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EN PORTADA

Diumenge es va tancar la fase 
de presentació de propostes del 
primer procés de pressupostos 
participatius engegat per l’Ajun-
tament de Granollers. La ciutada-
nia ha fet arribar 150 idees d’in-
versions, que a partir de dilluns i 
fins al 15 d’abril seran valorades i 
validades pels tècnics municipals. 
Durant tot el procés la comissió 
de participació del Consell de Ciu-
tat farà el seguiment, assenyalarà 
les propostes que compleixin tots 
els criteris i controlarà l’execució. 

Les propostes ciutadanes es po-
den consultar al web granollers.
cat/ pressupostosparticipatius, des 
del qual, a partir del 2 de maig 
també es podran votar per tal de 
decidir a quines es destinarà el 
milió d’euros previst en aquest 
procés (500.000 euros en el pres-
supost d’enguany, i la mateixa xi-
fra en el del 2019). De fet, un cop 
seleccionades les propostes, del 
16 al 30 d’abril se’n farà la pre-
sentació pública i del 2 al 15 de 
maig totes les persones a partir 
de 16 anys empadronades a Gra-
nollers podran votar els 5 projec-
tes que els agradin més. 

Complir criteris
Les propostes presentades han 
de complir amb determinades 
condicions: tenir un interès gene-
ral i de gaudi per a tota la pobla-
ció; donar resposta a una neces-
sitat o problemàtica específica; 
concretar la inversió a realitzar 
i que sigui valorable econòmica-
ment; ser viables tècnicament; i 

El primer procés de pressupostos 
participatius recull 150 propostes

no superar la quantitat econòmi-
ca de 150.000 euros per projecte, 
entre d’altres requisits. Per tant, 
no es podran acceptar aquelles 
propostes que facin referència al 
manteniment, la neteja d’espais o 
la programació d’activitats. 

La majoria de les propostes 
presentades tenen a veure amb 
la millora de l’espai urbà i amb el 
manteniment d’equipaments.

Algunes de les 150 propostes 
publicades al web, però, estan re-
petides i, d’altres, no compleixen 
els requisits, de manera que les 
idees a valorar pels tècnics muni-
cipals podrien rondar el centenar. 
Fins i tot, hi ha alguna proposta 
que ja està prevista als pressupos-
tos municipals aprovats, com la 
millora dels espais urbans de Roca 
Umbert. En detallem un petit re-
cull d’aquest centenar. n  m.e.

MILLORA DEL PASSEIG FLUVIAL
A L’ALTURA DE L’IES CUMELLA

L’actuació proposada per Granollers Pedala consistiria en la instal•lació  
d’un seguit de 30 mòduls d’aparcament segurs per a bicicletes en punts 
de la ciutat seleccionats estratègicament per afavorir i facilitar l’ús  
quotidià de la bicicleta entre la població. El sistema que es proposa per 
oferir un aparcament segur a persones usuàries de la bicicleta seria el 
d’un mòdul col•lectiu que permeti allotjar 5-6 bicicletes, que pugui  
instal•lar-se en places d’aparcament per a coxtes preferentment,  
determinant la seva ubicació definitiva i possible ampliació. Aquests 
mòduls consisteixen en un contenidor que queda tancat amb un sistema 
de clau o tarjeta, i que permet a més lligar cada bicicleta al seu interior, 
deixant les bicicletes protegides de les inclemències meteorològiques i de 
possibles robatoris.

El passeig fluvial és desigual al llarg  
de la seva trajectòria. A la zona de l’IES 
Cumella fins a la passarel·la que creua  
el riu és molt estret i dificulta la  
circulació d’usuaris. Proposen eliminar 
una filera d’aparcament en aquest tram 
de la banda del riu i ampliar les voreres. 

L’AMPA Salvador Llobet ha iniciat el cap 
de setmana millores al pati de l’escola 
per convertir-lo en un espai encara més 
apte per jugar. De fet, les mares i pares 
han pintat al terra jocs de caire popular 
com una xarranca, un twister i un circuit. 
Es tracta d’un dels primers resultats 
del projecte de pati de l’AMPA Salvador 
Llobet, que aposta per la millora dels 
espais jugables de la ciutat i en concret 
del pati de l’escola, que és obert cada 
cap de setmana al centre de Granollers. 
Aquesta actuació, finançada per l’AMPA 
en una aposta per la coproducció, forma 
part d’una proposta més àmplia que els 
pares i mares de la comunitat educativa 
han presentat al pressupost participatiu 
de la ciutat. L’AMPA posa de relleu que 

Igual que a la ronda nord a Can Gili, 
soterrar dos carrils (un per cada sentit  

de circulació) per evitar fer la rotonda als 
vehicles que volen continuar per la ronda 

sud. També hi ha una proposta  
d’un pas de vianants.

BenJaMÍ aGUilar

M.e.

XARXA D’APARCAMENTS SEGURS PER A BICICLETES  

L’AMPA SALVADOR LLOBET VOL   ESPAIS MÉS APTES PER JUGAR

SOTERRAMENT DE DOS CARRILS
DE LA RONDA SUD  

Fins al 15 d’abril les idees ciutadanes 
seran valorades per tècnics municipals
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APARCAMENT MUNICIPAL A LA ZONA ESPORTIVA  

“el pati del centre pot ser un element 
important a l’hora de fer una ciutat  
jugable, ja que en una ciutat compacta 
com Granollers és especialment  
important incloure el pati escolar del 
Salvador Llobet en la categoria d’espai 
públic disponible per al lleure infantil”. 
L’AMPA vol reforçar la posició del centre 
escolar com a un equipament de barri, 
amb més connexió al carrer. Per a  
l’AMPA, l’obertura del pati escolar  
permet incrementar els metres quadrats  
disponibles per al joc a l‘aire lliure a la  
ciutat fora de l’horari lectiu i, durant les 
vacances escolars, enriqueix les  
possibilitats de joc amb una oferta  
de propostes amb materials diversos  
i ampliant el repertori lúdic d’infants.

L’equip directiu de l’Escola Municipal del Treball proposa la instal·lació  
de plaques solars per abastir d’energia elèctrica l’institut i reduir la  
despesa anual de consum elèctric que ha de pagar l’Ajuntament. El  
fonament d’aquesta proposta és triple: per una banda, el més immediat 
que és l’estalvi energètic que suposa; d’altra, la conscienciació que com  
a centre educatiu pot crear entre l’alumnat i les seves famílies (més de 
1.500 alumnes); i per altra, educativa, ja que pot ser una eina 
d’aprenentatge per a l’alumnat de cicles formatius, batxillerat i ESO. A 
més, l’alumnat de cicles formatius de la família d’electricitat podria fer un 
seguiment directe del projecte.

L’ocupació diària de la Casa de Cultura Sant Francesc de Granollers  
és important. Creix cada any. Activitats de la Biblioteca de Can Pedrals,  
clases de l’escola Pereanton, activitat musical dels Amics de la Unió,  
activitats escolars i familiars de l’Associació Cultural de Granollers,  
actes de tot tipus organitzades per entitats i col.lectius locals. Es fa  
molt necessari fer un manteniment i una inversió de l’equipament  
tècnic de l’equipament i una revisió de les portes d’accés, sobretot la  
d’emergència. 

Proposen que es col·loquin màquines per fer gimnàstica a l’aire lliure a 
l’esplanada de sorra darrera de l’edifici del carrer Camí Vell de Lliçà  
núm. 3, just davant del centre cívic. L’esplanada és un espai que  
actualment no es fa servir, buit, és per això que pensen que seria el lloc 
més idoni per donar-li aquest ús. Dotar al barri d’un gimnàs a l’aire  
lliure facilitaria el benestar i la salut de tots els ciutadans i ciutadanes de 
Granollers, especialment del col·lectiu de gent gran del barri. Convertint 
un espai inutilitzable en un espai públic de trobada i diversió. 

Cal tenir en compte que la zona esportiva està molt limitada per falta 
d’aparcament en proporció als usuaris i veïns de la zona. Es podria mirar 
de fer un aprofitament millor de l’aparcament municipal pavimentat i 
pintat al costat del riu Congost i del Tub per disposar de més places. Es 
proposa fer un nou replanteig de les places en bateria i no en diagonal 
com estan actualment. Així entrarien més cotxes en l’estacionament. Els 
vials de circul·lació són molt amplis i es podria guanyar algun metre més 
per a aparcaments. D’altra banda, es proposa habilitar d’alguna manera 
regulada i gratuïta el gran aparcament del recinte firal, el qual sempre es 
troba tancat. El proposant opina que l’Ajuntament hauria de ser conscient 
del poc aparcament que hi ha habilitat en la gran zona esportiva sud de 
Granollers.

aMpa s. lloBet

a.Moreno

toni corral teresa lloBet

trinidad MartÍnez

deMetri Molins

L’AMPA SALVADOR LLOBET VOL   ESPAIS MÉS APTES PER JUGAR

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L’EMT MANTENIMENT TÈCNIC DE LA CASA DE CULTURA SANT FRANCESC 

INTAL·LAR MÀQUINES DE GIMNÀSTICA AL BARRI DE CAN GILI
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PEDRO CASTREJÓN, 
NOU CAP REGIONAL 

Càrrecs a Mossos

L’inspector Pedro Castrejón ha 
substituït Joan Costa com a cap  
de l’àrea regional de Trànsit  
Metropolitana Nord dels Mossos 
d’Esquadra, amb seu a Granollers. 
De fet, Costa ha anat destinat a la 
plaça que fins ara ocupava Castrejón 
a l’àrea de les comarques de Girona.
Castrejón prové del cos de la  
Guàrdia Civil, on va ingressar el 
1989 i hi va exercir com a caporal 
primer al destacament de trànsit de 
Badia del Vallès. A Mossos ha seguit 
fent tasques de trànsit fins ara.

Trànsit va activar dimecres els radars 
de tram de la C-17 entre Lliçà i Parets
Dimecres el Servei Català de 
Trànsit (SCT) va posar en funci-
onament els radars de tram de la 
C-17, que la setmana anterior ha-
via començat a senyalitzar. Així, 
el dispositiu col·locat en sentit 
sud entre Lliçà d’Amunt i Parets, 
ja s’ha activat, gairebé un any 
després que fos instal·lat.

Segons el SCT, l’objectiu 
d’aquest sistema de control és 
“reduir la velocitat excessiva 
o inadequada en aquest tram 
així com la sinistralitat. La ins-
tal·lació d’aquests sistemes de 
control de la velocitat es con-
sidera una eina eficaç alinea-
da amb l’estratègia de la Visió 
Zero i respon a les directrius 
que fixa el Pla Estratègic de 
Seguretat Viària 2014-2020”, 
apunten des del SCT.

Lectura de matrícules per trams
Es tracta del primer radar de 
tram instal·lat al Vallès Oriental. 
El sistema llegeix la matrícula de 
tots els vehicles en una primera 
fotografia i repeteix la lectura 
uns quilòmetres més endavant 
per calcular la velocitat amb la 
qual han circulat els vehicles de 
mitjana en el tram controlat.

En aquest cas concret, la zona 
controlada per radars serà un 
tram de 3,554 quilòmetres entre 
Lliçà d’Amunt i Parets, i tindrà 
tres punts de lectura, ja que els 

Sagalés instal·la 
pantalles per  
informar del temps 
d’espera del bus
Sagalés ha instal·lat noves panta-
lles que informen els usuaris so-
bre el temps d’espera de les cir-
culacions a les parades del carrer 
Enginyer, en sentit sud. A més, té 
previst instal·lar més pantalles al 
mateix carrer però en sentit hos-
pital, així com també a la plaça 
de les Hortes, en sentit estació, 
i a les piscines. La del carrer En-
ginyers és només una de les in-
tervencions que ha fet l’empresa 
d’autobusos en diversos punts de 
la xarxa TransGran, el transport 
públic de la conurbació de Gra-
nollers. També ha col·locat noves 
pantalles informatives a la plaça 
Europa de Canovelles i té previst 
fer-ho a la plaça Espanya de Be-
llavista i a la parada de Font del 
Cargol-Costa Brava, a la Torreta. n

societat
Carrer Girona, de la via a l’asfalt
Aquest és el títol de l’exposició fotogràfica que dilluns 
(18.30 h) l’Arxiu Municipal inaugurarà a la planta baixa 
de l’ajuntament. La mostra, que fa un recorregut des del 
segle passat –amb el carrer Girona sense urbanitzar–fins 
a la imatge actual, es podrà visitar fins al 25 de maig.

Obertament prepara una instal·lació
Granollers és una de les 12 ciutats catalanes que Obertament 
ha triat per acollir una instal·lació itinerant que pretén 
fomentar la reflexió sobre la salut mental i combatre  
l’estigma social. La instal·lació serà el proper cap de setmana 
a Girona i falta confirmar la data en què arribarà a Granollers.

SEGURETAT  EL SISTEMA CONTROLARÀ LA VELOCITAT AL LLARG D’UN TRAM DE 3,5 QUILÒMETRES EN SENTIT SUD

límits de velocitat en aquest tram 
varien entre 80 i 100 km/h en 
funció del traçat de l’autovia.

Així, la lectura inicial de les ma-
trícules es farà a l’altura de les 
noves instal·lacions de Mango, 
a Lliçà d’Amunt, a l’entorn del 
quilòmetre 19,8, just a l’inici del 
tram de revolts i descendent cap 
a Lliçà de Vall i amb velocitat li-
mitada a 80 km/h.

La segona fotografia es farà poc 
després de la incorporació dels 
vehicles que provenen de Gra-
nollers pel coll de la Manya, al 

quilòmetre 18,2, que calcularà la 
velocitat dels vehicles en aquest 
primer tram, que registra un ín-
dex elevat de sinistralitat. A par-
tir d’aquest punt el límit de velo-
citat de la C-17 s’incrementa fins 
als 100 km/h.

La tercera lectura de matrí-
cules es farà a Parets, just abans 
dels accessos al nucli urbà i a l’en-
torn del quilòmetre 16,2, on es 
calcularà la velocitat dels vehicles 
en aquest segon tram i el disposi-
tiu determinarà si el vehicle ha de 
ser sancionat.

RADAR  El sistema es va instal·lar fa gairebé un any i ara s’ha activat

Generalitat

TRANSPORT

Aquests cinemòmetres tenen 
l’objectiu de prolongar l’efecte 
de la reducció de velocitat durant 
diversos quilòmetres per fer un 
espai viari segur.

Amb aquest nou dispositiu, 
funcionaran 25 radars d’aquest 
tipus en el conjunt de la xarxa vià-
ria catalana. Els primers –al túnel 
de Vielha– es van posar en funci-
onament el 2010. També n’hi ha 
a Amposta, Llagostera, Sabadell, 
Girona, Tarragona, Sant Cugat 
del Vallès i Tàrrega, entre altres 
indrets. n 

Granollers torna a 
guanyar el concurs 
de reciclatge de vidre
Granollers ha tornat a guanyar El 
Contenidor d’Or, una instal·lació 
que reconeix la ciutat que en un 
mes ha aconseguit reciclar més vi-
dre en el marc del concurs que or-
ganitza Ecovidrio. La capital del Va-
llès Oriental ho va fer al novembre i 
també aquest gener, de manera que 
el Contenidor d’Or s’ha instal·lat fa 
uns dies al Camp de les Moreres. n



PUBLICITAT 5dj, 22 febrer 2018



SOCIETAT6    dj, 22 febrer 2018

Inicien les obres per instal·lar  
un separador de carrils a la ronda

El carrer de Josep Carner, en-
tre la plaça de la Font Verda i el 
carrer d’Argentina, ja té voreres 
de 2 metres d’amplada i, per pri-
mera vegada, arbrat, després de 
les obres que s’hi han fet. S’hi ha 
plantat 10 roures, en les voreres 
ampliades i alguns, compartint 
espai amb l’asfalt i l’aparcament 
de la vorera  nord.

En la cruïlla amb el carrer de 
Josep M. de Sagarra s’ha creat 
un nou pas de vianants, amb una 

orellera que aporta més segure-
tat i farà disminuir la velocitat 
dels vehicles. A més, també s’ha 
renovat una part del clavegue-
ram. A la vorera sud s’han des-
plaçat els punts de llum, per tal 
que no quedessin al mig del pas 
de la vorera. A més d’asfaltar de 
nou també s’ha soterrat la xarxa 
elèctrica. L’obra ha tingut un cost 
de 119.974,80 euros (IVA inclòs) 
i l’ha portada a terme l’empresa 
Serxar SAU. n 

INFRAESTRUCTURES DURARAN UNS 6 MESOS  I TENEN UN COST DE MÉS D’1 MILIÓ D’EUROS
aJUntaMent

PARTICIPACIÓ

L’associació Integració Ronda Sud prepara talls  
a la carretera per fer visibles les reivindicacions
L’associació de veïns Integració 
Ronda Sud ha acordat un seguit 
d’activitats que realitzarà durant 
els propers dies per fer visible la 
seva protesta davant les molèsti-
es que durant anys ha ocasionat 
la ronda. Entre les accions acor-
dades hi ha talls intermitents a la 
carretera i l’organització d’activi-
tats lúdiques a la mateixa via, com 
una cursa ciclista que se celebrarà 
el proper 16 de març i un torneig 
de bàdminton que encara no té 
data prevista. 

Els veïns també han decidit as-
sistir a tots els plens municipals, 
començant pel de dimarts vinent, 
i impulsar xerrades a escoles i ins-
tituts de la zona per aconseguir la 
implicació de les famílies en la seva 
causa –demanen el soterrament de 
la via, entre altres mesures–. 

Paral·lelament, l’assemblea farà 

una penjada massiva de cartells 
reivindicatius a la ronda i difon-
drà la seva reclamació a les xarxes 
socials a través de Facebook –amb 
la creació del grup Integració Ron-
da Sud Granollers–, de Twitter 
–amb el compte @IntegracioRon-
da– i també d’Instagram –amb el 
perfil integraciorondasud–. A més, 
ja té disponible l’adreça de correu 
electrònic integraciorondasud@
gmail.com per atendre peticions 
i consultes relacionades amb la 
seva reivindicació. 

De cara al proper dimecres 7 de 
març (19 h), l’entitat ja ha anun-
ciat que organitzarà una nova 
assemblea oberta al veïnat en un 
lloc que encara està per concretar, 
i també té previst reunir-se amb 
representants de l’Ajuntament en 
els propers dies. 

En aquest sentit, des del con-

sistori s’assegura que s’intenta 
lligar una reunió amb l’associació 
el més aviat possible, i que comp-
tarà amb la participació d’Albert 
Camps, regidor de Medi Ambient, 
Activitats i Espais Verds;  de Juan 
Manuel Segovia, regidor de Ser-
veis, Mobilitat i Via Pública, i de 
diversos tècnics del consistori. 

Segons Segovia, la trobada ha 
de servir per “consensuar amb 
els veïns les seves peticions i 

NOU ASPECTE  Els treballs de reforma han costat gairebé 120.000 euros

El Consell de Ciutat 
crea una comissió 
per projectar  
Granollers al món
El plenari del Consell de Ciutat 
fomentarà el desenvolupament 
d’una identitat pròpia de Grano-
llers i n’impulsarà la seva projec-
ció a través d’una nova comissió 
de treball que ha creat just quan 
es compleix el primer any de 
funcionament d’aquest òrgan de 
participació. Alhora, el plenari 
també ha aprovat la creació d’una 
altra comissió de treball que, en 
aquest cas, reflexionarà al voltant 
del Campionat del món d‘handbol 
femení que se celebrarà a Grano-
llers el 2021. 

Durant aquests últims mesos, el 
Consell ha participat en el procés 
dels Pressupostos Participatius i 
en farà el seguiment i el control 
d’execució.  També ha fet 10 pro-
postes que s’inclouran al progra-
ma de civisme. n

Enllestits els treballs 
d’ampliació de voreres  
del carrer Josep Carner

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha iniciat aquesta 
setmana les obres de millora de 
la seguretat viària en una tram de 
2 quilòmetres la Ronda de Grano-
llers (C-352) –entre els enllaços 
de la Roca i Cardedeu–, que tenen 
un pressupost d’1,2 milions d’eu-
ros i que s’allargaran durant sis 
mesos. 

Actualment la carretera C-352 
o Ronda de Granollers al seu pas 
per l’est del nucli urbà està for-
mada per dos carrils en sentit 
Cardedeu i un carril en sentit la 
Roca. Els dos sentits de circulació 
estan separats amb una doble lí-
nia contínua amb zebrat interior 
i ressalts sonors. Les obres con-
sistiran bàsicament en la forma-
ció d’un separador central que 
permetrà delimitar físicament els 
dos sentits de circulació i evitar 
així els xocs frontals. El separador 
central serà una barrera rígida de 
formigó.

Des de dilluns a la nit, s’ha ta-
llat a la circulació el carril dret 
en sentit sud i romandrà tancat 
aproximadament un mes i mig, 
segons fonts de Territori i Soste-
nibilitat. Les restriccions de tràn-
sit afectaran posteriorment altres 
carrils, però sempre hi haurà un 
màxim d’un carril tallat.

En acabar els treballs, la nova 
secció de la carretera estarà for-
mada per un voral exterior d’1,5 
metres, un carril de 3,5 metres, 
un voral interior de 0,5 metres, la 
barrera de formigó, un voral inte-
rior de 0,5 metres, dos carrils de 
3,2 metres i un voral exterior d’1 
metre. 

A banda de barrera de formi-
gó de separació, les obres, doncs, 
també serviran per eixamplar la 
secció tipus, mitjançant l’amplia-
ció de la plataforma de la via allà 
on sigui possible ocupant l’espai 

de les actuals bermes (espais en 
terres propers a la calçada).

També es disposaran noves cu-
netes transitables com a elements 
de drenatge longitudinal. Aques-
tes cunetes, en ser trepitjables, 
representen de fet un sobreample 
de la calçada. S’instal·larà una se-
nyalització horitzontal d’acord amb 
la secció transversal proposada i 
adequació a la nova situació de la 
senyalització vertical, i s’adequaran 
a la normativa vigent dels sistemes 
de contenció de vehicles disposats 
als marges de la carretera. n  m.e.

LA VIA HA INCORPORAT ARBRAT I UN NOU PAS DE VIANATS

Generalitat

OBRES  A la ronda, entre els enllaços de la Roca i de Cardedeu

acompanyar-los en les reivin-
dicacions perquè les compar-
tim, fem nostre el seu objectiu”, 
assegura. 

El regidor recorda que el con-
sistori ja ha demanat en alguna 
ocasió al govern de la Generalitat 
de Catalunya, que és el titular de 
la carretera, una solució al pro-
blema de trànsit i contaminació 
que presenta la via. “Creiem que 
la gratuïtat del peatge de l’AP-
7 a la Roca és una bona opció 
perquè, segons un estudi, apro-
ximadament un 70% dels vehi-
cles pesants que passen per la 
ronda ho fan per evitar pagar 
l’autopista”, apunta Segovia, que 
també assegura que  l’Ajuntament 
demanarà “que es modifiqui  el 
temps d’espera semafòrica, o 
que ens deixin modificar-la a 
nosaltres”. n  t.p. 

MOBILITAT ELS VEÏNS TENEN PREVIST REUNIR-SE AMB REGIDORS DE L’AJUNTAMENT LA SETMANA VINENT

L’associació organitzarà 
una assemblea oberta 
al veïnat el 7 de març
al vespre, a les 19 h, en
un espai per concretar
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
12/02 Rafael Góngora Expósito 74 anys
12/02 Remedios Ramos Vega 70 anys
12/02 Francisco Martínez Ruiz 89 anys
13/02 Manuel Padillo Cantero 75 anys
13/02 Antoni Casas Beltran 90 anys
13/02 Olegario Bautista Cano 86 anys
14/02 Sinforiano Morcillo Marín 100 anys
14/02 Eulalia Jiménez Moreno 81 anys
14/02 Isabel Sández Cabañas 91 anys
14/02 Felipe Martínez Blanes 87 anys
14/02 Ramon Jiménez González 79 anys
15/02 Ascensión Gago Florez 90 anys
15/02 Ma Rosa Font Maymó 88 anys

15/02 Concepción Muñoz Fdez. 94 anys
16/02 Francisco Gavídia Muntiel 83 anys
16/02 Magdalena Sagrera Vilà 74 anys
16/02 Montserrat Lobo Duran 41 anys
17/02 Gabriel Requena Caparrós 66 anys
17/02 María Salguero Durán 87 anys
17/02 Ángeles Pérez López 74 anys
18/02 Josefa Atalaya Ugía 89 anys
18/02 Ángel González Saura 85 anys
18/02 Delfí Sabadell Roger 89 anys
18/02 Núria Fàbregas Guillamon 83 anys
19/02 Nicolasa Vivancos Rosa 88 anys
19/02 María Doncel Granados 106 anys
19/02 Josep Murgadella Nogués 71 anys

5è aniversari

 JAUME MATAS CRUIXEN
En record del seu fill 

  JOSEP Mª MATAS ALMIRALL
Sense vosaltres, pensament al vol. Sense vosaltres, molta enyorança. 
Sense vosaltres, absència i dol. Sense vosaltres, dolça remembrança”

Joana Almirall

Nova campanya per incentivar
les inscripcions a l’Escola Ponent

Una vuitantena de persones van 
participar dilluns a la sessió ple-
nària de la Xarxa d’Infància i Ado-
lescència que va tenir lloc durant 
tot el matí a la biblioteca de Roca 
Umbert. 

L’acte va servir per tractar i 
renovar els continguts del Pla Lo-
cal de la Infància i l’Adolescència 
(PLIA) de Granollers pel període 
2018-2024 a través d’un treball 
conjunt dels diferents agents so-
cials implicats. A la sessió també 

hi va participar Jordi Collet, edu-
cador social i sociòleg.

Tot plegat acabarà amb la pre-
sentació d’un document consen-
suat per les diferents parts que 
es durà a aprovació al ple. Aquest 
document haurà de donar respos-
ta als principis bàsics del PLIA, un 
pla transversal que inclou la pers-
pectiva de les diverses àrees mu-
nicipals, respon a les estratègies 
d’actuació compartides i pretén 
ser inclusiu i dinàmic. n 

EDUCACIÓ  LES FAMÍLIES VOLEN CONTRIBUIR A TENIR UN CENTRE EDUCATIU MÉS DIVERS 

t.p.

ERC insta a fer vaga el 8-M
ERC-Acció Granollers ha presen-
tat una moció pel ple de dimarts 
en què apel·la a la mobilització a 
favor dels drets de les dones i ins-
ta el plenari a donar suport a la 
vaga internacional de dones del 8 
de març, organitzada a Catalunya 
pel Moviment Feminista i pels 
sindicats majoritaris. 

LLENGUA

La CUP presenta  
una moció
en defensa de  
l’escola en català

MONTSERRAT ALTIMIRES I VÍCTOR ESCUDERO  davant l’Escola Ponent

La Crida per Granollers-CUP pre-
sentarà al proper ple una moció 
en defensa de l’escola en català 
en què instarà l’Ajuntament a 
“defensar el model d’immersió 
lingüística, l’escola catalana i 
en català i l’estatus del català 
a l’ensenyament com a única 
llengua vehicular, rebutjant 
qualsevol ingerència del Go-
vern de l’Estat en matèria edu-
cativa”.

La moció també proposarà que 
el consistori doni suport econò-
mic, jurídic i polític als centres 
educatius i al personal docent 
“disposat a resistir davant 
aquest nou abús del Govern es-
panyol” i que el Consell Escolar 
Municipal “debati i acordi els 
mecanismes que consideri per-
tinents i apropiats per evitar la 
imposició de més hores de cas-
tellà a les aules”. n

La Xarxa d’Infància recull 
idees per al nou Pla Local

Famílies de l’Escola Ponent han ini-
ciat la segona campanya de preins-
cripcions en bloc al centre després 
que el curs anterior quatre famílies 
van acordar apuntar-s’hi en pri-
mera opció. Així volen contribuir 
a tenir un centre més divers, ja que 
és un dels que té l’índex d’immigra-
ció més alt de la ciutat. “L’any pas-
sat va ser un èxit. A més de les 
quatre famílies que vam apun-
tar-nos en bloc, sis més van ar-
ribar a l’escola en segona opció 
o perquè va tocar-los”, assegura 
Víctor Escudero, pare de P3.

Enguany, les famílies tornen a de-
manar a pares i mares que preins-
criguin conjuntament els seus fills 
a l’Escola Ponent com a primera 
opció, o bé que la triïn en segon 
lloc. “Les 10 famílies noves estem 
molt satisfetes amb el projecte 
del centre i creiem que l’escola 
funciona molt bé, però hi ha for-
ça prejudicis que no es corres-

ponen amb la realitat i els volem 
trencar”, explica Escudero. 

Xerrades i portes obertes
Els propers dies, les famílies orga-
nitzaran xerrades i faran difusió de 
la campanya de preinscripció con-
junta: “anirem a totes les escoles 
bressol de la ciutat, tant públi-
ques com privades, a explicar la 
iniciativa”, apunta Escudero, que 
també anima a assistir a les jorna-
des de portes obertes del centre –el 
3 de març (de 12 a 14 h) i el 13 de 
març (de 15.30 a 16.30 h)–.

A més, l’1 de març hi ha previst 

un col·loqui sobre inclusió i diver-
sitat a P3 a l’Associació de Veïns de 
Ponent (c/ Rafael de Casanova, 52) 
en què hi participaran la directora 
de l’escola, Montserrat Altimires, 
mares i pares de Ponent, repre-
sentants de l’Ajuntament i famílies 
de l’escola Can Maiol de Barcelona, 
que també van impulsar una inicia-
tiva de preinscripció conjunta.

El 15 de març s’organitzarà una 
trobada de famílies interessades 
en la proposta per valorar com 
avança la preinscripció conjunta a 
la mateixa Associació de Veïns de 
Ponent. n  t.p.

UNA VUITANTENA DE PERSONES PARTICIPA A LA SESSIÓ 

Setem farà  
una xerrada al Gra
El Gra acollirà dimecres (18 h) 
una sessió informativa per ex-
plicar el programa de camps de 
solidaritat de l’oenagé Setem 
i donar detalls de com parti-
cipar-hi. Per al proper estiu, 
Setem proposa una vintena de 
projectes a 14 països de tres 
continents diferents –l’Àfrica, 
l’Amèrica Llatina i Àsia–. Ca-
dascun varia de destinació, de 
tasques i de requisits, en funció 
de les necessitats de la població 
local i de l’entorn. n

Debat sobre  
l’escola republicana  
al Casal del Mestre
Avui, dijous, el Casal del Mestre 
acull a partir de les 18 h el de-
bat La inquietud i el compromís 
de mestres i institucions catala-
nes amb l’educació van menar 
cap a un dels moviments més 
interessants durant la Segona 
República. 

A més de la xerrada, la sessió 
inclourà el passi del documental 
Els mestres catalans de la guerra 
a l’exili, un recorregut per la 
vida d’alguns docents republi-
cans després de la Guerra Civil.

L’acte s’emmarca en el cicle 
L’Escola catalana, una escola 
per a tothom, que va encetar 
l’entitat la setmana passada i 
que s’allargarà fins al març. n

XERRADES

SOLIDARITAT

L’Anònims recorda 
Aurelio Fernández
Dissabte (19 h) l’Anònims acull 
la presentació del llibre Tras las 
huellas de una vida generosa. 
Aurelio Fernández Sánchez y los 
Solidarios, que repassa la bio-
grafia de l’anarquista integrant 
del grup Los Solidarios. L’acte 
comptarà amb la participació 
de l’autor, Manel Aisa. n

PRESENTACIONSEls republicans també propo-
sen “continuar treballant amb 
les empreses del municipi per a 
l’elaboració de plans d’igualtat 
i tenir la perspectiva de gènere 
com a eix central de les actua-
cions de l’Ajuntament i de les 
polítiques fetes des del govern 
municipal". També insisteixen 
en què cal apostar per polítiques 
de conciliació de la vida laboral i 
personal, i que convé replantejar 
els permisos de maternitat i pa-
ternitat perquè siguin iguals. n
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CCOO diu que Urgències 
està en “situació límit”
CCOO assegura que el servei d’Ur-
gències de l’Hospital General viu 
una “situació límit” arran de 
l’epidèmia de grip de les darreres 
setmanes. Segons els treballadors, 
la direcció es va veure obligada, a 
causa de “les pressions rebudes 
tant a nivell assistencial, com 
sindical, com per part dels tre-
balladors del servei d’urgències, 
a obrir un nou espai anomenat 
UAT 3 (Unitat de trànsit 3), per 
tal d’encabir un volum molt més 
elevat de pacients del que s’ha-

via inicialment previst”. Per al 
sindicat, aquest espai, utilitzat per 
pacients que estan en espera de 
llit, s’ha habilitat a “última hora, 
sense els recursos necessaris i 
de manera provisional i intermi-
tent, motiu pel qual es col·lapsa 
contínuament el servei”.

Fins ara ja hi havia unitats de 
trànsit per pacients en espera de 
ser ubicats, però ja fa temps –asse-
gura CCOO– que són del tot insufici-
ents i no sempre estan obertes. Pel 
que fa a les unitats d’hospitalització 

Detingut un veí vinculat a un grup 
de venda il·legal de medicaments
La Policia Nacional de l’Estat ha de-
tingut 25 persones, entre les quals 
un veí de Granollers, en el marc 
d’una operació contra una orga-
nització de venda il·legal de me-
dicaments a través d’Internet. Els 
arrestats utilitzaven pàgines web 
amb aparença de farmàcies legals 
per oferir una gamma amplíssima 
de medicaments, la majoria rela-
cionats amb la disfunció erèctil i 
els tractaments per aprimar-se. 
S’han intervingut més de 400.000 
unitats de 62 tipus de fàrmacs di-
ferents, tots elaborats en labora-
toris clandestins d’Àsia sense cap 
control de qualitat ni supervisió 
sanitària, de manera que eren po-
tencialment perillosos.

L’entrada a l’Estat es feia des de 
l’Índia i per mitjà d’empreses de 
paqueteria fins a un centre de dis-
tribució situat al Puerto de Santa 

SUCCESSOS  ELS ARRESTATS PER LA POLICIA ESPANYOLA HAVIEN CREAT PÀGINES WEB AMB APARENÇA DE FARMÀCIES

SALUT  EL SINDICAT DIU QUE L’AMPLIACIÓ QUE VA OBRIR EL CENTRE ES VA FER “SENSE RECURSOS NECESSARIS I PROVISIONALMENT”

MEDICAMENTS  Part del material invervingut en l’operació policial

policia

María (Cadis), des d’on eren dis-
tribuïts als més de 6.000 clients 
repartits per tota la geografia es-
tatal. El pagament als proveïdors 
en bitcoins va dificultar molt la 
investigació. Els agents van in-
tervenir 23.000 euros en efectiu, 

65.000 euros en bitcoins i van 
bloquejar 320.000 d’un compte 
corrent d’un dels investigats.

La investigació va començar a 
mitjans de l’any passat. Agents 
especialitzats en patrullar per les 
xarxes van detectar persones que 

adquirien medicaments a una or-
ganització del sud de la península. 
Els més de 6.000 clients distribuïts 
per tot l’Estat, que majoritària-
ment estaven vinculats al món de 
l’oci nocturn i a locals de prosti-
tució, compraven el producte a la 
DarkWeb i feien el pagament per 
mitjà de transaccions en bitcoins, 
per ocultar els pagament monetari.

Els investigats tenien un grau 
d’especialització molt any i utilit-
zaven el navegador Tor per nave-
gar de forma anònima i evitar ser 
identificats. A més, obrien contí-
nuament noves pàgines web que 
posicionaven ràpidament als dife-
rents motors de cerca. Els agents 
van constatar la intenció dels in-
vestigats d’expandir i internacio-
nalitzar el negoci en detectar que 
havien formalitzat contractes amb 
empreses del Regne Unit.

La investigació ha acabat amb 
la detenció del granollerí i altres 
persones a municipis d’Andalusia 
(16) Vilanova i la Geltrú (1), Bar-
celona (2), Madrid (2), Alacant 
(1) i València (2). n

a domicili, que podrien ser fins a 
tres equips, “no s’han pogut obrir 
totes per la falta de metges”, afir-
men des del sindicat.

El sindicat recorda que el pro-
jecte de remodelació i ampliació 
del servei d’Urgències de l’Hos-
pital es va veure truncat per la 
crisi i això ha fet que s’haguessin 
d’anar habilitant zones antigues 
de l’hospital per ampliar espais. 
L’hospital ha hagut d’absorbir la 
demanda creixent d’usuaris, men-
tre la comarca ha perdut centres –
com l’antiga Policlínica del Vallès, 
situada en un solar del carrer Gi-
rona on estan a punt d’iniciar-se 
les obres de construcció d’un nou 
centre sanitari a la ciutat–.

Pel que fa a la dotació de per-

sonal, segons CCOO, costa trobar 
especialistes mèdics per cobrir la 
demanda dels diferents serveis de 
l’hospital. Pel que fa a infermeria, 
si bé sí que hi ha personal infermer 
per treballar, “sempre es dota al 
límit per ajustar-se al pressupost 
i s’acaba fent curt, sobretot en 
moments de col·lapse assistenci-
al”, diu el sindicat.

“Aquest col·lapse que pateix el 
servei d’Urgències no és un pro-
blema puntual provocat per els 
casos de grip, sinó un col·lapse 
que persisteix en el temps”, diu 
el sindicat, que considera “molt 
necessari” que la Generalitat i el 
Servei Català de la Salut tinguin en 
compte la situació i revisin a l’alça 
el concert amb el centre. n

P.- A partir de quina temperatura ha 
de tractar-se la febre?

R.- En línies generals, els quadres 
febrils (excepte quadres febrils poc 
comuns), al marge de l’ascens tèr-
mic, acostumen a anar acompanyats 
de símptomes generals com sudo-
ració, miàlgies, artràlgies, tremolors, 
calfreds, pèrdua de gana, etc., motiu 
pel qual els antitèrmics s’utilitzen so-
vint tant per combatre la febre com la 
simptomatologia acompanyant. En tot 
cas, si la temperatura no supera els 
38 graus no és estrictament necessari 
l’ús d’antitèrmics (la temperatura de 
l’organisme és normal fins 37,7 graus 
centígrads a la tarda). La febre en si 
mateixa no és dolenta (excepte febres 
molt altes que superin els 40 graus), 
ja que pot tenir efectes beneficiosos, 
com inhibir el creixement decerts tras-
torns i facilitar la resposta immune.

P.- Com puc saber a quins aliments 
tinc intolerància?

R.- Hi ha tests que permeten avaluar la 
presència i nivells d’anticossos davant 
de més de 200 aliments diferents que 
permeten, segons els seus resultats, 
adoptar mesures dietètiques, tot i que 
en línies generals i en el cas de les in-
toleràncies més comunes no són calen 
tests tan complexos. Ara bé, el més 
convenient, abans de fer cap test, és 
consultar amb el metge de capçale-
ra, qui, a partir de la simptomatologia 
presentada, pot dilucidar si hi ha algun 
tipus d’intolerància o bé si les molès-
ties poden ser causades per altres 
causes.

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
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Dimarts els alumnes de 2n de Batxillerat 
Artístic de l’Institut Celestí Bellera van pre-
sentar a l’Hospital General de Granollers els 
vuit projectes finalistes que han realitzat per 
dotar d’un logotip i una mascota el servei de 
Pediatria de l’equipament sanitari. L’alumnat 

ha treballat la proposta durant tres mesos a 
la classe de disseny, amb ordinador i impres-
sora 3D. Els professionals del servei de Pe-
diatria triaran la propera setmana la imatge 
guanyadora, que al llarg del proper any s’uti-
litzarà per decorar els espais pediàtrics. n

EDUCACIÓ  ELS PROFESSIONALS DEL CENTRE TRIARAN ENTRE VUIT PROPOSTES

Alumnes del Bellera han creat 
el logo i la mascota del servei 
de Pediatria de l’Hospital

hGG

VUIT FINALISTES Els autors de les propostes que ara votaran els treballadors de Pediatria
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PORTES OBERTES
2018/19

Dimecres 7 de març, a les 6 h de la tarda,
vine a conèixer el projecte educatiu del Vallbona,

i a les 7 h farem una visita guiada pel centre

Camp de les Moreres, 14. Granollers
centre@iescarlesvallbona.cat · Tel. 938 60 00 21

www.iescarlesvallbona.cat

L’ESO al Vallbona!

CONTENCIÓS CONTRA L’ACA

SUBVENCIONS A REHABILITACIONS
n Respecte als ajuts d’accessibilitat, l’Ajuntament destinarà 95.911 euros al 
pagament d’obres de millora de vestíbuls i instal·lacions d’ascensors en 12 
edificis, dels quals només un és un habitatge unifamiliar. Per aquest motiu 
les ajudes a la millora de les condicions d’accés hauran permès la supressió 
de les barreres arquitectòniques existents per a més 154 habitatges.

Les ajudes per a les millores de façanes i de mitgeres d’habitatges  
representaran una inversió pública en el foment de la rehabilitació dels 
edificis de la ciutat, en la seva eficiència energètica i en el paisatge urbà que 
es realitzaran properament en 125 habitatges repartits en diferents blocs 
plurifamiliars. L’aportació municipal serà de 96.583,54 euros. En aquestes 
dues línies d’ajuts el nombre de peticions ha superat la dotació prevista.
Entre les dues convocatòries realitzades fins ara per l’Ajuntament s’hauran 
beneficiat 672 habitatges a les ajudes a la rehabilitació.

ERC reclama sancions a les empreses 
que tallin l’aigua i llum a llars vulnerables
ERC ha donat el tret de sortida 
a la campanya Lluitem contra la 
pobresa energètica, una iniciativa 
amb què els republicans pretenen 
posar sobre la taula accions que es 
poden impulsar des del món local.

Una de les mesures que recla-
men és la de sancionar les empre-
ses que facin talls de subministra-
ment indeguts. En aquest sentit, 
la regidora Núria Maynou va re-
cordar que, de fet, al juliol ja es va 
aprovar per unanimitat una moció 
en aquest sentit, però que “encara 

no s’ha treballat el circuit san-
cionador que es va aprovar al 
ple contra les empreses submi-
nistradores que incompleixin la 
llei de pobresa energètica”. 

Els republicans també propo-
sen que l’Ajuntament incrementi 
la despesa per evitar talls i que 
prengui més mesures preventives 
per combatre la pobresa energè-
tica en l’àmbit dels ajuts socials 
o intervenint en els pisos vells i 
mal condicionats. Maynou va cri-
ticar que l’equip de govern encara 

L’Ajuntament rep 199 peticions d’ajut al lloguer
L’Ajuntament de Granollers ha 
rebut 199 sol·licituds d’ajuts per 
al pagament del lloguer, corres-
ponents a la segona convocatò-
ria de subvencions, que va estar 
oberta entre l’agost i el desembre 
de l’any passat. 119 de les sol·lici-
tuds són de joves d’entre 18 i 35 
anys; 13, de majors de 65 anys, i 
67, de persones en altres situaci-
ons –beneficiàries d’un contracte 
de lloguer formalitzat a la Borsa 
de Lloguer Municipal, 42 sol·lici-
tuds; famílies amb un membre de 
la família amb una discapacitat 
superior al 33%, 14 sol·licituds; 
famílies monoparentals, 9 sol·li-
cituds i dones víctimes de la vio-
lència de gènere, 2 sol·licituds–. 
En total, l’Ajuntament hi destina-
rà 276.258,14 euros, mentre que 
en la convocatòria de 2016 va 
atorgar 83.088,63 euros, corres-
ponents a 50 ajuts.

Pel que fa als ajuts per incen-
tivar l’aportació d’habitatges a 

El Consorci Besòs Tordera ha pre-
sentat un recurs contenciós ad-
ministratiu contra la decisió del 
consell d’administració de l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA) per 
incrementar el preu de l’aigua. El 
desembre el consell d’administra-
ció de l’ACA va aprovar un augment 
de l’11,8% en la tarifa de l’aigua 
en alta subministrada per Aigües 
Ter-Llobregat (ATLL). Aquesta 
pujada en les tarifes afecta 116 
ajuntaments, que engloben quatre 
milions i mig de persones. Però 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
el Consorci Besòs Tordera i la Fe-
deració de Municipis de Catalunya 
consideren que aquesta pujada és 
“injusta i desproporcionada”, 
diu el vicepresident de Medi Am-
bient de l’AMB, Eloi Badia. 

Per aquest motiu, les tres entitats 
han presentat un contenciós contra 
l’acord del consell d’administració 
de l’ACA i també mesures cautelars 
per tal d’evitar que aquesta pujada 
arribi als rebuts dels consumidors 
aquest mateix mes de març. Un 
dels arguments jurídics d’aquest 
contenciós és que l’augment està 
molt per sobre de l’IPC i no corres-
pon a cap millora del servei que 
justifiqui la pujada. n ACN

El Consorci del 
Besòs recorre 
contra l’augment 
de preu de l’aigua

HABITATGE  EL CONSISTORI ASSEGURA QUE EN AQUESTA SEGONA CONVOCATÒRIA HI DESTINARÀ 276.258 EUROS, MÉS DEL TRIPLE QUE EL 2016

SERVEIS  ELS REPUBLICANS IMPULSEN UNA CAMPANYA PER COMBATRE LA POBRESA ENERGÈTICA DES DEL MÓN LOCAL

la Borsa de Lloguer Municipal 
(BLM) s’atorgaran a una vintena 
de propietaris que rebran 1.000 
euros cadascun per adscriure-hi 
el seu pis durant 5 anys, que es 
posarà a lloguer a preu reduït per 
tal de fomentar l’accés a un ha-
bitatge assequible. El preu mitjà 
del lloguer d’un pis a la BLM ha 

estat durant aquest darrer any de 
469,49 euros.

D’altra banda, el 42% dels con-
tractes de la Borsa de Lloguer Mu-
nicipal formalitzats el 2017 han 
estat de persones de menys de 35 
anys de tots els barris de la ciutat. 
Entre la convocatòria de subven-
cions de 2016 i la de 2017 s’han 

treballi en una moció aprovada el 
març de l’any passat en què es va 
acordar crear un punt d’informa-
ció sobre el bo social i sobre els 
ajuts per afrontar els pagaments 
de subministraments.

L’acte central de la campanya 
tindrà lloc l’1 de març a Can Jonch 
(19.30 h), quan hi ha prevista una 
xerrada amb la participació de re-
gidors de l’àrea d’Afers Socials de 
Badalona, Agnès Rotger, i Sabadell, 
Gabriel Fernández, que explicaran 
les seves experiències implemen-

tant mesures preventives per com-
batre la pobresa energètica.

Els republicans asseguren que la 
campanya els permetrà anar més 
enllà de les mocions presentades 
als plens i passar a l’acció: “Hem 
demanat moltes vegades un pla 
estratègic d’acció social a l’equip 
de govern però, si reivindiquem 
coses al ple i no se’ns fa cas, hem 
de passar a l’acció. No podem li-
mitar-nos a posar propostes so-
bre la taula dels plens i anar-nos 
repetint”, assegura Pep Mur.

“La lluita contra l’oligarquia 
no es pot fer des de l’àmbit lo-
cal, però sí podem posar con-
tra les cordes empreses que 
actuen de forma poc sensible”, 
apunta Mur. n

sumat, als ja existents, 39 pisos 
a la Borsa de Lloguer Municipal. 
En aquesta convocatòria també 
s’han rebut 16 sol·licituds per al 
pagament de les despeses per ob-
tenir la cèdul·la d’habitabilitat i el 
certificat energètic, de 200 euros 
cada ajuda.

Tràmits per a la Generalitat
L’Oficina d’Habitatge de Grano-
llers ha tramitat també aquest 
any 2017, 658 expedients de les 
diferents ajudes al pagament del 
lloguer de la Generalitat de Ca-
talunya, a les quals cal sumar la 
convocatòria d’ajuts municipals 
que va permetre a la ciutadania 
disposar d’una línia ininterrom-
puda d’ajuts al lloguer durant tot 
l’any 2017. Aquest 2018 s’obrirà 
una nova convocatòria del Pla 
d’Habitatge.

D’altra banda, el serveis d’as-
sessorament jurídic general pel 
que fa a l’habitatge i el Servei 

d’Intermediació de deutes sobre 
habitatge que l’Ajuntament pres-
ta en col·laboració amb el Col·legi 
d’Advocats de Granollers han atès 
una trentena de consultes i han 
tramitat 128 expedients durant el 
darrer any. n

ÉS EL NÚMERO DE PERSONES
ATESES DURANT L’ANY PASSAT
des de l’Oficina d’Habitatge de 
Granollers. L’Ajuntament ha explicat 
que, des que l’estiu passat es va 
inaugurar la nova seu a peu de 
carrer, les visites presencials han 
experimentat un increment. A més, 
el govern local destaca que l’Oficina 
també presta atenció en temes  
de pobresa energètica i que fa de 
mediació en1.000 situacions de risc.

19.374
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CRÍTICA AL GOVERN 
ESPANYOL

Indústria militar

Brunet va denunciar que “part del 
comerç d’armes és il·legal, ja que 
la Unió Europea té una legislació 
sobre exportacions d’armes molt 
restrictiva que obliga els Estats a 
crear una comissió per vetllar sobre 
l’exportació armamentística a cada 
país. A Espanya, s’anomena Junta 
Interministerial para el Comercio 
y Control del Material de Defensa 
y Tecnologías de Doble Uso i és 
una pàgina en blanc a Internet”, 
va criticar.  I va afegir: “Ens arriben 
informacions que la indústria militar 
espanyola està molt contenta amb el 
funcionament d’aquesta comissió”.

L’Iraq encapçala el rànquing de 
països amb més terrorisme l’any 
2016, seguit de l’Afganistan, Ni-
gèria i Síria, segons un estudi de 
l’Institut per a l’Economia i la 
Pau. Dels 130 països analitzats, 
Espanya se situa en la posició 85. 
“Tenir por del terrorisme a Ca-
talunya és pornogràfic. Els qui 
vivim en una societat sense risc 
no tenim dret a tenir-ne”. Així 
de contundent es va mostrar Pere 
Brunet, investigador del Centre 
Delàs, en la xerrada Desemmas-
carant el negoci de la guerra, Qui 
es beneficia dels conflictes armats, 
que va acollir dijous Can Jonch.

Brunet va qualificar les grans 
empreses com el primer actor en 
fer negoci dels conflictes actuals i 
va alertar que en els últims anys 
“s’han invertit els papers entre 
els estats i les corporacions, que 
han passat a tenir més poder 
que els governs en bona mesura 
gràcies a les portes giratòries, 
que han aconseguit que els Es-
tats passin a treballar per l’inte-

COOPERACIÓ  PERE BRUNET, INVESTIGADOR DEL CENTRE DELÀS, ALERTA EN UNA XERRADA A CAN JONCH QUE ELS BANCS FINANCIEN TRES DE CADA QUATRE ARMES 

“Els estats utilitzen la por al terrorisme  
per justificar la compra-venda d’armes”

rès de les multinacionals”.
En aquest sentit, l’investigador 

va alertar d’una “depredació 
de recursos” que duen a termes 
empreses –des de petroli fins a 
minerals com el coltan– que gene-
ren conflictes i, de retruc, també 

persones refugiades: “Quan els 
refugiats truquen a la porta, 
els nostres governs no volen 
deixar-los entrar i recorren al 
mecanisme de la por per evitar 
una revolta social que, alhora, 
justifica la inversió en segure-

CAN JONCH  Pere Brunet va mostrar la vinculació entre banca i armament

t.p.

tat i en armament”, explicava.
El complex militar i industrial 

–militars i empreses armamentís-

tiques– és el segon actor en treu-
re profit econòmic dels conflictes, 
segons Brunet. “La indústria 
armamentística és l’única que 
està absolutament subvencio-
nada amb diners públics. Això 
fa que sigui un lobby cada cop 
més poderós i influenciable en 
els governs  i, al mateix temps, 
que li calgui inventar-se guer-
res i enemics per justificar les 
subvencions, com va passar 
amb la guerra de l’Iraq”, apun-
tava Brunet.

Per últim, Brunet va assenyalar 
la banca com el tercer actor en fer 
negoci de la guerra. “La indústria 
armamentística té un 73% d’en-
deutament amb la banca, que 
la finança –a l’Estat espanyol, 
sobretot el BBVA i el Santander– 
perquè la subvenció pública que 
rep la indústria militar fa que si-
gui una inversió segura. Per tant, 
3 de cada 4 armes no existirien 
sense finançament dels bancs”, 
va assegurar l’investigador.

Brunet va acabar la seva inter-
venció explicant que campanyes 
com la Gcoms o la de Banca Arma-
da –indica quins bancs inverteixen 
més en armament– “són l’únic 
que es pot fer ara mateix per 
canviar les coses, perquè llui-
tem contra tres gegants”. n
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El PDeCAT de Granollers ja té can-
didat oficial a les eleccions munici-
pals de 2019. Serà, com era de pre-
veure, Àlex Sastre, l’únic candidat 
que s’ha presentat a les primàries 
del partit a Granollers. Sastre ha va-
lorat positivament el procés, el pri-
mer d’aquest tipus que celebrava el 
grup municipal, tot i que ha recone-
gut “certa recança perquè només 
hi ha hagut una candidatura, 
malgrat que el procés era obert 
a tots els associats”, ha apuntat el 
granollerí. Van participar a la vo-
tació, que se celebrava dimecres a 
l’antic edifici del Gra, 29 militants 
–28 van votar sí i 1, en blanc–. 

En el seu discurs després 
d’haver estat reelegit, Sastre ha 
lamentat que “la ciutat no ha 
canviat” des de l’any 2014 i ho 
ha atribuït al fet que “el projec-
te del govern està esgotat”. En 
aquest sentit, ha assenyalat que 

l’objectiu de la seva candidatura 
serà “transformar Granollers”, 
per aconseguir “una ciutat ver-
da, intel·ligent i més neta”. Sas-
tre també ha demanat suport per 
“eixamplar” el partit. Durant el 
seu discurs, l’alcaldable ha tingut 
un record per als presos polítics i 
també per als exiliats.   

Sastre, de 34 anys, és candidat a 
l’alcaldia per segona vegada, des-
prés que l’executiva del grup el 
proposés pel càrrec el febrer de 
l’any 2014. Actualment és regidor 
portaveu del grup municipal del 
PDeCAT-DM a l’Ajuntament –cap 
de l’oposició–, president comar-
cal del PDeCAT des del 2016 i as-
sessor del PDeCAT des del 2017. 
Des de principis de l’any passat 
es dedica exclusivament a la polí-
tica, després de demanar una ex-
cedència a l’Escola Pia de Caldes, 
on exercia de docent. n

POLÍTICA  A L’ACTE ES VA LLEGIR UNA CARTA DE CUIXART EN REFERÈNCIA A MURIEL CASALS

El llibre ‘El Jueves, 40 años’ 
es presenta a La Gralla

pdecat

Albert Forns col·labora en el llibre del 
fotoperiodista Jordi Borràs sobre l’1-O
El fotoperiodista vallesà Jordi Bor-
ràs va publicar dilluns Dies que du-
raran anys, un relat sobre l’1-O que 
s’acompanya de textos d’escriptors 
reconeguts, entre els quals el gra-
nollerí Albert Forns i la montmelo-
nina Anna Ballbona, i que ha editat 
AraLlibres –del grup SOM, al qual 
pertany l’AraGranollers–.

L’1 d’octubre de 2017 quedarà 
gravat a la memòria col·lectiva del 
país, amb imatges icòniques que 
mostren l’astúcia popular a l’hora 
de custodiar urnes i paperetes, les 
primeres detencions de càrrecs 
públics, la mobilització general de 
la societat, la violència policial, la 
resistència pacífica i el desencade-
nament dels fets politicojudicials. A 

VOTACIÓ  La militància va ratificar Àlex Sastre dimecres

Àlex Sastre repetirà com 
a candidat del PDeCAT

La llibreria La Gralla acollirà di-
jous de la setmana vinent (19 h)la 
presentació del llibre El Jueves, 40 
años, un volum que s’ha editat en 
motiu de l’aniversari de la revista 
satírica. 

L’acte comptarà amb la participa-
ció de l’autor del llibre, el granollerí 
Jordi Riera; de JL Martín, dibuixant i 

director de publicacions del setma-
nari; del dibuixant Óscar Nebreda, i 
del director d’El Jueves i també di-
buixant, Guille Martínez-Vela. Tots 
ells recordaran anècdotes viscudes 
al llarg d’aquests 40 anys pocs me-
sos després que Martínez-Vela ha-
gués de declarar per presumptes 
injúries contra la policia.  n 

DIMECRES SE CELEBRAVEN LES PRIMÀRIES AMB ÚNIC CANDIDAT

ARALLIBRES PUBLICA ‘DIES QUE DURARAN ANYS’, AMB TEXTOS TAMBÉ D’ANNA BALLBONA

Mig miler de persones van concentrar-se divendres a la Porxada per  
reclamar l’alliberament dels Jordis, de Junqueras i de Forn, coincidint amb 
els quatre mesos d’empresonament dels presidents de l’ANC i d’Òmnium. 
En l’acte, Glòria Casanovas, d’Òmnium, va llegir una carta en què Cuixart 
recordava la figura de Muriel Casals, que va morir el 14 de febrer de 2016.

LA PORXADA  
RECORDA ELS 
PRESOS POLÍTICS

xavier solanas

Gabriel Rufián omple la sala d’actes del Cemav
El diputat d’ERC Gabriel Rufián va omplir divendres la sala d’actes del 
Cemav de Mútua Granollers en una xerrada en què va augurar un acord  
per crear un nou govern de la Generalitat “la setmana vinent o l’altra” i  
va alertar que l’Estat espanyol està “entregat a la revenja”. 

xavier solanas

PORTADA DEL LLIBRE

dis– que van deixar aquells dies de 
setembre i octubre.

Les imatges s’acompanyen de 
textos d’escriptors i escriptores 
que van viure aquells dies amb 
una estranya barreja de joia, hor-
ror i, sobretot, dignitat. A banda de 
Forns i Ballbona, hi participen Jenn 
Díaz, Marina Espasa, Natza Farré, 
Raül Garrigasait, Jordi Lara, Adrià 
Pujol, Gemma Ruix i Joan Todó.

Borràs ha publicat altres obres 
vinculades al seu compromís socio-
polític i a l’especialització en l’auge 
de l’extrema dreta, com els llibres 
Warcelona. Una història de violèn-
cia, Plus Ultra. Una crònica gràfica 
de l’espanyolisme a Catalunya i Des-
muntant Societat Civil Catalana. n

Dies que duraran anys, Jordi Borràs 
fa una selecció de fotografies tant 
seves com d’altres fotoperiodistes 
–com el garriguenc Ramon Ferran-

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

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

FINANCEM LA TEVA OBRA SENSE INTERESSOS (TAE 0%). Finançament de 999 € a 12 mesos. 12 men-
sualitats de 83,25 € cadascuna. Import total del deute 999 €.  Finançament subjecte a l’aprovació de 
Sabadell Consumer Finance EFC, SAU TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes



16    dj, 22 febrer 2018OPINIÓ

Amb la col·laboració de

CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

www.aragranollers.cat  Carrer Mare de Déu de Montserrat, 36, edifici CTUG · 08401 Granollers · T- 93 172 07 77 · F- 93 579 33 88
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 
Editora CONTRAPUNT SCCL  fundada l’any 2001. Rambla Pompeu Fabra, 32 · 08100 Mollet del Vallès STAFF. Gerència Sílvia Vinyeta svinyeta@contrapunt.cat, Conseller Delegat Ramon 
Torrents ramon.torrents@aragranollers.cat Direcció Montse Eras montse.eras@aragranollers.cat Departament Comercial publicitat@aragranollers.cat Tel. 93 172 07 77 Redacció Oriol 
Font · Txell Parera · redaccio@aragranollers.cat Disseny Gràfic Olga Riart disseny@aragranollers.cat Fotografia Xavier Solanas · Raül Medina  Administració administracio@contrapunt.
cat Distribució Nous Sistemes de Distribució  Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 21.11 h del 21 de febrer  · 
CONTRAPUNT SCCL Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) 

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribu-
ció, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments 
d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Control de difusió i Audiència

Membre de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació

CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

Aquesta setmana l’Ajuntament ha donat a conèixer les xifres que acompanyen el 
desenvolupament de dos projectes. D’una banda, les 149 propostes presentades 
al primer procés de pressupostos participatius, una iniciativa que el govern  
presenta com a “innovadora”, malgrat fa anys que molts municipis han iniciat  
estratègies en aquest sentit. De fet, la metodologia emprada a Granollers és una 
de les més clàssiques. Amb tot, una de les primeres conclusions de la primera 
fase de recollida d’idees –amb una xifra gens menyspreable– és que la ciutadania 
té ganes de ser preguntada i escoltada. 

D’altra banda, el consistori ha fet públic el balanç de la segona campanya d’ajuts 
a l’habitatge, que ha incrementat ostensiblement les peticions de subvencions al 
lloguer. Aquest augment era força previsible si es té en compte que la iniciativa ja 
és més coneguda que en la primera edició i, a més, el context d’increment de preus 
dels pisos de lloguer fa que aquests incentius siguin importantíssims sobretot per 
a joves que es volen emancipar. També és cert, però, que els ajuts per pagar les 
mensualitats no deixen de ser un pedaç en un problema que cal abordar des de 
l’arrel des de totes les administracions –regulant els preus màxims del mercat, 
canviant la llei d’arrendaments i incentivant l’ús dels pisos buits–. Ara bé, la tasca 
no és gens fàcil, de manera que de moment, benvingudes siguin les ajudes.

IDEES DE CIUTAT I D’HABITATGE
EDITORIAL

Amb tot això de na Gabriel i el 
“suport” de l’Ada Colau als presos 
polítics ningú diu que l’Alcaldessa 
de la Gent ha donat la concessió  
del Centre Internacional de 
Convencions a Fira de Barcelona 
durant els propers 50 anys.

Aleix Salvans @aleixsalvans

Hola @consum; com a client 
d’un dels seus supermercats, 
voldria preguntar-los x quin 
motiu deixen d’usar una d 
les llengües oficials al País 
Valencià i Cat, el català, en els 
seus productes propis? Gràcies

Jaume Profitós @PrufiJaume

CIBERACTIVITAT                Segueix-nos a @aragranollers

Ens agradaria que l’Ajuntament
mostrés més atreviment i iniciés 
el circuit de sancions en els 
casos en què s’hagin produït
abusos per part de les empreses

passaves temporades d’estiu amb pares i 
germanes. Agafes la bóta de vi negre, l’en-
trepà de truita, respires i camines en si-
lenci pel silenci. Deixes el santuari, la tor-
re de guaita i et perds entre la terra roja, 
a prop de les pedres encantades del turó 
iber. Amb els peus al Coll d’en Tripeta, 
t’apropes als Sots Feréstecs d’en Caselles, 
a la Cova de la Guilla i tires amunt, puges 
arran de cingles, amb les sabates encara 
brutes de ciutat, els braços esgarrinxats 
per alzines salvatges i tot el romaní del 
món entre els llavis. Com si la vida fos, no-
més, dues abelles, tres sargantanes, una 
mica de vent de Sant Miquel xic i un rajolí 
d’aigua negra del Priorat.

I quan el bosc i la pedra deixen un espai, 
oh miracle! apareix el paradís: verd, moll, 
gran, pla, suau. Treus el vestit de plata de 
l’entrepà i barreges saliva amb farina, oli 
amb tomàquet, ou amb suc de raïm i al·lu-
cines. Hi ha un moment en què penses que 
la felicitat podria ser això i caus com un 
infant en un conte de pastors, caçadors de 
bolets, ciclistes, romeries i monges bene-
dictines; de pagesos, de masies, de foc i de 
bous que troben verges soterrades. I l’aire 
s’omple de l’aroma dels tomàquets i els 
enciams artesanals d’en Pep Salsetes, del 
perfum de les cireres d’arboç i del fonoll, 
del sabor dels espàrrecs de marge que 
s’alcen entre les cendres que un dia vam 
escampar allà dalt. Va ser una tarda calo-
rosa i trista quan en Jaume es convertí en 
bosc. 

a fer un matí escandalós, de 
sol groc, de cel blau, de camp 
verd i ulleres negres, un dia 
d’anunci de colònia cara. Un 
d’aquells dies en què et lleves 

deprimit, arrossegant peus i consciència, 
despentinat i amb ulls de granota del Con-
gost, de bulldog francès, però, en pujar la 
persiana i veure l’espectacle, exclames: 
–Verge Maria Puríssima, quin collons de 
llum més bèstia que fot avui!

Aleshores, penses en els dos dies i mig 
que dura la vida, inventes una mentida, 
truques a la feina i t’excuses amb un mal 
de panxa insuportable.

Ja alliberat de la llosa aquella que diuen 
que ens dignifica, encarregues un entre-
pà de tomàquet amb truita al Naguabo, el 
reculls i marxes cap el nord dalt d’un car-
ro de ferro, lluny de tot però molt a prop 
d’aquí.

Aparques el carro sota els xiprers del 
Santuari de Puiggraciós, allà on durant la 
dècada dels seixanta i abans de les monges 

V

SANTI 
MONTAGUD

FUGIDA 
A PUIGGRACIÓS
–en record de Jaume Maspons–

DES DEL BALCÓ

a pobresa energètica s’ha con-
vertit en una de les manifes-
tacions més crues del creixe-
ment de les desigualtats en els 
últims anys. A Catalunya, es 

calcula que afecta a 320.000 famílies, un 
10,9% del total, el doble que l’any 2008.

A Granollers també hi ha pobresa ener-
gètica. És un fenomen a vegades invisibi-
litzat, del qual a vegades només en som 
conscients en casos extrems. Davant la 
situació de vulnerabilitat que genera, és 
fonamental que l’accés a l’energia sigui 
un dret bàsic i inalienable. I un pas, entre 
d’altres, per assolir-ho és atacar les causes 
de la pobresa energètica des de l’adminis-
tració local. Malgrat que les competències 
municipals són limitades i que la Llei de 
mesures urgents per afrontar l’emergèn-
cia en l’àmbit de l’habitatge la pobresa 
energètica, aprovada pel Parlament el 
juliol del 2015, ha estat retallada pel Tri-
bunal Constitucional –atacant un altre cop 
la voluntat democràtica i els drets socials 
de Catalunya–, hi ha municipis com Saba-
dell o Badalona que capitanegen la lluita 
contra la pobresa energètica des de l’àm-
bit municipal i demostren que un model 
diferent és possible.

Fins ara, Granollers ha dut a terme al-
gunes mesures tímides contra la pobre-
sa energètica. Actualment es destinen 
30.000 euros del pla de xoc a evitar talls 
de subministrament, s’han realitzat inter-
vencions en matèria d’estalvi energètic en 
una vintena d’habitatges de famílies que 
pateixen pobresa energètica –gràcies als 
diners estalviats durant la Marató de l’Es-
talgia–, i s’ha redactat un protocol de me-

L

Pensem una ciutat que lluiti 
contra la pobresa energètica

NÚRIA MAYNOU
Regidora d’ERC-AG

sures contra la pobresa energètica, però 
només s’ha acordat en el cas de Sorea.

 No obstant, hi ha una mesura d’una im-
portància cabdal que encara no s’ha des-
envolupat i que permetria modificar les 
relacions de poder entre la ciutadania (re-
presentada per l’Ajuntament) i les grans 
empreses del sector de l’energia. Aquesta 
mesura, que segueix el camí iniciat per 
Sabadell i Barcelona, es concreta en san-
cionar aquelles empreses de llum, gas o 
aigua que facin talls indeguts i que, en con-
seqüència, generin situacions de risc. En 
aquest sentit, el passat juliol l’Ajuntament 
de Granollers va aprovar per unanimi-
tat una moció presentada per ERC-Acció 
Granollers per tal d’iniciar procediments 
sancionadors contra les empreses sub-
ministradores que incompleixin la llei de 
pobresa energètica.

Tot i això, encara no s’ha aplicat ni un 
protocol sancionador, ni tan sols sabem 
si hi ha algun cas en què les empreses 
subministradores hagin incomplert la 
llei. En aquest sentit, ens agradaria que 
l’Ajuntament de Granollers mostrés més 
atreviment i iniciés el circuit de sancions 
en els casos en què s’hagin pogut produir 
abusos per part de les empreses. Per què 
l’objectiu ha de ser avançar cap a la reduc-
ció –fins a eliminar-les– de les situacions 
de pobresa energètica, així com plantejar, 
a la llarga, un model de sobirania energè-
tica que eviti situacions d’aquest tipus i 
sigui molt més sostenible. 
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Nascut a la Universitat de Harvard i ideat pels in-
vestigadors Ron Ritchhart i David Perkins, aques-
ta nova metodologia educativa, denominada TBL 
(Thinking based learning) ensenya a pensar amb 
destresa a través dels continguts curriculars des 
d’infantil fi ns a batxillerat. Es treballa directament 
amb els alumnes, que han d’argumentar, prendre 
decisions i resoldre problemes, valorant i analit-
zant per sí mateixos les conseqüències de les seves 
decisions. Una part inseparable de la metodologia 
TBL és la metacognició, que consisteix a mirar-se 
a un mateix i refl exionar sobre el propi procés de 
pensament. El professor agafa un nou rol, conver-
tint-se en un guia del procés d’aprenentatge. 

L’escola Jardí ha estat un dels centres educa-
tius que ha implantat aquest mètode, i n’és una de 
les escoles pioneres a Catalunya. La directora del 
centre ens explica com van conèixer i per què van 
decidir fer aquest canvi pedagògic: “Després de 
consultar amb experts de la Universitat de Mas-
sachusetts a Boston i posar-nos en contacte amb 
escoles que apliquen aquest mètode des de l’any 
1992, vam viatjar als EUA, on aquesta metodologia 
està implantada a gran part de les escoles, i ob-
servar in situ la manera que tenen de treballar i la 
preparació que dóna als alumnes de cara al futur; 
vàrem tenir molt clar que el pensament visible ens 
ajudaria, no només a evolucionar com a escola, sinó 

que seria un punt i a part en l’educació tal com la 
coneixem avui , ja que suposarà un canvi en  la ma-
nera de pensar i de treballar de les noves genera-
cions”.  

En els últims anys ja s’ha vist una evolució res-
pecte a l’escola tradicional, sobretot amb la im-
plantació de les noves tecnologies, però aquest 
mètode va un pas més enllà, ja que pretén renovar 
el projecte educatiu amb una metodologia d’en-
senyament basada en l’aprenentatge signifi catiu, 
tot formant  alumnes que aprenguin a desenvolupar 
competències i habilitats que no només els serviran 
a l’escola, sinó també en diferents àmbits i al llarg 
de la vida. 

El mètode TBL, que s’ha traduït en aprenentatge 
basat en el pensament, defi neix  rutines i destreses 
específi ques que es treballen en grups coopera-
tius, cada una de les quals s’ensenya a través d’un 
conjunt de preguntes i organitzadors gràfi cs . Amb 
aquesta metodologia, els alumnes es plantegen 
reptes que van més enllà dels aprenentatges aca-
dèmics, de manera que els  poden transferir en una 
altra àrea  o fi ns i tot en situacions del dia a dia. 

Aconseguir alumnes amb un bon pensament 
crític i creatiu que els faci competents a l’hora de 
resoldre problemes i prendre decisions... Aquestes 
creiem que són habilitats que demana l’educació 
del segle XXI per poder fer front amb èxit als re-
queriments d’una societat canviant.

El nou paradigma de l’educació per al s.XXI
El model educatiu basat en les rutines i destreses 
de pensament arriba amb força a les escolesTBL

L’Escola Jardí de Granollers ha estat una de les primeres escoles de 
Catalunya a implementar aquest mètode que potencia l’aprenentatge 
basat en el pensament.

El repte és 
ajudar els alumnes a ser bons pensadors

INFUSIÓRUTINES DE PENSAMENT
DESTRESES DE PENSAMENT CURRÍCULUM

CULTURA DEL
PENSAMENT

PENSAMENT SOCIAL

PENSAMENT

ORGANITZAT EFICAÇ CRÍTIC CREATIU

PENSAMENT VISIBLE
Mapes mentals

Organitzadors gràfi cs

METACOGNICIÓ
Pensar en com

hem pensat

TRANSFERIR ELS
APRENENTATGES

CURS 2018-2019 JORNADES: PORTES OBERTES

SESSIONS INFORMATIVES
Dijous
1 de març, 19 h
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
SALA D’ACTES 
c. Torras i Bages, 77

Dilluns
26 de febrer, 19 h
INFANTIL I PRIMÀRIA
SALA D’ACTES 
c. Torras i Bages, 77

COL·LEGI JARDÍ
c. Torras i Bages, 77. Granollers
Tel. 93 870 03 38 
www.jardi.org

Dimarts
27 de febrer

matí i tarda

Dimecres
28 de febrer

tarda
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per anUnciar-te en aQUesta secciÓ: pUBlicitat@araGranollers.cat

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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.

ALTRES

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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

Empresa fabricant i distribuidora de productes, articles, maqui-
naria i recanvis per les activitats de tintorería, bugaderia, planxa 
i neteges textils en general, ubicada al Vallès Occidental, precisa
MECANIC/ELECTRICISTA MANTENIMENT i POSTA EN 
MARXA MAQUINARIA TINTORERIA  (Ref.2302-01)
Candidats/es amb formació i/o experiencia en electricitat, elec-
trònica i mecànica, valorant experiencia y coneixements en pro-
cesos de rentat, bugaderia i tintorería. Per desenvolupar les se-
güents tasques: Instal·lació i manteniment d’equips de dosificació 
automática de detergents. Programació de rentadores industrials 
i demostracions de procesos de rentat de roba. Instal·lació, repa-
ració i manteniment d’equips de planxar i embossadores de roba. 
Instal·lació i manteniment d’impressores de termotransferència i 
equips de termofixar. Prospecció i gestió comercial en l’àmbit de 
bugaderia i tintoreria. Suport a tasques de magatzem. Candidats/
es de tracte amable amb les persones, curós amb les coses pe-
tites, amb ganes de treballar en equip i créixer professionalment 
i personalment. Amb carnet de conduir i disponibilitat per viatjar 
puntualment per Espanya. Oferim: Incorporació immediata. For-
mació específica a càrrec de l’empresa. Contracte de 3 mesos de 
prova amb possibilitat de ser indefinit. Sou fix mes incentius. Vehi-
cle i telèfon d’empresa.

Empresa industrial situada en població propera a Granollers, 
precisa 
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE (REf.2302-05)
Candidats/es amb formació a nivell d’ ADE o Empresarials, CFGS 
/ FPII Administració o similar.Imprescindible nivell mig d’anglès 
(F.C.). Les seves tasques principals seràn: facturació i control de 
les vendes; comptabilització de factures rebudes; pagaments a 
proveïdors i control de cartera, declaracions informatives, etc. 
S’ofereix contracte estable ( inicial d’un any per passar a inde-
finit). Jornada complerta fins les 19h. , de dilluns a divendres.La 
retribució orientativa és de 23-24.000 € bruts anuals.Impres-
cindible residents a la zona del Vallès Oriental.

Important empresa, líder en el seu sector, precisa per les seves
instal·lacions al Vallès Oriental un 
ENGINYER/A DE QUALITAT (Ref.2302-02)
Es responsabilitzarà de l’assegurament del control de qualitat a cal-
dereria fabricant d’equips a pressió i maquinària, també elaboració de 
dossiers  de qualitat, i coordinació i comprovació de proves no des-
tructives. Coneixedor de metal.lúrgica industrial i soldadura, normati-
va 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.2302-03)
Cerquem candidats amb formació a nivell d’Enginyeria, i amb 
certa experiència en dep. Post-venda i Gestió de Taller. S’incor-
porarà 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, l’atenció telefònica davant in-
cidències, 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 Euro-
pa. S’ofereix formació específica de producte. Contracte directa 
i estable amb l’empresa. Salari negociable.

BAR/RESTAURANT
EN LLOGUER
Totalment equipat.

Solsament per a professionals.
Bona situació. A Mollet.

Tel. 601 33 69 22

SELECCIONAMOS 

JEFE DE COCINA Y COCINERO
PARA RESTAURANTE UBICADO 

EN EL VALLÈS ORIENTAL
INTERESADOS/AS LLAMAR AL 617 097 697

Empresa situada en el Vallès Oriental, sector Caldereria, precisa
COMERCIAL CALDERERIA  (Ref.2302-04)
Candidatos/as con formación a nivel de Ingeniería Química o Industrial 
(no se descartan otros), nivel medio de idioma inglés, valoramos ex-
periencia comercial en sectores petroquímico/químico/ química fina/
farma/ ingenierías....etc. El ámbito y la zona a cubrir es la de Catalunya 
50% y España 50%. La empresa ofrecerá formación y soporte técni-
co suficiente para realizar su función. Inicialmente , tendrá soporte de 
la Dirección comercial para responsabilizarse posteriormente. Per-
fil comercial (venta técnica de productos) en venta directa a clientes 
industriales, no a través de distribuidores. Contrato fijo y directo con 
la empresa. Retribución orientativa 30-35.000€ en base a salario fijo 
+incentivos.

L’APARADOR

Ara fa 20 anys que dos amics, en Jose i 
en Joaquín, aixecaven les persianes d’un 
restaurant de cuina gallega a Granollers. 
Venien d’una experiència prèvia de 5 anys 
a Cornellà i l’èxit de Os Galegos ben avi-
at va convertir la marisqueria en un dels 
restaurants de referència a la comarca 
per menjar plats frescos d’ostres, llagos-
tes, gambes o musclos, a més d’una àmplia 

varietat de productes de primera qualitat. 
Per celebrar els 20 anys, el restaurant oferi-
rà de l’1 al 25 de març un menú de marisc a 
39,90 euros tant al migdia com a la nit, i els 
dies 7, 13, 14 i 22 de març organitzarà un 
maridatge per a un màxim de 40 persones. 
En aquestes sessions es faran diversos sor-
tejos, com una mariscada per a dues perso-
nes o un cap de setmana a Barbastro. 

Os Galegos celebra 20 anys  
de cuina gallega d’alta qualitat

MARISQUERIA OS GALEGOS   I  GRANOLLERS
Travessia del Lledoner,  9   I  93 840 30 39  I  www.osgalegos.com
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La UGT alerta que 6 de cada 10 contractes 
temporals duren menys de 6 mesos

El sector de la 
neteja d’edificis  
ha convocat cinc 
dies de vaga
L’assemblea de delegats i afiliats 
del sector de la neteja de locals i 
edificis que es va celebrar dilluns 
va acordar per majoria fer una 
vaga de 24 hores el proper 8 de 
març. “En funció de com vagi 
aquest dia, també vam acordar 
fer vaga els dies 4 i 5 d’abril i 
el 14 i 15 de maig”, assegura 
Mónica Muñoz, responsable de 
formació i neteja de la UGT al Va-
llès Oriental. 

Amb aquesta decisió, presa 
després que els responsables sin-
dicals expliquessin a l’assemblea 
l’estat actual de les negociacions 
per a la millora del conveni del 
sector, el personal de la neteja 
pretén fer pressió i donar visibi-
litat a la situació laboral en què 
es troba. “Els treballadors no 
podem seguir perdent poder 
adquisitiu ni drets laborals. A 
més de la congelació salarial, 
la patronal vol anar disminuint 
l’antiguitat del personal de la 
neteja de mica en mica fins a 
fer-la desaparèixer. No ho po-
dem tolerar”, apunta Muñoz. 

Segons la responsable de for-
mació i neteja de la UGT, unes 
40.000 persones poden decla-
rar-se en vaga el 8 de març a tot 
Catalunya i la seva protesta pot 
tenir afectacions en equipaments 
com escoles o centres d’atenció 
primària, entre molts altres. n

economia
Les bases del networking
Gran Centre organitza avui, dijous (20.30 h), a la Sala  
Tarafa la xerrada Genera nous contactes i oportunitats. Aprèn 
i practica les bases del networking efectiu, a càrrec de Baldi 
Figueras, especialista en el desenvolupament d’habilitats i 
competències per a la gestió del canvi i lideratge. 

Pilz, a les jormaes JAI a Vigo
L’empresa Pilz, amb seu a Granollers, participarà a 
les setenes Jornades sobre Tecnologia i Solucions per 
a l’Automatització Industrial (JAI) a Vigo (Galícia), 
que se celebraran entre el 12 i el 16 de març. Pilz 
farà difusió de les seves aportacions en indústria 4.0. 

OCUPACIÓ  EL SINDICAT INSISTEIX QUE CAL DEROGAR LA REFORMA LABORAL, QUE “AFAVOREIX LA PRECARIETAT”

El sindicat UGT ha alertat aquesta 
setmana, per mitjà d’un informe, 
de les ombres que acompanyen 
la recuperació de l’ocupació i la 
contractació al Vallès Oriental. 
De fet, el secretari comarcal de la 
UGT, Òscar Riu, ha explicat que, 
malgrat des de 2013 –quan l’ocu-
pació va tocar fons– s’han creat 
gairebé 5.651 llocs de treball al 
Vallès Oriental i el nombre de tre-
balladors ha arribat als 141.376, 
“encara ens trobem molt lluny 
dels nivells assolits abans de 
la crisi econòmica” –l’any 2007 
hi havia 152.768 llocs de treball 
a la comarca–. “L’ocupació no 
es recupera i seguim arrosse-
gant-ne un dèficit important. 
Cal destacar que la nostra co-
marca ha creat menys llocs de 
treball que l’any 2016”, indica 
el sindicat. Del total de llocs de 
treball existents, el 79,28% són 
per compte d’altri i la resta, el 
20,71% són autònoms (una xifra 
que ha baixat en els darrers anys, 
amb 700 treballadors per compte 
propi menys).

A més, la UGT alerta que els 
contractes són cada cop més pre-
caris i que la temporalitat va en 
augment. De fet, 6 de cada 10 con-

Font: UGt

El Vallès Oriental té 11.000 llocs 
de treball menys que abans de la crisi

tractes temporals de la comarca 
han estat per un període inferior 
als 6 mesos. I, a més, d’aquests, un 
70% han tingut una durada infe-
rior al mes. És a dir, el 39% dels 
contractes temporals fets durant 
el 2017 han tingut una durada 
màxima d’un mes.

“La contractació precària 
està enquistada”, diu Riu. La 
contractació indefinida s’ha re-
duït un 18% si es compara entre 
2007 i 2017, i la temporal ha aug-
mentat un 8,8% –i els contractes 
de menys de mig any s’han incre-
mentat un 4%–.

D’aquesta manera, la contrac-
tació indefinida s’ha convertit 
en una pràctica molt residual, 
només l’11,5% del total de con-
tractes subscrits són de durada 
indefinida (18.028 contractes) i 
els contractes temporals suposen 
un 87,2% de la totalitat (més de 
136.351 contractes).

La UGT detalla que l’abús de la 
temporalitat s’ha instal·lat a tots 
els sectors productius de la co-
marca. El sector serveis lidera la 
contractació amb més de 102.994 
contractes, dels quals el 88% són 
temporals. El segueix la indústria 
amb 43.941 contractes dels quals 

un 90% són temporals, la cons-
trucció amb 5.525 contractes i un 
82% de temporalitat i, per últim, 
l’agricultura amb 767 contractes i 
un 87% de temporalitat.

Les propostes sindicals
Amb les dades a la mà, el sindicat 
insisteix que cal derogar la refor-
ma laboral perquè “és ineficaç pel 
que fa a la creació d’ocupació 
estable i de qualitat, i perquè 
afavoreix la contractació tem-
poral i sense drets”. A més, la 
UGT alerta que la reforma també 

ha afavorit la prioritat d’aplicació 
de convenis d’empresa sobre els 
convenis sectorials, la qual cosa 
ha provocat l’aparició d’empreses 
multiserveis que ofereixen con-
tractes d’alta rotació i amb unes 
condicions salarials entre un 30 i 
un 50% inferiors a les del sector.

La UGT també reclama políti-
ques per potenciar l’ocupació en 
els sectors més estables, així com 
més control de les administracions 
en les subcontractacions que rea-
litzen i mesures que potenciïn la 
creació de contractes indefinits. n

LABORAL
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5
Formació bonifi cable 
de 15 h. De 9 a 14 h
NEGOCIACIÓ DE 
CONDICIONS DE VENDA: 
TANCA COMANDES I 
DEFENSA EL MARGE. 
Reforçar les tècniques de 
negociació comercail per 
evitar l’excessiva pressió 
del client i defensar els 
preus de venda. 
Cambra de Comerç  de 
Barcelona - Delegació de 
Granollers

6
Formació. 
Empresa i emprenedoria. 
De 9.30 a 13.30 h
TREBALLO A CASA, COM 
EM PLANIFICO? 
Eines i recursos per gaudir 
de la millor vessant de 
poder treballar a casa. 
Granollers Mercat

Formació. Comerç. 
De 14.30 a 16.30 h
EL COMERÇ UNIPERSONAL 
O FAMILIAR. OPORTUNI-
TATS PER CRÉIXER. 

Aprèn a reconèixer les 
oportunitats que té el teu 
comerç per créixer i ser 
més competitiu.
Granollers Mercat

7
Càpsula Punttic.
Emprenedoria 
De 9.30 a 12.30 h
EINES 
GEOPOSICIONAMENT 
I FOTOGRAFIA 360º 
PER AL TEU NEGOCI. 
Granollers Mercat

12
Jornada. 
Dones Emprendores. 
De 10 a 13.30 h.
CONTES AMB GUST 
DE XOCOLATA
Fes xarxa amb altres 
emprenedores. 
Org. Empenta
Granollers

13
Formació de 16 h. 
De 10 a 19 h
INTEGRACIÓ EFICIENT 
DE TECNOLOGIES 

RENOVABLES I SISTEMES 
D’ALT RENDIMENT 
EN L’EDIFICACIÓ. 
Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya

14
Càpsula. De 9.30 a 12.30 h
TWITTER PER A EMPRESA 
I EMPRENEDORS. 
EmprenTIC: El meu negoci a 
Internet. 
Granollers Mercat

15
Formació de 8 h. 
De 9.30 a 13.30 h
COM OBRIR UNA 
FRANQUÍCIA. 
Coneix el model de 
negoci de la franquícia. 
Granollers Mercat

Formació bonifi cable 
de 10 h. De 9 a 14 hores
GESTIÓ TELEFÒNICA: 
MILLORA LA IMATGE DE 
L’EMPRESA. Adquirir els 
coneixements i les habilitats 
que permetin donar un valor 
afegit a l’atenció al client. 
Cambra de Comerç  
de Barcelona - 
Delegació de Granollers

16
Formació bonifi cable 
de 20 h. De 9 a 14 hores 

GESTIÓ I PLANIFICACIÓ 
DE PROJECTES. 
Capacitar als assistents per 
gestionar projectes amb 
eines de gestió d’equips i 
recursos, disseny, 
planifi cació i execució. 
Cambra de Comerç  de 
Barcelona - Delegació de 
Granollers

19
Formació. Comerç. 
De 14.30 a 16.30 h
NEGOCIS LOCALS: 
COM ATRAURE CLIENTS DE 
PROXIMITAT PER INTERNET? 
Coneix les eines per arribar 
als teus potencials clients 
mitjançant internet amb 
una estratègia Social, 
Local  i Mòbil. 
Granollers Mercat

21
Formació bonifi cable 
de 8 h. De 9 a 18 h
REGLAMENT CLP. 
Conèixer els objectius 
generals del reglament 
CLP el seu àmbit 
d’aplicació i les 
modifi cacions. Etiquetatge 
i utilització d’eines 
informàtiques.
 Cambra de Comerç  de 
Barcelona - Delegació de 
Granollers

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

MARÇ 2018

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç: 
902 448 448  ext.1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

Les activitats organitzades per Granollers Mercat són subvencionades i gratuïtes pels assistents amb prèvia inscripció.

8 i 22 DE MARÇ
De 9.30 a 12 h
Formació emprenedoria
COM MUNTAR UNA 
EMPRESA. 
Tràmits, fi scalitat, ajuts, 
subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

1, i 15 DE MARÇ
De 9.30 a 12 h. 
Formació emprenedoria 
CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Comença amb 
el  CANVAS 
i acaba amb el Pla 
d’empresa
Granollers Mercat

09/03/2018. De 9.30 a 13.30 h

16/03/2018. De 9.30 a 13.30 h

23/03/2018. De 9.30 a 13.30 h

Cicle fi scalPROGRAMACIÓ

SESSIONS GRUPALS

DESTAQUEM: DIVENDRES FISCALS

ADREÇAT A LA PIME, TREBALL 
AUTÒNOM I L’EMPRENEDORIA

Coneix el que pots i no pots deduir en els teus 
impostos per a no tenir sancions d’Hisenda
Quines despeses i quin IVA em puc deduir?
Granollers Mercat

10 coses que els autònoms han de saber i ningú 
els hi explica. SL, autònom/a?, puc tenir atur?, 
treball a més d’un lloc? I més... 
Granollers Mercat

Si tinc una baixa? La jubilació? LOPD?  I més... 
Granollers Mercat

Obre al passeig de la Muntanya la primera 
cafeteria amb gats del Vallès Oriental

COMERÇ   MIXU’S CAT CAFÈ ÉS TAMBÉ UN CENTRE D’ACOLLIDA I D’ADOPCIÓ D’AQUESTS ANIMALS PROVINENTS DE PROTECTORES

Fa dos anys arribava a Barce-
lona la tendència japonesa dels 
neko cafès, espais on els clients 
poden jugar i relacionar-se amb 
gats –una mascota que sovint no 
és acceptada als minúsculs pisos 
nipons–. Ara la capital catalana 
ja té dos Cat Cafès, i Granollers 
obria el primer de la comarca el 
10 de febrer de la mà de Raquel 
Coca Guillamet, una emprenedo-
ra granollerina amant dels ani-
mals i que ha estat voluntària de 
diverses protectores. A diferència 
dels establiments barcelonins, al 
vallesà no cal pagar entrada per 
accedir-hi.

El Mixu’s Cat Cafè, situada al 
número 13 del passeig de la Mun-
tanya, és una pastisseria normal, 
però que disposa de dos espais 
dividits per un vidre, de manera 
que els animals estan separats de 
l’alimentació. “Els clients poden 
seure en una taula de la pastis-
seria o agafar una safata i por-
tar-la a la sala amb els gats”, 
explica Coca. 

Mixu’s Cat Cafè neix amb l’ob-
jectiu d’ajudar les protectores 
d’animals per tal d’acollir i fo-
mentar l’adopció o apadrinament 
dels animals. “Als gats adults els 
costa trobar llar i es van entris-
tint, i volia fer-hi alguna cosa”, 
explica la Raquel, qui destaca la 
bona acollida de la seva iniciati-
va i que el primer dia d’obertura 
de l’establiment ja es va adoptar 
un gat. Actualment al Mixu’s Cat 
Cafè n’hi ha set, tots provinents 
de protectores –vacunats i des-
parasitats–, que conviuen amb els 
clients. L’establiment té permís 
per acollir un màxim d’una dotze-
na de gats.

Mixu’s Cat Cafè vol convertir-se 
també en un servei global per als 
amants dels felins i compta amb 
un veterinari “amb preus ajus-
tats perquè tothom pugui tenir 
el seu gat ben cuidat”, assegura 
Coca, així com preveu acollir cur-
sos de formació sobre com tenir 
cura dels animals.

“Tot el que fem és per millorar 

Mostra de cuina 
de llegums del 
Vallès al mercat

RESTAURACIÓ

Avui, dijous, a la plaça Perpinyà, 
de 9.30 a 11.30 h, i compartint 
espai amb les parades del mercat 
setmanal, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental organitza amb l’As-
sociació Gastronòmica CuinaVO 
un showcooking de degustació de 
llegums del Vallès i varietats locals 
de tardor-hivern, dins el marc del 
projecte d’introducció de varietats 
locals de tardor-hivern a les explo-
tacions agroecològiques del Vallès 
Oriental. Els cuiners de CuinaVO 
elaboraran en directe set receptes 
fetes amb llegums del Vallès. n

MixU’s

CAFÈ AMB GATS  Les instal·lacions de Mixu’s acullen actualment 7 animals

la vida dels gats. Però en el fons 
això ajuda a les persones perquè 
ells milloren el nostre benestar”, 
conclou Raquel Coca, qui acull gats 

sense sostre provinents de protec-
tores. A Mixu’s els podeu visitar, 
apadrinar o adoptar perquè tin-
guin una nova llar. n  m.e.

Observatori dels 
centres urbans
El Museu de Granollers acollirà 
dimarts, a partir de les 10 h, la 
presentació de l’Observatori dels 
centres urbans de la Fundació 
Comerç Ciutadà, formada per as-
sociacions de comerciants de vuit 
nuclis urbans catalans entre els 
quals hi ha Gran Centre. n
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esports  
Georgina Carol es penja l’or
En la primera Fase d’Edat Escolar de gimnàstica artística  
celebrada a Vic, Georgina Carol, del CNG, es va proclamar  
campiona de la general, amb la millor puntuació en poltre.  
Formant equip amb Ariadna Torrent, Judit Perió i Mireia  
Merino, van aconseguir la plata en competició d’equips.

Matinal de futbol americà
El Granollers Fènix cadet jugarà dos partits 
dissabte al matí a les pistes d’atletisme. El 
primer, a les 10 h contra els Pagesos de  
Barcelona –tercer millor equip de Catalunya–  
i el segon, a les 12 h, contra el Badalona Dracs.

La sacsejada de l’arbre que Solive-
lles va fer la setmana passada va 
fer caure fruits en forma de gols i 
de victòria, que va deixar els tres 
punts a casa. Si quan va acabar el 
partit contra el Sant Andreu, el 
tècnic del Granollers qualificava 
de vergonyós el resultat i l’actitud 
de l’equip, amb el 3 a 1 que l’EC va 
encaixar a l’Horta, l’entrenador es 
va desfer en elogis pel gran partit 
que van fer els seus homes. I és 
que l’equip va córrer, va marcar 
primer, va remuntar l’empat, es 
va posar per davant i no va dei-
xar de lluitar fins al final –amb la 
recompensa del tercer gol–. I tot 
això, jugant amb un home menys 
des del minut 37 per l’expulsió de 
Felipe Sá. Ni un rastre de l’equip 
sense confiança, de l’equip que 
baixa els braços quan les coses 
comencen a anar malament. Cap 
semblança amb el conjunt que 

Ocasió d’or de l’EC per abandonar la 
zona de descens si guanya al Palamós

segueix en zona de descens una 
jornada més, i que veia la pilota 
a la seva xarxa abans que el rival.

Diumenge a Palamós
Dos punts separen l’EC del Pala-
mós. Dos punts que separen el des-
cens de la salvació teòrica –tot de-

FUTBOL I Tercera Divisió  EL CONJUNT MOSTRA EL CAMÍ QUE HA DE SEGUIR SI VOL SALVAR LA CATEGORIA

arxiU / x. solanas

CARÀCTER  L’EC va passar per sobre l’Horta tot sobreposant-se a totes les adversitats

SUCCESSOS  LA POLICIA VA DESARTICULAR LA TRAMA, AMB SEU A LA XINA, I VA FER 31 DETENCIONS BÀDMINTON I Divisió d’Honor  LA VICTÒRIA SALVARIA L’EQUIP

EC Granollers-Santfeliuenc, a la 
llista de possibles partits comprats 

La permanència, contra Arjonilla

pendrà dels descensos de Segona 
B–. Diumenge l’equip viatjarà fins 
al Baix Empordà per intentar de-
mostrar que la millora de l’equip 
és permanent i sortir, amb els tres 
punts, del pou on porta tantes set-
manes ancorat. En el partit de la 
primera volta, els palamosins van 

guanyar 1 a 2, el resultat dependrà 
de quin EC salti al terreny. Serà el 
Dr. Jekyll  de Sant Andreu o el Sr. 
Hyde de l’Horta?  n

El partit que va disputar l’EC con-
tra el Santfeliuenc la temporada 
2015-2016 és un dels 50 partits 
que estan sota sospita d’estar vin-
culats amb apostes il·legals. 

La Policia Nacional va desar-
ticular una trama que manega-
va partits de Segona B i Tercera, 
com a mínim, des de fa tres tem-
porades. Es van fer escorcolls en 
diversos locals i habitatges –on 
es van trobar diners en efectiu– 
d’Extremadura, Andalusia, Caste-
lla-La Manxa, Múrcia i Catalunya, 
i es van saldar amb un total de 31 
detinguts. Segons la investigació, 
duta a terme al llarg dels darrers 
mesos, la xarxa estaria orques-

L’Associació Granollers Esportiva  
es jugarà la permanència a la mà-
xima categoria estatal contra l’Ar-
jonilla. Entre els dos equips estarà 
el descens a la Primera Nacional, 
ja que, a falta de dues jornades, els 
granollerins són penúltims amb 
9 punts i els de Jaén, últims amb 
sis. “En principi només baixa un 
equip, ja que havien de ser dos, 

però un es va retirar abans de 
començar la temporada”, expli-
cava Pau Garcia, entrenador del 
club. Si el bàdminton granollerí 
guanya contra l’Arjonilla, tindrà 
al sac la permanència matemà-
tica. Si perd, haurà de jugar-s’ho 
tot en l’última jornada contra CB 
Pitiús. El partit serà dissabte a les 
18 h al pavelló del Congost. n

trada des de la Xina i diversos 
jugadors de diferents clubs hau-
rien estat instruïts per aprendre 
a forçar situacions de joc, com per 
exemple fores de banda, còrners o 
fores de joc, que són al que aques-
tes organitzacions aposten. Se-
gons fons de la investigació “juga-
dors en actiu, especialment del 
sud de la península, s’haurien 
posat en contacte amb altres ju-
gadors per tal de convèncer-los 
d’arreglar alguns partits”.

Un dels duels que ha sortit en la 
investigació és el que van disputar 
l’EC i el Santfeliuenc el 17 d’abril 
de 2016 i que va acabar amb el 
resultat de 3 a 2 favorable als 

granollerins. La informació sobre 
les pressumptes irregularitats de 
cada un dels partits es troba sota 
secret de sumari. Altres equips 
que han vist el seu nom esquitxat 
per la notícia són el Real Madrid 
Castilla, el Sevilla C i el Múrcia B; 
o el Barcelona B, el Cornellà, el Vi-
llarreal B i el Gavà pels seus par-
tits contra l’Eldense.

Els partits sota sospita han es-
tat detectats per Federbet, un or-
ganisme sense ànim de lucre que 
lluita contra les apostes il·legals 
en l’esport rastrejant les oscil·la-
cions fraudulentes de les cotitza-
cions de les apostes en els princi-
pals mercats. n

Tercera Catalana

Segon partit consecutiu de l’Atlètic 
del Vallès contra rivals directes a 
la classificació. Si la setmana pas-
sada va allunyar tres punts més el 
Palautordera –que es queda 16è 
amb 16 punts– amb la victòria per 
2 a 0 al Primer de Maig, dissabte ju-
garà a Santa Eulàlia –14è– per aug-
mentar els quatre punts amb què 
els granollerins superen als ronça-
nencs. L’Atlètic del Vallès és 12è a 
la classificació amb 21 punts. n

L’Atlètic del Vallès 
es desplaça
a Santa Eulàlia

PALAMÓS - EC GRANOLLERS
Diumenge, 25  12 h Palamós

EC GRANOLLERS   3
HORTA   1

FUTBOL SALA I Nacional Cat.

El CEFS Ciutat de Granollers torna 
a assaltar les primeres places de la 
classificació. Amb la victòria a casa 
del primer, el Sancsur, per 2 a 4, 
els granollerins se situen segons a 
només un punt del lideratge. Dis-
sabte (19 h al pavelló de Can Bas-
sa) rebran el Padre Damián –sisè– 
per mantenir la pressió sobre el 
Sancsur, que disputarà un difícil 
partit contra el tercer classificat, el 
Betania Patmos.  n

El CEFS guanya  
a la pista del líder  
i se situa segon
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Campus

El CB ja ha obert les inscripcions  
pel classic casal de bàsquet de  
Setmana Santa que l’entitat  
organitza cada any. S’hi poden 
apuntar nens i nenes d’entre 5 i 13 
anys i serà en horari de matí –de 
8.30 a 14.30 h– del 26 al 29 de març.

OBERTES LES 
INSCRIPCIONS

BÀSQUET I Copa Catalunya  L’EQUIP HA GUANYAT SIS DELS SET DARRERS PARTITS I ES PERMET SOMIAR AMB LA QUARTA PLAÇA

Manel Blanco: “Per història i estructura 
de club, mereixem pujar a Lliga EBA”

xavier solanas

TREBALL L’equip ha trobat el seu joc en el darrer tram de lliga

El CB Granollers començava en-
guany un nou projecte amb l’ob-
jectiu de mantenir la categoria. 
Ara, però, després de les últimes 
sis victòries en set duels, que 
l’han deixat a dos partits de la 
salvació matemàtica, l’equip es 
veu fort i es permet somiar amb 
la quarta plaça que dóna accés als 
play offs d’ascens. “Per història 
i per estructura, el club es me-
reix estar a Lliga EBA; ara ens 
ho hem de guanyar esportiva-
ment”, explica Manel Blanco, en-
trenador dels granollerins. “Hi va 
haver un moment de la tempo-
rada que no sabíem a què jugà-
vem, i vam perdre contra rivals 
que, per qualitat, no hauríem 
d’haver perdut, però sí per com 
jugàvem. Ara ens hem centrat, 

CN SABADELL - CB GRANOLLERS
Dissabte,  17 h Sabadell

comencem el joc des de la de-
fensa i afegim punts de qualitat 
ofensiva”. 

Cinc baixes per cobrir 
Dissabte, l’equip visita el CN Sa-
badell –quart per la cua–, un con-
junt amb necessitat de puntuar 

per sortir de la zona de descens. 
Però el major problema dels gra-
nollerins serà la manca d’efec-
tius. ”Entre lesions i problemes 
d’horaris de feina, tenim cinc 
baixes”, comenta Blanco, que té 
clar que la solució s’ha de buscar 
a casa. “No és el primer partit 

CB GRANOLLERS                              85
BADALONÈS 84

que anem així, i per sort tenim 
el segon equip –tot i que aquesta 
setmana coincideixen horaris i no 
podrà comptar amb ells–, el júni-
or i, fins i tot, el cadet. De fet, a 
algun ja l’he fet debutar amb el 
primer equip”. n

Primera Cat. Femenina

JUDO

Contundent derrota del primer 
equip femení del CB contra el 
Premià. Les del Maresme no van 
trobar rival en les granollerines 
i es van endur el partit per 83 a 
45. L’equip segueix en 10a plaça 
i dissabte s’enfrontaran al Sant 
Fruitós, segon classificat a sis vic-
tòries del CB.  Les del Bages tenen 
la millor defensa de la lliga i només 
han encaixat 873 punts en les 18 
jornades de lliga –una mitjana de 
48 punts, per 54 del CB–. n

Luís Fernández, judoca aleví del 
Club Judo Granollers, va guanyar 
l’or a la Super Copa de Catalunya 
que es va disputar el cap de set-
mana a Blanes. Fernández va fer 
una gran competició i va guanyar 
els tres combats que va disputar. 
També va representar al club gra-
nollerí Ilia Tomic, però no va po-
der amb els seus rivals. n

El CB femení visita 
la millor defensa

Luís Fernández 
s’endú l’or a Blanes
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EL QÜESTIONARI

Detalls de l’Europeu d’Handbol

EL KH-7 BUSCA, CONTRA L’ELX, 
OBRIR FORAT AMB LA PART BAIXA
n Dissabte, el KH-7 viatjarà fins a Elx per a disputar la 16a jornada de lliga. 
Les granollerines són vuitenes amb 15 punts i superen a les valencianes per 
només tres punts i una posició –novenes amb 12–. Una victòria vallesana 
obriria un forat de cinc punts respecte la part mitja-baixa de la classificació. 
Les noies de Robert Cuesta hauran de vigilar especialment amb Ivet Musons 
i Laura Hernández. Entre les dues jugadores sumen més de la meitat dels 
gols que ha marcat el seu equip –196 de 348–. Al tancament d’aquesta 
edició, l’equip estava jugant a A Guarda (Pontevedra) el partit de tornada 
de la segona ronda de la Copa de la Reina. A l’anada, les granollerines van 
guanyar per 28 a 20 al Palau. n

WATERPOLO I Primera Divisió

Després de la desfeta que l’equip 
absolut de waterpolo masculí del 
CNG va patir la setmana passada 
contra el Monjuïc –en què va per-
dre per 15 a 6–, els granollerins in-
tentaran refer-se amb el duel que 
disputaran a casa contra l’Horta 
(dissabte a les 18.15 h a les pis-
cines granollerines). Els barcelo-
nins són un rival directe per les 
aspiracions dels granollerins a la 
classificació, ja que són setens –el 
CNG és vuitè– i només un parell de 
punts separen els dos conjunts. 

Victòria pel femení
L’absolut femení va guanyar per 
7 a 14 al Garraf en la segona fase 
de la lliga de Primera Divisió. Les 
granollerines es mantenen en la 
primera plaça i no tornen a jugar 
fins al 10 de març, quan rebran la 
visita de l’Atlètic Barceloneta. n

Un mes després que la selecció espanyola es convertís en la nova 
campiona d’Europa d’handbol, Toni Garcia, segon entrenador del 
combinat, i el pivot Adrià Figueras, contesten el qüestionari sobre 
curiositats i moments concrets del campionat.

rFeBM

El waterpolo 
masculí es vol 
refer contra l’Horta

El Fraikin visitarà la pista del 
Wacker Thun suís com a primer 
classificat del grup D de la fase de 
grups de la Copa EHF –empatat 
a tres punts amb el Chambéry, a 
qui supera per diferència de gols–. 
Després de la victòria aconsegui-
da al Palau contra el KS Azoty-Pu-
lawy per 32 a 26, l’equip que en-
trena Antonio Rama jugarà 
l’últim partit de la primera 
volta de la lligueta a domicili. 

El Fraikin viatja a Suïssa com 
a primer de grup de la EHF

HANDBOL I Copa EHF  SERÀ L’ÚLTIM PARTIT DE LA PRIMERA VOLTA, EL SEGON A DOMICILI

x. solanas

LA LLUITA DEL PIVOT  Porras superant l’embestida d’un defensa del Pulawy

WAKER THUN - FRAIKIN BMG
Diumenge, 25  17 h. Suïssa

FRAIKIN BM GRANOLLERS 32
KS AZOTY - PULAWY 26

“Els suïssos són un equip amb 
jugadors petits i molt ràpids 
que crec que no podrem contro-
lar tant bé com els polonesos, 
que era un equip més gros i fort, 
però més lent”, explica el tècnic.

Al tancament d’aquesta edició 
l’equip estava jugant contra Teu-
cro al Palau. L’equip era el quart 
classificat a dos punts del segon, 
l’Ademar. n

NATACIÓ  EL CAMPIONAT ES VA DISPUTAR A OVIEDO
cnG

Pujadas i Morales, campions amb Catalunya
Els nedadors del CNG, Héctor Morales i Júlia Pujadas, convocats 
amb la selecció catalana per a participar al Campionat d’Espanya 
per Comunitats Autònomes, es van fer amb el primer lloc. Al podi 
general, Catalunya va pujar al primer esglaó, amb un total de 
1.360,5 punts, seguit de Madrid amb 1.197,5 punts, i Andalusia 
amb 1.036,5. El mateix podi es va repetir per categories, com en  
la infantil, on hi va participar Morales, i en la júnior amb Pujadas. 
La competició es va celebrar el cap de setmana a Oviedo.

T.- Una medalla; si era d’or, millor

T.- Tenia habitació individual

T.- Porto sempre els mateixos 
calçotets

T.- Evolucionen i fins al cap de 
dues o tres hores després  
d’acabar el partit, no desapareixen

T.- La derrota contra Eslovènia

T.- Dinamarca

T.- Suècia i Hongria

T.- Dinamarca i Suècia

T.- Quan vam passar a semifinals

T.- No m’ho crec

T.- Ondrej Zdrahala (Rep. Txeca)

T.- Els tres espanyols

T.- Jordi Ribera

T.- Hongria

T.- Poder combinar la selecció, 
amb el Barça i amb l’escola. Ser 
professional en l’handbol és 
molt complicat.

A.- Arribar a semifinals

A.- En Cañe (Joan Cañellas)

A.- Entrar a la pista amb el 
peu dret

A.- Quan comença

A.- La derrota contra Eslovènia

A.- Eslovènia

A.- Alemanya

A.- França

A.- Quan vam passar a semifinals

A.- Em vaig quedar molta 
estona en blanc

A.- Sander Sagosen (Noruega)

A.- Arpad Sterbic (Espanya)

A.- Jordi Ribera

A.- Macedònia

A.- Si pot ser, seguir al BMG i 
a la selecció.

En quina posició hauries signat acabar abans de l’Europeu?

Amb qui comparties habitació durant la concentració?

Abans d’un partit, tens alguna superstició confessable?

En quin moment s’acaben els nervis propis d’un partit?

Quin va ser el moment més complicat de tot l’Europeu?

Quina va ser la selecció més incòmode que us vau trobar?

Quina va ser la defensa més dura contra la que vau jugar?

Quin va ser l’atac que us va resultar més difícil de parar?

Quan vas veure opcions reals de poder guanyar l’Europeu?

Què va ser el primer que vas pensar quan vau guanyar?

Si haguessis d’escollir un jugador del torneig, quin seria ?

Quin creus que va ser el millor porter del campionat?

Amb quin seleccionador de l’Europeu et quedaries?

Quina va ser l’afició més sorollosa que us vau trobar?

Què desitges que et depari el futur més immediat? 

ADRIÀ FIGUERAS 
Pivot del Fraikin i de  

la selecció espanyola

TONI GARCIA
Segon entrenador de la selecció 

i granollerí
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Pau Mariné i Arnau Ri-
card participaran a l’edi-
ció 2018 de l’Uniraid, el 
viatge-aventura solidari 
adreçat a universitaris 
que començarà dissabte 
al Marroc. Els dos estu-
diants són de Barcelona, 
però es van conèixer al 
grau en Enginyeria de 
l’Automoció de la UGra-
nollers. “Va venir el 
director de l’Uniraid 
a explicar-nos la cur-
sa i vaig saber que hi 
volia participar”, con-
fessa Mariné, qui va aconseguir engrescar 
a Ricard. La prova s’ha de córrer amb cot-
xes de més de 20 anys i amb tracció a dues 
rodes. “Ens vam decidir per un Citröen 
AX, per estètica, funcionament i perquè 
qualitat-preu en vam trobar un que es-
tava molt bé”, explica el pilot, qui afegeix 
que “entre el cotxe, l’assegurança i tot el 
que hem hagut de revisar i millorar, ens 
haurem gastat uns 1.300 euros. De fet, 
l’organització ja demana aquests tipus 
de cotxes perquè sap que els vehícles 
són barats i les peces de recanvi estan 

bé de preu”. El ral·li també té una vessant 
solidària. “Cada participant ha de portar 
un mínim de 30 quilos de material soli-
dari, no de menjar, perquè no poden as-
segurar que no porti porc i és una zona 
de religió majoritariament musulmana, 
però sí material escolar i roba. Ens hem 
mogut per botigues, marques com Pritt, 
Bic i Instant ens han donat material, la 
universitat també s’ha mogut molt, por-
tem molta roba de nadó... Al final hem 
reunit gairebé 90 quilos”. L’aventura aca-
va diumenge 4 de març a Tànger. n

MOTOR  CADA EQUIP HA DE PORTAR 30 KG DE MATERIAL SOLIDARI PER REPARTIR

Uniraid: Barcelona-Tànger 
passant per Granollers

JaUMe MartÍn

L’EQUIP Pau Mariné (dreta) i Arnau Ricard amb el Citröen AX
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Cinema infantil doblat al català
L’OCine del centre comercial El Nord s’ha adherit a la 
campanya del Consorci de Normalització Lingüística 
per oferir cinema infantil en català. Així, els dissabtes 
(16.15 h) projectarà Tadeu Jones 2, Operació Cacauet 2 
(3 de març), Paddington 2 (10) i La colla de la selva (17).

Lausana estrenarà disc l’1 de març 
El grup granollerí Lausana ha avançat aquesta setmana el 
primer single del seu nou disc, AS-506, que sortirà a la llum 
l’1 de març i que està produït per Jordi Casadesús i la mateixa 
banda de pop indi. Es tracta del tema Apollo 11, que compta 
amb un vídeoclip difós a través de les xarxes del grup.

Andrea Motis i Chamorro 
omplen el TAG per gaudir 
de l’‘Emotional Dance’

Lluís Vidal composa dotze peces 
per a la JazzGranollers Ensemble

MÚSICA  EL 28è FESTIVAL DEL JAZZ VIU AQUEST CAP DE SETMANA DOS DELS SEUS PLATS FORTS, AMB CONCERTS AL CASINO I AL TEATRE AUDITORI

Andrea Motis és un nom gairebé 
imprescindible en els festivals de 
jazz del moment. Tampoc hi falta-
rà en la 28a edició del festival gra-
nollerí. Així, dissabte (21 h) serà al 
Teatre Auditori, en un concert que 
avui ja té les entrades esgotades.

Amb la música d’ídols com 
Louis Armstrong i Chet Baker, la 
jove trompetista i cantant Andrea 
Motis (Barcelona, 1995) porta al 
costat del baixista Joan Chamorro 
enlluernant al públic des del 2010, 
quan va gravar com a cantant so-
lista amb només 14 anys el disc 
titulat Joan Chamorro presenta An-
drea Motis.

Ara i després de sis treballs, pre-
senta Emotional Dance (Impulse!, 
2017), el seu primer treball en so-
litari, que s’ha gravat a Nova York 
–al costat d’una banda formada 
per músics catalans i nord-ameri-
cans– i que està produït per Jay 
Newland i Brian Bacchus.

La trompetista i cantant, però, 
no es distancia del seu mentor 
ni del quintet amb què ha actu-
at i enregistrat àlbums els últims 
set anys, aquest inclòs. De fet, 
Chamorro és un dels productors 
d’Emotional Dance, un disc en què 
Motis s’estrena en la composició.

Emotional Dance és la síntesi 
de la trajectòria d’aquest quintet 
–que completen Ignasi Terraza al 
piano, Josep Traver a la guitarra 

El 28è Festival de Jazz de Grano-
llers arriba aquest divendres (22 
h) a un dels seus plats forts més 
especials, en què el pianista Lluís 
Vidal acompanyarà la JazzGrano-
llers Ensemble amb un concert 
de composicions originals per a 
aquesta formació de gala.

La JazzGranollers Ensemble, 
sota la direcció artística del gui-
tarra Joan Sanmartí, té els seus 
orígens en la voluntat de forjar 
una eina per a la creació i l’experi-

enric Mestres

mentació musical i neix com a 
plataforma per potenciar l’activi-
tat de creadors que volen cercar, 
en el llenguatge del jazz i la mú-
sica improvisada, el seu vehicle 
d’expressió.

Cada any presenta una produc-
ció pròpia al festival, amb la col-
laboració d’un músic convidat. 
En edicions anteriors, ha comptat 
amb Jorge Rossy, Perico Sanbeat i 
Carles Benavent. 

Enguany el protagonista serà 

D DIVENDRES 23 de febrer
Ll Casino
H 22 h  € 15

D DISSABTE 24 de febrer
Ll Teatre Auditori
H 21  € 15 / 8

i Esteve Pi a la bateria–, dins del 
qual Motis ha anat guanyant lide-
ratge i solidesa artística; la culmi-
nació de tants anys de dedicació a 
la música, i essencialment un re-
flex de l’evolució viscuda dins del 
quintet de jazz.

Un disc eclèctic, però amb el 
segell del quintet, en què Motis 
inclou versions de temes swing 
i estàndards de jazz, tres peces 
compostes per ella i dues perso-
nals versions en català: La Gavina 
(Frederic Sirés) i Louisiana o Els 
camps de cotó (d’Els Amics de les 
Arts).

Andrea Motis és una de les pro-
meses més sòlides del panorama 
del jazz al país. Encara que només 
tingui 22 anys, la seva maduresa 
musical supera amb escreix l’ex-
pectativa davant la seva edat. Això 
es deu al fet que va començar a to-
car la trompeta als set anys i tres 
anys després va començar a estu-
diar jazz a l’Escola Municipal de 
Música de Sant Andreu amb Cha-
morro, que la va reclutar poc des-
prés perquè formés part de la seva 
banda, tot i ser una adolescent. Tot 
aquest llegat es podrà veure al 28è 
Festival de Jazz. n

LLUÍS VIDAL  És el convidat de l’Ensemble per a aquesta producció

Lluís Vidal, qui ha composat 12 
peces que permetran anar presen-
tant un a un els intèrprets de luxe 
que es reuneixen per primer cop a 
l’Ensemble –Pablo Selnik, a la flau-
ta; Pablo Mainetti, al bandoneó; 
Apel·les Carod, al violí; Santi de la 
Rubia, al saxo; Oscar Latorre, a la 
trompeta; Carme Canela, a la veu; 
Masa Kamagughi, al contrabaix; 
David Xirgu, a la bateria, i el ma-
teix Sanmartí a la guitarra–.

Vidal i Sanmartí han plantejat 
el concert com la Crònica d’un 
any, per la qual cosa s’estructura 
amb aquesta dotzena de compo-
sicions, així com un epíleg escrit 
ad hoc per Sanmartí i inspirat en 
els diversos temes presentats al 
llarg del concert.

El Casino viurà una de les vet-
llades més especials d’aquest 28è 
Festival de Jazz, que completa el 
cap de setmana amb un altre plat 
fort: el concert d’Andrea Motis al 
TAG de dissabte. n m.e.

taG

ANDREA MOTIS  Una de les promeses del panorama jazzístic del país

Diumenge el públic del Teatre Auditori va poder gaudir d’una  
actuació de l’Orquestra de Cambra de Granollers (OCGr), en aquesta 
ocasió acompanyada del pianista Josep Colom, amb qui van  
executar un concert de peces clàssiques de Beethoven i  
Mendelssohn per transportar l’oïent a l’època del romanticisme.

arxiU

L’OCGr TRANSPORTA 
AL ROMANTICISME 
DE BEETHOVEN



27dj, 22 febrer 2018 CULTURA

Sense Sal serà la formació prota-
gonista del concert solidari que 
organitza l’associació de criança 
respectuosa Entre Mares a la Sala 
Nau B1 per recaptar fons per al 
Laboratori d’Investigació del 
Càncer Infantil de l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona. 

Sense Sal és un grup egarenc de 
pop-folk festiu, que en el darrer 
disc ha introduït també la música 
electrònica. Amb cinc treballs al 
currículum, a la Nau B1 presen-
tarà l’últim, editat el 2017, Només 
tenim la veu. Entre els diferents 
reconeixements que ha rebut la 

Sense Sal amanirà la festa 
solidària d’Entre Mares a la B1

MÚSICA  EL CONCERT SERVIRÀ PER RECAPTAR FONS PER A LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

sense sal

GRESCA  Sense Sal farà moure el públic de la sala Nau B1

La cantautora Ivette Nadal ac-
tuarà dijous (19.30 h) a La Clau 
de Sant Celoni, on desgranarà el 
seu segon poemari, Arbres, mars, 
desconcerts (Llibres del Segle, 
2018), en un recital amb Caïm 
Riba, qui va col·laborar en el dar-
rer disc de la granollerina. Nadal 

ja va vincular música i poesia 
al seu primer recull de poemes, 
Camí privat (autoeditat, 2009), 
inspirat en el disc Guerres dol-
císsimes (autoeditat, 2007). Ara 
l’imaginari parteix de l’últim disc, 
Tornar a mare (autoeditat, 2015), 
que tracta sobre l’anorèxia. n

Ivette Nadal presenta el seu 
segon poemari a Sant Celoni

xavier solanas

Illa Carolina torna a casa
Els paretans Illa Carolina actuen a Granollers com qui ho fa a casa,  
envoltats d’amics, amb seguretat i molta energia. Així ho van demostrar 
també dissabte a la Nau B1, on presentaven el seu darrer treball, Bellavista, 
un disc madur i optimista que va encomanar l’entusiasme al públic.

banda, Sense Sal va quedar semi-
finalista al de Grup Revelació En-
derrock 2014, i finalista al Grup 
Revelació Premis ARC 2015.

La banda, nascuda el 2010, 
compta amb vuit músics a l’es-
cenari: Nasi Cabanes (guitarra i 
veu), Albert Bach (bateria), Cris-
tina Martínez (teclat), Salva Caña-
dell (baix), Ana Moya (violí), Pep 
Tormos (trompeta) i Alícia Rey 
(guitarra i veu).

Entre Mares organitza un con-
cert solidari, des de l’any 2012, 
per contribuir a la investigació 
del càncer infantil. Sumant les 
aportacions obtingudes amb l’or-
ganització dels concerts solidari 
l’associació Entre Mares ha apor-
tat al Laboratori d’Investigació 
del Càncer Infantil de l’Hospital 
de Sant Joan de Déu un total de 
33.692,49 euros. n 

D DISSABTE 24 de febrer
Ll Sala Nau B1
H 17.30 h  € 12 / 8
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Kebyart Ensemble és un quartet de 
saxos format a l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) que 
s’ha consolidat com un dels grups 
de cambra més notables del país. 
Divendres (20 h) actuarà a la Sala 
Petita del TAG, en el marc del cicle 
Carles Riera de l’Escola Municipal 
de Música, i presentarà una selec-
ció d’obres d’alguns dels composi-
tors més importants del segle XX.

Kebyart Ensemble és un quartet 
de saxofons que neix l’any 2014  
sota la tutela de Nacho Gascón, pro-
fessor de saxo i de música de cam-
bra de l’ESMUC. Està integrat pels 
joves Pere Méndez, saxo soprano; 

Víctor Serra, saxo alt; Robert Se-
ara, saxo tenor; i Daniel Miguel, 
saxo baríton. El quartet va guanyar 
el concurs El Primer Palau l’any 
2016, a més d’altres premis com 
el 2n a la 84a edició del Concurso 
Permanente de Joventudes Musi-
cales de España i el 1r premi al 10è 
Concurs Internacional de Música 
de Cambra Higini Anglès. 

El nom Kebyart, que pretén re-
flectir les possibilitats sonores del 
quartet de saxos, prové d’un dels 
conjunts instrumentals tradicio-
nals d’Indonèsia, el gamelan gong 
kebyar, original de l’illa de Bali i 
significa “el procés de floració”. n  

Pep Bou prepararà el seu 
proper espectacle, Bloop, 
a Corró d’Amunt
L’artista granollerí Pep Bou pre-
pararà el seu proper espectacle 
de bombolles, Bloop, a la sala gran 
de les Antigues Escoles de Corró 
d’Amunt després d’haver signat 
dimarts un conveni de col·labo-
ració amb l’Ajuntament de les 
Franqueses, que li cedeix l’espai a 
ell i a la seva companyia, de mo-
ment durant tot el febrer i alguns 
dies de març . “Estem encantats 
d’assajar a Corró d’Amunt per-
què és una bona oportunitat de 
treballar en un espai adequat, 
que també ens permet arre-
lar-nos-hi. A més, el poble té un 
entorn favorable per als assajos, 
que requereixen una tempera-
tura molt concreta, una bona 
humitat i que no hi hagi corrent 
d’aire”, va assegurar Bou, que fa 
15 anys que viu a Corró d’Amunt, 
en l’acte de signatura del conveni.  

De retruc, la sessió de la sala 
ha estat el primer pas del poble 
franquesí per començar a crear 
sinèrgies amb un artista de renom 
internacional i únic en la seva espe-
cialitat: “És una bona manera tan 
de fomentar la cultura del nostre 
país com de situar les Franque-
ses al mapa”, va apuntar Marina 
Ginestí, regidora de Cultura. 

Com a part de l’intercanvi, la 
preestrena de Bloop tindrà lloc 
a l’Auditori de Bellavista en una 
data encara per determinar, però 
que l’artista ja ha avançat que 
serà a finals d’any: “per treba-
llar amb les bombolles cal pa-
ciència, estar atent i jugar”. De 
moment, Bou ha explicat que serà 
un espectacle amb tres actors i 

t.p.

Insectotròpics porta al TAG 
un espectacle multidisciplinari 
sobre l’inici de la primavera àrab
The Legend of Burning Man arriba 
divendres (21 h) al Teatre Audito-
ri (TAG) per no deixar indiferent 
a ningú. Un autèntic viatge poètic 
i oníric, basat en fets reals, en el 
qual la companyia Insectotròpics 
fa una revisió d’un antic especta-
cle, Bouazizi, estrenat el 2013 i 
actualitzat el 2017 sota una nova 
mirada amb la col·laboració artís-
tica de David Climent de Corde-
ros. Tot per intentar respondre 
una gran pregunta del nostre 
temps: si tots estem a la xarxa, qui 
és l’aranya?

The Legend of Burning Man ex-
plica la història d’un home del 
qual tothom ha sentit parlar, però 
de qui ningú en sap el nom. Un 
mite per a milions de persones, 
capaç d’incendiar la xarxa a la ve-
locitat del foc i desencadenar al 
seu pas una onada de revolucions.

Burning Man és Mohamed 
Bouazizi, un jove venedor ambu-
lant que, asfixiat pel seu context 
econòmic i pel maltractament 
policial que patia, va cremar-se 
públicament. La inesperada i acla-
paradora onada expansiva que va 
causar el seu gest va convertir 
Bouazizi en un mite per a milions 
de persones, propiciant la prima-
vera àrab.

Insectotròpics recrea la utilitza-
ció d’aquesta mort tràgica i bru-
tal; com es manipulen les imatges, 
esdevenen icones coses que no 

FUSIÓ  L’espectacle barreja videoart, pintura, teatre, música i performance

EL PROJECTE ES PREESTRENARÀ A L’AUDITORI DE BELLAVISTA

taG

PEP BOU  Assajarà a les Antigues Escoles de Corró d’Amunt

UN SAXO I QUATRE 
VEUS, A LA TARDA

Concert familiar

El mateix divendres (19 h) tindrà 
lloc el concert familiar gratuït de 
30 minuts, amb el saxofon com a 
instrument protagonista. El saxo, 
desenvolupat a partir de 1840, va 
ser considerat per compositors com 
Berlioz un instrument ”ple, vibrant 
i d’una força enorme”. Durant la 
interpretació de Kebyart Ensemble 
es podrà gaudir d’un concert a 
quatre veus que busca ampliar les 
fronteres del que és un quartet, i 
crea noves sonoritats. Es farà una 
selecció de temes dels compositors 
més importants del segle XX.

ARTS ESCÈNIQUES  ELS COREÒGRAFS PRESENTEN DUES PECES DE GRAN FORMAT

ho són, es manipula l’opinió pú-
blica i els sentiments. En aquest 
món globalitzat i híperinformat, 
“la quantitat d’informació és 
directament proporcional a 
la quantitat de manipulació”, 
apunta la companyia. El videoart, 
la pintura, el teatre, la música en 
directe i la performance es fusio-
nen en aquest espectacle brutal 
que cal veure girant al voltant del 
seu escenari en 360°.

Una posada en escena que en-
senya les entranyes del procés, 
les tècniques emprades i el seu 
funcionament. Un espectacle es-
cènic d’art multidisciplinari on 
s’experimenten en directe les 
possibilitats plàstiques i expres-
sives del mestissatge de mitjans 

D DIVENDRES 23 de febrer
Ll Teatre Auditori
H 21 h  € 15 / 8

Un quartet de saxofons 
tocarà obres del segle XX

MÚSICA  EL CONCERT DE KEBYART ENSEMBLE ESTÀ INCLÒS AL CICLE CARLES RIERA

dos personatges, “un més mate-
rialista i un altre més poètic. 
Tots dos xoquen i sorgeix un 
conflicte, que acaba transfor-
mant-se gràcies al viatge amb 
les bombolles”, deia. Bou preveu 
estrenar oficialment l’espectacle 
durant l’any 2019. 

A més de la cessió de l’espai i 
de la preestrena de Bloop a l’au-
ditori de Bellavista, al llarg dels 
propers mesos les Franqueses 
acollirà una xerrada sobre la tra-
jectòria artística de Bou. El con-
sistori també s’ha compromès a 
intentar implicar les escoles del 
municipi en el projecte. 

‘El Circ Cric de les Franqueses’
Durant l’acte de signatura del 
conveni entre l’Ajuntament de les 
Franqueses i Pep Bou, l’artista va 
proposar crear un espai fix al mu-
nicipi per als seus assajos. “Podria 
ser un espai amb exposicions 
de la trajectòria artística, amb 
tallers de bombolles, visites es-
colars i un espai de creació per 
tal de fer participar la gent en 
el projecte i deixar un llegat a 
les generacions futures. Hi ha 
un públic potent que necessita 
espectacles i despertar els sen-
tits”, va assenyalar Bou. L’alcal-
de, Francesc Colomé, no va trigar 
en recollir el guant: “M’agrada la 
idea, comencem-la a madurar. 
Si ara pensem en el Circ Cric, 
tothom pensa en Sant Esteve 
de Palautordera. En un futur no 
gaire llunyà, això també hau-
ria de passar amb Pep Bou i les 
Franqueses”, va assegurar. n  t.p.

i llenguatges. Una fusió entre el 
teatre i les arts visuals, entre pre-
gravació, directe i improvisació. 
Una barreja entre documental 
i ficció, un món de dimensions 
oníriques i mitològiques que ens 
trasllada als racons menys con-
vencionals de l’imaginari comú.

Un cop acabat l’espectacle, el 
públic podrà comentar-lo amb la 
companyia, concretament amb 
els actors, Padi Padilla i Matias 
Fabbro. L’espectacle multidisci-
plinari està inclòs en el cicle GPS 
Girem Propostes Singulars. n
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Diumenge, el Centre d’Arts en Mo-
viment de Roca Umbert acollirà 
un taller familiar de dansa con-
temporània de la mà del Col·lectiu 
Big Bouncers. L’activitat està adre-
çada a famílies amb infants de 3 a 
6 anys –que podran participar-hi 
de 10 a 11.15 h– i de 7 a 12 anys 
–amb taller d’11.30 a 12.45 h–.

El Col·lectiu Big Bouncers està 
format per Anna Rubirola, Cecilia 
Colacrai i Mireia de Querol, que 
gestionen les activitats de l’espai 
de creació La Visiva (Barcelona), 
i formen part del nou projecte 
de La Caldera. Compten amb una 
àmplia trajectòria com a crea-
dores i docents. A Roca Umbert 
proposen jocs amb pautes de mo-
viments, vinculades a la seva dar-
rera creació, O.V.N.I.. “Explora-
rem l’espai propi, l’espai comú, 
les distàncies i relacions entre 
els cossos, i la relació amb di-
ferents materials i objectes, a 
partir de la imaginació”, indi-
quen des de Big Bouncers. n

DANSA

El Col·lectiu Big 
Bouncers imparteix 
un taller familiar 
del moviment

Una cinquantena de parelles participen  
a la desena edició del ball de gitanes 
Una cinquantena de parelles –52 
en concret, quatre més que l’any 
passat– van participar diumenge 
a la ballada de gitanes que tradici-
onalment s’organitza després de 
la festa de Carnaval. 

Enguany ha estat un acte es-
pecial perquè se celebraven els 
deu anys de gitanes a la ciutat i, 
coincidint amb l’aniversari, els 
balladors van estrenar una dansa 
durant la cercavila que van rea-
litzar entre la plaça de la Corona 
i la plaça de la Porxada. “Sempre 
era una cercavila molt estàti-
ca i aquest any, aprofitant que 
comptàvem amb la música d’Ai-
res del Montseny, vam decidir 
fer-hi un parell de danses”, ex-
plica Pere Illa, membre de la Colla 
de Gitanes de Granollers. 

Les gitanes de diumenge no 
només van ser especials perquè 
feien deu anys, sinó també per-
què eren les primeres que se ce-
lebraven amb presos polítics a 
les presons d’Estremera i de Soto 
del Real. La colla granollerina va 

COLOR  El groc de la ginesta va ser el color predominant durant la ballada, en clara al·lusió als presos polítics

xavier solanas

CULTURA POPULAR  LA COLLA VA ESTRENAR DANSES DURANT LA CERCAVILA, EN UNA JORNADA MARCADA PEL BON TEMPS 

aprofitar l’ocasió per reclamar-ne 
l’alliberament donant protagos-
nisme al color groc amb rams de 
ginesta que duien els balladors i 

que també van decorar la plaça 
de la Porxada.

El bon temps i el sol que no 
va sortir pràcticament en tota la 

setmana van acompanyar la colla 
durant tota la ballada, i van aca-
bar fent rodona una jornada que 
ja és històrica. n   t.p.
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LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

El temps: de dijous 22 al diumenge 25 de febrer
Dijous Divendres Dissabte Diumenge

12º 1º 12º 1º 11º 1º 13º 3º

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 24, 17.00 h
CN Sabadell - CB Granollers 
amb Albert Rozas
FUTBOL. DIUMENGE 25, 12.00 h
Palamós CF - EC Granollers
amb Roger Santaeugènia
HANDBOL. DIUMENGE 25, 17.00 h
Wacker Thun - BM Granollers
amb Eduard Batlles

Programació Esportiva

www.radiogranollers.cat

El servei de Joventut ha convo-
cat la quarta edició del concurs 
de curtmetratges i projectes au-
diovisuals Gra d’Or. Viu-lo en 
Pantalla Gran, adreçat a joves de 
12 a 35 anys de Granollers i la 
comarca per estimular la creació 
audiovisual. El termini per pre-
sentar-se acaba el 15 de març i és 
possible participar-hi de manera 
individual o en grup d’un màxim 
de 4 persones. 

La Gala d’Or se celebrarà el di-
jous 22 de març al Gra. El concurs 
inclou tres categories: de 12 a 17 
anys, de temàtica lliure; de 18 a 
24 i de 25 a 35, els treballs de la 
qual s’hauran d’inspirar en l’ex-
pressió tocar la pera.   

Un jurat integrat per coneixe-

Convocat el concurs 
audiovisual Gra d’Or 

CINEMA  ELS JOVES INTERESSATS PODEN PRESENTAR ELS SEUS REPORTATGES FINS AL 15 DE MARÇ

L’artista Jordi Pagès serà el pro-
tagonista del proper esmorzar de 
forquilla a la Fonda Europa, que 
organitza Clariana per al dime-
cres (9.15 h). En aquesta ocasió, 
doncs, la trobada –que té un preu 
de 15 euros– servirà per parlar 
d’art i poesia com a font d’inspira-
ció creativa. “Ens passem hores 
i, a vegades, dies davant la tela 
en blanc i necessitem uns estí-
muls per començar a crear. Mai 
no s’insistirà massa, escrivia el 
pintor Kandinsky, en el fet que 
l’obra d’art neix misteriosa-
ment”, explica Pagès. 

Jordi Pagès,  
a l’esmorzar de  
forquilla de Clariana

dors del sector atorgarà tres pre-
mis consistents en passis dobles 
per a tres mesos a les projeccions 
del Cineclub de l’Associació Cultu-
ral, abonaments a la plataforma 
de cinema en línia Filmin i dota-
cions econòmiques de 200 euros, 
en material audiovisual en la ca-
tegoria 12-17 i en metàl·lic per a 
les altres dues. La menció especial 
En Pantalla Gran consistirà en la 
projecció del curtmetratge reco-
negut en el marc d’una sessió del 
Cineclub, a més de 100 euros en 
material audiovisual. 

Els treballs es presentaran 
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC, c. Sant Josep, 7), en horari 
d’atenció al públic (de dl. a dj., de 
8.30 a 19 h i dv. de 8.30 a 14 h). n

PER AL CARTELL 
DE L’ASCENSIÓ

Nou disseny

L’Ajuntament ha obert el concurs  
públic per seleccionar el disseny  
gràfic que identifiqui la campanya 
de les fires i festes de l’Ascensió 
d’enguany. En la primera fase del 
concurs, els participants, que han 
de ser dissenyadors professionals, 
han de lliurar un book i el CV a l’OAC 
o a través de la seu electrònica.  
El jurat escollirà tres treballs. A 
la segona fase del concurs, els 
seleccionats hauran de presentar 
una proposta d’imatge que faci 
referència a la ciutat i posi en relleu 
els valors de solidaritat, il·lusió i 
compartir. El primer classificat  
tindrà un treball dotat en 4.420 
euros. Els finalistes en rebran 200.

L’escola Quatre Vents tindrà 
una ceràmica Cumella a la façana

ART  EL CERAMISTA INTERVINDRÀ EN EL NOU EDIFICI EDUCATIU DE CANOVELLES

El nou edifici de l’escola Quatre 
Vents de Canovelles tindrà una 
peça del ceramista granollerí Toni 

Cumella a la façana principal, com 
a element artístic diferenciador 
de l’edifici que permetrà substi-

tuir els actuals barracons.
Les obres de Ceràmica Cumella 

s’intal·len arreu del món, en edifi-
cis tan emblemàtics com la Sagra-
da Família i el reformat Mercat de 
Santa Caterina de Barcelona, i el 
Museu d’Art, Arquitectura i Tec-
nologia a Lisboa, entre altres. n

La llibreria La Gralla i Amics de 
la Ciutat inauguren avui, dijous 
(19 h), una exposició de pintura 
de l’arquitecte granollerí Josep 
Maria Botey. La mostra es podrà 
visitar a la sala de la llibreria del 
carrer Santa Elisabeth fins al 17 
de març. 

La Gralla inaugura 
l’exposició ‘Somnis’ 
de Josep M. Botey

L’associació d’Amics de la Ciutat 
de Granollers ha organitzat per 
al proper 10 de març una visita 
guiada a l’exposició de pintura de 
Lita Cabellut, que es pot veure a 
l’Espai Volart de la Fundació Vila 
Casas de Barcelona. 

La sortida es farà a les 9.20 
h des de l’estació de Granollers 
Centre i inclou un dinar al restau-
rant La Pomarada del passeig de 
Gràcia (26 euros). Els interessats 
han de reservar plaça al telèfon 
669 89 23 02 (i especificar si es 
quedaran a dinar o no per fer les 
reserves). 

Visita a la mostra 
de pintura de Lita 
Cabellut a Barcelona
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DIJOUS, 22
10 h Oficina d’Acollida 
(c. Torras i Bages, 15)
Sessions informatives específiques 
per a famílies de procedència  
estrangera sobre la preinscripció 
escolar del curs 2018/19
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de  
correspondència 
17.30 h Bibliotea Roca Umbert
Crazy Quiz!
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Què és el Big Data?
18.30 h Museu de Granollers
Xerrada. Vuit orientacions  
per triar escola 
19 h Llibreria La Gralla
Novel·la. Club de lectura
19 h Sala Francesc Tarafa
Conferència: Genera nous contactes  
i oportunitats, amb Baldi Figueras

DIVENDRES, 23
9 h Plaça de la Corona
Fira d’Artesans. Tot el dia
17.30 h Museu de Granollers
Aranyes i insectes a les vostres mans!
19 h i 22 h Centre Cultural
Cineclub. The Big Sick
19 h Teatre Auditori
Música clàssica. Un saxo i quatre veus
19 h Gra. Equipament juvenil
Concurs Mostra el teu talent!
20 h Teatre Auditori
Música clàssica amb Kebyart  
Ensemble i una selecció d’obres  
de compositors dels segle XX
21 h Teatre Auditori

Espectacle multidisciplinari  
The legend of burning man
I Espectacle 360º. Conversa amb  
la companyia en acabar l’espectacle
22 h Casino
Festival de Jazz. Lluís Vidal &  
JazzGranollers Ensemble

DISSABTE, 24
8 h Carrer Sant Esteve  
Mercat de Can Bassa. Fins a les 13 h
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra. 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
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. De 16 a 36 mesos
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar Febrer 2018
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges  
(per a majors de 5 anys)
17.30 h Sala Nau B1
Concert solidari d’EntreMares  
amb el grup Sense Sal
18 h Museu de Granollers
Visita comentada a  
l’exposició Utopies persistents
19 h Sala Francesc Tarafa
Xerrada Coneixem l’ansietat,  
a càrrec de Gerard Porredon
21 h Teatre Auditori
Festival de Jazz. Andrea Motis

agenda  
 Camps de solidaritat de Setem

Dimecres (18 h) el Gra acollirà una xerrada sobre els camps de 
solidaritat de Setem i les condicions per participar-hi. També 
s’aprofitarà per donar a conèixer aquesta ONG i els seus 
projectes basats en la denúncia de les causes de la injustícia 
global i construcció d’alternatives per una economia solidària.

Dissabte (19 h) el Teatre de la Garriga El Patronat rebrà la companyia de hip 
hop i danses urbanes Brodas Bros –nascuda a Barcelona el 2006–, que hi 
presentarà el seu espectacle Hipstory, amb els ballarins Lluc Fruitós, Pol 
Fruitós, Clara Pons, Berta Pons i Carlos Carmona, i la música de Guillem Sons. 

Hipstory és un espectacle lúdic i didàctic mitjançant el qual s’explica la 
història del hip-hop, tant la dansa com la música des del 1960 fins avui 
dia. A través d’explicacions, coreografies i gags humorístics, cinc ballarins 
i un músic mostraran al públic les diferències entre el popping, el locking 
o el b-boying. També parlaran del beatbox, de l’scratch, de la música funk 
(James Brown i Cool & the Gang, entre altres) i, fins i tot, faran participar el 
públic en diverses ocasions.

Els joves intèrprets, amb el seu alt nivell artístic, faran conèixer el  
llenguatge de la dansa amb l’explicació d’històries tot dansant. L’obra  
apropa els joves a la dansa i fa experimentar sensacions i emocions.

El preu de l’entrada per a l’espectacle de dissabte a la Garriga és de 8 euros.

Voltem per l’entorn

El hip-hop de Brodas Bros 
arriba al Teatre de la Garriga

Exposicions
 Ajuntament

130 anys de La Unió Liberal.  
Exposició fotogràfica de l’Arxiu 
Municipal. Fins al 23 de febrer  
Carrer Girona, de la via a l’asfalt, 
exposició fotogràfica de l’AMGr. 
S’inaugura el 26 de febrer
 Agrupació Excursionista

Exposició del 13è Concurs  
Fotogràfic

23 h Casino
Festa de Salsa i Bachata

DIUMENGE, 25
10 h Roca Umbert
Activitat familiar de dansa  
contemporània
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Un dia al mar de Marta Arnaus
18 h Casino
Ball social amb Tovares
19 h Centre Cultural
Cineclub. The Big Sick

DILLUNS, 26
18 h Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura  

DIMARTS, 27
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Escriure’t. Taller d’escriptura jove
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d’Agevo. La medicina a la 
pintura, amb el cirurgià Carles Paytuví
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica
19 h Biblioteca Roca Umbert
Descobrint els clàssics. Club  
de lectura + 17 anys

DIMECRES, 28
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes en anglès  
per a més de 4 anys
18 h Gra. Equipament juvenil
Xerrada: Els camps de solidaritat  
de Setem

La Unió Ciclista les Franqueses (UCF), amb la col·laboració del consistori, 
ho tindrà tot a punt diumenge (9 h) per a la gran clàssica del ciclisme del 
municipi. El  Gran Premi Inauguració és una prova d’alt nivell per als amants 
del ciclisme de carretera, que transcorre durant 38 quilòmetres. La UCF  
l’organitza des de 2012 amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i 
entitats locals. La prova va sumant any rere any nivell competitiu i una gran 
afluència de públic que anima la prova amb un ambient festiu que  
complementa l’esdeveniment esportiu.

Les Franqueses viurà diumenge 
la gran clàssica de ciclisme

Brodas Bros

 Museu de Ciències Naturals
Primats. La nostra petjada al seu 
món. Fins al 29 d’abril de 2018
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 
 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
 Llibreria La Gralla

Exposició  de pintura de l’Associació 
d’Amics Ciutat de Granollers

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
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