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EN PORTADA

GRANOLLERS. Tal dia com avui, 20 
de desembre, d'ara fa 50 anys, es 
va inaugurar el Mercat de Sant 
Carles, que manllevava el nom de 
l'antiga caserna militar que hi ha-
via just al mateix indret on ara es 
ven producte fresc i de qualitat en 
més de 30 parades.

El 1968 el nou edifici s'estrenava 
amb 70 places distribuïdes entre 
45 paradistes, alguns dels quals  
–de fet, van ser els primers d'as-
pirar a la concessió i triar para-
da– procedents del mercat que es 
feia sota la Porxada. Encara que 
de manera anecdòtica els dos es-
pais ja havien tingut connexió, ja 
que un dels militars de la caserna 
estava enamorat de la Rosita, una 
venedora de la Porxada –expli-
quen alguns dels primers paradis-
tes del nou mercat–.

A la Porxada, al segle XIX tan-
cada amb reixes i persianes, s'hi 
venia aviram, carn, peix, llegums, 
fruita i verdura. El bombardeig de 
1938, però, la va malmetre i, un 

Mig segle de parades sota el 
sostre del Mercat de Sant Carles
L'edifici de la plaça de la Caserna es va inaugurar el dia 20 de desembre de 1968

cop reconstruïda, el tancat va des-
aparèixer. Així, amb els anys, les 
autoritats sanitàries de l'època no 
consideraven gaire idònia la ven-
da d'alguns productes a l'aire lliu-
re. De fet, abans de la construcció 
del nou edifici s'hi havia prohibit 
la venda de carn de porc i vedella, 
de manera que alguns carnissers 
ja s'havien desplaçat a altres in-

drets propers de la ciutat.
Tot i que abans de la Guerra 

Civil ja es veia la necessitat d'un 
nou mercat, el projecte no va fruc-
tificar i la idea es va reprendre el 
1940, quan es va plantejar la cons-
trucció als solars annexos de l'es-
tació de tren –a l'actual plaça Pau 
Casals–. Tot i que l'obra es va ini-
ciar i se'n van fer els fonaments, el 

1942 es va rescindir el contracte 
amb l'empresa adjudicatària i les 
obres es van paralitzar.

No va ser fins al 1957 que es 
va començar a gestar el que avui 
és el Mercat de Sant Carles; es va 
desestimar l'emplaçament inici-
al i es va començar a negociar la 
compra de l'antiga caserna –que 
es feia efectiva el febrer de 1965, 
tot i que la negociació amb el ca-
pità general va ser complicada–. 
"Es va fer una comissió amb 
l'Ajuntament i els gremis per 
negociar amb el capità Pablo 
Martín Alonso. El govern local 
va fer una bona jugada quan va 
determinar en el planejament 
que els terrenys de la caserna 
s'havien de destinar a equipa-
ments. Així, quan l'exèrcit el va 
posar a subhasta ningú el volia 
comprar", recordava Joan Portet 
i Alegret, a la tertúlia de l'Arxiu de 
dilluns dedicada al Mercat.

Finalment es va començar a 
construir el 1967, d'acord amb el 

projecte de l'arquitecte municipal 
Joan Barangé d'un mercat tancat, 
amb una planta situada a un me-
tre del carrer per a les parades i 
un soterrani per a magatzems i 
cambres. També es preveia aixe-
car un bloc de sis pisos a sobre, 
que mai no es va dur a terme.

La trajectòria i el futur 
Al llarg d'aquest mig segle s'his-
tòria el Mercat de Sant Carles ha 
anat actualitzant-se per oferir un 
millor servei als compradors. Els 
paradistes destaquen que va ser 
el primer mercat municipal que va 
tenir calefacció.

Una de les reformes més impor-
tants s'han executat aquest any, 
amb un pressupost de 800.000 
euros i que ha permès disposar 
de noves cambres de refrigeració, 
magatzems i obradors, així com 
millorar la gestió de residus. Una 
reforma que s'ha fet poc evident 
per als clients, però molt per als 
paradistes. Ara queda pendent un 
canvi més evident per a la ciuta-
dania, l'embelliment de la façana, 
una actuació que ha de servir per 
commemorar els 50 anys. i m.e.

La història

El mercat és una activitat clau a Grano-
llers des de fa segles. De fet, al 1040 ja 
es té constància documental de l'exis-
tència del mercat ambulant a la ciutat, 
una activitat econòmica que va ser molt 
significativa a partir del segle XVI i que 
va consolidar el desenvolupament de 
Granollers amb la construcció d'impor-
tants edificis com la Porxada, que, com a 
mínim, des del segle XIX va aixoplugar el 
comerç que actualment és a Sant Carles. 
De fet, el mercat que inicialment es feia 
dins del perímetre emmurallat també va 
marcar la toponímia de moltes places de 
la ciutat –de les Olles, de l'Oli, dels Ca-
brits, del Bestiar i dels Porcs–.

GRANOLLERS, 
CIUTAT DE MERCAT

ARXIu muNIcIpAL

m.E.

ARA  El mercat ha estat remodelat per millorar les cambres i la gestió del rebuig

1967  La construcció del mercat a l'indret on hi havia hagut l'antiga caserna 1969  Una de les parades que hi ha hagut des dels inicis, la Carnisseria Viaplana
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Recta final de les obres del tram nord 
del carrer Girona, amb un nou retard

OBRES  Els treballs han comportat, entre d'altres, la reordenació de les voreres i els carrils de circulació

GRANOLLERS. Les obres del tram 
nord del carrer Girona, que havien 
d'haver estat enllestides aquesta 
tardor, sumen un nou retard. Si al 
setembre els responsables muni-
cipals comptaven que els treballs 
estarien enllestits abans de final 
d'any –al novembre–, ara el ca-
lendari s'allarga fins al gener de 
2019 –tot i que els responsables 
municipals rebutgen fixar una 
data exacta–.

L'empresa que porta a terme 
les obres d'urbanització del tram 
nord del carrer de Girona, UTE 
Coynsa 2000, SL/ Voracys, SL, ha 
portat a terme aquesta setmana el 
fressat de l'asfalt de la calçada del 
carrer Girona, en el tram entre els 
carrers Apel·les Mestres i Hospi-
tal, així com l'asfaltat.

Aquesta mateixa setmana també 
es preveu fer la plantació del nou 
arbrat des de la plaça del Magra-
ner fins al carrer Apel·les Mestres, 
i quedarà pendent la plantació 
de l'últim tram, entre els carrers 
Apel·les Mestres i Hospital, per 
després de  les festes nadalenques.

Pendents de les pluges
Les pluges dels darrers mesos han 
estat una de les causes dels nous 
retards en aquesta obra que es va 
iniciar el setembre de 2017 i que 
tenia un termini d'execució d'un 
any. L'aparició d'estructures de 

Ramon Daví rep la 
medalla per serveis 
excepcionals a
la justícia del país

El Govern català ha decidit atorgar 
una “medalla d’honor per ser-
veis excepcionals a la justícia” al 
procurador de Granollers Ramon 
Daví Navarro, vicedegà del Col·legi 
de Procuradors dels Tribunals de 
Barcelona i vicetresorer del Consell 
de Col·legis de Procuradors de Ca-
talunya. La Generalitat el distingeix 
“per la llarga experiència profes-
sional, pel treball en la millora i 
el reconeixement de la professió 
de procurador i per la col·labo-
ració lleial amb el departament 
per la millora del servei públic 
de la justícia”. Es tracta de la màxi-
ma condecoració que atorga el Go-
vern en matèria de Justícia, i es lliu-
rarà l'11 de gener. Daví ha exercit 
com a procurador des del 1985. Del 
1991 al 2003 va ser regidor de CiU 
a l’Ajuntament de Granollers i des 
del 1999 ha sigut patró de la Fun-
dació Vallès Oriental. També va ser 
el president de la Mútua (del 2012 
al 2016), i el 2010 va ser membre 
fundador i primer president de 
l’Associació Amics d’El Xiprer. i

formigó un cop excavat el subsòl 
va dificultar la instal·lació de les 
canalitzacions previstes a la refor-
ma integral i va provocar un pri-
mer endarreriment de les obres. 
Al setembre, el consistori va fixar 
aquest novembre passat com a 
nova data per a la finalització dels 
treballs d'aquesta important via 
de comunicació entre Granollers i 
les Franqueses. Fa unes setmanes, 
però, ja s'evidenciava que el ter-
mini es tornaria a incomplir.

Les obres del carrer Girona te-

nen un pressupost de 2.128.295 
euros (IVA inclòs) i compten amb 
una subvenció d'1.350.000 eu-
ros de la Diputació de Barcelona, 
mentre que l'Ajuntament de Gra-
nollers en finança la resta. Amb 
aquesta actuació es pretén millo-
rar l’accessibilitat del vianant i la 
circulació unidireccional de les 
bicicletes a cada costat del carrer, 
gràcies a la reordenació de les vo-
reres i dels carrils de circulació de 
vehicles i la millora dels passos de 
vianants. i m.e.

URBANISME  LES PLUGES DELS ÚLTIMS MESOS HAN ESTAT UNA DE LES CAUSES DE L'ENDARRERIMENT DE L'OBRA, INICIADA EL 2017 RECONEIXEMENTS

m.E.

Sang de 'l'amic invisible'Primer premi de la Loteria Nacional, a Granollers
L'Hospital acull dilluns una campanya 
especial de donació de sang, de 10 a 14 
h a la planta -1 –al costat d'Urgències–, 
amb el lema Fes un regal d'amic  
invisible; vine a donar sang.

El primer premi de la Loteria Nacional, sortejat dissabte, es va  
vendre a Granollers i Llinars. Es tracta del número 25.609, que  
tenia una dotació de 60.000 euros per dècim –600.000 per sèrie–.  
Les butlletes premiades van ser consignades a l’administració 1  
de Granollers, al carrer Sant Roc, 11, i la 2 de Llinars.

SOCIETAT

n Els carrers Figueres i Hospital, entre 
Girona i Juan de la Cierva, van canviar 
dilluns de sentit de circulació, de ma-
nera definitiva, arran de la reurbanit-
zació del carrer Girona. El canvi coin-
cideix amb la posada en funcionament 
dels semàfors de les cruïlles del carrer 
Girona amb aquests carrers.

ELS CARRERS HOSPITAL 
I FIGUERES CANVIEN EL 
SENTIT DE CIRCULACIÓ
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"Pensem continuar sent fidels al 
nostre poble, com va dir el poe-
ta". Així, tot recordant el vers de 
Salvador Espriu, agraïa Frederic 
Malàs, un dels socis de la cooperati-
va La Gralla, la Medalla de la Ciutat 
a la llibreria del carrer Santa Elisa-
bet, fundada fa més de 50 anys i que 
rebia la distinció per la seva trajec-
tòria de compromís amb la cultura 
i la difusió de la literatura a la ciutat 
i la comarca. Acompanyat de Pep 
Boix, Neus Masip i Jordi Riu, Malàs 
va assegurar que es tracta d'un re-
coneixement "no només a una ac-
tivitat, sinó també a la població 
que ens ha tingut en compte".

La Medalla de la ciutat també 
es lliurava divendres, al Teatre 
Auditori de Granollers, a les dues 
entitats veïnals més antigues amb 
activitat continuada –AV Can Bas-
sa i Congost– i, a títol pòstum, al 
Rapsode del Vallès, Josep Bover i 
Blanch (1947-2018), i a l'epide-
miòleg i oncòleg Xavier Castellsa-
gué i Piqué (1959-2016).

La presidenta de l'AV de Can 
Bassa, Mari Ortiz, recordava les 
persones que l'han precedit en la 
tasca veïnal, com el "Jose, que va 
perdre la vida a l'entrada del 
barri, on es va lluitar per la ins-
tal·lació d'un semàfor" i la Gloria 
Bernal. "Can Bassa és diversitat, 
convivència, solidaritat i també 
festa", deia. La presidenta de l'AV 
Congost, Paqui Cortés, també ex-
plicava les conquestes, com la po-
licia de barri. "Poc a poc anem a 
millor", assegurava.

Concepció Bover, germana del 
Rapsode del Vallès, es mostrava 
"orgullosa de recollir la meda-
lla, com ho estaria el Josep, que 

"Pensem continuar fidels al nostre poble"
Parafrasejant Espriu, Frederic Malàs, soci de La Gralla, va 
agrair la distinció a la llibreria fundada fa més de 50 anys

També es va retre homenatge a les AV de Can Bassa i 
Congost i, a títol pòstum, a Josep Bover i Xavier Castellsagué

La conquesta dels equipaments  
i espais públics des dels anys 70
A l'acte de lliurament de Medalles es van passar fotografies per il·lus-
trar els mèrits de cada guardonat. El vídeo de l'AV Can Bassa repas-
sava les conquestes del barri des que es van inaugurar els habitatges 
el 1974, amb imatges d'equipaments com l'escola Mestres Montaña, 
l'escola bressol Tortuga, l'institut Celestí Belles i el pavelló d'esports 
inaugurat el 2008. Pel que fa al moviment veïnal del barri Congost, les 
imatges recordaven com es va aconseguir salvar la plaça Llibertat de 
la urbanització immobiliària per mantenir-se com a espai públic.

XAVIER SOLANAS

RECONEIXEMENTS  EL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS VA ACOLLIR DIVENDRES L'ATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT 2018

ELS MOVIMENTS VEÏNALSestimava molt la ciutat i la seva 
gent", i ho demostrava col·laborant 
amb entitats com Amics de la Unió i 
Amics dels Pastorets, així com a ra-
badà per Nadal i com a patge reial.

La família de Xavier Castellsagué 
–distingit per la seva aportació a la 
vacuna del papil·loma humà, així 
com la seva tasca solidària– recollia 
la distinció pòstuma amb el mateix 
esperit vitalista que aquest doctor 
"nascut a Granollers, on va créi-
xer i va construir les seves pròpi-
es ales per volar per tot el món", 

deia la seva dona, Carme Bonada, 
que recollia la medalla amb tres dels 
seus quatre fills, l'Ona, la Paula i el 
Pol. De fet, d'ells sortien els mots 
més emotius de la nit, quan recorda-
ven Castellsagué com "una persona 
natural i humil, que no va neces-
sitar mai ensabonades; viatger i 
compromès, perquè l'indignaven 
les desigualtats". "El Xavi omplia 
de vida i amb aquesta mateixa 
vida que segueix en nosaltres 
recollim aquest reconeixement", 
concloïa la seva filla.  i montse eras
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dIputAcIó

IMATGE VIRTUAL  Projecció de com quedarà el tram reformat de la carretera

GRANOLLERS. La Diputació 
de Barcelona arranjarà un 
tram de la carretera de Lliçà 
d'Amunt (BV-1432), a l’entra-
da de Granollers, amb la cons-
trucció a partir de l’any que 
ve d’una via segregada per a 
vianants i ciclistes. L’objectiu, 
apuntava l’alcalde, Josep Mayo-
ral, és “guanyar en seguretat 
viària, generar alternatives a 
la mobilitat en cotxe i donar 
qualitat al paisatge urbà en 
una de les principals entra-
des a la ciutat”. El projecte 
preveu la construcció d’una via 
segregada per a ciclistes i via-
nants en un tram de 840 me-
tres de la carretera que uneix 
Lliçà d’Amunt amb Granollers, 
entre la rotonda de sortida de la 
C-17 fins al pont de l’estació de 
Renfe. Serà un vial de tres metres 
d’amplada separat de la carretera 
per una tanca i un espai enjardinat 
que comptarà amb mobiliari urbà 
i enllumenat de baix consum. Per 
fer-ho, l’espai destinat a la calçada 
es reduirà notablement i passarà 
dels tres carrils actuals a dos, un 
per cada sentit.

Segons exposava el diputat d’In-
fraestructures Viàries i Mobilitat 
de la Diputació, Jordi Fàbrega, la 
carretera BV-1432 “té un nivell 
de mobilitat molt elevat”, de 
12.000 vehicles diaris, mentre 
que la mitjana de les carreteres 
de la demarcació de Barcelona 
és de 2.300. Per tant, deia Fàbre-
ga “aquest tram té sis vegades 
més de trànsit del que seria 
normal”. El diputat també recor-

MOBILITAT  LA BV-1432 TÉ UN TRÀNSIT DE 12.000 VEHICLES DIARIS, SIS VEGADES PER SOBRE DE LA MITJANA DE LA DEMARCACIÓ

dava que el 60% dels sinistres es 
produeixen a les entrades i sorti-
des de les ciutats, i apuntava que 
“aquesta carretera és molt am-
pla, de 16 metres, que fa que els 
vehicles corrin molt encara que 
la velocitat estigui limitada a 50 

km/h”. Per això, a l’encreuament 
de la carretera amb la sortida del 
barri de la Terra Alta s’hi cons-
truirà una rotonda, un element 
que “fa d’interconnexió amb els 
barris i que fa que els vehicles 
hagin de frenar”, deia el diputat. 

Just després de la rotonda també 
s’habilitarà un pas de vianants per 
connectar Terra Alta amb Can Gili, 
es renovaran i s’adequaran les pa-
rades de bus existents en aquest 
punt i es construirà una rampa del 
carrer Josep Escobar fins a la car-
retera per connectar els dos punts.

Finalment, en una segona fase 
del projecte, prevista per al 2021, 
es construirà una vorera per a via-
nants al costat esquerre de la car-
retera per accedir a la ciutat, que 
tindrà continuïtat per la carretera 
de Canovelles fins al camp de fut-
bol de Can Gili.

Aportacions dels veïns
L'obra va ser presentada dijous 
als representants d’entitats i veïns 
de Can Gili, Terra Alta i Congost, i 
a partir d’ara la Diputació lliura 
l’avantprojecte a l’Ajuntament i 

obre un període de consultes, 
fins a finals de gener, perquè 
veïns i entitats puguin valorar 
la proposta i fer-hi aportaci-
ons. Posteriorment, l’obra es 
licitarà al febrer i a finals del 
2019 en començarà l’execució 
amb un termini previst de sis 
mesos. El pressupost previst 
per aquesta primera fase és 
de 600.000 euros, que seran 
aportats majoritàriament per 
la Diputació amb una aporta-
ció menor per part de l’Ajun-
tament. “A poc a poc es va 
avançant en l’habilitació 
de traçats que connecten 
la ciutat amb els nuclis ur-
bans que envolten la ciutat”, 
destacava Mayoral. En aquest 

sentit, el diputat no tancava les 
portes a continuar desenvolupant 
l’itinerari –“element de relació 
social, esport i salut”– fins a Lli-
çà d’Amunt a llarg termini.

Inundacions al pont
En la presentació de dijous, ve-
ïns de Can Gili van mostrar el seu 
malestar per les constants inun-
dacions que registra el pont de 
sota la via del tren. Jordi Fàbrega 
assegurava que, amb aquesta ac-
tuació, es reduirà la inundabilitat 
del pont “perquè la calçada serà 
més estreta, s’urbanitzarà gran 
part de l’espai i es buscaran 
elements perquè les aigües es 
derivin cap a altres llocs”. Amb 
tot, admetia, “la inundabilitat 
mai serà zero, de manera que si 
plou molt continuarà havent-hi 
problemes d’aigua”.  x.l.

La Diputació renovarà l'accés a
Granollers per la carretera de Lliçà
En una primera fase es farà una rotonda i un vial segregat per a vianants i ciclistes LES FRANQUESES. Adif ha donat 

autorització a l’Ajuntament de les 
Franqueses per tirar endavant la 
construcció del pas soterrat que 
connectarà Bellavista amb la zona 
esportiva de Corró d’Avall per sota 
la línia de tren de Portbou, con-
cretament entre els carrers Aragó 
i Francesc Gimeno. L’autorització 
d’Adif certifica que els nivells de 
seguretat a la zona són els correc-
tes per iniciar les actuacions. La 
construcció d’un pas soterrat per a 
vianants i ciclistes sota la línia de 
ferrocarril Barcelona-Portbou, que 
tindrà un cost d'1.138.178 euros, 
és un dels projectes finançats pel 
Pla de Barris i té com a objectiu 
millorar la connectivitat entre Be-
llavista i Corró d’Avall. A més de la 
construcció del pas, el projecte pre-
veu millores d’accessibilitat amb la 
construcció de rampes, col·loca-
ció de baranes i proteccions, nous 
elements de jardineria i millores 
en les instal·lacions d’il·luminació. 
L'obra va ser adjudicada a l’estiu a 
l’empresa Grup Mas Constructors, 
SLU que té un termini de cinc me-
sos per finalitzar-la. 

INFRAESTRUCTURES

Llum verda per 
iniciar les obres 
del pas soterrat 
de Bellavista

La calçada passarà de 
tres carrils a dos, un en 
cada sentit, amb l'objectiu 
de pacificar el trànsit

GRANOLLERS. El Servei de Carrete-
res de la Generalitat va posar en 
funcionament, la setmana passa-
da i després de mesos de retard, 
els semàfors que regulen els dos 
nous passos de vianants habilitats 
a l'altura dels carrers Pla de Baix i 
Mare de Déu de Montserrat com a 
mesura de pacificació del trànsit.

Actius els semàfors 
de la ronda Sud
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ENERGÈTIC

La teva immobiliària
de confi ança a Granollers

us desitja

 3 habitacions
 1 bany
 Només un veí per planta
 Amb traster
   (inclòs al preu)

ESPECTACULAR
PIS EN VENDA

A GRANOLLERS
DE 103 m2

215.000€
C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

Certi� cación
EnergéticaF

P.- Quan s’està refredat, què és mi-
llor prendre: paracetamol o ibuprofè?
R.-És important saber que cap 
d’aquests dos fàrmacs canviarà de 
manera important el curs o la durada 
del procés. En tot cas han de pren-
dre’s només com alleujament de les 
molèsties (mal de coll, per exemple) i 
la febre. En tot cas, en les dosis reco-
manades tots dos són fàrmacs segurs. 
Concretament, la manera correcta de 
prendre paracetamol és prendre 500 
mg cada 6 hores, o bé 1 gram cada 8 
hores sense excedir els 4 grams al dia. 
Pel que fa a l’ibuprofè, la dosi recoma-
nada és de 600 mg cada 6-8 hores, 
sense passar de 4 preses al dia.
En tot cas, ha de ser el metge de 
capçalera qui recomani quin medica-
ment cal prendre i en quina mesura, ja 
que cap de les dues substàncies està 
lliure d’efectes secundaris i contrain-
dicacions.

P.-Què cal prendre per combatre la 
tos dels refredats?
R.-Inicialment la tos no hauria de 
tractar-se, ja que és un mecanisme de 
defensa de l’organisme amb la finalitat 
d’eliminar secrecions. Només hauria 
de tractar-se aquella tos improduc-
tiva (tos seca) que impedeixi fer una 
vida normal, com per exemple dormir. 
Abans de fer qualsevol tractament es-
pecífic caldria combatre la causa que 
origina la tos.
Alguns remeis naturals eficients són la 
hidratació, la humidificació ambien-
tal o els bafs. Òbviament, cal evitar 
substàncies o agents irritants com ara 
la pols, el tabac, els fums, etc. En cas 
de no respondre a teràpies naturals i 
persistir la tos, ha de ser el metge qui 
adopti mesures farmacològiques.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:
info@activita.cat

ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers 
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

GRANOLLERS. El ple dimarts apro-
vava definitivament –amb els vots 
favorables del PSC, PDeCAT-DC i 
Cs, i l'abstenció d'ERC i la CUP– el 
Pla de mobilitat urbana sosteni-
ble (PMUS) 2018-2024, un cop 
rebuts els informes favorables 
de la Generalitat i l'ATM. El pla, 
que s'aprovava inicialment el no-
vembre de 2017, s'haurà d'anar 
adaptant a "la gestió diària de la 
mobilitat, que és un àmbit com-
plex", reconeixia el regidor de 
l'àrea, Juanma Segovia, qui posava 
com a exemple com el municipi 
s'haurà d'adaptar a l'ús creixent 
del patinet elèctric, un aspecte 
que no recull el pla. "És un docu-
ment viu", deia. 

La regidora d'ERC, Núria May-
nou, argumentava l'abstenció del 
seu grup perquè tot i "valorar 
una millora, la mobilitat que es 
defensa continua prioritzant el 
vehicle privat", mentre que el re-
gidor de la CUP, Eduard Navarro, 

reclamava mesures efectives per 
a la ronda Sud i considerava que 
s'ha "avançat molt poc en fer 
una ciutat pedalable". Segovia 
assegura que s'estan fent passos 
al respete, com un projecte de 
senyalització per a bicicletes que 
està apunt d'instal·lar-se.

De fet, un dels sis grans eixos del 
planejament aprovat és la mobili-
tat en bicicleta, en el marc del qual 
es marquen uns criteris per a la 
creació d'una xarxa pedalable que 
s'ha de desenvolupar en tres fases 
–connexió dels barris entre ells i el 
centre, connexió amb la conurba-
ció i itineraris amb la xarxa ATM–.

La resta d'eixos posen al centre 
la mobilitat a peu, en transport 
públic, en vehicle privat, l'aparca-
ment i la seguretat viària. De fet, 
en aquest darrer àmbit, Segovia 
també avançava que l'Ajuntament 
encarregarà un estudi per preve-
nir l'accidentalitat en punts con-
flictius de la ciutat.  m.e.

ARXIu

MOBILITAT  PSC, PDECAT-DC I CS APROVEN EL DOCUMENT QUE, SEGONS EL REGIDOR JUANMA SEGOVIA, S'HAURÀ D'ANAR ADAPTANT

Nous vehicles híbrids al Transgran
Entre la darera setmana d'aquest any i la primera de 2019, Transgran 
incorporarà i posarà en funcionament un dels cinc vehicles híbrids  
inclosos en una modificació del conveni del juliol. Així ho explicava el 
regidor Juanma Segovia al ple, en el marc de l'aprovació del conveni anual 
entre els ajuntaments de Granollers, les Franqueses, Canovelles i la Roca, 
l'ATM i l'empresa Sagalés per al transport de viatgers per carretera.  
El conveni autoritza una despesa de 82.550 euros per a les línies L1, L20,  
L21, L22 i L3, i de 16.000 per la línia Xavier Quincoces. A més, es preveu  
una despesa per import màxim de 82.550 euros per a les cancel·lacions  
de tiquets de transport urbà de pensionistes, jubilats i persones majors  
de 65 anys, per a l'exercici 2019. Segons el regidor, l'any es tancarà  
amb més d'1,2 milions de passatgers a les línies de la conurbació, una 
xifra que suposa un increment de 4,9% de viatgers respecte l'any anterior.

L'entitat que promou l'ús de la 
bicicleta Granollers Pedala ha fet 
balanç de les actuacions de l'actu-
al mandat municipal per fer una 
ciutat més pedalable i ha analitzat 
el grau de compliment de les pro-
postes que l'associació va plante-
jar el 2014 i que l'equip de govern 
va adoptar en el seu programa del 
2015. L'entitat considera que no-
més s'ha avançat moderadament 

en l'elaboració d'un pla estratègic 
de la bicicleta, mentre que alerta 
que no s'ha fet cap pas per articu-
lar una xarxa pedalable que con-
necti tots els barris –només el car-
ril bici del carrer Girona–, ni per 
implantar un sistema d'aparca-
ments segurs per a bicicletes –tot 
i que l'alcalde va assegurar fa uns 
dies que s'instal·larà l'aparcament 
de l'estació a principis de 2019–. 

L'ENTITAT CONSIDERA QUE EL GOVERN LOCAL NO HA AVANÇAT PROU EN L'ÀMBIT DE LA BICICLETA

Granollers Pedala suspèn 
les actuacions del mandat

Activitat

Granollers Pedala ja ha convertit La 
crematorrons en una pedalada indis-
pensable en el seu calendari d'activi-
tats. Així, dimecres (9 h), la plaça de la 
Corona acollirà les inscripcions per a un 
recorregut que sortirà a les 9.30 h i que 
cal fer amb bicicleta de muntanya o hí-
brida i casc. El recorregut té desnivells i 
va més enllà de l'àmbit urbà. La crema-
torrons es pot fer a partir del 12 anys.

PER SANT ESTEVE, 
LA PEDALADA 
CREMATORRONS

Granollers Pedala també recorda 
que es pretenia obrir una oficina o 
espai de referència sobre l'ús de la 
bicicleta i potenciar-ne l'ús en l'ad-
ministració municipal, i que cap de 
les dues propostes no s'han desen-
volupat. L'associació assegura que 
s'ha avançat poc en la promoció 
de l'educació, la formació i l'acom-
panyament en l'ús de la bicicleta. 
Malgrat tot, l'entitat treballa una 
nova proposta de mesures per al 
proper mandat "amb l’esperança 
que puguin tenir un major pro-
tagonisme en les polítiques mu-
nicipals dels propers anys". 

Aprovat el pla de
mobilitat urbana
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
09/12 José Martínez Expósito 57 anys
11/12 Josep Canals Bartes 88 anys
11/12 Josefa Moreno Tejada 91 anys
11/12 Pilar Massaguer Mula 91 anys
12/12 Juan Mateos Torrente 90 anys
12/12 Rosario Villazán Vizuete 81 anys
12/12 Flora Tierno Dominguez 99 anys
12/12 Francisco Martín Fdez 93 anys
12/12 Genís Ganduxé Barbany 96 anys
12/12 Glòria Medalla Medalla 73 anys
13/12 F. Bellavista Terrades 85 anys

13/12 Marina González Lueiro 74 anys
14/12 Jacinta Oliveras Batlle 82 anys
14/12 Dolors Peix Baringué 75 anys
14/12 Yolanda Fernández Rus 47 anys
14/12 Amàlia Reche Ontiveros 90 anys
14/12 Dominga Rodríguez Rodríguez 85 anys
14/12 Luis Alberto Rainho Pinheiro 51 anys
15/12 Dolores Aguilar Carmona 89 anys
15/12 Manuel Hernández Calero 84 anys
16/12 Isidre Moretó Suñé 58 anys
16/12 Artur López Galí 91 anys
16/12 Joan Torrabadell Mota 59 anys

Els Mossos d’Esquadra han detin-
gut aquesta setmana 15 persones 
com a presumptes autors de 18 
furts i robatoris violents, alguns 
dels quals es van produir al Va-
llès Oriental, que feien servir el 
mètode conegut com les mimoses, 
que consisteix en buscar persones 
entre el col·lectiu de la gent gran 
i aprofitar el seu grau de vulnera-
bilitat per mirar de sostreure’ls 
joies o rellotges de gran valor. 
Un cop triada la víctima els ar-
restats s’hi adreçaven per dema-
nar-los informació sobre alguna 
adreça o buscaven qualsevol altra 
circumstància per establir una 
conversa. Aleshores, una vegada 
havien generat un mínim de con-
fiança s’acostaven a les víctimes i 
buscaven un contacte físic, ja fos 
una abraçada o una encaixada de 
mans com a senyal d’agraïment. 
Els membres del grup eren itine-
rants per Barcelona i l'entorn, in-
clòs el Vallès Oriental.  

SUCCESSOS

Detinguda una 
banda per furts i 
robatoris violents 
a gent gran El ple municipal de dimarts va 

aprovar –amb els vots a favor del 
PSC, ERC i Cs, i l'abstenció de PDe-
CAT-DM i PP– una nova pròrroga 
del contracte de manteniment de 
l'enllumenat públic que, des de 
2013 gestiona l'empresa Sociedad 
Española de Construcciones Eléc-
tricas (Sece SA). L'acord suposa una 
prorroga de nou mesos i un import 
total de 593.639 euros –distribu-
ïts entre la prestació de servei de 
control de funcionament i mante-
niment de l’enllumenat exterior, de 
la prestació de treballs relacionats i 
import màxim de la prestació d’in-
versions i reposició de materials. 
El regidor de Via Pública, Juanma 
Segovia, qualificava el contracte 
amb Sece d'"exemplar pel que fa 
al grau de compliment", i explica-
va com en els darrers anys s'han fet 
actuacions com la renovació com-
pleta de l'enllumenat amb disposi-
tius led del parc Torras Villà i del 
centre històric, on tots els punts de 
llum també tenen telecontrol, així 
com els llums amb detector de pre-
sència al passeig fluvial.   m.e.

SERVEIS  EL CONSISTORI QUALIFICA EL CONTRACTE D'EXEMPLAR

Granollers prorroga a Sece SA 
el manteniment d'enllumenat

A Bellavista

Dilluns al matí va produir-se una ava-
ria en el subministrament d'aigua po-
table al barri Bellavista que va afectar 
uns 300 abonats dels carrers Orient, 
Aragó, Cantàbria, Girona, la Rioja i País 
Basc. L'avaria es va produir en la xarxa 
de transport de Bellavista, concreta-
ment una esquerda a la canonada que 
baixa des del dipòsit de Bellavista i que 
reparteix l’aigua als carrers. A partir de 
les 9 h Sorea va començar a rebre avi-
sos dels abonats informant-los que 
sortia aigua d’una arqueta de la cruïlla 
del carrer Rioja amb País Basc. Sorea va 
haver de recórrer al buscafuites i ope-
raris propis, fins que es va localitzar so-
bre les 12.30 h. Va ser aleshores quan la 
companyia va haver de tallar el submi-
nistrament d’aigua als abonats per tal 
de poder dur a terme la reparació, que 
es va allargar fins a les 22.45 h.

UNA AVARIA DEIXA 
UN DIA SENSE AIGUA 
UNS 300 ABONATS

GRANOLLERS. Els episodis de fortes 
tempestes de la tardor passada 
han tingut un balanç també desas-
trós per a l'arbrat de la ciutat, que 
es va veure molt afectat, en especi-
al per la pluja de setembre de més 
de 80 litres per metre quadrat en 
40 minuts i un esclafit a la part sud 
de la ciutat. Segons el regidor de 
Medi Ambient, Albert Camps, ha 
calgut substituir més d'un cente-
nar d'arbres des de la ronda sud 
al carrer Camp de les Moreres. A 
més, Camps recorda que va caldre 
tancar el parc Torras Villà, no no-
més per reparar, sinó per fer una 
inspecció als exemplars i garantir 
la seguretat dels usuaris de l'espai. 
"Alguns arbres molt grans, tot i 

no haver caigut, s'hauran d'anar 
substituint per motius de segu-
retat", explica el regidor. 

Al novembre un altre episodi de 
pluges va afectar el carrer Primer 
de Maig, arbres i algunes teulades. 
"S'hi han destinat moltes hores 
de treball per retornar a la nor-
malitat", assegura Camps. El go-
vern va donar els detalls d'aquestes 
intervencions al ple de novembre, 
arran de les demandes del regidor 
de la CUP, Eduard Navarro –i veí de 
la ronda Sud–, perquè s'agilitzés la 
regirada de les restes vegetals d'un 
arbre caigut a la zona, que van es-
tar setmanes al costat del vial, així 
com la neteja d'embornals per evi-
tar inundacions. i 

Les tempestes de 
la tardor van malmetre 
més de 100 arbres

VIA PÚBLICA   SUBSTITUÏTS ELS EXEMPLARS CAIGUTS

Mor el farmacèutic Quico Bellavista
El fundador de la farmàcia Bellavista de Granollers el 1963, Quico Be-
llavista i Terrades, va morir dijous passat als 85 anys. Professor de Quí-
mica de l'Escola Pia de Granollers, va ser delegat de les farmàcies de 
Granollers durant anys. Es va jubilar quan va fer 70 anys, i actualment 
la farmàcia la dirigeix el seu fill Francesc.  
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Una xerrada sobre els avis com a educadors 
arrencarà el trimestre d'activitats d'Agevo
Les Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Granollers 
(Agevo) ha publicat el programa d'activitats per al primer trimestre del 
2019. Entre les sessions programades destaca la del periodista de TV3 
Vicenç Lozano, enviat especial a Itàlia i el Vaticà, que el 12 de febrer 
farà la xerrada Periodisme enganyós o compromès, i una setmana abans, 
el 5 de febrer, l'historiador Joan Garriga explicarà el cas de Maria Lluïsa 
Algarra sobre l'exili. Altres xerrades seran Els avis com a educadors, el 
8 de gener –que coincidirà amb l'assemblea de l'entitat–; Centenari de 
Leonard Bernstein, el 15 de gener; Els nenets, pastors nòmades de Iàma-
lia (Sibèria) el 22 de gener; El làser i les seves aplicaions, el 29 de gener; 
o una sobre La Mitja Marató, el 19 de febrer, entre d'altres.

Els passats 6 a 9 de desembre, cinc 
alumnes de l'INS Carles Vallbo-
na –Andrea Tormo, Ivan Molina, 
Gal·la Masclans, Genís Jordi i Adrià 
Barbecho– van exposar els seus 
treballs de recerca en el 34è En-
cuentro de Jóvenes Investigadores 
que va tenir lloc a Salamanca i en 
el qual participaven persones de 
diferents països. Els seus treballs 
van ser publicats en el llibre d’ac-
tes del congrés amb un ISBN.

EDUCACIÓ

Col·laboració de 
l'alumnat d'Educem 
amb Farmaschool

Cinc alumnes del 
Vallbona exposen en 
un congrés de recerca

L'alumnat del cicle formatiu de 
Farmàcia de l'escola Educem de 
Granollers ha iniciat aquest any 
una col·laboració amb l'empresa 
Farmaschool per formar-se en 
l'ús de xarxes socials, blogs i po-
sicionament web per oferir allò 
que el mercat necessita en matè-
ria de comunicació. Serà la pri-
mera promoció que obtindrà el 
certificat en gestió de les xarxes 
socials a l'oficina de farmàcia.

DIVULGACIÓ

GRANOLLERS. El ple de l’Ajunta-
ment de Granollers va aprovar 
dimarts, amb els vots favorables 
de PSC, PdeCAT-DC, ERC, Cs i PP 
i els contraris de la Crida-CUP, el 
Pla Jove 2019-2022, que regula 
les polítiques municipals en ma-
tèria de joventut. Es tracta del 
document que recull les línies es-
tratègiques, els projectes i les ac-
tuacions concretes que estructu-
raran les polítiques de joventut al 
llarg dels pròxims quatre anys, un 
pla estratègic per ordenar els re-
cursos disponibles i planificar-los 
per tal d’oferir una resposta efi-
cient a les necessitats dels nois i 
noies d’entre 12 i 35 anys, actu-
alment el 28% de la població de 
Granollers.

El pla està format per cinc eixos 
estratègics (emancipació juvenil; 
formació i lleure educatiu; pro-
moció i suport de la participació 
juvenil; promoció sociocultural i 
oci alternatiu; i creació de xarxes 
per potenciar la comunicació amb 

la població juvenil), dels quals es 
deriven un total de 74 actuacions.
Per elaborar el pla s’ha comptat 
amb la participació d’unes 800 
persones entre joves, entitats, 
tècnics municipals, partits polí-
tics i sindicats.

S’ha fet una anàlisi de la realitat 
juvenil tenint en compte dades 
quantitatives i qualitatives de les 
necessitats i les expectatives dels 
joves del municipi i de les políti-
ques que es despleguen en matè-
ria de joventut, i posteriorment 
s’han plantejat les actuacions que 
des del Servei de Joventut es du-
ran a terme els pròxims anys. 

Tot plegat s’ha plantejat a par-

tir de les aportacions dels joves 
recollides en diverses enquestes, 
taules de participació i una jorna-
da tècnica.

Els grups de l'oposicició qües-
tionaven el fet que s'hagués triat 
una franja àmplia d'edat –entre 
els 12 i 35 anys–, mentre que la 
Generalitat considera joves les 
persones entre 16 i 29 anys. "Cal-
dria focalitzar perquè es com-
paren polítiques amb etapes 
vitals molt diferents", deia el re-
gidor de la CUP, Eduard Navarro.  
El portaveu del PDeCAT-DC, Àlex 
Sastre, demanava que es treballi 
amb joves en espais més enllà dels 
instituts i el Gra, mentre que el re-
gidor d'ERC Pau Llobet animava 
a ser "innovadors i pensar acci-
ons com el Musik N Viu en gran, 
així com estar al costat de totes 
les entitats", amb la voluntat tam-
bé d'aconseguir més participació. 
Arolas apuntava que el pla s'anirà 
concretant anualment i que podrà 
incorporar noves propostes.   

JOVENTUT  L'OPOSICIÓ QÜESTIONA QUE S'HI HAGI INCLÒS UNA FRANJA D'EDAT MASSA ÀMPLIA

Granollers aprova el Pla Jove
de la ciutat, amb 74 actuacions 

Arolas ha destacat 
la participació de més de 
800 persones entre joves, 
tècnics, entitats i polítics
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LES FRANQUESES. La Fundació Pri-
vada les Franqueses del Vallès per 
a la Gent Gran, en col·laboració 
amb l’Ajuntament, ha encarregat 
un estudi per analitzar l'ampli-
ació de places de la Residència 
Les Franqueses de Corró d’Avall. 
Actualment el centre té capacitat 
per a 58 residents –està en ple-
na ocupació i té llista d'espera–, 
i l’objectiu, segons apuntava l’al-
calde en l’últim ple municipal, és 
ampliar-la en 27 places més fins a 
un total de 85. "Ja tenim l'estudi, 
el projecte bàsic i la memòria 
valorada, que xifra en un milió 
d'euros els treballs d'ampliació 
de la residència", diu Colomé. 

L'ampliació, dels 1.977 metres 
quadrats actuals a 2.841, passaria 
per construir un nou edifici en-

ganxat a l'actual i amb façana al 
carrer Sant Josep, fet que perme-
tria ampliar la cuina i la sala men-
jador actuals i reordenar alguns 
serveis. L'estudi també preveu la 
construcció d'un porxo a la planta 
baixa i una terrassa al primer i se-
gon pis per tal que les habitacions 
tinguin sortida a l'exterior. També 
s'hi farien dos banys nous i dos 
magatzems a la planta baixa. Les 
obres tindrien un termini d'exe-
cució de vuit mesos i es podrien 
fer sense alterar el normal funci-

Les Franqueses estudia l'ampliació
de places de la residència de Corró

GENT GRAN  LA REVISIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ AMB MUTUAM SERÀ DETERMINANT PER TIRAR ENDAVANT EL PROJECTE

XAVIER SOLANAS

RESIDÈNCIA  El centre ocupa actualment 1.977 metres quadrats, i l'objectiu és ampliar-lo fins als 2.841 metres quadrats

onament del centre, "mantenint 
en tot moment l'activitat de la 
residència, sense necessitat de 
traslladar cap resident", destaca 
l'alcalde.

La residència Les Franqueses ha 
celebrat enguany el seu 10è ani-
versari, i aquest any acaba també 
la concessió amb Mutuam, l'em-
presa que s'encarrega de la gestió 
del centre. Coincidint amb la revi-
sió d'aquest contracte de gestió, 
l'Ajuntament i la Fundació Priva-
da les Franqueses del Vallès per la 
Gent Gran negocien amb Mutuam 

la manera de finançar l'ampliació 
de la residència. "L'Ajuntament i 
la fundació ja hem pres la deci-
sió d'ampliar el centre, ara hem 
de trobar la manera de finançar 
les obres per tirar el projecte 
endavant", diu l'alcalde. 

Concertació de places
A finals de novembre, l'equip de 
govern i el delegat territorial de 
la Generalitat van reunir-se per 
abordar, entre d’altres qüestions, 
la concertació de més places pú-
bliques de residència al municipi, 

L'Ajuntament ha 
sol·licitat a la Generalitat 
la concertació de
més places públiques

Col·laboració

La fundació que gestiona la Residèn-
cia les Franqueses també col·labora 
amb l’Ajuntament per oferir serveis a 
les persones en situació de fragilitat 
que no viuen al centre, amb l’objectiu 
d’ajudar persones grans en situació de 
fragilitat, amb dificultats transitòries 
o d’envelliment, que necessitin una 
resposta immediata i que no tinguin 
prou autonomia per cobrir les neces-
sitats bàsiques. Des del 2015 l’atenció 
als usuaris no residents a la Residència 
les Franqueses ha anat augmentant i, 
actualment, el programa inclou servei 
d’àpats domiciliari i servei de transport 
setmanal des de casa fins al centre per 
poder gaudir de la bugaderia, del po-
dòleg, de la perruqueria o l’assistència 
durant el bany. 

Es tracta d’un programa que arriba a 
una quarantena de persones i que vol 
garantir la millor qualitat de vida pos-
sible a baix cost i, en els casos més ne-
cessitats, a cost zero. L’Ajuntament de 
les Franqueses fa una aportació anu-
al de 20.000 euros per desenvolupar 
aquest programa d’ajut a les persones 
grans més vulnerables.

ALTRES SERVEIS
PER A NO RESIDENTS

ja que, segons apuntava l’alcalde, 
“al Vallès Oriental falten 1.800 
places públiques per a gent 

gran”. Al centre de Corró d'Avall 
hi ha actualment 23 places lliures 
i 35 de concertades, i ara, coin-

cidint amb l'ampliació prevista, 
"caldria augmentar aquesta 
xifra", diu Colomé, qui també ha 
fet arribar la sol·licitud al Depar-
tament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

D'altra banda, Ajuntament fran-
quesí i Generalitat de Catalunya 
també han abordat la concertació 
de places públiques per tirar en-
davant el projecte de residència 
que s’ha de construir a Bellavista, 
un projecte per als pròxims anys 
que "ha començat a caminar" i 
que ara està a l'espera de "trobar 
els operadors que estiguin dis-
posats a construir i gestionar 
l'equipament".  x.l.

L'objectiu és passar de les 58 places actuals a 85, la majoria de les quals concertades

El centre tindrà un porxo
a la planta baixa i dues
terrasses amb accés
des de les habitacions
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Durant la 23a Fira Mercat de Na-
dal de les Franqueses i la 14a Fira 
d’Entitats es va batre el rècord de 
recaptació solidària al municipi 
per La Marató. En total van ser 
2.871 euros que es destinaran a la 
recerca contra el càncer. Les apor-
tacions a La Marató van fer-se de 
manera directa a l’urna situada a 
l’estand de l’Ajuntament i amb els 
tiquets de l’escudella, la botifar-
rada i la classe de tàbata. A més 
d'aquestes, altres activitats que 
s’han dut a terme en solidaritat 
amb La Marató també han assolit 
quantitats importants. És el cas de 
les voltes solidàries al Circuit de 
Catalunya, amb 15.260 euros; la 
venda de llibres usats a les bibli-
oteques de Granollers, amb 1.863 
euros; els taller de manualitats del 
Col·legi L'Estel, amb 1.040 euros, 
o els concerts de Nadal dels con-
junts instrumentals i la coral ART-
9, amb 630 euros, entre d'altres. 

Més activitats solidàries
En total La Marató va recaptar 
gairebé 11 milions d'euros per la 
lluita contra el càncer, tot i que es 
podran fer donacions fins al 31 de 
març. Els pròxims dies, de fet, en-
cara hi haurà activitats solidàries 
amb La Marató. La comissió de fes-
ta major de Corró d'Avall, dins el 
4t cicle de cantautors de les Fran-
queses, farà dissabte (21.30 h) al 
Casal Cultural de Corró d'Avall 
un concert benèfic amb l'actuació 
dels grups locals Tòpics i Los Into-
cables de Mike LaMotta, i els Xics 
de Granollers faran dimecres, dia 
de Sant Esteve, a La Troca (19 h), 
el Quinto de Nadal solidari també 
en benefici de La Marató. 

LES FRANQUESES. La 
rambla de la carrete-
ra de Ribes i la plaça 
de l’Ajuntament es 
van omplir el cap de 

setmana de milers de visitants i 
d’activitats i exhibicions de les as-
sociacions i entitats amb motiu de 
la 23a Fira Mercat de Nadal i la 14a 
Fira d'Entitats de les Franqueses. 
Divendres, un centenar de nens i 
nenes van penjar els seus bons de-
sitjos per al 2019 a l’olivera de la 
rambla de la carretera de Ribes, i 
donaven així el tret de sortida a la 
llarga programació del cap de set-
mana de fires. Després d’escriure 

i decorar els targetons amb desit-
jos a l'envelat, els infants també es 
van pintar la cara, berenar i jugar 
amb jocs de fusta, i amb els desit-
jos escrits i l'acompanyament de la 
Brass The Gitano Band, van baixar 
fins a l'olivera amb un repertori de 
nadales i rock català interpretades 
amb vent i percussió.

Dissabte i diumenge, més de 40 
entitats i associacions del municipi 
van exposar la seva activitat a l’en-
velat, i diverses activitats van ame-
nitzar la ja tradicional Fira Mercat 
de Nadal, des d'un tast d’escudella 
i una botifarrada per esmorzar fins 
a una jornada de donació de sang, 

una ballada de sardanes o els con-
certs del Cor Camins i l'Orquestrina 
Franquesina entre d'altres. 

Diumenge al vespre es donava a 
conèixer el premi al millor estand 
de la mostra, que enguany ha es-
tat per a l’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC), així com els premis 
del concurs de dibuix organitzat a 
l'estand de l’Associació Educativa 
Espirall. Anna Viure Maymó es va 
endur el primer premi de la cate-
goria de 0 a 5 anys, mentre que els 
altres guanyadors van ser Miquel 
Dorado Toro, amb el segon premi 
de la mateixa categoria, i Clara Re-
quena Bertrans i Laura Espada Na-

vío, amb el primer i segon premi en 
la categoria de 6 a 12 anys.

Nova imatge corporativa
Enguany, a l’estand de l’Ajunta-
ment s’ha presentat la nova imatge 
corporativa del municipi. Es tracta 
d’una mà en què els cinc dits cor-
responen als cinc pobles, amb la 
F dominant el palmell. Paral·lela-
ment, també s’ha logotipat l’escut 
que, a partir d’ara, tindrà cinc pun-
tes a la corona i no tres, com fins 
ara. El canvi correspon a la catego-
ria de ciutat que assumirà les Fran-
queses quan es consolidin per cens 
els 20.000 habitants. 

SOLIDARITAT

Més de 20.000 
euros recaptats 
en activitats
per a La Marató

ENTITATS   MÉS DE 40 ENTITATS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI VAN EXPOSAR LA SEVA ACTIVITAT A L'ENVELAT D'ENTITATS

Milers de visitants a la Fira de Nadal
XAVIER SOLANAS
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Més de mig miler de persones van 
assistir dijous passat al Teatre 
Auditori de Granollers (TAG), que 
per primer cop acollia la tradicio-
nal pantomime –comèdia musical 
en anglès– dels treballadors de 
Cambridge School. Seguint la tra-
dició britànica, Cambridge School 
organitza la seva funció teatral 
cada any abans de Nadal, i ofe-
reix la seva recaptació íntegra a 
finalitats solidàries. Així, enguany 
ha aconseguit 2.148 euros que es 
dedicaran a la lluita contra l'anal-
fabetisme a Madagascar per mitjà 
de millores a una escola del terri-
tori, un projecte de Mans Unides 
Vallès Oriental. La recaptació de la 
comèdia teatral se suma als diners 
recollits per mitjà dels esmorzars 
solidaris als centres de la comar-
ca. Tot plegat, 3.600 euros.

L'obra de la pantomime –que ha 
arribat a la 29a edició– ha sigut 
Fantastic Beasts, una versió lliure 
de la pel·lícula Fantastic beasts 
ang where to find them.  m.e.

COOPERACIÓ  

La 'pantomime' de 
Cambridge School 
recapta 2.148 euros 
per a Mans Unides

GRANOLLERS. La Comissió Secreta 
dels Nassos de la colla dels Blaus 
de Granollers ha obert les vo-
tacions per a la proclamació de 
l’Home dels Nassos 2018. El gua-
nyador del premi amb més ironia 
i idiosincràsia granollerina es do-
narà a conèixer el diumenge 30 de 
desembre (19 h) a l’Aplegador La 
Troca, a Roca Umbert.

Amb aquest premi, la Colla dels 
Blaus vol participar en el dia a dia 
de Granollers i fer un repàs crític i 
amb humor. Es tracta de reconèi-
xer a persones o grups que "han 
tingut els sants nassos de fer-la 
o dir-la ben grossa, per bé o per 
mal durant l’any".

Els nominats al premi de l’Ho-
me dels Nassos 2018 són l’Ateneu 
Popular La Malgirbada, per ser 
un projecte de cultura popular 
que demana nassos; la Platafor-
ma per la Integració de la Ronda 
Sud, pel seu desafiament al cotxe 
de manera crítica i participativa; 
els pressupostos participatius de 

l’Ajuntament, per aplegar desenes 
de propostes i persones amb vo-
luntat de transformar Granollers; 
el Projecte d’urbanització de Roca 
Umbert, per la façana que ha estat 
el procés participatiu amb entitats, 
artistes residents i treballadors, 
i el grup municipal de Ciutadans 
Granollers, per les seves mostres 
de rebuig a la festa major i a la lli-
breria La Gralla. Com a persones in-
dividuals, entre els nominats hi ha 
Pep Blanchart, gerent del BMG, per 
la seva fotografia amb Urdangarín 
i Cristina de Borbó en un partit a 
Suïssa, i Dani Mateo, perquè som 
defensors de l’humor amb nassos. 
Tancant la llista de nominats hi ha 
els Cinemes Edison, per eliminar 
la necessitat d’agafar el cotxe per 
veure una pel·lícula.

Tots aquells que vulguin votar ho 
poden fer per mitjà del web blaus-
degranollers.cat/homedelsnassos. 
Entre tots els participants se sorte-
jarà una tablet de www.soetix.com, 
patrocinador del premi.   

Bonaventura Clotet i Òscar Camps a GDE
El Grup de Desenvolupament de Directius i Empresaris de Granollers i el 
Vallès Oriental (GDE) va convidar, dijous passat, el doctor Bonaventura 
Clotet, de la Fundación Lucha contra la Sida, i Òscar Camps, president de 
la ONG Pro-Activa Open Arms, a oferir una xerrada als socis de l'entitat. 
A l'acte, que es va celebrar a les instal·lacions de la Porxada de la Clínica 
dental Costa Codina, Clotet va demanar la implicació de les administracions i 
la ciutadania en la lluita contra la sida, mentre que Camps cridava  
a la mobilització i explicava la tasca que la seva entitat fa per rescatar  
persones del Mediterrani. Es dóna la circumstància que el fundador de 
Pro-Activa Open Arms va ser premiat el mateix dijous a la gala dels Premis 
dels Drets Humans a Madrid, un reconeixement que es va negar a recollir 
tot denunciant la doble moral de les autoritats espanyoles que immobilitzen 
el vaixell de l'entitat perquè no pugui sortir a salvar vides.

XAVIER SOLANAS

XERRADA DEL GRUP DE DESENVOLUPAMENT D'EMPRESARIS CIUTADANIA  GUARDONS CRÍTICS I HUMORÍSTICS

Dani Mateo, Integració 
Ronda Sud i Cs, nominats 
a l'Home dels Nassos 2018
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
 Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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GRANOLLERS. Dinamisme, cohesió 
i república per superar l’estanca-
ment, la segregació i la repressió. 
Aquesta va ser la idea que va des-
tacar la candidata d’ERC a l’alcal-
dia de Granollers, Núria Maynou, 
en l’acte de presentació de la can-
didatura, dilluns, a la Sala Tarafa. 
L’acte va comptar amb les inter-
vencions del conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Chakir El 
Homrani, i del president del Parla-
ment, Roger Torrent, i va ser pre-
sentat per Gisela Comas, presiden-
ta de l'Associació de Comerciants 
de Sota el Camí Ral, qui va dir de 
Maynou que és “tranquil·la, or-
ganitzada, treballadora, impli-
cada i profundament coherent”. 

Maynou va presentar-se com 
a veïna i gran coneixedora de la 
ciutat –“m’estimo Granollers, sé 
com és i com vull que sigui”– i 

reforçar el transport públic i reduir 
l'ús del cotxe a la ciutat.

Maynou també recordava els pre-
sos i exiliats polítics, i es compro-
metia a la unitat estratègica de tot 
l'independentisme per construir 
república des dels municipis. “Ara 
més que mai cal posicionar-se 
clarament contra les injustícies 
de l'Estat i defensar la diversitat, 
el feminisme, la llibertat d’ex-
pressió i la democràcia”.

Suport de la plana major d'ERC
El conseller El Homrani, company 
de Maynou al grup municipal fins 
fa pocs mesos, assegurava que Gra-

marcava tres eixos –dinamisme, 
cohesió i república– per "passar 
d’una ciutat estancada i buida 
d’idees a una ciutat viva, vibrant, 
amb perspectiva de gènere i 
amb visió a mitjà i llarg termini". 

Entre d’altres, proposava la crea-
ció d'una marca Granollers perquè 
la ciutat esdevingui “pol d’atrac-
ció a tot Catalunya”, revitalitzar 
els barris amb espais centrals, 
combatre la segregació escolar 
amb projectes educatius singulars, 
més oferta de places de 0 a 3 anys i 
transformar cicatrius com la via del 
tren o la ronda Sud, “que generen 
segregació entre barris”. També 
crear un parc públic d'habitatge de 
lloguer, impulsar la creació de coo-
peratives, reformar el parc Torras 
Villà per unir el centre amb la Font 
Verda, obrir el riu Congost, crear 
una xarxa ciclable a tota la ciutat, 

jORdI RIbó

POLÍTICA  EL PRESIDENT DEL PARLAMENT, ROGER TORRENT, I EL CONSELLER DE TREBALL, CHAKIR EL HOMRANI, ACOMPANYEN MAYNOU EN LA SEVA PRESENTACIÓ

ERC  La presentació de la candidata a les municipals va omplir la Sala Tarafa

nollers "necessita urgentment 
un canvi per passar del blanc i 
negre als colors", i destacava de 
Maynou la seva capacitat de tre-
ball, les ganes d'escoltar i enraonar, 
el compromís amb la república ca-
talana i el gran coneixement de la 
ciutat. “La Núria no entén la ciu-
tat sense estimar-la i sense una 
perspectiva progressista; sap 
escoltar activament i enraonar, 
és propera i afable, i és d’un ti-
pus d'esquerres que fa feina 
abans de gesticular”. El Homrani 
també defensava la república "com 
a instrument per assegurar la 
igualtat d’oportunitats”, i en clau 

Maynou: "Volem 
una ciutat viva, 
dinàmica i vibrant"

granollerina remarcava que el seu 
departament fa "tot el que cal" per 
garantir la posada en marxa de la 
residència de gent gran al centre. 
“Cal que l’Ajuntament també faci 
la seva feina”, indicava.

Marta Rovira, secretària general 
d’ERC, també va intervenir en l’ac-
te mitjançat un vídeo enregistrat 
a Ginebra, en què va donar suport 
a Maynou i va carregar contra un 
Estat que “reprimeix en l’àmbit 
democràtic, dels drets civils i po-
lítics, i també en l'independentis-
ta, on es criminalitzen les idees 
polítiques malgrat ser pacífiques 
i democràtiques”, advertia.

Finalment, el president del Par-
lament, Roger Torrent, alertava 
del risc que l’independentisme es 
tanqui "en una bombolla" i es re-
plegui en si mateix. “Cal empatia, 
saber com pensa l’altre i obrir-
se per mirar de convèncer el mà-
xim de gent, aquesta és l’única 
manera de sumar”. I destacava la 
importància que les forces republi-
canes tinguin bons resultats en les 
municipals del maig. “Han de ser 
un nou octubre; no tan èpic com 
l’1-O, però caldrà tenyir els mu-
nicipis de republicanisme si vo-
lem instruments per canviar les 
ciutats i el país”, deia.  x.l.
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

Gestor de consums i Bateries de litiTerra radiant i emissors de fred i calor

GRANOLLERS. El projecte de pri-
màries per bastir una candidatura 
municipal a Granollers “totalment 
conformada per la participació 
ciutadana i compromesa amb 
l’1 d’octubre” tirarà endavant a 
la ciutat malgrat no tenir el suport 
dels partits polítics, tot i que “les 
converses continuen obertes”. 
Així es va decidir gairebé per una-
nimitat en l’assemblea celebrada 
diumenge a la Casa de Cultura Sant 
Francesc, a la qual van assistir una 
setantena de persones. Durant la 
sessió es va aprovar el reglament 
de funcionament del procés de 
primàries i el comitè electoral, que 

la manera de fer “participativa”, 
amb llistes totalment obertes.

Fins diumenge, 554 veïns de la 
ciutat s’han registrat com a elec-
tors per formar part del procés i 
participar en l’elaboració del pro-
grama electoral, un registre que es 
mantindrà obert fins al 2 de febrer, 
quan s’hauran presentat els candi-
dats per formar part de la llista i es 
votaran en assemblea. De moment 
només Andreu Ballús ha fet pública 
la intenció de postular-se per en-
capçalar la llista, tot i que fins poc 
abans del 2 de febrer no es conei-
xeran els noms de les persones que 
presentaran candidatura.  x.l.

estarà presidit per Rafael López 
i que serà l’encarregat de vetllar 
pel bon funcionament del proce-
diment, grups de treball, electors, 
candidatures, programa, campa-
nya i debats.

Manel Gener, portaveu de Primà-
ries Granollers i president de l’ANC 
a la ciutat, admet que el procés ini-
ciat és “arriscat” i explica que “si 
els independentistes no anem 
més junts és perquè els partits 
no ho volen”. També assenyala 
que un dels objectius és “recollir 
el màxim de vot abstencionista 
en un moment excepcional”, i 
que el tret distintiu del projecte és 

POLÍTICA  MÉS DE 550 GRANOLLERINS INSCRITS AL REGISTRE COM A ELECTORS

Primàries Granollers presentarà 
candidatura a les municipals

X.L.

PDECAT  Josep Lluís Cleries, Míriam Nogueras i Feliu Guillaumes

GRANOLLERS. El senador Josep Llu-
ís Cleries i els diputats al Congrés 
Míriam Nogueras i Feliu Guillau-
mes (PDeCAT) van ser divendres a 
Granollers per explicar, en una tro-
bada amb militants, el vot contrari 
del partit als pressupostos gene-
rals de l’Estat. El portaveu del grup 
municipal, Àlex Sastre, presentava 
l'acte recordant la històrica manca 
d'inversions de l'Estat a la comar-
ca, "com exemplifica l'estat de la 
línia R3 de Rodalies". 

Josep Lluís Cleries assegurava 
que a Catalunya, de mitjana,  l'Es-
tat "acaba executant el 65% del 
que ha pressupostat, un 13% 
en el cas de les infraestructu-
res", i comparava la xifra amb la 
de la Comunitat de Madrid, "on 
s'inverteix el 113% del que es 
pressuposta". També exposa-
va que l’últim estudi de balances 
fiscals –elaborat pel mateix Estat 
durant l'aplicació del 155– xifrava 
en 16.000 milions el dèficit fiscal 
català, "que equival a 41 milions 
que cada dia marxen de Catalu-

nya i no tornen". "És com si un 
tsunami com el del Japó arrasés 
Catalunya cada any, perquè en 
tots dos casos es perd el 7% del 
PIB". Per això considera que els 
diners oferts pel govern de l'Estat, 
1.700 milions, "són una presa de 
pèl pressupostària".  

Els membres del PDeCAT també 
criticaven "la falta d'una propos-
ta clara per Catalunya" i l'actitud 
del govern de l'Estat envers els 
presos polítics, als quals van do-
nar suport  i van criticar que se'ls 
vulneri els drets fonamentals. "No 
tenen cap proposta ni per a Ca-
talunya ni per a l'Estat, el PSOE 
s'ha dedicat a seguir la línia que 
va marcar el PP", deia Nogueras. 
"Els diners que diuen que vin-
dran de Madrid és un esquer 
que ja no ens serveix: per davant 
d'això hi ha la dignitat del país i 
dels presos polítics", deia Cleries.

"Som independentistes i no 
deixarem de ser-ho; no deixa-
rem que ens criminalitzin per 
això", concloïa Nogueras.  x.l.

"Sense proposta per 
Catalunya no hi haurà 
pressupostos de l'Estat"

EL PDECAT EXPLICA A GRANOLLERS EL VOT NEGATIU ALS PGE
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m.E.

CONCENTRACIÓ  L'exdiputada Serra amb familiars de Vianca Roca

"Per què Mossos no va fer 
cap batuda per la Vianca?"

L'EXDIPUTADA DE LA CUP GABRIELA SERRA A LA PORXADA

GRANOLLERS. La Xarxa de Suport a 
la Vianca Roca, la jove desaparegu-
da i apareguda morta a la llera del 
Congost, tornava a concentrar-se 
dimarts a la Porxada per reclamar 
justícia. En aquesta ocasió, s'hi su-
mava l'activista i exdiputada de la 
CUP Gabriela Serra, que demanava 
a la societat granollerina que s'in-
terpel·lés davant aquest cas, que 
cinc mesos després de la desapa-
rició encara es troba sota secret 
de sumari. Serra assegurava que 
els Mossos d'Esquadra, malgrat 
tenir unitats especials per a desa-
pareguts, "no van fer cap batuda 
per trobar la Vianca ni van con-
sultar la família", deia. I afegia: 
"No era prou catalana perquè 
era filla de bolivians?", deia l'ex-
diputada. De fet, la regidora de la 
Crida-CUP, Maria Oliver, moments 

GRANOLLERS. "Els quatre polítics 
en vaga de fam –Jordi Sànchez, 
Jordi Turull, Josep Rull i Joquim 
Forn– són persones honestes a 
qui l'Estat vulnera clarament els 
seus drets", assegurava Jordi Pes-
sarrodona en l'acte Fem un Lledo-
ners a Granollers, una iniciativa de 
suport als presos i exiliats polítics 
–especialment als quatre en vaga 
de fam– organitzada per Òmnium 
i l'ANC dimarts a Granollers. 

Pessarrodona, pallasso de pro-
fessió i regidor de Sant Joan de Vi-
latorrada (el Bages) està encausat 
per un "delicte d'odi" per haver-se 
col·locat un nas de pallasso al cos-
tat d'un guàrdia civil durant els es-
corcolls a la seu de Governació de 
la Generalitat el 20 de setembre. 
"Persones com Sànchez i Cuixart 
són a la presó acusats per un 
informe fals de la Guàrdia Civil, 
una gran injustícia que hem de 
denunciar sortint tots al carrer 
el 21-D, amb la cara descoberta 
i en peu de pau", deia Pessarro-
dona. En l'acte van participar-hi 
els grallers dels Xics de Granollers 

va permetre que l'acord prospe-
rés, amb els vots a favor del PDe-
CAT-DC i ERC –que presentaven la 
proposta– i la CUP, i el vot contrari 
de Cs i PP. Així, l'Ajuntament de-
nuncia la vulneració dels drets ci-
vils i polítics dels empresonats pel 
referèndum de l'1-0. La CUP inter-
pel·lava el PSC davant l'abstenció 
i li recriminava una "neutralitat, 
que implica posicionar-se a fa-
vor de l’opressor".  x.l./m.e.

i també hi va haver les actuacions 
de corals participades, mentre que 
els assistents van poder beure un 
got d'aigua en solidaritat amb els 
presos en vaga de fam.

Contra la vulneració de drets
D'altra banda, el ple de dimarts va 
aprovar una moció de denúncia al 
bloqueig jurídic del tribunal Cons-
titucional i de suport als presos en 
vaga de fam. L'abstenció del PSC 

X.SOLANAS

POLÍTICA  CENTENARS DE PARTICIPANTS EN UN ACTE SOLIDARI AMB ELS REPRESSALIATS

Suport als presos en vaga de fam

GOT D'AIGUA  Centenars de participants a 'Fem un Lledoners a Granollers'

El documental El Xoc, produït per 
Gent i Terra SL –l'editora del llibre 
revista Vallesos– i dirigida pel jove 
Enric Vilageliu, ha estat seleccio-
nat al Switzerland International 
Film Festival. El Xoc és un film 
que, sense veu en off ni entrevis-
tes, retrata els esdeveniments po-
lítics, les figures i els tensos dies 
històrics viscuts a Catalunya du-
rant la tardor del 2017 des de les 
bambolines del Parlament i des 
del carrer mateix. 

'El Xoc', reconegut 
en un festival suís

més tard al ple municipal, denun-
ciava una societat que, a més de 
patriarcal, és "racista i classista". 
L'alcalde assegurava que l'Ajunta-
ment ha fet "la mateixa feina que 
haguéssim fet amb qualsevol 
altra dona o potser més, perquè 
el regidor Rudy Beunza va ser 
educador de carrer de la Vian-
ca", deia Mayoral. 

Amb tot, la família de la jove mor-
ta assegura que ha estat poc atesa 
i Serra acusava el consistori de no 
haver-se'n preocupat prou. Vianca 
Roca va desaparèixer al juliol i no 
va ser trobada casualment fins al 
setembre. Tenia un fill de prop de 
6 anys i, segons la família, estava 
embarassada de 4 mesos. La mare 
de Vianca va demanar que tot "el 
poble de Granollers ajudi a de-
manar justícia per Vianca".  m.e.

Acord per al centre de ràdioteràpia
El ple de dimarts va ratificar per unanimitat l'acord de col·laboració en-
tre l'Ajuntament de Granollers, el Consorci de l'Hospital Clínic i la Fun-
dació Privada Hospital Asil per a la construció d'un centre de radioterà-
pia als terrenys de l'antiga masia de Can Bufí. Aquest serà el 12è centre 
de radioteràpia del país.  

L'abstenció del PSC permet una moció de rebuig del bloqueig jurídic del TC
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Quins records i quina paciència la mare.
Anar a la plaça és com estar a casa. L’al-

tre matí passejava entre les parades pen-
sant en els menús de Nadal i observava que 
hi havia molts pocs nens amb els pares o 
els avis comprant. És una pena, jo hi vaig 
aprendre tant! –de cuina, qualitat d’ali-
ments, economia domèstica i de la vida–.

Si els nens no van a comprar, si només 
van al super on tot esta envasat i prepa-
rat... Com sabran quin és el millor tall de 
carn? Si el peix estè fresc? Com aprendran 
a triar un meló?

Si tot esta envasat, a més de contami-
nar no aprenem a comprar, a estalviar, a 
reaprofitar...

A més, el somriure de la noia del forn, 
els acudits del que penja els fuets, el taral- 
leig del peixater i l’amabilitat del senyor 
del bar no es poden posar en una plata de 
porexpan...

Mantenir un indret com el Mercat Sant 
Carles és cuidar una petita joia de la nos-
tra ciutat.

OPINIÓ

Promou:

Gerència Sílvia Vinyeta silvia.vinyeta@diarisom.cat Conseller Delegat Ramon Torrents ramon.torrents@diarisom.cat Direcció Montse 
Eras montse.eras@diarisom.cat Departament Comercial publicitat@diarisom.cat Redacció Xavier Lloreda xavier.lloreda@diarisom.
cat, Sergi Escudero esports@diarisom.cat Disseny Gràfic Olga Riart olga.riart@diarisom.cat Fotografia Xavier Solanas · Jordi Ganduxé 
Administració administracio@diarisom.cat Impressió Gráficas de Prensa Diaria SL. Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit 
legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 21.47 h del 19 de desembre. 

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)

SOMCONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu:

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Editora fundada l’any 2001

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor 
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 

economia
social
aracoop

somgranollers@diarisom.cat somlesfranqueses@diarisom.cat

Granollers ha aprovat definitivament el pla de mobilitat, el document que ha 
de guiar les accions sobre la matèria en els propers anys. De fet, ja fa més 
d’un any de l’aprovació inicial i algunes de les actuacions que s’hi determinen 
ja han començat a gestar-se –com el carril bici del tram nord del carrer Girona,  
un aparcament segur per a bicicletes a l’estació i un estudi per reduir la  
sinistralitat a la ciutat, entre d’altres–. Sens dubte, aquest és un document  
necessari i útil, però que no pot estar exempt de modificacions i ampliacions  
–per exemple, no s’hi diu res de l’ús dels patinets elèctrics, que després 
d’aquests Reis de ben segur proliferaran a la ciutat.

D’altra banda, tant alguns grups de l’oposició –ERC i CUP– com Granollers 
Pedala –l’associació que fomenta l’ús de la bicicleta a la ciutat– han alertat 
que la proposta que l’equip de govern es feia seva ara fa quatre anys en què  
es comprometia a fer de Granollers una ciutat pedalable està a les beceroles. 
La primera fase havia de permetre transitar en bicicleta de manera segura entre 
els barris i principals equipaments de la ciutat. Una fita a la qual el govern no 
ha renunciat, però que ha acabat postposant per a un proper mandat.

La segona fase preveia la connexió entre la conurbació i precisament  
dijous la Diputació i l’Ajuntament presentava un projecte que connecta la  
ciutat amb Lliçà amb un tram per a vianants i bicicleta, un projecte que  
tampoc serà a curt termini. 

Tot i el predomini del vehicle a motor, sembla que les actuacions per afavorir 
les bicicletes van a pedals.

ANAR A PEDALS
Editorial

LA VINYETA de Manel Fontdevila

El Mercat de Sant Carles està 
d’aniversari; quantes històries

entre quatre parets! En tornava 
amb el cabàs ple de tresors

l Mercat de Sant Carles està 
d’aniversari; quantes històries 
entre quatre parets! Jo recordo 
quan era petita i hi anava amb 

la iaia. La mare em va comprar un cabàs 
petit... Quan tornava a casa estava ple de 
tresors, una petxina que m’havien donat a 
la peixateria, al forn, una galeta, un ou de 
guatlla que em donava aquell senyor tan 
seriós dels pollastres... un tros de fuet... 
Anar al mercat amb l’àvia era festa major.

Qui és l’últim? I després, una bona estona 
de xerrera amb el personal que esperava 
torn... Com estan els fills? T’has assabentat 
que…? Què en saps, de la Pepeta, que fa dies 
que no la veig? Vas veure a la tele...? Milers 
de converses creuades, una gran família 
que es coneix d’esperar a la parada. També 
recordo l’intercanvi de receptes: Tu el po-
llastre com el fas? Tinc convidats i no sé què 
preparar... O aquells grans moments de so-
lucions casolanes... la taca de vi de les esto-
valles; amb vi blanc tota la nit i a la rentado-
ra... Saviesa entre el 34 i el 42 , ja ens toca...

Quan arribava a casa muntava la parada 
al sofà i jugava amb la mare tot fent de pei-
xatera...

–Maries, que el tinc ven fresc! Peix de 
platja, gambes de Palamós, va boniques–. 

E
A LA PLAÇA

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

El 2018 ja s’acaba, i és moment per 
aturar-nos, fer una mirada enrere i 
repassar què i com ha estat aquest 
primer any de l’Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental: 1.215 persones ateses, 
més de 30 projectes d’economia social 
acompanyats, 8 empreses cooperati-
ves creades, una trentena d’insercions 
laborals a la comarca, més de 175 acti-
vitats realitzades, més de 400 alumnes 
participants en sessions de sensibilit-
zació del model cooperatiu... i podríem 
continuar!

Aquest any ha passat molt ràpid i ha 
estat molt intens. Ens movia el que fa 
uns mesos escrivíem en aquesta ma-
teixa pàgina: donar a conèixer l’eco-
nomia social i solidària. Ens movia el 
convenciment que altres economies 
ja existeixen des de fa temps, que tots 

nosaltres podem aportar molt més del 
que creiem, que altres maneres de fer 
ja existeixen. I és necessari parlar-ne 
en tallers, en formacions, en places, 
en bars, on calgui. Hem sentit més de 
1.000 vegades les frases: “i això fun-
ciona?”, “com és que no s’explica?”. 
Volem donar-nos a conèixer en igualtat 
de condicions. Estar presents en el dia 
a dia de les persones, les escoles, les 
administracions, el teixit empresarial 
i la vida quotidiana. Volem sensibilit-
zar, acompanyar, fer reflexionar, volem 
compartir i crear espais on poder-nos 
trobar.  El que creiem no és sempre una 
veritat, i el que no sabem pot esdevenir 
una oportunitat.

Continuarem treballant a la comarca 
amb la mateixa empenta que aquest 
2018, i sabent que en aquest viatge 
cada vegada som més. Gràcies a totes 
les nostres col·laboradores, gràcies a 
totes aquelles que heu participat, que 
us heu fet preguntes que mai no us ha-
víeu fet, que heu trobat un suport per 
continuar endavant amb el vostre pro-
jecte. Gràcies per fer-ho possible!
I ara... Seguim!

Seguim!

Equip tècnic de l’Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

I quan s’acosta el Nadal, surt i passeja pels 
carrers i per les places de la nostra vila ves-
tit de Pare Noel. O no, en alguna ocasió he 
pensat que el Pare Noel és ell i que durant la 
resta de l’any es disfressa de Francesc Payàs. 
Potser sí que l’autèntic Pare Noel és del BM 
Granollers (molt del Granollers), també del 
Barça, catalanista i independentista, dibui-
xant, virtuós del bombo i, naturalment, un 
dels personatges únics de la meva col·lecció. 

Amb ell i el fotògraf Xavier Solanas ens 
hem citat a la Pedra de l’Encant i quan ar-
ribo, en Francesc ja hi és. Torno a imaginar 
els racons de la ciutat amb escultures de 
tots aquests personatges que fan de la vila 
quelcom més que un collage de coloms, de 
pedres i d’aparadors lluents. Imaginar Gra-
nollers, imaginem, fem-la única. 

És dilluns, el Mirallet tanca i fem mitja 
volta. Ell vol anar cap a la Fonda, però ens 
quedem a mig camí en passar pel carrer San-
ta Esperança. Entrem en una granja i seiem al 
fons del local, a prop de senyores que ens mi-
ren de reüll mentre prenen el te amb pastes.

–Qui és Francesc Payàs; qui ets?
–Sóc un granollerí nascut durant les Festes 
de l’Ascensió de l’any 64. La meva mare era 
de Sant Miquel de Fluvià i el meu pare d’aquí. 
Estic enamorat de Granollers i aquí hi he pas-
sat tota la vida; primer al carrer Girona, des-
prés al carrer dels Caputxins –encara recor-
do la Font Verda, l’era d’en Basté, l’edifici dels 
Caputxins, les atraccions de la fira, aquells 
caballitus tan macos que muntaven al davant 
de casa–. [També jo ho recordo, i els circs i 
les rulots dels artistes del circ i els animals...]. 
Ara visc sol a l’avinguda de Sant Esteve.
–Ets un gran aficionat als esports i un 
etern seguidor dels clubs de la ciutat, oi?
–M’agrada molt l’esport, i per damunt de tots, 

el futbol, el bàsquet i l'handbol. Sóc del Barça 
i de la Penya Barcelonista de Granollers.
–Handbol: imagina la secció del Barça 
contra el Granollers, tria i no em fotis 
emprenyar...
–Sempre el Granollers, els de casa. Ei, saps 
una cosa, trobo molt a faltar el bàsquet, 
aquell Areslux, el Cacaolat... a més, durant 
els anys de gran bàsquet vaig fer bons amics: 
Creus, Mendiburu, Pep Blanc, Manel Comas...
–Recordo que en un partit entre el Gra-
nollers i l’Espanyol vas cremar una ban-
dera blanca i blava, i una colla d’hipopò-
tams rapats i esverats corrien cap a tu. 
Sort en vas tenir, dels Mossos...
–Sí, però no vaig ser jo. [no? jo tampoc].
–Deixem això enrere. Series capaç de 
dir-me el nom del millor jugador de bàs-
quet que ha tingut el Granollers?
–I tant, [no ho dubta] Essie Hollis.
–Recordo Hollis, inoblidable, era l’any 
80, quan érem Areslux. Ara però, t’ho 
poso més difícil: el nom d’un jugador 
d'handbol del nostre club?
–Un no, te’n diré set i així podràs escriure 
un equip, un equip grandiós, per exemple 
amb en Pitu Perramon, Miquel Prat (la lle-
genda), Jaume Puig, Atavin, Joan Canyelles, 
Álvaro Ferrer i Castellví.
–Pots fer pública la teva ideologia...
–I tant, prou que ho saps, no me n'amago 
mai, des de l’any 92 sóc militant de Conver-
gència; bé, ara PDeCAT. Sóc català i vull un 
país lliure i independent d’Espanya.
–Estàs involucrat en moltes històries, vius 
la ciutat i tothom et coneix. De fet, ets ciu-
tat. La festa major sense tu seria menor.
–La festa major de Granollers és de les mi-
llors festes de Catalunya. Sóc blau, dels de la 
primera fornada, sóc de la colla dels Fòssils i 
un escocès dels McHagum. Entre ells hi tinc 

molts bons amics: l’Albert, en Manel Gener, 
els Lax, en Botey, els Pacos, en Vicenç, en No-
gués… uf, quina parella aquests dos últims!
–Quan em parlen de tu, em véns a la me-
mòria amb gorra, bombo i el puret mig 
apagat entre els llavis. Quan fa que ho 
vas deixar?
–Al bombo hi segueixo enganxat; de puret, res 
de res, ja fa més de quatre anys que no fumo, 
la meva salut no és prou bona i el tabac, mata.
–Fa uns anys que dibuixes i exposes a l’Es-
pai Tranquil de l’amic Amadeu Barbany. 
Em sembla magnífic; des de quan pintes?
–A mi el dibuix em ve de molt enrere, als 13 
anys vaig començar a anar a les classes que el 
senyor Eustaqui Margall feia al carrer de Bar-
celona. Dibuixo amb cera a gent d’aquí o temes 
relacionats amb la ciutat, també faig collage.
–Aquella casa és un d’aquells racons entra-
nyables de la ciutat. I la ciutat, com la veus?
–Ja tinc més de mig segle i l’he vist créixer, 
desordenadament. La ciutat no té espai i no 
pot créixer d’una manera natural. El millor 
d’aquesta ciutat són, sense cap mena de dub-
te, les persones, la societat civil, les associaci-
ons, les entitats culturals i esportives. L’hem 
de cuidar més, ara la trobo massa bruta.
–Vas tenir problemes amb una gent que es 
van aprofitar de tu. Molts ho vam seguir 
amb interès i sé que te’n vas sortir, oi?
–Sí, durant un temps em vaig fer famós, una 
fama que no buscava. Tot va ser culpa d’una 
gent que a mi i a d’altres ens van enganyar, 
ens van estafar. Per sort i per justícia em van 
absoldre. Estic molt agraït a tota una sèrie de 
gent que van creure en mi i m’ajudaren molt: 
en Ramon Daví, en Josep Serratusell, en Josep 
Mayoral, en Roberto Giménez, la Lidia Con-
dal, en Jordi Turull, en Jordi Pujol Niñerola, 
fins i tot l’Artur Mas es va preocupar per mi. 
Va ser una època molt dura i on es van deixar 

veure els amics i les persones dolentes.
–S’acosta el Nadal, Francesc. Tal com es-
tan les coses, tornarà el Pare Noel?
–I tant que sí. Fa 41 anys que sóc el Pare 
Noel [cony, doncs quasi ets l’Avi Noel]. Vaig 
començar a exercir l’any 77 repartint ca-
ramels a la botiga Bambi. Saps una cosa? 
Aquest any i durant el Nadal trobaré a faltar 
un pastor o un rabadà o un poeta. Ostres, tu, 
en Josep Bover em va ajudar molt!
–No ens posem tristos; demana dos desit-
jos, un per a tu i un altre per a la ciutat.
–El desig personal podria ser que la salut 
aguanti, com t’he dit no estic fet un toro i 
darrerament m’han operat un parell de ve-
gades dels ulls, m’hi veig poc. El desig per a 
la ciutat: doncs que el BM Granollers guanyi 
la Copa EHF i els Blaus, de nou, la festa major. 
I tot el millor per la gent que m’ha estimat: 
el personal de la Residència Santa Susanna 
de Caldes que em va cuidar en la meva con-
valescència; també en Jordi Gascón, a qui 
considero un bon amic, i aquella gent que 
quan reparteixo cartells per les botigues se 
m’apropen i em demostren la seva amistat.

I em deixa gairebé emocionat, diu que ja 
en té prou i que cal anar a sopar. S’aixeca i 
camina lentament cap a casa, primer el seu 
carret carregat de cartells, després ell. De 
cop es gira i em diu:
–Ei, gràcies guapu!
Cap al tard em truca per dir-me que li agra-
daria afegir un agraïment a la Mercè Riera 
i a la gent del Xiprer que el van acollir en 
moments molt difícils. I així ho escric, amic 
Payàs, aquí ho deixo. És un home bo i es fa 
estimar, avui somniaré una estona amb ell i 
en aquelles nits d’estiu en què corríem al da-
vant o al darrere dels Blancs. Fa temps d’allò, 
quan les nits eren nostres... i encara corríem.

Francesc 
Payàs

“El millor de Granollers 
és, sens dubte, la societat 

civil, les entitats”
XAVIER SOLANAS

Tot poble, tota ciutat té uns personatges molt seus, únics i que per ser 
com són, per dir el que diuen o per fer el que fan, s’han convertit en 
elements inseparables de la ciutat. Vull fer una sèrie d’entrevistes a 

aquesta gent, persones triades per mi i que, si em deixen i es deixen, els 
farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix

PERSONATGES ÚNICS (VI)  Per Santi Montagud

SE VENDE
RESTAURANTE
en pleno funcionamiento, 

totalmente equipado, insonorizado. 
Al lado del CAP de Mollet. 

Precio: 260.000 euros

653 93 69 22
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ECONOMIA
El comerç franquesí prepara la nit de Reis
L'Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de les Franqueses
organitza el 5 de gener a la nit una visita dels Reis d'Orient a les cases que 
ho demanin a elsreisvenenacasa@gmail.com. El 3 de gener, l'entitat farà 
una festa de 17 a 19 h a la plaça de l'Espolsada per rebre el patge reial, 
amb xocolatada, espectacle infantil i un sorteig dels comerços associats.

GRANOLLERS. La nau Dents de Ser-
ra de Roca Umbert serà aquest cap 
de setmana, per quart any conse-
cutiu, la seu del DFactory, un dels 
mercats nadalencs per a petits 
creadors de referència a Catalunya 
que en aquesta ocasió aplegarà 
més de 55 dissenyadors emergents 
amb l’objectiu de convertir-se en la 
Fàbrica dels Regals. Segons apun-
ten els organitzadors, “DFactory 
és l’espai ideal per al públic fa-
miliar amb ganes de conèixer 
projectes innovadors” en l’àmbit 
de la moda, els complements, la de-
coració i la gastronomia.

Així, entre d’altres, els visitants 
podran trobar-hi propostes com 
la roba de disseny de Noelia Aran-
da Studio; la cosmètica feta amb 
components 100% orgànics de 
Fitocosmètica del Montseny; la 
ceràmica de Cou Cou Pottery; les 
llums de Wood&Bulb Lamps; els 
corbatins fets amb teles africa-
nes de Tielokos o les kokedames 
d’Omotesando Plants.

En l’àmbit de la joieria de dis-
seny, s’hi podran trobar les joies 
de la dissenyadora Inma Perles, 
els anells de vidre de Ring Ring 
BCN, la bijuteria de la dissenyado-
ra vallesana Clara Segarra de Nude 
Bracelet o les creacions de l’estudi 
barceloní Metamorphe Studio. 
Com ja és tradició, la gastronomia 

ARXIu

CREACIÓ  A L'ESPAI EXTERIOR DE LA FIRA HI HAURÀ ACTIVITATS COM CONCERTS, ZONA GASTRONÒMICA I PROPOSTES DE TALLERS PER A PETITS I GRANS

gourmet també té un lloc destacat 
a la Fàbrica dels Regals: hi seran 
presents la xocolata i dolços ar-
tesanals d’Exalta Chocolate, així 
com Ed’o, l’oli d’oliva extra verge 
guardonat amb premis internaci-
onal pel seu packaging, o els ob-
jectes relacionats amb el món del 
vi de Un Dia Un Vi, entre d’altres. 

I els més menuts també tro-
baran propostes per a ells a la 
Fàbrica dels Regals, com els com-
plements de Petitona Petiona o 
Lovely Pocket BCN, així com les 

nines de feltre de Bel Art Dolls, 
entre d’altres.  

Durant el mercat de Nadal de 
petits creadors també hi haurà 
l’anomenada plaça dels Recanvis, 
un espai exterior amb concerts, 
zona gastronòmica i barra de cer-
vesa artesana, on s’hi faran activi-
tats paral·leles que dinamitzaran 
la fira. Entre d’altres, hi haurà 
tallers creatius gratuïts, com els 
de ceràmica i estampació amb 
les creatives granollerines Clau-

dia Mur i Ermisenda Soy, així com 
classes de fotografia per a princi-
piants amb la fotògrafa Laia Serra. 

Més mercat

Les tardes del 3 i 4 de gener, de 17 a 20 
h, tindrà lloc al mateix recinte de Roca 
Umbert el Petit DFactory, un mercat na-
dalenc dedicat als productes artesanals 
infantils i familiars creats per dissenya-
dors i artesans emergents que compta-
rà a més amb una programació de ta-
llers, activitats i jocs perquè els menuts 
aprenguin, juguin i estiguin entretinguts 
mentre els adults visiten el mercat, que 
compartirà espai amb el campament del 
patge Gregori. Els nens i nenes podran 
entrar a l’estança del patge Gregori i vi-
sitar la Tèrmica, on coneixeran els pre-
paratius de la nit de Reis.

EL PETIT DFACTORY, 
EL 3 I 4 DE GENER

També hi haurà tallers de llums 
amb origamis realitzats per Can 
Xic, de la Garriga, o tallers de pin-

Enguany hi haurà una
seixantena d'expositors 
de moda, complements, 
decoració i gastronomia

Exposició de CCOO a Can Jonch
Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau acull 
fins al 14 de gener l'exposició Guerres, persones 
refugiades i solidaritat, realitzada per CCOO 
sobre la catàstrofe que comporta les guerres, 
les persones refugiades i víctimes de l'exili.

tura amb l’artista resident a Roca 
Umert Carles Azcón. A més dels 
tallers també hi haurà altres acti-
vitats lúdiques, com els concerts 
del grup granollerí Sabana o Non 
Jambi, les tradicionals vermuta-
des nadalenques electròniques 
amb Konghost Label o ballades de 
swing amb Bigpotters Swing. 

El mercat de Nadal de Roca Um-
bert estarà obert divendres de 16 
a 21 h i dissabte i diumenge de 
10.30 a 21 h. i

Aparadors d'art i disseny als comerços
La Casa Clapés i l’antiga Pastisseria Torres, a la plaça de la Porxada, es 
convertiran en aparadors d’art durant les festes de Nadal amb la quarta 
edició de la mostra d’art i disseny #SPAMDARTS. La mostra, nascuda de la 
mà dels artistes residents el 2013 a Roca Umbert per donar a conèixer els 
projectes desenvolupats durant el curs a l'Espai d'Arts, es trasllada ara al 
centre per ocupar dos locals comercials buits que durant uns dies tindran 
un ús cultural i artístic i difondran l’obra de 15 artistes vinculats a galeries  
i espais de creació contemporània de la ciutat com són l’Espai d’Arts,  
la Galeria AB i  Pam deSis. La mostra estarà oberta els dies 22, 27, 28 i  
29 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener de 18 a 21 h. La visita inaugural serà 
dissabte a les 13 h.

DFactory, el mercat de Nadal de petits 
creadors, s'instal·la a Roca Umbert
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LABORAL  UNA TRENTENA D'AGENTS SOCIOECONÒMICS FORMEN PART DE LA PLATAFORMA

La xarxa LismiVO rep la Placa
al Treball President Macià

cONSELL cOmARcAL

GUARDONATS  Una delegació del Consell Comarcal va recollir el premi

GRANOLLERS. La cadena de super-
mercats Aldi va inaugurar dime-
cres un nou establiment a l'entorn 
de la ronda Sud. La nova botiga, 
que substitueix l’anterior establi-
ment del carrer Palautordera, ins-
tal·lat a la ciutat el 2002, compta 
ara amb 1.200 metres quadrats 
de superfície comercial i més de 
90 places d’aparcament disponi-
bles per als clients. L’horari del 
nou establiment, que ha incorpo-
rat sis persones a la plantilla que 
ja treballava a la botiga antiga, és 
de dilluns a dissabte de 9 a 21 h i, 
segons apunten des d'Aldi, ofereix 
més de 2.500 referències de pro-
ductes d’alimentació, drogueria, 
higiene i basar, entre els quals 
més de 200 productes ecològics i 
un ampli assortiment de produc-
tes de marques pròpies. 

L'alcalde, Josep Mayoral, des-
tacava en la inauguració de l'es-
tabliment que Aldi "ha sabut re-
convertir un espai degradat de 

la ciutat, l'ha dinamitzat econò-
micament i ha donat qualitat ur-
bana a l'entorn de la ronda Sud". 
Mayoral també destacava que el 
nou supermercat, que "ofereix 
més i millor oferta comercial a 
la ciutat", està "a només 15 mi-
nuts de la Porxada", i demanava 
als seus responsables que "s'im-
pliqui en la vida de la ciutat". 

Per la seva banda, el responsa-
ble d’expansió d’Aldi, Alexandre 
Pagès, reafirmava l’aposta de la 
cadena per Granollers i expressa-
va la seva confiança que aquesta 
nova botiga "tindrà una magnífi-
ca acollida i permetrà als veïns 
i veïnes continuar disposant 
d’una bona alternativa a l’hora 
de fer la seva compra familiar 
quotidiana a la ciutat".

Actualment, la cadena alemanya 
de supermercats compta amb 61 
establiments a Catalunya, 35 dels 
quals a la demarcació de Barcelo-
na i 1 al polígon El Ramassar. 

Aldi inaugura un 
nou supermercat 
a la ronda Sud

COMERÇ  COMPTA AMB 1.200 METRES DE SUPERFÍCIE COMERCIAL

La Xarxa LismiVO va rebre di-
marts, al Palau de la Generalitat, 
de mans del president Quim Torra 
i del conseller Chakir El Homrani 
la Placa al Treball President Ma-
cià, un reconeixement del Depar-
tament de Treball, Afers Socials 
i Famílies en la categoria de Res-
ponsabilitat Social Empresarial. 

Actualment la Taula Territori-
al-Xarxa LismiVO està formada per 
la Diputació de Barcelona i tots els 
agents de la comarca implicats en 
la inserció laboral de les persones 
amb discapacitat. Són set entitats 
–Apindep Ronçana, Apadis, Castell 
de Sant Foix, Centre Sírius, Centre 
de Formació Mordered, Escola Pia 
de Granollers, Fundosa Social Con-
sulting (Fundació ONCE)–; vuit 
centres especials de treball –Baix 
Montseny, RAL, Viver de Bell-lloc, 
Grupdem, Xavier Quincoces, Ta-
ller Alborada, Emiser Vallès i TEB 
Verd–, tres organismes de serveis 
–Oficina Tècnica Laboral (OTL) 
de Granollers, OTL de Mollet del 

El president Quim Torra i el conseller El Homrani van lliurar el guardó 

Vallès; Servei Pre-laboral (IN-
TRESS)–, tres oficines de treball de 
la Generalitat –Granollers, Grano-
llers perifèria i Mollet del Vallès–; 
quatre serveis locals d’ocupació 
–Cardedeu, Granollers, les Fran-
queses del Vallès i Santa Maria de 
Palautordera–; dos sindicats –UGT 
i CCOO–; i una associació empresa-
rial –Fundació Pimec–.

Des del Consell Comarcal han 
valorat la concessió de la Placa al 
Treball President Macià a la plata-
forma per la seva tasca en la res-
ponsabilitat social i han destacat 

Inclusió

La Xarxa LismiVO va néixer el 2008 fruit 
del treball previ de la comissió per la in-
serció laboral de persones amb discapa-
citat, creada el 2004. El Consell Comarcal 
i el Pacte Territorial per l’Ocupació del 
Vallès Oriental van apostar aleshores 
per potenciar la integració laboral dels 
col·lectius en risc d’exclusió social i de 
les persones amb discapacitat. El 2010 
es va constituir la Taula Territorial-Xarxa 
LismiVO on, a més de les entitats especi-
alitzades, es van incorporar els sindicats, 
les oficines de treball de la Generalitat, 
els serveis locals d’ocupació i les associ-
acions d’empresaris. El 2016 es van crear 
els Premis LismiVO, uns guardons anuals 
que premien les empreses de la comarca 
que generen llocs de treball per a perso-
nes amb capacitats diverses.

TRAJECTÒRIA DE LA 
INICIATIVA COMARCAL

X.L.

INAUGURACIÓ  L'alcalde i els regidors van visitar l'establiment

que "es tracta d'un cas únic i el 
primer al territori català que 
impulsar la inserció laboral de 
les persones amb capacitats di-
ferents de la comarca". 

Oriol Brutau s'incorpora a Pimec
El consultor de màrqueting i publicitat granollerí Oriol Brutau s’ha incor-
porat a la comissió executiva de Pimec Vallès Oriental. Brutau és soci fun-
dador de l’empresa Aprop Marketing, membre del Rotary Club Vic Osona 
i ha estat fundador del Grup de Desenvolupament de Directius Empresa-
ris (GDE). A més, és president de Nous Empresaris i Emprenedors de 
Catalunya (NEEC), una tasca que combina amb la docència en diferents 
postgraus de la UVic, la UAB i l’Institut de Formació Contínua de la UB. 
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Classificats
per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com 
www.sopseleccio.com

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

CONTACTES
RELAX

FEINA
OFERTA / DEMANDA

SE PRECISA CAMA-
RERA para bar Mu-
sical. T. 645 91 04 23.

 

OFERTA LABORAL: 
TÈCNICA EN ECONOMIA SOCIAL 
PER A L’ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS ORIENTAL

Podeu enviar els vostres CV i una carta de presentació
fins al dia 28 de desembre a 

seleccio@facto.cat indicant la referència “Ateneu”.

Descripció de l’oferta:
Tècnica en Economia Social i Cooperativa per al projecte de l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental. Les seves principals tasques seran:

Funcions:
• Tasques d’orientació, acompanyament i tutoria en processos vinculats a la 
 creació i enfortiment d’organitzacions de l’economia social i solidària.
• Prospecció al territori (comarca del Vallès Oriental) de possibles 
 iniciatives emprenedores en l’àmbit del cooperativisme i l’economia social.
• Col·laboració i coordinació amb els prescriptors públics del territori
• Desenvolupament d’accions grupals informatives i d’acompanyament 
 a la creació de cooperatives.
• Creació d’un espai d’intercanvi entre cooperatives i entitats i/o empreses 
 d’economia social del territori.
• Gestió i organització d’activitats en diferents formats (formacions, fires, etc.)
• Gestió de la qualitat de les accions desenvolupades.

Condicions:
• Contracte d’obra 
 i servei fins al 30 d’octubre 
 de 2019 (prorrogable).
• Salari de  22.113€ bruts anuals.
• Jornada de 37,5 hores setmanals.
• Seu de treball a Granollers 
 amb mobilitat geogràfica 
 a la comarca.

Requisits:
• Titulació universitària de grau o equivalent  
 (economia, ciències socials, ADE, etc.)
• Experiència en matèria d’economia 
 social i cooperativa (imprescindible 
 que aparegui al currículum vitae).
• Coneixements demostrables sobre 
 el teixit d’economia social del 
 Vallès Oriental.

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me lla-
mo Susi. Madurita, 
50 años, gordita 
y cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés natural 
y hago todo tipo de 
servicios. LLÁMAME 
698 233 361

Empresa industrial 
del Baix Montseny, 
precisa 
PERSONA PARA 
MANTENIMIENTO 
(Ref.2112-01)
Persona con for-
mación a nivel de 
FP II, CFGM o CFGS 
en Mecánica y/o 
Electricidad. Im-
prescindible co-
nocimientos y ex-
periencia Eléctrica 
y Soldadura. Se va-
lorará muy posi-
tivamente exp. en 
tareas de mante-
nimiento industrial. 
I m p r e s c i n d i b l e 
disponibilidad de 
vehículo. Contrato 
estable y directo 
con la empresa.

Empresa fabricant 
de materials 
de construcció, 
Paisatgisme i 
Mobiliari Urbà, 

destinats a l'obra 
pública i civil, 
ubicada al Vallès 
Oriental, precisa:
ADMINISTRATIU/
VA (Ref.2112-02)
Per incorporar-se 
a equip jove i dinà-
mic, busquem can-
didats/es amb for-
mació a nivell de FP 
o CF Administratiu, 
i amb exp. mínima 
en dep. d'Admi-
nistració. Tasques: 
Facturació clients 
i reclamació fac-
tures. Gestió de la 
cartera d'efectes. 
Gestió dels co-
braments via abo-
naments. Base de 
dades de clients i 
proveïdors. Gestió 
dels consentiments 
de les dades. Pre-
parar puntualment 
remeses bancàries. 
S'ofereix contracte 
directa amb l'em-

presa amb una 
finalitat indefinida. 
De dl a dj de 8 a 
13h. i de 14.30h. a 
18h. Dv de 8 a 14h.

Empresa dedica-
da a la gestión 
de Parkings, 
busca para 
Granollers:
OFICIAL-ADMI-
NISTRATIVO/A 
PARKING-MEDIA 
JORNADA
(Ref.2112-05)
C a n d i d a t o s /a s 
con formación 
a nivel de FP II, 
CFGM o CFGS en 
Administración, 
con conocimien-
tos de Ofimática y 
con exp. en tareas 
administrativas y 
con aptitud co-
mercial para la 
venta de produc-
tos y el asesora-
miento al cliente. 

El puesto de traba-
jo es de media jor-
nada y se precisa 
de disponibilidad 
horaria. Se traba-
jará los sábados 

por la mañana. 
Se ofrece puesto 
estable, contrato 
directo con la em-
presa, media jor-
nada.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

SE ALQUILA LOCAL 
EN GRANOLLERS. 
Rafael Casano-
vas. P. 1.500 €/mes 
(Ref.860). EMINAD. 
T. 93 870 36 66. 
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GRANOLLERS. El Fraikin, autor d'un 
molt mal partit, va caure eliminat 
a mans del Bidasoa Irún per 30-25 
en la semifinal de la Copa Asobal, 
disputada diumenge al pavelló 
Barris Nord de Lleida. El somni de 
repetir la gesta del 1993, quan els 
granollerins van eliminar en se-
mifinals aquest mateix equip per 
després vèncer en la final al Barça, 
es va esvair ben ràpid. A Lleida, 
amb Marc Guàrdia sota els pals  
–César de Almeida té una lesió a la 
mà dreta– i Antonio García Roble-
do a la banqueta –encara amb mo-
lèsties– va fer un desencertat inici 
de partit, presagi del que vindria 
després, i el Bidasoa  va posar-se 
5 a 1 en el minut 5. Malgrat això, el 
Fraikin va marxar al descans amb 
avantatge en el marcador, 14 a 15. 
Però un desastrós parcial de 9 a 0 
en la segona part –del 17 a 19 al 
26 a 19–, amb el Fraikin errant un 
atac rere un altre, va sentenciar el 
partit.  Ni l'entrada a la desespera-
da de García Robledo i d'Almeida 
va servir per alleujar el desastre 
granollerina. "En la primera part 
hem aconseguit fer el partit 
plantejat tenint en compte les 
baixes i els jugadors tocats que 
tenim. Però, en la segona, ells 

Un parcial de 9 a 0 a favor del Bidasoa Irún en l'inici de la segona part va condemnar
els granollerins, que van acabar perdent per 30 a 25 al pavelló Barris Nord de Lleida

ASObAL

PRIMERA ENSOPEGADA  El Fraikin havia aconseguit arribar a la final en les seves quatre participacions anteriors

HANDBOL |  Copa Asobal  L'EQUIP D'ANTONIO RAMA TANCA AIXÍ UN 2018 QUE LI HA PORTAT MÉS ALEGRIES QUE TRISTESES

Un Fraikin erràtic cau a les 
semifinals de la Copa Asobal

s'han tancat per bloquejar el 
nostre pivot i això ens ha com-
plicat la vida", va explicar Anto-
nio Rama.

Un 2018 extraordinari 
Malgrat això, el rostre del  tècnic 
a la zona mixta no era ni de bon 
tros el d'algú emprenyat. "Aquest 
2018 ha estat extraordinari. 

BIDASOA IRÚN 30
FRAIKIN BM GRANOLLERS 25

Vam fer una gran segona volta 
a l'Asobal en el primer tram de 
l'any i l'acabem amb una millor 
posició a la lliga que el curs pas-
sat al final de la primera volta, 
molt a prop del segon lloc. A 
més, estem classificats per la 
fase de grups de l'EHF". L'any 
que acomiadem també serà recor-
dat per la històrica victòria grano-

llerina al Palau Blaugrana, que va 
acabar amb la ratxa de 146 victò-
ries seguides del Barça a l'Asobal. 
El Fraikin no jugarà fins al 2 de fe-
brer, quan visitarà Guadalajara.   
sergi escudero

La FCF obre a Granollers la seu del Vallès Oriental
Dilluns, la Federació Catalana de Futbol va presentar la seva seu al  
Vallès Oriental, que està ubicada a la seu de la Unió Empresarial  
Intersectorial. A l'acte van assistir-hi el president de la FCF, Joan 
Soteras; el delegat de la comarca, Juan Núñez; i l'alcalde, Josep Mayoral, 
qui va "agraïr a la federació per haver escollit la nostra ciutat".

Triomf d'or del CN Granollers
El primer equip sènior masculí del Club 
Natació Granollers va aconseguir una vital 
victòria dissabte a la piscina del WP Sevilla per 
6 a 8. Aquests tres punts situen els granollerins 
en setena posició a la Primera Divisió Estatal.

ESPORTS

El KH-7 acabarà 
un gran any a
la pista del líder
L'equip dirigit per Robert Cuesta 
va aconseguir la seva millor posi-
ció històrica a la Lliga Guerreras 
Iberdrola amb el vuitè lloc del 
curs 2017-2018 i ara ocupa el setè 
lloc a només dos punts del líder, el 
Rincón Fertilidad Málaga. Preci-
sament, divendres (21 h) el KH-7 
visita la seva pista amb l'objectiu 
de posar la cirereta al pastís a un 
gran any. Un cop més, la principal 
arma granollerina serà Judith Vi-
zuete, la màxima golejadora de la 
competició amb 63 gols. L'últim 
partit jugat pel KH-7 va ser el 16 
de novembre, quan va guanyar al 
Palau a l'Helvetia Anaitasuna. 

Lliga Guerreras Iberdrola

Àngels Noell, 
campiona màster 
de 5 km marxa
L'atleta granollerina Àngels Noell  
(Cornellà Atlètic) va proclamar-se 
sota la pluja campiona d'Espanya 
de 5 km marxa en ruta en catego-
ria M55 el cap de setmana a Ge-
tafe. Noell va aturar el cronòme-
tre amb un temps de 31 m i 41 s. 
Aquest 2018 l'atleta granollerina 
ja havia aconseguit tres medalles 
en el campionat d'Europa d'atle-
tisme Màster i dos més en l'Euro-
peu Màster de marxa en ruta.

ATLETISME
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FUTBOL  | Tercera Divisió  ELS DE JOSÉ SOLIVELLES TRENQUEN UNA RATXA DE QUATRE DERROTES

GRANOLLERS. L'EC Granollers va 
aconseguir diumenge el triomf 
que necessitava per recuperar la 
confiança que el va portar a en-
cadenar 10 partits sense perdre, 
una confiança que les quatre der-
rotes en les quatre últimes jor-
nades li havien robat. Va ser als 
Canyars, el camp del Castelldefels, 
on va guanyar per 0 a 4. Aquest 
resultat situa els de José Solivelles 

L'EC Granollers reacciona 
i s'imposa al Castelldefels

XAVIER SOLANAS

INVICTE  L'equip dirigit per Aaron Pérez encara no ha conegut la derrota

LES FRANQUESES. Diumenge, el CE 
Llerona femení se'n va anar a dor-
mir líder del grup 2 de la Primera 
Divisió després de vèncer per 3 a 
1 la Guineueta amb gols de Mòni-
ca Galisteo, Laura Romero i Lídia 
Molina. Però aquest primer lloc és 
provisional, perquè el segon i el 
tercer, el Palautordera i La Roca, 
han disputat menys partits. El que 
és una realitat és que el Llerona 
encara no coneix la derrota des-

prés de 13 jornades de lliga.
D'altra banda, un gol d'Àlex Es-

pañol en el minut 87 i un altre de 
Marc Blanch en el 89 van donar la 
cinquena victòria consecutiva al 
Llerona masculí, davant el Llinars. 
Els blaugrana s'havien avançat en 
el 74 mitjançant Xavi Masnou. Així, 
l'equip de Guillem Nogueras és 
quart a la taula classificatòria del 
grup 9 de Tercera Catalana a qua-
tre punts del líder, el Montmeló. 

Primera Divisió i Tercera Catalana  ENCADENEN VICTÒRIES

El femení i el masculí del 
CE Llerona, en plena ratxa

en l'assistent del segon perquè 
Joel Brey marqués també de cap. 
En el segon temps, es va viure la 
mateixa tònica que a la primera 
part i els de José Solivelles en cap 
moment van veure perillar el tri-
omf. Sobretot perquè només co-
mençar Oriol Molins va fer el ter-
cer amb un gran xut. Va ser l'únic 
dels quatre gols que no es va ma-
terialitzar amb el cap. Amb la part 
zenital del cos també va fer el seu 
gol Joel Cañaveras en el minut 82.

Diumenge (12 h) tocarà refer-
mar la recuperació al camp del 
carrer Girona davant la Grama, 
que lluita per allunyar-se de la 
zona de descens, que té a només 
un punt. 

Baixa el nombre d'espectadors
i els dies d'ocupació al Circuit
El Circuit de Barcelona–Catalunya 
ha fet públic el balanç de la tempo-
rada 2018 pel que fa a l'ús dels seus 
espais.  El traçat vallesà tanca l'any 
amb 307 dies d'activitat i un 84% 
d'ocupació. D'aquests, 239 van ser 
utilitzats en forma de lloguer i els 
altres 68, en curses. Això suposa 
una disminució del 3% respecte a 
la temporada 2017. D'altra banda, 
558.404 espectadors van passar 
pel Circuit, uns 7.000 menys que 
l'any anterior. El pic més elevat 
d'assistència es va produir en el GP 
de Fórmula 1, quan 172.144 perso-
nes van assistir-hi durant els qua-
tre dies. A nivell mediàtic, l'impac-
te obtingut pel Circuit en premsa 
escrita ha estat de 8.127.087 euros, 
un increment de més d'un milió 

respecte al 2017. El 2019 porta-
rà novetats al Circuit amb les mi-
llors competicions de resistència 
del moment –l'European Le Mans 

Series i el FIA WEC Prologue– i els 
entrenaments de Moto GP els dies 
posteriors del Gran Premi de la ca-
tegoria.  sergi escudero

EQUIPAMENTS  EL TRAÇAT VALLESÀ S'HA UTILITZAT 307 DIES, UN 3% MENYS QUE L'ANY PASSAT

novens amb 29 punts, a només 4 
de la zona de promoció d'ascens a 
Segona Divisió B, que ara marca el 
Reus B.

Amb la infermeria gairebé buida 
–ara només hi ha Sergio Fernán-
dez i Raül Torres– després d'unes 
setmanes amb moltes baixes, el 
Granollers es va sentir còmode en 
el terreny de joc i el domini de la 
pilota es va traduir en gols en arri-
bar a la mitja hora de partit. Sergi 
Pastells, qui s'enfrontava a un dels 
seus exequips, va rematar de cap 
un córner tret per Ricky Alcántara 
i, així, va inaugurar el marcador. 
Només quatre minuts més tard, 
l'autor del primer es va convertir 

EC GRANOLLERS - FE GRAMA
Diumenge, 23  12 h Carrer Girona

CASTELLDEFELS 0
EC GRANOLLERS 4

Una gran segona part dóna els
tres punts al CF Les Franqueses
El CF Les Franqueses va clavar un cop sobre la taula dimecres al camp 
del cinquè classificat, el Ripollet, en endur-se un contundent triomf per 
1 a 4 que el situa com a vuitè, amb 23 punts, a la taula classificatòria del 
grup 4 de Segona Catalana. Víctor Silvestre va avançar al Ripollet en el 
minut 17, però, en el segon temps, va canviar radicalment la situació a 
partir del moment en què Ramón Manzanera va empatar el partit en el 
50. Només sis minuts més tard Marc Carmona va capgirar el marcador. 
Kevin Caballero en el 78 i Víctor García en el 83 van posar la cirereta. 
Dissabte (17 h), Les Franqueses rebrà el líder, el Berga. 

FUTBOL | Segona Catalana VA REMUNTAR UN 1 A 0 A RIPOLLET

MENYS OCUPACIÓ  El Circuit s'ha utilitzat menys dies que el 2017 i el 2016

O.R.

OCUPACIÓ DIES ACTIUS ESPECTADORS

2018 84% 307 558.404

2017 87% 318 565.550

2016 89% 328 552.061
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BÀSQUET  GUANYAVA DE 20 PUNTS AL LÍDER EN EL DESCANS

El CB Granollers deixa escapar el triomf
En el descans, el CB Granollers guanyava per 44 a 24 al líder de la Copa 
Catalunya, el Lliçà d'Amunt. Però una segona part molt dolenta va fer que 
els visitants capgiressin el marcador i s'emportessin el partit per un ajustat 
67 a 70. Amb aquesta derrota, els de Ricard Ventura perden l'oportunitat 
de sumar tres victòries seguides per primer cop aquest curs.

XAVIER SOLANAS El Club Esgrima
assoleix 11 medalles
aquest desembre
El Club Esgrima Granollers està 
aconseguint acabar l'any de la mi-
llor manera possible. Aquest de-
sembre ja ha sumat 11 medalles 
en les diferents competicions en 
què han participat els integrants 
del club. El dia 1 es va aconseguir 
la primera gràcies a Marwa Ka-
rim, que es va fer amb el bronze 
amb el Trofeo de Ránking per a 
menors de 14 anys disputat a Ma-
drid. Però la gran collita va ser  en 
les lligues catalanes celebrades el 
cap de setmana a les instal·laci-
ons municipals d'esgrima Reina 
Elisenda de Barcelona, on es van 
aconseguir nou medalles. Tres 
d'elles van ser d'or –Sofía Téllez, 
Lluc Puig i Víctor Cerdà–. I dissab-
te se celebrarà el 5è Torneig de 
Nadal al Palau d'Esports.

ESGRIMA

RUGBI  EL FILIAL BLAUGRANA ES VA IMPOSAR PER 7 A 75 

Els Spartans, sobrepassats pel Barça B
Els Spartans no van tenir cap opció davant el Barça Rugby Blau i van caure 
per un contundent 7 a 75 en el partit de la segona jornada de la Divisió 
d'Honor Catalana Vueling. Era l'estrena dels granollerins en el camp de les 
Moreres després de perdre també en la primera jornada, davant el CEU 
Tarragona per 48 a 7. Els Spartans ara ocupen l'últim lloc de la taula.  

XAVIER SOLANAS

LES FRANQUESES. Corró d'Amunt 
va acollir el cap de setmana per 
primera vegada el campionat de 
Catalunya de Múixing Terra, or-
ganitzat pel Club Canicross de les 
Franqueses i la Federació Cata-
lana d’Esports d’Hivern. La com-
petició va comptar amb uns 90 
participants, una vintena més que 
la darrera prova organitzada pel 
club a les Franqueses. Hi va haver 

16 categories dividides en sèniors, 
júniors i veterans. En categoria 
Bikejoring femení la guanyadora 
va ser Lali Masriera –el segon lloc 
el va ocupar Sandra Bending, del 
club local–, mentre que en Bike-
joring masculí el vencedor va ser 
Víctor Carrasco. En canicròs feme-
ní i en canicròs masculí es van im-
posar Olga Álvarez i Santiago del 
Valle, respectivament. 

XAVIER SOLANAS

MÚIXING TERRA   HI VAN PARTICIPAR UNS 90 ESPORTISTES

CAMPIONAT CATALÀ  És la primera vegada que es disputa a les Franqueses 

El CNG suma 26 
podis en l'infantil
i júnior català
Èxit del Club Natació Granollers 
en els campionats de Catalunya 
infantil i júnior disputats a les ins-
tal·lacions del CN Sabadell el cap 
de setmana. De les 26 medalles 
aconseguides, destaquen les qua-
tre d'or –50 i 100 esquena, i 50 i 
100 lliures– de Marcel Vigara en 
categoria infantil; el títol d'Hugo 
Teixell als 400 lliures i els cinc 
podis d'Hèctor Morales en júnior, 
un dels quals com a campió dels 
100 metres braça. Per la seva ban-
da, Lluís Escrits es va alçar dues 
vegades subcampió de Catalunya 
júnior, en els 1.500 m i en els 800 
metres lliures. 

NATACIÓ

ATLETISME  LA COMPETICIÓ ES CORRERÀ EL 24 DE FEBRER

Dimarts al migdia es va plantar 
una alzina al Bosc de la Mitja, una 
tradició que es porta fent des de 
2003 en els anys no olímpics i en 
la qual hi participen tant els or-
ganitzadors de la prova com els 
alcaldes de les quatre poblacions 
–Granollers, les Franqueses, Ca-
novelles i la Garriga– que l'acu-
llen. La intenció és que la com-
petició comenci a fer xup-xup i, 

sobretot, conscienciar als atletes 
de la importància de respectar i 
cuidar l'entorn natural pel qual 
transcorre la prova. Enguany, La 
Mitja es disputarà en una nova 
data, el 24 de febrer de 2019, amb 
la intenció de no coincidir amb 
una altra gran competició com la 
Mitja Marató de Barcelona i, així, 
tenir més participants que les úl-
times edicions. 

El Bosc de la Mitja
creix amb una nova alzina

Corró d'Amunt acull els 
millors múixers catalans
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CULTURA
Vermut a Can GiliTorna el Quinto dels Xics per Sant Esteve
Per Nadal, l'Associació 
de Veïns de Can Gili organitza 
un vermut popular de tarda. 
Serà dissabte (19 h) al centre 
cívic del barri.

Xics de Granollers torna a organitzar per Sant Esteve el tradicional Quinto 
de Nadal, amb la col·laboració de desenes d'establiments de la ciutat i, 
enguany, en benefici per La Marató de TV3, dedicada a la lluita contra el 
càncer. El Quinto serà dimecres (19 h) a La Troca de Roca Umbert. L'any 
passat va recaptar prop de 1.000 euros per a la Protectora d'Animals.

La temporada de Pastorets arri-
ba amb novetats en els dos grans 
muntatges de Granollers i les 
Franqueses: l'obra que Amics dels 
Pastorets porta a terme cada any 
al Teatre Auditori (TAG) i una de 
les posades en escena més tradici-
onals de la comarca, a Marata.

Enguany, Els Pastorets de Gra-
nollers estrenen nova directora, 
Daniela De Vecci, i la dramatúrgia 
d'Albert Pijuan. Així, la història 
clàssica de Folch i Torres passa 
pel sedàs de la modernització i 
s'inicia en temps presents, en una 
casa d'una família que viatja en el 
temps a través del videojoc. Els 
infants entren en el món dels Pas-
torets gràcies a la realitat virtual i 
és així com es troben el Lluquet i 
el Rovelló. "Hem volgut renovar 
l'espectacle amb una dramatúr-
gia nova encarregada a Pijuan, 
que ha fet una proposta fresca i 
arriscada", explica Imma Ortega, 
presidenta d'Amics dels Pastorets.

Aquesta, però, no és l'única no-
vetat del muntatge –que es podrà 
veure dimecres de Sant Esteve 
(19 h), així com el dissabte 29 i el 
diumenge 30 a la mateixa hora–. 
Els Pastorets granollerins pre-
sentaran la dona en un paper més 
protagonista a la història, així com 
prendrà més importància la músi-
ca com a fil conductor. De Vecci 

El clàssic al Teatre Auditori passa pel sedàs 
de la modernitat i incorpora la realitat virtual

de dècades i la seva fidel versió al 
text de Folch i Torres ha conver-
tit els Pastorets de Marata en un 
referent a la comarca. "Un dels 
valors és que fem tota la peça 
sencera amb molt de ritme, de 
manera que es representa en 
dues hores", assenyala Josep M. 
Farnés, director del muntatge. 
Les referències a l'actualitat, fàcils 
d'incloure a la peça clàssica, són 
un dels factors que fan dels Pasto-
rets de Marata un muntatge únic, 
juntament amb les referències al 
poble, tant en el mateix text com 
en una corranda que interpreten 
els actors. A més, l'empremta lo-
cal també es marca amb la inclu-
sió de la dansa de l'Espolsada en 
un muntatge dinàmic, que inclou 
música en directe.   

Tot i que els Pastorets de Ma-
rata compleixen ja 30 anys, se 
n'albiren molts més. De fet, amb 
aquesta "visió de futur" enguany 
s'ha volgut donar "una empenta 
a la gent jove", explica Farnés, 
amb el canvi dels quatre actors 
protagonistes. "Ha costat per-
què els que teníem eren perso-
natges fabulosos, però hem fet 
un pas important pel que fa al 
relleu generacional i també es-
tem molt satisfets del resultat", 
explica Farnés. Així, enguany, en 
el paper de Lluquet hi haurà Ge-

ARXIu / X.SOLANAS

PROTAGONISTES  Un dels Pastorets que seran al TAG, a la prèvia a l'Adoberia

TEATRE  TANT ELS AMICS DELS PASTORETS DE GRANOLLERS COM ELS HISTÒRICS PASTORETS DE MARATA TORNEN AMB NOVETATS SIGNIFICATIVES

Lluquet i Rovelló, a punt per pujar a l'escenari
Marata incorpora nous actors en els quatre 
papers principals de l'obra de Folch i Torres

n El grup de teatre amateur de Corró 
d'Avall El Coverol, que des de fa tres 
anys porten Els Pastorets a l'escenari 
del Teatre Auditori de Bellavista, farà 
enguany una adaptació còmica i genu-
ïnament franquesina. Sota la direcció 
de Mireia Casado, diumenge (18.30 
h) El Coverol farà l'Intent… de Pasto-
rets 2018, un muntatge amb vestuari i 
música contemporània i diàlegs amb 
referències a l'actualitat.

EL COVEROL FA UNA 
ADAPTACIÓ CÒMICA 
DE L'OBRA CLÀSSICA

explica que el muntatge "recupe-
ra l'estructura original –amb un 
pròleg i epíleg–, però amb una 
renovació de diàlegs i una nova 
manera de mirar els personat-
ges". A l'escenari hi pujaran una 
vuitantena d'actors, a més de 20 
persones de la batucada i una de-
sena de dansaires de Passaltpas, 
que torna a ser l'entitat que col·la-
bora en el muntatge.

Les activitats d'Amics dels Pas-
torets, que començaven a inicis de 
desembre a l'Adoberia, es clouran 

el 3 i 4 de gener al campament re-
ial de Roca Umbert, amb quatre 
instal·lacions de teatre de carrer, 
amb converses entre els actors 
que han participat en aquest pro-
jecte nadalenc.

L'obra de la gent d'un poble
El públic que cerqui l'essència dels 
Pastorets té la representació més 
popular a Marata, on és una de les 
tradicions més arrelades i els ve-
ïns del poble pugen a escena per 
30a vegada. Aquesta experiència 

rard Resina –granollerí, nét de 
Gregori Resina, qui va ser la cara 
visible del TAC, el grup de Teatre 
de l'Associació Cultural i director 
del Cicle de Granollers–, i com a 
Rovelló s'estrenarà Pau Cassà. A 
l'altra cara del bé i el mal, Satanàs 
serà interpretat per Francesc Gir-
bau, i Llucifer, per Clara Martínez 
Clavell.

La primera sessió d'enguany 
serà diumenge (19 h) al Centre 
Cultural, una representació que 
es repetirà el divendres 28, el dis-
sabte 29 i el diumenge 30, sempre 
a les 19 h. El preu de l'especta-
cle funcionarà amb el sistema 
de taquilla inversa, és a dir, que 
l'espectador, un cop vista l'obra, 
decidirà voluntàriament què vol 
pagar.  montse eras
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LES FRANQUESES. Fa tres anys el 
grup de muntanya de Santa Ma-
ria de Llerona recuperava una 
tradició centenària de centres ex-
cursionistes d'arreu del país: la 
pujada del pessebre, en aquest cas 
a la creu del Pedró de Llerona –un 
element emblemàtic que va ser 
restituït pel grup el 2016–. Així, 
després de presentar el pessebre 
davant l'església, diumenge a les 
12 h, començarà la caminada.

El Pedró de Llerona està situat 
a 253 metres d'altura, sobre la ca-
rena que travessa la propietat del 
mas Rovira de Villar a l’anomena-
da Serra del Pedró i al nord-est 
de l’Església de Santa Maria i del 
camp de futbol. La creu metàl·lica 
del pedró va ser arrencada l'any 
2012, i el 2013 se'n va col·locar 
una altra de menors dimensions al 
mateix indret. El 2016, aprofitant 
la preparació de la primera pujada 
del pessebre, el grup de muntanya 
va restituir la creu original.

Per participar en la pujada no 

XAVIER SOLANAS

TRADICIÓ  ÉS LA TERCERA EDICIÓ D'AQUESTA ACTIVITAT POPULAR, QUE INCLOU BOTIFARRADA

El grup de muntanya de Llerona 
pujarà el pessebre al Pedró

L'AV del Centre reparteix brou nadalenc
Com ja és tradició, l'Associació de Veïns Granollers Centre va cuinar dissabte 
el brou de Nadal a la plaça de les Olles amb el lema Les delícies del Nadal. 
L'elaboració va començar a les 10 del matí i durant tot el dia es van preparar 
uns 1.200 litres de brou, que es van repartir en 6.000 gots entre els vianants.

XAVIER SOLANAS

LA PLAÇA DE LES OLLES VA ACOLLIR DISSABTE L'ACTIVITAT VEÏNAL

Les escenes vivents a Corró d'Avall
Centenars de persones van passar el cap de setmana per l'entorn de l'església 
de Santa Eulàlia per gaudir de la dotzena d'escenes del Pessebre Vivent de 
Corró d'Avall, amb uns 130 figurants i la col·laboració dels Armats de Mataró.

cal inscripció, però per participar 
en la botifarrada posterior, nove-
tat d'aquest any, cal comprar un 
tiquet al bar Nou Casal (5 euros 
per a adults i 3 per als petits) –hi 

ha temps fins divendres, dia 21–. 
L'activitat també té en compte 

les persones amb mobilitat reduï-
da, que podran pujar amb un vehi-
cle adaptat.  m.e.

A punt per fer cagar el tió 
GRANOLLERS / LES FRANQUESES. Tot 
apropant-se al Nadal és el moment 
de fer cagar el tió, ja sigui en famí-
lia o en els diferents actes populars 
que se celebren arreu. A Granollers, 
el més habitual és el tió solidari de 
Gran Centre, que cagarà llaminadu-
res per als més menuts. Prèviament, 
però, li hauran de donar menjar, 
de manera que es farà una recolli-
da d'aliments per omplir el rebost 
d'El Xiprer. Enguany, hi col·labora 
Homoludicus amb una matinal de 
jocs de taula per a petits i grans, així 
com el Green Indoor Park, amb un 
sorteig de vuit entrades per a les  
seves instal·lacions. El tió s'instal-
larà dissabte i diumenge, d'11 a 14 
h i de 17 a 20 h, a la plaça Perpinyà.

Aquest, però, no serà l'únic tió 
popular de la ciutat. Dissabte, l'as-
sociació Comerç Ral l'instal·larà, 
d'11 a 13.30 h, a la plaça de les 

GRAN CENTRE L'ORGANITZA SOLIDARI AMB EL XIPRER

Pare Noel
ELS ESTABLIMENTS DE 
L'ASSOCIACIÓ DEL REC AL ROC
rebran la visita del Pare Noel. Així, 
les famílies que prefereixin aquesta 
tradició importada el podran veure 
tant dissabte i diumenge, de 18 a 20 
h, com dilluns, d'11 a 13 h.

Hortes, on també hi haurà un taller 
infantil de postals de Nadal, contes 
de follets màgics i l'espectacle de 
ball de l'escola Klass Dance.

A les Franqueses també hi hau-
rà un tió popular, concretament 
a les Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt, dissabte (18 h), i al Con-
sell del Poble de Llerona, diumenge 
(18 h), amb xocolatada i foguera. 



dj, 20 dESEMBRE 2018 47



dj, 20 dESEMBRE 201848

ART  'LA FÀBRICA S'ENCÉN' S'INSPIRA EN EL FOC I EL CARBÓ I COMPTA AMB DANSA VERTICAL

Xevi Bayona fa una instal·lació 
artística a Roca Umbert
GRANOLLERS. Una de les novetats 
del programa festiu nadalenc d'en-
guany és la instal·lació artístico-
arquitectònica que de divendres a 
diumenge –de 17.30 a 21 h– es po-
drà veure a Roca Umbert. Es tracta 
de La fàbrica s'encén, una proposta 
de Xevi Bayona basada en el foc i el 
carbó, els elements que feien que 
l'antiga fàbrica engegués els moto-
res i que ara farà que es converteixi 
en l'espai de preparació i d'acollida 
del Nadal. La fàbrica s'encén és una 
reinterpretació de l'atmosfera fu-
mejant del carbó que havia estat la 
font d'energia de la indústria.

Aquesta no és la primera inter-
venció de Bayona a Roca Umbert, 
que ha participat a la Mostra d'Art 
Urbà (MAU) –amb la instal·lació 
d'un mitjó gegant a la nau Dents 
de Serra– i hi ha impartit tallers, 
precisament sobre la creació 
d'instal·lacions efímeres.

Xevi Bayona és un arquitecte i 
projectista d'Olot –membre dels 
despatx Xaa arquitectura–. El 
2013 va cofundar Muralla 15, col-

lectiu multidisciplinari de creació 
d’activitats culturals. Des del 2014 
és director artístic del festival 
Lluèrnia, i compagina la pràctica 
professional amb altres projectes 
com tallers d’art efímer.

Les instal·lacions vinculades al 
Nadal tampoc són estranyes en el 
seu currículum. De fet, el 2013 va 
rebre un premi FAD amb el projec-
te Factoria i Magatzem dels Reis 
Mags a l'antiga fàbrica Fabra i Co-
ats del Clot a Barcelona. Els fines-
trals de la façana es van il·luminar 
i a contrallum es veia l'activitat 
d'elaboració de regals.

Anna Rubio Llambí i Pep Rius
La instal·lació La fàbrica s'encén 
es completarà, a més, cada dia, 
a les 18.30 h, amb l'acompanya-
ment d'una coreografia de dansa 
vertical i performance a càrrec de 
la ballarina i terapeuta Anna Ru-
bio Llambí –habitual del col·lectiu 
Lawu de dansa creativa–, i l'acom-
panyament musical en directe del 
guitarra Pep Rius.  m.e.

LES FRANQUESES. Coincidint amb 
l'inici de les vacances escolars de 
Nadal, les Franqueses celebra la 
Festa de la Infància, que arriba a 
la sisena edició amb una dotzena 
d'activitats. Des d'avui, dijous, fins 
diumenge, tres escenaris acolliran 
la programació familiar.

Aquesta tarda (17.30 h), el Tea-
tre Auditori de Bellavista acollirà 
una Hora del conte especial or-
ganitzada per la Biblioteca Muni-
cipal. Així, la companyia Xip Xap 
durà a escena Els músics de Bre-
men, un espectacle de titelles que 
versiona el conte dels Germans 
Grimm per explicar com un ruc, 
un gos, un gat i un gall veuen que 
el seu futur com a animals domès-
tics comença a perillar i decidei-
xen fer una orquestra i anar cap a 
Bremen a triomfar.

El teatre tornarà a ser present 
dissabte (18 h) al Centre Cultural 
de Bellavista amb l'obra Mirant 
endins, mirant enfora, en una jor-
nada organitzada per l'àrea d'In-

FAMILIAR  'ELS MÚSICS DE BREMEN' ENCETEN EL PROGRAMA

La Festa de la Infància 
du teatre, contes, tallers 
i jocs per a tota la família

fància i Joventut que s'acompa-
nyarà d'un pica-pica popular i jocs 
per a tota la família.

Cloenda
Diumenge (10.30 h), a la plaça Ma-
jor de Bellavista, se celebrarà la 
festa de cloenda, que inclourà una 
xocolatada, taller de fanalets, jocs, 
tallers i activitats de Nadal, exhibi-
cions de break dance, un taller de 
sardanes i una carpa de contes amb 
jocs de fira, crispetes, cotó de sucre, 
tast d'instruments i la panera dels 
tresors. El fi de festa anirà a càrrec 
de l'animació de Set de So. 

n A Granollers els menuts que ho vul-
guin també podran participar als ta-
llers infantils de Nadal que organitzarà 
divendres, a partir de les 18 h, l'associ-
ació de comerciants Del Rec al Roc.

TALLER INFANTIL 
AMB DEL REC AL ROC

Més activitats

–Divendres (17 a 20 h). La Troca. Ta-
ller de confecció d'elements nadalencs 
per a famílies amb infants a partir de 
4 anys.
–Diumenge (11 a 13 h). La Tèrmica de 
Roca Umbert. Taller dels gregorins i 
les gregorines. A la visita a la tèrmica 
els infants poden veure uns vídeos del 
patge Gregori i es troben un gregorí i 
els seus ajudants a la zona de les cal-
deres. A la zona de distribució elèctrica 
trobaran l'enginyera que controla les 
màquines i que ensenyarà als infants 
temes relacionats amb l'energia.
–A partir de dijous 27. CTUG de Roca 
Umbert. Casal tecnològic de Nadal, 
organitzat per Aprentik. Robòtica edu-
cativa per a nens i nenes de 6 a 15 anys. 
Inscripcions i més informació a www.
rocaumbert.com/agenda.

TOT ESPERANT  
ELS REIS D'ORIENT
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MÚSICA  SERÀ DISSABTE (22 H) AMB LA SOPRANO SYLVIA ROVIRA I EL TENOR CÉSAR CORTÉS

La Tarafa acull el recital líric 
d'Amics de l'Òpera per al Xiprer
GRANOLLERS. Amics de l'Òpera del 
Vallès Oriental, amb la col·labora-
ció de Gran Centre, l'Ajuntament 
de Granollers i la Fundació Uni-
versitària Martí l'Humà, organit-
za un concert en benefici amb la 
Fundació El Xiprer, l'entitat que 
gestiona la casa d'acolliment im-
pulsada per la família Riera.

Serà dissabte (22 h) a la sala 
Francesc Tarafa. El recital líric 
benèfic comptarà amb la soprano 
Sylvia Rovira, el tenor César Cor-
tés i l'acompanyament al piano 
de Linus Montolín. L’associació 
d’Amics de l’Òpera del Vallès Ori-
ental fa difusió de l’òpera, la cul-
tura lírica i liederística catalana, 

en el seu vessant de música de 
cambra, de manera que fa arribar 
al públic les obres més importants 
de compositors del repertori i la 
música popular catalana.

Un cop acabat el concert operís-
tic els assistents seran obsequiats 
a la sortida de la Tarafa amb una 
tasseta de brou de part de la Fun-
dació El Xiprer. 

LES AMPA TAMBÉ SE SOLIDARITZEN AMB 
LA MARATÓ I LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER
n Les AMPA de les escoles de Granollers han organitzat per dissabte (17.30 h) una 
cantada de nadales solidària amb La Marató de TV3, que enguany s'ha dedicat a 
la lluita contra el càncer. Les AMPA cantaran pels carrers de la ciutat i a les 18.30 
h faran una cantada conjunta a la plaça de l'Església amb l'acompanyament de la 
Big Band d'alumnes de 6è de l'escola Pereanton i la direcció de Toni Cuesta. D'altra 
banda, divendres (19 h), l'associació de comerciants Més que Comerç organitza 
una cantada al carrer Travesseres, amb xocolatada.

Un Nadal d'estrelles és el títol de 
l'espectacle innovador que el cor 
de veus femenines Plèiade, de la 
Societat Coral Amics de la Unió, 
presentarà aquestes festes al Lle-
vant Teatre. Plèiade, sota la direc-
ció de Júlia Sesé, fa una posada en 
escena diferent, amb la força de 
les seves cantaires que ballaran, 
cantaran entre públic i faran tota 
mena d'experiments escènics per 
sorprendre el públic. Així, es trac-
ta d'un espectacle nou de cançons 
de Nadal catalanes i d'arreu del 
món que barrejarà la sonoritat 
d'una alta qualitat vocal amb im-
pactes visuals.

Aquest espectacle es va estrenar 
l'any passat al Maldà de Barcelona 
i ara arriba a Granollers, amb una 
posada en escena que serà gravada 
per VOTV i que s'emetrà per la Xar-
xa de televisions locals com a felici-
tació de Nadal per als espectadors.

Un Nadal d'estrelles havia de ser 
divendres i diumenge al Llevant 
Teatre, però, després d'exhaurir 

El cor de veus femenines 
Plèiade vol innovar amb 
les clàssiques nadales

LLEVANT TEATRE ACOLLIRÀ 'UN NADAL D'ESTRELLES'

Dv 21 de desembre, 21 h
Dg 23 de desembre, 19 h
Dj 27 de desembre, 21 h
Llevant Teatre. Preu: 15 €

les entrades de diumenge, s'ha 
programat una nova sessió per di-
jous vinent. i

n Després del concert de Nadal de 
diumenge passat a l'Auditori de Bar-
celona, el cor Veus d'Amics de la Unió, 
dirigit per Josep Vila, participarà dis-
sabte al migdia la proposta d'Albert 
Guinovart del Conte de Nadal de Char-
les Dickens al Liceu, on acompanyarà 
l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre 
del Liceu, la soprano Ana San Martín 
i el tenor Albert Mora. Al gener Veus 
tornarà a L'Auditori amb l'OBC.

VEUS, AL 'CONTE  
DE NADAL' DEL LICEU

La Batllia de Sant Esteve 
tornarà a sonar dimecres
La fanfàrria del compositor igua-
ladí Pol Requesens, la Batllia de 
Sant Esteve, tornarà a sonar dime-
cres a l'església granollerina. Es-
trenada l'any passat per rebre les 
autoritats a  la missa de Sant Este-
ve a Granollers i acompanyar-les 
en processó fins a l'interior de 
temple, aquest projecte musical 
per a gralles i orgues serà inter-
pretat, com l'any passat, per Enric 
Montsant, Xavier Pijuan i Gemma 
Rovira –gralles–, Albert Mallorca 
–timbal–, i Ignasi i Vicenç Prunés 
–orgues de tubs–. Requesens va 
basar la composició en els tocs 
d'avís d'inici de la litúrgia i els 

Albada
LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE
ACOLLIRÀ DIUMENGE (18 H) 
un concert participatiu de nadales 
de la mà de les corals Albada, Sol 
Ixent i el Cor Rogent.

goigs de Sant Esteve de Grano-
llers, del mestre Josep M. Ruera. 
Així, la Batllia de Sant Esteve s'ha 
sumat en el patrimoni de música 
popular festiva de la ciutat.  

Entre Mares anuncia 
el concert solidari
L'associació Entre Mares ha posat 
a la venda les entrades per a la no-
vena edició del concert solidari per 
a la investigació del càncer infantil, 
que se celebrarà el 9 de febrer. El 
directe anirà a càrrec del grup de 
pop folk Sense Sal, que l'any passat 
va haver de suspendre la seva col-
laboració. Les entrades es poden 
comprar a escenagran.cat. 

Nadales al carrer 
a les Franqueses
L'associació d'intercanvis socials i 
culturals de les Franqueses organit-
za dues jornades de nadales al car-
rer. La primera serà dissabte, d'11 a 
13 h, i sortirà de la residència fins a 
l'Ajuntament passant per la rambla 
de la carretera de Ribes. Diumenge, 
a la mateixa hora, els cantaires es 
reuniran davant l'església de Sant 
Francesc d'Assís de Bellavista. 
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L'ESTRENA AMB 
'CINEMA PARADISO'

Finalment, la delicada pel·lícula de Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso –un 
clàssic per a cinèfils– ha sigut la protagonista de la primera projecció a la pantalla 
del cinema Edison de Granollers, la sala que agafa el relleu al Centre Cultural de 
la mà de l'AC –històrica del cineclub a la ciutat–. Granollers, doncs, recuperava 
dimecres una sala de cinema amb programació estable al centre de la ciutat. A 
partir d'ara, es podrà consultar la cartellera a cinemaedison.cat. Després de pas-
sar pel photocall dels grans esdeveniments i ja en la foscor de la sala, segur que 
més d'un espectador s'haurà emocionat quan Alfredo li diu a Totou "facis el que 
facis,  estima-ho, com estimaves la cabina del Cinema Paradiso de petit".

GRANOLLERS. A partir de diven-
dres i fins al 24 de març de 2019, 
el Museu de Granollers exposa-
rà una mostra de tabes, peces de 
fireta, monedes, campanetes i 
altres peces de jocs [tesserae lu-
soriae] que formen part del seu 
propi fons d’arqueologia. Es trac-
ta de peces arqueològiques data-
des del segle IV aC al segle II, i que 
mostren els jocs que es jugaven 
en època antiga. Un d’aquests jocs 
és el de A cara o creu [Caput aut 
navi), el popular sistema de llen-
çar una moneda enlaire i que dóna 
nom a l'exposició.

Aquesta mostra es presenta per 
Nadal, però servirà per acompa-
nyar l’exposició Jocs i joguines a 
l’antiguitat, que s’inaugurarà el 
17 de gener. Produïda pel Museu 
d’Arqueologia de Catalunya a tra-
vés d’Arqueoxarxa, la xarxa de 
museus i jaciments arqueològics 

El Museu mostra 
monedes i jocs 
d'abans de Crist

XAVIER SOLANAS

ART  DIVENDRES S'INAUGURA 'CAPUT AUT NAVI' ('CARA O CREU') CINEMA  L'EDISON OBRE LES PORTES AMB UNA PROJECCIÓ ESPECIAL TRIADA PELS ESPECTADORS

MÚSICA  

de Catalunya, ha estat concebuda 
pel Museu de Badalona i recull 
unes 130 peces arqueològiques, 
procedents de 13 museus del país 
–entre les quals un sonall de bron-
ze del Museu d’Arqueologia de 
Tarragona, una nina hel·lenística 
del Museu d’Arqueologia d'Em-
púries i una figureta de cavall del 
Museu de Tàrrega. i m.e.

Batlle
DIVENDRES (20 H) AMICS DE LA 
CIUTAT CONVOCARÀ EL PREMI
d'escultura Manel Batlle, que arriba 
a la quarta edició. L'acte es farà a 
la Casa de Cultura Sant Francesc. 
L'any passat el premi va ser
per Manuel Fontiveros Sánchez.

LES FRANQUESES. El quart cicle 
de cantautors de les Franqueses 
farà pujar a l'escenari del Casal 
Cultural de Corró d'Avall Mike La-
Motta. Serà dissabte, a les 21 h. El 
cantautor presentarà el seu segon 
treball Los intocables amb Tòpics.
L'entrada, que serà de 5 euros, es 
destinarà a La Marató de TV3. La-
Motta es presenta com un detec-
tiu privat que investiga a través 
dels paisatges musicals de la pri-
mera meitat del segle XX, entre el 
jazz i el folk. i 

Mike LaMotta, 
al quart cicle de 
cantautors a Corró

CICLE DE CONCERTS

GRANOLLERS. Doin' the thing –el 
trio format per José Carra al pia-
no, Dee Jay Foster al contrabaix i 
Guillem Arnedo a la bateria– ac-
tuarà divendres (22 h) al cicle de 
Jazz al Casino, que arriba al penúl-
tim concert. La formació interpre-
tarà grans clàssics del gènere com 
Gershwin, Porter, Ellington i Car-
michael. Doin' the thing s'estrena 
al Casino, tot i que el contrabaixis-
ta i el bateria han sigut habituals 
d'aquest cicle, que ja ha arribat a 
la 46a edició. i 

Doin' the thing 
actuarà divendres  
al Jazz al Casino

FOTOGRAFIA

La Gralla exposa una selecció 
d'una vintena d'obres de les 380 
fotografies de professionals i ama-
teurs que enguany s'han presentat 
al premi Dolors Porredon, que es 
va lliurar la setmana pasada. El 
primer premi en categoria de foto-
grafia en color va ser Lluís Remolà, 
de Sant Feliu de Llobregat. Pel que 
fa a la categoria de blanc i negre el 
guardó principal va ser per José 
Reyes, de Sant Boi de Llobregat. 
Els segons premis van ser per Mi-
quel Planells i Txema Lacunza. i 

La Gralla exposa les 
imatges del premi 
Dolors Porredon
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Previsió meteorològica
de dijous 20 al diumenge 23 de desembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 5º 15º 4º 17º 6º 18º 6º

Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205 
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11

Format en el món de la imatge –es 
va graduar en Cinema i Audiovisual 
a l'ESCAC en especialitat documen-
tal–, Oriol Font i Bassa (Granollers, 
1981) aterra a la literatura per una 
qüestió pràctica: "A mi m'agrada 
explicar històries i l'escriptura 
és més barata que el cinema", diu 
l'escriptor novell. Aquest desem-
bre ha tret a la llum el seu primer 
llibre, "un roadbook rural amb 
tocs de surrealisme i de ciència 
ficció", descriu ell mateix.  

Ovelles i merda, que és com es 
titula aquesta novel·la humorística 
de format inusual, està escrita en 
forma de documental i, de fet, la 
idea parteix d'un treball audiovisu-
al. "Quan estudiava a l'ESCAC vaig 
fer el viatge de la transhumància 
per fer un documental, que final-
ment no es va acabar muntant. 
Em va quedar l'espina clavada", 
reconeix Font. "El llibre és el do-
cumental del documental, amb 
declaracions de cada personat-
ge –cineasta inclòs– que explica la 
seva història", detalla. Així, l'am-
bientació del relat en aquest camí 
dels ramats és real, però la resta 
de l'obra és ficció –amb alguna lli-
cència de diàlegs reals recollits fa 
anys–. "El fals documental és el 
meu format preferit perquè, par-
tint de la realitat i amb l'ajuda de 
la ficció, pots fer el documental 
perfecte", explica Font, qui es plan-
teja transformar el llibre en pel·lí-

cula. De moment, però, prepara una 
traducció al castellà que, alhora, 
estarà adaptat a una altra zona de 
transhumància de l'Aragó, amb la 
col·laboració de Txus Tijeras.

Ovelles i merda es pot comprar 
a Amazon –també en format digi-
tal (Kindle)– i a La Gralla (amb un 
preu de 13 euros). De fet, el llibre 
es va gestar a la llibreria granolleri-
na, on Oriol Font va cursar un taller 
d'escriptura creativa de la mà d'Al-
bert Rubio, qui l'ha assessorat per 
emprendre la docunovel·la. "Em 
va animar a escriure el llibre tal 
com jo volia escriure'l. I això és 
la base de la literatura, que sigui 
honesta i que quedis satisfet del 
teu projecte", conclou Font, qui va 
començar a escriure Ovelles i mer-
da el 2015. Va acabar-ne la prime-

m.E.

LITERATURA  'OVELLES I MERDA', UNA NOVEL·LA HUMORÍSTICA AMBIENTADA EN LA TRANSHUMÀNCIA

Oriol Font publica el seu primer 
llibre en format fals documental

ORIOL FONT  Va escriure la primera versió d''Ovelles i merda' el 2016

El mar fa l'ullet a la finestra és el 
títol del nou poemari que ha edi-
tat el granollerí Joan Sala Vila, ins-
pirat en el mar i el so de l'aigua. 
Sala Vila, nascut als Hostalets de 
Balenyà, va ser president de les 
Aules d'extensió universitària per 

a la gent gran del Vallès Oriental i 
promotor de la Festa de les Lletres 
Catalanes d'Òmnium Cultural. Ac-
tualment és president de  l'entitat 
Amics de la Poesia de Parets. El 
nou poemari, que es pot comprar 
a La Gralla, se suma a una fructí-

Joan Sala Vila edita un nou 
poemari inspirat en el mar

fera producció. Sala Vila és autor 
dels poemaris il·lustrats Quadre 
deus de la vida, Còctel de l'avi, Bufa 
el vent i Estones amb el meu silenci, 
entre d'altres, així com també ha 
escrit assaig, amb títols com L'es-
port en la gobalitat humana, BM 
Granollers, esport i civisme, Jau-
me Icart, l'home i l'artista i Òpera 
òmnia. A més, ha estat articulista 
a diversos mitjans de la comarca, 
com SomGranollers i SomVallès.  

n Ovelles i merda té un nom que ha 
activat els filtres de Facebook per im-
pedir que es publiquin anuncis d'allò 
que li sembla un "llenguatge groller". 
Així ha argumentat Facebook la cen-
sura dels posts patrocinats que Font 
pretenia fer per promocionar el seu 
llibre. La plataforma, però, li prohibeix 
fer difusió utilitzant el nom del llibre. La 
merda no es pot publicitar, doncs.

HA TOPAT AMB LA 
CENSURA A FACEBOOK

ra versió el 27 d'abril de 2016, i la 
darrera revisió just abans d'impri-
mir fa unes setmanes. La presenta-
ció en societat serà el 31 de gener, 
evidentment, a La Gralla.  m.e.



dj, 20 dESEMBRE 2018 55

Trobada literària amb Eva Baltasar
La tertúlia literària de la Biblioteca de Roca Umbert 
tindrà com a convidada avui, dijous (19 h), l'escriptora 
Eva Baltasar, autora del llibre Permagel, que ha estat el 
volum triat per a l'habitual comentari. Per participar-hi 
no cal inscripció, però l'aforament és limitat.

Cada any, la participació en el Pessebre Vivent de La Torreta, a la Roca del Vallès, 
va en augment. De fet, en aquesta edició –la 23a– hi prendran part unes 250 
persones entre actors figurants i organització. A diferència d'altres pessebres 
d'aquest tipus, tots els participants a La Torreta tenen text. El pessebre vivent 
es farà dissabte i diumenge, de 18 a 20 h, a l'entorn de Can Tàpies, i amb passis 
cada 40 minuts (les entrades es poden comprar anticipadament fins divendres 
al bar de Can Tàpies). Aquesta tradició nadalenca, organitzada pels Amics del 
Pessebre Vivent de La Torreta i amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Roca, 
esdevé "més que un pessebre, una gran obra de teatre", explica l'organització. 
Durant el recorregut per l'entorn de Can Tàpies s'hi podran veure sis escenes, 
amb música, animals i altres sorpreses.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 20
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista 
Festa de la infància. Hora del conte
DIVENDRES, 21
18 h Centre Cultural de Bellavista 
Festa de la infància. Teatre: 
Mirant endins, mirant enfora
DISSABTE, 22
10 h Plaça Major de Bellavista 
Festa de la infància. Tallers i activitats 
de Nadal
11 h De la residència  
Les Franqueses a l'Ajuntament
Nadales al carrer 
21 h Casal Cultural de Corró d'Avall 
Cicle de cantautors de la vila de les 
Franqueses. Amb Los intocables 
de Mike LaMotta i Tòpics 
DIUMENGE, 23
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
11 h Davant de l'església de 
Sant Francesc d'Assís de Bellavista 
Nadales al carrer 
12 h Església de Sta. M. de Llerona 
Tercera Pujada del Pessebre
al Pedró de Llerona
12 h Pavelló poliesportiu municipal 
Exhibició de Nadal del Club Patinatge
Artístic Les Franqueses
18 h Antigues Escoles Corró d'Amunt 
Caga Tió! 
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Pastorets, amb el grup El Coverol
DILLUNS, 24
22 h Esgl. St. Mamet de Corró d'Amunt 
Missa del Gall
24 h Esgl. Sta. Eulàlia de Corró d'Avall 
Missa del Gall
DIMECRES, 25
12 h Església de Santa Eulàlia
de Corró d'Avall
Missa de Sant Esteve
19 h Centre Cultural de Marata 
Els Pastorets de Marata

ARXIu

DIJOUS, 20
19.30 h Nau B1. Roca Umbert
Tarda de dj, organitzada pel Gra
20 h Cinema Edison
The Guernsey Literary and Potato
Peel Pie society
20 h Sala Francesc Tarafa 
Converència de Gran Centre sobre 
neurociència, a càrrec de Guillem Díaz
DIVENDRES, 21
9 h Plaça de la Corona 
Fira d'Artesans
11 i 18 h Carrers Del Rec al Roc 
Tallers infantils
17 h La Troca 
Taller Tot esperant els Reis
17.30 h Museu de Ciències Nautrals 
Insectes, crancs i aranyes
17.30 h Roca Umbert
Performance La fàbrica s'encén
19 h Cinema Edison 
Sweet Country
19 h Carrer Travesseres
Cantada de nadales i xocolatada
20.15 h Casa de Cultura Sant Francesc 
Convocatòria del Premi Manel Batlle
21 h Llevant Teatre 
Un Nadal d'estrelles, d'Amics de la Unió
21.30 h Cinema Edison
The Guernsey Literary and Potato…
22 h Casino
Jazz. Doin' the thing
DISSABTE, 22
11 h Plaça de les Hortes
Tallers infantils
11 i 17 h Plaça Lluís Perpinyà 
Tió solidari 
12 h Cinema Edison
Ernest & Celestine, contes d'hivern
16.45 i 18.15 h Museu La Tela
Planetari familiar. Eclipsi lunar
17.30 h Plaça de l'Església
Cantada de nadales solidària de les 
Ampa amb la Big band del Pereanton
17.30 h Roca Umbert 

AGENDA

El 23è Pessebre Vivent de 
La Torreta, més participatiu

Ajuntament de Granollers 
El mercat municipal. De la Porxada 
a Sant Carles. Mostra fotogràfica de 
l'Arxiu amb dels 50 anys del Mercat 
de Sant Carles. Fins a l'1 de març 
Museu de Ciències Naturals 
Descobreix els ratpenats i  
Escarabats. Fins al 30 de desembre 
Museu de Granollers 
Xilografies. La fusta feta imatge. 
Fins al 5 de gener
A cara o creu. A partir de divendres
i fins al 24 de març
Mirades i diàlegs. Permanent. 

La fàbrica s'encén
18 h Carrers Del Rec al Roc
Visita del Pare Noel
18 i 20.30 h Cinema Edison
The Guernsey Literary and Potato…
18 h Carrers Del Rec al Roc
Tallers infantils de Nadal
1 h Roca Umbert
La Tèrmica dels gregorins i gregorines
19 h Centre cívic Can Gili
Vermut de Nadal
20 h Sala Sant Francesc 
Concert benèfic a favor d'El Xiprer
21 h Centre cívic Palou 
Ballada oberta de country
23 h Casino 
Festa de salsa i bachata
DIUMENGE, 23
10 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Vine a jugar amb la gent gran
11 h Roca Umbert
La Tèrmica dels gregorins i gregorines
11 i 17 h Plaça Lluís Perpinyà
Tió solidari
12 h Cinema Edison
Ernest & Celestine, contes d'hivern
17.30 h Roca Umbert 
La fàbrica s'encén
18 h Cinema Edison 
Sweet Country
18 h Casino 
Ball social amb Juan Sigués
18 h Església de Sant Esteve 
Concert participatiu de nadales
19 h Llevant Teatre 
Un Nadal d'estrelles
20.30 h Cinema Edison
The Guernsey Literary and Potato…
DIMECRES, 26
9 h Plaça de la Corona
Pedalada crematorrons
12 h Església de Sant Esteve 
La Batllia de Sant Esteve 
19 h Teatre Auditori de Granollers
Els Pastorets
19 h La Troca. Roca Umbert
Quinto de Nadal

AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A. 
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart 
Biblioteca Can Pedrals
Pompeu Fabra. Una llengua  
completa. Fins al 7 de gener 
La Gralla
Exposició dels premis Dolors  
Porredon. Fins a l'11 de gener

Les Franqueses
Artemisia
Linogravats, de Ramon Bufí.  
Fins a finals de desembre
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