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EN PORTADA

L’AraGranollers i el SomGranollers –que serà una rea-
litat el proper dijous– són iniciativa de l’editora Som 
Contrapunt, una cooperativa amb 18 anys de trajec-
tòria en el periodisme i la comunicació local, i ava-
lada per prestigiosos premis –com el Tasis Torrent 
de premsa local i comarca 2005 per a Contrapunt, 
que per primera vegada la Diputació de Barcelona 
atorgava a un gratuït i, molt més recent, el reconeixe-
ment d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental a l’Ara-
Granollers com al millor mitjà de comunicació de la 
comarca–.

SomContrapunt compta actualment amb els diaris 
AraGranollers, Contrapunt i AraVallès, que es con-
vertiran en SomGranollers, SomMollet i SomVallès, 
respectivament i amb els seus portals webs homò-
nims. D’aquesta manera, l’editora no només unifica 
la marca dels seus productes periodístics, sinó que 
també vol aprofundir en la que ha estat sempre la 
màxima de l’empresa: el periodisme de proximitat. 
Així, SomContrapunt amplia la xarxa de correspon-
sals per arribar amb més intensitat a municipis que 
actualment ja cobria i que ara disposaran de capçale-

res pròpies amb els digitals SomParets.cat, 
SomMontornès.cat, SomlaLlagosta.cat, Som-
Montmeló.cat, SomSantfost.cat i SomMarto-
relles.cat. A més, la xarxa de diaris Som de la 
comarca també sumarà una nova capçalera, 
SomlesFranqueses.cat. Una xarxa de deu 
publicacions que pretenen ser el referent 
informatiu d’aquests municipis. 

A més, pel que fa les edicions en paper 
veuran la llum setmanaris amb capçaleres i 
portades personalitzades a les Franqueses, 
Parets, la Llagosta i Montornès, a banda de Mo-
llet i Granollers, una ampliació de capçaleres 
que comportaran un seguiment més exhaustiu 
de la informació de tots aquests municipis.

La cooperativa SomContrapunt reforça així 
el seu projecte comunicatiu, líder al Vallès 
Oriental amb 28.000 exemplars setmanals de 
les edicions en paper (fins ara n’eren 24.000), 
sumats als 85.000 usuaris únics mensuals re-
gistrats en els digitals i més de 1.500 punts 
de distribució. n

La cooperativa SomContrapunt impulsa una nova capçalera a les Franqueses

Ara som, per ser més
somgranollers.cat

SANITAT   EL GOVERN PRESENTA EL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PEL QUE QUEDA DE MANDAT, QUE ES CLOURÀ AMB UNES 500 ACCIONS  3 i 4
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A l’abril farà tres anys, naixia el diari AraGranollers, actualment una referència informativa a la ciutat. 
Dijous vinent, farà un pas endavant i es convertirà en SomGranollers, una capçalera amb el mateix 
esperit, però amb la intenció de ser encara més precisa i intensiva en la informació de proximitat.

10 capçaleres

en funcionament 
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EN PORTADA

forma part del grup cooperatiu català SOM, que treballa 
per a la construcció d’una indústria cultural i uns mitjans 

de comunicació forts, lliures i independents. Els seus companys de viatge són l’editorial Ara Llibres, 
la productora audiovisual Batabat, l’editora de revistes Sàpiens Publicacions, i l’empresa d’admi-
nistració i gestió Nova2003.

3

Tota la informació més rellevant dels municipis amb 
capçaleres pròpies i de la resta de pobles de la comarca 
es concentraran al web somvalles.cat.
D’altra banda, qui vulgui conèixer més de l’editora Som 
Contrapunt i del conjunt de publicacions que impulsa es 
podrà adreçar a diarisom.cat.

L’editora compta amb professionals amb més de 20 anys d’experiència 
i de cares noves que aporten un periodisme més fresc a la redacció. 
A més, la cartera de col·laboradors permet afegir més continguts de 
qualitat a les pàgines i webs que ofereix a tota la ciutadania.

D’acord amb la vocació de servei de 
SomContrapunt i la voluntat d’apropar 
la informació al màxim de lectors, 
els diaris Som estan preparats per 
adaptar-se a qualsevol dispositiu 
mòbil, a banda de la versió web 
estàndar i les edicions en paper. 

som un equip

PART DE L’EQUIP DE TREBALLADORS I COL·LABORADORS  
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Jaume Ribell, Jaume Noró, Oriol 
Font, Paco Galán, Oriol Escura, Lluïsa Melillas, Xavier Solanas, Santi 
Montagud, Sergio Carrillo, Jordi Martí, Xavier Lloreda, Montse Eras, 
Trina Milan, Olga Riart, Felip Comas, Txell Parera, Anna Ansia, Gerard 
Magrinyà, Víctor León, Sílvia Vinyeta, Laura Ortiz i Ramon Torrents. 

gerard magrinyà

DISTRIBUCIÓ ESPECIAL
als esdeveniments més importants

85.000 usuaris únics mensuals
registrats en els digitals

1.500 punts de distribució
ampliem la cobertura informativa

28.000 diaris cada setmana
amb informació personalitzada a cada poble

som al teu abast

Apostem per la informació, apostem per la cultura...
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Controls a gats i 
gossos per tal que 
estiguin censats 
i tinguin el xip
L’any 2017 es van recollir 434 gats 
i gossos als carrers de Granollers i 
només un 10,8% duia el microxip. 
Per tal de combatre l’abandona-
ment dels animals de companyia, 
l’Ajuntament –a través del Servei 
de Salut Pública i de la Policia Lo-
cal– duu a terme una campanya 
amb què farà controls per com-
provar que els gossos i els gats es-
tiguin xipats i censats. El consistori 
recorda que tenir l’animal registrat 
i identificat amb microxip és obli-
gatori, i que no fer-ho se sanciona 
perquè afavoreix l’abandonament 
dels animals, fet que suposa un 
patiment físic i psicològic pels ani-
mals i també un cost econòmic. n

TINENÇA RESPONSABLE  

societat
Nova concentració pels presos
Divendres farà 5 mesos de l’empresonament dels 
líders d’Òmnium, Jordi Cuixart, i l’ANC, Jordi Sànchez. 
Per això les entitats sobiranistes han convocat
una nova concentració per demanar la llibertat 
dels presos polítics, a les 19 h a la Porxada.

Pedalada dels rellotges de sol
Granollers Pedala organitza diumenge una pedalada 
que recorrerà el nucli urbà i sortirà fins a Palou per veure 
els rellotges de sol que hi ha a la ciutat. Les persones 
que vulguin participar-hi tenen una cita a les 10 h a 
la plaça de la Corona.

Dilluns se signava l’acta de com-
provació del replanteig de les 
obres del nou Centre de Salut 
de Granollers, que la Generalitat 
construirà als terrenys de l’anti-
ga Policlínica, al carrer Girona, 
tancada ja fa més d’una dècada. 
Aquest document és el que marca 
l’inici de les obres d’aquest equi-
pament llargament reivindicat, i 
que té un termini d’execució pre-
vist de 22 mesos.

L’obra del nou centre es va 
adjudicar el 12 de desembre per 
un import de 9.645.695,79 euros 
(sense IVA) –en total, uns 11,68 
milions– a la Unió Temporal 
d’Empreses (UTE) formada per 
Agefred SL i Copisa Constructora 
Pirenaica SA.

El disseny de l’edifici és obra 
de la UTE d’Albert Vitaller Arqui-
tectura, SLPU & Sanabria & Pla-
nas-Gallego Arquitectes. Es tracta 
d’un edifici amb una superfície 
construïda de 7.917 metres qua-
drats, de quatre plantes i soter-
rani, on s’hi instal·laran els vesti-
dors i altres equipaments d’ús per 
als treballadors, així com aparca-
ments per a les ambulàncies, que 
hi accediran per mitjà d’una ram-
pa des del carrer Girona.

A planta baixa hi haurà el ser-
vei d’urgències ambulatòries i de 
suport a la cronicitat, i el vestíbul. 
A la primera planta s’hi instal·la-
ran sis quiròfans i els espais de 

EQUIPAMENTS  LA GENERALITAT PREVEU QUE ELS TREBALLS, AMB UN PRESSUPOST D’11,68 MILIONS, S’ENLLESTEIXIN EN 22 MESOS

pre i postoperatori per a estades 
de llarga durada i les habitacions 
d’ingrés. La segona planta no es-
tarà oberta al públic, i la tercera i 
quarta acolliran una trentena de 
consultes externes, entre les quals 
la unitat de serveis d’atenció a la 
salut sexual i reproductiva.

L’entorn de l’edifici
L’Ajuntament va reurbanitzar 
l’any passat l’entorn del carrer 
Sans tot pensant en el futur equi-
pament, de manera que s’ha ur-
banitzat una placeta a l’altura del 
carrer Benet i Morató. n  m.e.

Comencen les obres del nou centre de 
salut als terrenys de l’antiga Policlínica

Contractes amb 
clàusules socials, 
ambientals i ètiques
L’Ajuntament ha començat a apli-
car la Guia de contractació pública 
responsable, que va aprovar ara 
fa un any per impulsar un sistema 
de contractació que respongui no 
només a criteris econòmics, sinó 
també a consideracions ètiques, 
socials i ambientals, basades en la 
contractació de productes, obres i 
serveis respectuosos amb el medi 
ambient i que tinguin com a objec-
tiu l’equitat social. n

X.S.

A PUNT PER A LES EXCAVADORES  Dilluns es va donar el tret de sortida a les obres del nou centre de salut

RECREACIÓ  Aquest és l’aspecte previst per al nou edifici sanitari

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

sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

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

Especialitzats en peix

Un restaurant únic
amb espais i ambients 

diferents

Granollers és el primer municipi amb un 
pla contra l’estigma en la salut mental

SENSIBILITZACIÓ  L’AJUNTAMENT PREVEU FER FORMACIÓ ANTIESTIGMA PER A TREBALLADORS PÚBLICS COOPERACIÓ

REIR, finalista als Premis 
Innovació Social de La Caixa
El Servei d’Atenció a la Infància i 
Adolescència (SAI), un projecte 
comú entre REIR i Save The Chil-
dren, ha estat escollit com un dels 
34 finalistes al Premi Innovació 
Social de l’Obra Social La Caixa, 
d’entre els 643 que han presentat 
candidatura. 

Aquest és un projecte central 
dins la política de REIR per fer 
créixer la innovació, el desenvolu-
pament i la recerca en l’àmbit del 
tercer sector. L’accés al grup de fi-
nalistes ha estat per “la valoració 
en aspectes com la novetat, la 
implantació i el desenvolupa-
ment, la identificació de la ne-
cessitat i problema al qual dóna 

resposta, l’efectivitat en la im-
plementació i la capacitat d’in-
crementar l’acció de la societat”, 
apunta l’organització dels premis.

Subvencions a sis entitats
D’altra banda,  l’Obra Social de La 
Caixa ha subvencionat al llarg del 
2017 sis entitats de Granollers. 
Es tracta de la Fundació Privada 
Vallès Oriental, la Fundació Espa-
vila, l’Associació Esportiva La Mi-
tja, la Parròquia de Sant Esteve, la 
Fundació El Xiprer i l’Associació 
de Persones Sordes de Granollers. 
L’any passat, l’obra social va inver-
tir 252.000 euros en projectes so-
cials i assistencials a la comarca. n

El Circuit dóna una 
tona d’aliments 
sobrants dels tests 
de F1 a El Xiprer
El Circuit de Barcelona-Catalunya 
ha donat més d’un miler de qui-
los d’aliments al menjador social 
El Xiprer, una fundació que acull 
a les persones més desfavorides 
i que també funciona com a banc 
d’aliments. La iniciativa s’emmar-
ca dins de la campanya No Food 
Waste contra el malbaratament 
dels aliments. 

Es tracta dels aliments que no 
han estat consumits en finalitzar 
un gran esdeveniment, com són 
els F1 Test Days. Durant les dues 
setmanes que el Campionat del 
Món ha estat al Circuit per pre-
parar la pretemporada, tots els 
equips de la graella han fet la seva 
aportació, juntament amb Pirelli, 
el subministrador oficial de pneu-
màtics. Aquest reaprofitament ja 
fa anys que s’impulsa i enguany 
s’han aconseguint més quilos 
d’aliments que a l’edició passada.

 Sota el lema No Food Waste, i 
des del 2016, el Circuit de Barce-
lona-Catalunya dóna continuïtat 
a la iniciativa tot l’any, recollint 
aliments durant el F1 Gran Premi 
d’Espanya i el Gran Premi Mons-
ter Energy de Catalunya de Mo-
toGP. El Circuit, que compta amb 
el certificat mediambiental ISO 
14001 des de l’any 2008, aposta 
“per millorar el seu compor-
tament mediambiental i per 
reduir l’impacte dels seus es-
deveniments de moltes mane-
res diferents”, indiquen fonts de 
l’equipament esportiu. n

Dimecres es va presentar el Pla 
Local Antiestigma (PLA) de Grano-
llers, redactat per la Taula de Salut 
Mental i Addiccions de Granollers i 
amb la supervisió de l’entitat Ober-
tament, que lluita contra l’estigma 
en la salut mental. “Quan es di-
agnostica una malaltia, les coses 
canvien, sobretot, per la mirada 
dels altres”, lamenten des d’Ober-
tament. El PLA té l’objectiu de can-
viar actituds i comportaments en 
relació amb les persones que te-
nen un problema de salut mental, 
reduir els nivells de discriminació 
i millorar els indicadors d’inclusió 
social dels afectats. 

Granollers és el primer municipi 
que disposa d’un PLA, que de mo-
ment només ha posat en marxa el 
Consell Comarcal del Berguedà. El 
pla s’ha redactat durant el 2017 
amb la participació de diversos 
col·lectius de persones afectades, 
familiars i serveis assistencials de 
salut mental i l’Ajuntament. Així 
s’ha constituït un grup motor que, 
després d’una fase de diagnosi, en 
què es va constatar com “el 80% 
de les persones amb un proble-
ma de salut mental s’ha sen-
tit discriminat”, explica Maria 
Lomascolo, tècnica de projectes 
d’Obertament.

En el cas de Granollers, a l’octu-
bre es va fer una enquesta a unes 
400 persones. Els resultats obtin-
guts són el punt de partida que es 
pretén millorar amb les activitats 
que es vagin impulsant a partir 
d’ara. El 33% de les persones en-
questades ha viscut o viu amb una 
persona amb trastorn mental; gai-
rebé la meitat ha treballat o tingut 
una persona veïna amb trastorn 
mental; i més de la meitat dels en-
questats ha tingut una amistat amb 

una persona amb trastorn mental. 
L’enquesta “ha evidenciat que hi 
ha grans diferències en la inten-
ció de conducta de les persones 
en funció de si han viscut la pro-
blemàtica de la salut mental en 
alguna persona del seu entorn”, 
explica la tècnica de Salut Pública 
de l’Ajuntament, Àngels Coma.

D’altra banda, l’enquesta també 
ha mostrat que les persones afec-
tades no reconeixen haver viscut 
situacions de discriminació habitu-
alment, però més de la meitat han 

deixat de fer alguna cosa pel fet de 
tenir un problem de salut mental. 
“Això és l’autoestigma, que tam-
bé cal treballar”, indica Coma.

Seguidament es van establir els 
objectius: assolir la implicació de 
les institucions publiques i privades 
així com de la ciutadania de Grano-
llers en la lluita contra l’estigma i 
la discriminació; garantir l’apode-
rament de la primera persona com 
a centre del canvi; implementar 
accions de lluita contra l’estigma 
basades en evidencia, orientades 

a col·lectius prioritaris i als seus 
comportaments, amb voluntat de 
continuïtat, i garantir un espai de 
coordinació i continuïtat del PLA.

Per aquest 2018 s’ha plantejat 
accions com el fet que es preveu 
que en el proper ple Granollers es 
declari municipi en lluita contra 
l’estigma; una jornada d’intercanvi 
d’experiències i un monogràfic; es 
formarà els treballadors de les bi-
blioteques i els centres cívics; i es 
faran accions comunitàries com el 
projecte de retrats fotogràfics. n  m.e.

m.e.

INFÀNCIA  AMB UN PROJECTE AMB SAVE THE CHILDREN

Després de la presentació es va visitar la instal·lació itinerant Parla 
obertament a la plaça de la Corona, i que posar a prova la percepció 
de la ciutadania respecte a la salut mental. Entre les qüestions que 
es plantejaven a la ciutadania hi ha Quina creus que és la taxa d’atur 
de les persones amb un problema de salut mental?

PROVANT 
LA PERCEPCIÓ 
DE LA CIUTADANIA

Oncovallès premia els dibuixos de 15 infants
Oncovallès ha premiat quinze nens i nenes que han participar a la vuitena  
edició del Concurs de Dibuix Els Petits Voluntaris fan grans dibuixos, al qual 
es van presentar 663 dibuixos repartits en nou categories i de cinc escoles  
de Granollers –Lledoner, Salvador Llobet, Escola Pia, L’Estel i l’Escola 
Municipal del Treball (EMT). Cada obra premiada s’ha endut un lot amb 
regals de Joguines Cladellas [tots els premiats a aragranollers.cat].
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SALUT  ES TRACTA D’UN TÈCNICA INNOVADORA PER TRACTAR INFECCIONS GREUS D’INTESTÍ

L’Hospital fa amb èxit el
primer trasplantament de femta
El Programa de Malaltia Crònica 
del Servei de Geriatria de l’Hospi-
tal General de Granollers, amb la 
col·laboració del cap de la Unitat 
de Malalties Infeccioses del cen-
tre, va realitzar el primer tras-
plantament fecal ara fa sis mesos 
a un malalt de 91 anys que havia 
patit sis rebrots de la malaltia en 
quinze mesos i pràcticament no 
havia pogut deixar de prendre 
antibiòtics. Des de llavors, el paci-
ent no ha fet cap més recurrència 
de la malaltia. 

El trasplantament de femta és 
una tècnica innovadora per trac-
tar infeccions greus d’intestí. Té 
com a objectiu restablir la flora in-
testinal normal reintroduint flora 
bacteriana a partir de femta d’un 
donant sa en pacients afectats de 
múltiples recurrències d’una ma-
laltia intestinal que produeix di-
arrea causada per un microbi ano-
menat Clostridium difficile.

Aquesta malaltia, en persones 
vulnerables, pot ser responsable 
de múltiples brots de colitis de 

Hgg

RECUPERACIÓ  El trasplantament de femta ha millorat la salut del malalt

diferent severitat, que es poden 
complicar fins a requerir cirurgia 
i, fins i tot, produir la mort del pa-
cient. Com a tractament, fins ara 
només es disposava d’antibiòtics 
amb una eficàcia establerta del 
60% en el primer brot i amb me-
nor eficàcia en els brots següents.

El trasplantament fecal de do-
nants sans s’ha descrit com un 
tractament efectiu per les recur-

rències, tot i que actualment és 
una tècnica en la qual no es té 
encara gaire experiència. Fins ara 
no s’han registrat casos de com-
plicacions, però podria haver-hi 
riscos desconeguts. Per això 
aquesta intervenció encara es fa 
en casos molt excepcionals. Ac-
tualment també s’investiga com 
aquesta tècnica es podria utilitzar 
en altres malalties. n  m.e.

MEMÒRIA HISTÒRICA

Ajuts a projectes 
per la pau vinculats 
als 80 anys 
del bombardeig
En el marc del 80è aniversari del 
bombardeig de Granollers, l’Ajun-
tament ha convocat una subvenció 
destinada a projectes vinculats a 
la commemoració que s’escaurà el 
proper maig. El consistori hi desti-
narà una partida de 15.000 euros 
i seleccionarà un màxim de vuit 
projectes. Les bases preveuen que 
s’hi podran presentar persones 
físiques o jurídiques, públiques o 
privades (en cas d’entitats, caldrà 
que constin al Registre Municipal 
d’Entitats i Associacions Ciutada-
nes de Granollers). L’import global 
de la subvenció serà de 15.000 eu-
ros i cada projecte rebrà un suport 
màxim de 2.000 euros. Se’n selec-
cionaran un màxim de vuit i les ac-
tivitats subvencionades s’hauran 
de desenvolupar abans de l’1 de 
desembre. Els projectes podran 
ser de tipus artisticocultural, edu-
catiu, pedagògic, de sensibilització 
i amb perspectiva de gènere. Es 
valorarà l’adequació, l’originalitat 
i la vinculació amb la ciutat. n

ESTALVI ENERGÈTIC

El fred impedeix 
assolir els objectius  
de la tercera 
Marató de l’Estalgia
L’objectiu d’estalvi energètic del 
10% que es marcava la tercera edi-
ció de l’Estalgia, la marató d’ener-
gia en què participa Granollers 
juntament amb nou ciutats catala-
nes més, s’ha acomplert de mane-
ra parcial: l’estalvi en aigua ha ar-
ribat al 31,5% al conjunt dels cinc 
equipaments participants (l’EMT, 
el Centre Vallès i les escoles Salva-
dor Espriu, Joan Solans i Granula-
rius), amb un estalvi global de 244 
m3 respecte al febrer de 2017. En 
canvi, només s’ha estalviat un 8% 
d’electricitat a les escoles Salvador 
Espriu, Joan Solans i Granulàrius; 
i un 2% de gas natural a l’escola 
Joan Solans. És el primer cop que 
no s’ha assolit l’estalvi previst. Els 
impulsors de la iniciativa ho atri-
bueixen principalment a l’onada 
de fred de febrer. Alhora, creuen 
que s’han assimilat les bones pràc-
tiques per a l’estalvi energètic i 
que, a partir d’ara, la reducció de 
consum només pot provenir de la 
millora de les instal·lacions. n
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
05/03 Josefa Saldaña Márquez 96 anys
06/03 Francisco Sánchez Sánchez 81 anys
06/03 Antonia Rubio Pérez 87 anys
07/03 Antonio Molero Espinar 82 anys
07/03 Isabel Vaquero Ortuño 73 anys
07/03 Arnau Roselló Sánchez 31 anys
07/03 Encarnació Lloret Encinas 85 anys
08/03 Dolores Ledesma Zapata 90 anys
08/03 Ascensión Fernández Víudez 71 anys
08/03	 Josefina	Álvarez	Álvarez	 89	anys
08/03 Emilio Gómez Utrera 90 anys
09/03 Adela López González 86 anys

10/03 Rafael Prades Alor 51 anys
10/03 José Martínez Nieto 84 anys
10/03 Joan Carreras Martí 83 anys
10/03 Trinidad Montoro Martínez 74 anys
11/03 Guillermo Pérez Marín 83 anys
11/03 Roser Pasarell Salazar 81 anys
11/03 María Caña Rodríguez 92 anys
11/03 Andreu Basolí Rabasa 88 anys
11/03 Luis Blaya Villa 85 anys
11/03 Antonio Martínez Fernández 72 anys
12/03 Casimiro Fernández Peralvo 65 anys
12/03 Manuel Doncel Gómez 67 anys

2n ANIVERSARI DE 
JOSEP MARIA

TARRADAS I CANET
Que ens va deixar el 
24 de novembre de 
2015 (Martorelles).
Qui mai t’oblidarà

Joana Almirall

PROFUNDO SUEÑO

Quisiera yo que algún día
en cantos de atardecer
tu mirada tan dormida
se iluminase otra vez.

Quién despertará tus ojos
tus ojos que eran los míos
y desde que están dormidos
no puedo volver a ver.

Sueño profundo le has dado
brumas del anochecer
sino he de verle despierto
dejadme dormir también.
Pepita Calvo

Mor el periodista Joan Corbera
El delegat de l’agència Europa 
Press de Catalunya des del 2007 
fins al 2011, Joan Corbera, moria 
dijous a la matinada als 45 anys a 
causa d’un càncer, segons han in-
format fonts de la família. Corbera 
(Granollers, 1972), que va donar el 
cos a la ciència, es va especialitzar 
en informació de política econòmi-
ca, laboral i infraestructures.

A més, va ser redactor a Expan-
sión; director de comunicació de la 
Cambra de Comerç de Barcelona 
i director de comunicació i relaci-
ons institucionals al Gran Teatre 
del Liceu, on va fundar la revista 
d’òpera Obertura el 2014. Corbera 
va col·laborar també amb diver-
sos mitjans de comunicació com 
Onda Cero Navarra, Ràdio Estel, El 

Temps i, fins ara, al programa de 
la Cope Catalunya i Andorra Con-
verses i al diari Abc. Corbera era 
llicenciat en Dret per la Universitat 
de Navarra i en Periodisme per la 
Universitat Pompeu Fabra. Des del 
2002 va ser professor de comuni-
cació a les universitats Abat Oliba 
CEU, Ramon Llull, Internacional de 
Catalunya i la Universitat de Bar-
celona, on dirigia el Màster de Di-
recció de Comunicació Empresari-
al i Corporativa.

El 2002 va rebre, entre d’altres, 
el premi Cirera i Soler d’informació 
laboral; el 2009, el Persona i De-
mocràcia-Carles Cardó, i el 2012 
el premi del Col·legi de Periodistes 
per la sala de premsa virtual de la 
web de la Cambra de Comerç. n

Diumenge va morir als 88 anys 
l’expilot de motos i empresari de 
Granollers Andreu Basolí Rabasa, 
nebot del molletà Simeó Rabasa  
–fundador de l’empresa Derbi–. 
Basolí va ser va ser campió d’Espa-
nya de motocròs, enduro i ral·lis en 
moto i durant anys va ser propie-
tari de les botigues del Grup Basolí 
–amb seu al carrer Alfons IV–.

Després d’un període en què 
va treballar a Bicicletes Rabasa, 
l’empresa del seu oncle, a mitjans 
dels anys 50 va traslladar-se a 
Granollers, on va obrir una botiga 
de bicicletes i motocicletes, el que 
posteriorment seria el Grup Baso-
lí i que va arribar a tenir diverses 
botigues en diverses poblacions 
catalanes, com Barcelona, Saba-
dell, Mataró i Girona. La botiga del 
carrer Alfons IV va estar oberta 

OBITUARIS  PROPIETARI DEL GRUP BASOLÍ, AMB SEU AL CARRER ALFONS IV, QUE VA TANCAR EL 2014

fins al 2014, quan va tancar per 
motius econòmics.

Andreu Basolí també va ser un 
dels pioners del motocròs a l’Es-
tat espanyol; va guanyar dues 
vegades el campionat d’Espanya, 
els anys 1959 i 1960; un cop el 

Mor l’empresari granollerí i 
pilot Andreu Basolí als 88 anys

El 2017 Mossos va 
rebre 178 denúncies 
per desaparicions
Els Mossos d’Esquadra han fet 
balanç de les denúncies de desa-
paricions rebudes durant el 2017, 
amb motiu del Dia Internacional 
dels Desapareguts. En van sumar 
un total de 178 al Vallès Oriental. 
Aquestes estan incloses en les 
860 que va rebre la Regió Poli-
cial Metropolitana Nord, que té 
seu a Granollers. D’entre tots els 
casos de la Regió Nord, el 94% es 
van resoldre abans d’un mes i un 
98%, en menys d’un any. I pel que 
fa a les persones que van retornar 
a casa voluntàriament, el 72% ho 
van fer durant els primers 4 dies i 
el 86% la primera setmana. n

EQUIPAMENTS  PER GARANTIR “EL SERVEI A L’ESTIU”

El CNG tanca la piscina 
exterior, com a mínim, 
45 dies per reparar el vas
A partir de diumenge, el Club Na-
tació Granollers (CNG) tancarà 
la piscina municipal exterior de 
50 metres –piscina 4– durant 45 
dies per tal de reparar el vas de 
la instal·lació que presenta “cer-
tes deficiències”, segons explica 
l’entitat en el comunicat que ha 
fet arribar als socis.

En aquesta missiva, el club 
també remarca que el tanca-
ment es podria allargar si “les 
condicions meteorològiques 
endarrereixen els treballs”. 
També demanen disculpes per 
les molèsties que pugui ocasionar 
al soci i expliquen que “hem fet 
tot el possible per evitar el tan-
cament d’aquesta piscina, tot 
consultant diferents professi-
onals que han aportat diverses 

campionat d’enduro (1959) i dos 
cops més el campionat de ral·lis 
en moto (1957-1958). També va 
participar en curses com les 24 
Hores de Montjuïc i va pilotar au-
tomòbils en diversos ral·lis i com-
peticions. n

Pintura per denunciar “la putrefacció” als jutjats
Uns desconeguts han omplert de pintura les portes dels jutjats de Granollers 
en una acció de protesta per denunciar “la repulsa i el fàstic envers aquest 
sistema judicial corrupte i podrit que altera el sistema democràtic”, segons 
han expressat en un comunicat. Al text, expliquen que l’acció s’ha realitzat 
“pensant en els presos polítics, els exiliats, els músics, els funcionaris, els 
titellaries i altres ciutadans que són víctimes del feixisme dels nostres dies” 
i afegeixen que “davant la vostra putrefacció, trobareu la nostra imaginació. 
Vosaltres no teniu vergonya, nosaltres no tenim por”. També s’ha llençat
pintura en accions de protesta simultànies als jutjats de Vic i de Ripoll.

solucions, i que, finalment, s’ha 
conclòs que la decisió esmen-
tada és la més factible i la que 
garanteix el servei de piscina 
municipal durant els mesos 
d’estiu”. n

COntrapUnt

Cng

t. parera

PILOT I EMPRESARI  Andreu Basolí era un apassionat del motor
PISCINES MUNICIPALS
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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

FINANÇA LA REFORMA EN CÒMODES TERMINIS. 
Finançament ofert, subjecte a estudi i aprovació per part de Sabadell Consumer Finance SAU 
Consulta les condicions al teu establiment.

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



10    dj, 15 març 2018SOCIETAT

Granollers acollirà després de 
l’estiu un nou postgrau en Apre-
nentatge Integrat de Continguts i 
Llengües Estrangeres (AICLE), un 
títol propi que estrenarà la Uni-
versitat de Vic (UVic) a partir del 
curs 2018-2019. L’AICLE és una 
vessant de la lingüística aplica-
da que defensa que es produeix 

un major èxit en l’aprenentatge 
d’idiomes als contextos escolars 
que quan aquestes llengües es-
trangeres es fan servir per ense-
nyar assignatures comunes, com 
les matemàtiques, les ciències na-
turals o les ciències socials. 

A més d’aquest Postgrau, la 
seu de la UVic a Granollers tam-

bé oferirà el proper curs el grau 
en Enginyeria de l’Automoció, 
uns estudis que es van estrenar 
aquest curs i que es reeditaran. El 
pla d’estudis es va elaborar con-
juntament amb el Clúster de la In-
dústria de l’Automoció (CIAC) i té 
una orientació dual teoricopràc-
tica amb l’objectiu que l’alumnat 

El Gremi d’Automoció dóna dos 
cotxes per a pràctiques a l’EMT
L’Escola Municipal del Treball 
(EMT) i la Unió d’Empresaris d’Au-
tomoció de Catalunya (UEAC) han 
signat un conveni de col·laboració 
per promoure les relacions acadè-
miques, industrials i professionals 
del món del motor. Montse Bosch, 
directora de l’EMT, ha destacat 
que l’acord impulsa “les pràcti-
ques duals i l’intercanvi d’espais 
i d’equipament. Creiem que serà 
un benefici per a l’alumnat i, si 
hi guanyen els estudiants, tam-
bé hi guanya el teixit empresa-
rial i la ciutat”. Per la seva banda, 
Carles Torras, secretari general de 
la UEAC, ha destacat que “l’acord 
pretén cobrir les mancances del 
centre” i ha recordat que “al sec-
tor li calen bons professionals, 
per això tots els alumnes de 
l’EMT surten amb feina”.

Alguns dels punts acordats al 
conveni són l’acolliment d’estudi-
ants a les empreses associades a la 
UEAC i l’aportació per part del gre-
mi d’equipament, material, progra-
mari i maquinària. De moment, la 
UEAC ha donat dos vehicles perquè 

ACORD Membres de la UEAC, de l’EMT, l’alcalde Mayoral i el regidor Arolas

La UVic estrenarà el curs vinent 
un postgrau de lingüística a Granollers

EDUCACIÓ  L’ENTREGA S’EMMARCA EN UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS EMPRESARIS I L’ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL

L’ALUMNAT VOL 
UN GRAU SUPERIOR

Estudis

L’EMT imparteix el Cicle Formatiu  
de Grau Mitjà d’Electromecànica  
de vehicles automòbils, uns estudis 
que ara cursen una cinquantena 
d’estudiants–entre els quals hi ha 
dues noies–. En la firma del conveni, 
Torras ha demanat la creació  
d’un Grau Superior d’Automoció  
al centre, una proposta que també  
reclamen els estudiants i que  
l’alcalde Mayoral veu amb bons ulls.

l’alumnat faci pràctiques. “Tot cot-
xe que ens donin és benvingut. 
Aquests són força nous i no els 
ha tocat cap estudiant, de mane-
ra que ens obliga a treballar-hi 
amb cura” explica Marcel Bentoi, 
estudiant del cicle formatiu. “Les 
donacions ens permeten treba-
llar amb cotxes reals, i això ens 

ajuda molt a l’hora d’aprendre”, 
afegeix Carlos Arévalo, un altre 
dels estudiants del cicle formatiu. 

La UEAC no descarta donar un 
tercer vehicle a l’EMT, segons les 
necessitats de l’alumnat. Aquests 
són cotxes donats de baixa tempo-
ral, que els estudiants desmunten 
completament per treballar els 

seus components i que acaben des-
ballestats. “Amb aquesta donació, 
ara disposem de nou cotxes al 
centre. El material és el que ens 
fa més falta, per això ens va molt 
bé que ens en cedeixin”, assegura 
Gúmer Sánchez, professor del cicle 
formatiu. “A més, si són vehicles 
més nous ens permet treballar 
amb tecnologia més actualitza-
da”, indica Joan Vila, cap del depar-
tament d’Automoció de l’EMT. Fins 
ara, la majoria de material cedit 
ha estat provinent d’ajuntaments, 
com el de Granollers, i d’empreses, 
com Desguaces La Cabaña. n  t. p.

pugui combinar períodes docents 
a la universitat amb estades llar-
gues als centres de treball de la 
indústria de l’automoció. En total, 
el curs vinent la universitat oferi-
rà 30 graus repartits entre Vic, 
Manresa i la seu de Granollers. 

La UVic continuarà oferint el Ci-
cle Formatiu de Grau Superior de 
Màrqueting i Publicitat a Grano-
llers, un dels set cicles formatius de 
grau superior que ofereix la UVic 
–dos més que el curs passat–, una 
xifra que la converteix en la univer-
sitat catalana que més n’ofereix. n

P.- Quines diferències hi ha entre 
l’artrosi i l’artritis?

R.- Les dues malalties afecten les ar-
ticulacions, si bé hi ha diferències no-
tables entre elles. En el cas de l’artrosi 
predomina el component degeneratiu 
del cartílag articular per envelliment, i 
es destrueix a causa de microtrauma-
tismes reiterats. Es dóna principalment 
en persones grans i sol afectar arti-
culacions dels peus, mans, genolls, 
maluc i columna, etc.
En l’artritis, en canvi, el que predomi-
na és el component inflamatori, però a 
diferència del cas anterior es pot donar 
en persones de qualsevol edat, nens 
inclosos. Les causes de l’artritis són 
múltiples, des de malalties autoimmu-
nes fins a dipòsits de cristalls 8, com el 
cas de la gota, o altres malalties infec-
cioses.

P.- A la meva filla, de 15 anys, en una 
anàlisi prèvia a una petita intervenció 
quirúrgica, li han sortit una mica al-
tes les fosfatases alcalines.

R.- Seria interessant, per poder res-
pondre amb certa precisió, la xifra, així 
com la resta de resultats de l’analítica. 
Entenc que en no esmentar cap altra 
dada la resta de resultats estan dins 
de la normalitat.
Les fosfatases alcalines procedeixen 
bàsicament dels ossos i també, en 
part, del fetge. Acostumen a estar altes 
en els períodes de creixement i repara-
ció òssia, també en les embarassades. 
Quan la resta de proves hepàtiques, en 
una analítica convencional, estan dins 
de lanormalitat, d’entrada l’origen de 
l’elevació sol procedir de l’os. En per-
sones joves en edats de creixement és 
normal una certa elevació.

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

t.p.
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MEDI AMBIENT JA HA POSAT EN FUNCIONAMENT UNA CALDERA DE BIOMASSA A L’ENTORN DE LES ANTIGUES ESCOLES DE  PALOU

L’Ajuntament instal·larà plaques 
solars a equipaments municipals  
i impulsarà xarxes de biomassa
L’Ajuntament de Granollers instal-
larà plaques solars fotovoltaiques 
a l’Escola Municipal del Treball, al 
Centre Vallès, a Roca Umbert i al 
Palau d’Esports. Ho ha explicat el 
regidor de Medi Ambient, Albert 
Camps, durant una jornada sobre 
finançament de projectes d’ener-
gia sostenible en l’àmbit local que 
s’ha celebrat al Museu de La Tela. 

Aquest projecte és la continuïtat 
d’un pla d’instal·lació de plaques 
solars que fa anys l’Ajuntament 
volia implementar en set equipa-
ments municipals, però que es va 
aturar a causa de l’anomenat im-
post del sol, aprovat el 2015, que 
grava les energies netes a través 
d’un import per estar connectat 
a la xarxa elèctrica. “Aquest pro-
jecte l’hem reconvertit en pla-
ques solars fotovoltaiques per 
l’autoconsum. En aquest mo-
ment ja tenim el projecte exe-
cutiu per poder instal·lar les 

INTERVENCIÓ en la jornada de finançament de projectes d’energia renovables

plaques solars fotovoltaiques 
en els quatre equipaments 
municipals”, apunta Camps, que 
assegura que ara el consistori cer-
ca finançament per poder imple-
mentar-lo. 

Un altre projecte que es troba 
en procés executiu –i a la recerca 
de finançament– per posar-se en 
marxa és el de dues noves xarxes 

de biomassa, l’una als voltants 
dels centres educatius i culturals 
del carrer Roger de Flor i una altra 
a prop de les instal·lacions espor-
tives, culturals i educatives de les 
pistes d’atletisme i del carrer Llu-
ís Companys. “Ja tenim els pro-
jectes. Ara busquem suports 
econòmics per fer-los realitat 
perquè són inversions consi-

derables, tot i que suposen un 
retorn econòmic molt ràpid”, 
explica Camps. El regidor situa el 
pressupost per a tots els projectes 
–el de les quatre plaques i les dues 
xarxes de biomassa– entre 1,5 i 2 
milions d’euros.

En el marc de la jornada, el con-
sistori explicava la posada en mar-
xa d’una caldera de biomassa a 
l’entorn de les antigues escoles de 
Palou i del centre cívic, una inicia-
tiva del projecte europeu Compose 
que pretén incrementar la presèn-
cia d’energies renovables i del qual 
Granollers n’és soci. n  t. parera

DUES EXPOSICIONS 
SOBRE ENERGIA

Fins divendres

El Museu de Ciències Naturals ofereix 
fins divendres dues exposicions  
relacionades amb l’energia. La  
mostra Actuem amb energia mostra 
com fer llum i reflexiona sobre el 
canvi climàtic. L’altra, Treballem per 
una energia sostenible, pretén  
promoure l’eficiència energètica a 
les llars i als equipaments públics. 

ESTALVI DE CONSUM

Estabanell aposta 
per proveir només 
l’energia necessària 
Coincidint amb la jornada sobre fi-
nançament de projectes d’energia 
renovables, Estabanell Energia es 
va mostrar partidari de l’anome-
nada agregació de la demanda, és 
a dir, de reduir el consum segons 
les necessitats: “Imaginem que 
una família té l’aire condicionat 
en marxa tot el dia i autoritza 
que s’abaixi durant un període 
de temps concret, a canvi d’una 
compensació econòmica. Quan 
Red Eléctrica ens digui que o cal 
activar una central de generació 
o cal abaixar el consum, des d’Es-
tabanell podrem entrar al siste-
ma informàtic i garantirem que 
la demanda baixi. El sistema ens 
remunerarà perquè s’estalviarà 
activar la central i nosaltres re-
munerarem els clients que parti-
cipin en la iniciativa”, afirma Santi 
Martínez, director executiu d’Esta-
banell Energia. Martínez creu que 
entre l’estiu i finals d’any aquest 
sistema es regularà a l’Estat espa-
nyol i diu que Estabanell està pre-
parada per posar-lo en marxa “en 
un termini curt de temps”.  n t. p.

t.p.
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Distribuidores ofi ciales

CENTRO DE LA MOTO

Roca Umbert acull la  
9a edició de la Fira Guia’t

Trobada de Docents per la República

A partir de dimarts 20 i fins al 
dijous 22, la Nau Dents de Serra 
de Roca Umbert acollirà la nove-
na edició de la Fira Guia’t, la fira 
comarcal que se celebra des de 
l’any 2010 per donar a conèixer 
els estudis postobligatoris que 
s’ofereixen al Vallès Oriental i a 
les comarques veïnes. 

Durant els dies de la Fira, el 
públic visitant, especialment els 
alumnes de 4t d’ESO, així com al-
tres joves o col·lectius interessats, 
poden visitar la mostra d’exposi-
tors, a més de participar en diver-
ses conferències, tallers i taules 
rodones.

La Fira Guia’t també ofereix 
un espai d’orientació per aten-

dre consultes individualitzades 
dels joves, i també es disposarà 
d’espais davant de la Nau Dents 
de Serra amb estands perquè els 
centres que ofereixen cicles for-
matius vinculats a l’hostaleria i 
la restauració, així com els cicles 
vinculats a imatge personal, estè-
tica i també activitats fisicoespor-
tives, puguin fer les seves demos-
tracions i exhibicions de la feina 
que fan als centres.

A banda d’aquestes mostres, 
també es duran a terme exhibi-
cions vinculades al treball de la 
fusta. De fet, la Fira es clourà di-
jous amb el concurs Enfusta’t, dut 
a terme per joves estudiants de la 
Garriga. A més, i tot i que la fira 

EDUCACIÓ  EL CERTAMEN SOBRE ESTUDIS POSTOBLIGATORIS SE CELEBRARÀ DEL 20 AL 22 DE MARÇ

Docents per la República del Vallès Oriental i el Maresme es trobaran 
per primera vegada avui, dijous, a Granollers. La trobada tindrà lloc al 
Casal del Mestre aquesta tarda (18 h). n

s’adreça especialment als alum-
nes de 4t d’ESO, la tarda del dime-
cres està pensada per un públic 
més gran. Aquest dia, a part de 
poder fer una visita guiada, tam-
bé es podrà assistir a una xerra-
da que aclarirà tots els possibles 
dubtes que tinguin les famílies. 
Per participar-hi, cal fer una ins-
cripció prèvia al web www.guia.
vallesjove.cat.

La fira es podrà visitar el di-
marts al matí de 9 a 14.30 h, di-
mecres de 8.30 a 14.30 h i a la 
tarda a partir de les 16.30 i fins 
les 19 h, i dijous també al matí, 
de 8.30 fins a les 14.30 h. La Fira 
Guia’t és fruit del treball que es du 
a terme des de la Xarxa de tran-
sició escola treball (Xarxa TET) 
de la comarca, de la qual formen 
part una vintena d’ens locals, i 
que compta amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. n

Nova concentració de Som Escola
La Porxada va acollir divendres a la tarda una nova concentració de Som 
Escola en defensa del model educatiu, que havia estat convocada la setmana 
anterior però que es va suspendre per la nevada. Som Escola ha convocat una 
manifestació dissabte (17 h) que sortirà del Passeig de Gràcia de Barcelona. 

VA APLEGAR DESENES DE PERSONES A LA PORXADA

La CUP reclama el compliment de 
l’acord de cooperació amb el Sàhara
Fa més d’un any, en el ple de febrer 
del 2017, es va aprovar per unani-
mitat una moció, presentada per 
la Crida-CUP, que instava l’Ajunta-
ment a la cooperació i l’agermana-
ment amb el poble sahrauí. Ara els 
cupaires reclamen el seu compli-
ment, després que el ple reconegués 
“l’esforç i persistència del poble 
sahrauí pel seu alliberament i 

progrés social”, i reiterés “el su-
port de la ciutat a una solució del 
conflicte basada en l’exercici del 
dret a l’autodeterminació”. Des 
de la CUP, s’insisteix en la necessitat 
d’iniciar el procés per agermanar 
Granollers amb una daira sahrauí 
i, per això, ha presentat al Consell 
Municipal de Cooperació un projec-
te d’agermanament amb Zug. n

XaVier SOLanaS
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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

PROPERS ACTES 
FEMINISTES 

Reivindicació

Tot i haver deixat enrere el dia 8,  
encara s’organitzaran actes emmar-
cats en les jornades feministes al 
llarg del mes. El proper serà el dia 22 
a La Filadora, on la jurista Núria Fer-
randis oferirà la xerrada Paritat, llis-
tes cremallera i falsos feminismes. El 
dia 23 la sala Sant Francesc acollirà 
a les 20 h un acte que comptarà amb 
poesia, un concert i un sopar.

“La mobilització del 8-M ha 
superat totes les expectatives”
Centenars de persones van parti-
cipar dijous en la cercavila femi-
nista que va recórrer els carrers 
de Granollers, emmarcada en els 
actes reivindicatius del Dia de la 
Dona Treballadora. La capçalera 
de la manifestació va arrencar des 
de la Porxada i va avançar pels 
carrers del centre de la ciutat en-
tre crits de “si les dones es paren, 
es para el món”, aplaudiments de 
paradistes i clients del mercat, i 
amb el suport d’alguns veïns i veï-
nes que sortien als balcons, atrets 
pels crits.

La cercavila va avançar pel car-
rer Sant Jaume fins a Enric Prat 
de la Riba, on es va fer una acció 
al centre de cirurgia Dorsia, que 
mesos enrere havia estat l’espai 
ocupat de Ca l’Enkant, un centre 
social autogestionat. Allà algunes 
dones van omplir els vidres de 
l’aparador amb missatges contra 
la imposició de cànons de bellesa 
o el sistema patriarcal. També s’hi 
va llegir un manifest que rebutja-
va “fer servir la dona de reclam 
publicitari” i insistia que “els 
nostres cossos no són ni merca-
deries ni objectes”.

Després, les manifestants van 
continuar avançant fins a una 
empresa de treball temporal, on 
es va dur a terme la segona acció 
del recorregut i també s’hi va lle-
gir un manifest, aquesta vegada 
denunciant l’assetjament sexual a 
la feina, la precarietat laboral i els 
rols assignats a les dones.

La cercavila va arribar final-
ment als Jutjats de Granollers, on 
es va realitzar la tercera acció pre-
vista: algunes noies van estirar-se 
a terra, davant la porta de l’edifici, 
mentre unes altres els resseguien 
la silueta; alhora, una veu repassa-

VAGA FEMINISTA  CENTENARS DE PERSONES VAN PARTICIPAR ALS ACTES CONVOCATS A GRANOLLERS AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ

va el nom de dones assassinades a 
Catalunya a mans de les seves pa-
relles o exparelles.

En aquest punt es va desconvo-
car la cercavila i es va instar les 
participants a continuar amb les 
reivindicacions feministes “ara 
i cada dia” i amb crits de “sense 
les dones no hi ha revolució”. 
Els col·lectius que la van organit-
zar en van fer un balanç molt po-
sitiu: “Hem treballat molt per 
organitzar la vaga i estem molt 
contentes de la participació que 
hi ha hagut. En aquests casos se 
sol ser optimista, però realment 
s’han superat totes les expecta-
tives”, apuntava Iris Anfruns, de la 
CNT de Granollers.

Més accions reivindicatives
A les 12 h, desenes de persones 
van aplegar-se a la plaça de la Por-
xada responent a la crida de la UGT 
i CCOO, que van convocar vaga 
per torns de dues hores. Dues do-
nes van llegir un manifest en què 
s’exigia incrementar els salaris, 
generalitzar els plans d’igualtat 

POLÍTICA

ACCIÓ  Davant els Jutjats per denunciar la violència de gènere

ERC inicia el procés 
de primàries per 
triar cap de llista
El 5 de maig ERC-AG celebrarà 
eleccions primàries obertes per 
triar la persona que encapçalarà 
la llista republicana a les elecci-
ons municipals de 2019. Ho farà 
amb un procés obert, com ja va 
fer el 2014, i amb diversos punts 
de votació  instal·lats entre les 11 
i les 18.30 h.

Pot presentar precandidatura 
qualsevol persona que visqui a 
Granollers i que obtingui l’aval de 
l’executiva local o el 20% de les 
signatures de la militància. El ter-
mini per presentar-la començarà 
el 5 d’abril i s’allargarà fins al 19, 
ambdós inclosos. Després, s’obri-
rà un període de campanya del 20 
d’abril al 4 de maig. A les elecci-
ons primàries hi podran votar mi-
litants, simpatitzants i membres 
de les JERC Granollers majors de 
18 anys, així com també aquelles 
persones amb domicili a Grano-
llers que s’inscriguin prèviament 
en un cens d’electors. n

El manifest, colofó del Dia de les Dones
La Taula d’Igualtat de Gènere va llegir diumenge el manifest de l’acte central 
del Dia de les Dones, i tot seguit es va representar l’obra del Projecte Lilith, 
Indòmita, que la companyia descrivia com “una reflexió sobre la situació 
de la dona actual, que intenta desfer-se de tabús i d’estereotipis patriarcals”.

per acabar amb la bretxa salarial 
i l’assetjament sexual a la feina, 
garantir el poder adquisitiu de les 

pensions, ratificar el Conveni 189 
de la OIT sobre equiparació de les 
treballadores de la llar, treballar 
per la conciliació laboral, aprovar 
pressupostos socials i combatre la 
violència de gènere. A la tarda, els 
dos sindicats van encapçalar una 
manifestació pels carrers del cen-
tre de la ciutat. n  t.parera. 

raüL medina 

El PP demana més 
neteja al Congost
Els grups municipals del Partit 
Popular de Granollers i Canove-
lles reclamen un pla d’acció de 
millora en la neteja del riu Con-
gost. Tots dos grups municipals 
consideren que “fa molts mesos 
s’estan acumulant residus al 
lateral del riu provinents del 
mercat setmanal i no s’està fent 
cap tipus d’acció al respecte”, 
apunten. “Aquesta acumulació 
de deixalles simbolitza un gran 
deteriorament i perill per a un 
entorn protegit de la Xarxa Na-
tura 2000”, conclouen. n

t.p.
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El govern municipal descarta 
el soterrament de la ronda Sud
L’Ajuntament de Granollers des-
carta el soterrament de la ronda 
Sud, una de les reclamacions dels 
veïns que conformen l’associació 
Integració Ronda Sud. “Temps 
enrere, uns estudis van indicar 
que el soterrament no era vi-
able. Desconec si això segueix 
sent així, però en el cas que fos 
possible, em genera dubtes. 
Crec que seria una barrera de 
formigó”, explica Juanma Sego-
via, regidor de Serveis, Mobilitat 
i Via Pública.

Tant Segovia com el regidor 
de Medi Ambient, Activitats i Es-
pais Verds, Albert Camps, es van 
reunir la setmana passada amb 
membres de l’associació per par-
lar de les reivindicacions dels ve-
ïns i de la feina que el consistori 
du a terme per combatre la con-
taminació. “Va ser una reunió 
plena de bones intencions, tot 
i que sense arguments sòlids”, 
explica Alícia Garcia, membre de 
l’associació. Garcia també consi-
dera “frustrant” que el consistori 

MOBILITAT  ELS VEÏNS HO CONSIDEREN “FRUSTRANT” I ANUNCIEN MOBILITZACIONS

arXiU

refusi el soterrament: “Ens van 
dir clarament que no contem-
plen el soterrament i no ente-
nem per què”, deia.

D’altra banda, Segovia assegu-
ra que el consistori espera a te-
nir acabat un informe sobre les 
reivindicacions de l’entitat per 
demanar una reunió amb Ricard 
Font, secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat de la Generalitat, en 
què vol reclamar-li la gratuïtat 
del peatge de la Roca a l’AP-7 per 

EL GRUP PRESENTA AL·LEGACIONS AL PLA DE MOBILITAT URBANA

El PDeCAT-DC demana 
una revisió dels sentits 
de circulació dels carrers
El grup municipal del PDeCAT-DC 
ha presentat una bateria d’al·lega-
cions al Pla de Mobilitat Urbana 
(PMU) que el ple del consistori 
va aprovar el passat mes de no-
vembre, per tal “d’optimitzar 
els desplaçaments en transport 
públic i vehicle privat”, indica el 
portaveu, Àlex Sastre. “Aquestes 
al·legacions volen millorar el 
text i sobretot, donar-li una vo-
luntat d’integrar la intermoda-
litat (l’ús de diferents modes de 
transport) en lloc de tractar-los 
de forma diferenciada. Cada 
cop més els ciutadans fan servir 
diferents maneres de moure’s”, 
ha afegit el regidor Oriol Vila, que 
juntament amb Eugènia Llonch ha 
acompanyat Àlex Sastre. 

Les al·legacions plantejades en 
relació amb el transport públic 
demanen millores de la mobilitat 
transversal del servei d’autobu-
sos, incloent una parada d’auto-
bús al Teatre Auditori, i mesures 
per incrementar la velocitat co-

als transportistes. Aquesta també 
és una de les reivindicacions de 
l’associació: “Ja fa temps que ho 
reclamem. Creiem que és la mi-
llor solució, i també l’opció més 
barata”, apunta Segovia.

Els veïns han instal·lat cartells 
per fer públiques les seves reivindi-
cacions i preparen protestes. La pri-
mera serà divendres a partir de les 
17 h, quan han organitzat una bici-
cletada amb sortida i arribada a la 
ronda, amb carrer Pla de Baix. n t.p.

mercial del transport públic i fer-
lo més competitiu.

Pel que fa al vehicle privat, el 
PDeCAT-DC vol mesures restricti-
ves del pas de vehicles als carrers 
Francesc Fàbregas, Camí Ral i la 
riba est del passeig de la Ribera 
(és a dir, la mobilitat a l’entorn del 
camp de futbol de Palou), i l’opti-
mització de recorreguts i sentits 
de circulació als carrers a l’entorn 
de l’illa de vianants per evitar des-
plaçaments excessivament llargs 
i sinuosos. En l’àmbit dels aparca-
ments, proposen fomentar, en els 
pàrquings dissuasius, un canvi de 
modalitat de transport, especial-
ment en el repartiment de paque-
teria i productes. A més, el grup 
municipal proposa la centralització 
informàtica del sistema semafòric; 
un pla de supressió de les barre-
res arquitectòniques, i un disseny 
d’una corona de doble sentit de 
circulació als carrers Roger de Flor, 
Torras i Bages, Foment i avinguda 
Sant Esteve-del Parc-Girona. n

RONDA SUD El veïnat fa temps que protesta per les molèsties de la via
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Una de cada quatre persones pateix o patirà una malaltia mental. Malgrat que  
aquesta dada que demostra clarament que els problemes de salut mental són 
molt freqüents i, per tant, tot apunta al fet que s’haurien de naturalitzar, vivim en 
una societat espantadissa, que massa sovint rebutja allò que no entén. Per què 
quan una persona té problemes de cor o de fetge pot explicar-ho sense témer la 
reacció dels seus companys de feina i, en canvi, algú a qui s’ha diagnosticat un 
trastorn mental se n’amaga per por de la reacció dels altres i, fins i tot, d’un  
acomiadament? Com pot ser que en ple segle XXI la salut mental encara sigui  
un tabú? Per això el Pla Local Antiestigma, presentat aquesta setmana, és una  
iniciativa que cal celebrar. Serà important fer-ne seguiment i, tant de bo, en un 
futur proper es palesi un canvi de mentalitat i de comportaments, i una millor 
predisposició a acceptar les persones afectades. 

CONTRA L’ESTIGMA
EDITORIAL

ecuperar l’escolta. Escol-
tar-ho tot i tothom. Gent di-
versa et vindrà i et dirà coses 
i més coses. Escolta-les, apun-

ta-les, pren-te el teu temps i reflexiona-hi. 
No parlis, no diguis res, no interrompis. 
Escolta i prou. No cal parlar, només cal 
sentir, que deia la cançó. Recupera’n la 
lletra. Amb tot, sàpigues, fill meu, que tro-
baràs una mena de genteta que té una cer-
ta necessitat de sempre dir, parlar, xerrar. 
Es creuen ungits per Nostru Senyor per 
dir qualsevulla cosa per imbècil o insigni-
ficant que sigui. Escolta’ls, també, però no 
et torbis en el camí. Avança.

Confiança en el futur. Sigues optimista, 
renoi! Mira més enllà de les muntanyes, 
surt del teu cau, respira l’aire fred d’un 
matí de març i omple’t els pulmons de 
vida. Rebel·la’t, llegeix i camina. Ordena 
pensaments i deixa el Twitter, coi.

 Fes les coses d’una altra manera, va. In-
nova, hòstia, innova. Michael Laudrup no 
sabia on era l’espai, el creava. S’imaginava 
un futur millor, una línia recta per on la pi-
lota hi lliscaria amb certa parsimònia fins 
arribar allà, a un lloc indeterminat entre 
el temps i l’espai, un lloc finit, un vector de 
coordenades que, concretament, eren les 
botes de Romario de Souza Faria.

R
PAU LLOBET I ROURA

Sociòleg

 La nova política segueix al carrer. De 
tot el que hem viscut des del 1-O ens hem 
de quedar amb allò bo, allò que ens ha fet 
guanyar fraternitat. La brillantor als ulls, 
les abraçades, les emocions. Les estratègi-
es, les converses, les mirades diverses que 
els comitès de defensa del referèndum/
república (CDR) van representar, allò que 
vam viure des de la discrepància, des del 
debat. La política va renéixer al carrer 
com sempre fa. Des de la idea del consens 
com a fons per a bastir la República. El 
que dèiem al principi: escoltar-nos més i 
millor. I apreciar les formes, les maneres i 
els mètodes que, sense provenir de la nos-
tra tradició política, aporten tantes i tan-
tes externalitats positives. D’això n’hem 
d’aprendre tant, encara, els que militem  
als partits.

 Transmissió de valors republicans per a 
fer possible el somni. Que la política torni 
al carrer i amb la gent és el millor que ens 
podia passar. Recuperar confiança, alegria 
de comunitat i dosis de república és el que 
hem de fer ara, arreu. Des del Parlament i 
des dels ajuntaments. Construir valors de 
llibertat, igualtat i fraternitat per a bastir 
els ciments d’una societat millor. Enten-
dre’ns més, teixir valors que ens enfortei-
xin a l’hora de ser poble, grup, comunitat, 
país. Això només ho farem compartint 
essències, fortaleses. Allò que ens relliga i 
ens fa ser. Entendre l’altre, confiar-hi. Dir-
li: ‘’sí, tens raó!’’. Pensar que junts podem 
fer-ho millor, respectant-nos en la nostra 
diversitat i fer possible, així, tantes i tan-
tes repúbliques.

de les decisions preses sense consenti-
ment de les esferes estatals, amb la con-
vocatòria de noves eleccions.

Aquestes dues realitats diametralment 
oposades, l’independentisme amb unilate-
ralitat i el centralisme espanyol, es retroa-
limenten una a l’altra. Tant si s’enarboren 
llaços grocs (no confondre amb estelades) 
com si s’argumenta l’existència d’un nou 
ens tipus Tabàrnia, cada gest d’una de les 
parts és respost per l’altra part amb un nou 
gest, i es va dibuixant cada cop un escenari 
més patètic, des del meu punt de vista.

Les eleccions del 21 de desembre de 
2017 no van arreglar cap situació, la van 
complicar més. Si no, com entenem que no 
hi hagi encara govern de Catalunya sorgit 
de les darreres eleccions? Sembla, a més, 
que ja ningú s’escandalitzi de tal fet!

Una olla de grills com la d’ara no s’havia 
vist mai. Ni s’havia imaginat mai.

Potser cal un govern de concentració, 
amb un suport parlamentari de totes (sí, to-
tes!) les forces polítiques del Parlament amb 
una mena de comissió especial intergrups, 
de 68 diputats venerables –la majoria que 
cal per formalitzar una investidura–, amb 
representació suficient proporcional de tot-
hom, per tenir un espai singular que obligui 
a dialogar la CUP amb el PP, per exemple, 
CiU (deixeu-me dir-li encara així, si us plau!) 
amb ERC, als de Catalunya en Comú Podem 
amb Ciutadans, al PSC amb tots ells...

El president de la Generalitat que sigui de-
signat per sorteig, va. Que hi estigui 18 mesos 
(no és broma!). Que governi l’administració 
des de Barcelona. I si li toca a un que no hi és, 
que vingui. Ja sé que us semblarà una pro-
posta estrambòtica i irreverent, però, since-
rament, serà millor que les invitacions que 
he sentit a la senyora Arrimadas perquè in-
tenti formar govern o que les propostes frus-
trades des d’ERC (i reblades des dels poders 
estatals) d’investir un diputat de JuntsxCat 
com a president, sense tenir massa clar ni 
si té la majoria que cal o si, per ventura, pot 
arribar a tenir-la en virtut de giragonses tàc-
tiques dels diputats residents temporalment 
a l’estranger per evitar la presó.

Els que estan a la presó –i que haurien 
d’estar lliures!– també juguen les seves car-
tes (aquí va el meu llaç groc).

Un govern unitari sembla rar, ho sé. Si no 
el volen, si us plau, facin jugades no per man-
tenir candidats inviables, sinó per a la cele-
bració de noves eleccions, a risc que tot con-
tinuï igual i que un politòleg eixelebrat digui 
llavors que un govern especial i provisional 
de concentració és l’única via de superar 
una DUI que no se la creien gaire molts dels 
que la votaven i d’una suspensió d’autono-
mia que ha provocat 155 maldecaps.

a Generalitat de Catalunya viu 
aquest temps una de les etapes 
més convulses de la seva història.

La més convulsa, sens dubte, 
des del 1979, quan es va aprovar el primer 
Estatut d’autonomia de Catalunya poste-
rior al franquisme, en un exercici de recu-
peració d’una institució històrica que havia 
estat defenestrada del panorama polític i 
de l’ordenament jurídic espanyol arran del 
cop militar de 1936, la posterior Guerra Ci-
vil i l’adveniment d’un règim dictatorial que 
no reconeixia cap mena de llibertat política 
ni als ciutadans ni als territoris. Feina cu-
riosa la de Josep Irla i Josep Tarradellas de 
guardar en una mena de cofre tota una ins-
titució per treure-la en un moment oportú, 
que finalment va esdevenir. La Generalitat 
republicana també era hereva, si més no en 
el pla simbòlic, d’ancestrals estructures ad-
ministratives i polítiques medievals, amb un 
preludi singular com va ser la Mancomunitat 
de Catalunya dels anys 20 del segle XX.

Octubre de 2017 serà recordat sempre 
com un conjunt de jornades en les quals es 
van escenificar vivament les dues propos-
tes extremes en relació amb el futur polític 
de Catalunya: d’una banda la independèn-
cia absoluta (sobirania plena, constitució 
d’un nou Estat), i de l’altra banda la submis-
sió sens parió de les quatre províncies cata-
lanes a les institucions de l’Estat (suspensió 
des del Senat de l’autonomia en virtut del 
polèmic article 155 de la Carta Magna i go-
vernació de Catalunya des de la Moncloa).

El ja mític dia 1 d’octubre de 2017, de cele-
bració d’un referèndum d’autodeterminació 
(cal dir a les coses pel seu nom!) no accep-
tat des de les esferes del poder estatal i sig-
nificativament sostingut, en canvi, des de la 
societat catalana i des de la mateixa Genera-
litat (em refereixo tant al Parlament com al 
Govern), i les batusses de resposta policial a 
la presència d’urnes i paperetes i a la partici-
pació dels electors que van voler fer-ho, van 
significar un punt d’inflexió en el procés.

I el dia 27 es va viure, en poques hores, 
primer una declaració unilateral d’inde-
pendència i de constitució d’una Repúbli-
ca catalana en seu parlamentària i, segon, 
una dissolució fulminant del Parlament i 
de cessament del Govern, des de Madrid, 
al·legant el govern estatal un episodi de 
sedició i de rebel·lió, i aplicant severament 
la possibilitat constitucional de correcció 

L
OLLA DE GRILLS

PIULADES SOTA PORXADA

PACO GALÁN 
GORDILLO

Politòleg

Aforismes de la política 
que podríem fer
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LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

¡OPORTUNIDAD! FIN-
CA EN VENTA EN LA 
GARRIGA. C-17. Sup. 
75.000 m2. Edif 1.000 
m2. Formada por 
bosque, campos, la-
branza, torrente, jar-

VENDA/LLOGUER

IMMOBILIÀRIA

Enginyeria de construcció de maquinària i automatismes 
situada  a la zona del Vallès Oriental, precisa
MECÀNIC AJUSTADOR (Ref.1203-02)
Candidats amb formació a nivell de FP II o CFGM i CFGS en 
Mecànica i experiència demostrable en tasques similars. Cal 
bon coneixements de fresa, torns, pneumàtica i automatis-
mes. Carnet de conduir. Preferible resident al Vallès Oriental 
o comarques veïnes. Incorporació immediata. Sou i condi-
cions negociables segons valúa dels candidats. Preferible 
resident al Vallès Oriental o comarques veïnes. Incorporació 
immediata. Contracte directa amb l’empresa. Sou i condi-
cions negociables segons valua dels candidats.

Empresa líder al seu sector,  precisa incorporar
ADMINISTRATIU/VA COMERCIAL (Ref.1203-05)
S’incorporarà al dep. d’Admin. Comercial, donant 
suport a l’equip comercial, atenció al client, intro-
ducció de comandes, gestió d’ofertes, incidències, 
etc. El seu àmbit de treball serà el mercat Nacional. 
Candidats/es amb formació a nivell de FPII, CFGS 
i CFGM en Administració i Finances o bé formació 
universitària d’Administració. Valorable, sense ser 
imprescindible, idioma francès i/o anglès. S’ofereix 
contracte	amb	finalitat	 indefinida	 i	bones	condi-
cions laborals. Sou 20-22.000 € bruts anuals

Empresa productora i distribuïdora de carn KM.0 
ovina i bovina, amb granges pròpies, ubicada al 
Vallès Oriental, precisa : 
PROFESSIONAL ESPECEJAMENT VEDELLA 
(Ref.1203-03)
Cerquem candidats/es amb experiència demos-
trable en el especejament (desfer) vedelles. S’in-
corporarà a un equip de treball que s’encarrega de 
la recepció de la vedella provinent de l’escorxador 
i el seu posterior especejament. Persona autosu-
ficient,	 responsable	 i	amb	capacitat	de	treball	en	
equip.	 S’ofereix	 contracte	 indefinit,	 directament	
amb l’empresa.

 Empresa fabricant i distribuidora de 
productes, articles, maquinaria 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.1203-04)
Candidats/es amb formació i/o experiencia en 
electricitat, electrònica i mecànica, valorant ex-
periencia y coneixements en procesos de ren-
tat, bugaderia i tintorería. Per desenvolupar les 
següents tasques: Instal.lació i manteniment 
d’equips	 de	 dosificació	 automática	 de	 deter-
gents. Programació de rentadores industrials i 
demostracions de procesos de rentat de roba. 
Instal.lació, reparació i manteniment d’equips 
de planxar i embossadores de roba. Instal.lació 
i manteniment d’impressores de termotrans-
ferència	 i	 equips	 de	 termofixar.	 Prospecció	 i	
gestió comercial en l’àmbit de bugaderia i tin-
toreria. Suport a tasques de magatzem. Can-
didats/es de tracte amable amb les persones, 
curós amb les coses petites, amb ganes de tre-
ballar en equip i créixer professionalment i per-
sonalment. Amb carnet de conduir i disponibili-
tat per viatjar puntualment per Espanya. Oferim:
Incorporació	immediata.	Formació	específica	a	
càrrec de l’empresa. Contracte de 3 mesos de 
prova	amb	possibilitat	de	 ser	 indefinit.	 Sou	fix	
mes incentius. Vehicle i telèfon d’empresa.

Empresa dedicada al envasado 
y empaquetado de productos de 
cosmética, ubicada en las cerca-
nías de Granollers, precisa: 
2 PLANIFICADORES (Ref.1203-06)
Integrándose en un equipo de 
4 personas, se encargará de la 
Planificación	 de	 la	 Producción,	
Logística de pedidos, órdenes de 
producción, expediciones, stoc-
ks,etc. Imprescindible experien-
cia previa en puestos similares, a 
poder ser en sectores químicos, 
cosmético  o sanitario. Capacidad 
de Trabajo bajo presión.
RESPONSABLE DE CALIDAD 
(Ref.1203-07)
Liderando un equipo de 5/6 per-
sonas, se encargará de la correcta 
ejecución de toda la normativa 
ISO, implementación y desarrollo 
de manuales de procedimiento de 
calidad, etc. Imprescindible expe-
riencia previa en sector químico, 
cosmético, sanitario, etc. Disponi-
bilidad para viajar puntualmente. 
Para ambos puestos se requiere 
nivel alto de inglés y experiencia 
con SAP. Se ofrece contrato in-
definido,	 directo	 con	 la	 empresa,	
salario negociable.

dines. Casa de 1.316 
m2 dividida en sóta-
no de 418 m2. PB 303 
m3. 1ªP 313 m2 (42 m2 
terrazas). 2ªP 138 m2. 
invernadero. Piscina 
92 m2. Frontón. jardi-
nes. PRECIO:  700.000 
€ (Ref.100) EMINAD. 
Más información al 
teléfono: 93 870 36 66

SE ALQUILA LOCAL  
EN GRANOLLERS.  
Situado en la calle  
Joan Prim. Frente a 
Educem. Sup 100 m2. 
Cristaleras, suelos 
parquet, aseos. PRE-
CIO:  1.100 €/mes (Ref 
976). EMINAD. Telé-
fono de contacto: 93 
870 36 66

LOCAL EN ALQUILER 
GRANOLLERS.  En ca-
lle Perpinyà. Sup. 85 
m2. Céntrico. En zona 
peatonal. Dispone de 
2 aseos. Pavimento 
de gres. Aire acon-
dicionado. Altura 2,57 
m. PRECIO. 1.300 €/
mes (Ref.957) EMI-
NAD. 93 870 36 66

LOCAL EN ALQUILER 
EN GRANOLLERS. Pº 
Muntanya. Sup. 269 
m2 a 1.614 €/mes y 
altillo 432 m2 a 864 €/
mes. Zona comercial. 
2 niveles. Fachada 9 
m. PRECIO: 2.480 €/
mes (Ref.810). EMI-
NAD. Teléfono: 93 870 
36 66

Empresa fabricant de maquinària industrial especial i de 
manteniment i reparació d’equips hidràulics precisa 
CAP DE TALLER (Ref.1203-01)
Candidats/es amb reconeguda experiència en feines de 
responsable de taller mecànic (mínima de 10 anys). For-
mació mecánica a nivell de: FP II , maestria industrial, CFGS, 
etc. Amb dependència directa de la propietat, es respon-
sabilitzarà del bon funcionament del taller mecànic d’em-
presa consolidada i de prestigi en el seu sector. Condicions 
i retribució negociable en funció de l’experiència i valúa 
dels candidats. Dots de Coordinació i Direcció d’equips de 
treball del taller. Incorporació immediata i contracte direc-
ta amb l’empresa.

L’APARADOR

Només un 20% de les persones que hau-
rien de portar-ne per sentir-hi millor por-
ten audiòfons, una dada que deixa l’Estat 
espanyol molt lluny dels països nòrdics, 
on pràcticament la meitat de la població 
en du. A més, aquesta realitat alerta els ex-
perts, ja que hi ha molts estudis que avalen 
la relació entre la pèrdua auditiva sense 
tractar i el deteriorament cognitiu –una fal-
ta d’estimulació auditiva provoca una bai-
xa estimulació neuronal i en conseqüència 

un major risc de deteriorament cognitiu–.
Per això els professionals de l’audició, i 

també amb motiu del Dia Mundial de l’Au-
dició –commemorat a primers de març–, 
insisteixen en la importància de la preven-
ció. A la xarxa de centres auditius Aural 
practiquen revisions auditives gratuïtes 
i recomanen a les persones, sobretot als 
majors de 50 anys, que es revisin l’oïda per 
tractar de frenar a temps alguns processos 
de deterioració de la capacitat auditiva.

Vuit de cada deu persones que 
necessiten audiòfons no en porten

AURAL CENTRES AUDITIUS  I  GRANOLLERS
Carrer del Rec, 7  I  93 887 23 05  I  www.auralcentrosauditivos.es

Cortines Guijarro és una empresa que es 
dedica, des de 1983, a la venda i confecció 
de cortines i complements per a la llar, així 
com també a la tapisseria de tota mena de 
peces. L’establiment ofereix un servei de 
qualitat, amb un assessorament professio-
nal i seriós, tant per a la seleció de teles i 
altres materials per a cortines i tapisseries 
com per prendre les mesures per elaborar 

les peces a mida. 
A la botiga es compta amb un ampli mos-

trari de catàlegs, tant de teles com de tapis-
series i accessoris, entre els quals hi ha tam-
bé les catifes a mida. A més de la confecció 
de tot tipus de cortines, Cortines Guijarro 
també té servei d’instal·lació i manteni-
ment de tot tipus de cortines –ja siguin con-
vencionals com estors i panells–.

Cortines Guijarro, 35 anys vestint 
casa teva amb les millors teles

CORTINES GUIJARRO I GRANOLLERS
c. Joan Prim, 161  I  93 358 90 00   I  www.cortinasguijarro.com 

RELAX

CHICA PARTICULAR Y FIES-
TERA. ME LLAMO SUSI. Ma-
durita, 50 años, gordita y 
cariñosa. 150 de pecho na-
tural, soy guapa, me gustan 
los besos con lengua, fran-
cés natural y hago todo tipo 
de servicios. Llámame. Tel. 
631 169 659.

COMPRAMOS libros, 
juguetes, comics, 
cromos, antigüeda-
des y arte religioso, 
restos de pisos y 
casas. Pago al mo-
mento. José Miguel. 
Información al telé-
fono: 679-736-491.

ALTRES
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L’Open Night comptarà amb la participació 
de 88 establiments, 29 restaurants i 6 hotels GRAN CENTRE FARÀ 

DESCOMPTES A 
ALUMNAT DE LA UVIC

Conveni

El rector de la Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya 
(UVic-UCC), Jordi Montaña, i la 
directora del Gran Centre, Laura 
Sabatés, han signat un conveni de 
col·laboració entre les dues entitats 
per oferir descomptes i promocions 
als estudiants de la universitat a 
més de 40 comerços i empreses de 
serveis associades a Gran Centre.

El conveni permetrà beneficiar la 
comunitat universitària de la UVic-
UCC, de descomptes i avantatges 
amb la utilització d’instal·lacions 
i serveis durant el curs acadèmic.  
La seu de la UVic-UCC a Granollers, 
UGranollers, compta amb quasi 
un centenar d’estudiants del grau 
d’Enginyeria de l’Automoció i del 
cicle formatiu de Grau Superior en 
Màrqueting i Publicitat.

Totes aquestes ofertes s’afegiran 
a la plataforma de descomptes 
U-Vals que la UVic-UCC té en 
marxa. “Llegim aquest gest en clau 
de benvinguda i d’acolliment de 
la societat civil de Granollers als 
nostres estudiants i professors”, ha 
manifestat el rector de la UVic-UCC, 
Jordi Montaña. La presidenta de 
Gran Centre ha afirmat que “d’acord 
amb els pilars de l’associació –ciutat, 
cultura, comerç i solidaritat–,  
obrim les portes dels establiments  
a tota la comunitat universitària”.

economia
El Trabuc dedica 15 dies a la cuina del cargol
El restaurant El Trabuc celebra la 26a edició de la Quinzena de la Cuina 
del Cargol, una proposta gastronòmica –amb un menú especial en què 
el cargol serà present a tots els plats– que s’iniciava diumenge i que es 
podrà degustar fins al 25 de març. La Quinzena s’il·lustra enguany amb 
un cartell que reprodueix un oli del pintor granollerí Antoni Granja.

Xerrada sobre comunicació
Gran Centre organitza dimecres (20.30 h), a la 
Sala Tarafa, una nova xerrada que en aquesta ocasió 
vol ajudar els associats a aprendre a comunicar. 
Som el que comuniquem. Eines de comunicació 
conscient anirà a càrrec de Pilar Muntan.

COMERÇ  GRAN CENTRE, EL GREMI D’HOSTALERIA I L’ASSOCIACIÓ D’HOTELERS CONSOLIDEN LA VARIETAT DE PREUS I FAN UN SORTEIG QUE REPARTIRÀ 15.000 EUROS

El 23 de març, tenyits de rosa
L’eslògan Batega + que mai de la darrera edició deixa pas a La vie en rose, 
una frase inspirada en la cançó d’Edith Piaf del 1947 que omplirà els carrers 
de valors com la tendresa, la bondat, l’alegria i que inclou un punt chic, 
segons explicava el dissenyador gràfic de l’esdeveniment, Ferran Martínez. 
“Volem que sigui una nit molt feliç, que tot sigui de color de rosa i que  
ens deixem portar per les sensacions de la ment”, explicava Martínez.
El color estarà present a l’atrezzo des de l’acte d’inauguració que tindrà 
lloc a partir de les 20 h a la plaça de la Porxada, amb el president dels Xics, 
David Carrueso; la directora general de Comerç de la Generalitat, Montse 
Vilalta; l’alcalde i la presidenta de Gran Centre. A tots ells s’hi sumarà 
un personatge inèdit, la identitat del qual no es revelarà fins llavors.

La setena edició de l’Open Night 
de Granollers, que tornarà a om-
plir els carrers del centre d’un 
ambient festiu durant la nit del 
divendres 23 de març (de 20 h 
a 24 h), ve carregada de nove-
tats que Gran Centre va revelar 
dissabte. Enguany, els organit-
zadors tornaran a apostar per la 
varietat de preus i promocions 
especials dels comerços, hotels i 
restaurants que deixen enrere la 
unificació de preus habitual en 
les primeres edicions. 

Les principals novetats d’en-
guany es troben en les activitats 
que es duran a terme al carrer. 
S’hi sumaran dos convidats em-
blemàtics de la ciutat com són els 
Xics i els Diables de Granollers. 
Els primers donaran el tret de 
sortida a la nit amb un pilar espe-
cial, mentre que els segons baixa-
ran el teló amb una traca. D’altra 
banda, s’encetarà un macrosor-
teig a través de butlletes anome-
nades Rasques del diamant, que 
amagaran més de 400 regals va-
lorats en 15.000 euros, entre ells 
un xec regal de Gran Centre de 
500 euros.

Segons Enric Gisbert, president 
de l’Associació d’Hotels del Vallès 
Oriental, es posaran a disposició 
350 habitacions distribuïdes en 
6 hotels, algunes amb un 18% de 
descompte i d’altres amb un preu 
de 18 euros per persona. Pel que 

fa als menús dels hotels, el cost 
oscil·larà entre els 15 i 18 euros 
i els clients també podran gaudir 
en alguns casos de descomptes 
especials, com els 2x1.

Pel que fa a restauració, partici-

paran a la nit màgica una trentena 
d’establiments. El 75% inclourà 
menús Open i la resta presentarà 
descomptes en plats seleccionats 
i altres promocions. Judith Espino-
sa,  coordinadora d’esdeveniments 

SIS HOTELS OFERIRAN CAMBRES
AMB UN DESCOMPTE ESPECIAL
del 18% o 18 euros per persona i 
menús als seus restaurants amb 
uns preus d’entre 15 i 18. Els hotels 
seran: Aparthotel Atenea Vallès, 
Holiday Inn Espress Montmeló, 
Hotel Ciutat de Granollers, Hotel 
Granollers, Hotel Ibis Montmeló 
Granollers, Hotel Iris i Hotel 
Mercure Augusta.

18%

del Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental, destacava que el prin-
cipal objectiu és “fer bellugar la 
ciutat i oferir diversitat de pro-
postes per a tots els públics”.

Laura Sabatés, presidenta de 
Gran Centre, remarcava la impor-
tància del Gremi d’Hostaleria i de 
l’Associació d’Hotels en la con-
fecció de l’acte des de la primera 
edició. També comentava que 
“Granollers es transforma per-
què s’obren les persianes dels 
comerços i restaurants, que 
són els que donen llum i que 
donen una imatge diferent de 
la ciutat”. Els comerços presen-
taran, com l’any passat, diversitat 
de propostes i preus en cadascun 
dels seus productes. n  r.meDINa

raüL medina
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BenVingUtS a pagèS

Obertes les inscripcions 
per participar al proper 
‘Benvinguts a Pagès’

AGRICULTURA  SE CELEBRARÀ ELS DIES 9 I 10 DE JUNY

L’assessoria jurídica Col·lectiu 
Ronda, adreçada a treballadors, 
comitès d’empresa i sindicats, 
oferirà dimarts, 20 de març, una 
xerrada informativa per donar 
a conèixer als assistents els seus 
drets laborals i sindicals. La xer-
rada tindrà lloc a la seu de l’asses-
soria jurídica, a la plaça Josep M. 
Folch i Torres, número 12, 1r, a les 
19 h, i anirà a càrrec d’Oriol Pintos, 
advocat del Col·lectiu Ronda. n

LABORAL

UNES 30.000 PERSONES  han participat en les dues primeres edicions

La tercera edició del programa 
Benvinguts a Pagès se celebrarà 
el cap de setmana del 9 i 10 de 
juny i la comarca tornarà a bol-
car-se en la iniciativa, que pro-
mociona els productes de proxi-
mitat, posa en valor el món rural, 
el turisme d’interior i potencia la 
gastronomia.

Actualment ja s’ha obert el 

termini perquè les explotaci-
ons agrícoles, els restaurants, 
els allotjaments i les activitats 
complementàries vinculades al 
patrimoni agroalimentari local o 
ecològic del Vallès Oriental que 
vulguin participar-hi s’inscriguin 
a través de la pàgina web benvin-
gutsapages.cat. Tenen temps per 
fer-ho fins al 21 de març.  n

El Col·lectiu Ronda 
informarà sobre  
els drets sindicals

Conveni del Banc Sabadell i la 
UEI per finançar emprenedors

EMPRESA  LA UEI VOL FACILITAR LA CREACIÓ DE NOUS PROJECTES

El director regional Vallès Ori-
ental-Osona del Banc Sabadell, 
Benito Reales Pastor, i el director 
de la Unió d’Empresaris Inter-
sectorial (UEI), Joaquim Colom, 
han signat un conveni de col·la-
boració segons el qual l’entitat 
financera oferirà avantatges als 
emprenedors associats que ne-
cessitin finançament per avançar 
en els seus projectes.

 La UEI té entre els seus objec-
tius estratègics facilitar la creació 

de projectes empresarials mitjan-
çant l’assessorament, la formació 
i l’acompanyament als empre-
nedors en els començaments de 
l’activitat empresarial.

Per aquest motiu, ambdues 
entitats han arribat a un acord 
de col·laboració per tal que els 
emprenedors puguin contractar 
alguns productes financers del 
Banc Sabadell exclusius pels be-
neficiaris de l’acord després de 
ser assessorats per la UEI. n

Curs de manipulació 
d’aliments   
Els dies 20 i 22 de març, l’escola 
d’adults, al carrer Veneçuela, ofe-
rirà un curs de manipulació d’ali-
ments de sis hores de durada (de 
9.30 a 12.30 h) a través del Servei 
de Salut Pública de l’Ajuntament. 
Les persones interessades s’hi 
han d’inscriure anant a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (c/St. Josep, 
7). El curs val 42,71 euros. n

Concentració
dels pensionistes 
Dissabte, CCOO del Vallès Orien-
tal ha convocat una concentació 
a la plaça de la Porxada (12 h) 
en defensa de les pensions pú-
bliques. El sindicat reclamarà un 
augment de les pensions superior 
al 0,25% que ha establert el Go-
vern espanyol d’acord amb “un 
creixement molt més elevat del 
cost de la vida”, aputen. n

Compromís amb la 
sosteniblitat turística
L’oficina d’informació turística 
de Granollers, l’Hotel Granollers, 
l’Ostrya celler del Ferrer Gastro-
nomic Experience, l’Hotel Mercure 
Augusta Barcelona Vallès i l’Hotel 
Ibis Montmeló-Granollers són al-
gunes de les 27 empreses i serveis 
de la comarca que han rebut la 
Certificació Biosphere, el distintiu 
de compromís per la sostenibilitat 
turística de la Diputació. n
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FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
PER A ATURATS 2017 - 2018 

COMV0108. Activitats de venda (630 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2 
Inici previst: 12 de març

IFCD0110. Confecció i publicació de 
pàgines web (600 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2 
Inici previst: març

AGAR0309. Activitats auxiliars en conservació 
i millora de forestals (310 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 1 
Inici previst: 3 d’abril

SSCE0110. Docència de la formació professional 
per a l’ocupació (420 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 3
Inici previst: 4 d’abril

SSCG0111. Gestió de trucades de Teleassistència (270 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2
Inici previst: 6 d’abril

SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials (490h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2
Inici previst: maig

Habilitats de comunicació (30 hores)
Inici previst: setembre

Més informació a:
EMFO
c. Riera, 7. 1a Planta
Mollet del Vallès
93 570 51 60 · info@emfo.cat
www.emfo.cat

INSCRIPCIONSOBERTES

ÚLTIMES
PLACES!

ÚLTIMES
PLACES!
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esports  
Els socis del CNG escullen el nou escut
En la votació per escollir la nova imatge del CNG, els socis  
del club van escollir l’opció que trencava amb l’anterior escut  
i proposava una modernització global de la imatge. Aquesta 
proposta va ser votada per un 71,76% dels socis que van  
participar en la votació –al voltant d’un 20% del cens del club–.

Portes obertes a l’Espai
L’Espai Wellness celebra la setmana de 
portes obertes fins dilluns vinent coincidint 
amb la campanya mundial Mou-te per un món 
millor, que promou l’activitat física i lluita 
contra l’obesitat i l’estil de vida sedentari.

El Fraikin torna a acostar-se a la 
segona plaça de la lliga gràcies a 
la victòria contra el Puerto Sagun-
to –penúltim classificat– per 33 a 
30, i a la derrota del Guadalajara 
contra l’Ademar de Lleó. Els gra-
nollerins ocupen la tercera plaça 
amb 27 punts, dos menys que els 
lleonesos i un punt per sobre que 
l’Anaitasuna i el BM Guadalajara.

Dissabte, el conjunt entrenat 
per Antonio Rama visitarà la pis-
ta del Ciudad Encantada. Serà un 
difícil enfrontament, ja que els de 
Conca són setens a tan sols dos 
punts dels granollerins, i en el 
partit d’anada els dos equips van 
signar unes taules a 30 gols en el 
duel disputat al Palau. Una victòria 
del Fraikin i una derrota de l’Ade-
mar, que juga contra l’Anaitasuna, 

Una setmana amb dos partits 
vitals contra rivals directes

podria deixar els vallesans en la 
segona posició, poques jornades 
abans que els granollerins s’hagin 
d’enfrontar al Lleó i al líder, el FC 
Barcelona.

Dimecres, contra el Huesca
La següent jornada serà inter-
setmanal. Dimecres, el Fraikin 
s’haurà de veure les cares amb el 
Bada Huesca, un altre equip amb 

HANDBOL I Divisió D’Honor  JUGA CONTRA CIUDAD ENCANTADA I BADA HUESCA Divisió D’Honor

El KH-7 espera el 
Porriño abans de 
l’aturada de lliga

El KH-7 va guanyar contra pronòs-
tic el 6è classificat, el Zuazo, per 27 
a 31 a la pista de les bilbaïnes. Amb 
aquest resultat, les granollerines 
escalen fins al 7è lloc –a dos punts 
del 6è– i dissabte tornen al Palau 
per jugar contra el BM Porriño. En 
el partit d’anada, les gallegues van 
guanyar a la seva pista per 29 a 21. 
En l’última jornada, el Porriño va 
perdre contra el Mavi per 19 a 26.

Aturada per seleccions
Després d’aquesta jornada, la lliga 
de Divisió d’Honor femenina s’atu-
ra durant tres setmanes a causa 
dels compromisos internacionals 
de la selecció espanyola. El KH-7 
no jugarà cap partit fins al 6 d’abril, 
i serà contra el BM Castelló. n

FRAIKIN BM GRANOLLERS 33
PUERTO SAGUNTO 30

  CIUDAD ENCANTADA - FRAIKIN
Dissabte, 17  18.30 h Conca

FRAIKIN - BADA HUESCA
Dimecres, 21  20.30 h Palau

KH-7 BMG -  BM PORRIÑO
Dissabte, 17  17 h Palau

Tercera Catalana

L’Handbol Escola Pia va fer un pas 
importantíssim de cara a l’ascens 
de categoria. Va guanyar per 34 a 
21 al tercer classificat, l’Handbol 
Cardedeu, davant d’un pavelló del 
Congost ple. La Pia segueix prime-
ra, però deixa el tercer a sis punts. 
Dissabte visiten el Sant Just, cin-
quens amb 24 punts, amb l’objec-
tiu de seguir obrint forat amb els 
perseguidors. El Tortosa és segon 
a un punt dels granollerins. n

L’Escola Pia, més 
líder amb la victòria 
contra el Cardedeu

FUTBOL I Tercera Divisió  ELS GRANOLLERINS S’ENFRONTEN DIUMENGE AL CERDANYOLA

L’EC surt de la zona de descens després 
de 16 jornades a la part vermella

L’EC va guanyar a Vilassar per 0 a 1 
i surt, després de quatre mesos, de 
la zona de descens de la Tercera Di-
visió –17è amb 27 punts–. És el se-
gon partit consecutiu guanyat que 
sumen els granollerins, que han 
aconseguit 10 punts dels últims 12 
possibles. Però no només ha canvi-
at la tendència de punts, també ho 
ha fet l’actitud de l’equip, que surt al 
camp sabent-se capaç de les seves 
possibilitats; que sap patir, marcar 
i aguantar el resultat; sap defensar 
i sap lluitar. Un canvi de cara que 

ha fet que l’afició vegi possible el 
que fa unes jornades semblava im-
pensable: acabar la lliga sense patir 
pel temut descens. Diumenge rep 
el Cerdanyola, 16è classificat a set 

punts del Granollers. Una victòria 
l’aproparia a quatre punts del seu 
rival i l’allunyaria del Palamós, pri-
mer de la zona vermella de la taula 
amb 24 punts. n

ZUAZO 27
KH-7 BM GRANOLLERS 31

el que també els separen només 
dos punts. Els d’Osca són els ac-
tuals sisens classificats i són clars 
aspirants a les primeres places de 
la classificació. Dos partits de mà-
xima rivalitat per als granollerins 
que poden marcar el futur de 
l’equip a la lliga. n

CIUTAT  ESTÀ EMMARCAT DINS UN PROJECTE EUROPEU

Granollers vol promoure
l’esport urbà entre les dones
L’Ajuntament formarà part del 
projecte europeu Sport for Wo-
men in the Urban Places (Esport 
per a les dones en llocs urbans) 
amb l’objectiu de promoure l’ac-
tivitat esportiva de les dones en 
l’espai urbà com a eina per a la 
igualtat d’oportunitats i la inclu-
sió social. 

En el projecte hi participen 
municipis i organismes de set 
països diferents i tindrà una du-
rada de 18 mesos. Entre els seus 
objectius destaquen el de crear 
una comunitat de pràctiques i 
una plataforma per als socis del 
projecte i altres parts interessa-
des per compartir coneixements, 
problemes i pràctiques; propor-
cionar un coneixement profund 
sobre els obstacles que tenen les 

dones per practicar aquest tipus 
d’activitats esportives; augmen-
tar la conscienciació i la partici-
pació de les dones en els esports 
i activitats físiques a l’aire lliure 
i en el disseny d’entorns urbans 
amigables per a dones i definir-ne 
unes directrius; i aconseguir aug-
mentar la participació femenina 
en esports i activitats físiques a 
l’aire lliure en l’àmbit local i tam-
bé en l’europeu.

El Vallès, més esportiu
En la presentació de l’última edi-
ció de la Mitja, l’alcalde, Josep 
Mayoral, va explicar que “el tant 
per cent de dones que parti-
cipen en la Mitja és inferior al 
tant per cent de dones vallesa-
nes que hi participen”. n

EC GRANOLLERS - CERDANYOLA 
Diumenge, 18  12 h Granollers

RUGBI I Primera Catalana

Els Spartans van aconseguir una 
contundent victòria per 17 a 54 
contra el Badalona –10è a la tau-
la classificatòria– i es mantenen 
primers en solitari a la Primera 
Catalana, seguits pel CRC Terras-
sa, que suma dos punts menys que 
els granollerins. El cap de setmana 
reben el Castelldefels, un complicat 
partit contra el cinquè classificat. n

Els Spartans es 
mantenen primers 
en solitari

XaVier SOLanaS

CABANAS  Intenta superar al porter del Puerto Sagunto, Brúixola

arXiU

DEU PUNTS  L’equip no perd des de fa tres jornades
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PÀDEL

Durant la setmana passada es va 
celebrar a les instal·lacions del 
Club Pàdel Indoor la primera prova 
del circuit Pàdel Indoor Granollers, 
en aquesta ocasió, amb el suport de 
la marca de raquetes NOX. En cate-
goria femenina, el podi va quedar 
amb la parella Álvarez-Mora com 
a campiona i Knave-Castells com 
a segona classificada. En la com-
petició masculina, dividida en tres 
grups, els campions del grup A van 
ser el duet Parralo-Illa, seguits de 
Ballvé-Rodríguez i d’Izizarri-Rojas. 
El grup B el va liderar la parella Sa-
lazar-Valero, que va jugar la final 
contra l’equip Oliveras-Oliveras. 
Els campions de consolació van ser 
la formada per Cavernas i Hernán-
dez. El darrer grup, el C, es va fer 
amb l’or la parella Font-Moreno, 
en guanyar el partit definitiu con-
tra la parella Docampo-Carrera. 

Del 16 al 21 d’abril, es disputa-
rà la segona prova puntuable del 
Circuit Pàdel Indoor. Els 16 pri-
mers de cada categoria passaran 
a jugar el Màster que es disputarà 
a mitjans d’octubre. n

Es disputa la primera
prova del Circuit 
Pàdel Indoor

BÀDMINTON I Divisió d’Honor  L’EQUIP GUANYA CONTRA EL PITIÚS I JUGARÀ UN ANY MÉS A LA MÀXIMA CATEGORIA

El bàdminton salva
la categoria l’última 
jornada de lliga

GERMANES  Blanca i Lara Lucas en un partit al Congost

L’Associació Granollers Esporti-
va de bàdminton va aconseguir la 
permanència a la Divisió d’Honor 
amb la victòria a les Balears con-
tra el Pitiús. Després del triomf, 
Marc Gallardo, capità de l’equip, 
no podia amagar la seva satis-
facció. “Estem increïblement 
contents. Aquesta temporada 
ha estat molt dura i de màxima 
igualtat, hem aconseguit grans 
victòries, altres partits se’ns 
han escapat per petits detalls, 
però avui, en aquesta gran fi-
nal, tot ha sortit bé. Ara toca 
celebrar aquest triomf, des-
cansar i continuar entrenant 
per assolir els objectius de la 
temporada en  la competició 
individual“. 

La trobada va arrencar amb la 

ronda d’individuals, on Lara Lu-
cas va aconseguir el primer punt 
per a l’equip granollerí contra 
Sandra Chirlaque. Bernat Amaya 
va perdre el segon punt de la tro-
bada en dos sets contra Alejandro 
Ferrer. En la següent ronda d’in-
dividuals, Javier Tur, per lesió, 
es va retirar del partit contra Ar-
mand Rodríguez, que apuntava 
un altre punt al marcador català. 
Però no va durar gaire la diferèn-
cia en el lluminós, ja que la pitiüsa 
Andrea Ibáñez sumava el 2-2 amb 
la victòria davat de Blanca Lucas.

En dobles, Blanca i Lara Lucas 
signaven el 3-2 davant Carolina 
Chan i Elena Calonge, però el mar-
cador va tornar a l’empat després 
de la derrota de Marc Gallardo i 
Bernat Amaya contra Vicent Mar-
tin i Alejandro Ferrer. Finalment, 
amb els dobles mixtos, l’equip 
aconseguia el tan anhelat punt 
que li assegurava la permanència. 

Marc Gallardo i Cristina Poy van 
sortir amb les idees clares, i van 
aconseguir la victòria contra Vi-
cent Martínez i Paula Tur en dos 
sets. L’equip ha acabat la tempo-
rada i ja pot començar a preparar 
la vinent. Els jugadors s’enfronten 
als compromisos individuals.

L’Arjonilla promociona
Dels altres dos equips que es juga-

ven la promoció, el Club Bàdmin-
ton Benalmádena també va signar 
una victòria davant el club Bàd-
minton Oviedo i, d’aquesta ma-
nera, serà el CB Arjonilla –que va 
descansar l’última jornada– qui 
lluitarà per la permanència com 
a últim classificat de Divisió d’Ho-
nor davant el CB Alacant –segon 
classificat de la taula de Primera 
Nacional–. n

age
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VICTÒRIA  Moment del partit contra el Dos Hermanas disputat a les piscines del CNG

DERROTA  Les noies del CB no van poder contra el Joviat

Masculí

El primer equip masculí –sisè amb 
25 punts– va guanyar 60 a 69 a la 
pista del Vilanova després de dues 
jornades sense conèixer la victòria. 
Dissabte descansa i la jornada 
següent visitarà la pista del  
CN Sabadell –11è amb 21 punts–.

VICTÒRIA DE NOU 
A VILANOVA

BÀSQUET I Primera Femenina  OPORTUNITAT PERDUDAWATERPOLO I Primera Divisió  ELS GRANOLLERINS ES DESPLACEN A MÀLAGA

El CB femení busca puntuar 
contra el CN Sabadell

Pas de gegant del waterpolo absolut 
per aconseguir la permanència

El primer equip femení del CB va 
perdre l’oportunitat de fer un salt 
endavant i situar-se a la part mit-
jana-alta de la classificació. Des-
prés de la derrota contra el Joviat 
per 60 a 73, s’allunya de les pri-
meres places de la classificació. 
Aquesta derrota, juntament amb 
la victòria del Premià sobre l’Olot 
–amb qui anaven empatats– l’ha 
fet mantenir-se a la 10a plaça. 

El Granollers va anar per dar-
rere en el marcador durant tot 
el partit, que va arribar a perdre 
de 20 punts. Dissabte, les grano-
llerines visiten al CN Sabadell, 
novè i amb qui empaten a punts. 
Les sabadellenques venen de per-
dre a la pista del Sant Cugat Negre 
per 65 a 47 i de guanyar al CB Prat 

El primer equip masculí de water-
polo del CNG està a una única vic-
tòria d’aconseguir la permanència 
matemàtica a la Primera Divisió 
estatal. 

Després de la contundent derro-
ta que van patir els granollerins en 
la jornada de la setmana passada 
contra el Sevilla (11 a 4), el CNG es 
va refer amb una victòria davant 
d’un altre equip sevillà, el Dos Her-

manas. I és que l’equip absolut del 
CNG no va donar opció el seu rival, 
a qui va guanyar per 12-5. El Gra-
nollers va dominar el partit en tot 
moment, amb parcials de 3-1, 4-1, 
1-0 i 4-3, imposant-se a un dels 
cuers de 1a Divisió, el Dos Herma-
nas, que és 11è amb 12 punts. El 
Granollers, que es manté a la part 
mitjana, és 7è amb 24 punts.

La propera jornada té un duel 
complicat contra un rival directe 
per a la permanència. Serà contra 
el Màlaga a les seves piscines. Els 
malaguenys són novens amb 19 
punts i, tot i que en el partit d’ana-
da, els de Granollers van guanyar 
còmodament, la necessitat de 

de 45 punts. Les granollerines ne-
cessiten vèncer per no desengan-
xar-se del grup d’equips de 31 i 
32 punts de la zona mitjana. n

L’EQUIP  Les júniors granollerines després de la competició

NATACIÓ ARTÍSTICA  L’ENTITAT ES VA FER AMB EL SUBCAMPIONAT PER EQUIPS EN LA COMPETICIÓ CELEBRADA A TARRAGONA

Repòquer de plates per a les júniors
del CNG al Campionat de Catalunya
Les júniors del CNG van aconse-
guir un repòquer de medalles de 
plata al Campionat de Catalunya 
Júnior que va tenir lloc dissabte 
passat al CN Tàrraco. A més de les 
cinc medalles de plata, també en 
van aconseguir una de bronze en 
el Català de Rutines i van tancar 
la competició amb un balanç de 
sis metalls. Les medalles van ser 
en la competició per equips –on el  
club va aconseguir proclamar-se 
subcampió de Catalunya, per dar-
rere del CN Kallipolis, i per davant 
del CN Tàrraco, tercer–; i les pla-
tes guanyades per la parella Clara 
Arboix i Mireia Hernández en du-
ets, tant en la prova lliure com en 
la tècnica. Hernández va tornar a 
pujar al segon graó del podi amb 
el solo tècnic, acompanyada d’Ar-
boix, que va ocupar la tercera po-

sició. Les granollerines viatgen el 
cap de setmana a Valladolid per a 
disputar l’estatal d’hivern.

També amb la selecció
Abril Conesa, convocada amb la 
selecció espanyola absoluta, va 
tornar del French Open de París 

amb una medalla de plata en ru-
tina lliure combinada. Espanya va 
quedar a dos punts d’Ucraïna, que 
es va proclamar campió, i a més de 
quatre punts per davant de Xina. 
El French Open és la primera com-
petició de la FINA World Series 
que se celebrarà a deu països. n

Federació

El president del CNG, Eduard  
Escandell, formarà part de la  
candidatura d’Enric Bertran que  
aspira a presidir la Federació  
Catalana de Natació. Aquesta seria 
el tercer mandat de Bertran al  
capdavant de la FCN –és president 
des de 2008–i els propers quatre 
anys vindran marcats, especialment, 
pel centenari de la federació. Entre 
les propostes de govern hi ha la 
creació de la figura del defensor de 
l’esportista, la vicepresidència  
d’expansió i promoció, oferir  
assessorament psicològic per a 
esportistes i ajudar en la formació 
acadèmica per millorar el futur dels 
nedadors al final de la vida esportiva.

ESCANDELL ENTRA A 
LA CANDIDATURA DE 
BERTRAN A LA FCN

MÀLAGA - CNG 
Dissabte, 17  16 h Màlaga

punts per sortir de la zona de pe-
rill dels de Màlaga, els fa un rival 
molt perillós. Una victòria grano-
llerina deixaria als homes que en-
trena Pablo Quattrocchio un any 
més a la Primera Divisió.

Victòria del femení
El primer equip femení també va 
guanyar. Ho van fer per l’ajustat 
resultat de 12 a 11 davant l’Atle- 
thic Barceloneta. Per la seva ban-
da, el cadet no va poder amb el 
Sant Feliu i va caure per 9 a 8. n

CNG  12
SEVILLA   5

raüL medina

raüL medina

Cng

DUATLÓ

L’equip masculí del Club Triatló es 
va proclamar subcampió de Cata-
lunya per clubs. El club granollerí 
va quedar a només dos punts del 
primer classificat, el Fast-Triatló 
Montjuïc, de Barcelona, i per da-
vant del Flor-Triatló, també de 
Barcelona. L’equip femení també 
va pujar al podi, en aquest cas com 
a tercer classificat per clubs. El 
primer va ser el Triatló Sabadell, 
seguit del CA Igualada.

Or i plata per als Teixidó
Brenda Teixidó, del Club Triatló 
Granollers, va guanyar el Duatló 
Infantil de Girona celebrat el cap 
de setmana a Santa Susanna. El seu 
germà, Alan Teixidó, va aconseguir 
la segona plaça. Els triatlons infan-
tils són curses d’iniciació adreça-
des a infants entre 5 i 15 anys. n

El Triatló granollerí 
aconsegueix la plata 
al Campionat català
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cultura
Humor i terror al Gra
El grup Mad World –una iniciativa de l’alumnat  
de 1r d’ESO del Col·legi Estel– han organitzat
per diumenge (17 h) una tarda de cinema al Gra,  
amb una pel·lícula d’humor per començar
seguida d’una altra de terror. L’entrada és gratuïta.

‘Handia’ als Dimarts Singulars
El Cineclub de l’Associació Cultural ha triat la producció 
basca Handia com la proposta de dimarts (20 h) del cicle 
Dimarts Singular, al Centre Cultural. La pel·lícula, dirigida 
per Jon Garaño i Aitor Arregi, explica el retorn d’un jove 
esguerrat i derrotat al seu poble després de la guerra.

Chicuelo & Mezquida, la joia del Festival de Jazz
MÚSICA  EL GUITARRISTA I EL PIANISTA, ACOMPANYATS A LA PERCUSSIÓ PER PACO DE MODE, PRESENTARAN ‘CONEXIÓN’

L’òpera torna a la sala gran del 
TAG amb Don Carlo de Giuseppe 
Verdi, interpretada pels Amics de 
l’Òpera de Sabadell i l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. Amb aquest 
muntatge –que es presentarà a 
vuit escenaris d’arreu del país– 
l’entitat sabadellenca celebra el 
seu 35è aniversari. 

Don Carlo és una òpera en qua-
tre actes –sobretitulada en català–, 
amb text de François Joseph Méry 
i Camille du Locle, basat en el poe-
ma dramàtic Don Carlos, Infant von 
Spanien de Friedrich von Schiller. 

Una òpera impregnada dels recur-
sos escènics característics del tea-
tre romàntic –claustres, espectres, 
escenes nocturnes i boscos–, que 
inicia la maduresa de Verdi.

L’any 1867 Verdi va tornar a 
apostar per un tema històric per 
inspirar una de les seves òperes 
més memorables. Don Carlo és 
una òpera fonamental per enten-
dre l’arribada al drama verdià, 
que es consolidarà amb Aída i 
Otello. Un producte enterament 
verdià de principi a fi, tot i les in-
fluències de Wagner i Meyerbeer 

“Crec que serà el concert es-
trella del 28è Festival de Jazz”, 
exclamava a la presentació del 
certamen el president de Jazz 
Granollers, Lluís Sitjes. I qui avi-
sa no és traïdor! La trobada del 
guitarra Juan Gómez Chicuelo i el 
pianista Marco Mezquida és un 
dels projectes musicals més in-
teressants del panorama actual i, 
de fet, s’ha convertit en una pro-
posta habitual de festivals de jazz 
i música contemporània. Amb tot, 
“hem pensat que Granollers 
se’l mereixia”, considera Sitjes. 
Una col·laboració que ha anat 
molt més enllà de fusionar fla-
menc i jazz i que ha creat una gira 
que els està portant a països tan 
diversos com Alemanya i Brasil.

Així, divendres, el TAC rebrà la 
màgia de Chicuelo i Mezquida, dos 
gran talents que s’han unit per 
crear una obra mestre, Conexión. 
Per arrodonir el directe, compta-
ran amb la percussió de Paco de 
Mode. Es tracta d’un encreuament 
de camins de dues personalitats 
artístiques marcades per l’autenti-
citat, l’admiració mútua i l’entrega 
absoluta a la música.

Chicuelo, guanyador d’un Goya
Chicuelo, guanyador d’un Goya 
a la millor cançó original –per la 
buleria No te puedo encontrar per 
a la pel·lícula Blancanieves–, és un 

tag

dels guitarristes més rellevants 
del panorama actual del flamenc 
i, alhora, un dels compositors més 
prolífics de les darreres generaci-
ons. Es va iniciar a Cornellà amb 
12 anys amb el guitarra Casimiro 
González, un dels luthieres de 
guitarra flamenca més coneguts.

Chicuelo, que va liderar la for-
mació Cambalache, ha acompa-
nyat artistes flamencs com En-
rique Morente, Miguel Poveda, 
Duquende, Mayte Martín, José 
Mercé, El Cigala i Carmen Linares, 
entre d’altres. També en el món 
del jazz ha tocat amb Chano Do-
mínguez, Carles Benavent, Jordi 

D DIVENDRES 16 de març
Ll Teatre Auditori
H 21 h  € 15 /8

Amics de l’Òpera de Sabadell torna 
al TAG amb ‘Don Carlo’, de Verdi

ARTS ESCÈNIQUES  EL MUSICÒLEG I FUNDADOR DE LA REVISTA ‘ÓPERA ACTUAL’ OFERIRÀ UNA XERRADA PRÈVIA SOBRE L’ESPECTACLE

NI FLAMENC NI JAZZ El guitarrista Chicuelo i el pianista Marco Mezquida

Pardo, Jordi Bonell i Raynald Co-
lom, entre molts d’altres.

Marco Mezquida
Marco Mezquida és, per la seva 
banda, el creador d’un pianisme 
únic, que s’enriqueix en la diver-
sitat, que no ha parat de sorpren-
dre des de la seva irrupció en l’es-
cena europea.

Nascut el 1987 a Maó i llicenciat 
en piano jazz el 2009 a l’ESMUC, 
Mezquida ha estat triat quatre 
vegades per l’Associació de Mú-
sics de Jazz i Música Moderna de 
Catalunya com a músic de l’any. 
Elogiat per la seva versatilitat, ha 

raüL medina

El futur de la música a la ciutat
El Casino va rebre dissabte el concert del Festival de Jazz més quilòmetre 
zero i que permet veure despuntar els intèrprets més joves. El Conservatori 
Josep Maria Ruera va presentar aquest any 38 músics organitzats en tres 
combos –Feel Good (a la foto), Fem un break i Nica’s Dream– i l’Ensembla 
Jazz Orquestra, unes formacions plenes de joves promereses.

tag

‘DON CARLO’  Les solistes en una de les escenes del muntatge

gravat més de 50 discos, 14 dels 
quals com a líder amb composi-
cions i arranjaments propis. Ha 
actuat a festivals i cicles de 25 pa-
ïsos i 4 continents.

Dos grans talents, professors 
del Taller de Músics, que es tro-
ben per traçar plegats una Barce-
lona acolorida, tòrrida, profunda, 
lúdica, antiga, jove i intensa en la 

i una barreja de realitat i ficció 
que la tornen en una de les òperes 
històriques més fascinants.

Qui en vulgui saber més, també 
pot assistir abans de l’espectacle 
(17 h) a la presentació d’aquesta 
òpera a càrrec de Marc Heilbron, 
musicòleg que ha treballat al Li-
ceu i al CSIC i que va fundar la re-
vista Ópera actual. n

D DIUMENGE 18 de març
Ll Teatre Auditori
H 18 h  € 50 / 25 (a zona B)

vigília i els seus somnis. Són dos 
caçadors de sons que conversen 
i dialoguen des de les tecles i les 
cordes. Sensibilitat, passió i mà-
gia en un concert únic. n



27dj, 15 març 2018 CULTURA

El Museu estrena la mostra 
sobre els logicofobistes

ART  L’EXPOSICIÓ ES POT VISITAR FINS AL 29 D’ABRIL

Els barcelonins Schizophrenic 
Spacers presenten dissabte el seu 
últim treball, It better be good, a 
la sala Nau B1 (22 h). La formació 
va néixer l’any 1999 i actualment 
és considerada una de les millors 
bandes de rock del país, amb un 
directe espectacular.   

Amb una trajectòria de pràc-

MÚSICA  CONSIDERAT UN DELS MILLORS GRUPS DE ROCK, ACTUARÀ DISSABTE A LA SALA NAU B1

Els Schizophrenic Spacers duen 
el seu rock a la sala Nau B1

El Museu de Granollers va inau-
gurar divendres l’exposició Lo-
gicofobistes. El surrealisme com 
a revolució de l’esperit, una mos-
tra sobre un grup de 14 artistes 
surrealistes que al maig de 1936  
inaugurava a la Llibreria Catalò-
nia de Barcelona la primera expo-
sició logicofobista, un moviment 
amb grans aspiracions estroncat 
per l’esclat de la Guerra Civil.

La majoria dels artistes d’aque-
lla segona generació de surrea-
listes van haver d’exiliar-se i la 
majoria d’obres va desaparèixer. 
La mostra que acull el Museu 
pretén identificar les obres desa-
paregudes i conèixer la persona-
litat d’alguns dels logicofobistes, 
artistes actualment desconeguts. 
L’exposició es pot visitar fins al 
29 d’abril. n

ticament 20 anys, han compar-
tit escenari amb noms com Ian 
Hunter, Jim Jones Revue o Wayne 
Kramer, entre molts d’altres. Ara, 
presenten el seu últim treball It 
better be good, amb producció de 
Hendrik Rover (Los Deltonos). 

La mateixa nit també actuaran 
els Ashley Tyler, una banda de 

rock cantat en anglès creada l’any 
2015 al Vallès, amb influències de 
Stoner i Garage. L’any 2017 van 
publicar el seu primer Ep, Under 
My Tongue, un treball autoeditat.

Les entrades del concert valen 
14 euros a taquilla i 10 si es com-
pren anticipadament a través del 
web d’Escena Gran www.escena-
gran.cat. 

Els concerts que vindran
El mes d’abril ve carregat de pre-
sentacions de nous treballs a la 
sala Nau B1. La primera serà la 
del grup Macedònia, que estre-
narà el seu últim disc Estic con-
tenta. Serà el dissabte dia 7. 

La setmana següent serà el torn 
de La Iaia, que el dia 14 presen-
tarà el seu nou treball Tornar a 
ser U. 

Els Amics de les Arts seran els 
encarregats de tancar la roda de 
concerts del mes d’abril. El dia 
21 actuaran a la sala Nau B1 per 
presentar el seu últim disc, Un es-
trany poder. n

aJUntament

r.m.

POTÈNCIA  La banda és coneguda per tenir un directe espectacular

ESTRENA  El Museu ha recuperat els surrealistes catalans oblidats
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Llevant Teatre proposa un 
cabaret mexicà tragicòmic 
entre taüts i ranxeres

Els gnoms i els titelles arriben a 
la Casa de Cultura Sant Francesc

Des d’avui i fins al 25 de març el 
parc firal acollirà l’últim espec-
tacle del Circo Raluy Legacy, que 
combina el circ més clàssic i tradi-
cional amb innovacions tècniques 
i una posada en escena molt cui-
dada, que fa de les instal·lacions el 
primer circ-museu del món.

L’estrella de la gira actual és 
l’exjugador del Paris Saint Ger-
main Iya Traore, que va deixar el 
futbol per dedicar-se al freestyle i 
actualment és el campió mundi-
al d’aquesta disciplina. A més de 
Traore, al xou hi actuen membres 
de la família Raluy i nombrosos 
artistes internacionals. Tal com 
apunten des del circ, tots ells 
ofereixen “un espectacle per a 
adults que cap nen hauria de 
perdre’s”.

La gira ja ha recorregut més de 
40 ciutats i compta amb més de 

HUMOR  Francesc Marginet, Abel Reyes i Marc Tarrida com a protagonistes

ARTS ESCÈNIQUES  EL TAG VA ACOLLIR DISSABTE EL CLÀSSIC DE LORCA DIRIGIT PER ORIOL BROGGI

D DIVENDRES 16 i  
DIUMENGE 19 de març
Ll Llevant Teatre
H 21 /19  € 15

Un cabaret mexicà tragicòmic per 
a tres difunts. Així és presenta Y 
me morí, la proposta d’aquest cap 
de setmana al Llevant Teatre.  Els 
protagonistes de la peça relaten, 
en to de tragicomèdia, la morti-
ficació que els va perseguir en 
vida i la bona vida que els va re-
bre després de la mort. Els actors 
Francesc Marginet, Abel Reyes 
i Marc Tarrida s’inspiren en la 
música, els relats i les moltes ex-
pressions mexicanes relaciona-
des amb la mort per presentar un 
espectacle extremadament lúdic, 
en què Juanjo Cuesca dirigeix la 
companyia Dúo Fácil i Líquido 
Teatro.

“És un projecte fresc i jove, 
que fa viatjar per tot Mèxic, 
sense sortir del teatre. Diver-
tit i sentimental alhora, amb 
una escenografia mòbil sor-
prenent”, descriuen els mateixos 

actors. L’obra barreja corridos, 
rancheras, taüts, tequila i can-
tines, amb textos de Bécquer, 
Rubén Darío i Tomás Villarroel, 
entre d’altres.

Divendres, sopar
Per arrodonir la funció, Llevant 
Teatre ofereix divendres un so-
par mexicà a escena després de la 
funció. El menú, ideat pel cuiner 
David Salicrú, constarà de guaca-
mole, frijoles, arròs, mole pobla-
no, cochinita pibill, fajitas, aigua i 
vi, postres i xarrup de tequila. El 
preu és de 15 euros i cal reservar 
prèviament a info@llevanteatre.
cat (les places són limitades). n

LA CIA DÚO FÁCIL I LÍQUIDO TEATRE PRESENTEN ‘Y ME MORÍ’

Amb el Teatre Auditori ple de gom a gom, dissabte va pujar a escena el 
muntatge dirigit per Oriol Broggi i basat en el clàssic de Federico García 
Lorca, Bodas de Sangre. La interpretació d’alguns dels actors més 
reconeguts del panorama català –Ivan Benet, Clara Segura, Nora Navas, 
Anna Castells, Pau Roca i Montse Vellvehí– va ser aclamada pel públic 
assistent.

‘BODAS DE 
SANGRE’ AMB 
PÒQUER D’ACTORS

Un exjugador del PSG serà l’estrella 
de l’espectacle que porta el Circ Raluy

LA CARPA CIRCENSE S’HA INSTAL·LAT FINS AL 25 DE MARÇ AL PARC FIRAL

Diumenge (17.30 h) la Casa de 
Cultura Sant Francesc acollirà un 
nou espectacle familiar –reco-
manat per a infants a partir de 3 
anys–. En aquesta ocasió, Emilia 

Esteban Langstaff i la companyia  
Pee Green Boat hi portarà l’espec-
tacle de titelles Gnoma, protago-
nitzat per la Gwendolyn i la seva 
amiga ocell Matilda, que decidei-

xen anar a viure juntes. Es tracta 
d’una obra sobre la convivència, 
l’amistat i l’acceptació dels altres. 
El muntatge compta amb música 
tradicional irlandesa adaptada 
per Lisa Bause.

El preu de les entrades és de 5 
euros per a adults i 4 per a me-
nors de 16 anys. n

EL RALUY  És un circ d’aspecte clàssic, però en constant innovació

300.000 espectadors. Les entra-
des es poden comprar a les taqui-
lles del circ (de dijous a diumenge, 
d’ 11 a 13 h i a partir de les 15 h) 

o a través de la seva pàgina web  
–www.circoraluy.com–. Dijous és 
el dia de l’espectador i les entra-
des tenen un preu reduït. n
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JOan parera / LLeVant

CirC raLUy

Santa Esperança, 14, 1r
Tel. 93 870 36 66. 08400 Granollers

www.eminad.com · eminad@eminad.com

Desde 1973 en el mercado inmobiliario

SI QUIERE VENDER O ALQUILAR 
su inmueble sea

PISO, CASA, NAVE, LOCAL, 
SOLAR, NEGOCIOS, FINCA...

le ofrecemos nuestros servicios
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LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

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

18º 8º 17º 7º 15º 5º 15º 5º

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

HANDBOL. DISSABTE 17, 18.30 h
BM Cuenca - CB Granollers
amb Eduard Batlles
BÀSQUET. DISSABTE 17, 19.30 h
CB Ploms Salle Reus - CB Granollers
amb Albert Rozas 
FUTBOL. DIUMENGE 18, 12.00 h
EC Granollers - Cerdanyola FC
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

Programació Esportiva

www.radiogranollers.cat

La plaça de la Porxada serà l’es-
cenari, diumenge (11.30 h), del 
70è concurs de colles sardanistes,  
una de les tradicions més arrela-
des a la ciutat que ja compta amb 
una vintena de colles inscrites 
d’arreu del territori català repar-
tides en les categories d’alevins, 
juvenils, grans i veterans. 

El concurs, organitzat per 
l’Agrupació Sardanista i vàlid 
per al Campionat de Catalunya, 
comptarà amb la cobla Sant Jor-
di-Ciutat de Barcelona, que posa-
rà la música al passeig d’entrada 
amb A la festa, del compositor 
Joan Vilà Ayats. Continuarà amb 
dues tandes de lluïment –amb Els 

La Porxada rep el 70è concurs 
de colles sardanistes diumenge

DANSA POPULAR  DISSABTE SE CELEBRARÀ LA REVETLLA DEL CERTAMEN AMB UNA BALLADA

ocells canten i Per tu Rita–, i segui-
rà amb una sardana revessa i el 
lluïment final, en què s’interpre-
tarà La roca del cargol, del mestre 
Josep Vicens Xaxo, i Vigatana, de 
Josep Saderra. La peça Som i se-
rem, de Ramon Vilà, posarà músi-
ca a la sardana de germanor, que 
continuarà amb el passeig de sor-
tida i acabarà amb una sardana 
per al públic.

Segons apunta l’Agrupació Sar-
danista de Granollers, el concurs, 
que ja és tota una tradició a la ciu-
tat, “ajuda a crear competició a 
l’entorn de la música i la dan-
sa dins l’àmbit català que fa, o 
hauria de fer, créixer el patri-

LES 22 ROTLLANES 
MILLORS DEL PAÍS

Participants

Les colles que, al tancament 
d’aquesta edició, s’havien inscrit 
al 70è concurs de Granollers són, 
de la categoria alevins, Trapelles 
(Sabadell). De juvenils, Cabirols 
(Sabadell), Creixent (Canet de Mar) 
i Maig (Barcelona). De grans,  
Antaviana (Tordera), Dansaires 
del Penedès (el Vendrell), Mirant  
al cel (Sabadell), Riallera (Vic),  
i 9 de Novembre, Horitzó,  
Mare Nostrum, Violetes del Bosc  
i Xàldiga (Barcelona).  
Finalment, de veterans, Aires  
d’Or (Santpedor), Aires Gironins 
(Girona), Entre Boires (Vic), La Lira  
Vendrellenca (el Vendrell), Trenc 
d’Alba (Girona), Ressò i Sabadell 
(Sabadell) i Dansaires de Maig i 
Sempre Laietans (Barcelona).

Quim Brustenga presenta 33 
contes per a adults a La Gralla

LITERATURA  L’EDITORIAL ALPINA HA PUBLICAT ‘FER SAFAREIG’, DE L’AUTOR DE SANTA EULÀLIA

La llibreria La Gralla rebrà avui, 
dijous (19 h) Joaquim Brustenga 
i Etxauri, l’autor de Fer Safareig. 
33 contes per a adults, publicat per 
l’Editorial Alpina en el marc de la 
col·lecció d’escriptors vallesans 
Marcòlic.

Aquest és el segon llibre de nar-
rativa de l’autor de Santa Eulàlia de 
Ronçana, conegut en l’àmbit de la 

poesia visual i després de Roba es-
tesa (2015). En aquestes narracions 
breus hi destaquen els desenllaços 
imprevistos.

D’altra banda, la inauguració de 
l’exposició Calma Tensa, de Blan-
ca Gibert, que estava prevista a La 
Gralla per al proper dimarts, s’han 
anul·lat per motius personals de 
l’autora. n

moni cultural del nostre país”.
D’altra banda, dissabte, la Por-

xada també acollirà la revetlla del 
concurs amb una ballada de sar-
danes a càrrec de La Principal de 
la Bisbal, que interpretarà peces 
com País petit, Per tu Sílvia, Bla-
nenca o La Santa Espina. n

arXiU

BALLADA  Un dels moments del concurs de l’any passat

LA PORTADA

aLpina
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DIJOUS, 15
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de  
correspondència. Descobreix què 
passava a Granollers els anys 30 
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Família Melops. Club de lectura 
infantil (6 i 7 anys)
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Programari lliure
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes. Club de lectura 
infantil (8 i 9 anys)
18.30 h Can Jonch
Xerrada Federica Montseny, ministra 
a la reraguarda, a càrrec de Susanna 
Tavera, catedràtica d’història  
contemporània de la Universitat  
de Barcelona
19 h Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Fer Safareig,  
de Quim Brustenga i Etxauri

DIVENDRES, 16
9 h Plaça de la Corona
Fira d’Artesans. Tot el dia
17.30 h Centre cívic Palou
Passa’m la recepta. Cuina de festa!
17.30 h Museu de Granollers
Aranyes i insectes a les vostres 
mans!
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. Loving
21 h Centre cívic Nord
DiverIoga, ioga en família
21 h Teatre Auditori
28è Festival de Jazz. Concert  
de Chicuelo & Marco Mezquida
21 h Llevant Teatre
Tragicomèdia musical: Y me morí, 
cabaret mexicà tragicòmic

DISSABTE, 17
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra. Fins a les 14 h 
9 h Plaça de Can Trulllàs
Encants solidaris de l’Assemblea 
d’Aturats. Fins a les 14 h
9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Encants solidaris de l’Associació  
Protectora d’Animals. Fins a les 14 h
10 h Plaça de les Olles

Col·lectiu Artesà de Productes 
Naturals
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda (16 a 36 mesos)
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges
18 h Plaça de la Porxada
70è concurs de colles sardanistes
19 h Centro Cultural Andaluz
Festival de dansa
21 h Centre cívic Palou
Ballada oberta de country
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert amb Schizophrenic Spacers

DIUMENGE, 18
10 h Plaça de la Corona
Pedalada dels Rellotges de Sol 
11 h Museu de Ciències Naturals
Observació del sol amb telescopi
11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. Granollers,  
modernista i noucentista
11.15 h Museu de Ciències Naturals
Històries d’Ósses. Planetari familiar

11.30 h Plaça de la Porxada
70è Concurs de Colles Sardanistes
17 h Gra. Equipament juvenil
Tarda de cinema al Gra
17 h Teatre Auditori
Espectacle 360º. Presentació de 
l’òpera Don Carlo a càrrec de Marc 
Heilbron
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles amb l’espectacle Gnoma
18 h Casino
Ball social, amb Pere Rico
18 h Teatre Auditori
Òpera Don Carlo 
19 h Llevant Teatre
Y me morí, cabaret mexicà tragicòmic
19 h Centre Cultural
Cineclub. Loving  

agenda  
 El ‘Festegi qui vulgui’ casteller

Els Xics seran els protagonistes d’una nova sessió del cicle de 
cultura popular Festegi qui vulgui que se celebra a La Troca. 
Així, dissabte (17 h), els Xics ensenyaran com es puja a un  
castell i quines són les parts que el formen, entre altres aspectes 
del món casteller. L’activitat s’adreça a infants de 5 a 12 anys.

El Mercat de l’Olla i la Caldera, que se celebrarà el cap de setmana a Caldes 
de Montbui, arriba a la desena edició amb una novetat, L’anada d’olla de la 
fira, que consistirà amb la pràctica de puenting des del pont de Can Rius.

Aixi, el centre històric –excepte la plaça de la Font del Lleó, en obres– 
acollirà un centenar de parades i activitats d’aquesta cita gastronòmica. En 
aquesta edició, es cuinaran llenties en les calderes i cigrons en l’olla més 
gran de Catalunya –de 1.600 litres de capacitat–, amb aigua termal i llenya. 
Tot plegat acompanyat de botifarra calderina.

Durant el mercat també es podrà gaudir i participar en els tallers familiars 
i espectacles infantils de temàtica gastronòmica o assaborir altres grans 
plats de la cuina a través de les activitats anomenades Tastaolletes.

En el cas del puenting, els salts es faran dissabte de les 10.30 a les 14.30 
h i de les 16.30 a les 18.30 h, i diumenge de 10.30 a les 14.30 h i la venda 
de tiquets es farà anticipada, al Museu Thermalia, per 10 euros.

A més, el programa repeteix la campanya gastronòmica Se’ns en va l’olla!, 
en què cada restaurant ofereix un plat estrella singular dins la seva carta 
del 17 al 25 de març.

Voltem per l’entorn

El Mercat de l’Olla de Caldes 
porta el ‘puenting’ a Can Rius

Exposicions
 Ajuntament

Carrer Girona, de la via a l’asfalt, 
exposició fotogràfica de l’AMGr. 
Fins al 25 de maig a la planta 
baixa de l’edifici consistorial
 Aliance Française

La model, 113 anys, fins al 24  
de març 

DILLUNS, 19
18 h Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura
11 h Can Jonch
Ajuda’ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers, a l’Arxiu
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Club de lectura 
infantil (10 i 11 anys)
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Escriure’t

DIMARTS, 20
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d’Agevo. Per a què 
serveixen les matemàtiques a la vida 
quotidiana, a càrrec de Claudi Alsina
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica, amb  
Mariano Fernández i Fèlix Rabal
19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Descobrint els clàssics. Club  
de lectura + 17 anys
20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. Handia

DIMECRES, 21
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (16 a 36 mesos)
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story time. Conte en anglès  
(més de 4 anys)
19 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Xerrada de Gran Centre. Som el que 
comuniquem. Eines de comunicació 
conscient, amb Pilar Muntan

 Agrupació Excursionista
Exposició del 13è Concurs  
Fotogràfic La Muntanya
 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
 Museu de Granollers 

Utopies persistents. Fins a l’octubre

Mirades i diàlegs. Exposició  
permanent del fons del Museu
Pere Català i Pic. Fotografia.  
Fins al 18 de març
Logicofobistes. 1936. El surrealisme 
com a revolució de l’esperit.  
Fins al 29 d’abril
 Llibreria La Gralla

Exposició de pintura de Blanca 
Gibert. S’inaugura dimarts. Fins  
al 10 d’abril

aJUntament de CaLdeS
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