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SOMIA GRANOLLERSEN PORTADA

En època de canvis tot es posa 
en dubte, fins i tot el model  
territorial. Mentre a Catalunya 
fa anys que es parla de tornar a 
les vegueries, del Vallès Oriental 
sempre han aparegut propostes 
de disgregació, procedents de la 
zona del Baix Montseny i el Baix 
Vallès, així com els municipis del 
nord acaben de canviar la seva 
frontera administrativa per for-
mar part del Moianès. 

En els darrers mesos, però, la 
plataforma Fem Vallès ha cap-
girat el debat i, en comptes de 
centrar-lo en les característiques 
pròpies de cada territori, plante-
ja una unió dels vallesos, posant 
l’accent en la creació de l’anome-
nada Àrea Vallès, una macroco-
marca que pretén descentralitzar 
l’actual lideratge de Barcelona i 
reivindicar el pes econòmic que 
té la zona del Vallès en el PIB del 
conjunt del país. 

La proposta prové de les patro-
nals Unió Empresarial Intersec-
torial (UEI)-Cerclem, presidida 
pel granollerí Joan Díaz, el CIESC 
i CECOT i l’entitat Via Vallès, que 
demanen fusionar els consells co-
marcals i consorcis dels Vallesos 
(no pas les comarques en si ma-
teixes, tot i que no es descarta cap 
vinculació administrativa).

Fem Vallès vol que les comar-
ques siguin un interlocutor po-
tent, una veu més forta que pugui 
reivindicar  més competències i 
recursos per al territori, en espe-
cial més infraestructures. “No pot 
ser que totes les línies de tren 
i carreteres hagin de passar 
per Barcelona i, en canvi, Gra-
nollers i Sabadell no estiguin 
comunicats”, explicava Díaz fa 
unes setmanes a l’AraGranollers i 

Les patronals s’enfronten per la proposta 
d’unió del Vallès Oriental i l’Occidental Creu que seria 

bo unificar 
els dos vallesos?

VOX POPULI

Hi ha diferències 
notables socials, 
culturals i de si-
tuació estratègica. 
No tenim massa a 
veure.

Montserrat Ponsa 
Periodista

No és necessari. 
Altra cosa és que 
es facin esforços a 
nivell comercial i in-
dustrial, i es millo-
rin infraestructures.

Montse Caussa 
Presidenta Granollers Centre

La unió beneficia-
ria, però no tinc clar 
que calgui fer una 
sola comarca. Hi ha 
força elements dife-
renciadors.

Ramon Daví
President de ‘La Mútua’

No em sembla ma-
lament, però la 
qüestió està en com. 
Podria haver-hi 
més intercanvi si la 
connexió fos millor.

Frederic Roda 
Director Teatre de Ponent

lamentava el fet que “tot i ser de 
les zones més importants del 
país, el Vallès no rep l’atenció 
que mereix”.

El debat que fa uns mesos ja 
despertava reticències a Grano-
llers, s’ha tornat a avivar després 
que aquesta setmana PIMEC Va-
llès Oriental, l’altre patronal amb 
seu a Granollers, s’hagi mostrat 
escèptica respecte a la proposta 
de Fem Vallès.

PIMEC posa sobre la taula el 
concepte de Barcelona Àrea, que 
proposa una “col·laboració in-
tel·ligent entre tots els sectors 
institucionals i administratius 
de les comarques de la segona 
corona”. El president de PIMEC, 
Vicenç Paituví, posa en valor la 

realitat pròpia del Vallès Oriental 
i el seu desenvolupament urba-
nístic, mediambiental, turístic i 
social “irrenunciable”.

Paituví reconeix que “la crisi 
econòmica ha fet revisar totes 
les estructures econòmiques i 
administratives del país. I, així, 
són constants les noves propos-
tes d’estructuració i organitza-
ció tant del sector públic com 
del privat, que provenen del 
neguit que suposa constatar la 
lentitud amb què evoluciona la 
nostra economia”, considera. El 
president de PIMEC, però, aposta 
per “la suma i el complement 
per guanyar força i competiti-
vitat en aquest món globalitzat, 
que no renuncia a defensar els 

localismes i a potenciar la prò-
pia idiosincràsia”.

Per la seva part, la vocal M. Àn-
gels Olano, vocal de la comissió 
executiva de PIMEC al territori, 
considera que “canviar el mapa 
de Catalunya és competència 
dels representants polítics i de 
la ciutadania”.

PIMEC posa en dubte “una fu-
sió que seria heterogènia, en-
tre dues comarques molt dife-
rents. L’Occidental, amb més 
densitat demogràfica i dues 
grans ciutats, i l’Oriental, amb 
un territori molt més equili-
brat, on gairebé una tercera 
part és parc natural”.

Tot i que també reivindica la 
millora de les infraestructures 
i inversions, PIMEC considera 
que “abans de proposar unions 
que cerquen només l’augment 
quantitatiu del pes de les nos-
tres comarques, hauríem d’arri-
bar a un consens per revisar els 
protocols de coordinació entre 
institucions veïnes. Proposem 
un canvi d’objectius i posar-nos 
a treballar en un nou concepte 
de Barcelona Àrea”, diu Olano.

Amb molts matisos, però, amb-
dues patronals aposten per les 
confluències i aliances. Hauran 
de treballar amb la resta d’agents 
socials per cercar la proposta que 
no posi en perill les característi-
ques pròpies de cada territori, ni 
la capitalitat de Granollers. n

Municipis 
ara adscrits 
al Moianès

VALLÈS 
OCCIDENTAL

Nombre d’habitants 
(any 2009): 878.893

PIB per càpita: 27,7 €/hab.

Nombre d’habitants 
(any 2009): 396.691

PIB per càpita: 28,8 €/hab.

VALLÈS 
ORIENTAL

Baix Montseny

Baix Vallès

?
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Josep Marquès deixa la 
presidència de Creu Roja
Creu Roja a Catalunya ha aprovat 
per unanimitat la candidatura 
d’Antoni Aguilera com a nou presi-
dent d’aquesta entitat, càrrec ocu-
pat des del 31 de maig de 2007 pel 
granollerí Josep Marquès i Baró. 
Durant els anys que ha estat al 
capdavant de la Creu Roja a Cata-
lunya, Marquès ha tingut cura es-
pecial en potenciar, davant les no-
ves situcions de pobresa que s’han 
creat al país com a conseqüència 
de la crisi, la gent més necessitada, 
entre la qual les famílies afectades 
per l’atur, la pobresa energètica i 
els desnonaments.  

El president sortint, Josep Mar-
quès, ha explicat que deixa el 
càrrec per qüestions personals, i 
alhora per facilitar l’arribada de 
noves persones als càrrecs de di-
recció. El nou president, Antoni 
Aguilera, era vicepresident de la 
Creu Roja Espanyola a Catalunya. 
També és membre de la Comissió 
de Direcció i president de la Comi-
sió del Fons d’Art de la Creu Roja a 
Catalunya, a més de representant 
en diveros òrgans estatals (As-
semblea General i el Comitè Na-
cional de la Creu Roja Espanyola). 
Aguilera va exercir la presidència 
de la Creu Roja a Catalunya entre 
novembre de 2005 i maig de 2007. 
També va ser president de la Creu 
Roja a Sant Cugat del Vallès-Rubí 
entre 1990 i 2007 i vicepresident 
de la Creu Roja a la demarcació de 
Barcelona entre 2005i 2006.

Durant els últims anys, Josep 
Marquès i Antoni Aguilera han 
treballat conjuntament al capda-
vant de la Creu Roja, i han desta-
cat els esforços que han hagut de 
fer últimament per ajudar a les 
milers de persones que pateixen 
les conseqüències de la crisi a Ca-
talunya. Marquès, abans d’ocupar 
el càrrec de president de la Creu 
Roja havia ocupat el càrrec de 
president de l’Assemblea Local 
de la Creu Roja de Granollers, una 
etapa en la qual l’ONG va experi-
mentar un gran augment de socis.

Marquès, de 57 anys i al capda-
vant d’una assessoria laboral des 
de fa molts anys, és conegut per 
la seva vinculació i compromís 
amb diverses entitats de Grano-
llers, entre les quals la Fundació 
de l’Orquestra de Cambra de Gra-
nollers. n  p.M.

arxiu x. solanas

Sobre el paper, el Ple Municipal 
de Granollers celebrat dimarts 
no presentava punts massa sig-
nificatius a l’ordre del dia. Bé, 
n’hi havia uns quants de caràc-
ter municipal, però tots van ser 
aprovats per diferents majories. 
Un dels més significatius i que va 
merèixer un debat especial va ser 
el relatiu a comparèixer en el trà-
mit d’audiència de l’aprovació del 
Pla Director Urbanístic del Circuit 
de Velocitat Barcelona-Catalunya 
(PDU del Circuit), que la Genera-
litat aprovarà segurament abans 
de l’estiu. 

Es tracta d’una eina de treba-
ll, va destacar en Jordi Terrades, 
del PSC, “de gran utilitat per les 
parts involucrades”, Generalitat, 

Circuit i els municipis de Grano-
llers, Parets i Montmeló. Aquest 
pla es desenvoluparà en una zona 
(un 48% de Granollers) que ha de 
servir per dinamitzar l’economia 
del Vallès. Terrades va recordar 
que el Circuit retorna més de 330 
milions d’euros, però assenyalava 
que encara ha de beneficiar molt 
més Granollers amb la creació 
de noves propostes relacionades 
amb la indústria del motor. Se-
gons va dir l’alcalde, Josep Ma-
yoral, “el conseller Santi Vila 
ha intervingut amb encert en 
aquest tema”.

El punt s’aprovava amb els vots 
a favor de tots els grups munici-
pals, excepte el d’ERC-AG, que 
s’abstenia. n paco Monja 

PLE MUNICIPAL  EL PLA DIRECTOR S’APROVARÀ ABANS DE L’ESTIU

DARRER PLE DE MANDAT Les emocions van estar a flor de pell

p.m.

Reaccions

Finalitzat el ple, les emocions van 
sorgir d’una manera espontània 
i general quan els regidors que 
no tornaran a presentar-se a les 
eleccions del 24M van fer ús de la 
paraula. Sentides i emocionades 
intervencions que van fer 
Fermín Gutiérrez (en nom dels seus 
companys Javier Rojas i Pedro 
González) del PP; Mariona Pons, 
German Cequier i Verònica Navarro 
de CiU (faltava Pius Canal), i Carles 
Cabanillas, Pietat Sanjuan, Juan 
Antonio Corbacho, Carmen Garrido, 
Aroa Ortego i Pere Garcia, del PSC.  

Els adéus (amb paraules  
d’agraïments) van ser transversals, 
com transversals també van ser les  
llàgrimes. L’alcalde Josep Mayoral 
va agrair a tots “el seu treball i el 
bon clima polític de Granollers”. 
Altres llàgrimes, les d’unes quantes 
persones de la PAH de Granollers 
que passen per gravíssimes  
situacions a causa de la crisi, van 
posar punt i final amb els seus tes-
timonis al que haurà estat el darrer 
ple d’aquest mandat.

L’EMOTIVITAT, 
PROTAGONISTA DEL 
PLE DE FI DE MANDAT

Granollers vol tenir més
pes al Consorci del Circuit

SOMIA GRANOLLERS
‘Fabricant respostes’
El projecte Fabricant Respostes de la Xarxa de Centres Cívics presenta una 
quarta proposta de descoberta del fet artesanal i es fixa ara en els tallers 
artesans com a espais d’aprenentatge i socialització. La mostra, que es pot 
veure al Centre Cívic Nord a partir del 6 de maig, acull fotografies de Lluís 
Salvadó i enregistraments sonors de Frederic Font dels tallers dels cívics.

societat
Inscripcions a ‘Entre dones’
Obertes les inscripció per participar a 
la tercera edició d’Entre dones, un espai 
d’intercanvi d’experiències, aprenentatge 
compartit i tallers formatius organitzat 
pel CIRD, situat al carrer del Portalet.   

JOSEP MARQUÈS van participar-hi
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RICARD DE VARGAS OFEREIX UNA CONFERÈNCIA EN EL CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL SANTCELONÍ

“Més enllà dels cops contra 
bancs, les seves espectaculars 
fugides i les accions per alli-
berar companys, cal destacar 
la seva activitat propagandís-
tica”. Com quan el 1955, davant 
una visita de Franco a Barcelona, 
Francesc Sabaté Llopart, més co-
negut com Quico Sabaté, va cons-
truir-se un morter casolà per 
omplir els carrers d’octavetes 
en català on es cridava a l’acció 
per derrocar el dictador. Així ho 

reivindica l’historiador Ricard de 
Vargas Golarons, el protagonista 
d’una conferència col·loqui que 
l’Assemblea Llibertària del Vallès 
Oriental va celebrar dissabte a 
l’Anònims de Granollers.

La xerrada va servir per com-
memorar el centenari del naixe-
ment a l’Hospitalet de Llobregat 
de Quico Sabaté, un dels últims 
grans exponents de la guerrilla 
urbana a Catalunya. Fins al punt 
que els mitjans espanyols de 

L’Ànonims se suma als 
homenatges a Quico Sabaté 

MEMÒRIA HISTÒRICA  L’EDITORIAL ALPINA I ELS FOTÒGRAFS JORDI RIBÓ I RAMON FERRANDIS ORGANITZEN UNA TERTÚLIA SOBRE L’ÈPOCA

Els anys 80: hippies 
peluts vs status quo

“Als 80 es vivia molt més il·lu-
sionat”, deia el fotògraf Ramon 
Ferrandis, coautor amb Jordi 
Ribó del llibre 30 anys i 1 dia. 
Visions dels 80 al Vallès Oriental, 
que ha publicat l’editorial Alpina 
(col·lecció Cues de Pansa) i que 
divendres servia de pretext per 
rememorar l’època en una ter-
túlia al Museu de Granollers. La 
nostàlgia s’apoderava dels po-
nents: el fondista Ramon Parella-
da, l’exjugador del BM Granollers 
Josep M. Junqueras i el periodista 
Joan Besson, que explicaven les 
seves experiències, conduïts pel 
músic i comunicador Miqui Puig, 
i “el petit d’aquesta generació” 
–com ell mateix es presentava. 

Ferrandis recordava les po-
ques infraestructures culturals 
de l’època, però la important ac-
tivitat al Centre Cultural La Caixa 
i la Sala Sant Francesc; el pas per 
Granollers d’artistes com el poe-
ta Joan Brossa i el cantant Josep 
Carreras, i els inicis de vallesans 
com Claudi Arimany, Vicenç Via-

plana i els germans Castells, entre 
altres.

El fotògraf recordava també el 
pas de l’Orquestra Plateria i l’ac-
tor Ángel Pavlovsky per Ca la Sila, 
un restaurant musical que obria 
el 1979, “un dels experiments 
més interessants de Granollers 
de tota la història”, proclama-
va Besson. El seu impulsor, Ra-
mon Parellada, narrava com va 
proposar a la família d’obrir un 
establiment en un local buit an-
nexe a la Fonda Europa. “Estaven 
acostumats als invents. Així 
que aprofinant els proveïdors 
de la Fonda i amb l’ajuda de 
Dani Freixes i Jordi Benito, que 
el van decorar, vam obrir amb 
quatre duros”. El projecte “expe-
rimental”, que va coincidir amb 
l’època d’efervescència del mo-
viment hippie, sempre tenia ple, 
però va baixar la persiana el 1981. 
“Aquells peluts amb olor de pà-
txuli van provocar la reacció 
conservadora. L’status quo del 
moment, que el considerava un 

El periodisme

El moviment d’efervescència també 
es va traslladar al periodisme. “De 
la Sila va sortir la recuperació de 
Ràdio Granollers i el setmanari 
l’Actualitat Comarcal”, deia Besson. 
De fet, Ribó recordava com la feina 
de fotoperiodista li va permetre 
“descobrir la vida cultural i esporti-
va de la ciutat”. El fotògraf relatava 
com, als 17 anys, “el cap de 
setmana preparava la càmera 
amb un rodet de blanc i negre” i 
començava el recorregut periodístic 
d’acte en acte, fins que 
“m’escapava a la Sila i em trobava 
el Gato Pérez i Pavslovsky. Després 
passava pel Blue i immortalitzava 
Miqui Puig i la seva banda Aullidos 
en el Garaje”, deia. “Llavors els del 
periodisme no teníem un duro, però 
ens ho passàvem molt bé”.

PREPARANT LA 
CÀMERA AMB RODET 
A BLANC I NEGRE

LA TROBADA Els protagonistes de la xerrada al Museu

xavier solanas

antre de perdició, va pressio-
nar per tancar”, rememorava.

“Granollers era una ciutat 
molt aborrida i els que estudià-
vem fora buscàvem altres co-
ses i portàvem plantejaments 
que xocaven. Aquesta va ser 
una de les maneres de reaccio-
nar de la societat granollerina”, 
reafirmava Besson.

Un dels joves que arribava amb 
noves inquietuds era Josep M. 

Junqueras, que gràcies a formar 
part del primer equip del BM Gra-
nollers, descobria altres ciutats 
europees. L’exjugador recordava 
també l’activitat al Parquet, el ter-
cer pavelló cobert que es va fer a 
tot l’Estat, “un referent esportiu, 
que és història de la ciutat més 
enllà de l’esport, i que acollia 
molts altres tipus d’activitats 
lúdiques i culturals”, com les 12 
hores de rock. n  Montse eras

l’època el titllen d’enemic número 
u del règim de Franco. Una lluita 
que va portar fins al final, quan 
el 5 de gener de 1960 va caure 
ametrallat a Sant Celoni després 
de sobreviure miraculosament al 
setge de la Guàrdia Civil.

Per a de Vargas Golarons la seva 
resistència ha de ser “una lliçó 
també de futur, amb armes di-
ferents”, per a l’esperit llibertari. 
Quico Sabaté també serà recordat 
–a més de Sant Celoni– a Barcelo-
na i l’Hospitalet de Llobregat amb 
diversos actes – una exposició, un 
cinefòrum i itineraris històrics–
que tindran lloc a partir de mit-
jans d’octubre. n  g. figueredo
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MUNICIPALS 24M  COMICIS AMB LA INCÒGNITA SOBRE SI EL PSC PODRÀ REVALIDAR LA MAJORIA ABSOLUTA

A Granollers, nou candidatures es 
presentaran a les eleccions muni-
cipals del proper dia 24 de maig, 
una menys que als comicis de 
2011. Arran d’aquella cita electo-
ral, el PSC governa la ciutat amb 
majoria absoluta, és a dir, amb 13 
dels 25 regidors que actualment 
configuren l’Ajuntament. L’al-
calde socialista Josep Mayoral, 
es presenta de nou a la reelecció 
amb l’esperança d’aconseguir 
bons resultats i espera, segons ha 
assenyalat durant aquests dies de 
precampanya electoral, “seguir 
governant la ciutat després del 
24M”. La resta de forces políti-
ques que formen part del consis-
tori són CiU amb 6 regidors, PP 
amb 4, ERC-Acció Granollers amb 
1 i ICV-EUiA també amb 1. Així, 
cinc formacions es veuran de nou 
les cares en la campanya electo-
ral, tot i que en alguns casos, hi ha 
hagut canvis substancials pel que 
fa a candidats i caps de llista.

La situació privilegiada de la 
majoria absoluta ha permès als 
socialistes de Mayoral governar 
amb tranquil·litat, fet pel qual 
han pogut treballar i desenvolu-
par el seu programa al seu crite-
ri i voluntat. A la resta de forces 
els ha tocat assumir el paper de 
l’oposició en una travessia que, en 
el cas de Granollers, és força llarga 
i feixuga per a tots ells si es tenen 
en compte els anys d’hegemonia 
socialista des de 1979– a excepció 
dels anys convulsos de la moció 
de censura protagonitzada per 
Manuel Nériz el 1992, en què els 
convergents de Josep Serratusell 
van aconseguir l’Alcaldia fins al 
1999. Tres han estat els alcaldes 
protagonistes: Rafael Ballús, Jo-
sep Pujadas i Josep Mayoral, en el 
càrrec des de l’any 2004.

La fita de la resta de forces
Canviar aquesta hegemonia so-
cialista és l’objectiu que intenta-
ran assolir, per desena vegada, 
les altres vuit formacions políti-
ques a la cursa electoral. CiU ha 
optat per la renovació amb un 
candidat jove, Àlex Sastre, que 
relleva l’històric Pius Canal, i que 

posa l’accent al debat sobiranista 
–que defuig el PSC. El PP també 
ha canviat el candidat i aposta 
per José Maria Moya, ara regidor 
a Canovelles. Moya té el suport de 
la direcció comarcal que ha forçat 
el relleu  dels actuals edils po-
pulars granollerins encapçalats 
pel portaveu Fermín Gutiérrez.
ERC-Acció Granollers (que incor-
pora Avancem i RCat) ha tornat a 
confiar el lideratge a Pep Mur, re-

validat en un procés de primàries 
que l’enfrontava a Mariona Se-
rra, també incorporada a la llista 
republicana. Josep Casasnovas 
també repeteix al capdavant 
d’ICV-EUiA, tot esperant mante-
nir-se com a regidor al consistori.

Ciutadans tornarà a intentar te-
nir representació a l’Ajuntament 
–aquest cop amb un moment 
dolç per a la formació de Ribera–, 
amb un nou candidat, Enric Mese-

guer. En aquest panorama polític 
irromp amb força Crida per Grano-
llers-CUP, que és l’única candida-
tura que ha apostat per una dona, 
Maria Oliver, com a cap de llista. 
Finalment, dos candidats del 2011 
que tornen a optar a una acta de 
regidor: Josep Canal de Vox-Partit 
Família i Vida, i José Miguel Acedo, 
que en aquesta ocasió canvia de 
sigles: de Som Granollers a Gua-
nyem Granollers. n  paco Monja 

ÀLEX SASTRE CiU

arxiu

Totes les candidatures

Nou candidats per a una Alcaldia

POLÍTICA aragranollers.cat

Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de 
Progrès (PSC-CP)

1. Josep Mayoral Antigas
2. Alba Barnusell i Ortuño
3. Jordi Terrades Santacreu
4. Mònica Oliveres i Guixer (ind.)
5. Albet Camps i Giró
6. Maria del Mar Sánchez Martínez
7. Mireia López i Ontiveros (ind.)
8. Juan Manuel Segovia Ramos
9. Andrea Canelo Matito
10. Francesc Arolas Pou
11. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla (ind.)
12. Silvia Rodríguez López (ind.)
13. Edmundo Rodolfo Benza Alegría
14. Gemma Giménez Torres 
15. M. del Mar González Resina
16. Vanesa Jiménez Cano
17. Sergio Fernández Bernal
18. Juan Rueda Galera 
19. Eugènia Anta Ten (ind.)
20. Marc Espín Cañellas
21. Antonia Tarridas Llobet (ind.)
22. Juan M. Rodríguez Carrique (ind.) 
23. Pedro J. García de Los Riscos (ind.)   
24. Mònica Llorente Gutiérrez
25. Piedad Sanjuan Trujillo
Suplents: Albert Soler Fuentes, Jo-
sep Maria Junqueras Pujadas (ind.), 
Montserrat Roca Roger (ind.), Ana 
Maria Palé Llavina, Josep Pujadas 
Maspons.

Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acció Grano-
llers - Acord Municipal 

(ERC - AG - AM)
1. Pep Mur i Planas
2. Núria Maynou i Hernández (ind.)
3. Chakir El Homrani i Lesfar
4. Mariona Serra i Fernàndez (ind.)
5. Pau Llobet i Roura
6. Guillem Pujadas i Jané
7. Jordi Solsona i Pla
8. Laura González i Gutiérrez (ind.)
9. Joaquim Bosch i Marcet (ind.)
10. Estel Armengol i Ginestí (ind.)
11. Josep M. Catot i Rueda
12. Núria Valls i Planas (ind.)
13. Ferran Raga i Serra
14. Maria Llerda i Jané
15. Modest Belles i Pous
16. Josep M. Massons i Puig (ind.)
17. M. Dolors Martínez Montserrat (i)
18. Àlex Mir i Romero
19. Maite Ventura i Clavera
20. Jaume Serra i Casals
21. Marta Aragó i Xicola (ind.)
22. Roda Guitart i Josepch (ind.)

JOSÉ M. MOYA PP

arxiu

JOSEP MAYORAL PSC

arxiu

MARIA OLIVER Crida-CUP

JOSEP CASASNOVAS ICV-EUiA

x. solanas

ENRIC MESEGUER C’s

arxiu

PEP MUR ERC-Acció Granollers

arxiu

JOSÉ MIGUEL ACEDO Guanyem

x. solanas

JOSEP CANET VOX-PFiV

x. solanasarxiu
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23. Josep Bach i Lladó (ind.)
24. Marc Escarmín i Arasa
25. Joan Antoni Cerdà i Clusella 
Suplents: Isabel Alcalde i Sastre, 
Manel Balcells i Díaz, Jaume Profitós 
i Martí, Assumpta Castells i Castelló 
(ind.), Sandro Bosch i Argilagós (ind.), 
Jaume Guinot i Zamorano (ind.), Ma-
nel gener i Ferrer, Dolors Maimir i 
Hernández (ind.), Antònia Entrena i 
Muñoz (ind.), Joan Sitjes i Farré.

Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa - Entesa pel 

Progrés Municipal (ICV-EUiA-E)

1. Josep Casasnovas Vaquero
2. Miguel Puertas Garcia
3. Laura ordoño Gutiérrez (ind.)
4. Paco Galán Gordillo
5. Elena Vázquez González
6. Elena Puente Roca (ind.)
7. Alejandro Postigo Martín
8. Araceli Orellana Aranda
9. Susana Martínez Rodriguez (ind.)
10. Mario Rodríguez Prieto
11. Conchi Caruda Martínez
12. Javier Tresgallo Cano (ind.)
13. Arsénio del Barrio Pascual
14. Carme Sánchez Rico (ind.)
15. Noélia Narváez Pérez (ind.)
16. Alexis Valencia Martínez 
17. Imma Díaz Carpio (ind.)
18. Mario Macías Lloret
19. Josep Ll. Rodríguez Gragera (ind.)
20. Yolanda Hernández Olivar (ind.)
21. Marc Collado Ramírez 
22. Teresa Parelló Valero
23. Daniel Pujol Campo
24. Bombo Ndir Fall (ind.)
25. Manuel Cruz Aguilar (ind.)
Suplents: Frederic Roda Fábregas 
(ind.), Nadia El Kouche Soussi (ind.), 
Amadeu Sabaté Cama, Dori Rome-
ro Miron, Celestino Domínguez Gil 
(ind.), Josefa Ortiz Rodriguez (ind.), 
Abel Robledo Tierno, Aliou Konte 
Balde (ind.), Pilar Gómez Bermúdez 
(ind.), Rafa Piñero Román.

Crida per Granollers - Can-
didatura d’Unitat Popular - 
Poble Actiu (CpG - CUPPA) 

1. Maria Oliver Reche 
2. Eduard Navarro Domènech 
3. Maria Cobeña Guàrdia 
4. Josep M. Medina Casquet 
5. Sònia Angelats Arilla 
6. Xavier García Espada 
7. Elisabet Sánchez Ros 
8. Xosé Domingo Lombao Otero 
9. Laia Izquierdo Pintado 
10. Josep Sánchez Mejías 
11. Núria Ruera Duran 
12. Hilari Cuadriello Planas 
13. Laura Samitier Acedo
14. Josep M. Gontan Ferrer
15. M. del Mar Macias Boada
16. Roger Vergés Cutrina 
17. Pilar Canilas Pinzolas 
18. Albert Pons Jódar 
19. Sofia López Gómez 
20. Aleix Vidal Gaya 
21. Lola Reche Domene 
22. Alberto Segura Gómez   
23. Sara Colorado Ramírez   
24. Esteban Martínez Brao   
25. Agustí Corominas Casals  
Suplents: Elena Pino Galbany, Jordi 
Farrés Llobet, Maria Sánchez Re-
che, Oriol Foz Crespi, Rosa Monta-
ñés Lecina, Josep Mogas Fabré, Idoia 
Mendieta Galeano, Santiago Andaluz 
Sànchez, Rut Masat Peñaranda, David 
Gener Camins.

Convergència i Unió
(CIU)

1. Àlex Sastre Prieto
2. Josep M. Noguera Amiel
3. Oriol Vila Castelló
4. Eugènia Llonch Bonamusa
5. Amanda Ramos Gallego (ind.)
6. Enric Tarradellas Giménez
7. Rosa Blázquez Serrano
8. Ramon Anton Brossa
9. Clàudia Escalé Garrell
10. Palmira Serrano Font (ind.)
11. Juana Guillén Fernández (ind.)

12. Albert Canet Calderó
13. Alícia Monte Aban
14. German Cequier Bardají
15. Pere Ribas Ribas (ind.)
16. Mario Rodríguez de Lizana 
Catafal (ind.)
17. Jordi Torrents Romero
18. Joan Estapé Cerdaña (ind.)
19. Maria Dolores Pla Elias
20. Pasión González Sánchez
21. Albert Jiménez Cabezas
22. Meritxell Corbera Vilardebó (ind.)
23. José Fernando Jodar Escalada
24. Patrícia Brotons Llàcer (ind.)
25. Salvador Pardo González
Suplents: Carlos Morell Casellas, Ma-
ria Pilar Prieto Liébana, Pedro Solde-
vila Grau, Verònica Navarro Serrano, 
Josep Serratusell Sitjes, Maria Pons 
Rodríguez, Pius Canal Canals.

Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (C’s)

1.  Enrique Meseguer Casas
2. Roberto Carmany Valls
3. Jéssica Arredondo García
4. M. del Mar Robles Macías (ind.)
5. Xavier Román Eufemia (ind.)
6. Tamara Vargas Sabariego
7. Rubén Godino Pérez
8. Meritxell Velas co Planes
9. Juan Manuel de Vargas Delgado
10. Maria Teresa Casco Latorre
11. Iván Rubio García
12. Ángela Duarte Miñarro
13. Francisco Javier Martínez
Navarro
14. Vanessa Vilalta Navarro
15. Raúl Arnas Páez
16. Lídia Fernández González
17. Manuel García García
18. Sónia Álvarez Lechuga
19. Pedro Godino Molinillo
20. Juan Carlos Montoya Gutiérrez
21. Jaime Guixe Algarra
22. José Manuel Legaspi Popupariña
23. Mercedes Sabariego Medina
24. Iván Aviés Romero
25. Eva Paredes Parralejo

Suplents: Óscar Lopera Zamora, Jés-
sica Padrinazzi Galán, Jorge Rubio 
Llobet, Eva Huertas González.

Vox - Partit Família i Vida 
(VOX-PFiV)

1. Josep Canal Iglesias
2. Fátima B. Casamitjana Aguilera
3. Lluís Balsells Abeleira
4. Maria dels Àngels Casas Vicentes
5. José Javier Fernández Jáuregui
6. Jordi Lluís Bardavío Julve
7. Mercedes del Rocío Núñez Vázquez
8. José Maria Martorell Sastre
9. Heilen Beatriz Plaza Vera
10. Gregorio del Olmo Antón
11. Domingo Carreras Puig
12. Luz Marina Paniagua Muñoz
13. Juan Luis del Río Cebrián
14. José Francisco Ferrer Fibla
15. Maria Ester Alarcón Codinach
16. Pedro Ignacio Cerdán Laguno
17. Gemma García Rius
18. Vicente Gil Avilés
19. Virginia Pujol Soler
20. Patricio Fernando Fernández 
Villarroel
21. Servio Vicente Chuquimarca 
Floril
22. Maria Dolores de Santos García
23. Enrique J. Samaniego Gómez
24. Antonia Ferreri Cañadell
25. Álvaro Dorronsoro de Santos
Suplents: Rosa Yolanda Cabello Fo-
yain, Alejandro Freixas Estrada, Ma-
ría Elvia Mediavilla Cevallos.

Guanyem Granollers
(Ganemos)

1. José Miguel Acedo Labat
2. Cristobal Giménez Soler
3. José M. Carmona Ferrer
4. Yolanda Hernández Orduña
5. Margarita Martín Lozano
6. Francisco Gómez Benítez
7. María Ángeles Cortada Baldoyra
8. Daniel Acedo labat

9. Olga Crisolino Manzano
10. Francisco Novell Torralba
11. Maria Ángeles López Cañabate
12. Enrique Villanueva Corredor
13. Maria Ángeles Pizarro Garcia
14. José Miguel Umbert Muñoz
15. Manuel Carmona Corbeto
16. Forentina Labat Paños
17. Francisco Javier Sola Jiménez
18. Cristina Pizarro Gracia
19. Jordi Mengual Payan
20. María Dolores Masó Verdaguer
21. Starling Yordano Navarro Rome-
ro
22. Ramon Cortada Recolons
23. José Luis Sayol Leiva

Partido Popular
(PP)

1.  Jose Maria Moya Losilla
2. Laura Aguilar Cánovas
3. Francisco Serrano Cayuela
4. Mireia Rubio Encinas
5. Alba Rodríguez Herrero
6. Paula Aguilar Corbalán
7. Jesús Ignacio González Platero
8. María Ángeles Castillo Capel
 9. Jaime Martínez Verdú
10. Rafael Hernández Pujol
11. Noélia Molina Palomo
12. Luisa Fernández Lara
13. Manuel Díaz Carrillo
14. Francisca Fernández Sánchez
15. Alfonso Losilla García
16. Miquel Díaz Gallifa
17. Agustín Losilla Rodriguez
18. Núria Alonso Garriga
19. Cristian Torres Sanjacinto
20. Mónica Jiménez Duran
21. Ángel Miguel Díaz Gallifa
22. Carmen Capel Nieto
23. Montserrat Gallifa Compte
24. Jorge I. Palau de la Nogal
25. Francisco Martínez Fernández 

Les llistes definitives han estat 
aprovades aquest dilluns per la 
Junta Electoral de Zona.

Totes les candidatures [ve de la pàgina 8]
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PROP DE 200 PERSONES VAN ASSISTIR A L’ACTE A LA TARAFA

El PSC de Granollers, que lidera Jo-
sep Mayoral, va presentar el dia 18 
la llista en un acte que va aplegar 
dissabte prop de 200 persones a la 
Sala Tarafa. Amb una bona posada 
en escena (color vermell arreu), 
els primers mestres de cerimònies 
van ser l’exalcalde Josep Pujadas i 
l’exregidora l’Anna M. Palé.

Els candidats (de dos en dos, 
sols, en directe o a través del 
vídeo en aquells casos que no 
hi eren presents) es van anar 
presentant amb estil propi. In-
tervencions preparades, curtes, 
directes, emotives… Tots ells 
van dedicar a la ciutat i també a 

Mayoral, força floretes: “Grano-
llers m’apassiona”, “Granollers 
m’encanta”, “Mayoral és el nos-
tre líder” i un llarg etcètera.

Convençuts de les seves possi-
bilitats –“si som 13...”, deia Ma-
yoral–, els del PSC es presenten 
com l’esquerra que vol compartir 
el govern de la ciutat amb tothom. 
Mayoral es va congratular de “te-
nir un equip potent per gover-
nar la ciutat” i d’haver tingut 
l’ocasió, va manifestar, “de tro-
bar persones decidides a tre-
ballar per la seva ciutat”. El seu 
programa consta de 160 pàgines i 
1.016 propostes. n  paco Monja

Mayoral presenta “l’equip 
per governar la ciutat”

MUNICIPALS 24M  SASTRE DESGRANAVA ELS 12 EIXOS PROGRAMÀTICS 

CiU advoca pel relleu al govern 
amb “propostes concretes”
“Volem una ciutat moderna, co-
hesionada, amb un centre fort 
i barris connectats; un Ajunta-
ment fàcil, proper i innovador, 
al servei de la societat civil i 
d’una activitat econòmica po-
tent, i un govern connectat amb 
el ritme del país”. Així resumia 
el candidat de CiU a l’Alcaldia de 
Granollers, Àlex Sastre, el pro-
grama electoral de la federació, 
que davant prop de 200 persones 
presentava dilluns a la Sala Tara-
fa. El document vol fugir d’un text 
“amb 1.000 propostes arrosse-
gades d’any en any” i pretén ser 
“condensat”, amb 12 propostes 
concretes, de les quals es despre-
nen accions. 

Sastre, a mode de monologuis-
ta –volgudament còmic i proper– 
anava cridant un per un els 32 
membres de la candidatura “en 
versió NBA”, deia. Amb l’equip 
que l’acompanya, Sastre es pro-
posa arrabassar la majoria abso-
luta al PSC, i “liderar una ciu-
tat plural i complexe. La gent 
demana contraposar models i 
arribar a consensos. Qui no ho 
entengui és perquè se li ha pas-
sat el seu temps”, assegurava.

Així, l’alcaldable convergent 
posava sobre la taula els 12 ei-
xos programàtics, que passen per 
situar les persones com a “gran 
prioritat, amb programes de 
rehabilitació d’habitatges buits 
per incorporar-los al lloguer 
social i plans de xoc vinculats a 
les necessitats de les empreses 
i al reciclatge formatiu”, entre 
altres accions. El segon eix és el 
suport al comerç, les empreses i 
els emprenedors amb incentius 
fiscals per afavorir llocs de tre-

ball, i una finestreta única real. 
“Can Muntanyola s’està que-
dant enrere”, criticava Sastre. 
El candidat també apostava per 
un nou model productiu basat en 
l’economia del coneixement, amb 
el CTUG com a espai de desenvo-
lupament i especial atenció al Pla 
Director del Circuit.

CiU també vol que Granollers 
“torni a ser referent sanitari, 
amb un pla de millora de les 
urgències, a l’espera del nou 
centre a l’antiga Policlínica”; 
que sigui ciutat educadora, tot po-
tenciant la formació professional, 
“amb una Escola Municipal del 
Treball amb una oferta forma-
tiva més àmplia, i sense renun-
ciar a ser ciutat universitària”.

Pel que fa a l’esport, la cultura i 
l’associacionisme, Sastre planteja 
la creació d’una Oficina d’Atenció 
a les Entitats i un Hotel d’entitats 
a l’antic edifici dels jutjats, a més 
d’una agrupació de clubs espor-

AL CAPDAVANT Àlex Sastre va presentar candidatura i programa

xavier solanas

tius i una Roca Umbert “oberta i 
permeable a la ciutat”.

Entre altres accions, el progra-
ma també preveu un nou Regla-
ment Orgànic Municipal (ROM), 
audiències de barri i auditories a 
l’Ajuntament; una passera de via-
nants entre el passeig de la Mun-
tanya i la zona del carrer Agustí 
Vinyamata a l’espera de soterra-
ment de la via; racionalitzar el 
preu de la zona blava, crear poli-
cia de barri, etc.

Finalment, Sastre assegura-
va que CIU Granollers trencarà 
tòpics. El primer, que CiU és 
conservadora. “El nostre és un 
projecte de progrés que vol fer 
moure Granollers, davant d’un 
PSC ara molt conservador”, 
proclamava. Sastre acabava amb 
un símil d’una cursa de relleus: 
“El corredor dóna el relleu en 
el moment en què se li acaben 
les forces. Estem preparats per 
ser el relleu. Som-hi!”. n  M. eras

L’EQUIP La candidatura del PSC es presentava a la Sala Tarafa

psc

Ciutadans muntarà 
una carpa a La Porxada
Ciutadans (C’s) instal·larà aquest 
dissabte una carpa a la plaça de  
la Porxada de 10 a 14 hores per 
exposar les seves propostes a la 
ciutadania. Hi serà el candidat a 
l’Alcaldia de Granollers, Enric Me-
seguer, amb els altres candidats i 
una diputada (per confirmar). n

Crida per Granollers 
signa el Codi ètic
Aquest dijous (19 h), Crida per 
Granollers-CUP presentarà el seu 
Codi ètic, a la plaça Folch i Torres. 
D’altra banda, aquest dimecres 
(19 h) organitza una xerrada 
debat sobre atur i pobresa, amb 
l’activista Pere Pérez i el delegat 
sindical Albert Pons, a l’Ateneu. n
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FORMACIÓ  PROMOCIÓ DEL NEGOCI A INTERNET

El Centre de Serveis a les Empre-
ses Can Muntanyola de Grano-
llers acollirà un curs presencial 
de caràcter professionalitzador, 
orientat a l’especialització i l’ac-
tualització en l’àmbit de l’Empre-
sa i la Comunicació. Estratègies 
i Ecosistemes digitals orientats 
a Negoci, que organitza la UVic-
UCC, l’Ajuntament de Granollers 
i la Fundació Universitària Martí 
l’Humà, té la funció de formar en 
les noves possibilitats de promo-
ció de negoci que ofereix Internet 
i les Xarxes Socials.

El curs té l’objectiu de formar 
professionals experts en la gestió 
de les xarxes socials capaços d’in-
tegrar els nous mitjans digitals 
a les estratègies de màrqueting, 
vendes, publicitat i comunicació, 
que generi trànsit i vendes a tra-
vés d’internet per fidelitzar i vin-
cular els clients. Són destacables 
els diferents mòduls de formació 
que tracten qüestions de tanta ac-
tualitat com ara Social Analytics, 
Posicionament (SEO, SEM), App’s, 
Web mobile, etc. 

El curs està adreçat a directius, 
càrrecs intermitjos, personal de 
petites empreses, micro-empre-
ses i persones emprenedores 
interessades a integrar els nous 
mitjans digitals a les estratègies 
de màrqueting, venda, publicitat 
i comunicació que generi trànsit 
i vendes a través d’internet per 
fidelitzar i vincular els clients. 

Nou curs d’estratègies 
digitals a Can Muntanyola

INDÚSTRIA  PROP DE 200 PERSONES VAN ASSISTIR A L’ACTE A LA TARAFA

Neix l’associació d’empresaris 
dels polígons Congost i Camp
Fa una setmana es cons-
tituïa l’Associació d’Em-
presaris i Propietaris dels 
polígons industrials Con-
gost i Jordi Camp de Gra-
nollers, amb la intenció de 
millorar la seva gestió i la 
relació entre el seu teixit 
empresarial. 

A l’acte de formalitza-
ció, celebrat a Can Mun-
tanyola Centre de Serveis 
a les Empreses, van assis-
tir-hi més de 50 represen-
tants d’empreses i propie-
tats dels dos polígons, que 
en bona part s’han adherit 
a la iniciativa. La nova as-
sociació espera arribar 
durant aquest any a la seixantena 
de socis, segons el suport rebut al 
llarg dels darrers mesos. La par-
ticipació a l’associació és oberta 
tant a les activitats presents als 
polígons com a les propietats. 
“Guanyar eficiència col·lectiva i 
massa crítica són dos dels argu-
ments pels quals dos polígons 
industrials s’han unit en asso-
ciació”, apunten des de l’entitat.

Les tasques prèvies a la crea-
ció han estat desenvolupades per 
una comissió gestora formada per 
un grup de representants de les 
empreses interessades, que con-
sideren que l’associació serà un 
instrument clau per a la millora 
i manteniment de les dotacions 

dels dos polígons i per generar 
oportunitats de col·laboració en-
tre els associats. La creació de 
l’entitat s’ha fet amb l’acompan-
yament del servei de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 
Granollers i el suport especialit-
zat de la Unió de Polígons Indus-
trials de Catalunya.

En el decurs de la constitució de 
l’associació es va escollir la pri-
mera Junta Directiva de l’entitat, 
que compta amb la presidència 
de Joan Grau, de Grau Maquinària 
i Servei Integral, S.A., i amb dues 
vicepresidències, una per a cada 
polígon: Sara Martínez, de Hie-
rros Riera,S.A., pel polígon Jordi 
Camp, i Ramon Bassa, d’Equip-

draulic, S.L., pel polígon Congost.
L’Associació d’Empresaris i 

Propietaris dels polígons indus-
trials Congost i Jordi Camp pretén 
representar prop de 300 activi-
tats, a més de les propietats dels 
establiments, que representen 
prop del 45% del total d’activitats 
dels polígons de Granollers. 

Amb la creació de l’associació, 
Granollers té els set polígons re-
presentats en associacions em-
presarials. “Un fet que s’espera 
que repercuteixi en una millo-
ra en termes d’interlocució en-
tre els agents, de gestió dels es-
pais i d’articulació i implicació 
de les activitats”, indiquen des 
de l’Ajuntament. n

Dades Obertes

Aquest dimecres (11 h) a Can 
Muntanyola tindrà lloc la 6a edició 
del Fòrum de Col·laboració Publico-
Privada de Granollers. En aquesta 
ocasió es tractaran aspectes refe-
rents a la col·laboració 
público-privada en el marc de 
les Dades Obertes. El Fòrum CPP 
Granollers, organitza periòdicament 
jornades de debat amb experts 
destacats a nivell nacional i 
internacional. Els seus promotors 
són l’Ajuntament de Granollers i la 
Cambra de Comerç de Barcelona. 

FÒRUM DE 
COL·LABORACIÓ 
PÚBLICOPRIVADA

ELS ASSISTENTS Una seixantena d’empresaris interessats

ajuntament

economia
Sorteig dels comerciants del Congost
Cristina López Solano, veïna de Mollet del Vallès, ha estat la 
guanyadora del sorteig d’una tauleta organitzat per l’Associació 
de Comerciants del barri Congost, amb motiu de Sant Jordi. Li 
lliurava Joan Pascal Traveria, en representació de les 23 botigues 
participants, que han repartit unes 3.000 butlletes als clients.

Concentració de l’1 maig
La CGT ha convocat una manifestació aquest 
divendres, que sortirà de l’OTG per acabar 
a la plaça de la Porxada, amb un míting del 
sindicalista Jordi Vega. A la Porxada també 
hi haurà parades tot el dia.

També a estudiants universita-
ris, llicenciats i qualsevol tipus de 
persona interessada en el tema 
en general. Els estudiants que fa-
cin els cursos podran reconèixe’ls 
com a crèdits per al seu expedient 
acadèmic.

El nou curs tindrà lloc els dies  
8, 9, 22, 23, 29 i 30 de maig, 5 i 6 
de juny de 2015 al Centre de Ser-
veis a les Empreses Can Muntan-
yola. L’horari serà divendres, de 
17 h a 21 h, i dissabtes, de 9.15 h 
a 13.45 h. n
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L’AraGranollers neix en un moment de canvi constant, impulsat en bona 
part per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. I ho fa també 
amb una aposta en paper que, lluny de la seva caducitat anunciada des 
de fa més d’una dècada, és encara una plataforma de gran difusió per 
als mitjans de proximitat.
A la xarxa i al carrer, AraGranollers vol acompanyar aquest procés social 
en que tot és qüestionable i es modifica a un ritme trepidant. A poc 
més d’una setmana de la creació de la nova comarca del Moianès –un 
procés de canvi validat per la ciutadania–, hi ha veus que plantegen la 
unificació dels Vallesos i altres que clamen pel respecte a la 
idiosincràcia de cada territori. 
Sigui com sigui, el debat està servit i, com en aquest, AraGranollers 
vol ser un suport per a potenciar aquest diàleg necessari, amb 
presència de totes les opinions. L’objectiu: enriquir encara més 
Granollers, oferir un espai on tothom tingui cabuda, i contribuir a una 
societat més implicada i informada i, per tant, més democràtica i més 
lliure. La tasca no serà fàcil, però esperem estar a l’alçada. 
Bon dia, Granollers! Estem al teu servei. 

ARAGRANOLLERS VOL OFERIR UN ESPAI ON TOTHOM TINGUI CABUDA  
I CONTRIBUIR A UNA SOCIETAT MÉS IMPLICADA I INFORMADA
 

AL TEU SERVEI

EDITORIAL

Avui, darrer ple del mandat a #Granollers. 
Als regidors que pleguen, gràcies i molta sort! 
Servir la teva ciutat és un honor impagable!

Segueix-nos a Twitter: @aragranollers

Àlex Sastre. @alexsastre83

legeixo sorprès que el PP 
és l’únic partit que presen-
ta candidats a tots els 43 
municipis del Vallès Orien-

tal, superant CiU, que presenta 42 
candidatures; ERC, que en presenta 
29; i el PSC, que en presenta 30. Tota 
una autèntica fita. Però si el PP, ara 
mateix, només té 36 regidors a tota 
la comarca, com pot ser que aconse-
gueixi presentar 43 llistes? Vet aquí 
la pregunta i vet aquí els fantasmes. 

Fantasmes, sí.  Candidats que sur-
ten als papers però que no tenen 
cap presència contrastada al muni-
cipi on es presenten. Són candida-
tures fantasmes. I el PP és, de llarg, 
el partit que més experiència té en 
això de presentar candidats sorgits 
del poltergeist. L’obsessió dels po-
pulars per aparentar presència, tot 
i no tenir-la, és tan bèstia que arri-
ben a l’extrem del Berguedà, on han 
presentat llistes als sis pobles més 
petits perquè allà amb un sol vot –
un!– el PP ja tindria regidor. S’ha de 
reconèixer que són creatius i que si 
algú els vota, aquest algú té un re-
portatge! 

Però que no es facin gaires il·lu-
sions perquè tot apunta que els 
passarà com els passa a la nostra 
comarca i els fantasmes no veuran 
la llum del dia. Per posar tres casos 
clars i propers: el PP fa dotze anys 
que presenta candidatures a Fogars 
de Montclús, Granera i el Montsey. I 
si sumem les eleccions del 2003, del 
2007 i del 2011 dels tres pobles, sa-
beu quants vots obté el PP? Zero. Ni 
un. Mai. Una evidència que els candi-
dats no hi són, perquè si hi fossin, si 
més no s’haurien votat ells mateixos. 
Però ni això!

El motiu és clar: els candidats no 
és que no siguin del poble, és que 
no els coneixen ni al poble veí, ni a 
Granollers i fins i tot, molts cops, ni 
a Barcelona. Són candidats triats a 
la babalà entre la militància d’arreu 
de l’Estat, candidats que no han tre-
pitjat ni trepitjaran mai el poble. I 
aquest cop ho faran en un total de 
140 llistes, poca broma. Un autèntic 

despropòsit que hauria de fer caure 
la cara de vergonya al Partit Popular. 

Però el PP no n’ha tingut mai de 
vergonya. És el cas de Granollers, on 
el candidat, José María Moya, resulta 
que a les últimes eleccions munici-
pals va ser el candidat del PP a Ca-
novelles. Vaja, que ni a la capital de 
comarca, el PP guarda les formes. I 
això que Granollers és un dels pocs 
municipis vallesans on el PP sí que 
hi té prou militants per muntar una 
candidatura real, però està clar que 
la dinàmica fantasmagòrica els agra-
da més que la realitat. 

I és així, amb aquestes constants 
alteracions de la realitat, que es do-
nen casos com el del candidat popu-
lar de Cardedeu, Jaime Gelada, que 
per sortir a la portada de La Razón, 

va inventar-se que els trabucaires 
havien simulat el seu afusellament 
pel sol fet d’haver disparat al costat 
de casa seva, de la mateixa manera 
que disparen constantment quan 
surten per la festa major. I sí, va sor-
tir a la portada de La Razón. I sí, la 
delegació del govern espanyol es va 
afanyar a implicar-se en el cas. 

Des d’aquí, des de l’AraGranollers, 
a qui avui donem la benvinguda, pro-
poso que estiguem tots ben atents 
als mítings del PP a la capital valle-
sana. Quants mítings farà en José 
María Moya? I quan els faci, parlarà 
de les candidatures fantasma? I si ho 
fa, dirà el nom dels pobles correcta-
ment o seguirà la doctrina de la web 
oficial del PP i farà una regressió cap 
al franquisme parlant de San Quiri-
co Safaja, Caldas de Montbui, Llissá 
de Munt, San Fausto de Campcente-
llas, San Pedro de Vilamajor o San 
Esteban de Palautordera? Perquè 
aquests són els topònims que sur-
ten a la web oficial dels populars 
vallesans. Que el PP sigui un partit 
de fantasmes pot ser inevitable, per-
què així els ho permet la llei, però 
que vagin a buscar els fantasmes a la 
profunditats de l’infern del feixisme, 
ja passa de taca d’oli! n

L

DAVID BASSA
President del Grup 

de Periodistes Ramon Barnils

Els fantasmes del PP

El web del PP comarcal 
fa una regressió cap 
al franquisme parlant 
de Sant Quirico Safaja, 
Caldas de Montbui i Llissà

quest Primer de Maig mi-
lions de treballadors ens 
manifestarem per recla-
mar treball digne. I ho fa-

rem com ho varen fer un grup de 
treballadors, convocats per la UGT 
a Barcelona, ara fa 125 anys per 
primer cop a l’Estat espanyol. Tre-
balladors que en el seu primer mani-
fest reclamàvem entre altres coses; 
jornada de treball d’un màxim de 8 
hores per als adults, la prohibició 
del treball pels menors de 14 anys, 
el descans interromput de 36 hores 
setmanals i la supressió de les agèn-
cies de col·locació. Reivindicacions 
que, malauradament, després de 
més de sis anys de retallades indis-
criminades a l’àmbit laboral i social 
tenen mes vigència que mai. Retalla-
des que han provocat una situació 
d’emergència social.

Els governants han oblidat; que 
cap societat que es vulgui definir 
com a desenvolupada i democràtica, 
no pot condemnar milers de perso-
nes a la precarietat absoluta. Han 
oblidat que la seva obligació és tre-
ballar per una societat desenvolupa-

da i cohesionada. Per contra, el que 
han aconseguit, amb les polítiques 
que han impulsat, és que un 40% 
dels aturats no rebi cap prestació, 
que la meitat dels aturats porti més 
de dos anys a l’atur; que sigui nor-
mal tenir un salari per sota del 800 
euros, que la majoria de contractes 
que facin siguin a temps parcial i que 
molts treballadors no tinguin dret 
a tenir vacances, o que el 50% dels 
nostres joves no trobin feina, i que 
el simple fet de comprar el menjar 
diari per a moltes famílies sigui un 
repte inassumible.

Ens han fet anar cap a una societat 
on s’ha implantant una inseguretat 
que ens és venuda, pels nostres go-
vernants i els seus amics de negocis,  
com un signe de modernitat.

Això no es pot permetre. Hem de 
tornar a sortir al carrer, i tornar a 
lluitar com ho vàrem fer aquell Pri-
mer de Maig ara fa 125 anys. Ens 
hem de sentir hereus d’aquelles llui-
tes,  perquè malauradament aquelles 
tornen a ser les nostres. Vivim mo-
ments en què les conquestes socials 
i laborals trontollen a mans d’un 
model econòmic que intenta fer-nos 
retrocedir, que veu en la precarietat 
de la majoria el seu benefici.

Ens veiem el Primer de Maig, a  
Barcelona. Perquè volem i treballem 
per una societat amb més justícia 
social i igualtat. Visca el Primer de 
Maig! Visca la classe treballadora! n

ÒSCAR RIU
Secretari comarcal UGT Vallès Oriental

A

1 de Maig: 125 anys de lluita

CIBERACTIVITAT
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fectivament, el setmanari que teniu a 
les mans neix avui. No pas fa tres o sis 
mesos. Si hagués estat així, les nostres 
pàgines recollirien la distinció de la Ge-
neralitat a la trajectòria centenària de 

Can Baldufes (un premi que, de fet, faria extensiu 
a tots i cadascun dels establiments que, en plena 
crisi han seguit aixecant la persiana amb il·lusió, 
tenacitat i incomptables renúncies).
També hi podríeu haver llegit la mudança de Rà-
dio Granollers, que s’ha instal·lat a Roca Umbert 
després de 33 anys a Torras i Bages. O la feliç ini-
ciativa dels companys d’El 9 Nou d’organitzar un 
concert a benefici d’El Xiprer per celebrar el seu 
quart de segle a la comarca. O el debat organitzat 
per Òmnium a la Porxada amb Carme Forcadell i 
Muriel Casals, moderades, per cert, per la Montse 
Eras, amiga i capitana d’aquest vaixell que salpa 
amb el nom d’AraGranollers. O les novetats edi-
torials de l’incombustible Esteve Plantada, poeta 
i ànima del digital Nació Granollers, i del perio-
dista musical Donat Putx. L’un, amb el poemari 

‘Fosca límit’, sisè camp base en la serena ascensió 
creativa de l’autor. I el segon, amb un retrat íntim 
de Jaume Sisa. O l’impagable tasca dinamitzadora 
de Blancs i Blaus, no debades colors corporatius 
de la nostra capçalera. O l’actuació reivindicativa 
dels Xics a l’Alexanderplatz de Berlin, una imat-
ge per a la posteritat. O el degoteig d’activitats i 
presentacions que ens proposa La Gralla, coope-
rativa com nosaltres, baluard literari a la ciutat. O 
l’ascens de les noies del BM Granollers a Divisió 
d’Honor i l’excel·lent temporada que estan rubri-
cant, nou motiu d’orgull d’un club que fa 70 anys. 
Doncs d’ara en endavant és això el què volem 
fer: consignar i contextualitzar els fets que mar-
quen el pols de la ciutat. Amb rigor, honestedat i 
pluralitat. Ens avalen 14 anys de trajectòria a la 
comarca (Aravallès, Contrapunt) i formar part 
del grup de comunicació més eixerit i valent del 
país, Cultura 03 (amb la revista Sàpiens com a es-
tendard). Amb tota la humiltat, hem volgut dotar 
Granollers d’un mitjà propi, de referència, que 
complementi l’oferta pública i comarcal existent, 
on els protagonistas sereu vosaltres. I ho farem 
com manen els cànons de la comunicació actuals: 
apostem per una distribució gratuïta i multicanal 
dels continguts, amb un diari digital i amb una 
forta presència en xarxes socials, però també en 
versió impresa, per què no, cada dijous.
Ens hi deixarem la pell, no ho dubteu, per ser 
mereixedors de la vostra confiança. Benvinguts a 
casa vostra. Ens acompanyeu? n

Primer equip granollerí de bàsquet femení, 1932
Equip de bàsquet femení al camp de futbol del carrer de Girona. Retrat 
de les jugadores Rosa Padró, Magdalena Oliveras, Cristina Padró, Mercè 
Gelabert, Engràcia Guix i Angelina Viaplana. –arxiu municipal 
de granollers

l naixement d’una nova 
publicació sempre és 
una bona notícia. És una 
nova finestra a la realitat, 
un nou espai perquè els 

joves universitaris que acaben els 
graus de comunicació tinguin on 
continuar formant-se. La premsa de 
proximitat ha estat dels subsectors 
que millor ha aguantat el temporal. 
I, l’arribada de l’AraGranollers és 
una mostra de com des de comar-
ques es continua apostant per pro-
jectes engrescadors, articulats des 
de la base. Emprendre en el sector 
de la comunicació no és fàcil, però 
és francament il·lusionant a causa 
de la repercussió social que té.

Els mitjans de proximitat són la 
mirada més neta a la realitat, sa-
bent fermament que el periodista 
no treballa sobre el cànon de l’ob-
jectivitat, sinó sobre la subjectivi-
tat honesta de cada persona. Cada 
periodista, individualment, repre-
senta una nova aproximació als fets 
sobre la base d’una praxis regula-
da deontològicament. La desgràcia 
de tot plegat és que, a vegades, els 

periodistes superem determina-
des línies vermelles en pro d’una 
informació engroguida que atrapi 
l’audiència, no per la seva qualitat i 
rigor, sinó pel seu morbo.

Des de la Universitat hem de de-
fensar la bona praxi periodística, 
igualment com sempre hem defi-
nit la premsa de proximitat com 

“una escola de periodistes”. Preci-
sament, és a la premsa local on el 
professional ha d’encarar-se amb 
les situacions més compromeses, 
quan els teus propis veïns són els 
protagonistes de les informacions, 
malauradament no sempre positi-
ves; és l’espai on t’adones que “de 
l’amic a la font d’informació” hi ha 
un pas, una petita línia fina; on cal 
ser honest per sobre de tot si no 
vols que les portes se’t tanquin a 
cada pas que fas pels carrers de la 
teva localitat. Una premsa de proxi-
mitat de qualitat, i variada, enri-
queix també, i clarament, l’Espai 
Català de Comunicació. 

Des de la Transició, aquesta pre-
msa ha jugat un paper essencial 
en la configuració d’una cosmovi-
sió pròpia als nostres pobles, ciu-
tats i comarques. I, la diversitat de 
capçaleres ens ha permès estructu-
rar visions polièdriques de la reali-
tat social en benefici d’entendre una 
Catalunya més diversa, complexa. 
Per això, també cal felicitar-se de 
l’aparició d’un nou mitjà de comu-
nicació.  Que sigui per molts anys. n

XAVIER GINESTA
Periodista i professor 

de la Universitat de Vic

E

El rigor de la premsa local

NAIXEM AVUI

Creu Roja: una tasca apassionant
Aquesta vegada no m’he presentat a la reelecció a 
la presidència de la Creu Roja a Catalunya per un 
proper mandat de quatre anys. Vaig començar de 
voluntari a Creu Roja a Granollers als disset anys 
i ara en tinc cinquanta-set. Són quaranta anys de 
servei a la casa perquè així ho he sentit i he aprés 
molt de la grandesa de la condició humana. He 
observat la voluntat de servir i d’ajudar de moltes 
persones a les persones que més ho necessiten 
sense demanar res a canvi. Gran. 

He estat vicepresident i president de la Creu 
Roja a Granollers (1991-2003); vicepresident de 
les comarques de Barcelona i de l’assemblea local 
de Barcelona (2000-2003); president de les co-
marques de Barcelona i vicepresident a nivell ca-
talà (2003-2007) i president de l’assemblea local 
de Barcelona des del 2003 i president de la Creu 
Roja a Catalunya des del 2007 fins ara. També, 
he estat membre del Comitè de la Creu Roja Espa 
nyola des del 2003 fins ara. En total, 25 anys dels 
40 de servei en càrrecs de responsabilitat a títol 
voluntari.

Sobretot, aquests últims 12 anys han estat molt 
intensos de dedicació personal i m’han ocupat 
prop del 80% del meu temps laboral i, a més, tots 
els temes de representació tant interna com ex-
terna de la institució.

També he pogut conèixer moltes entitats del 
tercer sector  i he vist i observat i viscut la gran 
fortalesa del teixit associatiu social que té el nos-
tre país i que només pensa  com ho pot fer-ho més 
bé i millor per al reconfort de les persones que 
han caigut en el infortuni.

Aquesta intensa i apassionant tasca l’he hagut 
de compaginar amb la meva vida laboral i fami-
liar. Ha estat molt difícil de fer-ho, bàsicament – 
com ho he dit–, per raons personals i per motius 
professionals. Però ho tornaria a fer. Sens dubte.

La meva dona, l’estimada Maria, pateix una 
malaltia degenerativa des del 2000 i amb una de-
pendència total des de fa uns quatre anys. Ara em 
necessita molt i jo a ella. L’estimo i s’ho mereix.

D’altra banda, sóc economista i tinc una asses-
soria d’empreses a Granollers juntament amb el 
meu germà, que ha aguantat el timó durant tot 
aquests temps. La meva no-presència, en els mi-
llors anys de la vida laboral no ha estat bona per 
l’empresa familiar. Sort de molts clients que tam-
bé han estat solidaris. Gràcies Joan Marquès per 
treballar indirectament amb tanta intensitat per 
a la Creu Roja.

Tots els equips de la Creu Roja que he tingut 
el goig de dirigir han treballat moltíssim durant 
aquests anys  per fer-la referent per a les perso-
nes que estan patint la crisis i han fet tot el que 
han sabut per actualitzar-la a tots els nivells. Im-
pagable. L’equip institucional i tècnic de la Creu 
Roja és nombrós i potent i ara, per les raons ex-
posades, és l’hora de poder donar pas a un relleu.

No ha estat fàcil la decisió, ja que la Creu Roja 
forma part de la meva vida. Hi he pensat molt, 
però finalment les raons personals són molt més 
fortes que un nou mandat de quatre anys que no 
podria afrontar amb l’ intensitat diària i constant 
que es mereix la Creu Roja.

Seguiré en una segona línea a partir d’ara i sem-
pre estaré a punt per servir a la Creu Roja des de 
les responsabilitats que siguin si les circumstàn-
cies de la meva vida canvien. 

També ha estat, és i seguirà sent un gran honor 
servir a les persones que més ho necessiten. Això 
ha estat molt gran per a mi i ho seguirà sent.

josep marquès i baró 
voluntari de creu roja

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de 
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. 
Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas 
que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.

Bústia redaccio@aragranollers.cat

Fem Memòria

E

RAMON
 TORRENTS
Editor AraGranollers



18    dc, 29 abril 2015

esports
Mor Mike Phillips, exCB Granollers
L’exjugador professional nord-americà, Mike 
Phillips, ha mort als 59 anys al seu domicili de 
Madisonville, a Kentacky (Estats Units). Pilliphs 
va jugar amb el Cacaolat - Granollers 
la temporada 1988-1989. 

Inscripcions Milla Urbana Granollers
El Club Atlètic Granollers ha obert el període 
d’inscripció de la 6a Milla Urbana Granollers - GP BBVA 
Campionat de Catalunya de la milla en ruta del 10 de maig. 
Hi hauran proves fins a a veterans. Inscripcions a 
www.cagranollers.com.  

HANDBOL I ASOBAL ELS DE CARLOS VIVER CERTIFIQUEN CONTRA EL BADA HUESCA L’OBJECTIU DE CONTINUAR EN EUROPA

El Fraikin BM Granollers va fer 
els deures contra el Bada Huesca 
davant la seva afició al Palau d’Es-
ports. Els granollerins van gua-
nyar els visitants (34-24) i s’han 
assegurat el tercer lloc de la lliga 
d’Asobal, que dóna la classificació 
matemàtica per disputar la pro-
pera temporada la Copa EHF. 

Els de Carlos Viver van ser su-
periors contra els visitants, que 
es juguen la permanència. Els gra-
nollerins van marxar al descans 
16 a 12, i a la represa van conti-
nuar el bon joc fins al definitiu 34 
a 24. “El resultat és un premi a 
l’equip per tota la temporada. 
S’ho mereixien. Amb la victòria 
tenim la seguretat que farem 
tercers com a mínim, i també 
assegurem la competició euro-
pea”, va dir l’entrenador del Frai-
kin Granollers, Carlos Viver, des-
prés del partit, i va remarcar, “és 
un premi també al treball que 
ha fet tota la plantilla durant la 
temporada, que s’esforcen en 
acda entrenament i s’els ha de 
dir cada vegada que podem”. 

La segona posició del Natur-

house la Rioja, que dóna accés 
a la Lliga de Campions, està a 4 
punts quan falten tres jornades 
per acabar la temporada regular. 
Una diferència pràcticament im-
possible, tot i la seva possibilitat 
matemàtica. Tot i això, el Fraikin 
BM Granollers afrontarà els tres 

darrers partits de la lliga amb 
l’objectiu de mantenir la millor 
forma per disputar la fase final de 
la Copa del Rei. La final a quatre  
tindrà lloc el 6 i 7 de juny a Gijón, 
contra el FC Barcelona, vigent 
campió; el Pont Genil, l’amfitrió,  i 
el Juanfersa.

El proper partit del Fraikin BM  
no serà fins a la propera setmana 
a causa que la lliga Asobal s’atu-
ra per les seleccions nacionals. El 
següent partit oficial dels grano-
llerins serà el dissabte 9 de maig 
contra el BM Benidorm (18.30 h) 
al Palau d’Esports. n jl.rodríguez

EuroGranollers!
El Fraikin BM Granollers s’assegura el tercer lloc de la lliga i la participació a la Copa EHF

xavier solanas

FRAIKIN BMG - HUESCA          34-24

El KH-7 BM Granollers va certifi-
car matemàticament la promoció 
d’ascens el cap de setmana des-
prés de la victòria contra l’Hand-
bol Sant Cugat (26-47). Els grano-
llerins ocupen la primera plaça 
del grup C amb 49 punts i aquest 
dissabte, a la darrera jornada de 
la fase regular, poden ser cam-
pions amb una victòria contra 
l’handbol Sant Quirze (19 h). El 
segon classificat és l’handbol Sant 
Martí-Adrianenc amb 48 punts.  

CLASSIFICACIÓ El jugador Nicklas Grundsten en un llençament durant el partit contra el Bada Huesca

Primera Estatal 

Divisió d’Honor femení

El KH-7 sènior B 
pot ser campió 
contra el Sant Quirze

Les noies del KH-7 
visiten la pista del 
sisè, l’Aula Cultural 
La permanència del KH-7 BM 
Granollers pràcticament està as-
segurada, però els dos darrers 
classificats encara tenen opcions 
d’apropar-se a les granollerines.  
Per això puntuar el dissabte amb 
una victòria a la pista del 6è clas-
sificat, l’Aula Cultural (18 h), po-
dria assegurar matemàticament 
la salvació. A falta de cinc jorna-
des per acabar la fase regular, el 
conjunt de José Luis Villanueva 
ocupa l’11è lloc amb 13 punts i té 
un marge ampli amb les posicions 
de descens, que ocupen el Castell-
defels (7 punts) i el Còrdova (6). 
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L’EC Granollers no travessa per 
la seva millor dinàmica, a falta de 
cinc jornades per acabar el cam-
pionat. Els granollerins van per-
dre contra pronòstic el diumenge 
passat contra el cuer, el CD Mont-
cada, que a més ja ha consumat 
el descens. Tot i això, aquest jor-
nada necessiten guanyar contra 
L’Escala per continuar en els llocs 
de privilegi per a l’ascens.  

Dels últims sis partits, els gra-
nollerins van perdre un, van em-
patar quatre i van guanyar un. 
Una dinàmica que ha propiciat  
veure a l’EC Granollers al segon 
lloc, en promoció d’ascens; empa-
tat amb el tercer, el Manresa amb 

55 punts; i a 3 punts de distància 
del nou líder, el CE Júpiter. De les 
29 jornades disputades, l’EC Gra-
nollers ha estat líder en 20 i de 
la segona volta tan sols ha baixat 
dues vegades al segon lloc, a la 
jornada 26 i a la darrera. 

Recuperar el liderat passa per 
fer-se fort al camp del carrer Gi-
rona contra L’Escala, conjunt que 
ocupa el 6è lloc amb 48 punts. Els 
visitants arriben a la Granollers 
després de guanyar el Lloret amb 
7 punts de diferència respecte 
al segon lloc granollerí. Per això, 
una victòria dels de Raul Matito 
podria noquejar un possible nou 
rival. n  

ÚLTIM RESULTAT
CD MONTCADA - EC GRANOLLERS       3-1

BÀSQUET I Copa Catalunya  FALTEN TRES JORNADES PER ACABAR LA FASE REGULAR

L’EC Granollers, en hores 
baixes, rep el FC L’Escala 

El CB Granollers va fer un pas en-
rere contra l’Argentona en la seva 
lluita per estalviar-se jugar la 
promoció de permanència, amb 
el risc de baixar de categoria. Els 
granollerins van perdre a la pista 
dels maresmencs i necessiten tor-
nar al camí de les victòries per se-
guir lluitant per sortir de la zona 
de perill. 

Els granollerins ocupen l’11è 
lloc amb 12 victòries, mentre que 
el seu proper rival, el CN Saba-
dell, és 14è amb 9 victòries. És 
a dir, rival directe per la lluita. A 
falta de tres jornades per acabar 
la fase regular, la salvació està a 
una victòria, precisament plaça 
que ocupa el botxí granollerí, l’Ar-
gentona.  

Pel que fa el CB Granollers fe-
mení, segueix la lluita per fer l’as-
cens a la Copa Catalunya, que ju-
guen els dos primers classificats. 
Les granollerines van guanyar 
contra el Vilassar de Dalt i ocupen 
el segon lloc amb 19 victòries. 

Aquest diumenge (12.15 h) de-
fensaran la segona plaça a la pis-
ta d’un dels equips que es juga la 
permanència, l’Escola del Carme, 
14è classificat. n

ÚLTIMS RESULTATS
Copa Catalunya
ARGENTONA - CB GRANOLLERS       68-55
Primera Catalana femenina
CB GRANOLLERS - VILASSAR DALT   49-42

FUTBOL I Primera Catalana BAIXEN AL SEGON LLOC 

L’Atlètic del Vallès 
rep la PB Sant Celoni 

FUTBOL I Tercera Catalana   

CB GRANOLLERS - CN SABADELL
Dissabte, 17.30 h carrer Girona 

EC GRANOLLERS - FC L’ESCALA
Diumenge, 12 h carrer Girona

L’Atlètic del Vallès visitarà dis-
sabte la Penya Barcelonista Sant 
Celoni (19 h) després de recupe-
rar el gust de la victòria la jorna-
da anterior contra el Sant Celoni 
(2-1). Els granollerins havien 
encadenat tres derrotes. Ara ocu-
pen el 6è lloc (47 punts).  

El CJ Badalona júnior guanya a Granollers
El millor bàsquet català júnior masculí va concentrar-se el cap de setmana 
al pavelló del carrer Girona de Granollers. El Club Joventut Badalona va 
imposar-se a la final el CB L’Hospitalet (83-63) i al tercer lloc va quedar 
el FC Barcelona que va guanyar el Bàsquet Olost (67-44). El camí del 
campió es va forjar a les semifinals amb la victòria contra el Bàsquet Olost 
(91-68). El campionat s’emmarca dins els actes de Granollers, Ciutat del 
Bàsquet Català 2015.  

fcbq

Primer de Maig suma 
13 gols en dos partits

FUTBOL I Quarta Catalana   

L’efectivitat del Primer de Maig 
va en augment. En els dos darrers 
partits ha marcat 13 gols després 
de guanyar el Celtic les Franque-
ses (5-8) i el també granollerí 
Ramassà (5-4). Dissabte vinent, 
els de la capital vallesana visiten 
l’Ametlla (17.45 h).   

Els granollerins trenquen una dinàmica de tres victòries consecutives

El CB Granollers torna als llocs 
de promoció de permanència 
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El Circuit de Barcelona - Catalunya 
celebrarà del 8 al 10 de maig el 
Fórmula 1 Gran Premi d’Espanya 
Pirelli de 2015, que commemo-
ra el 25è aniversari consecutiu 
de proves disputades a l’equipa-
ment vallesà. El tret de sortida 
del GP va tenir lloc el dilluns amb 
una presentació a La Pedrera de 
Barcelona en un acte presidit pel 
conseller d’Empresa i Ocupació, 
Felip Puig, acompanyat pel pre-
sident del Circuit de Barcelona - 
Catalunya, Vicenç Aguilera, entre 
altres autoritats com l’alcalde de 
Montmeló, Antoni Guil. 

Durant l’acte, el conseller Felip 
Puig va destacar els 25 anys del 
Gran Premi ja que “ha perdurat 
en moments molt delicats per-
què s’ha apostat per mante-

nir-lo amb un fort compromís 
de molta gent. A Catalunya hi 
ha una tradició molt important 
de la indústria del motor i som 
un referent internacional”. 

Per commemorar el quart de 
segle del Gran Premi de F1 s’han 
programat una sèrie d’activitats 
per Barcelona a partir del 4 de 
maig amb una exposició fotogrà-
fica al Palau Robert; una exhibi-
ció de monoplaces i un circuit de 
seguretat viària als Jardinets de 
Gràcia, entre altres. Durant el GP 
hi hauran concerts el divendres 
amb el DJ karl Norton (18.30 h) i 
dissabte amb el grup The Exicete-
ments (18 h). Un cop acabi la cur-
sa de Fórmula 1 el diumenge, es 
farà l’Open Track, on els aficionats 
podran anar als boxes. n  

El Circuit de Barcelona  
Catalunya es prepara 
pel 25è Gran Premi de F1

MOTOR I Fórmula 1  TINDRÀ LLOC DEL 8 AL 10 DE MAIG

El waterpolo del CNG 
es queda sense l’ascens 

WATERPOLO I Segona Divisió ACABEN LA LLIGA AL QUART LLOC

El waterpolo del Club Natació 
Granollers es va quedar sense 
l’ascens a la darrera jornada de la 
Segona Divisió. Els granollerins, 
que tenien jornada de descans, 
depenien d’altres resultats per 
aconseguir una de les dues pri-
meres places d’ascens que final-
ment no van poder assolir.  

El masculí de waterpolo ha aca-
bat la temporada al 4t lloc amb 
43 punts, empatat amb el tercer, 
el Waterpolo Málaga; i a 1 punt 
dels dos primers classificats, el 
Dos Hemanas (1r) i el Metropole 
(2n). Els granollerins van lluitar 
durant tota la temporada per pu-

jar a la Primera Divisió –que és la 
segona màxima categoria esta-
tal–, però finalment s’han quedat 
a les portes. A la darrera jornada 
havien d’esperar les derrotes del 
Dos Hermanas i del Metropole, 
però aquestes noi van arribar. El 
Dos Hermanas de Sevilla va gua-
nyar a domicili, i amb comoditat, 
a la piscina de la UE Horta (5-13), 
mentre que el Metropole va em-
patar contra el Premià (6-6).   

Tot i no assolir l’ascens, el wa-
terpolo del CNG, que debutava en-
guany a la Segona Divisió, es pre-
senta per la propera temporada 
com un ferm candidat per pujar. n  

circuit

PRESENTACIÓ El pilot català de Ferrari, Pedro Martínez de la Rosa, a l’acte

MOTOR I Moto GP  DE L’1 AL 3 DE MAIG SE CELEBRA EL GP D’ESPANYA AL CIRCUIT DE JEREZ 

Pol Espargaró titlla de “mala sort” el resultat de les tres primeres curses

Aleix Espargaró confia seguir 
millorant la Suzuki a Jerez  
El pilot granollerí Aleix Esparga-
ró, del Team Suzuki Ecstar, confia 
seguir millorant al Gran Premi 
d’Espanya del Circuit de Jerez, 
que tindrà lloc de l’1 al 3 de maig. 

El germà gran dels Espargaró 
ha arrencat el 2015 amb bones 
sensacions després de completar 
amb èxit les tres primeres curses. 
De fet, a cada Gran Premi comple-
tat, la seva posició a Moto GP ha 
anat en augment. A Qatar va ser 
11è; als Estats Units, 8è, i al da-
rrer de l’Argentina, 7è. A més, du-
rant el Gran Premi sud-americà  

va aconseguir sortir a la primera 
línia de la graella de sortida al se-
gon lloc, unes mil·lèsimes darrere 
del vigent campió, Marc Márquez 
(Repson Honda Team). Aleix Es-
pargaró va rodar les primeres 
voltes amb els favorits, però va 
perdre pistonada fins acabar en 
una meritòria setena plaça. “Si la 
moto fos un pél més ràpida, se-
ria la bomba”, va dir Aleix un cop 
va acabar el GP a Argentina. 

A Jerez el pilot granollerí confia 
seguir millorant la seva Suzuki i 
aconseguir mantenir el ritme de 

cursa amb els favorits. A la clas-
sificació general ocupa el 8è lloc 
amb 22 punts, sent la primera 
Suzuki.  

Pel que fa Pol Espargaró, del 
Monster Yamaha Tech 3, conti-
nua  amb la seva posada a punt. 
“No hem tingut gaire sort a les 
primeres tres curses”, va dir fa 
uns dies a Jerez, ja que va signar 
un 9è lloc a Qatar; va abandonar 
als Estats Units, i va ser 8è a Ar-
gentina. El petit dels Espargaró 
confia completar a Jerez el millor 
GP del que va de curs. n



   dc, 29 abril 201522

La coral In Crescendo, formada 
per 12 joves cantants d’entre 16 i 
24 anys, i dirigida per Lluís Pérez, 
actuarà aquest diumenge a l’esce-
nari del Teatre Auditori de Gra-
nollers en motiu de la presentació 
del seu primer disc Som In Cres-
cendo. “Ens fa moltíssima il·lusió 
presentar aquest primer treball 
a la nostra ciutat. Interpretarem 
les cançons del disc però també 
altres temes que ja hem interpre-
tat”, declara Lluís Pérez.
Es defineixen a través d’un reper-
tori modern i innovador, arranja-
ments únics i especials, posades 
en escena enèrgiques, delicades 
i carregades d’emoció. Tots ells 

afirmen que el concurs Oh Happy 
Day de TV3 els ha unit molt com a 
grup i també musicalment. “Pot-
ser fa menys que ens coneixem 
que qualsevol altra coral però 
tenim molta unió entre nosaltres. 
Això es transmet a l’escenari ja 
que cantem com si fòssim una 
sola veu”, afirma Maria Rosa Ro-
dríguez, una de les membres del 
grup.
El grup granollerí està compost 
per Paula Aparicio, Elena Oliver, 
Samantha López, Anna Pérez, 
Elsa Hackett, Queralt Barbany, 
Laia Martínez, Miquel Fernández, 
Julen Gerrikabeitia, Inés Martí 
de Veses, Maria Rosa Rodríguez 

i Arnau Oliver. Tots ells han ex-
perimentat una vida carregada 
de vivències i dedicació cap a la 
música. El fet d’haver format part 
d’altres projectes corals, i comp-
tant la gran majoria amb una 
formació acadèmica, ha fet que 
només restés l’atzar per unir-los i 
definir-se com el que ara són, una 
suma d’il·lusió, iniciativa, natura-
litat i professionalitat.
Guiats per un esperit de supera-
ció excepcional, es defineixen a 
través d’un repertori modern i 
innovador, arranjaments únics 
i especials, posades en escena 
enèrgiques, delicades i carrega-
des d’emoció. n clara m. clavell

MÚSICA  EL COR GRANOLLERÍ HA ESGOTAT LES ENTRADES PER AL CONCERT DE DIUMENGE

IN CRESCENDO Format per 13 joves, va guanyar la 2a edició de l’‘Oh Happy Day’ de TV3

in crescendo

In Crescendo presenta 
a l’Auditori el seu primer disc

El grup granollerí Lausana, format per Claudi Arimany, Jordi Carné, 
Àlex Macías i Arnau Jofré, ha quedat classificat en la 15a edició del Sona 
9. Les votacions són populars i es poden fer a través del web www.
sona9.cat fins al 8 de maig. El guanyador actuarà al Canet Rock el pro-
per 4 de juliol. n

El grup Lausana, finalista al Sona 9 

EL CONCERT VA SER UN HOMENATGE A JOSEP VILA CASAÑAS

Cançons dolces amb 
els Amics de la Unió 

EL COR Va actuar el passat diumenge al Teatre Auditori

xavier solanas

El Cor Infantil Amics de la Unió, 
acompanyat al piano per Josep 
Surinyac, presentava diumenge 
al TAG Cançons de la lluna al ba-
rret, un seguit de peces de Josep 
Vila Casañas, amb lletra de Mi-
quel Desclot, escrites per a cor 
de veus blanques. La coreògrafa 
Sol Picó va ser l’encarregada de 
posar en escena aquest repertori 

buscant una nova i original forma 
de presentar-lo al públic.

El repertori d’aquest concert 
va ser una mostra del contingut 
del disc que s’enregistrarà amb 
tot el catàleg de composicions 
per a cor de veus blanques de Jo-
sep Vila Casañas, que està previst 
que es publiqui a finals de 2015, 
com a homenatge. n  

SOMIA GRANOLLERScultura
Pop i electrònica per als més menuts
La banda Illa Carolina, de Parets del Vallès, Brubaker i 
Estudios Dalton presenten aquest dissabte (18 h) a 
la sala NAUB1 el projecte educatiu Els Radiobots, nascut 
amb l’objectiu d’induir l’aprenentatge dels més petits 
a través de l’escolta i l’experimentació.

Carme Barbany
L’autora de la novel·la Sota les llambordes, 
un jardí va ser dimarts al la Biblioteca 
Roca Umbert per parlar del llibre sobre 
el Granollers dels anys 60 i la lluita per 
les llibertats democràtiques.
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Un any més la plaça de l’Església 
va omplir-se de gent amb motiu 
del Dia de la Dansa. Les entitats 
i escoles que dissabte participa-
ven a la commemoració van ser 
l’Agrupació Sardanista, Arsènic: 
Espai de Creació, Bboys Crew, 
Bigpotters Swing, Capoeira Va 
Pra La, el Casino, Centro Cultural 
Andaluz, Esbart Dansaire, Escola 
de Ball Rítmic, Escola de Dansa 
Àgueda Murillo, Escola de Dansa 
i Arts Corporals Swing, Estudi de 
Ballet Sylvia, Klass Estudi de Dan-
sa, Partenaire Escola de Ball de 

Escoles i entitats 
de ball omplen la 
plaça de l’Església

La Fàbrica d’Arts de Roca Umbert 
disposa d’un nou equipament 
per a les arts escèniques, l’Espai 
Dansa, situat sobre del Centre de 
Creació i Difusió Musical-NAU B1. 
Divendres el granollerí Vicenç 

Viaplana i Patricia Habchy, de 
Beirut, hi presentaven l’especta-
cle multidisciplinari Benviguts a 
casa vostra, que servia per donar 
el tret de sortida a l’Espai, que ha 
de ser compartit per creadors de 

diferents branques de les arts es-
cèniques, per afavorir els punts 
de trobada i les propostes d’inter-
canvi: residències, assajos, tallers 
i suport a projectes creatius gene-
rats per altres equipaments. n 

Roca Umbert estrena linòleum
DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA  ‘BENVINGUTS A CASA VOSTRA’ INAUGURA L’ESPAI DANSA

xavier solanas

ESPAI DANSA  Patricia Habchy i Vicenç Viaplana van inaugurar aquest espai de Roca Umbert

x. solanas

DANSA AL CARRER  Una quinzena d’entitats hi van participar

Set col·lectius de Granollers 
(Arran, Blancs, Blaus, Diables, 
L’Esquerda, Jovent Ignorat i Xics) 
tornen a preparar per segon any 
consecutiu un espai festiu, po-
pular i alternatiu en el marc de 
les Festes de l’Ascensió. Així, el 
dissabte 16 de maig, el Parc del 
Congost acollirà un seguit d’ac-
tivitats, que tenen com un dels 
plats forts el concert nocturn, 
amb Pirat’s Sound Sistema, l’ska 
de Kòdul i un fi de festa amb Enri-
queta Sound System.

Vist l’èxit de la primera edició, 
el format de les Barraques serà 
el mateix que l’any passat. Du-
rant tot el dia s’hi podrà gaudir 
d’actuacions i mostres de cultura 
popular, ja sigui de les pròpies 
entitats organitzadores o d’al-
tres que hi han volgut col∙laborar. 
Aquest any, com a novetat, també 
hi haurà activitats al matí, concre-
tament una bicicletada i un ver-
mut. A la tarda continuaran, entre 
altres, amb tallers de castells, de 
rugbi, dansa i swing, així com ac-
tuacions de les Bastoneres dels 
Blaus i un espectacle de circ. Al 
vespre, les entitats proposen un 
Correbars, que l’any passat ja va 
tenir molt bona acollida i que sor-
tirà del Parc del Congost. També 
hi haurà un sopar popular que es 
farà al mateix espai. Ben sopat, es 
podrà gaudir del foc de les Dames 
de Foc dels Blancs al so dels tim-
balers dels Diables de Granollers. 

Els organitzadors es reafir-
men en la necessitat de consoli-
dar aquest nou espai festiu que 
“dóna una alternativa a l’ex-
clusiu aparador comercial que 

suposa la Fira de l’Ascensió”, 
consideren.

L’organització defineix les Bar- 
raques com un “espai únic, on 
diverses entitats s’uneixen per 
consolidar un projecte comú, 
on l’essència està en la barreja 
i que té la voluntat de créixer 
any rere any, agrupant tants 
col·lectius com sigui possible”.

En el manifest fundacional tam-
bé queden clares les intencions: 
“A través d’oci i cultura popular 
volem transmetre un model de 
ciutat alegre i activa. Volem que 
desperti aquesta ciutat adormi-
da, grisa, que esquiva la reali-
tat amb bones paraules. Volem 
fer visible una altra realitat de 
Granollers, donar centralitat a 
les persones com a ciutadanes i 
no com a consumidores. Un es-
pai de reflexió col∙lectiva, apro-
pant-nos als problemes que 
afecten la nostra ciutat”. n

Les entitats ultimen 
la segona edició de  
Barraques a l’Ascensió

POPULAR  PIRAT’S SOUND SISTEMA EN SERÀ EL PLAT FORT 

Saló, Passaltpas. Danses d’arreu 
del món, Shindia: Centre de bo-
llywood, dansa i arts, Tribu Urba-

na Center: escola especialitzada 
en danses urbanes.  Una tarda de 
ball per a tots els gustos. n

EL CARTELL

barraques
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Dissabte, a la Sala Tarafa de Gra-
nollers, es van entregar els pre-
mis del 12è Concurs de Narra-
cions Solidàries, organitzat per 
Mans Unides del Vallès Oriental. 
S’hi van presentar un total de 
333 nens i joves de la comarca i 
se’n van premiar 12. El tema del 

concurs era el canvi climàtic. La 
guanyadora de la categoria de 10 
a 11 anys va ser Laura González; 
de la categoria de 12 a 13 anys, 
la Júlia Girbau; Stella Flores va 
guanyar a la categoria de 14 a 15 i 
Ariadna Palau va guanyar la cate-
goria de 16 a 18 anys. n

Més de 300 
participants 
al concurs de 
Mans Unides 

Enguany la diada de Sant Jordi 
s’ha concretat, pel que fa a l’apa-
rició de novetats de llibres d’au-
tors comarcals, en una bona co-
llita: més d’un centenar de títols. 
Com ja és costum, la tarda del dia 
abans de Sant Jordi s’encetava la  
festa amb el pregó que llegia, a la 
plaça de la Porxada, la periodista 
i escriptora Anna Ballbona. Amb 
unes paraules emotives, l’autora 
explicava com i de quina manera 
es va iniciar en el món de la lite-
ratura des de ben joveneta. Les 
històries relatades per les seves 
mare i àvia van fer que tingués es-
pecial interès per tot allò relacio-
nat amb la literatura i escriptura.

Acabat el pregó i seguint ja la 
línia d’anys anteriors, prop d’una 
seixantena d’autors comarcals 
van participar en la foto de grup 
que serveix sempre de punt de 
partida per presentar les nove-
tats literàries de l’any. En aquesta 
edició, la llarga llista de publica-
cions comarcals s’ha vist amplia-
da amb un centenar de títols. Per 
fer-los visibles, la llibreria La Gra-
lla presenta cada any una parada 
especial amb totes les novetats.

Sobre el Vallès
Al final de la jornada i arribada 
l’hora de les valoracions, Fran-
cesc Requena i Rosa Viñallonga, 
responsables d’aquesta iniciativa, 
destacaven “l’aparició de nous i 

interessants llibres” i el fet que 
empreses com Editorial Alpina 
“apostin clarament per la pu-
blicació de títols realitzats per 
escriptors de Granollers i del 
Vallès”.

D’entre tots els títols publicats, 
els que més vendes van registrar 
van ser els de Donat Putx (Jaume 
Sisa, el comptador d’estrelles), Es-
teve Plantada (Fosca límit), Pep 
Salsetes (La cuina dels vallesans), 
Jesús Cano (Flaixos d’una cingle-
ra),  Eulàlia Canal i Elena Frauca 
(La Gina dins el mirall) i Maria 
Ripoll (El gegant de la lluna). El 
centenar de novetats ha coincidit 
també amb la reedició d’altres tí-

tols, com ha estat el cas del llibre 
La Carretera, de Pere Diumaró.

Pel que fa a la resta de llibres 
de caràcter més general, els au-
tors més venuts van coincidir 
amb els del rànquing del Gremi 
de Llibreters: Xavier Bosch (Algú 
com tu), Maria Dueñas (Destino, la 
templanza), A. Espinosa (El món 
blau), A. Pérez Reverte (Hombres 
buenos) i David Trueba (Blitz).

La celebració de la diada de 
Sant Jordi, que va compartir al 
matí les parades de roses i llibres 
amb les del mercat del dijous, va 
fer que els carrers i places del 
centre de la ciutat s’omplissin de 
gom a gom. n paco Monja

Més de 100 novetats comarcals 
SANT JORDI 2015  LA DIADA DEL LLIBRE I LA ROSA VA COINCIDIR AMB EL MERCAT SETMANAL

TROBADA  Els autors vallesans sempre presents a la diada

Dimarts al Centre Cultural es feia 
entrega de la segona beca de ci-
nema documental Vist per... que 
convoca l’Associació Cultural de 
Granollers, Granollers Audiovi-
sual SL, Vallès Oriental Televisió 
(VOTV) i l’Arxiu Municipal. S’hi 
van presentar nou treballs i la 
guanyadora va ser Núria Nia, de 
Lliçà d’Amunt, amb L’aigua que 
bull. “He volgut fer un paral·le-
lisme de les termes romanes 
de Caldes de Montbui i la velle-
sa, tot destacant el record dels 
avis i la memòria històrica”, va 
afirmar la guanyadora. 

Núria Nia és de Lliçà d’Amunt 
tot i viure a Sabadell i aquest és 
el tercer documental que realitza. 
En L’aigua que bull, la trama gira 
al voltant d’un grup d’avis que 

passen uns dies a les termes del 
balneari Broquetas de Caldes. 

El jurat estava format per Lam-
bert Botey, Agustí Corominas, 
Berta Diumaró, Marina Estopi-
ñán, Neus Ballús i els represen-
tants de VOTV (Albert Jordana), 
Granollers Audiovisual SL (Josep 
Maria Codina) i Martí Pujadas, de 
l’Associació Cultural. 

L’estrena i la presentació del 
documental es farà al Centre 
Cultural de la mà de l’Associació 
Cultural que n’ha estat l’entitat 
organitzadora. VOTV emetrà el 
documental i un programa espe-
cial amb entrevista a l’autora.

El jurat va voler destacar també 
la qualitat del treball Jesús Peyron, 
l’home orquestra de Carles Riobó i 
Toni Tarifa. n clara M. clavell

La lliçanenca Núria Nia 
guanya el ‘Vist per…’

CINEMA  BECA DOTADA AMB 4.000 EUROS PER UN DOCUMENTAL

‘El desig de la Pedra de l’Encant’, al mur
Hi havia una vegada… Així comencen molts dels contes més populars. A 
Granollers, Maria Ripol, autora del llibret El desig de la Pedra de l’Encant, editat per 
Xocolates Granollers del carrer Guayaquil, ha convertit en mural un dels 
dibuixos del llibre i ho ha ampliat amb més personatges. El resultat, un 
simpàtic i singular dibuix mural que no passa gens desapercebut. A la foto, 
l’autora i la seva obra, situada tot just davant la botiga. –per Paco Monja

xavier solanas
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Fedra té tots els ingredients per omplir el 
Teatre Auditori de Granollers (TAG): un 
repartiment de categoria, un text delicat i 
acurat del dramaturg francès Racine i  la 
direcció de Sergi Belbel, però amb un ritme 
més aviat lent. Amb una posada en esce-
na senzilla, on tota l’acció passa sobre un 
tros sorrenc que es deixa caure fins a pocs 
pams de platea, un enorme sol marcava el 
temps de la tragèdia grega divendres a la 
nit al TAG.

L’obra ens parla dels amors impossi-
bles: el de Fedra (Emma Vilarasau) cap 
al seu fillastre, Hipòlit, (Xavier Ripoll) 
i el d’Hipòlit a la jove Arícia (Queralt 
Casasayas), i de les enveges, pors, 
odis i venjances. Un text dur i a la ve-
gada tendre en què les rialles no hi 
tenen cabuda i l’amargor s’apodera 
de la interpretació al llarg de les 
dues hores.

Mercè Sampietro (Enonena) 
hi afegeix el punt de sere-
nitat que li falta a l’esboja-
rrada Fedra, i Lluís Soler (Teseu), la so-
lemnitat que el caracteritza només amb la 
seva posada en escena. Jordi Banacolocha 
(Teràmenes) i Gemma Martínez (Ismene) 

CRÍTICA TEATRAL  SERGI BERBEL VA PORTAR LA TRAGÈDIA GREGA AL TAG

LES ACTRIUS  Emma Vilarasau i Mercè Sampietro

Sessió d’amors impossibles 
i dramàtics amb ‘Fedra’

completen el conjunt artístic, tot sent còm-
plices d’aquesta tragèdia grega que absor-
beix l’atenció de cada un dels espectadors 
només alçar-se el teló. n  clara M. clavell

xavier solanas
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agenda
Sessió musical doble 
Aquest cap de setmana hi haurà doble concert a la 
comarca amb The Hanfris Quartet, una formació que 
canta a capella. Un concert serà el dissabte a la Sala 
Tarafa (19.30 h) de Granollers i l’altre diumenge al 
Centre Cultural la Torreta (19 h) de la Roca.

DIMECRES, 29
17.30 h Biblioteca Can 
Pedrals
Story Time. Contes i 
cançons en anglès The 
Gigantic Turnip. 
Per a infants a partir de 
4 anys. 
Inscripció prèvia a la 
biblioteca.
Col·labora i dinamitza: 
Cambridge School. 

19 h Casino 
de Granollers
El diari ARA a Granollers. 
Amb els periodistes 
Xavier Bosch i David 
Bassa. 
Inscripció prèvia al web 
arafemciutat.ara.cat

19 h Biblioteca Roca 
Umbert
Tertúlia literària amb 
Carme Barbany. Parlarà 
de la seva novel·la Sota 
les llambordes, un jardí.

DIJOUS, 30
18 h Biblioteca 
Can Pedrals
Píndola informàtica. 
Organitza’t millor en les 
eines 2.0.  
Inscripció prèvia a la 
biblioteca. 

20.30 h Centre Cultural
Conferència de Franc 
Ponti. 
Venda d’entrades una 
hora i mitja abans. 

DIVENDRES, 1
Tot el dia
Últim dia d’inscripció 
pel curs: + Recicla’t: 
curs de manipulador/a 
d’aliments. 
Inscripció al web: 
www.grajove.cat 

10 h GRA. Equipament 
juvenil
Exposició dels cartells 
presentats en el concurs 
Musik N Viu 2015

DISSABTE, 2
18 h Sala NAUB1
Concert amb 
Els Radiobots.
Espectacle familiar

DIUMENGE, 3
18 h Teatre Auditori
Concert d’In Crescendo.

DILLUNS, 4
18.30 h Ajuntament 
de Granollers
Nova exposició de l’Arxiu 
Municipal de Granollers: 
La Fira del Bestiar els 
anys 1943 i 1944.

DIMARTS, 5
18 h Espai tranquil 
de Barbany
Presentació de 
l’exposició de 
manualitats d’Ester 
Molina. 

18 h Ateneu de Granollers
Vine a jugar a l’Scrabble 
en català. 
Organitza: Ateneu de 
Granollers i Servei Local 
de Català de Granollers. 

18.30 h Museu 
de Granollers
Conferència Aules 
Universitàries. Coneix-te 
a través dels somnis. 
A càrrec de Gerard 
Porredón, psicòleg. 
Organitza: AGEVO. 

DIMECRES, 6
19 h Centre Cívic Nord
Exposició del projecte 
Fabricant Respostes. 

Aprenc, Creo, 
Comparteixo. 
Organitza: Xarxa de 
Centres Cívics. 

20 h Museu 
de Granollers
Presentació del llibre 
Les set caixes de Dory 
Sontheimer. 
Organitza: Museu de 
Granollers. 

Exposicions
AB Galeria d’Art
Petit gran format. 
Fins al 29 de maig. 

Ajuntament 
Els inicis del bàsquet a 
la ciutat, amb imatges 
de l’Arxiu Municipal de 
Granollers. 
Fins el 8 de maig. 

La Fira del Bestiar els 
anys 1943 i 1944. 
A partir del 4 de maig. 

Anònims 
Col·lectiva 11 artistes 
amb Arrabal. 

Centre Cívic Nord 
Exposició del projecte 
Fabricant Respostes. 
Aprenc, Creo, 
Comparteixo. 
A partir del 6 de maig.

Centre Cultural -Sala 
Ciutat
Pau Farell/ Enric Lax/
Josu.
Fins al 21 de juny.

Equipament juvenil GRA. 
Espai Gra-Fix
Exposició dels cartells 
presentats en el concurs 

Musik N Viu 2015. 
De l’1 al 6 de maig. 

Espai BM 
Obra del Dr. Agustín 
Alomar. 
Fins al 9 de maig. 

Espai tranquil 
de Barbany
Exposició de manualitats 
d’Ester Molina. 
A partir del 5 de maig.  

La Gralla
A vuit mil quilòmetres i a 
un segon de tu, 
fotografies de Moisès 
Vilageliu. 
Fins al 2 de maig. 

Museu de Ciències 
Naturals
Escarbats

Descobreix els ratpenats

Adéu, soroll!
Fins al 14 de juny. 

Museu de Granollers
Mirades i diàlegs

Jordi Benito. Idees com a 
imatges. Documents com 
a obres d’art. 
Fins al setembre. 

Joan Brossa: Escolteu 
aquest silenci. 
Fins al 3 de maig. 

Racó d’Art 
Homenatge a Jordi 
Benito. 
Fins al 30 d’abril.

El punt de trobada serà a la plaça de la Creu (17 h)
“Arran de l’estat actual del mur es convoca una nova repintada!”. A 
través d’aquest tuit començava la crida per les xarxes socials per 
buscar gent disposada a repintar el mural independentista que des de 
fa anys dóna la benvinguda a la vila de Cardedeu. La convocatòria per 
aquesta nova jornada convida a tothom qui vulgui a la plaça de la Creu 
de Cardedeu aquest diumenge (17 h) per arreglar el mural.
El mural independentista es troba a l’entrada del poble i dóna la 
benvinguda al municipi. Darrera la iniciativa hi ha la plataforma de 
suport als vuit joves encausats per haver repintat el mural l’any 
passat. La darrera repintada va ser l’octubre passat i hi van participar 
al voltant de 300 persones.

Voltem per l’entorn

Nova convocatòria per repintar 
el mural de Cardedeu, diumenge

Granollers ha recuperat els Tres Tombs
Diumenge Granollers recuperava, després d’uns anys d’absència, la 
passada dels Tres Tombs. Els participants es trobaven a l’Espai Firal 
i feien un recorregut pel carrer del Camp de les Moreres, per enllaçar 
amb Lluís Companys, Roger de Flor, Torras i Bages, plaça de Lluís  
Perpinyà, plaça de Josep Maluquer, carrer de Josep Anselm Clavé, 
plaça de la Corona, Alfons IV, Francesc Macià, Magallanes i el Camp  
de les Moreres, per retornar al Parc Firal.

La imatge

Podeu enviar actes 
d’agenda per publicar 
al correu electrònic 
redaccio@aragranollers.cat

irene buil
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Ara fem ciutat és el títol de l’acte 
que aquest dimecres (19 h) or-
ganitza el diari Ara al Casino de 
Granollers. La trobada amb els 
granollerins pretén ser un acte 
de promoció del diari català, que 
comptarà amb la presència de 
l’escriptor i periodista, Xavier 
Bosch –també un dels iniciadors 
de l’Ara i, precisament, autor 
del llibre més venut aquest Sant 
Jordi a Catalunya. A la taula de 
ponents, l’acompanyarà el perio-
dista granollerí, David Bassa. Per 
assisitir-hi cal inscriure’s al web 
arafemciutat.ara.cat. n

El diari ‘Ara’ 
porta Xavier 
Bosch al Casino

Farmàcies
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

Defuncions
Cardedeu
23/4 Esteve Pimàs Planas  91 anys  
Granollers
18/4 Anna Oliveras Ricart 74 anys
21/4  Adelaida Gómez Pérez 78 anys
20/4  José García Navarrete 89 anys
20/4  Antonio Espejo López 70 anys
20/4  Emilia García Nájera  83 anys
21/4  Rafael Flores Rodríguez  66 anys
21/4  Germán López Arjona  65 anys
22/4  Josep Gurri I Recasens  73 anys
22/4  Carmen Rojas Ramos  97 anys
23/4  Constanci Molas San José  94 anys
23/4  M. Angustias García García  71 anys
24/4  Marcelino Olivero Clavero  60 anys
24/4  David García González  43 anys
24/4  Ramon Capdevila I Plans  79 anys
25/4  Joan Pi Cabanas  93 anys
26/4  Carmen Jiménez Morales  91 anys
27/4  Paula González Placeres  88 anys
27/4  Gertrudis Jiménez Ojeda  89 anys
26/4  Àgueda Samper Mañas  97 anys
20/4  Elena Pascual I Paituví  73 anys
22/4  Isidre Pocurull Estrada  88 anys
23/4  Tomàs Sánchez i Marco  71 anys
26/4  Josep-Maria Martín García  65 anys
26/4  Joan Coll i Prats  80 anys
La Roca Del Vallès
24/4  Rosa Collet Pont  87 anys

Informació facilitada 
per la Funerària Cabré Junqueras

El temps: des del dj 30 d’abril al dg 3 de maig 

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 13º 24º 14º 25º 15º 26º 13º

COMUNICACIÓ  LA PUBLICACIÓ DESTACA EL PAPER DELS XICS COM A COLLA DE 8

LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

El número primave-
ra-estiu de la revista Va-
llesos, Gent terra i patri-
moni dedica un dossier 
especial a reconèixer la 
tasca de les colles cas-
telleres del Vallès. Així, 
els Xics de Granollers 
hi apareixen com una 
de les quatre colles que 
estan situades entre les 
vint millors del país, 
consolidades amb cons-
truccions de vuit. I és 
que, segons emfatitza la 
revista, lluny de la zona 
tradicional castellera 
(del Camp de Tarragona 
i el Penedès), el Vallès, 
amb un total d’onze co-
lles de ciutats i pobles, s’ha con-
solidat els darrers anys com una 
terra castellera.

A banda de Granollers, Valle-
sos també s’aproxima a la realitat 
castellera de Caldes i Mollet, tot 
reconeixent la tasca de difusió 
que fan les dues colles tot i regis-

trar construccions més modestes.
El dossier també recull l’expe-

riència singular de colles pione-
res desaparegudes, com els Caste-
llers de la Roca (1974-1980), els 
Castellers de Montmeló (1978-
1983) o uns iniciàtics Castellers 
de Granollers, als inicis dels anys 

‘Vallesos’ dedica el darrer 
número al món casteller

LA PORTADA del número primavera-estiu

‘vallesos’
vuitanta, que van ser dels primers 
en intentar introduir els castells 
en unes places i uns temps molt 
més adversos, ja que al Vallès era 
un fet molt desconegut.

A les seccions habituals, el nou 
número de Vallesos repassa la tra-
jectòria personal de la centenària 
cardedeuenca Maria Freixas; el 
cineasta granollerí Lambert Bo-
tey, l’ànima del Cineclub Grano-
llers, i el metge de poble Ignasi 
Cantarell, descobrir del patrimoni 
de Montmeló. El número es clou, 
com és usual, amb el romanço del 
santaeulalienc Jaume Arnella. n
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LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA
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