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EN PORTADA

ARxIu

Tot i les males xifres de públic 
amb què va acabar l’any passat 
gran part de l’àmbit cultural cata-
là, el 2017 va ser un bon any per 
als dos museus de Granollers, que 
no només no van reduir les visites 

Els museus superen les 40.000 visites i 
tanquen l’any amb un augment d’usuaris

El Museu de Ciències Naturals té en marxa tres  
exposicions temporals que es poden veure durant les 
properes setmanes. Una de les més aclamades ha estat 
l’anomenada Primats. La nostra petjada al seu món, 
que tracta de l’impacte dels humans en l’entorn dels 
micos i compta amb la col·laboració de la Fundació 
Mona. L’exposició es pot visitar fins al 29 d’abril. La 
Tela també acull la mostra Descobreix els ratpenats, 
que estarà a les instal·lacions del museu fins al 8 de 
juliol, i una tercera mostra, Escarabats, que també es 
podrà visitar fins al 8 de juliol.

D’altra banda, el Museu de Granollers té programada 
per a les properes setmanes l’exposició Logicofobistes 
1936. El surrealisme com a revolució de l’esperit, que 

es podrà veure del 15 de març al 29 d’abril. El 5 d’abril 
estrenarà Artefactes. Mónica Rikic [Transversal], que 
serà al museu fins al 6 de maig. Aquell mes, coincidint 
amb l’aniversari del bombardeig de la ciutat,  
s’inauguraran dues exposicions relacionades amb la 
Guerra Civil: Desrunar emocions. 80 anys del  
bombardeig a Granollers. Art i memòria (del 17 de maig 
al 18 de novembre) i Sota les bombes. Els atacs aeris a 
Catalunya durant la Guerra Civil (del 17 de maig al 8 de 
juliol). Pel que fa a les exposicions permanents, que es 
podran veure durant tot l’any, el Museu mostra Utopies 
persistents. Col·lecció d’art contemporani del Museu  
de Granollers i la sala 1 acull Mirades i diàlegs. Fons  
del Museu de Granollers.

Les exposicions que vindran

–com va passar a espais de refe-
rència del país com el MACBA, del 
CCCB i les fundacions Joan Miró i 
Antoni Tàpies–, sinó que les van 
augmentar en més de 2.000 per-
sones cadascun respecte al 2016. 

Cadascun ha registrat un increment de 
més de 2.000 visites respecte al 2016 

LA TELA  El Museu de Ciències Naturals ha superat els 20.000 visitants

ARxIu

ÈXIT  L’exposició en homenatge a Amador Garrell va ser la més visitada

El Museu de Granollers, situat 
al carrer Anselm Clavé, va rebre 
21.576 usuaris, 2.162 més que 
l’any anterior, quan 19.414 perso-
nes van visitar-hi les instal·lacions. 
Així es referma l’increment d’usua-
ris que ja s’havia donat en compa-
ració amb el 2015, quan el museu 
va rebre 18.157 visites. En només 

dos anys l’espai ha incrementat en 
més de 3.300 persones el públic a 
les exposicions i activitats. 

D’entre els 21.576 usuaris, 
10.181 van fer-hi visita arran d’ac-
tivitats didàctiques organitzades 
pel museu, com visites guiades, 
mostres amb el comissari, activi-
tats d’exposicions o visites d’es-
coles. Els 11.395 restants van ser 
usuaris lliures que van entrar al 
museu durant el seu horari habi-
tual d’obertura. Glòria Fusté, coor-
dinadora del Museu, assegura que 
“aquest any s’ha fet un esforç 
en la dinamització del museu i 
s’han programat més activitats 
didàctiques, sobretot dirigides 
a un públic familiar. Això ha tin-
gut una bona resposta, especial-
ment en les activitats de cap de 
setmana”, apunta. 

La Tela rep 2.628 visites més
Els bons registres del Museu de 
Granollers es repeteixen al Mu-
seu de Ciències Naturals, per on 
hi van passar més de 20.000 per-

sones durant el 2017 –concreta-
ment, 20.138–.  D’aquestes, 5.327 
van estar relacionades amb acti-
vitats pedagògiques organitzades 
per escoles i instituts, i 14.811 
van ser d’usuaris lliures. Mentre 
les visites d’escoles es mantenen 
pràcticament iguals a les rebudes 
el 2016, quan se’n van registrar 
5.312, l’increment més important 
es dóna en els usuaris lliures, que 
creixen en 2.628 respecte de l’any 
anterior. 

Des de La Tela, aquest incre-
ment s’atribueix tant a la qualitat 
de les exposicions d’enguany com 
també a l’augment de visitants de 
fora de la ciutat. “L’increment 
pot ser perquè les exposicions 
han agradat més i perquè ha 
vingut  més gent que abans no 
ens visitava. De fet, sabem que  
ve gent de fora de la ciutat", as-
segura Celia Missé, personal del 
Museu de Ciències Naturals.  

Aquest 2017 els dos museus 
plegats han sumat 41.714 visites, 
superant el llindar de les 40.000 
que tot just el 2016 quedava en-
cara lluny, quan es van fregar les 
37.000 persones. n  txell parera

‘AMADOR GARRELL I SOTO’ VA
SER L’EXPOSICIÓ TEMPORAL
més visitada, tenint en compte els 
dies d’obertura de totes les mostres 
que va oferir el Museu de Granollers. 
Amador Garrell i Soto. El món a 
través de Granollers, una producció 
pròpia que va rebre 2.651 visitants.  
L’exposició es va poder veure del 16 
de febrer al 30 d’abril i va ser  
comissariada per Carme Arenas,  
llicenciada en Història de l’Art i  
Filologia Catalana per la UB,  
catedràtica de Literatura Catalana, 
traductora i presidenta del PEN català. 
La mostra va anar acompanyada d’un 
catàleg, d’un cicle de conferències i  
de dues visites guiades. 

La més vista
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La Xarxa de Centres Cívics, for-
mada pels equipaments de Can 
Gili, Palou, Can Bassa, Nord i Jau-
me Oller, es va apropar als 75.000 
usos durant el curs 2016/2017. 

En concret, se’n van registrar 
74.875, una xifra lleugerament in-
ferior a la del curs anterior (amb 
75.968 usos) i una mica superior 
a la del curs 2014/2015, quan no 
es va arribar als 70.000. Per ús 
s’entén totes les vegades que les 
persones accedeixen a un cen-
tre cívic per realitzar-hi un curs 
o una activitat. Segons les dades 
registrades, la majoria d’usuaris 
són dones, ja que suposen vuit de 
cada deu inscripcions a les pro-
postes d’oci formatiu.

La Xarxa també ha comptabi-
litzat que de les 338 propostes de 
lleure i oci fetes per al període se-
tembre 2016-juliol 2017, se’n van 
realitzar 295 –un 87%–. Entre els 
projectes de dinamització comu-
nitària, es van realitzar el Passa’m 
la recepta al centre cívic de Palou, 
A les places! als barris de Sant Mi-
quel i Tres Torres, Música al barri, 
un espai d’oci i aprenentatge de 

Els centres cívics van registrar prop 
de 75.000 usos el curs passat

D’altra banda, en el marc de  
l’exposició Primats del Museu de 
Ciències Naturals, diumenge (11.30 h) 
es farà el taller Cuinar sense oli de 
palma amb la cuinera Montse Tàpia. 
Cal incriure’s al mateix Museu.

TALLER DE CUINA 
SENSE OLI DE PALMA

música que va promoure el centre 
cívic Can Gili, el cinquè cicle forma-
tiu per a entitats amb acompanya-
ments com la celebració dels 50 
anys de Can Gili, i la festa d’hivern 
que es va celebrar en cadascun dels 
cinc centres adherits a la xarxa. 

Aquest mes, un miler de perso-
nes s’han apuntat a l'oferta de ta-
llers i cursos que ara comença. La 
programació s'allargarà fins al juny 
i inclou una setantena de propos

MÉS TALLERS  La xarxa ha rebut un miler d’inscripcions als nous cursos

ARxIu

El Museu està a 
punt d’incorporar 
dos nous tècnics
L’Ajuntament de Granollers ja ha 
publicat els resultats de la prova 
del procés de selecció que el con-
sistori du a terme per cobrir les 
dues places que s’ofereixen per 
a tècnic superior en museística 
de forma interina. Es tracta d’una 
plaça actualment vacant i d’una 
altra que ha de cobrir una prope-
ra jubilació. 

Dels 25 aspirants que s’hi havi-
en postulat inicialment només 9 
han superat la prova d’aptituds. 
D’aquests, els dos primers ja han 
estat entrevistats i es preveu que 
s’incorporin de forma immediata 
a la plantilla del museu. Les seves 
tasques consistiran en programar 
exposicions d’art i història, coor-
dinar activitats, elaborar projec-
tes d’investigació i musealització 
del Granollers medieval i conser-
var el fons del Patronat Municipal 
del Museu de Granollers, entre 
d’altres. 

La llista provisional d’adme-
sos i exclosos al procés estarà en 
període d’exposició fins al setem-
bre. n t.p. 

EN PORTADA

ARTICULACIONS FLEXIBLES 
I OSSOS EN FORMA 

TOTA LA VIDA
Les malalties reumàtiques que inclouen 
artritis, artrosi i osteoporosi són les afec-
cions més invalidants que patim els éssers 
humans. Hi ha nutrients i plantes que han 
demostrat la seva eficàcia en la millora i la 
prevenció d’aquests símptomes.
Per pal·liar el dolor i baixar la inflamació 
us recomanaríem CURCUFLEX, amb cúr-
cuma, boswellia i gingebre que ajuden a 
mantenir la flexibilitat i el benestar de les 
articulacions i els ossos.
Per mantenir les articulacions en forma 
hi ha l’ARTROSIN CARTÍLAGO DE MANTA 
RAYA, unes càpsules que combinen car-
tíleg de manta gegant, extracte de Perna 
Canaliculus i harpago amb principis anti-
inflamatoris molt eficaços.
També són molt recomanables els com-
plements de la gamma ARTROSIN amb 
col·lagen tipus II hidrolitzat, que impedirà 
la degeneració del cartíleg, i amb àcid 
hialurònic, que es caracteritza per la seva 
capacitat de retenir aigua.
Anna Lorente
Farmacèutica i Assessora de Salut
a Santiveri Granollers

93 870 85 46

SANTIVERI GRANOLLERS
Carrer Roger de Flor, 75. Granollers

ASSESSORAMENT NATURAL

Podeu adreçar les
vostres consultes a:
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La xarxa de centres d’educació 
especial defineix el pla d’acció
Tècnics d’Educació dels ajuntaments amb centres d’educació especial 
–com és el cas de Granollers i l’Escola Montserrat Montero– s’han reu-
nit aquesta setmana en el marc d’una xarxa de treball impulsada per la 
Diputació de Barcelona per definir un pla d’acció conjunta que reforci el 
paper d’aquests centres. El pla vol també establir criteris de referència 
de necessitats de cada perfil i edat per a totes les escoles, com a primera 
línia de treball de la xarxa. n

INTERVENCIONS 
AMB GOSSOS 

Altres teràpies

Entre les activitats que Benito Menni 
CASM vol impulsar entre els seus 
pacients, hi ha les intervencions 
assistides amb animals. De fet,  
col·labora amb l’entitat el Racó de 
Milú, que fa un curs d’ensinistrament  
de gossos per preparar-los per oferir 
teràpies en l’assistència de persones  
amb problemes de salut mental 
i altres col·lectius de persones 
vulnerables. 

Benito Menni inicia les obres 
per ampliar llits de psiquiatria
El Complex Assistencial en Salut 
Mental (CASM) Benito Menni de 
Granollers començarà aquest fe-
brer els treballs necessaris per 
ampliar places d’hospitalització 
per a persones amb malalties 
mentals –actualment hi ha una 
trentena de llits i 2 box d’urgèn-
cia– amb una vintena de nous 
llits. Aquestes places seran per 
a subaguts –de mitja estada–, un 
servei que actualment és inexis-
tent al Vallès Oriental i que té el 
centre més proper al Sant Boi, al 
Baix Llobregat–. De fet, l’objectiu 
de la reforma és apropar els ser-
veis a al ciutadania.

Aquesta ampliació de serveis 
del CASM ja era a l’agenda de Be-
nito Menni l’any passat –tal i com 
avançava l’AraGranollers–, però 
ara l’entitat assistencial n’ha fet 
públics els detalls. L’obtenció 
d’aquesta vintena de noves places 
de mitja estada –els tractaments 
poden ser d’uns tres mesos– su-
posa una inversió d’1,5 milions 
d’euros. Les obres que comença-
ran la setmana vinent o en 10 dies 
a tot estirar es preveu que tinguin 
una durada aproximada d’un any, 
de manera que, un cop equipada 
l’ampliació, el CASM Benito Menni 
pugui posar-la en funcionament 
abans de l’estiu de 2019. L’ampli-
ació –que implicarà més personal– 
també ha de permetre guanyar es-
pai per a teràpies que beneficiaran 

societat
Oncovallès fa teràpia amb cavalls
La Fundació Oncovallès presentava dimecres un  
projecte de teràpia amb cavalls, per mitjà d’un acord 
amb el centre equí Can Cabot de Santa Eulàlia de 
Ronçana i l’entitat ambCAVALLS –especialitzada en 
equinoteràpia–, que beneficiarà els seus associats.

32 donacions de sang al CNG
La campanya d’acapte de sang que dimarts a la tarda va 
acollir el Club Natació Granollers (CNG) va aconseguir 32 
donacions, que beneficiaran una vuitantena de pacients 
d’hospitals i clíniques del país. Aquest és el 14è any que  
el CNG acull aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits.

SALUT  EL COMPLEX ASSISTENCIAL EN SALUT MENTAL SUMARÀ PLACES DE MITJA ESTADA

altres usuaris del CASM.
Les places estaran distribuïdes 

en habitacions dobles i individu-
als i fonts de Benito Menni calcu-
len que poden acollir mig cente-
nar de persones cada any.

Al CASM de Granollers s’hi inclou 
la planta de psiquiatria de l’Hospi-
tal General de Granollers –que ara 
s’ampliarà–, així com el Centre de 
Salut Mental d’Adults i l’Hospital 
de Dia Benito Menni, al carer Josep 
M. de Segarra. Benito Menni també 
gestiona el servei de Rehabilitació 
Comunitària de Granollers, al car-
rer Alexander Fleming, i el centre 
d’atenció i seguiment de drogode-
pendències (CAS), al carrer Joan 
Camps i Giró. n  M.e.

El Col·legi de Metges 
nomena Esteve Llargués 
president comarcal
La nova Junta comarcal del Vallès 
Oriental del Col·legi de Metges de 
Barcelona (CoMB), constituïda 
dilluns, ha escollit el doctor Este-
ve Llargués com a nou president 
comarcal, en substitució del doc-
tor Xavier Saura, que ha ocupat 
aquest càrrec durant els darrers 
quatre anys.

La constitució de la nova Jun-
ta comarcal és conseqüència del 
resultat de les darreres eleccions 
per a la renovació dels membres 
de l’Assemblea de Compromis-
saris i de la Junta de Govern del 
CoMB. La candidatura encapça-
lada pel doctor Jaume Padrós va 
resultar-ne guanyadora, el 13 de 
gener, en ser l’única presentada 
dins del termini establert.

 El doctor Esteve Llargués Roca-
bruna és metge especialista en Me-
dicina Interna i actualment treba-
lla a l’Hospital de Granollers com a 

DILLUNS ES VA CONSTITUIR LA NOVA JUNTA DE L’ENTITAT

CENTRE DE DIA  Un dels serveis que complementen les places a l’Hospital

ARxIu

Cap de Servei de l’especialitat.
 La comarca del Vallès Oriental 

està representada a l’Assemblea 
de Compromissaris del CoMB 
amb 11 dels seus 300 delegats. 
Es tracta, a banda de Llargués, 
de Glòria Anton, Mònica Botta, 
Montserrat Argila, Núria Viñolas, 
Jordi Calls, Íngrid Cecibel Arteaga, 
Anna Torrents, Carles Monso, An-
tonio Campoy i Marta Capella. n  

ESTEVE LLARGUÉS

COMB
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FINANCEM LA SEVA OBRA SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Finançament de 999 € a 12 mesos. 12 mensualitats de 83.25 € cadascuna. 
Import total del deute 999 €. Finançament subjecte a l’aprovació de 
Sabadell Consumer Finance EFC, SAU

PLA RENOVE DUTXA
Canviï la banyera per un plat de dutxa antilliscant

Seguretat
Elimini riscos de caigudes

Comoditat
Fàcil accés i manteniment

Estalvi
Redueixi el consum d’aigua

Alta qualitat
Treballem amb primeres marques

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

TRUQUI’NS I LI FAREM UN ESTUDI 
PERSONALITZAT, SENSE COMPROMÍS

TOTALMENT GRATUÏT

599€
Instal·lem a tot Catalunya

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

Regal*
dutxa

termostàtica

*Només per a instal·lacions completes

AQUEST MES GAUDEIXI DE LA NOSTRA PROMOCIÓ!

Només durant
aquest mes

(preu amb iva inclòs)

INFORMI’S TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY
VINGUI A VISITAR LA NOSTRA EXPOSICIÓ A LA NAU DE CAMÍ DE CAN BASSA
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Uns 2.000 alumnes participaran  
a la fira solidària de l’Escola Pia

L’any passat, la fundació Humana 
va recollir 56 tones de roba usada 
a Granollers, fet que converteix la 
ciutat en el tercer municipi que 
més donacions ha fet dels 27 on 
l’entitat recull tèxtil. Per davant 
de Granollers hi ha l’Ametlla del 
Vallès amb 68 tones, i Cardedeu, 
amb 60.

La xifra de Granollers de l’any 
2017 és molt semblant a la de 
l’any anterior, quan es van fregar 
les 57 tones, i és més elevada que 

la del 2015, quan se’n van acon-
seguir 45. 

En total, a la comarca s’han re-
collit 560 tones de tèxtil, que re-
presenten un estalvi de 1.777 to-
nes de CO2 a l’atmosfera d’acord 
amb les dades de la Comissió 
Europea, que indiquen que cada 
quilo de roba reutilitzat i no in-
cinerat evita l’emissió de més de 
3 kg de CO2 a l’atmosfera.

Ara, la Fundació donarà una 
segona vida a totes les peces de 

SOLIDARITAT  EL CENTRE ORGANITZA LA 22a EDICIÓ DE L’ACTIVITAT EL PROPER DISSABTE

ARxIu

XERRADES

Can Jonch debat 
sobre el negoci  
de fer la guerra

ACTIVITATS Concert d’alumnat en una de les edicions passades de la fira

Can Jonch (carrer del Rec, 19) 
acull avui, dijous, la xerrada 
Desemmascarant el negoci de la 
guerra. Qui es beneficia dels con-
flictes armats? Una anàlisi crítica 
del cicle econòmic militar des de 
la cultura de pau, amb l’objec-
tiu d’explicar el traçat del negoci 
armamentístic per entendre qui 
i com es beneficia de la guerra. 
Alhora, la conferència fomentarà 
el debat i la reflexió sobre quin 
paper juguen tant les empreses 
d’armes com els governs en els 
conflictes internacionals i en les 
vulneracions de drets humans. 

La xerrada començarà a les 
19.30 h i està organitzada pel 
Centre Delàs d’Estudis per la Pau.  
Anirà a càrrec de Pere Brunet, 
investigador del centre, i també 
comptarà amb Agnès Boixader, 
membre del Consell Assessor de 
Can Jonch, professora i doctora en 
didàctica de les ciències socials, 
que moderarà el debat. n

Humana va recollir 56 tones  
de roba a Granollers el 2017

Gairebé 2.000 alumnes de l’Es-
cola Pia participaran dissabte a 
la tarda (de 16 a 19 h) en la 22a 
edició de la Fira de la Solidaritat 
que cada any organitza el centre. 
Tots els estudiants s’involucra-
ran a l’activitat d’acord amb les 
seves possibilitats, els més petits 
cantant en concerts [com el de la 
fotografia] i els més grans organit-
zant parades amb activitats varia-
des. “A partir de cinquè de Pri-
mària els alumnes han pensat 
diverses propostes, com venda 
de pastissos, tallers de maqui-
llatge, jocs de bitlles i activitats 
de mandales. Alguns nivells 
han demanat, fins i tot, fer més 
d’una activitat”, assenyala Fina 
Jerez, coordinadora de tutories i 
pastoral de l’escola. 

Les famílies que visitin la fira 
hauran de comprar un tiquet d’1 
euro per cada activitat que vul-
guin realitzar. Els diners recollits 

es destinaran a entitats locals que 
impulsen projectes per al tercer i 
el quart món, com Mans Unides. 
Algunes d’aquestes entitats també 
participen a la fira amb parades on 
explicaran els seus projectes. 

“És una iniciativa que ens 
permet treballar valors com el 

voluntariat i la solidaritat. És la 
festa més gran que fem a l’esco-
la perquè és un pilar molt im-
portant per al centre”, assegura 
Jerez.  

La fira se celebrarà a l’edifici de 
Secundària de l’escola Pia, al car-
rer Guayaquil, 54. n txell parera

HA ESTAT EL TERCER MUNICIPI DE LA COMARCA QUE HA FET MÉS DONACIONS, NOMÉS PER DARRERA DE L’AMETLLA I DE CARDEDEU

roba, calçat i tèxtil de la llar re-
collides. La majoria es prepara-
ran per reutilitzar-se: un 13% es 
destinaran a botigues de segona 
mà i gairebé la meitat es vendrà a 
preus baixos a comerciants locals 
de l’Àfrica. Gran part de la res-
ta de roba –gairebé una de cada 
tres peces recollides– es vendrà 
a empreses de reciclatge perquè 
fabriquin altres productes, com 
mantes i draps per a la indústria 
d’automoció. 

Humana treballa des del 1987 
promovent la reutilització de 
roba que assegura que protegeix 
el medi ambien, alhora que impul-
sa programes de cooperació. n DONACIÓ Humana ha recollit 560 tones de tèxtil a la comarca durant el 2017

HuMANA

Bicicletada als 
horts de l’entorn i 
calçotada de km 0
Granollers Pedala celebra diu-
menge la pedalada del mes de 
febrer, que enguany passarà pels 
horts urbans i les zones de pro-
ducció agrícola dels entorns de 
la ciutat com l’hort de Fàtima, els 
horts de Palou o els horts del Lle-
doner, un espai de 3.000 metres 
quadrats que gestionen la coo-
perativa La Magrana Vallesana i 
Càritas Granollers. El recorregut  
servirà per conscienciar tots els 
participants sobre el consum de 
productes agrícoles de km 0. 

L'activitat començarà a les 
10.30 h del matí a la plaça de la 
Corona, tot i que cal ser-hi mitja 
hora abans per fer-hi la inscripció 
gratuïta. 

Acabada la pedalada, s’orga-
nitzarà una calçotada per aquells 
que s’hi hagin inscrit –els tiquets 
es podien comprar fins ahir– amb 
calçots de Palou, mongetes del 
ganxet i botifarra a la nau de Di-
mas (av. Sant Julià, 83). n

MEDI AMBIENT
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L’any passat el Síndic va rebre 233 
queixes emeses des de Granollers

CIUTADANIA  EL ‘DEFENSOR DEL POBLE’ DESTACA LES QUEIXES SOBRE L’ESTACIÓ DE TRENSUCCESSOS

VUIT QUEIXES I 
CINC CONSULTES

Visita al cívic Nord

El Síndic de Greuges va rebre dilluns, 
al centre cívic Nord, 12 visites, que 
van presentar 8 queixes i van fer 5 
consultes. Les problemàtiques 
plantejades van ser, entre altres, 
temes relacionats amb consum 
(telèfon), serveis socials, tributari, 
responsabilitat patrimonial i 
ensenyament. Tres de les quatre  
queixes presentades anaven  
adreçades a l’Ajuntament de  
Granollers. Totes les visites ateses 
eren, menys una, de persones veïnes 
de la població.

Èxit dels escuts 
solidaris de la Policia

Dijous uns lladres van entrar en 
una llibreria situada al carrer Fran-
cesc Macià a quarts de tres de la 
tarda, mentre els propietaris eren 
al pis de sobre del local. Els intru-
sos van forçar la porta i es van en-
dur la caixa registradora, i butlletes 
i diners de la loteria. Els responsa-
bles del negoci asseguren que no 
van sentir cap soroll. Divendres, 
la llibreria va poder tornar a obrir 
amb normalitat, després que els 
propietaris col·loquessin la porta 
a lloc. Els Mossos d’Esquadra s’han 
fet càrrec de la investigació. n

L’any passat el Síndic de Greuges 
de Catalunya va rebre 233 quei-
xes i 81 consultes provinents de 
ciutadans de Granollers. Segons 
les dades del defensor del poble 
català, de la comarca es van rebre 
748 queixes, de manera que gai-
rebé una tercera part provenen 
de la ciutat. En canvi, del segon 
municipi més gran del Vallès Ori-
ental, Mollet, només se’n van re-
bre 50. Cal tenir en compte, però, 
que Mollet del Vallès disposa d’un 
Síndic Personer local que rep part 
de les inquietuds de la ciutadania. 

Segons l’informe anual del Sín-
dic, la majoria de queixes al Vallès 
Oriental tenen a veure amb temes 
de consum (314), polítiques socials 
(145), polítiques territorial (111) i 
seguretat ciutadana i justícia (84).

Presència a la memòria 2017
Divendres el Síndic de Greuges 
presentava el seu Informe al Par-
lament 2017, en què hi destaquen 
dues actuacions de la institució a 
Granollers. D’una banda, el Síndic 

Roben a la llibreria 
de Francesc Macià 
a plena llum del dia

publica les recomenacions que va 
fer a Rodalies de Catalunya Renfe 
davant les queixes d’usuaris per 
la manca d’accessibilitat a l’esta-
ció Granollers Centre durant les 

obres de l’any passat. El Síndic 
suggeria que Renfe procurés un 
pas alternatiu viable per a perso-
nes amb mobilitat reduïda, porta-
dors de cotxets de nadons, male-
tes i paquets en general, així com 
que intentés agilitzar les obres 
per reduir el calendari de finalit-
zació previst. Cap de les recoma-
nacions es va produir.

D’altra banda, l’informe del Sín-
dic destaca el cas d’una situació de 
vulnerabilitat en què es troba una 
veïna, una actuació d’ofici que està 
en tramitació i que el Síndic ha 
traslladat a la Fiscalia del TSJC.

Granollers també apareix en una 
de les actuacions més rellevants de 
l’any per un cas de presumptes mal-
tractaments en l’entorn penitencia-
ri, concretament a Quatre Camins, 
ja que un intern va ser atès a l’Hos-
pital de Granollers. A més, el Jutjat 
d’instrucció número 3 va obrir-hi 
diligències. El Departament de Jus-
tícia va acceptar suggeriments del 
Síndic, com la instal·lació de càme-
res al mòdul de sancionats. n

MEDI AMBIENT

El seguiment de la primera setma-
na de la Marató de l’Estalgia  –que 
durant aquest febrer es proposa 
reduir un 10% el consum d’aigua, 
gas i electricitat en cinc centres 
educatius granollerins– revela que 
en quatre equipaments s’ha acon-
seguit estalviar aigua (Escola Muni-
cipal del Treball –40,41%–, Centre 
Vallès –33,89%–, escoles Salvador 
Espriu –32,08%– i Joan Solans –no 
hi ha dades–) i que en dos s’ha re-
duït el consum d’electricitat (Es-
priu –0,33%– i Solans –19,24%–). 
Pel que fa al consum de gas natu-
ral, en canvi, ha augmentat als cinc 
equipaments arran les temperatu-
res baixes d’aquesta setmana. La 
situació de fred, pluja i neu no ha 
permès a les escoles baixar el con-
sum d’aigua i gas, i ha costat més 
mantenir els centres climatitzats. 

Divendres es farà a l’escola Sal-
vador Espriu un taller amb el joc 
Actiwat per promoure l’estalvi 
d’energia, amb alumnes de 5è curs 
(de 10 a 11 h i d’11.30 a 12.30 h). n

Les escoles que 
participen a la 
Marató de l’Estalgia 
inicien l’estalvi

La Policia Local va exhaurir en 
només uns dies tots els escuts 
solidaris Pels Valents, una inici-
ativa que recapta fons per a la 
lluita contra el càncer infantil. 
Per això, el cos policial ha fet una 
nova comanda de 500 escuts, que 
es venen al local de la Policia i a 
l’Ajuntament per 4 euros. n
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P.- Sóc una dona de 55 anys. 
L’últim any he tingut lumbàlgies 
diverses vegades. Què m’aconsella?

R.- En primer lloc seria convenient as-
segurar que es tracta de quadres de 
lumbàlgia i descartar altres causes. Amb 
relativa facilitat el metge de capçalera 
pot esbrinar si aquestes molèsties són 
realment d’origen dorsolumbar. Si es 
confirmés seria interessant comprovar 
la morfologia de la columna vertebral i 
descartar patologies de la columna. En 
el cas de les dones i en funció de l’edat 
d’aparició de la menopausa, altres pro-
ves, com la densitometria òssia, perme-
ten conèixer la qualitat de l’os.
En tot cas sempre és convenient fer 
exercici moderat, si no hi ha contra-
indicacions, i reforçar la musculatura 
dorsoabdominal. També cal evitar aju-
pir-se bruscament i, en la mesura del 
possible, aixecar pesos excessius.

P.- Sóc un home de 47 anys i, malgrat 
que no tinc problemes prostàtics, el 
meu pare va morir de càncer de 
pròstata. Hauria de visitar l’uròleg?

R.- En el seu cas i si aquest tema li pre-
ocupa, tot i no tenir cap símptoma, no 
és sobrer visitar l’uròleg. La hiperplà-
sia benigna de pròstata és un fenomen 
universal, o gairebé, en l’envelliment 
dels homes, i és a més la causa prin-
cipal d’obstrucció al flux de l’orina. Els 
símptomes de la hiperplàsia solen ser 
minúsculs, i els inicials solen ser els més 
freqüents: certa dificultat per iniciar la 
micció, una disminució de la força i el 
calibre del doll de l’orina i, de vegades, 
sensació de buidament incomplet. En 
tot cas, amb senzills controls per part 
del metge de capçalera o bé per un es-
pecialista és relativament fàcil esbrinar 
quin és l’estat de la glàndula prostàtica.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge 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

Pas cap a la connexió de la 
ronda Nord amb el polígon
Congost de les Franqueses
El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha iniciat la licitació de 
les obres d’un nou vial de conne-
xió des de la ronda nord de Gra-
nollers cap al polígon industrial 
Congost a les Franqueses –entre 
la rotonda de Francesc Macià i el 
Sector V Industrial, al marge es-
querre del Congost–. Els treballs, 
que ara es liciten per un import 
d’1,3 milions d’euros, millora-
ran l’accessibilitat i la mobilitat 
a aquesta zona industrial. L’obra 
està previst que comenci la tardor 
vinent i tingui una durada aproxi-

mada de set mesos.
El nou vial connectarà la roton-

da a diferent nivell de Francesc 
Macià de la ronda nord de Gra-
nollers (C-352) i el polígon in-
dustrial al marge esquerre del riu 
Congost. Travessarà –amb un pas 
inferior– el terraplè de la via del 
ferrocarril. El vial tindrà prop de 
250 metres de longitud i una am-
plada total de 12 metres i estarà 
format per una calçada de 7 me-
tres –amb 2 carrils de 3,5 metres i 
dues voreres de 2,5 metres–.

Per travessar la línia del ferrocar-

El veïnat de la ronda Sud vol que el consistori 
abanderi la reivindicació del soterrament
Veïns de Granollers, que fa uns dies 
van decidir constituir-se en associ-
ació per reivindicar el soterrament 
de la ronda Sud, es trobaran diven-
dres en un lloc encara per determi-
nar per debatre quina és l’estratè-
gia a seguir a partir d’ara. 

De moment, els veïns ja han en-
viat una carta a l’equip de govern 
“amb l’objectiu de fer saber 
les peticions de l’associació i 
demanar que l’Ajuntament si-
gui l’abanderat de les nostres 
reclamacions davant l’admi-
nistració competent”, assegura 
Alícia Garcia, membre de la nova 
entitat.

Garcia diu que encara no han 
obtingut resposta del consistori 
i que, mentrestant, seguiran tre-

MOBILITAT  LA NOVA ASSOCIACIÓ HA ENVIAT UNA CARTA A L’AJUNTAMENT PER DEMANAR-LI SUPORT

URBANISME  TERRITORI I SOSTENIBILITAT LICITA LES OBRES, AMB UN PRESSUPOST D’1,3 MILIONS D’EUROS

ACCIDENT  Un cotxe va topar amb el senyal el cap de setmana passat

A.R.s.

REPRESENTACIÓ VIRTUAL  Del futur enllaç de la ronda Nord

tERRItORI

ballant amb les dues comissions 
de treball que es va acordar crear 
dimecres passat –una de gestió i 

una altra d’accions– per donar a 
conèixer les seves demandes.

Justament, aquest cap de set-

mana un vehicle va encastar-se 
contra un senyal de trànsit a la 
ronda. Segons els veïns, l’accident 
demostra la manca de seguretat 
de la carretera: “Aquesta vegada 
va xocar contra un senyal, però 
podia haver estat un vianant 
perfectament”, alerta Garcia.

Tal i com ja va explicar l’AraGra-
nollers la setmana passada, veïns 
de la ronda Sud han decidit recu-
perar les reivindicacions d’anys 
enrere per les quals demanen el 
soterrament o la circumval·lació 
de la ronda Sud i la gratuïtat del 
peatge de la Roca a l’AP-7 per als 
transportistes. Així, pretenen re-
duir tant la contaminació medi-
ambiental com el soroll i també la 
perillositat de la via. n

ril, es construirà un calaix de formi-
gó armat que es col·locarà per em-
penta. El calaix tindrà una secció de 
12 metres d’amplada per 6 d’alçada 
i una longitud d’uns 30 metres. Es 

preveu la disposició d’andanes, 
baranes i tancament al pont del 
ferrocarril generat amb el calaix i 
el desplaçament d’un suport de la 
catenària afectat per les obres. n



PUBLICITAT 11dj, 15 febrer 2018



SOCIETAT12    dj, 15 febrer 2018

La Xarxa d’Infància recull 
idees per renovar el Pla Local
Ja hi ha una seixantena de per-
sones inscrites a la sessió plenà-
ria de la Xarxa d’Infància i Ado-
lescència que tindrà lloc dilluns 
a les 9 h del matí a la biblioteca 
de Roca Umbert. L’acte servirà 
per tractar i renovar els contin-
guts del Pla Local de la Infància i 
l’Adolescència de Granollers pel 
període 2018-2024 a través d’un 
treball conjunt dels agents soci-
als implicats. A la sessió també hi 
participarà Jordi Collet, educador 
social i sociòleg, que farà propos-
tes per millorar la comunicació.

Després de la inauguració de 
la jornada, hi intervindrà Collet. 
Després d’una petita pausa, cap 
a les 11.30 h es començarà a fer 
una diagnosi inicial de la situa-
ció i s’elaborarà un esborrany 
d’estratègies, pensant en incor-
porar-les al pla local. Al migdia 
es farà el treball grupal en què es 

ÉS UNA PROPOSTA PER POTENCIAR L’ÚS DE L’ANGLÈS A L’AULA

validaran les accions proposades 
i després es posaran en comú. 
L’acte és obert al públic, però cal 
inscriure’s a granollers.cat/noti-
cies/sala-de-premsa/nou-plena-
ri-de-la-xarxa-d’infància-i-adoles-
cència-de-granollers.

La Xarxa d’Infància i Adolescèn-
cia de Granollers és una iniciativa 
local vinculada al Projecte Educa-
tiu de Granollers. Es tracta d’una 
trobada d’agents socials –com sa-
lut, educació, medi ambient, segu-
retat i acció social– per treballar 
coordinadament en la construcció 
d’una xarxa que doni suport als 
infants, adolescents i famílies de 
la ciutat. Actualment, la principal 
tasca de la xarxa és l’actualització 
del pla local pel període 2018-
2024, tot i que també treballa en 
projectes relacionats amb la cri-
ança, els drets dels infants, la pro-
tecció social i l’educació. n

Portes obertes a les escoles

La preinscripció escolar per al 
curs 2018-2019 no començarà 
fins a finals de trimestre, però els 
centres educatius de Granollers 
ja es preparen per a les jornades 
de portes obertes adreçades a les 
famílies que vulguin inscriure-hi 
els seus fills el setembre vinent. 

La primera de les activitats re-
lacionades amb la preinscripció 

CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMÀRIA
ESCOLA FERRER I GUÀRDIA
C. Roger de Llúria, 25. Tel. 93 693 48 02
• Divendres 2, de 16 a 18 h
• Dissabte 3, de 11 a 13 h
ESCOLA GRANOLLERS
C. Mestre Manel Masjoan, 1. Tel. 93 849 53 51
• Dimecres 7, de 9.15 a 12 h
• Dimecres 14, de 15.15 a 16.30 h
• Visites guiades personalitzades
ESCOLA GRANULLARIUS
C. Maresme, 2-4. Tel. 93 870 51 95
Sessions informatives i visites a l’escola:
• Diumenge 11 a les 11 h
• Diumenge 18 a les 11 h
ESCOLA JOAN SOLANS
C. Mallorca, 20. Tel. 93 870 43 99
• Dissabte 17, d’11 a 13 h
• A les 11 h visita guiada i a les 
11.30 h presentació del projecte del centre
ESCOLA LLEDONER
C. Rosselló, 95. T. 93 849 36 87 / 93 861 71 47
Xerrades informatives i visites guiades:
• Diumenge 4, d’11 a 13 h 
• Dimecres 7, de 15 a 16.30 h 
ESCOLA MESTRES MONTAÑA
C. Esteve Terrades, s/n. Tel. 93 879 56 43
• Dissabte 3, de 10 a 13 h
• Dimecres 7,de 15 a 16.30 h
ESCOLA PEREANTON

C. Espí i Grau, 3. Tel. 93 879 46 44
• Dijous 15, a les 21 h, sessió informativa 
a la Sala Sant Francesc
• Dissabte 17, d’11 h a 13 h, visita a l’escola
ESCOLA PONENT
C. Rafael de Casanova, 71. Tel. 93 840 09 06
Sessions informatives i visites guiades:
• Dissabte 3, de 12 a 14 h 
• Dimarts 13, de 15.30 a 16.30h 
ESCOLA SALVADOR ESPRIU
C. Joan Camps i Giró, 6-8. Tel. 93 879 44 59
Xerrades informatives i visites guiades:
• Diumenge, d’11 a 12.30 h 
• Dilluns 5, de 15.15 a 16.15 h
ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET
C. Roger de Flor, 64. Tel. 93 879 40 01
Visites guiades:
• Dissabte 10, de 10 a 12 h
• Dijous 15 a les 17 h

CENTRES PÚBLICS DE SECUNDÀRIA
INSTITUT ANTONI CUMELLA
C. St Tomàs d’Aquino, 1-3. Tel. 93 879 41 72
• Dimecres 28/02. A les 18 i a les 19.30 h 
sessions informatives. 
De 18 a 21 h visita del centre
• Dissabte 3/03 a les 11 h sessió 
informativa. De 10 a 13 h visita del centre
INSTITUT CARLES VALLBONA
C. Camp de les Moreres, 14. Tel. 93 860 00 21
• Dimecres 7, a les 18 h sessió informativa 

i a les 19 h visita al centre.
INSTITUT CELESTÍ BELLERA
C. Esteve Terradas, s/n. Tel. 93 879 49 14
Sessions informatives i visites:
• Dimarts 27/02 a les 18 i a les 19 h
• Dissabte 3 de març a les 10 i a les 11 h
INSTITUT MARTA ESTRADA
C. Maria Palau, 2-4. Tel. 671 759 529
• Divendres 9. Sessió informativa 
i visita guiada a les 18 h
INSTITUT ESCOLA MUNICIPAL
DE TREBALL
C. Roger de Flor, 66. Tel. 93 879 55 18
• Dissabte 24/02. Sessions informatives 
i visites a les 10, 11 i 12 h

CENTRES PRIVATS CONCERTATS
ESCOLA M. ANNA MOGAS
C. Corró, 325. Tel. 93 849 02 44
• Dissabte 3, de 9.30 a 13 h
• Dimarts 6, sessió informativa a les 19 h
ESCOLA CERVETÓ
C. Isabel de Villena, 39-45
Tel. 93 870 15 39 / 93 879 16 52
• Dissabte 3/03, de 10 a 14 h visita guiada.
• Entrevistes informatives personalitzades, 
(cita prèvia). Des del 8 de gener
• TOURS VIUS 14, 19, 21 i 26/02, a les 15.15 h. 
Cal prèvia trucada al centre.
EDUCEM
C. Joan Prim, 59-63. Tel. 93 840 07 01

• Dissabte 10, de 10 a 13 h visita guiada
• Entrevistes informatives personalitzades 
(cita prèvia) a partir del 22 de gener
COL·LEGI L’ESTEL
C. Joan Prim, 92-94 | Girona, 53. 
Tel. 93 870 24 33
• Dissabte 10, de 10 a 13 h visita guiada. 
Sessió informativa a les 11 h
• A partir del 8 de gener, entrevistes (cita 
prèvia telefonant o a: atencio@lestel.net)
COL·LEGI JARDÍ
C. Torras i Bages, 81. Tel. 93 870 03 38
• Dilluns 26/02. Sessió informativa P-3,
a les 19 h (Sala d’Actes)
• Dijous 1/03. Sessió informativa 1r ESO,
a les 19 h (Sala d’Actes)
• Dimarts 27/02. Visites guiades 
a les 9, 10, 11 i a les 15.30 h
• Dimecres 28/02. Visita guiada a les 15.30 h
ESCOLA PIA
Educació infantil i primària
Av. Sant Esteve, 14. Tel. 93 879 34 00
• Dissabte 3, d’11 a 13.30 h
• Sessions informatives: 
dimecres 28/02 i dimarts 6/03, a les 20 h
Educació secundària
C. Guayaquil, 54. Tel. 93 879 43 14
• Dimecres 7, a les 20 h. 
Sessió informativa i visita a l’escola
• Entrevistes personalitzades i visites 
guiades a l’escola

EDUCACIÓ  LA MAJORIA DE VISITES GUIADES ES FARAN A PRINCIPIS DE MARÇ

Arrenca la sisena edició
de l’English Day als centres
Diverses escoles de la ciutat cele-
bren des d’avui, dijous i fins al 22 
de març l’English Day, una pro-
posta del Departament d’Ense-
nyament, coordinada pel Centre 
de Recursos Pedagògics del Vallès 
Oriental, per potenciar l’anglès a 
les aules de Primària i Secundària. 

Els centres que decideixen su-
mar-se a la proposta organitzen 
activitats lúdiques, com obres de 
teatre, actuacions musicals, dansa, 
xerrades i tallers, en què l’alum-
nat que hi participa només utilitza 
l’anglès com a idioma vehicular. 

Entre els centres participants, 
l’Anna Mogas ha estat la primera 
escola granollerina en organit-
zar activitats relacionades amb 
la jornada. Avui, alumnat del 
centre participarà en l’anome-
nat Sharing Feelings, un taller en 
què l’alumnat ha de descriure a 
través de textos o de dibuixos els 

sentiments que li genera escoltar 
el conte musical Pere i el llop en 
anglès. 

Divendres, els estudiants de 
l’escola Granollers faran repre-
sentacions teatralitzades inspi-
rades en països de parla anglesa 
com Jamaica, l’Índia, Nova Zelan-
da o Sud-àfrica i, l’últim dimecres 
del mes, alumnes de l’institut 
Marta Estrada faran una activitat 
conjunta amb infants de l’escola 
Ponent en què explicaran contes 
en anglès als més petits. 

L’escola Granullarius tancarà 
la sisena edició de l’English Day 
el dia 22 de març amb una repre-
sentació musical de la pel·lícula 
Grease, una actuació que el centre 
ja ha realitzat en altres ocasions. 
La principal novetat d’aquest 
curs serà la participació a l’obra 
d’alumnat de l’institut granollerí 
Celestí Bellera. n

escolar se celebrarà dilluns vinent 
al Centre Cultural (19 h). Els di-
rectors dels centres de secundà-
ria públics de la ciutat hi presen-
taran el període de preinscripció 
i matrícula als instituts, que anirà 
acompanyat de la conferència 
Aviat tindré a casa un adolescent i 
busco un bon institut, a càrrec de 
Jaume Funes, educador i psicòleg.

En una línia semblant, dimecres 
a la tarda (18.30 h) i dijous 22 al 
matí (10 h), la sala gran de l’ofici-
na del Servei de Nova Ciutadania, 
al carrer Torres i Bages, celebrarà 
unes xerrades adreçades a famí-
lies de procedència estrangera en 
què també s’explicarà el procés de 
preinscripció escolar per al pro-
per curs. 

El mateix dijous (18.30 h) el 
Museu de Granollers, al carrer An-
selm Clavé, acollirà la xerrada Vuit 
orientacions per triar escola, una 
iniciativa que pretén orientar les 
famílies amb fills a l’escola bressol 
que han de fer la preinscripció es-
colar del curs 2018-2019 als cen-
tres d’educació infantil i primària 
de la ciutat. n

SESSIÓ OBERTA AMB L’EDUCADOR I SOCIÒLEG JORDI COLLET

Places per als 
tallers de l’Etcètera
La 3a edició del programa Etcè-
tera adreçats, sobretot, a joves 
d’entre 12 i 16 anys amb les tar-
des lliures té encara places dis-
ponibles. Les inscripcions poden 
fer-se al Gra –presencialment o 
al web– fins dimecres. Els cursos 
i tallers del Gra que encara tenen 
places són els de fotoperiodis-
me, amb Javier Corso; joieria en 
macramé, amb Ariadna Estany; 
Let’s speak English, amb Cristian 
Casado; xarxes 2.0 aplicades en 
la cerca de feina, amb Sandra 
Condra; emprèn el teu negoci a 
internet, a càrrec de Can Mun-
tanyola; i els semipresencials 
d’educació emocional, assetja-
ment escolar i monitor de lleure, 
que impartirà l’escola Educa.

El Casal del Mestre 
inicia el cicle 
de debats sobre 
l’Escola catalana
Avui, dijous, comença el cicle de 
debats L’escola catalana, una es-
cola per a tothom, que organitza 
el Casal del Mestre fins a finals 
de març. La primera sessió du 
per nom L’escola catalana, un 
patrimoni fruit de lluites i com-
promisos durant la transició, i 
anirà acompanyada del passi 
del documental La força d’un 
somni, de l’escuela nacional a 
l’escola pública catalana, que 
recull les lluites dels anys 50, 
60 i 70 per construir una esco-
la catalana. El debat tindrà lloc 
a partir de les 18 h a la seu del 
Casal del Mestre (avinguda del 
Parc, 9, 3a planta).

REFLEXIÓ

FORMACIÓ

Marc Boada explica 
un relat tecnològic 
El divulgador científic Marc 
Boada –conegut pel programa te-
levisiu Quequicom– serà dissab-
te (20 h) a La Tèrmica de Roca 
Umbert per oferir una xerrada. 
Amb el títol de Breu història de la 
tecnologia. De la pila elèctrica al 
món digital, Boada repassarà 216 
anys d’invents, des que el 1801 
Alexander Volta va presentar la 
pila a Napoleó. Boada recorda 
que en aquest període s’han in-
ventat més coeses que en tres 
milions d’anys i  que fa 70 anys 
es va inventar el transistor, fona-
ment dels ordinadors.

CIÈNCIA
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Granollers
DISSABTE, 17 DE FEBRER DE 2018

DE LES 16 A LES 19 H

Oberta a tothom!

al pati de l’escola
C. Guayaquil, 56. Granollers

XXII FIRA DE
LA SOLIDARITAT



SOCIETAT14    dj, 15 febrer 2018

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
05/02 Dimas Módenes Rodríguez 84 anys
06/02 Mireia Duran Tarabal 38 anys
06/02 Marcelino Fernández Fdez 65 anys
06/02 Montserrat Urpinell Coral 90 anys
06/02 Pilar Mirambell Rovira 96 anys
06/02 Gervasio Gómez Lombera 51 anys
06/02 Mercè Alabau Basquens 88 anys
06/02 Juan José García Rubio 59 anys
06/02 Francisco Carbó Busquets 91 anys
07/02 José Morales Alias 87 anys
07/02 Fulgencia García Álvarez 78 anys
07/02 Guillermina Martín García 81 anys
08/02 Mariano Masjuan Parera 97 anys
08/02 Rosa Franch Grau 98 anys
08/02 Joan Rico Farré 83 anys

08/02 Raquel Tella Ruz 44 anys
09/02 Joan Bosch Carreras 83 anys
09/02 Indalecio Expósito Albareda 93 anys
09/02 Mª Luisa Fernández Medrano 89 anys
09/02 Jaume Parra Giménez 78 anys
09/02 Benjamín Royo Latorre 71 anys
10/02 Joan Grau Badia 90 anys
10/02 Francisco Calvo Giones 80 anys
10/02 Carmen Olivenza González 83 anys
11/02 Ramon Dalmases i Facundo 89 anys
11/02 Joaquín Sáiz Arribas 90 anys
11/02 Mercedes Rodríguez Segura 82 anys
11/02 Josep Larré Algueró 61 anys
12/02 Joan Ucher Lluch 87 anys
12/02 Agustín Oliveros Arellano 65 anys
12/02 Fernando Tafalla Ascaso 63 anys

QUATRE MESOS DE 
PRESOS POLÍTICS

Concentració

Crida per la Democràcia ha convocat 
una nova concentració davant els 
ajuntaments de tots els municipis 
aquest divendres 16 (19 h) per 
reclamar l’alliberament dels presos 
polítics. L’acte coincidirà amb els 
quatre mesos de l’empresonament 
de Jordi Sànchez, president de 
l’ANC, i de Jordi Cuixart, president  
d’Òmnium Cultural. 

L’Ajuntament retira alguns 
llaços grocs del centre
L’Ajuntament ha fet retirar els 
llaços  grocs que es van penjar de 
forma massiva coincidint amb la 
Mitja, que es va celebrar a princi-
pis de mes. 

El consistori ha explicat que ho 
ha fet d’acord amb el que esta-
bleix l’ordenança municipal i ha 
assegurat que procura arribar a 
acords amb les entitats sobiranis-
tes que promouen la penjada de 
llaços per reivindicar l’allibera-
ment dels presos polítics. 

La retirada s’ha produït des-
prés que Ciutadans hagi demanat 
insistentment que es treguin els 
llaços i que s’envïi la factura a les 
entitats. n

Sastre, únic candidat 
a les primàries del 
PDeCAT de dimecres
L’actual cap de llista del PDeCAT 
a Granollers, Àlex Sastre, és l’únic 
candidat que s’ha presentat a les 
eleccions primàries del PDeCAT 
per optar a l’alcadia en les elecci-
ons municipals del 9 de juny de 
2019. Així doncs, tot apunta que 
Sastre, que l’any passat va deixar 
la docència per dedicar-se exclusi-
vament a la política, repetirà com 
a cap de llista als comicis munici-
pals. Les eleccions primàries del 
PDeCAT se celebraran el proper 21 
de febrer a les 20.30 h a l’antic edi-
fici del Gra (c. Torres i Bages, 15). n

David Fernàndez: “Tenim dret que 
no siguin sempre els vencedors  
els qui ens expliquin la història”
Més d’un centenar de persones 
van fer petita la sala del restau-
rant Anònims, del carrer Ricomà, 
en la presentació dijous passat 
d’August Gil Matamala. Al princi-
pi de tot hi ha la guerra, un llibre 
escrit per Anna Gabriel i David 
Fernàndez, que repassa la trajec-
tòria de l’advocat laboralista des 
de la lluita antifranquista amb el 
PSUC i fins a l’independentisme 
d’esquerres, i que recull la seva 
tasca com a defensor dels Drets 
Humans. 

“El llibre sorgeix de la inquie-
tud, l’instint i la tafaneria de sa-
ber el que no sabíem. Ens vam 
adonar que érem fills de l’am-
nèsia”, va explicar David Fernàn-
dez, recordant els inicis del projec-
te. Així doncs, l’abril de l’any 2010 
Fernàndez i Gabriel proposaven 
a l’advocat laboralista August Gil 
Matamala d’escriure una biogra-
fia “diferent, un itinerari íntim 
però no personalista”, apunta 
l’exdiputat. Gil Matamala és un re-
ferent de l’esquerra independen-
tista i, entre moltes altres causes, 
va defensar militants sindicalistes 
els anys de la dictadura i també 
va dur les denúncies de tortures a 
independentistes en l’anomenada 
Operació Garzón al Tribunal Euro-
peu de Drets Humans, 

Després de 28 mesos de feina 
i de 3.000 pàgines de converses 
transcrites, veia la llum un pro-
jecte “que ha estat un màster, 
un aprenentatge inesborrable 
que pretenia ser un revulsiu 
per als qui ens implicàvem en 
la lluita”, assegurava Fernàndez. 
“És un acte de sobirania políti-

MEMÒRIA HISTÒRICA  L’EXDIPUTAT PRESENTA UN LLIBRE SOBRE L’ADVOCAT AUGUST GIL MATAMALA

ca de la memòria, un llibre de 
contrahistòria, perquè tenim 
dret a decidir que no ens expli-
quin la història sempre els ven-
cedors”, afegia.

L’acte també va comptar amb 
l’advocat laboralista Rafael Calde-
rón, que va qualificar el llibre de 
“necessari per poder interpre-
tar el marc real de la situació 
en què ens trobem”, i el protago-
nista de la història, August Gil Ma-
tamala, que va reconèixer haver 
acceptat que escrivissin les seves 
memòries perquè “entre la ge-
neració dels autors i la meva hi 

VIA PÚBLICA  ES VAN PENJAR MASSIVAMENT PER LA MITJA

ha un buit. Quan me’n vaig ado-
nar, vaig pensar que era impos-
sible que tants morts, torturats 
i empresonats quedessin en el 
no-res”, va assegurar.

Tot i que Anna Gabriel havia 
confirmat la seva assistència, fi-
nalment la de Sallent no va poder 
ser a l’acte. David Fernàndez va 
aprofitar l’ocasió per desmentir el 
rumor que situava l’exdiputada a 
Veneçuela i va assegurar que esta-
va “preparant la seva defensa”. 
Gabriel ha estat citada a declarar 
al Tribunal Suprem el proper 21 
de febrer. n t.parera. 

PRESENTACIÓ  David Fernàndez i August Gil Matamala, amb el nou llibre

t. p. 

Gabriel Rufián serà 
divendres a la sala 
d’actes del Cemav
El diputat d’ERC al Congrés, Ga-
briel Rufián, participarà diven-
dres (20 h) en una xerrada sobre 
el present i el futur de Catalunya a 
la sala d’actes del Cemav de Mútua 
Granollers (carrer Agustí Vinya-
mata, 7-9). La ponència de Rufián 
derivarà en un debat moderat per 
Jordi Molet, director general d’El 
9 Nou, ja que la conferència s’em-
marca en Club de Premsa que or-
ganitza el periòdic vallesà. Alhora,  
Can Palots de Canovelles acollirà 
una conferència del també repu-
blicà Joan Tardà (19.30 h). n
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

FEBRER / MARÇ 
2018

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

LES PLACES SÓN LIMITADES, CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. L’ASSISTÈNCIA ÉS GRATUÏTA

ACTIVITATS DESTACADES

FINALITZACIÓ: 02/03/2018
HORARI: 9.30 h a 13.30 h. DURADA: 8 h

INICI: 23/02/2018 

FINALITZACIÓ: 09/03/2018
HORARI: 9.30 h a 13.30 h. DURADA: 4 h

Coneix el que pots i no pots DEDUIR en els teus 
IMPOSTOS per a no tenir SANCIONS d’Hisenda 

INICI: 09/03/2018 

HORARI: 9.30 h a 13.30 h
DURADA: 4 h casa sessió

10 coses del treball autònom 
que s’han de saber i que ningú explica 

Cicle fi scal adreçat a la pime, treball autònom i l’emprenedoria, 
els divendres fi scals (FEBRER+MARÇ ‘18)
ADREÇAT A:  Emprenesa i emprenedoria / DOCENT: Yolanda Presa Alamillos 

19/02/2018 
i 20/02/2018
De 14 h a 16 h. 
Formació de 4 h
COM CREAR 
CONTINGUT VISUAL 
ATRACTIU PER A LES 
XARXES DES DEL MÒBIL  

06/03/2018 
De 14.30 h a 16.30 h
Formació de 2 h
EL COMERÇ 
UNIPERSONAL 
O FAMILIAR. 
OPORTUNITATS 
PER CRÉIXER 

Formació 
adreçada a

COMERCIANTS

SESSIÓ 1a : 16/03/2018 SESSIÓ 2a : 23/03/2018 

28 DE FEBRER 2018 (4 HORES)
INTRODUCCIÓ A WORDPRESS.ORG
De  15.30 a 19.30 h
7 DE MARÇ 2018 (2,5 HORES)
EINES DE GEOPOSICIONAMENT I 
FOTOGRAFIA 360 PER AL TEU NEGOCI
De 9.30 a 12.30 h

OBJECTIUS DEL PROGRAMA 
Programa adreçat a persones emprenedores que voleu 
transformar digitalment el vostre negoci a nivell de 
vendes, de gestió empresarial, de comercialització. 
�  Descobreix i tria els canals més adients pel teu negoci
�  Coneix la part tècnica i de continguts de cada 
 xarxa social
�  Dissenya una estràtegia adient al teu model de negoci
�  Posa en marxa el teu calendari de publicacions

14 DE MARÇ 2018 (3 HORES)
TWITTER PER EMPRESA I EMPRENEDORS
De 9.30 a 13 h

PROPERS TALLERS

IVA i IRPF - aspectes FISCALS 
i comptables del treball autònom
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Amb la col·laboració de

CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu
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CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

El Síndic de Greuges de Catalunya ha publicat la memòria d’actuacions de 2017, 
de la qual es desprèn que Granollers és una de les ciutats des d’on rep més 
queixes i consultes, així com també és escenari d’algunes de les actuacions 
d’ofici d’aquesta institució, que vetlla per una relació justa entre ciutadania i 
administracions i empreses. Es dóna el cas que l’altra ciutat mitjana de la comarca 
té una quarta part de queixes adreçades al Síndic que Granollers. Tot fa pensar 
que aquesta diferència es deu al fet que Mollet disposa des de fa gairebé 15 anys 
de la figura del Síndic Personer, un dels càrrecs de més consens de la ciutat. 
Aquest defensor del poble local –com a òrgan independent– intercedeix en casos 
de descontent ciutadà amb l’Ajuntament i, si ho considera oportú, fa un toc d’alerta a 
l’administració o bé recomana actuacions per arribar a un consens. De retruc, el síndic 
contribueix a millorar el funcionament i els valors democràtics de l’administració 
local. Les virtuts dels síndics han estat enteses per altres municipis –com Vic, que 
aquest febrer n’ha creat la figura–. A Granollers –veient les xifres– també seria útil.

CAL UN SÍNDIC LOCAL?
EDITORIAL

Després del colpidor 
#FAQSchirigotaTV3 d’ahir amb 
els familiars dels presos polítics 
catalans, la setmana vinent el 
podríeu fer des d’Altsasu amb
els familiars dels nois presos, no?

Francesc Sala @quicosala

Hem arribat a un punt  
que diria que hi ha un cert 
consens: llegir ja és més 
sexy que fumar. Només 
per això el món ja ha  
avançat.

Àlex Sastre @alexsastre83

CIBERACTIVITAT                Segueix-nos a @aragranollers

ols saber on és? Si és així et 
convido a llegir aquest bo-
nic conte que estic segur que 
t’agradarà: “Fa molts i molts 

anys, els déus, que es trobaven molt sols i 
necessitaven companyia, van decidir cre-
ar l’home. El van dotar d’intel·ligència i, a 
la vegada, li donaren la clau que obria la 
porta de la felicitat; però què va passar? 
Doncs que els homes s’oblidaven de viu-
re i anaven directament amb aquella clau 
cap a la porta que els conduïa a la felicitat, 
i els déus tornaren a quedar-se sols.

Després de pensar i pensar, van dir: els 
traurem la clau de la felicitat! Però això 
plantejava un gran dilema: on l’amagarem 
perquè no la trobin mai? Van parlar de 
portar-la al cim de la muntanya més alta, 
al fons del mar i, fins i tot, a un planeta 
llunyà, però s’adonaren que l’home amb 
la seva intel·ligència ho acabaria desco-
brint. Finalment un dels déus proposà: i 
si l’amaguéssim dins d’ells mateixos? Es-
taran tan preocupats buscant-la per fora 
que no se’ls ocorrerà mirar dins seu; i tots 
hi van estar d’acord! Des de llavors, els 
homes sovint ens passem els dies buscant 
la clau de la felicitat sense saber que la 
portem dins”.

Bé, què t’ha semblat el missatge 
d’aquest conte? Suposo que tots estem 
d’acord que la felicitat és un estat mental 
de benestar que només en gaudirem si 
som capaços de trobar les eines, és a dir la 
clau, per accedir-hi. Però, de quines eines 
estem parlant?

En Pep Marí, psicòleg especialitzat en 
psicologia esportiva i empresarial, ens 
dóna algunes pautes. Segons ell, el ben-
estar psicològic d’una persona es fona-
menta en el control de tres grans pilars 
que inclouen el conjunt de necessitats, 

V

La clau de la felicitat

JOAN VILA PONT
President de la Fundació Espavila

valors i actituds per viure dignament i, de 
rebot, descobrir un cert grau de felicitat. 
Aquests pilars són: la seguretat, l’accepta-
ció i el sentit.

La seguretat la defineix així: “les per-
sones necessitem creure que controlem 
el nostre entorn immediat i les mateixes 
emocions per garantir la supervivència”. 
Pensar que tenim les necessitats més 
elementals cobertes com per exemple, el 
menjar, un lloc per dormir o un treball 
digne, ens genera seguretat; en canvi, no 
controlar les pors o els prejudicis ens pro-
voca desconfiança; si falla el sentiment de 
seguretat queda reduït el benestar.

El segon pilar bàsic es fonamenta amb 
l’acceptació: “els éssers humans volem 
sentir-nos acceptats per les persones del 
nostre entorn i, a la vegada, tenim la ne-
cessitat d’acceptar-nos a nosaltres ma-
teixos”. Així, doncs, és vital l’acceptació 
física de cadascú, és a dir, l’autoestima i la 
coherència entre allò que som i allò que 
pensem. La manca d’acceptació, tant per-
sonal com social, porta directament cap a 
l’exclusió i provoca sentiments de soledat 
i aïllament.

El tercer pilar, segons en Pep, és el sen-
tit que donem a les nostres activitats: “la 
persona necessita creure que allò que fa 
té sentit i que aquelles activitats en les 
quals inverteix il·lusió i esforç valen la 
pena. Totes les necessitats de les persones 
es redueixen a buscar-hi el sentit, inclo-
ent-hi les espirituals”. Si donem sentit al 
que fem o creiem podrem controlar valors 
tan importants com la motivació i l’esforç, 
la responsabilitat, la perseverança, etc. Si 
falta el sentit a tot allò que fem apareixe-
ran contravalors tan negatius per la per-
sona com poden ser: avorriment, rutina, 
desgana; entre d’altres.

La finalitat màxima de qualsevol ésser 
humà és ser feliç o si més no intentar-ho, 
però la clau de la felicitat està tan ben 
amagada que només la podrem trobar si 
som capaços de controlar una complexa 
combinació de valors i actituds positives. 
L’esforç segur que valdrà la pena.

a mítica banda d’ska Discípu-
los de Otilia definien la ciutat 
de Cornellà amb el Panto-
ne 428 (www.viasona.cat/

grup/discipulos-de-otilia/wateke/panto-
ne-428-gris-cornella), el qual anomenaven 
gris Cornellà. Un gris fred metropolità. 
Però Granollers de quin color és?

Quan miro d’explicar la meva ciutat, 
Granollers, la defineixo com com un punt 
de frontera entra el cinturó metropolità i 
la Catalunya interior. Vull dir que de Gra-
nollers a Barcelona (Parets, Montmeló, 
Montornès, Mollet, la Llagosta, Montca-
da, etc.) sembla la clara definició de les 
ciutats dormitori de l’anomenat cinturó 
roig (ara cinturó taronja) de la rodalia de 
Barcelona, mentre que de Granollers en 
amunt (l’Ametlla, la Garriga, Cardedeu, 
etc.) són municipis que ja s’identifiquen 
amb la Catalunya interior. Matisos? Tots. 
Que les viles de l’àrea metropolitana tam-
bé tenen vida? És evident. Parlo només de 
percepcions. I és en aquest sentit que dic 
que quan parles amb gent de fora solen 
ubicar Granollers en això que deia, en ter-
ra de frontera.

Barcelona està de moda més que mai i 
atrau turistes, que, a poc a poc, han anat 
convertint els pisos de lloguer en nous 

L

De quin color és Granollers?

JOAN CAMP
Empresari i director de Racó Català

ambaixadors d’Airbnb. I aquests ciuta-
dans, fins ara barcelonins, són centrifugats 
cap a l’exterior a causa de l’encariment de 
l’habitatge a la capital i passen a ser nous 
habitants d’altres urbs de la perifèria, com 
Granollers. D’aquest fenomen se’n diu 
gentrificació.

Però mentre els hàbits canvien, les in-
fraestructures es mantenen. Així, exceptu-
ant l’AVE, Barcelona té les mateixes línies 
de tren que tenia ara ja fa un segle. I, per 
tant, cada vegada és més feixuc agafar el 
tren en condicions. Però també resulta fei-
xuc moure’s per carretera, perquè la C-17 
està més saturada que mai. És cert que 
darrerament han fet alguna millora, però 
si hi penseu han estat millores orientades 
només a millorar l’enllaç de l’autopista 
(perquè els qui paguen peatges notin que 
se’ls cuida).

A nivell polític, Granollers, l’anomenat 
Ohio català, en tant que és la ciutat que 
millor representa la pluralitat política ca-
talana, s’ha tenyit els darrers anys amb 
victòries de diferents colors com el ver-
mell, el groc, el blau, el verd i el taronja... 
Sembla que tot és possible a Granollers. 
Però d’aquí poc més d’un any tornarà a 
tocar a decidir el color que ha de liderar 
la nostra ciutat els següents quatre anys. 
Serà el moment de pensar quina propos-
ta de colors ens ofereix cada alternativa, 
i si aquesta ens acosta una mica més a ser 
una ciutat de color i personalitat com Vic, 
Manresa o Igualada... o si ens acosta una 
mica més a ser una ciutat de color Pantone 
428, com Cornellà. 
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Poden cobrir-se amb 
les cotitzacions, però també 
amb altres ingressos i, fins i 
tot, impostos progressius

es pensions i els serveis pú-
blics són una conquesta del 
moviment obrer, els movi-
ments socials alternatius i 

l’esquerra transformadora al llarg de la 
història. I ara les estan atacant de forma 
brutal, espantant la gent al·legant que no 
són viables i aconsellant fer-se un pla de 
pensions privat.

El sistema és insostenible: la gent viu 
més del compte, cada vegada hi ha més 
pensionistes que cobren unes pensions 
impagables i així podríem seguir fins a 
l’infinit. Aquestes argumentacions tenen 
un objectiu per als poderosos: els serveis 
públics i les pensions han de passar al lliu-
re mercat per tenir un sector on fer negoci, 
ja que en altres sectors s’ha reduït el ne-
goci per l’avanç de les noves tecnologies.

Les últimes reformes impulsades pel 
PSOE (jubilació als 67 anys i pujada dels 
anys de cotització i barem), així com les 
del PP l’any 2013, que endureix les condi-

L

Defensem les pensions públiques

ANTONIO LÓPEZ
Membre del consell nacional d’EUiA i 

responsable de Moviments Socials de 
Comunistes de Catalunya

cions per accedir a la jubilació anticipada, 
la qual passa dels 61 anys als 63, així com 
el reial decret que aplica una falsa pujada 
de les pensions cada any d’un 0,25%, és un 
atac en tota regla a les pensions públiques, 
que cal recordar que no són un regal, sinó 
un dret pels llargs anys cotitzats al llarg de 
la vida laboral dels treballadors i es cobra 
en funció del que s’hagi cotitzat. Per tant, 
cap govern pot presumir que les pensions 
són fruit de les seves polítiques.

Els tres partits que han fet més mal al 
sistema de pensions públiques són el PP, 
el PSOE i CiU (ara PDeCAT), que sempre 
han donat suport a aquestes polítiques.

Però, és una qüestió de classes socials? 
Les diferències en longevitat per classe 
social són enormes. Així, la diferència en 
els anys de vida existent entre una perso-
na del sector de renda més baixa (els més 
pobres) i del sector superior (els més rics) 
a Espanya és de fins a deu anys, per exem-
ple, entre els barris de Barcelona com pot 
ser la Bonanova i Nou Barris. Als EUA són 
quinze i en la mitjana dels països de la UE-
15 són set. Aquestes diferències en longe-
vitat es deuen al fet que el nivell de salut 
de la població depèn, sobretot, de la classe 
social a la qual es pertany. Un treballador 
no qualificat (en atur freqüent durant més 
de cinc anys) té, als seixanta anys, el ni-
vell de salut que un banquer té als setanta 

anys. Retardar l’edat de jubilació a tota la 
població treballadora sense més, és una 
mesura que perjudica les classes populars 
per beneficiar les classes de majors rendes 
que viuen més anys.

Les pensions poden cobrir-se amb les 
cotitzacions, però també amb altres in-
gressos, fins i tot amb impostos progres-
sius, i una partida als pressupostos gene-
rals de l’estat, així com impostos als bancs 
i grans empreses que tinguin molts bene-
ficis. En realitat, només en 8 dels 27 paï-
sos de la UE es financen exclusivament les 
pensions mitjançant cotitzacions.

No s’indaga en el cor del problema: que 
en aquest país hi ha moltes pensions, mi-
lions, manifestament insuficients. Així 
doncs, la despesa en pensions és conside-
rablement més baixa que en la mitjana eu-
ropea, i que, en la pitjor de les previsions, 
les pensions requeririen com a màxim 
el percentatge del PIB que ja dediquen a 
elles altres països de la Unió Europea.

Com a mitjana, la despesa en pensions 
en els països de la UE és del 12% del PIB. A 
Espanya no arriba al 9%. Cal doncs, com-

plementar aquesta informació amb el fet 
que la despesa pública total és inferior al 
39% del PIB, mentre que en l’Europa dels 
15 és del 46%, una diferència que es con-
centra sobretot en les despeses socials.

El camí a seguir és molt clar: treballar 
menys per treballar tots i totes. Això són 
35 hores de jornada laboral setmanal per 
llei. També cal augmentar els salaris per 
tal d’incrementar les cotitzacions, així com 
incorporar als pressupostos generals de 
l’estat la partida necessària per a garantir 
el pagament anual de les 14 pagues i el po-
der adquisitiu que en els últims anys s’ha 
perdut (un 7 %). Per tant, diguem no a la 
pujada del 0.25%!

La mobilització sostinguda i massiva i 
el vot polític són els mitjans per aconse-
guir alliberar-nos d’aquestes polítiques 
que van en contra de les classes populars. 
Aquesta es la via per procedir a la dero-
gació de les reformes laborals del PSOE i 
del PP.

Per últim, com ja he manifestat, les pen-
sions públiques no són un regal del govern 
de torn. Són un dret conquerit i com a tal, 
l’hem de defensar a través de la mobilit-
zació ciutadana, sindical i en les votacions 
polítiques no votant a aquells que les vo-
len liquidar, donant suport a aquelles for-
ces polítiques que les defensen, com Units 
Podem i Catalunya en Comú.

Els i les comunistes estem i estarem en 
aquesta batalla ja que formem part del 
poble treballador. Ni un pas enrere ni per 
agafar impuls… 
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pER ANuNCIAR-tE EN AQuEstA sECCIÓ: puBLICItAt@ARAGRANOLLERs.CAt

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

SOP SELECCIÓ S.L. SERVEIS D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

COMPRAMOS libros, 
juguetes, tebeos,  
cromos, antigüeda-
des y arte religioso, 
restos de pisos y ca-
sas. Pago al momento. 
José Miguel. Teléfono: 
679-736-491.

OPORTUNIDAD. LO-
CAL EN ALQUILER EN 
GRANOLLERS. Rafael 
Casanovas. Superficie_ 
245 m2+ 40 m2 altillo. 
Totalmente acabado. 

ALTRES

Empresa fabricant i distribuidora de productes, articles, 
maquinaria i recanvis per les activitats de tintorería, bu-
gaderia, planxa i neteges textils en general, ubicada al 
Vallès Occidental, precisa
MECANIC/ELECTRICISTA MANTENIMENT i POSTA EN 
MARXA MAQUINARIA TINTORERIA (Ref.1602-01)
Candidats/es amb formació i/o experiencia en electricitat, 
electrònica i mecànica, valorant experiencia y coneixe-
ments en procesos de rentat, bugaderia i tintorería. Per 
desenvolupar les següents tasques: Instal·lació i mante-
niment d’equips de dosificació automática de detergents. 
Programació de rentadores industrials i demostracions de 
procesos de rentat de roba. Instal·lació, reparació i man-
teniment d’equips de planxar i embossadores de roba. 
Instal·lació i manteniment d’impressores de termotrans-
ferència i equips de termofixar. Prospecció i gestió comer-
cial en l’àmbit de bugaderia i tintoreria. Suport a tasques 
de magatzem. Candidats/es de tracte amable amb les 
persones, curós amb les coses petites, amb ganes de tre-
ballar en equip i créixer professionalment i personalment. 
Amb carnet de conduir i disponibilitat per viatjar pun-
tualment per Espanya. Oferim: Incorporació immediata. 
Formació específica a càrrec de l’empresa. Contracte de 
3 mesos de prova amb possibilitat de ser indefinit. Sou fix 
mes incentius. Vehicle i telèfon d’empresa.

Important empresa, líder en el seu sector, precisa per les seves
instal·lacions al Vallès Oriental un 
ENGINYER/A DE QUALITAT (Ref.1602-02)
Es responsabilitzarà de l’assegurament del control de qualitat a caldereria fabri-
cant d’equips a pressió i maquinària, també elaboració de dossiers  de qualitat, 
i coordinació i comprovació de proves no destructives. Coneixedor de metal.lúr-
gica industrial i soldadura, normativa d’equips a pressió. Nivell alt d’anglès. Edat 
ideal 25-35 anys.

Multinacional distribuidora de maquinària pel sector agrícola i nàutic, precisa
ENGINYER/A RESPONSABLE SERVEI POST-VENDA I TALLER (Ref.1602-03)
Cerquem candidats amb formació a nivell d’Enginyeria, i amb certa experièn-
cia en departaments Post-venda i Gestió de Taller. S’incorporarà a equip jove i 
dinàmic, liderant un equip de 5 persones, s’encarregarà de la Gestió del Servei 
Tècnic Post-venda (Gestió de volum d’incidències, protocols, interlocució amb 
proveidors internacionals, etc), i del Taller (Gestió d’un equip de 3 persones, on 
gestionarà la carga de feina, a l’atenció telefònica davant incidències, protocol 
de recepció i reparació de maquinària, etc). Imprescindible nivell Advanced 
d’anglès, així com de paquet Office. Disponibilitat de viatjar puntualment per 
Espanya i Europa. S’ofereix formació específica de producte. Contracte directa 
i estable amb l’empresa. Salari negociable.

Consultoría Tecnológica con más de 35 años de experiencia 
precisa
PROGRAMADOR/A  PHP-ANALISTA SOFTWARE CRM 
(Ref.1602-04)
Deseamos incorporar un programador que tenga experiencia en 
la elaboración de aplicaciones desde el diseño hasta su puesta 
en producción. Se trata de desarrollar nuevos funcionalidades 
para nuestro programa de gestión ya existente. Los candidatos 
deberán aportar capacidad para desarrollar el producto de forma 
prácticamente autónoma, siguiendo los patrones estándares es-
tablecidos en materia de control de versiones, buenas prácticas 
de desarrollo, documentación, pruebas, entrega y formación del 
producto.En ocasiones tendrá contacto con el usuario final para 
corrección de errores y mejoras evolutivas. Experiencia al me-
nos de cuatro años como Analista Programador en PHP. Deberá 
acreditar experiencia en proyectos en el ámbito de la Gestión 
(ERP/CRM). Nivel de inglés B1-B2. Requisitos necesarios: Co-
nocimientos en Java Script, CSS, HTML. Conocimientos de base 
de datos (Mysql, sqlserver, Oracle, etc..).Formación Académica 
Grado Medio, Superior en Desarrollo o Ingeniería informática. 
Se valorarán las certificaciones en las tecnologías especificadas. 
Horario: Lunes a Jueves de 8 a 18 horas. Viernes de 8 a 15 ho-
ras(flexibilidad horaria). Ubicación: Granollers. Contrato directo 
con la empresa , con finalidad indefinida. Salario negociable en 
función de la valía del candidato/a.

Empresa situada en el Vallès Oriental, sector Caldereria, precisa
ENGINYER DE VENDES (Ref.1602-05)
Candidatos/as con formación a nivel de Ingeniería Química o Industrial (no se 
descartan otros), nivel medio de idioma inglés, valoramos experiencia comercial 
en sectores petroquímico/químico/química fina/farma/ ingenierías... etc. El ám-
bito y la zona a cubrir es la de Catalunya 50% y España 50%. La empresa ofrece-
rá formación y soporte técnico suficiente para realizar su función. Inicialmente, 
tendrá soporte de la Dirección comercial para responsabilizarse posteriormente. 
Perfil comercial ( venta técnica de productos ) en venta directa a clientes in-
dustriales, no a través de distribuidores. Contrato fijo y directo con la empresa. 
Retribución orientativa 30-35.000€ en base a salario fijo +incentivos.

VENDA/LLOGUER

IMMOBILIÀRIA 14 m. fachada. Vi-
drieras y persianas 
eléctricas. Aseos. 
Aire acondicionado. 
Alarma. Agua y luz.  
Altura 5 m. PRE-
CIO: 1.500 €/mes 
(Ref.860). EMINAD.  
Teléfono de contacto: 
93 870 36 66

L’APARADOR

L’i30 Fastback és l’últim membre de la 
família i d’una àmplia oferta que inclou 
el model compacte, el familiar i la versió 
més esportiva denominada N. Aquest nou 
i30 té algunes diferències significatives 
en comparació amb les altres carrosseries 
de la gamma. Per exemple, el xassís s’ha 
rebaixat 5 mm i la rigidesa de la suspen-
sió s’ha incrementat en un 15% respecte 
al model compacte. Això proporciona una 
experiència de conducció més dinàmica i 
més àgil i manté un alt nivell de confort. 
En l’apartat estètic pot ser que sigui la 
silueta més atractiva de totes les disponi-

bles pel model, sense renunciar a la prac-
ticitat de les cinc portes, i fins i tot gua-
nyant centímetres al maleter. 

D’altra banda, hi ha l’i30 N, que és defi-
nit pels responsables de la firma coreana 
com “el cotxe més apassionant de la mar-
ca”. El nou N es declina en dues variants, 
d’una banda la normal amb 250 cavalls de 
potència i que no té autoblocant mecànic 
i, d’una altra, la Perfomance que lliura 275 
cavalls de potència i disposa d’additament 
mecànic. 

Si voleu provar qualsevol d’aquests vehi-
cles no dubteu a trucar-los (638 25 40 38).

Auto Bertran presenta els nous i30 
Fastback i la versió més esportiva N

AUTOMÒBILS BERTRAN  I  GRANOLLERS
Ctra. N-152a, km. 25,5  I  93 849 41 33 / 629 58 64 99  

Roig Mobel és una empresa de moblistes 
de tradició familiar establerta al centre 
de Granollers i amb 50 anys d’experiència 
en el sector del moble i la decoració que 
l’avala. La qualitat i el disseny formen part 
del seu ADN, i posa al centre de l’empresa 
el tracte i l’assessorament al client per tal 
de satisfer les seves necessitats. Per faci-
litar aquesta tasca disposa d’una àmplia 
gamma de productes de fusta massissa i 

per a qualsevol espai, així com des de les 
línies més clàssiques a les tendències més 
actuals. A més, compta amb més de 1.000 
metres quadrats d’exposició i de servei de 
transport gratuït a tota la comarca. Roig 
Mobel ofereix la millor relació qualitat-  
preu, així com facilitats per al finançament 
de les compres. De fet, ofereix un crèdit 
instantani només presentant la darrera 
nòmina. No dubteu a visitar-los!

Roig Mobel, 50 anys d’experiència 
i la millor qualitat al millor preu

ROIG MOBEL I  GRANOLLERS
Carrer del Rec, 25  I  93 860 44 00  I  www.roigmobel.cat  I  botiga@roigmobel.cat
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El BodaMarket fa més negoci, 
tot i haver rebut menys visitants

La reunió entre sindicats i 
la patronal del sector de la 
neteja acaba sense acord

La Llotja del Disseny 
creix en espai i expositors
La Llotja del Disseny, el mercat de 
marques independents que s’ins-
tal·la un cop al mes a la plaça de la 
Porxada, estrena dissabte la sego-
na temporada. Enguany, l’organit-
zació es proposa ampliar l’espai i 
afegir 10 carpes a la zona d’olive-
res, fora el porxo. Així es vol aug-
mentar el nombre de dissenyadors 
participants, i passar dels 32 de 

2017 a la quarantena d’enguany.
Dissabte, els expositors oferi-

ran durant tot el dia (de les 10.30 
fins a les 21 h) productes de 
moda, disseny, complements, de-
coració i gastronomia. En concret, 
el mercat comptarà amb xocolata 
d’Exalta Chocolate, coixins de Ki-
lima, roba estil boho de Gala Bar-
celona, ceràmica d’autor de Tal 

EL MERCAT DE MARQUES INDEPENDENTS ENCETA DISSABTE LA SEGONA TEMPORADA

EQUIP  Els propietaris de la botiga i els responsables de la cooperativa QF+

economia
El MAC, els dies 6 i 7 de juny
La 19a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya 
(MAC) se celebrarà els dies 6 i 7 de juny. Com l’any  
passat, la nau Dents de Serra acollirà la Fira MAC i a  
la sala Nau B1 i al plató del Centre Audiovisual s’hi  
celebraran les conferències dels dos dies de jornada. 

Aprovat el calendari fiscal del 2018
La junta de govern ha aprovat el nou calendari fiscal 
per aquest any. El primer impost a cobrar serà el de les 
parades dels mercats setmanals, que es podrà pagar a 
partir del 2 de març. L’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica es començarà a recaptar el dia 9 de març. 

COMERÇ  LA FIRA DELS NUVIS HA AFAVORIT, SOBRETOT, EXPOSITORS DE TÈXTIL I RESTAURACIÓ

Bodamarket, la fira dedicada als 
nuvis, va tancar portes diumenge 
després d’un cap de setmana d’in-
tensa activitat que ha deixat bon 
gust de boca a l’organització. “Ens 
consta que els expositors estan 
satisfets perquè els visitants de 
la fira tenen molt interès pels 
seus productes”, apunta Andrea 
Canelo, regidora de Promoció Eco-
nòmica. També explica que diver-
sos expositors, sobretot del món 
del tèxtil i de la restauració, han 
tancat negocis aprofitant la mos-
tra. “Tant la gent de l’Hotel Pera-
lada com del Celler de Can Roca 
diuen que han tancat diversos 
càterings, i una botiga de roba 
de nuvi ha venut vuit vestits en 

La reunió de dijous de la setma-
na passada entre els sindicats i la 
patronal per millorar les condici-
ons laborals del treballadors de 
la neteja ha acabat sense acord. 
“Les postures són molt distants 
perquè la patronal no ens ofe-
reix cap garantia de recuperar 
el poder adquisitiu i insisteix 
en tocar l’antiguitat dels tre-
balladors”, explicava Monica 
Muñoz, responsable del sector de 
la neteja d’edificis i locals de la 

UGT al Vallès Oriental.
Després de la trobada, els sindi-

cats van anunciar que convocaran 
una nova assemblea per explicar 
en quin punt es troben les negoci-
acions i decidir si el sector va a la 
vaga. “Portem negociant des del 
gener del 2017 i no hem acon-
seguit arribar a cap acord fins 
ara. Possiblement ens veurem 
obligats a fer vaga”, apuntava 
Muñoz. L’assemblea està prevista 
per d’aquí a uns dies. n  t.p.

RAÜL MEDINA

LABORAL  ELS TREBALLADORS ESTUDIEN ANAR A LA VAGA

Como Fue i calçat casual femení 
de Feners, entre altres productes.

A més, tant al migdia (de 12 a 
13 h) com a la tarda (de 18 a 20 
h) hi ha previstes actuacions mu-
sicals en directe per amenitzar la 
jornada i consolidar un cicle de 
concerts que acompanyi el mercat 
granollerí dissabte rere dissabte.

A l’anomenada Welcome Party 
de dissabte, la seguiran vuit cites 
més al llarg de tot l’any, una cada 
mes, excepte a l’agost i al desem-
bre. La següent serà el 10 de març 
i posarà especial èmfasi en els ta-
lents emergents. n   

només dos dies”, indica la regido-
ra, que també explica, tot i reconèi-
xer que la coincidència amb Car-
nestoltes va restar lleugerament 

les visites, que el dia de la inaugu-
ració "no hi havia aglomeraci-
ons, però tots els expositors que 
vam visitar estaven enfeinats”. n Música en directe en el primer  

aniversari del mercat del dissabte
El mercat del dissabte, que s’ins-
tal·la cada setmana de 9 a 14 h a 
la plaça de la Corona, celebra dis-
sabte el primer aniversari, amb 
una edició especial que s’acom-
panyarà de la música en directe 
de la formació vallesana Brass 

the Gitano Band, d’11 a 13 h. Les 
parades també repartiran bosses 
reutilitzables a la clientela. 

Actualment, el mercat està con-
format per 15 parades, 7 de les 
quals hi són des dels inicis i 8 que 
són noves.  n

L’Associació Balneària se suma a la UEI
L’Associació Balneària de Catalunya, constituïda per diversos balnearis 
catalans, va decidir en la darrera assemblea general adherir-se a la Unió 
Empresarial -Cercle d’Empresaris, de manera que ha traslladat la seva 
seu i ha començat a formar part del col·lectiu de Gremis i Associacions 
de la UEI.  Alhora, l’assemblea va escollir Jordi Anglí, del Balneari Ter-
mes Victòria de Caldes, com a nou president de l’entitat. n

BRASS THE GITANO BAND TOCARÀ A LA PLAÇA DE LA CORONA
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Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546  

aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

Consume menos 
energía, gracias a 
nuestras ventanas de 
última generación de 
aluminio y PVC

Si cambias todas 
las ventanas de 
tu casa, TE 
REGALAMOS LAS 
MOSQUITERAS

Mare de Déu de Núria, 22. Granollers
info@sanfranciscorestaurante.com

sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

Menús diaris · Sopars ·  i molt més...
Menjadors de grups

Especialitzats en peix

Un restaurant únic
amb espais i ambients 

diferents

JOsEp CAsAsNOVAs

Aldi construirà un supermercat a l’edifici 
d’oficines inacabat de la ronda Sud

COMERÇ   MOLT A PROP D’UNA ALTRA BOTIGA DE LA CADENA SITUADA AL CARRER PALAUTORDERA, AL POLÍGON PALOU NORD

Els supermercats alemanys Aldi 
construiran un nou establiment 
al terreny que ara ocupa l’edifici 
d’oficines a mig construir de la 
ronda Sud, entre el carrer Camí 
Ral i el carrer de Lluís Companys. 

Segons informa El 9 Nou, la 
cadena ja ha obtingut el permís 
del govern de la Generalitat per 
obrir la nova botiga a Granollers 
i també té concedida la llicència 
d’obres municipal per enderrocar 
l’edifici inacabat –les obres es van 
aturar fa gairebé una dècada ar-
ran de l’esclat de la crisi econòmi-
ca. Aldi està ara a l’espera, doncs, 
de la llicència de l’Ajuntament per 
construir el nou supermercat. 

Es dóna la circumstància que 
Aldi té un establiment a tocar de 
l’edifici d’oficines, al carrer Pa-
lautordera del polígon industrial 
Palou Nord. Tot apunta a què la 
cadena alemanya farà un trasllat 
semblant al que va fer al polígon 
del Ramassar l’any 2016, quan 
va construir un establiment de 

El solar de l’antiga nau de Telefònica 
acollirà una activitat d’automoció
La promotora Serxar està cons-
truint una nau de gairebé 10.000 
metres quadrats al solar de l’anti-
ga nau de Telefònica del polígon 
industrial de Palou Nord, a tocar 
del Parc Firal. Segons Serxar, el 
futur immoble acollirà activi-
tat logística relacionada amb el 
món de l’automoció. Fonts de 
l’empresa apunten que les obres 

encara trigaran uns 6 mesos a 
finalitzar i que ha estat un inver-
sor particular qui ha encarregat 
la construcció amb la intenció 
de llogar l’espai. La infraestruc-
tura està situada en un solar de 
19.800 metres quadrats al carrer 
Londres de Granollers.

Temps enrere, després que 
Telefònica externalitzés les se-

ves activitats logístiques i deixés 
d’utilitzar magatzems com aquest 
de Palou, l’Ajuntament s’havia 
interessat per l’espai, donada la 
proximitat amb el recinte firal de 
la ciutat. Tot i així, fons munici-
pals diuen que l’ elevat preu que 
se’n demanava –15 milions d’eu-
ros– va fer desistir el consistori 
d’adquirir el terreny. n

INFRAESTRUCTURES  LA CONSTRUCTORA ASSEGURA QUE LES OBRES DURARAN UNS 6 MESOS I QUE LA NOVA NAU ES LLOGARÀ

EN CONSTRUCCIÓ  Els terrenys on hi havia l’antiga nau de Telefònica

L’endeutament 
municipal va 
caure el 2016 

ARQUES MUNICIPALS  

Segons les dades publicades re-
centment pel Ministeri d’Hisenda, 
corresponents a 2016, l’endeu-
tament per càpita a Granollers 
era de 447 euros, 127 per sota 
de l’any anterior. De fet, el deute 
viu de l’Ajuntament el 2016 era, 
segons el Ministeri, de 26,9 mili-
ons d’euros, mentre que el 2015 
era de 34,5 milions. Així, doncs, el 
consistori de la ciutat va aconse-
guir reduir l’endeutament viu –és 
a dir, els passius financers que té 
amb el sector privat– un 22%.

Amb tot, la tendència a la baixa 
dels darrers anys, ha canviat el 
2017, arran la contractació d’un 
préstec de 861.00 euros que es 
va demanar per finançar les obres 
del Mercat de Sant Carles. El re-
gidor d’Hisenda, Josep Terrades, 
explicava l’any passat que en el 
pressupost d’enguany també es 
preveu un repunt de l’endeuta-
ment municipal, amb 1,7 milions 
més per a inversions, però que el 
romanent positiu de 2017 que es 
preveu permetrà reduir-lo. n

M.E.

NOU ESTABLIMENT  Les oficines inacabades que Aldi enderrocarà per construir-hi el futur supermercat

1.300 metres quadrats molt a 
prop d’una altra botiga que ja te-
nia, amb la intenció de “reforçar 

la seva presència a la ciutat”.  
Aquell supermercat va incorporar 
vuit empleats, però encara es des-

coneix quina plantilla treballarà 
en el futur establiment nou de la 
ronda Sud. n
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esports  
L’Handbol Escola Pia, a Londres
L’AEE Escola Pia d’Handbol es va desplaçar a Londres per jugar un 
partit amistós contra el Thames HC, que l’any passat va ascendir 
a la Premier Handball League, però que hi va renunciar. El balanç: 
turisme, tercer temps amb l’equip anglès i un resultat favorable als 
granollerins de 25 a 26. Tots esperen el partit de tornada.

Tallers d’hipopressius
El CNG està realitzant tallers a l’AE Carles 
Vallbona, per a formar a entrenadors i  
als equips de voleibol en tècniques  
hipopressives per compensar els  
entrenaments i millorar el rendiment. 

“Quan acabes el partit, penses 
que has perdut un punt. Que 
aquell era el dia per sorpren-
dre i guanyar. Ara, vist amb 
perpectiva, veus que vam acon-
seguir un punt en una pista 
molt complicada. A priori, un 
punt allà era grandiós”. Així 
explicava Antonio Rama, entre-
nador del Fraikin, les sensacions 
que li queden del partit  de la Copa 
EHF que va jugar dissabte contra 
el Chambéry. L’equip va empatar 
a 30 en el primer duel de la fase 
de grups. Un duel que van domi-
nar durant tota la primera part 
–12 a 17 al descans– però que a 
la segona no van saber rematar. 
“La defensa oberta amb la que 
van sortir al segon temps se’ns 
va atravessar. Quan reps parat, 
tant lluny de l’àrea i contra un 
equip tant ràpid, és molt difícil 
marcar”, explicava Rama.

Dissabte té la segona cita de la 
lligueta europea i l’estrena a casa 
de la competició. El rival serà el 
KS Azoty Pulawy. Els polonesos 
van vèncer en el primer partit 
contra el Wacker Thun per 31 a 
29 i tenen en Marko Panic i Niko-
la Prce dos dels seus homes més 
importants. “Són un equip gran, 
físic, no tan ràpids, però amb 
bon llençament exterior, i molt 
durs en defensa. A part, tenen 
jugadors molt experimentats i 
amb experiència contrastada”, 
diu Rama, que afegeix que “hem 
d’anticipar-nos en defensa, 
no deixar que pensin massa i 
córrer al contraatac. Anar a ju-
gar-nos el partit contra la seva 
defensa seria molt complicat”. 

La factura europea
Amb la tornada a les pistes de Ma-
madou Gassama i Jorge da Silva, 
Rama ja pot comptar amb tots els 
efectius –a l’espera de Cabanas, 
que s’està recuperant d’una grip 
intestinal–. “Jorge no portava 

ATLETISME  LA PROVA ES VA DISPUTAR AL CIRCUIT
susANA sANCHEz 

Merino domina en el Duatló de Granollers
Erik Meriono, integrant del Club Triatló Granollers (CTG) –que 
també n’era l’organitzador–, va guanyar el vuitè Duatló de 
Granollers que es va celebrar diumenge al Circuit de Barcelona-
Catalunya. El podi el van completar Isam Mounir, i Pol Espinosa. 
En categoria femenina, la guanyadora va ser Laura Gómez, 
seguida d’Aïda Solà i Nuria Peix. Pel que fa als equips, en 
homes, el primer lloc va ser pel CTG, format per Erik Merino, 
David Rivero i Fran Colle.

Antonio Rama: “El punt de 
Chambéry va ser grandiós”

massa temps allunyat dels ter-
renys de joc, però Mamadou sí, 
i estic molt content de com ha 
tornat i de com està agafant el 
ritme ràpidament”. Lliga i Copa 
EHF aniran ocupant les setmanes 
dels jugadors. Per aquest motiu, 
el tècnic està a l’espera de com 
soportaran els seus homes la so-
brecàrrega de partits. “Afectar, 
afectarà segur, però hem de 
veure és fins on. Un partit cada 
tres o quatre dies pot cansar 
molt l’equip”, assegura l’entre-
nador granollerí.

Cas a part és el d’Adrià Figue-
ras, que per la disputa de l’Eu-
ropeu de seleccions, no va tenir 

HANDBOL I Copa EHF EL TÈCNIC PREVEU UNA LLIGUETA EN QUÈ QUALSEVOL ES POT CLASSIFICAR Copa de la Reina  PRIMER PARTIT A CASA CONTRA EL LÍDER

RUGBI I Primera Catalana  DISSABTE REBEN ELS TERCERS

El KH-7 es juga l’accés 
a tercera ronda de la Copa 

Els Spartans lideren la taula 
classificatòria de Primera Catalana

Dissabte, el primer equip femení 
del BMG jugarà l’anada de la sego-
na ronda de la Copa de la Reina. El 
sorteig va voler que ho hagués de 
fer amb el primer partit al Palau 
contra el pitjor rival que li podia 
tocar, l’Atlético Guardés. Les galle-
gues són primeres a la classifica-
ció –empatades a 26 punts amb el 
Gran Canaria–. 

El partit serà a les 16.30h i les 
granollerines haurien d’intentar 
treure la màxima renda possible a 
favor per tal d’anar amb possibili-
tats a la pista de A Guarda,  on es 
jugarà el partit de tornada dime-
cres a les 21h. El KH-7 va superar 
en primera ronda a l’Helvetia Alco-
bendas. n

Gràcies a la victòria aconseguida 
pels Spartans contra l’Osona per 
19 a 29, els granollerins s’han situ-
at líders de la lliga de Primera Cata-
lana de rugbi, a dos punts del segon 
classificat, el Mataró. Dissabte re-

bran la visita dels Senglars  de Tor-
roella de Montgrí –tercers a només 
quatre punts dels de Granollers–. 
Un partit que es preveu dificilíssim 
i intens entre dos dels equips més 
en forma de la lliga. n

JORNADA INTERSETMANAL CONTRA 
TEUCRO, DIMECRES AL PALAU
n ”La lliga està molt emocionant i això ajuda a que l’equip no se centri 
només en la Copa EHF i segueixi concentrat”, comenta Rama. De fet, entre 
el segon classificat i el novè hi ha només 6 punts de diferència. El Fraikin –a 
falta del partit que, al tancament d’aquesta edició, estava disputant contra el 
Valladolid a terres castellanes– és quart amb 21 punts. Dimecres es torna a 
avançar la jornada i s’enfrontarà contra el Teucro al Palau. Tot i ser 12ns, els 
gallecs vénen d’empatar a la pista del Guadalajara –tercer amb un punt més 
que els granollerins–. “Espero que la gent no se’m relaxi ni baixi els braços, 
perquè pot passar qualsevols cosa”, comenta el tècnic. Sobre el major perill 
del rival de dimecres, Antonio Rama ho té clar: Yoan Balázquez, el màxim 
golejador de l’equip amb 87 dianes. “És un jugador que ho tira tot i, si té el 
dia, et pot fer un bon forat. A banda, la resta de jugadors són molt ràpid i es 
coneixen perquè han anat pujant de categories inferiors i porten molts anys 
jugant junts”. El partit es disputarà a les 20.30h, l’horari habitual de les cites 
intersetmanals de l’equip. n

ARxIu / x. sOLANAs

ANTONIO RAMA  Dirigint l’equip en un partit contra el Ciudad Encantada

Lliga

El KH-7 no va poder començar la 
segona volta amb la mateixa  
efectivitat amb què ho va fer a la 
primera, quan va aconseguir sumar 
sis punts amb tres victòries de tres 
partits. Dissabte va empatar contra 
el Santa Eulària a 23 i se situa vuitè 
a tres punts del més immediat  
perseguidor, l’Elx Mustang, proper 
rival en lliga –el proper dissabte 24 
de març–.

EMPAT A 23 CONTRA 
EL SANTA EULÀRIA

FRAIKIN BMG - AZOTY PULAWY
Diumenge, 18  19 h. Olímpic

vacances de Nadal. “Està en un 
moment molt bo de forma, però 
suposo que, més tard o més avi-
at, notarà la falta de festa i hau-
rem de donar-li una mica de 
descans”. I és que per acabar la 
fase de grups en una posició que 
permeti l’accés als quarts de final, 
faran falta tots els jugadors. “Veig 
que serà una lligueta molt ajus-
tada, competida i dura, on tots 
els equips tenim possibilitats 
de classificar-nos”, preveu Anto-
nio Rama. n

CHAMBÉRY 30
FRAIKIN BM GRANOLLERS 30
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Després d’estar amb la permanència quasi 
assegurada a falta de cinc jornades per aca-
bar la segona volta, l’Associació Granollers 
Esportiva de bàdminton es va complicar la 
classificació amb la derrota contra Benal-
mádena, rival directe dels granollerins amb 
qui empaten a nou punts. Les dues darreres 
jornades han caigut contra els dos primers 
classificats, una setmana, amb el Rincona-
da i, la següent, contra IES la Orden. “Quan 
jugues contra equips com aquests, amb 
totes les seves peces clau, saps que tens 
poques opcions de guanyar. Més encara 
quan nosaltres hi anàvem amb baixes 
significatives, jugadors tocats i sense 
possibilitat de recanvi”, explicava Marc 
Gallardo, capità de l’equip granollerí. Ara, 
només els queda jugar-s’ho en el parell de 
duels que els resten per acabar la competi-
ció. Dues finals que, de guanyar-les, donari-
en als de granollers la permanència i podri-
en començar a desenvolupar l’il·lusionant 
projecte que tenen de cara a l’any que ve. 
“Quan la classificació estigui certificada, 
podrem començar a tancar temes per 
aconseguir un equip que pugui aspirar a 
tot”, comentava fa unes setmanes Dani Gar-
cia, entrenador de l’equip.

Dissabte 24, l’equip s’enfrontarà a l’Arjo-
nilla, qui tanca la taula i està a tres punts 
de l’Associació. Una victòria donaria tran-
quil·litat a l’equip i treuria pressió a l’últim 
partit de lliga contra el Pitiús –quart a sis 
punts dels de Granollers– ja que, segons 
com vagin la resta duels, els de Dani Garcia 
en podrien tenir prou amb una victòria. n

BÀDMINTON I Divisió d’Honor  ARJONILLA I PITIÚS, ELS DOS RIVALS 

Dos partits per a la salvació 
del bàdminton granollerí

AEG

LA ORDEN L’equip va perdre contra els primers
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PÀDEL  ESTARAN REPARTIDES AL LLARG DE TOT L’ANY I, A FINALS D’OCTUBRE, ELS PRIMERS JUGARAN EL MÀSTER FINAL

BÀSQUET  EL MÀSCULÍ VA PERDRE I EL FEMENÍ VA GUANYAR MOTOR  LA INSTAL·LACIÓ PREN EL RELLEU DEL MOTO ZK

Més futbol

L’Atlètic del Vallès encadena la  
millor ratxa de punts en el que porta 
de temporada. Amb la victòria al 
camp de la UD Lourdes, els  
granollerins sumen 7 punts dels 
últims 12 possibles. L’equip és 12è 
i diumenge a les 12.30 h rebrà el  
Palautordera, 16è a només dos punts.

BONA RATXA DE 
L’ATLETIC VALLÈS

El Padel Indoor organitza un 
circuit de cinc proves i final

El Circuit estrena l’espai 
per a motos Rocco’s Ranch

Victòria i derrota dels dos 
sèniors del CB contra Lliçà

El Club Pàdel Indoor Granollers, 
situat al polígon Sant Julià, té pre-
parat per aquest 2018 un circuit 
amb cinc proves ranquejables i un 
Màster Final. Cada torneig estarà 
dividit en les categories A, B i C 
–tant masculines com femenines– 
que es disputaran els primers 
llocs en les 10 pistes cobertes que 
disposa la instal·lació. De tots els 
participants, els 16 primers de 
cada categoria passaran a jugar 
el Màster, que es disputarà del 15 

al 20 d’octubre i que conclourà el 
circuit d’enguany.

La primera de les proves del 
circuit tindrà lloc a principis de 
març –del 5 al 10– i les inscripci-
ons ja estan obertes a través de la 
pàgina web del club. Les quatre 
proves restants, es repartirant al 
llarg de l’any. La següent serà a 
meitat d’abril; la tercera, a mitjan 
març; la quarta, a principis de ju-
liol i l’última –a banda de la gran 
final–, a darrers de setembre.  n

Rocco’s Ranch és el nom del re-
novat circuit off-road situat dins 
del recinte del Circuit de Barcelo-
na-Catalunya. Ricky Cardús ha en-
gegat aquest projecte juntament 
amb el seu germà, Ferran Cardús, 
i Guillem Viñas. Des de principis 
d’any, els tres prenen el relleu 
de l’escola de pilotatge Moto ZK 
i s’encarreguen de la gestió de 
l’espai, que representa una opció 
per practicar diferents modalitats 
dins del món de la moto. 

Les instal·lacions estan pen-
sades i adaptades per a totes les 

edats i nivells de pilotatge, des 
de principiants fins a pilots d’elit 
o professionals. Per a Cardús, “el 
nostre objectiu és ser molt més 
que un circuit. Volem crear un 
projecte amb el qual la gent se 
senti identificada i que sigui un 
punt de trobada per a tots els 
que vivim l’esport del motor”. 

Alguns pilots del Mundial de 
motociclisme, com són Aleix Es-
pargaró, Maverick Viñales i Àlex 
Rins, entre altres, ja s’hi han des-
plaçat per provar els últims can-
vis realitzats. n

FUTBOL I Tercera Divisió  SOLIVELLES VA ESCLATAR AL FINAL DEL PARTIT CONTRA EL SANT ANDREU, VA CRITICAR LA PLANTILLA I VA TITLLAR EL DUEL DE “PUTA VERGONYA”

La crisi a l’Esport 
Club no és només 
de resultats

xAVIER sOLANAs

pàDEL INDOOR

DECLARACIONS Solivelles recalca la manca de confiança per guanyar

LES PISTES El circuit es disputarà a les instal·lacions del Pàdel Indoor

En l’esport, es parla contínua-
ment de ratxes ja sigui per valo-
rar l’actuació d’un equip o d’un 
esportista. Quan les coses van bé, 
sembla que tot és més senzill, no 
costa anotar o donar bons cops 
de raqueta, fins i tot sembla que 
la sort està al costat. En canvi, 
quan les coses surten malament, 
es cometen més errors, més dis-

EC GRANOLLERS - HORTA
Diumenge,  12 h Granollers

traccions i la sort no truca a la 
porta. Albert Càmara, abans de 
ser destituït ja apuntava l’actitut 
de l’equip com el gran problema 
de l’EC i apel·lava a les victòries 
que demostressin als jugadors 
que sabien i podien guanyar. Ara, 
amb entrenador nou i amb algu-
nes jornades a l’esquena de la 
segona volta, sembla que la situ-
ació no ha canviat. Jose Solivelles 
va explotar després de la derrota 
contra el Sant Andreu per 4 a 0. 
Va qualificar el partit de “puta 
vergonya” i dels jugadors en va 
dir que “són uns en els entrena-
ment i el cap de setmana canvia 

per complet. A la que ens mar-
quen, ens enfonsem perquè no 
tenim confiança en nosaltres 
mateixos”, i recalcava que “és un 
tema mental. No sé si fa falta un 
psicòleg o 10”. També va carre-
gar durament contra els nous fit-
xatges, deixant entreveure que ni  
eren els que volia ni tenien “qua-
litat suficient” per estar a l’equip. 
“Alguns ni tan sols tenien fitxa a 

SANT ANDREU   4
EC GRANOLLERS   0

Tercera”, deia el tècnic.
Per tot això, algú hauria de 

preguntar-se si les declaracions 
de Solivelles són un estirabot o 
intenten fer reaccionar l’equip? 
Serveix d’alguna cosa canviar set 
jugadors  si el problema de confi-
ança està instal·lat dins del grup? 
Qui i per què ha fitxat jugadors 
que no agraden al tècnic? És bo 
criticar jugadors que estan enfon-

zats? Cal contractar un psicòleg 
esportiu?

Amb aquest clima enrarit, l’EC 
–que segueix en zona de descens 
i pels empats de Palamós, la sal-
vació li queda a dos punts– rep 
dimenge l’Horta –12è a 18 punts 
dels granollerins–. n OrIOl FONt

Quatre posicions de diferència és 
el que separa els nois del CB amb 
el Lliçà d’Amunt –que està només 
a dues victòries del cuer, el Mo-
llet B–. Tot i això, els granollerins  
–que es mantenen en una còmode 
sisena plaça– no van ser capaços 
de vèncer els lliçanencs i van cau-
re per 63 a 56, en un partit que 
només van dominar en el primer 
quart.

Dissabte rebran una de les visi-
tes més incòmodes de la lliga, ja 
que aterraran al pavelló del carrer 
Girona (17.45 h) els segons mà-

xims anotadors de la lliga. És trac-
ta del potent equip del Badalonès, 
que amb només tres derrotes, són 
segons també a la classificació –a 
tres punts de l’Esparreguera–.

El femení fa els deures
Qui sí va guanyar el duel contra el 
Lliçà d’Amunt va ser l’equip feme-
ní, que es va imposar per 47 a 37. 
Dissabte es desplaça fins a Premià 
per jugar contra el líder –sisè– del 
bloc de cinc equips que empaten a 
26 i del qual en forma part també 
el CB –10è–. n

WATERPOLO I Primera Divisió

FUTBOL SALA I Nacional Cat.

L’alternança entre victòries i der-
rotes fa que l’absolut sènior del 
CNG de waterpolo oscil·li entre la 
sisena i la novena plaça, però ja ha 
deixat molt lluny la cua de la clas-
sificació, ocupada per Dos Herma-
nas i Tres Cantos. El cap de setma-
na va perdre contra La Latina per 
un gol –12 a 13– i dissabte anirà 
a Monjuïc a veure’s les cares con-
tra el quart classificat a cinc punts 
dels granollerins. n

El CEFS Ciutat de Granollers es va 
recuperant, lentament, del sotrac 
del final de la primera volta, que el 
va fer passar d’encapçalar la clas-
sificació a caure fins a mitja taula.

Amb la victòria contra l’Alta Se-
garra per 5 a 2, els granollerins 
s’han situat tercers amb 25 punts 
a quatre del Sancsur, que lidera la 
taula i que és el proper rival dels 
de Granollers. Una victòria contra 
els barcelonins deixaria la classifi-
cació molt favorable pels interes-
sos d’ascens de l’equip que entre-
na Juan Fernández. n

El waterpolo deixa 
lluny la part baixa 
de la classificació

El CEFS visita 
el Sancsur, líder 
a quatre punts
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cultura
‘The Innocents’, cinema singular
El cicle de Cineclub Dimarts Singulars projectarà 
al Centre Cultural (20 h) la producció anglesa 
The Innocents (Jack Clayton, 1961), una història 
de suspens escrita per Truman Capote i Willian 
Archibald.

Veus recorda Bernstein a l’Auditori 
L’Auditori de Barcelona commemora, de divendres a diumenge, 
el centenari de Leonard Bernstein amb una de les seves grans 
obres simfonicocorals: la Simfonia núm. 3, sota la direcció de 
Kazushi Ono i amb Nikolaj Znaider –un dels millors violinistes 
europeus–,  i de Veus, el cor infantil d’Amics de la Unió.

Maria Arnal i Marcel Bagés, 
per primer cop al TAG

El pianista Josep Colom completa 
l’OCGr per enaltir el Romanticisme

AMB ELS ÀLBUMS ‘45 CEREBROS Y UN CORAZÓN’ I ‘VERBENA’MÚSICA  EL RECITAL TÉ DUES PARTS, UNA DEDICADA A BEETHOVEN I L’ALTRA A MENDELSSHON

El projecte Cantània, que aplega 
més 4.000 alumnes d’arreu de 
la comarca, ha iniciat els assajos 
al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG), que aquest febrer va aco-
llir l’última sessió formativa dels 
professors de música de totes les 
escoles que hi participen. El pri-
mer assaig, amb més d’una vinte-

na d’alumnes de 5è de primària, 
ha estat el de l’escola Ferrer i 
Guàrdia de Granollers. 

Enguany la cantada du per títol 
Partícules i tracta sobre l’origen i 
l’evolució de l’univers.

Cantània és una activitat par-
ticipativa organitzada, any rere 
any, per l’Associació Cultural i el 

Maria Arnal i Marcel Bagés se-
ran per primer cop a Granollers 
aquest divendres, amb dos tre-
balls discogràfics sota el braç. Fa 
poc més de dos anys, el duet es va 
coronar com a formació revelació  
–dos anys abans Maria Arnal ini-
ciava classes de cant simplement 
com a afició– i va presentar l’àlbum 
de debut, 45 cerebros y 1 corazón. 
Al concert al TAG es podran escol-
tar aquests temes, així com els del 
segon disc, Verbena, premi Ciutat 
de Barcelona i escollit Millor Single 
Nacional per la revista Rockdelux i 
Obra Artística de l’any segons els 
lectors de Time Out.

La vocalista de Badalona i el 
guitarrista de Flix es caracterit-
zen per continuar la cadena de 
transmissió de la música popular 
de la millor manera possible: tot 

L’Orquestra de Cambra de Grano-
llers (OCGr) i Josep Colom al piano 
protagonitzen al TAG una aproxi-
mació al Romanticisme de la mà de 
Beethoven i Mendelsshon amb un 
concert únic sobre una de les èpo-
ques més complexes i emocionants 
de la història de la música. El con-
cert està dividit en dues parts: el 
Concert per a piano núm. 5 L’Empe-
rador de L. V. Beethoven i la Simfo-
nia núm. 1 de F. Mendelsshon, dues 
obres que els autors van escriure 
amb poc més de 17 anys de dife-
rència i que són ben representati-
ves dels seus llenguatges musicals.

A la primera part, s’hi escolta-
ran els tres acords d’introducció-
de L’Emperador, l’últim concert 
que va escriure Beethoven. Els 
músics mostren un entorn de 
naturalesa improvisada que serà 
desenvolupat en futures obres ro-
màntiques d’altres compositors.

A la segona part del concert, es 
traslladaran a una obra de joventut 
de Mendelsshonn, escrita en plena 

ARxIu

‘MAMA: NECESSITO 
UNA ORQUESTRA’

Concert familiar

El mateix diumenge (17.30 h) el 
TAG també ha programat un concert 
adreçat al públic familiar i que du 
el títol de Mama: necessito una 
orquestra, en referència a la frase 
que va dir Mendelssohn, un jovenet 
de 12 anys, després de comprondre 
una simfonia. El nen volia saber si 
allò que havia escrit sonava bé, i 
va tenir la sort de treballar en una 
orquestra des de ben jove i crear 
una música meravellosa amb ella. 
L’OCGr, amb la presentació de David 
Puertas, explicarà com ho va fer.  
El preu de l’entrada és de 3 euros.

adolescència, l’inici del que serà 
una llarga trajectòria i un llenguat-
ge que anirà desenvolupant-se de 
la mà del Romanticisme.

El director de l’OCGr, Corrado 
Bolsi, s’alegra de poder treballar 
amb Colom, “un pianista de refe-
rència”, qui, a més d’actuar arreu 
d’Europa, ha rebut premis com el 
Paloma O’Shea Santander Interna-
tional Piano Competition (1978) i 
primers premis als concursos de 
piano de Jaén i Épinal (França) 
l’any 1977. El primer enregistra-
ment el va fer el 1982 amb les so-
nates completes de Manuel Blasco 
de Nebra, pel qual va ser guardo-
nat pel Ministeri de Cultura.

Conversa amb els músics
Qui vulgui aprofundir en el concert 
podrà assistir prèviament (18 h) 
a una conversa amb Bolsi i Colom, 
conduïda per la directora de l’Esco-
la Municipal de Música i  Conserva-
tori de Granollers i gerent de l’OC-
Gr, Anna M. Piera. n M.e.

D DIUMENGE 18 de febrer
Ll Teatre Auditori
H 19 h  € 20 / 10

D DIVENDRES 16 de febrer
Ll Teatre Auditori
H 21  € 15 / 10

Cantània inicia els assajos 
amb més de 4.000 alumnes

EL PROJECTE D’ENGUANY, QUE S’ESTRENARÀ AL JUNY AL TAG, PORTA PER TÍTOL ‘PARTÍCULES’

Teatre Auditori en què les escoles 
treballen una obra durant l’any 
escolar. El gran final del projecte 
serà la interpretació dels alumnes 
al TAG durant el juny (1, 6,7 i 8 de 
juny a les 20.30 h i 2, 3, 9 i 10 de 
juny a les 12 h, 17 h i 20.30 h).

El projecte d’aquest any té text 
de Sergi Belbel i música de Lluís 
Vidal. La direcció musical va càr-
rec de Josep Prats, Elisenda Car-
rasco, Oriol Castanyer i Montse 
Meneses i la direcció escènica 
està a mans d’Ignasi Tomàs. n

creant cançons pròpies que s’in-
corporen al seu projecte de rescat 
de gravacions de camp, arxius di-
gitalitzats i fonoteques de la Pe-
nínsula Ibèrica.

A 45 cerebros y 1 corazón hi ha 
una lletra que Maria Arnal va es-
criure en llegir la noticia de l’aixeca-
ment d’una fosa de la Guerra Civil a 
La Pedraja (Burgos), i el disc parla 
d’allò que recordem i d’allò que ens 
volen fer oblidar; del cos, la memò-
ria, la vida i la mort. Una proposta 
artística que combina talent i com-
promís social i poètic, i que con-
necta les músiques de tradició oral 
amb el present més immediat. n

El cicle d’oci nocturn del Gra, Dnit, 
proposa una nova cita musical amb 
Ashley Tyler, un grup de rock de les 
Franqueses del Vallès, molt lligat a 
Granollers, amb influències de Sto-
ner i garatge. El novembre passat 
van treure a la llum el seu EP Under 
My Tongue, amb el qual han iniciat 
la gira aquest febrer. Ashley Tyler 
també actuaran a Granollers el 17 
de març com a teloners de Schi-
zophrenic Spacers, a la Nau B1

El concert està coorganitzat 
amb Apadis –que gestiona el bar 

Dnit i Apadis portaran al Gra 
els franquesins Ashley Tyler

del Gra–. Així, els assistents a 
aquesta presentació al Gra seran 
obsequiats amb un CD i, si es fan 
una foto durant el concert o bé al 
photocall que el grup hi instal·larà 
amb l’etiqueta #Dnitalgra entra-
ran en un sorteig per a un sopar al 
Gato Verde (per a dues persones)  
situat al Teatre Auditori. n  

OCGR  La formació està celebrant aquesta temporada els 25 anys

LItA BOsCH / tAG

DUET REVELACIÓ  Maria Arnal i Marcel Bagés

D DIVENDRES 16 de febrer
Ll Gra. Equipament juvenil 
H 21  € Gratuït
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La banda vallesana Illa Carolina 
presenta el seu treball més ma-
dur –el tercer al currículum–, 
Bellavista, que acaba de sortir a 
la llum aquest febrer. Per al grup, 
aquest nom, més enllà de ser el 
barri frontissa entre Granollers i 
les Franqueses,  és “un lloc ima-
ginari en el qual es poden crear 
històries, paisatges i literatu-

res per imaginar discos, escriu-
re cançons i treballs musicals 
cuinats a foc lent i tornar a sen-
tir la dolça veu de la Carol [Ba-
dillo]”. A Bellavista, Illa Carolina 
s’inspira en el mar i imatges com 
les Illes Medes, per centrar-se en 
la bellesa que comporta el procés 
de maduració.

A més, a les 20 h, a la mateixa 

‘Cristian’, un relat sobre 
la vida en cadira de rodes

La companyia T de Tullido serà 
aquest cap de setmana al Llevant 
Teatre per presentar-hi l’obra 
Cristian, un relat sincer i humorís-
tic sobre què significa viure en una 
cadira de rodes. L’espectacle està 
basat en fets reals de la vida de 
Cristian Génova, un dels actors del 
muntatge que té paràlisi cerebral.

Cristian explica des de moments 
a casa amb la família, anar a la fei-
na i moure’s en metro, fins a cites 
amb noies conegudes per Internet. 
L’obra plasma els diferents punts 
de vista, emocions i sentiments de 
tot allò que envolta una vida molt 
comuna entre un sector de la po-
blació, però poc coneguda per la 
majoria, amb la filosofia de supe-
ració i l’actitud positiva que tant 
caracteritza al protagonista.

“Cristian vol que ballem amb 
ell, que riem amb ell, i sobretot, 
que ens emocionem amb ell. 
Perquè l’emoció és la llavor del 
pensament i de l’aprenentatge 
i aquí tenim una bona lliçó per 
aprendre”, explica la companyia 
T de Tullido que es dedica preci-

t DE tuLLIDO

Maria Sanplà presenta la novel·la 
‘El silenci de les cases’ a La Gralla
L’escriptora maresmenca Maria Sanplà –pseudònim de Maria Planas– 
serà avui, dijous (19 h), a la llibreria La Gralla per presentar la seva pri-
mera novel·la, El silenci de les cases (Pagès editors), acompanyada de la 
periodista i historiadora Laura Bosch. El llibre conté dues històries i cinc 
personatges que s’entrecreuen en moments diferents, gràcies al pas de 
la Marta, una escriptora que fuig d’un matrimoni enrunat. D’altra banda, 
dissabte (12 h) La Gralla també acollirà la presentació del llibre infantil 
Bongo. Petita història d’un ximpanzé, de Blanca Martí i la Fundació Mona. n

Manel Camp i Gemma Abrié 
versionaran peces clàssiques 
en clau jazzística al Casino
La propera proposta del 28è Fes-
tival de Jazz de Granollers és Jazz-
càntic, un espectacle singular sig-
nat pel pianista Manel Camp i la 
cantant i contrabaixista Gemma 
Abrié. Els dos músics s’han retro-
bat en un projecte molt personal 
que parteix de la música clàssica 
dels segles XVII i XVIII, i que de-
semboca en el jazz

Així, s’hi podran escoltar peces 
emblemàtiques –madrigals, àri-
es, catates– de compositors com 
Monteverdi, Purcell, Jean Baptiste 
Lully i Johann Sebastian Bach con-
vertides en estàndards i balades 
de jazz. “Una interpretació càli-
da, subtil, apassionada i emo-
tiva farà que melodies escrites 
al segle XVII esdevinguin més 
properes que mai”, expliquen 
des de l’associació Jazz Grano-
llers, organitzadora del festival.

Currículums extensos
Manel Camp és un dels pianistes 
més prestigiosos del país, convi-
dat als principals festivals de jazz 
d’arreu i compositor, arranjador 
i director musical al costat de 
noms com Lluís Llach, Raimon, M. 
del Mar Bonet, Quico Pi de la Ser-

DUET SINGULAR  Manel Camo i Gemma Abrié

TEATRE  LLEVANT CONVIDA LA COMPANYIA T DE TULLIDO

JAzzGRANOLLERs

TRIO INTERPRETATIU  Joan Roca-Cusachs, Cristian Génova i Anna Tamayo

MÚSICA  EL 28è FESTIVAL DE JAZZ REP AQUEST PROJECTE SINGULAR DE PIANO, CONTRABAIX I VEU

ra, Joan Manuel Serrat, Elèctrica 
Dharma i Pegasus, entre d’altres. 
També ha treballat amb orques-
tres simfòniques i ha estat cap 
del Departament de Jazz i Música 
Moderna de l’ESMUC entre 2001 
i 2014. Té editats 40 discos i és 
autor d’una dotzena de bandes 
sonores. 

Gemma Abrié va iniciar-se en el 
camp a finals dels 90 i, durant més 
d’una dècada, va cantar i tocar en 

D DIVENDRES 16 de febrer
Ll Casino
H 22  € 10

D DIVENDRES 16 i 
DIUMENGE 17 de febrer
Ll Llevant Teatre
H 21 i 19  € 15

Illa Carolina fa sonar el tercer 
disc, ‘Bellavista’, a la Nau B1

EL GRUP GUANYADOR DEL SONA9 2016, LAKASTE, FARÀ DE TELONER

sala Nau B1, es podrà participar a 
la trobada I si parlem de música, 
en què els músics d’Illa Carolina 
explicaran el seu procés creatiu.

Per arrodonir la vetllada, el grup 
guanyador del Sona9 2016, l’em-
pordanès Lakaste, actuarà com a 
teloner. El grup liderat per Núria 
Castelló s’apropa al rock, al folk, a 
les havaneres i a la cançó francesa. n

sament a crear peces que obliguen 
a reflexionar sobre un sector de la 
societat que sovint ens incomoda i 
a replantejar-nos termes i dubtes 
que sorgeixen quan ens relacio-
nem amb ell. Eufemismes, pors i, 
en definitiva, un desconeixement 
profund de les implicacions reals 
d’una vida condicionada per la 
minusvàlua. Actualment la compa-
nyia T de Tullido, dirigida per Kike 
Palau, està immersa en una adap-
tació de Ricard III de Shakespeare, 
Cristian 3º, per la qual han obert 
una campanya de Verkami que 
acaba el 16 de març.

L’obra, en castellà, es comple-
mentarà tant divendres com diu-
menge amb un col·loqui posterior 
entre la companyia i el públic. A 
l’escenari, Cristian Génova està 
acompanyat d’Anna Tamayo i Joan 
Roca-Cusachs. n

L’Associació Cultural porta a la 
Casa de Cultura Sant Francesc una 
nova proposta d’espectacle famili-
ar, en aquesta ocasió amb la vetera-
na titellaire Mercè Framis –que ha 
substituït Marcel Gros, programat 
inicialment i que s’ha hagut d’anul-
lar–. Framis hi presentarà La lluna, 
la pruna, un espectacle fet a partir 
de cançons, poemes i embarbus-
saments del repertori tradicional 
català. L’espectacle està pensat per 

La veterana titellaire Mercè 
Framís du ‘La lluna, la pruna’

PROGRAMACIÓ D’ESPECTACLES FAMILIARS

als més petits, amb cançons molt 
conegudes, que parteixen de textos 
senzills. De fet, els arguments, així 
com els elements que hi apareixen, 
son elements que els més petits tot 
just estan descobrint –el sol, la llu-
na, el cargol, el peix, etc.–. n

D DIUMENGE 18 de febrer
Ll Casa Sant Francesc
H 17.30  € 5 / 4

grups de gospel i soul. Coincideix 
amb Camp a l’ESMUC, on va estu-
diar quatre anys abans de fer una 
estada a França, on defineix l’estil 
propi que ara la fa única.

Tots dos protagonitzaran un 
concert de luxe al Casino. n

D DISSABTE 17 de febrer
Ll Nau B1 (Roca Umbert)
H 22  € 10

Hans Móller vincula 
pintura i música
L’artista i crític d’art Hans Móller 
exposa des d’aquesta setmana al 
restaurant Anònims. Hi mostra 
una sèria de pintures sobre paper, 
que tracten sobre la vinculació de 
la música i les arts plàstiques. Així, 
les imatges estan plenes de movi-
ment i de records a instruments. n
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CARNESTOLTES 2018  MÉS DE 2.000 PERSONES VAN DESFILAR DIUMENGE A LA RUA. GRISDANCE DE MONTCADA VA GUANYAR EL PREMI A LA MILLOR COMPARSA

Més de 2.000 persones van desfi-
lar diumenge pels carrers del cen-
tre de Granollers integrades en 
alguna de les 26 comparses que 
van participar en la tradicional 
rua de carnaval. Les comparses de 
l’Escola de Dansa GrisDance  (1) 
de Montcada i associació Tinkus 
K’enchas van ser premiades pel 
jurat, que també va valorar aspec-
tes com la coreografia i la crítica 
amb altres reconeixements. 

Així, els guardons lliurats al 
vespre a la Porxada van ser per 
GrisDance, a la millor comparsa 
acompanyada de carrossa; Mulla’t 
amb Els Tronats de l’Ampa Mes-
tres Montaña (2), a la comparsa 
més crítica; Cirqs Krnival (3), a la 
millor coreografia en moviment 
durant el recorregut; Ritmic Grea-
se (4), a la millor comparsa local, i 
L@s Recortables (5), a la compar-
sa més creativa i original.

Pel que fa a la categoria de lluï-
ment, a banda del premi a l’asso-
ciació folklòrica cultural Tinkus 
K’Enchas (6), el jurat també va 
atorgar dos accèssits, un al millor 

ball de lluïment per Caporales de 
San Simón USA Barcelona, i l’al-
tre, per mantenir l’essència més 
crítica del carnaval, per la com-
parsa Emplacem-nos (7).

Pel que fa a les comparses lo-
cals, a la rua també hi van parti-
cipar l’Ampa de l’Escola Mestres 
Montaña, l’Hogar Extremeño i el 
Centre Cultural Andaluz (8), en-
tre d’altres.

La gresca, però, es va allargar 
tota la setmana al carrer i, especial-
ment, a les escoles. Els més menuts 
també van tenir la seva gresca par-
ticular dissabte amb el concert de 
Reggae per Xics a la Porxada (9).

La disbauxa del carnaval va 
acabar Dimecres de Cendra, amb 
la vetlla del rei Carnestoltes a la 
Porxada durant tot el dia i, a la 
tarda, amb l’arribada de la Vella 
Quaresma, que s’imposava a l’Abat 
dels Bojos i els Diablots durant la 
cercavila de comiat (18.30 h). Per 
acabar, l’amortallament i crema-
ció del rei de la disbauxa, que s’ha 
acomiadat fins l’any vinent. n  FOtOs: 

raül MedINa (excepte 1, t.tOrrIllas)

La disbauxa 
carnavalesca 
venç el fred

2

1

3
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4

5

7

8

9

aragranollers.cat
/galeries

Podeu
veure 

totes les
comparses a:
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LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

El temps: de dijous 15 al diumenge 18 de febrer
Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 6º 16º 6º 15º 6º 13º 4º

ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. 
Cada dia de 9 a 22 h

DALMAU Av. Sant Esteve, 23.
de dilluns a dissabte, de 9 a 22 h

VINYAMATA  C. Museu, 20-22. 
Cada dia 24 h

POU I SALT Av. Francesc Macià, 129.
Cada dia de 8 a 22 h

Farmàcies

www.radiogranollers.cat
www.radiogranollers.cat
www.radiogranollers.cat

BÀSQUET. DISSABTE 17, 17.45 h
CB Granollers - AE Badalonès
amb Albert Rozas i Jordi Diéguez
FUTBOL. DIUMENGE 18, 12.00 h
EC Granollers - U.Atl.Horta
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
HANDBOL. DIUMENGE 18, 19.00 h
BM Granollers - KS Azoty-Pulawy
amb Eduard Batlles i Roger Santaeugènia 

Programació Esportiva

www.radiogranollers.cat

Coincidint amb el Carnestoltes, 
l’Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr) convocava dilluns a Can 
Jonch una tertúlia per parlar de 
l’origen de l’Esbat Dansaire de la 
ciutat i la seva trajectòria. De fet, 
la gestació d’aquesta entitat es 
podria anar a buscar als carna-
vals del segle XVI, quan es ballava 
el Ball de donzelles, que anys més 
tard recuperava Josep Sala –qui 
va ser molts anys president de 
l’entitat– amb música de Josep M. 
Ruera. Molt més recentment, fa 
una vintena d’anys, l’Esbart intro-
duïa aquesta dansa a la festa ma-
jor d’estiu amb una ballada po-
pular, recorda Pepus Costa, qui, 
juntament amb Josep Capdevila 
i Conxita Armengol, participaven 
a la Tertúlia de l’Arxiu de dilluns.

Tot i que la dansa ve de lluny, la 
fundació de l’Esbart com a entitat 
se situa a l’any 1931, quan es va 
constituir amb membres de l’Or-
feó Granollerí i del Foment de la 
Sardana. El 14 de febrer de 1932 
es va fer la primera ballada. Tam-
bé havien participat als Pastorets, 
tot i que amb alguna polèmica ini-
cial. “Llavors a l’escenari només 
hi havia homes i el mestre Pere 
Riera es va haver de quadrar i 
dir que el ball era per parelles 
i que, si no hi anaven tots, no hi 
anaven”, recorda Armengol.

Cinc anys després, es va fer la 
primera ballada de l’Esbart infantil, 

L’Esbart recorda els orígens, que 
es remunten al Ball de donzelles 

AMGR / DONACIÓ DE CARMINA VALLVERDú

ENTITATS  L’ARXIU MUNICIPAL ORGANITZA UNA TERTÚLIA QUE REPASSA LA HISTÒRIA DES DE 1931 

1934  Assaig de la colla infantil de l’Esbart al pati blau del Cafè Comercial

que va néixer gràcies a l’ambient de 
l’històric pati blau del Cafè Comer-
cial. “El primer esbart infantil 
aplegava nens que anaven al pati 
a veure com assajaven els grans i 
d’altres que feien sardanes amb 
el senyor Sala”, indica Costa. 

Tot plegat va propiciar una in-
tensa activitat, de la mà dels mes-
tres Josep Gutinell i Josep Sala, clau 
en els inicis de l’entitat i, sobretot, 
en la seva supervivència després 
de la guerra i durant la dictadura 
franquista. Dels anys 40 als 60, l’ac-
tivitat va ser intensa, però, el 1964, 
es va aturar. No es reprendria fins 
l’any 1973, amb el nom Coros y 
Danzas de la Sección Femenina, per 
l’Ascensió, precisament, l’any d’un 
homenatge al mestre Sala. 

El 1977 va disposar dels seus 
primers estatuts, com a Agrupa-
ción Folklórica de Granollers –
una entitat que incloïa el grup de 
danses tradicionals i que va aca-
bar esdevenint Esbart Dansaire 
de Granollers, el 1991. És llavors 
quan comença l’etapa de moder-
nització, tot i que l’arrancada no 
va ser fàcil. “Només érem dues 
nenes –la Núria Maynou i jo 
[Conxita Armengol]– i nou nens 
i, després d’una ballada que va 
ser un desastre organitzatiu, 
vam haver de convocar una 
reunió amb els pares”, que van 
prendre les regnes de l’entitat, que 
va incorporar el coreògran Carles 
Morales que va impulsar els es-
pectacles del Cos de Dansa. n  M.e.

EL BALL DE GITANES CELEBRA EL DESÈ ANIVERSARI 
AMB L’ESTRENA DE LES DANSES DE LA CERCAVILA
n Diumenge (12 h), la plaça de la Porxada s’omplirà de 
música i dansa en una nova edició del Ball de Gitanes de 
Granollers, una actuació que enguany estarà carregada 
de simbolisme perquè la colla celebra els seus primers 
10 anys. Les Gitanes sortiran a les 11.30 h de la plaça de 
la Corona i aniran avançant fins a la Porxada pels  
carrers del centre, on estrenaran les danses de la 
cercavila. Coincidint amb el desè aniversari, els nuvis, 
les brutes, els diablots i tota la colla de gitanes i gitanos 
ballaran un any més al ritme de la banda Aires del  

Montseny, que s’encarregarà de posar-hi la música, 
dirigida per Marçal Ramon Castellà.

En cas de pluja, l’actuació no s’anul·larà, sinó que 
es traslladarà de la plaça de la Porxada al Pavelló del 
Parquet, al carrer Lluís Companys.

De fet, les Gitanes fa molts més anys que es ballen  
a la ciutat, tot i que no sempre hi va haver un grup  
constituït. De fet, a la Tertúlia de l’Arxiu s’explicava que 
en una crònica de 1904 es citen els balls de gitanes i  
s’hi explica que es tornaven a fer.
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DIJOUS, 15
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de  
correspondència. Descobreix què 
passava a Granollers els anys 30 
17.30 h Bibliotea Can Pedrals
Família Melops. Club de lectura 
infantil (6 a 7 anys)
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes. Club de lectura 
infantil (8 a 9 anys)
19 h Centre cívic Palou
Com pun finançar la meva ins-
tal·lació renovable, quins estalvis i 
beneficis obtindré? 
19 h Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre El silenci
de les cases, de Maria Sanplà
19.30 h Can Jonch
Xerrada: Desemmascarant el negoci 
de la guerra. Qui es beneficia dels 
conflictes armats

DIVENDRES, 16
9 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil
17.30 h Museu de Granollers
Aranyes i insectes a les vostres mans!
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L’andana 9 i 3/4. Club de lectura 
infantil (10 a 11 anys)
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
La Vall dels Mumin. Club de lectura 
infantil (6 a 7 anys)
19 h i 22 h Centre Cultural
Cineclub. In guerra per amore
21 h Equipament juvenil Gra
Dnit al Gra: Concert  
amb Ashley Tyler
21 h Llevant Teatre
Teatre social. Cristian, de  
la companyia T de Tullido
21 h Teatre Auditori
Música. Concert de Maria Arnal  
i Marcel Bagés
22 h Casino
28è Festival de Jazz. Manel Camp  
& Gemma Abrié

DISSABTE, 17
8 h Carrer Sant Esteve  
Mercat de Can Bassa i Mercat de 

Segona Mà. Fins les 13 h
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris,  
brocanters, artesans i  
col·leccionistes). Fins a les 14 h
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Encants solidaris de l’Associació 
Protectora d’Animals 
9 h Plaça de Can Trulllàs
Encants solidaris de l’Assemblea 
d’Aturats
10 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà  
de Productes Naturals
10.30 h Plaça de la Porxada
La Llotja del Disseny
11 h Biblioteca Can Pedrals
BiblioLab. L’Iglú.  
Taller de 4 a 10 anys
12 h Llibreria La Gralla
Presentació infantil amb tallers
interactius, a càrrec de la Fundació 
Mona
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar Febrer 2018
18 h Roca Umbert
Conversa amb Lluís Estopiñan
17 h Centre cívic Nord
Teatre L’oncle
20 h Roca Umbert
Xerrada. Breu història de la tecnologia, 
de la pila elèctrica al món digital, 
amb el divulgador Marc Boada
21 h Centre cívic Palou
Ballada oberta de country
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
22.30 h Casino
Festa de Sevillanes

DIUMENGE, 18
11 h Museu de Granollers
Granollers, ciutat bombardejada
11.30 h Plaça de la Corona
Ballada de Gitanes de Granollers.  
Cercavila amb estrena de danses
12 h Plaça de la Porxada
Ballada de Gitanes. 10 anys!
17.30 h Teatre Auditori
Música clàssica. Mama, necessito 
una orquestra!
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc

agenda  
 Taller de robòtica a Can Bassa

El cicle Diverdivendres inclourà el dia 16 un taller de robòtica, 
que s’impartirà al centre cívic de Can Bassa. L’activitat està 
pensada per a famílies amb infants de 6 a 12 anys i anirà a 
càrrec d’Àlex González i Laura Morena d’Explorium. El taller 
és gratuït però cal inscriure’s al cívic (93 870 62 03).

Les Franqueses celebra la 12a Mostra d’Arts Escèniques-Festival dels  
Amateur, amb sis espectacles. Aquest festival es tancarà amb Pep Bou  
Experiències el dia 14 d’abril al Teatre Auditori de Bellavista. Diumenge, el 
grup de teatre Naltrus de Santa Coloma de Queralt, portarà a escena  
El dret a escollir de Brian Clark; el 25 de febrer serà el torn de l’Associació 
artística Encert de Sabadell amb el thriller Carnaval de Jordi Galceran; el 4 
de març, El Coverol de les Franqueses interpretarà El Coronel ocell de Hristo 
Boitxev; el 18 de març, grup PAM Teatre de Terrassa farà Per la mort de Déu!, 
i el 8 d’abril, Joventut de la Faràndula de Sabadell escenificarà Mentiders.
Les entrades es poden adquirir a teatreslesfranqueses.com o bé a les 
taquilles del teatre auditori de Bellavista, de dilluns a dissabtes de 17 a 21 h i 
dissabte de 10 a 14 h, i al web www.tictactiquet.com.

Voltem per l’entorn

Les Franqueses presenta 
la Mostra d’Arts Escèniques

Exposicions
 Ajuntament

130 anys de La Unió Liberal.  
Exposició fotogràfica de l’Arxiu 
Municipal. Fins al 23 de febrer  
 Alliance Française

Exposició fotogràfica La Model,
113 anys, de Salvi Rius 
 Agrupació Excursionista

Exposició del 13è Concurs  
Fotogràfic. Inauguració, 16 de 
febrer
 Can Jonch

Exposició Tires per la pau, d’obres 
guanyadores del Premi de Còmic 
Josep Escobar. Fins al 21 de febrer
 Museu de Ciències Naturals

Primats. La nostra petjada al seu 
món. Fins al 29 d’abril de 2018

Teatre d’ombres i música. La lluna,  
la pruna, de Mercè Framis
18 h Casino
Ball social amb Choffers
18 h Teatre Auditori
Espectacle 360º. Un cafè amb Josep 
Colom i Corrado Bolsi 
19 h Teatre Auditori
Música clàssica. L’OCGr amb  
el pianista Josep Colom, amb un 
concert sobre el Romanticisme
19 h Centre Cultural
Cineclub. In guerra per amore

DILLUNS, 19
18 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Inicia’t en  
la informàtica  
18.15 h Bibiblioteca Roca Umbert
Formació digital. Edició  
col·laborativa, escriptoris virtuals  
i marcadors socials
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura
19 h Centre Cultural
Conferència Aviat tindré a casa un 
adolescent i busco un bon institut

DIMARTS, 20
11 h Can Jonch
Ajuda’ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Escriure’t. Taller d’escriptura jove
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Asteroode B612. Club de lectura 
infantil (10 a 11 anys)
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Errata. Club de lectura jove (12 a 16)
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d’Agevo. La fauna  
salvatge de l’alta muntanya, amb 
Jordi Camins, alpinista
20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. The Innocents

DIMECRES, 21
17.30 h Biblioteques
Hora menuda a Roca Umbert  
i Hora del conte a Can Pedrals
18.30 h Centre cívic Palou
Formació per a entitats.  
Com fomentar la participació  
de les persones associades? 

AJuNtAMENt L.f.

Descobreix els ratpenats. Fins  
al 8 de juliol de 2018
Escarabats. Fins al 8 de juliol
Amb ulls de Natura. Fins al 24 febrer 
 Museu de Granollers 

Utopies persistents. Fins a l’octubre
Mirades i diàlegs. Exposició  
permanent del fons del Museu
La llum que et va tocar. 
Pintures de Lluís Estopiñan. 
Fins al 25 de febrer
Retrospectiva del fotògraf Pere 
Català i Pic. Fins al 18 de febrer 
 Roca Umbert

Testimony Memory Oblivion,  
exposició sobre les víctimes de 
l’holocaust. Fins al 25 de febrer
 Galeria Sol

Pollets del segle XXI, de Paco  
Cámara. Fins al 28 de febrer
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