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L'Ajuntament reprendrà les multes
a grans tenidors de pisos buits
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EN PORTADA

L'Ajuntament 
reprendrà les 
multes a grans 
tenidors amb 
pisos buits LA PAH RECLAMA LLOGUERS SOCIALS PER 

A OCUPACIONS DE FAMÍLIES VULNERABLESEl decret 17/2019 de la Generalitat atorga 
la potestat sancionadora als consistoris
i estén el lloguer social als fons d'inversió

L'Ajuntament de Granollers asse-
gura que reprendrà els expedients 
sancionadors a grans tenidors amb 
habitatges buits que no vulguin po-
sar-los a disposició de la borsa local 
o bé destinar-los a lloguer social. 
Després de forts revessos judicials 
que donaven la raó als propietaris 
en resoldre que els ajuntaments no 
tenien potestat sancionadora, ara 
el nou decret llei 17/2019 de la 
Generalitat obre una nova finestra 
en la lluita pel dret a l'accés a l'ha-
bitatge, que els serveis jurídics del 
consistori ja estudien. 

El decret, en vigor des del 31 
de desembre –i convalidat aquest 
mateix dimecres–, possibilita a les 
administracions locals presentar 
recursos sancionadors, així com re-
planteja la definició de gran tenidor 
–que es determina com a tot aquell 
que tingui un mínim de 15 habitat-
ges–, que s'amplia, no només a per-
sones jurídiques, sinó a fons d'in-
versió. "Això és molt important 
perquè sovint els bancs es venien 
les propietats a societats partici-
pades per ells mateixos per po-
der evitar l'obligatorietat d'oferir 

126
ÉS EL NOMBRE D'AJUDES AL LLOGUER 
QUE L'AJUNTAMENT HA ATORGAT
en la darrera convocatòria –de 2019– 
que s'acaba de resoldre, i a les quals 
s'han destinat uns 100.000 euros. De fet, 
des que fa quatre anys es convoquen 
aquestes subvencions al pagament 
del lloguer, sobretot per a joves, 
s'han acceptat 544 ajudes de les 651 
sol·licituds presentades, la qual cosa 
ha representat 680.363 euros.

D'altra banda, la Borsa de lloguer 
local –creada el 2001– ha incorporat 
25 contractes el 2019, de manera  
que en gestiona un total de 107  
–amb un preu mitjà de 514,40 
euros–. L'Ajuntament també ofereix 
ajuts i garanties als propietaris que 
posin habitatges a disposició de 
la borsa, per poder reforçar el servei.

La PAH fa mesos que alerta d'un increment de desnonaments 
per impagaments de lloguer i per casos d'ocupacions.  
Dimarts, arran d'un recurs de l'advocat dels afectats, se 
suspenia la desocupació d'una parella amb quatre fills 
menors que fa tres anys que estan instal·lats en un pis del 
carrer Rafel Casanova, al barri de Ponent. Segons la nova 
llei 17/2019, els ocupants compleixen els requisits perquè 
el propietari –Reale Estate– estigui obligat a oferir-los un 
lloguer social. De fet, tot i que en aquest cas, la suspensió 
respon a una decisió judicial, des de l'entrada en vigor  
de la llei hi ha més desnonaments suspesos a demanda 
del mateix propietari. Xose Lombao, de la PAH Granollers, 
explica que la Sareb ha demanat la suspensió dels desno-
naments previstos aquest any. De fet, fa unes setmanes 

en el cas d'un pis del Banc Santander es va demanar la 
suspensió per estudiar si s'ofereix el lloguer social.

El mateix dimarts es paral·litzava un altre desnonament 
a Granollers, en aquest cas al carrer Céllecs i per la pressió 
de la PAH, que va aplicar la resistència passiva per evitar 
el pas de la comitiva judicial. "Hi va haver tensió perquè hi 
havia dues patrulles de Mossos que amenaçaven a portar la 
Brimo, però finalment van marxar", indica Lombao, que as-
segura que, a la propera, la comitiva hi anirà amb la Brimo.

La PAH assegura que en casos sense alternativa de 
lloguer social l'administració ha de donar-hi resposta, tot i 
que reconeix que la mesa d'emergència està desbordada. 
De tota manera, recorda que l'Agència Catalana d'Habitatge 
té un mínim de 10 pisos buits a Granollers sense adjudicar.

un lloguer social", indica la regi- 
dora d'Habitatge, Mònica Oliveres.

Fins ara, els expedients sanci-
onadors a grans tenidors oberts 
per l'Ajuntament granollerí han 
tingut un resultat poc reeixit. 
Les primeres multes, incoades el 
2015, van ser les úniques que es 
van cobrar –el consistori va in-
gressar uns 50.000 euros–. Des 
de llavors, sobretot la Sareb va 
començar a presentar recursos 
als tribunals, que eren estimats, 
de manera que el consistori va de-
sistir. "Sí que s'ha seguit actuant 
en casos d'obligació de lloguer 
social per a inquilins amb vul-
nerabilitat", apunta la regidora.

Ara, s'amplien els supòsits de 
lloguer social a persones en situ-
ació de vulnerabilitat o exclusió 
residencial, així com els contrac-
tes, de 3 a 7 anys. Així, doncs, tot i 
veure una escletxa per impulsar el 
parc de lloguer, Oliveres assegura 
que "la via legal és massa lenta. 
Calen grans acords socials".

Ocupacions i vulnerabilitat 
El decret llei també protegeix més 
les ocupacions de persones que 
s'hi veuen abocades per una situ-
ació de vulnerabilitat social. Això 
sí, només les produïdes abans de 
l'aprovació del paquet de mesu-
res, per evitar l'efecte crida. En 

aquests casos, el gran tenidor ha 
de fer un lloguer social a les famí-
lies que porten un mínim de 6 me-
sos vivint a l'habitatge sense títol 
abans del desembre de 2019. 

25 pisos al parc propi 
Entre les mesures, també hi ha 
l'ampliació d'oportunitats a ad-
ministracions i entitats socials 
d'adquirir habitatges via tanteig i 
retracte, un mètode que ja ha utit-
litzat Granollers els darres quatre 
anys, en què ha gairebé duplicat el 
parc d'habitatges públics –actual-
ment disposa de 25 pisos al parc 
propi per a lloguer social i emer-
gència habitacional–. i M.ERAS

PAH
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Els menors pendents de viure al 
centre de Santa Digna s'instal·len 
provisionalment a La Torreta

CAN GRAU  La masia, declarada Bé Cultural d'Interès Local, va acollir les carmelites descalces durant 40 anys

La Fundació Mercè Fontanilles, de-
dicada a l'atenció de persones en 
risc d'exclusió social i promotora 
del projecte de Can Santa Digna a 
les Franqueses, ha adequat l’hos-
tatgeria de Can Grau, l’antic con-
vent de les carmelites de la Torreta, 
per acollir una vintena de menors 
estrangers no acompanyats de 
manera provisional. Aquest és el 
recurs que ha trobat la fundació 
per donar sortida a la necessitat 
d’atenció d’aquests joves davant la 
demora del projecte de Can Santa 
Digna, encallat en els tràmits urba-
nístics municipals i pendent de re-
soldre les més de 300 al·legacions 
presentades. “Quan vam comen-

CIUTADANIA  LA FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES PREVEU HABILITAR A L'ANTIC CONVENT UN CENTRE D'ACOLLIDA D'ADULTS

a.j.

çar el projecte de les Franque-
ses pensàvem que en pocs me-
sos el tindríem a punt, però els 
tràmits s’han demorat durant 
més de dos anys”, explica Pere 
Molins, director de la fundació, qui 
admet que el projecte “segueix 
el seu curs”. Els joves que havien 
d’anar a Llerona han estat durant 
un temps en una casa de Gurb, a 
Osona, però “la casa no estava 
en condicions per afrontar l’hi-
vern, i per això hem buscat un 
altre espai més estable fins que 
Can Santa Digna no estigui en 
funcionament”. El nou centre de 
la Torreta acull ara vint joves –per 
a quatre més s’ha buscat un altre 

Xerrada per a la gent granEstacionament limitat davant les farmàcies
L'advocat Ramon Font impartirà dimecres
la xerrada Envellir en positiu, els drets de la 
tercera edat. Ho farà al Casal de la Gent Gran 
de les Franqueses (16 h) i al Casal d'Avis 
i Centre Social de Bellavista (17.30 h).

Les cinc farmàcies de les Franqueses compten amb una zona  
d'estacionament propera i senyalitzada per fer aturades d'un màxim  
de 15 minuts i utilitzar els serveis de l'establiment. L'aparcament és de  
reserva exclusiva per als usuaris de la farmàcia els dies laborables entre les  
9 i les 22 h. La senyalització s'ha fet amb pintura vial i una placa informativa.

SOCIETAT

n Can Grau, el convent de les car-
melites descalces de La Torreta, es va 
quedar sense monges l’estiu del 2017 
després de 40 anys. Des d’aleshores 
s’havia buscat una sortida a l’edifici 
que, amb el pas el temps, començava a 
degradar-se, fins que el va adquirir la 
fundació Comunitat i Valors, vinculada 
al seu torn a la fundació Mercè Fontani-
lles. L’objectiu és ara revitalitzar l’espai, 
generar riquesa amb activitats vincu- 
lades a l’entorn natural i donar oportu-
nitats a les persones que hi visquin.

recurs–, i aplica el projecte educa-
tiu dissenyat originàriament per a 
Can Santa Digna, un projecte social 
i ambiental de caràcter comunita-
ri. “La idea és aprofitar una casa 

o masia en risc de degradació 
per rehabilitar-la, mantenir-la i 
donar-li una funció social i am-
biental”, diu Molins. “Els joves hi 

aprenen un ofici, s’hi formen i 
hi treballen”, i, alhora, “creen es-
pais perquè els veïns de l’entorn 
també puguin gaudir-ne”.
 
Un centre d'acollida d'adults
Malgrat aquest ús provisional de 
l’espai per a menors estrangers 
no acompanyats, la intenció de la 
Fundació Mercè Fontanilles és re-
habilitar la resta de l’antic convent 
i habilitar-hi habitatges per a col-
lectius en risc d’exclusió social i en 
situacions d’emergència, en aquest 
cas persones adultes vinculades 
a la Fundació El Xiprer. “Calen 
espais que tinguin una funció 
social que ens permetin acollir 
aquestes persones i fer-ne un 
seguiment professional”, indica 
Molins, qui afegeix que el projecte 
preveu habilitar diverses unitats 
de convivència per a grups de 10 
o 12 persones. La iniciativa, que es 
presentarà públicament a finals de 
febrer, es desenvoluparà conjunta-
ment amb El Xiprer i compta amb 
el suport dels ajuntaments de Gra-
nollers i la Roca del Vallès. i x.l.

DE CONVENT A
CENTRE D'ACOLLIDA

La demora dels tràmits 
urbanístics per rehabilitar 
la masia de Llerona impulsa 
el trasllat provisional

Més de 2.000 persones van parti-
cipar el cap de setmana al Mou-te 
per l’esclerosi múltiple al Circuit de 
Barcelona-Catalunya, una jornada 
organitzada per la Fundació Escle-
rosi Múltiple –amb la direcció tèc-
nica esportiva del Club Atletisme 
Montornès–, que treballa per mi-
nimitzar l'impacte d'una malaltia 
neurodegenerativa que afecta unes 
9.000 persones a Catalunya. La jor-
nada va incloure diverses curses 
populars, a peu, en patins i en bi-
cicleta, a més d'una cursa elèctrica, 
en què els participants van poder 
escollir entre la bici o el patinet 
elèctric per fer 5 km pel Circuit. 
La jornada va acabar amb la Milla 
Fundació Esclerosi Múltiple, la cur-
sa més emotiva en què participen 
moltes persones amb la malaltia 
caminant o corrent 1.609 metres. 

SALUT

Més de 2.000 
persones es mouen  
per l'esclerosi
múltiple al Circuit

L'Hospital de Granollers posa a 
disposició dels pacients amb càn-
cer avançat del Vallès Oriental una 
biòpsia líquida, l'anomenat Guar-
dant-360. En un tumor avançat hi 
ha fragments de material genè-
tic del tumor en el plasma, unes 

quantitats mínimes que precisen 
unes tècniques molt sofisticades 
per a la seva detecció. 

El test de biòpsia líquida permet 
detectar aquest material genètic i 
identificar alteracions genètiques 
pròpies de cada tumor, de manera 

L'Hospital posa en marxa un 
test amb mostra de sang que 
substitueix la biòpsia tumoral

que a partir d'una mostra de sang 
i amb una simple extracció es pot 
obtenir la mateixa informació que 
en una biòpsia convencional. 

D'altra banda, l'obtenció d'una 
mostra de teixit per a la seva anàli-
si de vegades és força complicada 
i no exempta de riscos. Per tant, és 
una forma senzilla i segura d'ob-
tenir informació de la malaltia i 
es pot repetir sempre que calgui. 
Les alteracions genètiques poden 
indicar sensibilitat a un tracta-
ment específic per a aquesta alte-
ració, així com una resistència als 

tractaments. És el que s’anomena 
medicina personalitzada: trobar 
un tractament específic per a una 
alteració genètica específica en 
comptes de tenir un mateix tracta-
ment per a tothom. 

La posada en marxa d'aquesta 
tècnica s'emmarca en l'aliança es-
tratègica de la C-17 per a la gestió 
assistencial oncològica entre els 
hospitals de Granollers, Mollet i 
el Clínic de Barcelona, centre que 
va ser pioner a Europa en utilitzar 
manera rutinària d'aquesta tècni-
ca, molt estesa als Estats Units. 

L’Associació de Voluntaris de l’Hos-
pital de Granollers fa una crida per 
trobar persones que disposin de 
temps lliure i vulguin dedicar-ne 
una part a fer voluntariat i donar 
suport als malalts de l’hospital i el 
geriàtric i les seves famílies. L’asso-
ciació, actualment amb 58 volunta-
ris, té com a missió principal acom-
panyar als malalts, fer que la seva 
estada al centre sanitari sigui mi-
llor pel que fa a sentir-se acompa-
nyat i substituir els familiars en ca-
sos puntuals. L’entitat té presència 
on se li demana i col·labora amb el 
personal sanitari de l’Hospital, que 
és qui determina quin malalts ne-
cessiten acompanyament. “Donar 
part del nostre temps a algú que 
ho necessita és una molt bona 
aportació a la societat que cada 
dia necessita més del suport de 
tots”, apunten des de l’entitat. Qui 
vulgui afegir-se al projecte pot es-
criure un correu a voluntaris@fhag.
es o trucar al 657 57 56 59. 

L'Associació
de Voluntaris de 
l'Hospital busca 
més participants
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GRANOLLERS. Els pressupostos de 
la Generalitat per aquest 2020, 
presentats la setmana passada al 
Parlament i que probablement 
s’aprovaran a mitjans de març, han 
recuperat la capacitat inversora de 
després dels anys de crisi i retalla-
des. A Granollers, els pressupostos 
preveuen una inversió de 7.588.283 
euros per a la construcció del nou 
centre de salut del carrer Girona –
als terrenys de l'antiga Policlínica, 
ja en una fase avançada d’obres–, i 
una altra de 242.414 euros per la 
constitució d’un cens emfitèutic a la 
mateixa policlínica. També preveu 
una inversió de 823.542 euros per 
a l’ampliació del parc de Bombers, 
situat a l’avinguda Sant Julià, que 
també es troba en plena execució, 
i partides més baixes per adequar 
els equips de climatització de la 
comissaria dels Mossos i per a una 

FINANCES  A LES FRANQUESES ADQUIRIRÀ EL NOU AMBULATORI DE CORRÓ D'AVALL, CONSTRUÏT PER L'AJUNTAMENT A CAN PRAT

L'antiga policlínica i el parc de 
Bombers, principals inversions 
previstes enguany pel Govern

x.l.

EN MARXA  Les obres del nou centre de salut van començar a principis de 2018

nova fase de l’adequació de l’insti-
tut Marta Estrada, que es presenten 
juntament amb intervencions a al-
tres comissaries i centres educa-
tius. Pel que fa a la C-17, el pressu-

post preveu una partida milionària 
per al condicionament de l'autovia 
entre la carretera BV-1432 i l’au-
topista AP-7 (2,7 milions d'euros 
aquest any), així com 750.000 eu-

ros per a la instal·lació de pantalles 
acústiques a les zones de Cal Pastor 
i Can Duran, entre Granollers i Ca-
novelles. Finalment, la Generalitat 
també invertirà enguany 993.000 
euros en el manteniment del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya: els 
edificis, la pista i els boxs, així com 
per renovar els sistemes informà-
tics i de comunicacions.

La compra de l'ambulatori
A les Franqueses, la Generalitat 
preveu adquirir el nou ambulato-
ri de Corró d’Avall –construït per 
l’Ajuntament a l’Espai Can Prat– 
per 700.000 euros, als quals cal afe-
gir les inversions en l’equipament 
–maquinària, mobiliari, procés de 
dades i telecomunicacions–, que 
pugen 250.000 euros més. Tam-
bé hi ha prevista una inversió de 
140.000 euros per a la instal·lació 
d’un ascensor al Centre d'Innova-
ció i Formació Ocupacional (CIFO), 
situat a les antigues naus militars 
de Corró d’Avall, i 197.404 euros 
en la connexió del polígon Congost 
amb la ronda Nord de Granollers, 
actualment en execució, així com 
18.650 euros en l’expropiació d’un 
terreny per executar aquesta ma-
teixa connexió.  x.l.

Gairebé 23 milions i un increment 
respecte a l’any anterior de l’11%. 
Aquest és el pressupost del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per al 
2020, aprovat la setmana passada 
amb els vots favorables de PSC, 
JxCat i ECG, l’abstenció d’ERC i els 
contraris de Cs i CUP. Segons apun-
ten des de l'ens comarcal, l'objec-
tiu del pressupost és “millorar la 
qualitat dels serveis públics amb 
eficàcia i eficiència i dinamitzar 
socialment l’entorn contribuint 
al desenvolupament i la dinamit-
zació de l’activitat social, cultural 
i econòmica”. Per àrees, Polítiques 
Socials i Igualtat representen gaire-
bé el 50% del pressupost, i creixen 
les partides vinculades al transport 
adaptat i el servei d’assistència a 
domicili. Ensenyament representa 
el 30% del pressupost i inclou el 
transport escolar i els ajuts indivi-
duals de menjador. Les despeses 
també creixen en Joventut, Arxiu 
Comarcal i Habitatge, mentre que 
Medi Ambient i Territori es redueix 
fins al 4% del total del pressupost. 
El Servei de Salut s’ha obert sense 
dotació especifica i es dotarà quan 
es coneguin les necessitats a cobrir.

El grup d’ERC al Consell Co-
marcal, actualment a l'oposició, 
ha reclamat un “canvi radical de 
pràctiques en l’ús dels diners 
públics" i ha denunciat que les 
despeses en dietes de la targeta de 
gerència van sumar 11.000 euros 
l’any 2018. Per això consideren 
que “cal ajustar les despeses”, i 
també critiquen que "s’augmen-
ti la participació econòmica 
dels ajuntaments a l'ens aquest 
2020, quan la majoria ja tenen 
els pressupostos aprovats". 

INCREMENT DE L'11%

El Consell Comarcal 
aprova un
pressupost de 23 
milions per al 2020

Els treballs de rehabilitació de les 
façanes de l’edifici històric de Can 
Puntes, situat a la cantonada dels 
carrers Santa Elisabet i Espí i Grau, 
i seu dels serveis municipals de 
Cultura, Educació i Esports, estaran 
enllestits a la primavera, d'aquí a 
un parell de mesos. Can Puntes és 
una obra d'estil modernista auster 
de l’arquitecte Manuel J. Raspall i 
compta amb elements decoratius 
com les franges d’esgrafiats amb 
motius florals a l’altura del primer 

pis i sota la cornisa perimetral, les 
reixes i les finestres amb decoraci-
ons florals. Els treballs corregiran 
les deficiències dels acabats super-
ficials dels estucats, esgrafiats i ele-
ments metàl·lics i milloraran l’accés 
al terrat. La rehabilitació, que es va 
adjudicar a la constructora Rehatec 
Façanes, té un pressupost de 92.650 
euros (IVA inclòs), i compta amb 
una subvenció de la Diputació en el 
marc d'una línia per a la preserva-
ció del patrimoni arquitectònic. 

La reforma de Can Puntes 
s'enllestirà a la primavera

Fa uns dies van començar les obres 
de reurbanització dels carrers Al-
fred Nobel i Josep Trueta del po-
lígon industrial Font del Ràdium. 
Es tracta de la primera fase de les 
obres que es preveu que durin fins 
al juliol i que també inclourà el car-
rer Duran i Reynals, i l’avinguda 
Autovia de l’Ametlla. La inversió és 
d’1,7 milions d’euros i comportarà 
la millora dels vials i dels serveis 
per a les empreses. S'arranjaran les 
voreres i s'adaptaran els guals per 

a vehicles i vianants. Es remodelarà 
el clavegueram i es pavimentaran 
els vials per augmentar l’adherèn-
cia i evitar accidents en cas de plu-
ja; es repintarà la calçada per opti-
mitzar la capacitat de l’aparcament 
i es canviaran les lluminàries dels 
fanals per leds. També es farà l’obra 
necessària per a una nova xarxa de 
telecomunicacions i per soterrar 
en un futur serveis que actualment 
són aeris i es renovarà la senyalit-
zació horitzontal de tot el sector. 

Comença la reurbanització 
del polígon Font del Ràdium
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El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha iniciat el procés d’in-
formació pública del Pla Específic 
de Mobilitat del Vallès (PEMV), 
que proposa unes 70 actuacions de 
mobilitat als dos vallesos, que han 
d'executar Generalitat, Estat i ajun-
taments de les dues comarques en 
l'horitzó de 2026. Les mesures 
plantejades al pla són fruit d’un 
treball en què han participat, a més 
de la Generalitat, administracions 
locals i comarcals, ens territorials i 
socials i també la ciutadania. 

El PEMV planteja sis eixos: 
transport públic ferroviari (18 
actuacions), transport públic per 
carretera (7), transport privat 
(15), mobilitat a peu i amb bicicle-
ta (19) i gestió de la mobilitat (9), 
amb un pressupost estimat global 
de prop de 2.500 milions d'euros.

Pel que fa a Granollers i el seu 

tres línies de Rodalies. Pel que fa al 
transport ferroviari, el pla també re-
cupera la idea de tren orbital, que fa 
anys es va anunciar com a connexió 
Sabadell-Granollers-Mataró, però 
ho fa parcialment, només entre els 

entorn immediat, el PEMV proposa 
incrementar les freqüències de pas 
i perllongar la línia ferroviària R8 
(Granollers-Martorell) fins a Vila-
franca i Sant Celoni, així com crear 
tres nous intercanviadors amb al-

LES FRANQUESES. L’Ajuntament 
de la Roca demanarà la setmana 
que ve a la Direcció General de 
Carreteres que canviï de la senya-
lització de la sortida de Marata a 
Cardedeu, a l’altura de l’empresa 
Sandoz, per millorar-ne la segu-
retat. La petició arribarà després 
que l’Ajuntament de les Franque-
ses hagi traslladat aquesta matei-
xa demanda a la Roca –la cruïlla 
pertany a aquest terme munici-
pal– diverses vegades, ja que en 
aquest punt s’han registrat els 
últims anys nombrosos accidents 

de trànsit, algun, fins i tot, amb 
víctimes mortals. Actualment, la 
sortida de Marata a la carretera 
C-251 permet el gir tant a la dreta 
–en sentit Granollers– com a l’es-
querra –en sentit Cardedeu–, una 
maniobra complicada per l’elevat 
nivell de trànsit, la velocitat a què 
circulen els vehicles per la carre-
tera i el revolt que hi ha pocs me-
tres més al nord, que limita la visi-
bilitat. “La solució seria prohibir 
el gir a l'esquerra”, deia l’alcalde 
en el ple de dijous, de manera que 
els vehicles que surten de Marata 

m.e.

x.l.

TRANSPORT  EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT SOTMET A INFORMACIÓ PÚBLICA EL DOCUMENT, QUE HA DE GUIAR LES ACTUACIONS FINS AL 2026

El pla de mobilitat recupera parcialment 
el tren orbital i aparcaments dissuasius

APARCAMENT El de l'estació Granollers Centre es considera prioritari al pla

PERILL  La cruïlla, en terme de la Roca, ha registrat nombrosos accidents

Front comú per reduir la 
perillositat d'un punt negre

dos vallesos. A més, una de les ac-
tuacions que s'hi preveuen és un 
programa integral d'aparcaments 
dissuasius a les estacions de tren, i 
contempla com a prioritaris Grano-
llers Centre i Granollers-Canovelles, 
així com desplegar aparcaments 
segurs per a bicicletes –Granollers 
està a punt de posar-ne un en mar-
xa–. Pel que fa al tren, el pla aposta 
per la nova estació del Circuit, així 
com pel reclamat desdoblament 
de l'R3 de Montcada a Vic –actu-
alment només hi ha projectat el 
tram Montcada-la Garriga–. A més, 
apunta l'aturada de tots els serveis 
de l'R11 (Barcelona-Portbou) per 
millorar l'intercanvi amb l'R8.

Pel que fa al transport per carre-
tera, vol potenciar les línies de bus 
i crear un nou corredor BRCat (bus 
ràpid) entre Terrassa, Sabadell i 
Granollers, mentre que en infraes-

tructures viàries, el PEMV insisteix 
en l'ampliació de la C-17 entre Mo-
llet i Granollers –ja en tràmit– i una 
nova connexió amb l'AP-7. A més, 
com a acció també s'hi incorpora la 
millora de l'eix Castellar-Caldes-Ca-
novelles (c-1415). Pel que fa a l'eix 
de mobilitat a peu i en bicicleta, es 
proposen xarxes interurbanes per 
a ciclistes, tot concretant-ne una al 
"sistema urbà de Granollers".

Pel que fa a la gestió de la mobi-
litat, proposa implementar el sis-
tema de vinyeta –una tarifa plana 
per circular per vies actualment 
de peatges– i incorporar la segona 
corona metropolitana a la Zona de 
Baixes Emissions (ZBE), així com 
crear-hi superilles, seguint el model 
barceloní. A més, destaca la neces-
sitat de crear plans de mobilitat es-
pecífics per als polígons industrials.

Central de mercaderies
Finalment, reconeix la necessitat 
de la nova estació intermodal de 
mercaderies a la Llagosta, una in-
fraestructura que permetria supri-
mir l'estació de mercaderies peri-
lloses de Granollers Centre.  m.e.

al ple, el desenvolupament del pla 
parcial del sector N –ara aturat 
judicialment– comportarà la pro-
longació del vial que hi ha davant 
l’empresa fins a connectar-lo, per 

l’interior del polígon, amb la ro-
tonda de Can Jorn, situada uns 800 
metres més al sud de la conflictiva 
sortida, fet que també ordenarà el 
trànsit de tota aquesta zona.  x.l.

només poguessin anar en direcció 
sud, fins a la rotonda de Can Jorn, 
per fer un canvi de sentit. Amb tot, 
recordava l’alcalde, aquest punt de 
la xarxa viària pertany a la Roca, 
de manera que les Franqueses no 
pot intervenir-hi. 

Per la seva banda, l’alcalde de la 
Roca, Albert Gil, assegura que “la 
seguretat és fonamental”, i per 
això es compromet a promoure un 
canvi de senyalització que reordeni 
el sentit del trànsit en aquesta cru-
ïlla. “Descartem de fer-hi una ro-
tonda: és un punt amb pendent, 
amb cotes diferents, i afectaria 
l'empresa i el bosc del costat”, 
diu. “Però sí que apostem per una 
solució senzilla i viable com és 
prohibir els girs més perillosos”. 

D’altra banda, explicava Colomé 
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GRANOLLERS. Fa temps que el futur 
del Palau d'Esports està en debat. 
A banda de traçar un pla estratè-
gic d'ús, l'equipament construït 
per a les olimpíades de 1992 ne-
cessita actuacions de manteni-
ment. En aquest sentit, l'Ajunta-
ment de Granollers ha licitat, amb 
un pressupost de 742.303 euros, 
la substitució del paviment de la 
pista central –330.566 euros– i de 
les grades retràctils –411.737–.

Com a conseqüència de l'ús, el 
terra de fusta de la pista té un es-
tat de conservació deficient que ja 
no compleix les condicions de fun-
cionalitat que es requereixen per 
a la pràctica esportiva d'alt nivell. 
Així, es col·locarà un nou paviment 
combinat, de fusta i sintètic, homo-
logat per la federació d'handbol.

Pel que fa a les grades mòbils, 
també mantingudes des de 1992, 
se substituiran per unes de mo-
toritzades que, un cop recollides, 
quedaran ocultes sota el voladís de 
la graderia de formigó més propera 

Denegada la petició 
de canvi de nom del 
carrer i la plaça Espanya

ajuntament

POLÍTICA  LA COMISSIÓ DE NOMENCLATOR NO ES CONVOCA

El canvi del terra i grades del 
Palau es licita per 740.000 €

EQUIPAMENTS  L'ESTAT DE CONSERVACIÓ ÉS DEFICIENT PER A L'ESPORT D'ALT NIVELL

Nou paviment de la pista annexa
Enllestida la substitució del paviment de la pista annexa del Palau, amb 
una inversió municipal de 83.412,98 euros. Els jugadors i jugadores del 
Club Balonmano Granollers, del Futbol Sala Granollers i l’alumnat dels 
centres escolars que el fan servir disposen ara d’un paviment de darrera 
generació per a l’entrenament amb més adherència. Un cop marcades  
les quatre pistes d’handbol, l’equipament torna a estar operatiu.

a la pista. Segons les previsions del 
contracte dels treballs, les noves 
grades tindran un aforament de 

1.220 seients, menor que l'actual 
de 1.306, per mantenir els accessos 
i vies d'evacuació pertinents.  m.e.

L'Ajuntament de Granollers con-
sidera que no cal obrir cap debat 
sobre els noms del carrer i la plaça 
Espanya, malgrat que un grup de 
veïns i entitats sobiranistes van 
entregar fa unes setmanes més de 
4.000 signatures al registre muni-
cipal per reclamar que els espais 
fossin rebatejats com a carrer 1 
d'Octubre i plaça de la Dignitat.

Així, el consistori no ha vist ne-
cessitat de convocar la comissió 
del nomenclàtor, que és l'espai on 

es debaten els noms dels espais 
públics. Segons una carta signada 
pel vicepresident de la comissió i 
regidor del govern, Albert Camps, 
no hi ha "cap motiu" per plante-
jar el canvi de nom.

Fa dos anys, després del refe-
rèndum de l'1 d'octubre del 2017, 
un grup de veïns dels dos espais 
van impulsar la recollida de sig-
natures, que es feia efectiva fa un 
mes. Els impulsors han anunciat 
que recorreran la decisió.  

Llum verda al pla parcial del sector R
LES FRANQUESES. La Comissió d'Urbanisme de Barcelona ha donat llum 
verda al pla parcial del sector R, l’últim pendent de desenvolupar del PGOU 
de les Franqueses. De 39.180 m2, està situat entre l'avinguda de la Sagre-
ra, el carrer Joan Maragall i els terrenys agrícoles propers a la carretera de 
Cànoves, i inclou la masia de Can Garriga. El sector destinarà 19.511 m2 a 
sostre residencial, amb 11.995 m2 de zona residencial lliure (16 habitat-
ges unifamiliars aïllats, 24 habitatges adossats i 92 habitatges en edificis 
plurifamiliars), i 6.639 m2 per a habitatges de protecció oficial (68 pisos). 
També preveu 13.721 m2 de zones verdes i 7.800 m2 d'equipaments. 
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La Sindicatura de Comptes ha de-
tectat irregularitats en la gestió 
financera del 2016 del Consorci 
per la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental i de Serveis Ambientals 
del Vallès Oriental, SA (Savosa), 
l'empresa pública encarregada de 
la recollida de residus a diversos 
municipis de la comarca. Concre-
tament, la Sindicatura ha detectat 
una manca de control intern en 
matèria d’intervenció tant al con-
sorci com a Savosa, que en aquest 
cas havia d’assumir l’Ajuntament 
de Granollers. Aquell any també 
es va detectar que la responsable 
de comptabilitat i administració 
de Savosa havia sostret cabals pú-
blics durant 9 anys per un import 
de 48.005 euros sense cap justifica-
ció, motiu pel qual va ser posterior-
ment condemnada per malversació 
de cabals públics. El 2016 tampoc 
no va dur a terme cap auditoria 
dels comptes anuals i no va trame-
tre els comptes ni el pressupost ini-
cial de l’exercici ni a l’administració 
de l’Estat ni a la Generalitat.

Segons la Sindicatura, les des-
viacions i l’excés de finançament 
vinculats al romanent de treso-
reria inclouen saldos restants 
d’antics projectes ja finalitzats que 
s’haurien d’haver liquidat ante-
riorment. Per això les desviacions 
de finançament estaven sobreva-
lorades i el resultat pressupostari 
ajustat tampoc no es corresponia 
amb el que hauria d’haver sigut. 

D’altra banda, les modificacions 
de crèdit no inclouen l’informe 
d’intervenció sobre estabilitat 
pressupostària, i en l'expedient 
del pressupost hi manca l’annex 
de personal i la previsió d’ingres-

sos i despeses de Savosa, així com 
els informes d’intervenció i sobre 
el compliment d’estabilitat pres-
supostària. 

Durant el 2016, el consorci –que 
tampoc disposava de cap inventa-
ri de béns–, no va fer cap procedi-
ment de licitació per contractar 
els subministraments de l’energia 
elèctrica i el gasoil –amb una des-
pesa de gairebé 500.000 euros– ni 
per contractar altres subministra-
ments i les assegurances, per uns 
90.000 euros. A més, alguns ser-
veis es van prestar durant mesos 
sense cap tipus de contracte, amb 
un import superior als 200.000 
euros. Tampoc no van justifi-
car-se les despeses indirectes ni el 
cost de les inversions, i els preus 
corresponents a la recollida de 
residus no permetien cobrir les 
despeses directes de l’activitat. El 
consorci tampoc no controlava els 
costos realment incorreguts per 
cada servei addicional prestat als 
ajuntaments, no comptabilitzava 
als capítols correctes els arrenda-
ments de vehicles i les instal·la-
cions a Savosa i no detallava les 
retribucions complementàries al 
personal de les dues entitats.

Contractacions irregulars
Pel que fa als contractes licitats 
mitjançant procediment obert i 
en forma de concurs, hi manca 
l’aprovació expressa dels plecs de 
clàusules administratives i tècni-
ques, els informes de secretaria 
i intervenció sobre els plecs, el 
certificat de crèdit i l’informe de 
fiscalització prèvia d’intervenció. 
Finalment, en els contractes me-
nors també hi ha incompliments 

en la publicitat legalment exigi-
da, no es justifica correctament la 
contractació d’alguns serveis ex-
terns, sovint hi falta l’aprovació de 
les factures corresponents i alguns 
serveis de manteniment es reno-
vaven de forma periòdica anual-
ment, de manera que incomplien 
el requisit de no superar la durada 
màxima d’un any.

Joan Daví, president del Consorci 
de Residus el 2016, recorda que  el 
novembre de 2015 va començar un 
nou mandat al consorci i a Savosa, 
i que "l’exercici del 2016 era el 
primer en què es van començar 
a posar les bases d’un nou fun-

cionament". "Però evidentment 
que d'un dia per l’altre no es po-
dien canviar inèrcies i maneres 
de fer amb una antiguitat de 20 
anys; hi havia molta resistència 
al canvi per part de qui s’havia 
anant acomodant", diu en relació 
amb la comptable posteriorment 
condemnada. "La resistència al 
canvi i a perdre espais de poder 
ha fet que moltes vegades s’ha-
gin produït deslleialtats o manca 
de professionalitat per part de 
persones ancorades en maneres 
de fer indignes de qui exerceix 
una funció pública, deslleialtats 
que han posat en risc qui forma-
va part dels òrgans de govern de 
les dues entitats", diu. 

SERVEIS LA RESPONSABLE DE COMPTABILITAT VA APROPIAR-SE DE 48.005 € DURANT 9 ANYS

La Sindicatura de Comptes
troba irregularitats en la gestió
financera del Consorci de Residus

"La resistència al canvi i 
a perdre espais de poder 
ha fet que moltes vegades 
hi hagi hagut deslleialtats"

jordi trullàs

XERRADA  El doctor Josep Redorta, dijous, al Casino de Granollers

L’advocat i doctor en psicologia 
social Josep Redorta va intervenir 
dijous al cicle Mirades Alternatives 
dels Debats al Casino amb la po-
nència La resolució de conflictes: al-
ternatives emergents. Redorta aca-
ba de publicar el llibre Manual para 
la gestión y resolución de conflictos
(Ed. Almuzara), que considera que 
"quan els conflictes ens enva-
eixen, ens distreuen o ens ofe-
guen, aprendre a controlar-los 
és una necessitat de supervi-
vència". El ponent va assegurar 
que "el sistema institucional per 
resoldre conflictes està en falli-
da". "Estem en una situació de 
malestar social que provoca que 
falli la convivència" i això és així 
perquè, entre d'altres, l’educació té 
dèficits importants. Va posar com 
a exemples la virulència de deter-
minats videojocs i la banalització 
que es fa del sexe a través d’Inter-
net. Per revertir-ho, Redorta apos-

ta per la mediació com "una eina 
natural per trobar sortida als 
problemes", i posava l'exemple de 
la cultura anglosaxona, que "solu-
ciona els problemes entre par-
ticulars i empreses per la via de 
la negociació, i només recorre a 
la justícia en última instància, 
a diferència del que fem aquí". 
Redorta va mostrar-se partidari 
de resoldre els conflictes des de 
la pedagogia social, cercant valors 
compartits que ajudin a aproximar 
posicions i escoltant. "S’han de 
crear les condicions per parlar 
i escoltar, actitud que demostra 
respecte, una condició fonamen-
tal per arreglar els problemes". 

Catalunya i la taula de diàleg amb 
el govern espanyol va centrar el 
tram final de la sessió. "Sense la in-
termediació internacional d’un 
equip independent no hi ha res, 
perquè només ells seran capa-
ços de treure les amenaces".  

"La mediació és l'eina natural 
per resoldre un conflicte"

Crear un fil negre de la repressió 
per donar visibilitat als casos de 
repressió política, de classe i de 
gènere que es produeixen. Aquest 
és l'objectiu de la nova Coordina-
dora Antirepressiva de Granollers 
(CAG), presentada dissabte en una 
xerrada i un concert al restaurant 
Anònims i que ha començat a cami-
nar després dels casos registrats la 
tardor passada, en què, entre d'al-
tres, una desena de persones vin-

culades a l'equerra independen-
tista van ser detingudes diverses 
setmanes acusades de terrorisme. 
Davant d'això, la coordinadora vol 
ser una "xarxa de solidaritat"
amb totes les persones que en al-
gun moment han estat víctimes 
de la repressió política o policial, 
especialment per una qüestió de 
classe o de gènere. "A la comarca 
hi ha 51 persones que han estat 
identificades per haver partici-

Presentada la Coordinadora 
Antirepressiva de Granollers

pat en un tall a la C-17 durant les 
protestes per la sentència a l'oc-
tubre", explica Alberto Segura, de 
la CAG. "També volem denunciar 
i fer visibles aquests casos de 
baixa intensitat que pretenen fer 
agafar por a les persones perquè 
no plantin cara al poder polític".   

La coordinadora, que al desem-
bre ja va organitzar una jornada 
antirepressiva a la ciutat amb xer-
rades i tallers per encarar amb més 
eines aquesta realitat, també vol 
aplegar al seu voltant entitats i col-
lectius per ampliar la capacitat d'ac-
ció i continuar denunciant els casos 
de repressió que es produeixin. 

DIVULGACIÓ ELS DEBATS AL CASINO CONVIDA JOSEP REDORTA

Cabré Junqueras ofereix un nou servei: La Prenecessitat, que li permetrà decidir 
segons la seva voluntat com vol que sigui el seu propi servei funerari: vetlla, 

cerimònia, enterrament o incineració…

Un equip de professionals els atendrà per assessorar-los i aclarir 
qualsevol dubte al respecte.

Per més informació, pot visitar la nostra web o bé trucar-nos al

937 415 370
C/ Aristòtil, 37 - 08304 Mataró  ·    C/ Veneçuela, s/n - 08402 Granollers

funeraria@cabrejunqueras.com - www.cabrejunqueras.com

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
27/01 César Giralt Díaz  73 anys 
27/01 Rosario Lobato Casillas  70 anys 
28/01 Ramon Arderiu Puigoriol  65 anys 
28/01 Francisco Sánchez Ruiz  91 anys 
28/01 Antonio Gutiérrez Arcos  76 anys 
28/01 Francisco Cabrera Carrión  73 anys
29/01 Dolores Cañizares Moreno  93 anys
29/01 Núria Sirvent Montasell  86 anys 
29/01 Lali Arrabal Aguilera  72 anys 
30/01 Isidre Vidal Guàrdia  85 anys 
30/01 Isabel Rivera Rueda  88 anys 
30/01 Josefa Bote Márquez  88 anys 
30/01 M. Dolores Martínez Cancela 47 anys 
30/01 Josep Montal Travesa  68 anys 

31/01 María Jiménez Romero  85 anys 
31/01 Joan Gisbert Tejero  69 anys 
31/01 Josep Ramon Ribó  85 anys 
31/01 Francisco González Martínez 71 anys
31/01 José Sande Amores  76 anys 
31/01 Manuel Jiménez Campos  74 anys 
31/01 Isabel Montero Suárez  61 anys 
01/02 Aurelia Cáliz Lopera  92 anys 
01/02 Julià Ramírez Díez  77 anys
02/02 María Martínez Fernández  82 anys 
02/02 José Jiménez Platas  87 anys 
02/02 José Antonio Ruiz Rodríguez 91 anys
02/02 Diego Cáceres García  66 anys 
03/02 Cesáreo Amigo Laiz  87 anys
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Cambridge School, amb una dese-
na d'escoles a Granollers i el Va-
llès Oriental, ha signat un acord de 
col·laboració amb la Fundació So-
lidaritat Sant Joan de Déu, de ma-
nera que reafirma el seu compro-
mís solidari amb una aportació 
que anirà entre els 1.200 i 5.000 
euros anuals. El director general 
adjunt de Cambridge School, Alis-
tair Jones, i el director de l'Obra 
Social Sant Joan de Déu, Oriol 
Bota, rubricaven l'acord dimecres 
passat. El fons general de Solida-
ritat Sant Joan de Déu ofereix su-
port i ajuda a persones en situació 
de vulnerabilitat –persones sense 
llar, amb trastorns mentals, disca-
pacitat, situacions de dependèn-
cia i recerca mèdica de malalties 
infantils–. Les aportacions de les 
escoles vallesanes es fan gràcies a 
accions promogudes durant l'any, 
com els berenars solidaris, la tra-
dicional pantomime nadalenca i 
les guardioles que estan a disposi-
ció de tothom als 10 centres.

Entre 2015 i 2019, Cambridge 
School va col·laborar en els pro-
jectes solidaris de Mans Unides, 
entre altres causes. 

COOPERACIÓ

Cambridge School,
col·laboradora 
amb la Fundació 
Sant Joan de Déu

GRANOLLERS. "El meu barri és 
la continuació de casa meva". 
Aquesta frase d'una nena del bar-
ri de Ponent s'ha convertit en l'eix 
de la campanya que dilluns inici-
ava la Federació d'Associacions 
de Veïns (AV) de Granollers per 
combatre l'incivisme a la ciutat, i 
que s'allargarà fins al 31 de maig, 
coincidint amb la festa d'aniversa-
ri de l'entitat.

La iniciativa "neix de la preo-
cupació dels veïns per conduc-
tes incíviques, com deixar les 
escombraries fora dels conteni-
dors, els trastos vells al carrer, 
la brossa a parcs i jardins, no 
recollir els excrements de gos-
sos i causar desperfectes al mo-
biliari urbà", citava el secretari 
de la federació veïnal, Jaume Coll.

Per tot plegat, l'entitat que aple-
ga la majoria d'AV de la ciutat ha 
decidit impulsar activitats i tallers 
per "treballar les bones conduc-
tes i implicar la ciutadania en la 
defensa de l'espai d'ús públic", 
afegia Coll.

Entre les accions plantejades 
hi han col·loquis i xerrades so-
bre civisme i convivència als bar-
ris, tallers de manualitats amb 
materials reciclats, activitats de 
sensibilització al respecte per als 
espais comuns, actuacions de su-
port a la gent gran –com ja treba-
lla l'AV Congost–, trobades de les 
associacions veïnals amb la poli-
cia de barri, reclamar mesures per 

les preocupacions dels dife-
rents barris", deia Coll. De fet, 
la federació fa temps que treba-
lla pel civisme als barris, i "sem-
pre s'està en contacte amb el 
regidor de barri i l'alcalde per 
tractar les dificultats que detec-
tem", explicava el president de la 
Federació d'AV, Josep M. Moyano.

Cartell del Celestí Bellera
La campanya ha comptat amb la 
col·laboració de l'institut Celestí 
Bellera, que va convocar un con-
curs per dissenyar-ne el cartell. La 
guanyadora va ser Iris Bernabé, 
qui ha situat un mapa de Grano-
llers de fons per indicar, a banda i 
banda, "les coses bones i dolen-
tes que es fan a la ciutat", expli-

evitar els actes vandàlics a Palou i 
Sant Miquel de clients de la disco-
teca Bora Bora, sol·licitar a l'Ajun-
tament que aprovi una normativa 
d'ús de patinet elèctric, etc. A ban-
da de tots els aspectes que llista 
el secretari de la federació, algu-
nes AV han començat a concretar 
les accions. Per exemple, dilluns 
vinent l'AV Sota el Camí Ral oferi-
rà un punt de recollida d'oli usat 
per a les persones que no poden 
anar a la deixalleria.

El president de l'AV L'Hostal ex-
plicava que s'està preparant una 
tertúlia sobre la bona educació, 
tant a l'àmbit social com també al 
familiar, que pretén aplegar veïns 
de totes les edats. "La campanya 
és viva i anirà creixent davant 

m.e.

CONVIVÈNCIA LA FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEÏNS INICIA UNA CAMPANYA CONTRA LES CONDUCTES INCÍVIQUES

"El barri és la continuació de casa meva"

FEDERACIÓ  Els representants veïnals van encetar dilluns la campanya

El Punt Comarcal del Vallès Oriental 
de l’Associació Espanyola Contra el 
Càncer (AECC), que va obrir fa dos 
anys, amplia l'horari d’atenció a 
l’usuari a partir de dilluns. Així, el 
centre del passeig de la Muntanya, 
68, de Granollers, estarà obert de 
dilluns a dijous, de 9.30 a 14 h, i di-
vendres de 9.30 a 13.30 h. A més, les 
tardes de dilluns i dimecres oferirà 
els seus serveis de 15 a 19 h.

Aquest centre assistencial dóna 
servei d’atenció psicològica per 
a pacients oncològics i familiars, 
atenció social per a les persones 
que ho necessitin, i es realitzen 
campanyes de prevenció i detec-
ció precoç del càncer. El centre de 
Granollers és un dels quatre punts 
d’abast comarcal que, actualment, 
l’AECC-Catalunya contra el Càncer 
disposa a la província de Barcelona, 
juntament amb els punts comarcals 
del Maresme (a Mataró), de l’Anoia 
(a Igualada), i del Garraf-Alt Pene-
dès (a Vilanova i la Geltrú).

El punt comarcal 
de l'associació 
contra el càncer 
amplia l'horari

Les entitats veïnals volen implicar la ciutadania en la defensa i preservació de l'espai d'ús públic

cava la mateixa alumna.
La federació també iniciarà a 

l'abril un concurs de dibuixos als 
barris i les escoles, en què també 
demanaran als infants que dibui-
xin allò que els agrada i allò que 
no del seu barri. montse eras

■ Amb la campanya s'ha aprofitat per 
canviar el logo de l'entitat, i també s'ha 
comptat amb l'alumnat d'un altre cen-
tre educatiu de la ciutat, en aquest cas 
els nens i nenes de 6è de l'escola Fer-
rer i Guàrdia, que han creat una imatge 
"identifica la ciutat –per mitjà de la 
gralla–, així com fa protagonistes els 
veïns –dibuixats al costat de blocs de 
pisos–".

LOGO DISSENYAT PER 
ALUMNES DE L'ESCOLA 
FERRER I GUÀRDIA

Amb els objectius de generar de-
bat i opinió sobre Granollers, fo-
mentar-hi la cultura i crear punts 
de trobada, fa 10 anys va néixer 
l'associació Amics de la Ciutat de 
Granollers. Per commemorar l'efe-
mèride dissabte (20 h) l'entitat ha 
organitzat un concert i un sopar 
a la sala Joan Bretcha del Casino. 
Allà hi actuarà Xavi Hot Questi-
ons Jazz Quartet, així com s'hi fa-
ran parlaments i agraïments a les 
persones que han col·laborat amb 
l'entitat, i es passarà un audiovi-
sual que recordarà algunes de les 
activitats que Amics de la Ciutat ha 
organitzat al llarg d'aquesta dèca-

da. Després d'un sopar lleuger –els 
tiquets, de 10 euros, es poden ad-
quirir fins divendres, d'11 a 13 h al 
Casino, o reservar al correu amics-
ciutatgranollers@gmail.com–, la 
festa d'aniversari acabarà amb 
ball. A més, es farà un reconeixe-
ment als socis que han format part 
de la junta, actualment presidida 
per Carme Batlle. 

Amics de la Ciutat organitza el 
premi d'escultura Manel Batlle i 
el de fotografia Dolors Porredón, 
així com conferències, taules ro-
dones, visites a museus, concerts, 
trobades per parlar correctament 
el català, entre altres activitats. 

ENTITATS RECONEIXEMENTS A SOCIS I COL·LABORADORS

Amics de la Ciutat celebra 
la primera dècada de vida 
amb un concert i un sopar L'Ajuntament de Granollers con-

vida els joves granollerins a par-
ticipar al curs Hiroshima and Pe-
ace que organitza la Universitat 
d’Hiroshima i la xarxa internacio-
nal Mayors for Peace (Alcaldes per 
la Pau) del 29 de juliol al 8 d'agost 
al Japó. De totes les persones que es 
presentin al concurs, Granollers en 
seleccionarà un màxim de tres que 
seran les que proposarà al Secreta-
riat Internacional de la xarxa, qui 
escollirà finalment nou finalistes, 
tres japoneses i sis d’arreu del món. 
Aquesta serà la cinquena vegada 
que Granollers selecciona joves per 
participar-hi –Marçal Itarte (2015), 
Roger Pallarès (2017), Núria 
Sala (2018) i Marc Grau (2019)–.  

Aquesta nova convocatòria coin-
cideix amb el 75è aniversari de la 
commemoració dels bombardejos 
atòmics de les ciutats d'Hiroshi-
ma i Nagasaki. La beca que ofereix 
Mayors for Peace cobreix el viatge, 
l’allotjament i les dietes durant els 
dies del curs, així com la participa-
ció en totes les activitats incloses 
en el programa. Les persones can-
didates han de ser de Granollers, 
tenir entre 18 i 40 anys l’1 de juliol 
de 2020, estar interessades en la 
cultura de pau, tenir el nivell B2 de 
llengua anglesa o superior i haver 
cursat, com a mínim, el primer any 
d’estudis universitaris. La data lí-
mit per presentar les sol·licituds és 
el 24 de febrer de 2020. 

JOVENTUT COMPARTIR EXPERIÈNCIES SOBRE CULTURA DE LA PAU

Oberta la beca juvenil per 
viatjar a Hiroshima a l'estiu
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l’agost de 2019, 
l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) 
xifrava en més 
de 300.000 per-

sones a l’Estat espanyol que 
es podien considerar com a 
falses autònomes o el que és 
el mateix, treballadors i tre-
balladores obligades a estar 
donades d’alta com a autòno-
mes quan, en realitat, treba-
llen per compte aliena. Més 
de 300.000 persones, doncs, 
privades d’una part molt im-
portant dels seus drets la-
borals sense cap justificació 
més enllà de la voluntat de 
les empreses d’estalviar-se 
costos i obligacions.

Els veritables autònoms són 
treballadors per compte 
pròpia. Tenen la possibilitat 
de decidir horari i com fer la 
seva feina, negociar la seva 
retribució segons les tarifes 
que vulgui aplicar i és res-
ponsable d’aportar les eines 
i instruments necessaris per 
desenvolupar les tasques 
que li són encarregades. 
L’autònom, quan rep una en-
comana per part d’una em-
presa és per desenvolupar 

Falsos autònoms: 
molts inconvenients, 
cap avantatge

una tasca que no forma part 
de les activitats habituals de 
l’empresa que el contracta. 
I qualsevol altra cosa és un 
frau de llei ple d’avantatges 
per a l’empresa i d’inconve-
nients pel treballador a qui 
se li nega aquesta condició. 

Vacances pagades, jornada 
màxima i temps obligatori de 
descans, conveni col·lectiu, 
limitació de les hores extra, 
prestació d’atur i desocupació, 
formació i prevenció de riscos, 
jubilació...són coses que do-
nem per certes però que als 
autònoms es neguen o hi ac-
cedeixen només amb restric-
cions. Per a les empreses, un 
gran negoci. Estalvien diners 
en forma de cotitzacions a la 
Seguretat Social i s’alliberen de 
tot tipus de responsabilitats i 
obligacions. Pel fals autònom, 
en canvi, tot són desavantat-
ges. O pitjor encara. El fals au-
tònom pateix tots els efectes 
negatius vinculats a la condi-
ció de treballador per compte 
propi ja esmentats però cap 
de les virtuts que hom pot va-
lorar en el fet de treballar sen-
se estar sotmès a la facultat de 
direcció d’un empresari. 

Com a fals autònom ens em-
para el dret a exigir que se’ns 
reconegui la nostra veritable 
condició de treballador per 
compte d’altri i, fins i tot, un 
cop acreditat haver estat 
perjudicats per aquest frau 
de llei, aconseguir el reem-
borsament de les quantitats 
corresponents a la quota 
d’autònom indegudament 
abonades. No podem ac-
ceptar que les empreses ens 
imposin la renúncia a tots els 
drets aconseguits en el de-
curs dels temps que ens han 
permès dignificar el món de 
les relacions laborals i sos-
treure’l, almenys parcialment, 
a la llei del més fort.

L’expert respon

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Oriol Pintos
Advocat laboralista 
del Col·lectiu Ronda
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Trepitjar terreny és una de les mi-
llors maneres de conèixer la situ-
ació en països en vies de desenvo-
lupament. Així ho perceben a Mans 
Unides, que cada any facilita un vi-
atge de treball a voluntaris de l'enti-
tat. Precisament, el responsable de 
Mans Unides al Vallès Oriental, Joan 
Quintana, ha conegut la realitat de 
la zona de Sucre i el Potosí a Bolívia, 
en especial els pobles d'alta munta-
nya. En gran part, per això, la cam-
panya que la delegació comarcal de 
l'ONG impulsa enguany se centra en 
el municipi bolivià de Pocoata. "En 
tornar del viatge he volgut donar 
testimoni de l'experiència, i de la 
situació d'inseguretat alimentà-
ria i vulneració dels drets de la 
dona que hi he vist", detalla Quin-
tana.  Precisament, la campanya tre-
ballarà un projecte de sobirania ali-
mentària, per al qual Mans Unides 
necessita 66.050 euros (per al 68% 
dels costos; la resta van a càrrec de 
les quotes dels socis).

Com és Pocoata
El municipi de Pocoata té una topo-
grafia molt accidentada de paisat-
ges agroecològics diferenciats per 
alçada i clima, i els seus habitants te-
nen els indicadors de desenvolupa-
ment humà més baixos de Bolívia, 
amb condicions d'extrema pobresa 
i deficiències nutricionals –especial-
ment, les dones i els infants–.

Mans Unides col·labora amb 
l'IPTK –Instituto Politécnico To-
más Katari–, que hi treballa so-

El projecte s'emmarca en la cam-
panya global de l'entitat Qui més 
pateix el maltractament del plane-
ta no ets tu, que posa sobre la taula 
que "el deteriorament de la ter-
ra està vinculat a les comunitats 
més pobres", explicava el volunta-
ri Josep Maria Pagès, qui també va 
desgranar les accions de sensibilit-
zació que du a terme l'ONG. 

La col·lecta a les parròquies del 
segon diumenge de febrer donarà 
el tret de sortida a la campanya, 
que inclou activitats per recaptar 
fons durant tot l'any. montse eras

bre el terreny i desenvoluparà el 
programa que pretén reforçar els 
processos de producció, transfor-
mació i accés als productes alimen-
taris de cinc comunitats camperoles 
–formades per 120 famílies, prop 
de 600 persones–. "S'acompanya 
sobre el terreny els camperols 
perquè puguin millorar la pro-
ducció agrícola, de manera que 
puguin disposar d'aliments per 
a ells i d'excedents per vendre", 
relata Quintana. El projecte inclou, 
doncs, accions de capacitació, con-
dicionament d'infraestructures i 
equipaments, i tramitació de regis-
tres i controls. A més, com que per 
normativa legal els municipis han 
de contractar el 30% de productes 
locals per als àpats escolars, el pro-
grama vol posicionar aquests cam-
perols per tal de rebre l'encàrrec.

m.e.

COOPERACIÓ L'ONG PRESENTA EL PROJECTE COMARCAL D'AQUEST ANY

Mans Unides recaptarà fons 
per al poble camperol bolivià

IMPULSORS Joan Quintana i Josep M. Pagès, a la seu comarcal de Mans Unides 

Durant el 2019, Mans Unides del Vallès Oriental ha aconseguit recaptar 56.140 
euros –en calien 49.800 per cobrir les despeses– per al projecte d'empode-
rament econòmic i social de 12 comunitats tribals situades a la zona boscosa 
d'Anantagiri, a l'est de l'Índia. Pagès ha explicat que les accions per generar 
ingressos a través de l'agricultura, així com formar dones i infants ja estan en 
marxa. D'altra banda, el voluntari ha explicat que, gràcies a la col·laboració dels 
ajuntaments de Granollers, la Garriga, Cardedeu i Parets, s'ha pogut col·laborar 
amb un projecte d'accés a l'aigua a Togo i un d'equipaments a Burkina Faso.

56.140 euros per a l'Índia

Conveni amb Educació

Per primera vegada Mans Unides del 
Vallès Oriental ha signat un conveni amb 
el Departament d'Educació per tal de 
col·laborar en una assignatura de servei 
comunitari. L'acord va més enllà de les 
xerrades puntuals a escoles i instituts, i 
pretén que l'alumnat pugui tenir una re-
lació més estreta amb les entitats parti-
cipants. El primer institut que s'ha sumat 
a la iniciativa i que compta amb Mans 
Unides és el Lauro de les Franqueses.

TREBALL AMB
L'ALUMNAT DEL LAURO

L'associació de consumidors i pro-
ductors de productes ecològics La 
Magrana Vallesana ha organit-
zat un concert recital divendres 
(19.30 h)  a càrrec de l'escriptor 

Gustavo Duch i el cantautor Guille 
Jové, amb el títol Un grito enraiza-
do. Duch, activista de l'ecologis-
me i la sobirania alimentària, és 
un habitual dels actes convocats 

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA DIVENDRES SERÀ AL LOCAL DE L'ENTITAT AMB EL MÚSIC GUILLE JOVÉ

La Magrana Vallesana torna a 
convidar l'escriptor Gustavo Duch

per l'entitat granollerina en el seu 
local social del carrer Isabel de 
Villena, 58. Duch hi tornarà a de-
fensar l'alimentació responsable 
i conscient en un recital que defi-
neix com de "quilòmetre zero, de 
proximitat, modest i amb coses 
autòctones" que fuig de la "músi-
ca enllaunada", fent un símil amb 
la indústria alimentària. 
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El Centre Experimental de Realitat 
Virtual i Augmentada (CERVA) 4.0, 
impulsat per la Unió Empresarial 
Intersectorial (UEI), ultima els 
darrers preparatius per posar-se 
en marxa després de gairebé un 
any de gestació del projecte. L’ob-
jectiu és posar a l’abast de les mi-
cro, petites i mitjanes empreses 
eines de producció vinculades a 
la indústria 4.0, i generar un lloc 
innovador que els permeti accedir 
a les tecnologies més capdavante-
res, el talent més especialitzat i el 
coneixement industrial. 

Joaquim Colom, director gene-
ral de la UEI, explica que el centre 
funcionarà a partir dels projectes 
concrets que demanin les empre-
ses i els centres educatius, que 
seran incipients perquè les pimes 
valorin si les eines tecnològiques 
que es proporcionen són adequa-
des per al desenvolupament de la 
seva activitat. “Facilitarem eines 
de software, amb les llicències 
corresponents, a les micro, peti-
tes i mitjanes empreses que pot-
ser no s’atreveixen a fer el pri-
mer pas en l’accés a la indústria 
4.0”, explica. “Tot plegat després 
d’una primera consultoria per 
veure si el projecte que volen 
iniciar és viable”. Si els projectes 
presentats tiren endavant, el cen-
tre farà un seguiment durant 2 o 3 
anys per garantir la bona implan-
tació de les tecnologies testades.  

EMPRESES  ACTUALMENT JA HI HA 10 PROJECTES EMPRESARIALS INTERESSATS EN VINCULAR-S'HI

Pel que fa al CERVA, que serà un 
dels únics centres especialitzats 
en realitat virtual augmentada al 
sud d’Europa, Colom indica que 
l’objectiu dels primers anys serà 
“posicionar-lo” i “consolidar-lo” 
des de la mateixa seu de la UEI, i, 
posteriorment, si es creu oportú, 
“créixer ordenadament” com un 
centre de transferència de tecnolo-
gia i formació per als treballadors. 

El projecte, que arrencarà els 
pròxims mesos, compta amb el 
suport d’empreses capdavanteres 
en realitat virtual i augmentada, 
com Integral, PTC o Rockwell Au-
tomation, així com de centres edu-
catius i gremis professionals. 

Actualment ja hi ha 10 projectes 
empresarials interessats a parti-

cipar en el centre, i l’objectiu és 
arribar a una vintena, de qualse-
vol sector d’activitat. “La realitat 
virtual i augmentada pot ser-
vir, per exemple, per a un pro-
cés d’operació mèdica, per a la 
creació d’un producte o per al 
manteniment de maquinària 
industrial”, explica Colom. 

Amb tot, les empreses del metall 
i del sector de l’automoció són les 
que fins ara han mostrat més in-
terès. Concretament, el CERVA ja 
compta amb la col·laboració de la 
UVic, l’Escola Municipal de Treball 
(EMT) i els gremis d’automoció 
(Unió d’Empresaris d’Automoció 
de Catalunya) i del metall (FEM 
Metall), tots quatre associats a la 
UEI.  x.l.

CCOO debat com combatre
la precarietat social i laboral
CCOO va celebrar dimarts a Grano-
llers la segona assemblea oberta 
del sindicat al Vallès Oriental per 
debatre amb l'afiliació i persones 
properes a l'organització sobre els 
reptes actuals de la societat i com 
hi ha de donar resposta el sindi-
cat. Una trentena de persones van 
debatre sobre una transició justa: 
energètica, climàtica, tecnològica, 
laboral i demogràfica; els feminis-
mes; les identitats i la diversitat; el 
repte generacional; i la relació del 
sindicat amb les treballadores de 

les noves realitats laborals i socials. 
Tot plegat, apunten, “per pensar 
com transformar la classe treba-
lladora i la societat des de la cen-
tralitat del treball i per aconse-
guir una societat més solidària”. 
Gonzalo Plata, secretari general de 
CCOO a la comarca, recordava que 
en la primera assemblea oberta, 
ara fa quatre anys, es van acordar 
25 propostes d’organització i que 
totes elles s’han aplicat en el funci-
onament intern del sindicat, men-
tre que ara la voluntat és "mirar 

x.l.

Curs de comerç internacionalNou curs de conducció d'autobús per a dones
La delegació de la Cambra de Comerç al
Vallès Oriental organitza cada dimarts de  
febrer, de 9 a 14 h, un seminari d'un total
de 20 h centrat en actualitzar i millorar
els coneixements sobre comerç internacional. 

L'Ajuntament de Granollers ofereix una nova edició del curs gratuït de 
conducció d’autobús adreçat a dones que visquin a la ciutat. L'empresa 
Sagalés hi col·labora de nou i es compromet a contractar com a mínim 
el 60% de les dones que superin el curs amb èxit. La formació té una 
durada de 197 hores (155 hores + 42 hores de pràctiques en empresa).

ECONOMIA

uei

EN MARXA  Els impulsors van reunir-se divendres per tirar endavant el projecte

NEUS ROF, CINC DÈCADES AL CAPDAVANT DE LA PERRUQUERIA

Reckitt Benckiser, la històrica fàbri-
ca de sabons Camp, fabricarà a Gra-
nollers la seva nova gamma de pro-
ductes de neteja ecològics. Es tracta 
de la marca Botanical Origin per a 
productes de neteja, elaborats amb 
un 97% d'ingredients d'origen bo-
tànic. L'oferta està formada per un 
detergent, un suavitzant i un esprai 
multiusos, tots tres disponibles en 
dues fragàncies, tot i que actual-
ment ja es treballa en l'ampliació de 
la gamma per arribar a més catego-
ries. La marca ha estat ideada per 
un equip professional a Barcelona, 
i per això la fabricació es farà ínte-
grament a Granollers. La comercia-
lització, per la seva banda, es farà a 
escala internacional, amb una pri-
mera estrena als mercats espanyol 
i britànic. Els primers productes, de 

fet, ja es poden trobar als lineals de 
grans cadenes de supermercats –El 
Corte Inglés, Condis, Amazon...–, i 
l’objectiu és ampliar la presència a 
la resta de la gran distribució. Bota-
nical Origin conté fórmules derma-
tològicament testades: el detergent 
i el suavitzant són aptes per a pells 
sensibles, mentre que el netejador 
multiusos es pot utilitzar en super-
fícies que estiguin en contacte amb 
menjar i infants. Cap dels tres pro-
ductes no conté colorants, blanque-
jants artificials o lleixiu, i la majoria 
de productes disposen de l’etiqueta 
mediambiental Ecolabel. A més, 
apunten des de la companyia, els 
envasos són completament recicla-
bles i elaborats amb plàstic reciclat 
en un 50%, amb l’objectiu d’arribar 
al 100% durant aquest any. 

Nous productes de neteja
ecològics a Reckitt Benckiser

Siluet, 50 anys de pentinats

La UEI ultima l'estrena
del centre de realitat virtual

cap enfora". Toni Mora, membre 
de l’executiva nacional de CCOO 
de Catalunya, assegurava que “la 
crisi social és molt present en el 
dia a dia dels treballadors; hi ha 
molta precarietat i hem de pre-
guntar-nos com ens hem d’orga-
nitzar davant d’aquesta preca-
rietat”. Les propostes que surtin 
d’aquestes assemblees locals,  que 
es duen a terme a diverses ciutats 
durant els mesos de gener i febrer, 
es posaran en comú en una assem-
blea general del sindicat al juny, i 
seran la base dels documents con-
gressuals que es començaran a de-
batre a final d’any per a la renova-
ció de CCOO de Catalunya de cara 
als pròxims anys. 

Era el 27 de gener de 1970 quan 
la perruqueria Siluet, situada en 
un primer pis de la plaça Gaudí 
de Corró d'Avall, obria les por-
tes per primera vegada. La seva 
responsable, Neus Rof i Ros, feia 
quatre anys que treballava com a 
perruquera a Barcelona quan va 
decidir obrir el seu propi centre 
a les Franqueses. Des de llavors 
han passat cinc dècades i la ma-
teixa Neus, de 73 anys, continua 
activa al capdavant de la popular 
perruqueria, per la qual han pas-
sat milers de persones d'arreu 
de la comarca. "Atenem homes, 
dones i nens, i en alguns ca-
sos ja anem per la quarta ge-

neració", explica. "La gent ve a 
la perruqueria a trobar-se, es 
genera una relació de confian-
ça i d'amistat, i al final és com 
anar al psicòleg", diu. Pel que fa 
als pentinats i l'estètica d'aquests 
50 anys, assegura que "els estils 
canvien i evolucionen, però els 
clients sempre volen que els as-
sessoris i que els diguis què els 
pot quedar bé". Des de fa anys la 
Neus compta amb l'ajuda de tres 
perruqueres més, i apunta que 
el secret de l'èxit és "la fidelitat 
dels clients" –la més antiga, que 
s'hi pentina des del primer dia, té 
ara 97 anys– i "gaudir sempre 
de la feina que fas".  x.l.

L'EQUIP  Neus Rof, a l'esquerra, va obrir el popular establiment el gener de 1970
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OPINIÓ

Dimarts, en un mateix matí, hi havia programats dos desnonaments d'habitatges 
a Granollers que, finalment, s'han suspès, l'un per la pressió de la PAH a les 
portes del pis i, l'altre, en resposta a un recurs de l'advocat. Segons la PAH, 
i emparant-se en el nou decret llei 17/2019, ambdós casos haurien de rebre 
l'oferta d'un lloguer social, ja que els grans tenidors estan obligats a oferir-los 
a persones que hagin ocupat abans del juliol de l'any passat un immoble que 
feia més de dos anys que era buit –i evidentment, que tinguin una situació de 
vulnerabilitat econòmica– un lloguer social. De fet, la nova normativa amplia el 
concepte de gran tenidor i faculta les administracions a sancionar-los en cas 
de tenir pisos buits, així com a reclamar els lloguers socials per a famílies que 
compleixin els requisits. No és causalitat que la Sareb, de moment, hagi aturat 
els desnonaments que tenia previstos aquest any. El decret llei que es ratificava 
dimecres al Parlament és, doncs, un petit pas en la lluita pel dret de l'habitatge, 
encara molt lluny de la gambada necessària per garantir-lo a tota la ciutadania, 
que només deixarà petjada el dia que es perdi la por a regular el preu del lloguer.

UN PAS, LLUNY DE LA GAMBADA
Editorial

Promou:

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

Com si no n'hi hagués prou 
amb la mort de milers de persones immi-
grants en les aigües de la Mediterrània, 
dins d’una Europa a la deriva, d’una Europa  
que potencia la circulació de diners però 
que posa murs a l’entrada de persones... 
ara també persegueix i criminalitza l’acció 
d’aquelles activistes que, davant d’aquest 
drama, se solidaritzen alçant la veu crítica. 
Res de nou, ja ho sabem, perquè en altres 
etapes històriques així ho han fet, que en 
temps de crisi, el capitalisme utilitza tots 
els recursos i formes, esperonat per un fei-
xisme creixent que els serveix de coartada i 
mostrant la cara més criminal.

Assistim a una de les situacions de ma-
jor crueltat que coneix la història. L’Europa 
que tradicionalment ha espoliat la riquesa 
d’Amèrica, d’Àfrica, d’Àsia, i, gràcies a aquest 
espoli, ha aconseguit certs nivells de desen-
volupament i benestar social; l’Europa que 
en aliança amb l’imperialisme ianqui con-
tinua dictant polítiques econòmiques que 
destrueixen economies autòctones; l’Europa 
que es vanagloria de ser el baluard en la de-
fensa dels drets humans, no només permet, 
sinó que alimenta, a través de Frontex i sub-
vencionant dictadures com Turquia i Mar-
roc, que es frenin els moviments migratoris, 
la mort de persones que fugen de la guerra 
–de guerres finançades i provocades per les 
grans potències capitalistes (EUA, França, 
Alemanya...) en el seu intent de controlar les 
riqueses naturals i neocolonitzar països en 
vies de desenvolupament–. Són els respon-
sables directes d’aquestes polítiques migra-
tòries, del racisme institucional, de la bar-
bàrie que està passant al sud del continent 
–sigui per la mort de milers de persones a la 
Mediterrània, sigui pels camps de refugiats 
de Grècia, on s’amunteguen milers de per-
sones en unes condicions de vida terribles–. 

Recentment s’han produït nombrosos 
exemples d’aquesta criminalització:

-Helena Maleno, periodista i activista an-
dalusa, fundadora del col·lectiu Caminando 
Fronteras i guionista del documental Tara-
jal, transformar el dolor en justícia (que de-
nuncia l’assassinat de 15 immigrants a una 
platja de Ceuta a mans de la Guàrdia Civil), 
porta una lluita de suport i apoderament 

La realitat migratòria i la 
criminalització de la solidaritat

de les comunitats migrants subsaharianes 
i denuncia la violació de drets humans a la 
frontera sud espanyola. Al desembre del 
2017 va ser acusada pels tribunals mar-
roquins de “tràfic d’immigrants”, a partir 
d’uns informes elaborats per la UCRIF de la 
policia espanyola. A més, la seva denúncia 
de les polítiques migratòries entre la UE i 
els governs africans ha estat resposta amb 
amenaces i extorsions –el Sindicat Unificat 
de Policia alimentava fils masclistes en els 
quals encoratjava a la seva violació–.  

-Lola Gutiérrez, delegada sindical de la 
CGT i activista pels drets humans, va ser jut-
jada a Atenes, amb demanda de 10 anys de 
presó, acusada de contraban de persones, 
per ajudar a un nen kurd a reunir-se amb la 
seva família. La Lola va ser, juntament amb 
altres dones, insultada i amenaçada per po-
licies grecs. Va ser ingressada en un CIE grec 
i deportada a l’Estat espanyol.

-L’activista Angeles Maestro, metgessa i 
exdiputada, va ser encausada per l’Audiència 
Nacional, juntament amb dues companyes, 
de col·laboració amb organització terroris-
ta, per enviar fons econòmics destinats a 
reconstruir instal·lacions sanitàries destruï-
des per l’exèrcit israelià, que durant anys ha 
assassinat milers de palestins. 

No deu ser casualitat que les tres siguin 
dones. Des de la justícia patriarcal existeix 
un especial interès en castigar doblement les 
dones que surten dels estereotips. 

Més coneguts són els casos de l’Open 
Arms, del vaixell Sea-Watch de la capitana 
Carola Rackete, i altres vaixells que salven vi-
des a la Mediterrània i que en força ocasions 
han navegat sense trobar port on desembar-
car els immigrants salvats. 

Però tanta impunitat no pot quedar sense 
resposta. D’una banda, un grup d’advocats 
europeus ha presentat un escrit a la Cort Pe-
nal Internacional, que sol·licita que investi-
gui la UE i els estats membres per la mort de 
milers d’immigrants a la Mediterrània, pre-
sentant proves que impliquen funcionaris 
de la UE i representants dels estats en la co-
missió de crims contra la humanitat. D’altra 
banda, moltes entitats i organitzacions s’es-
tan mobilitzant perquè totes aquestes viola-
cions dels drets humans no restin impunes. 

El febrer del 2017, a Barcelona es va fer la 
manifestació més gran celebrada a Europa 
en solidaritat amb les persones refugiades, al 
crit de “volem acollir” i amb el lema de Casa 
nostra, casa vostra. I si bé aquestes mostres 
de solidaritat ens omplen de dignitat, és ur-
gent que treballem per transformar aquesta 
Europa dels mercaders i construir una Eu-
ropa solidària i plena de justícia social.

L

JOSEP 
SÁNCHEZ MEJÍAS 

Membre de Granollers Vol Acollir

a missió des de Mans Unides no 
consisteix a oferir lliçons, sinó a 
portar esperança a les persones 
que no en tenen en els països més 

pobres. Lluitem contra les fams del món, 
per dues vies: donant a conèixer altres re-
alitats i finançant projectes. Els diners que 
enviem són les píndoles, la medecina per 
lluitar contra els mals socials que tenen.

El passat octubre, tres voluntaris de 
Mans Unides vam tenir l'oportunitat de fer 
un viatge de formació a Bolívia.

Aquest viatge tenia tres forts al·licients: 
ampliar el coneixement d'un dels llocs on 
enviem la nostra ajuda; veure com treballen 
els nostres socis locals, i finalment conèixer 
en persona alguns dels beneficiaris finals. 
Tot això amb la finalitat de transmetre aquí 
les vivències sobre dues de les grans man-
cances d'aquell país: la inseguretat alimen-
tària i la vulneració dels drets de la dona.

La primera etapa del viatge va ser a Su-
cre, a 2.810 metres d'altitud i amb 300.000 
habitants, la majoria de l'ètnia quítxua. La 
primera tarda ens vam reunir amb l'Insti-
tuto Politécnico Tomás Katari (IPTK), una 
ONGD, fundada el 1976, centrada a millorar 
el nivell d'ingressos econòmics de les or-
ganitzacions camperoles. L'endemà el vam 
dedicar a visitar el Centro Juana Azurduy, 
ONG fundada el 1989 per un grup de dones 

Píndoles d'esperança per Bolívia
que, en lluita contra el sistema patriarcal en 
la població i institucions, busquen l'apode-
rament i emancipació de dones i joves. Allí 
vam poder parlar amb alguns beneficiaris 
d'aquesta ONG, on Mans Unides ha finançat 
projectes contra la violència de gènere.

Després vam continuar ruta cap a Padilla, 
municipi a 160 km de Sucre, amb l'equip de 
l'Acció Cultural Loyola (ACLO). Fundada el 
1966, els seus projectes tenen la fi de millo-
rar la producció i la comercialització agríco-
la en comunitats agràries. Al vespre ens vam 
reunir amb líders de les comunitats, la ma-
joria dones, que ens van anar explicant com 
havia canviat la seva situació amb les millo-
res introduïdes gràcies a la formació rebuda.

L'endemà sortíem cap a El Alto, on hi ha 
una altra realitat, amb prop d’un milió d’ha-
bitants, la majoria indígenes d'ètnia aima-
ra, i La Paz amb prop d’un milió més. Vam 
visitar el Centro Yanapasiñani, l'únic centre 
allà, fundat el 2006, per iniciativa de dones 
que ajuden altres dones en l'apoderament 
econòmic i personal amb perspectiva de 
gènere. […] A la tarda vam visitar noies que 
ja havien acabat el curs i explicaven que els 
hi va tornar la il·lusió i les ganes lluitar per-
què els seus fills tinguessin un futur millor.

Ha estat un viatge intens, únic i irrepeti-
ble. Hem de tenir fe en la feina que fem des 
de Mans Unides a través de la solidaritat 
dels nostres col·laboradors, que es conver-
teix en esperança dels beneficiaris allà on 
estiguin. Aquests diners són píndoles d'es-
perança per aconseguir un món més just i 
humà. Jo he tingut la sort de veure-ho en les 
mirades de les persones que hem visitat.

L

JOAN
QUINTANA

Voluntari de Mans Unides
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Joan Sitjes, un referent per al nuvi
El casament és un dia en què cada de-
tall ha de ser perfecte, fet a mida i amb 
gran càrrega de significat. A Joan Sit-
jes posem a disposició dels nuvis totes 
les comoditats, com són la sala VIP i el 
personal especialista en moda, que us 
assessorarà i aconsellarà de mane-
ra totalment personalitzada. El servei 
també està disponible per a tots els 
assistents d’aquest dia tan màgic: con-
vidats, pares, dames d’honor, padrins 

Més de 25 anys d'experiència en l'or-
ganització de casaments avalen l'Hotel 
Ciutat de Granollers –Ciutat Nuvis– 
com una de les propostes més atracti-
ves per fer del dia més important de les 
vostres vides una jornada perfecta. 

L'Hotel Ciutat de Granollers és un 
establiment elegant i acollidor, renovat 
recentment, que es troba a només 10 
minuts a peu del centre històric. Està 
decorat segons les últimes tendènci-
es per l'estudi de interioristes Denys & 
Von Arend, amb colors càlids i mobili-
ari acollidor, per garantir el confort dels 
convidats. A més, disposa de diversos 
espais per adaptar-se a un casament 
de qualsevol mida. Així, té dos salons 
grans de 175 i 250 metres quadrats 

Vestuari 

JOAN SITJES

plaça de la Porxada, 25 - Granollers
Tel. 93 879 40 90 / joansitjes.com

HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

c. Turó d'en Bruguet, 2 - Granollers
Tel. 93 879 62 20
www.ciutatnuvis.com

respectivament –amb aforament per 
acollir un banquet per a 120 i 170 per-
sones–, així com l'anomenat Gran Saló, 
totalment exterior, llum natural, so d'alta 
fidelitat, canons projectors i panta-
lles, i un aforament per a 400 persones. 
A més, Ciutat Nuvis té un ampli jardí 
perfecte per fer l'aperitiu o un sopar 
exterior els mesos d'estiu, així com un 
hall de 230 metres quadrats.

L'espai per al banquet, doncs, 
s'adaptarà a qualsevol requisit i l'àpat 
també tindrà l'èxit assegurat. Tots els 
menús de noces inclouen l'aperitiu se-
lecte, l'exclusivitat del saló, la il·lumina-
ció del saló, begudes incloses durant 
les dues hores de ball, fundes blanques 
a les cadires, degustació del menú gra-

TALLER TASMANIA

carrer Corró, 21 - Granollers 
Tel. 93 879 21 66
www.tasmania.cat

Hotel Ciutat, més de 
25 anys d'experiència
en celebracions

Espais i banquet

Si hi ha un complement indispensable 
en un casament, aquest és l'anell dels 
nuvis. Per aquells que vulguin una ali-
ança personal i única, tenen la millor 
opció al taller Tasmania, que aquesta 
temporada presenta la col·lecció Forja. 

Es tracta d'uns anells fets amb un fil 
quadrat i gruixut, picat a l'enclusa, mo-
dificant el gruix i l'amplada a cops de 
martell, que és com es fan les peces ar-
tesanes, orgàniques i especials. Per això 
és impossible que n'hi hagi un d'igual. 

Es tracta d'aliances de plata blanca i 
oxidada, or groc, diamants i citrins. Unes 
peces úniques per a una unió especial.

Accessibilitat 

'Forja', la nova 
col·lecció d'anells 
al taller Tasmania

Especial
casaments

tuïta per a dues persones, centres de 
flors, minutes i sitting, habitació-to-
cador, nit de noces a l'hotel amb am-
polla de cava i esmorzar bufet inclòs, 
tractament relaxant antiestrès a l'Spa 
Calmness. També s'hi inclou l'elabora-
ció de la projecció audiovisual, selecció 
musical amb dj, decoració especial dins 
de l'hotel, personal especialitzat per 
entretenir els nens, pàrquing, preu es-

o amics, que també seran assessorats 
pels millors especialistes en moda.

Fundada l'any 1874, i després de cinc 
generacions dedicades a la moda i la 
confecció, Joan Sitjes és un referent 
de qualitat i elegància, amb les millors 
marques i les últimes tendències en una 
cèntrica botiga amb més de 800 metres 
quadrats.

A més, Joan Sitjes ofereix un servei 
d'arranjaments i assessorament que 

compta amb els millors professionals, 
dedicats no només a trobar allò que es-
teu buscant, sinó a allò que us quedarà 
realment bé. Perquè nuvis i convidats 
llueixin el millor vestuari en un dia tan 
especial.

pecial a les habitacions dels convidats 
que s'allotgin a l'hotel i un obsequi per 
als nuvis. Al web ciutatnuvis.com podreu 
veure i definir tots els detalls.
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El Circuit estrena la reforma dels boxs
El Circuit de Barcelona-Catalunya estrena pit lane amb els frontals nous 
dels boxs, ja que les portes antigues s'han substituït per accessos nous 
motoritzats. A més, el sistema d'il·luminació dels garatges també s'ha 
substituït per llums led, amb un consum inferior i una potència superior. 
Durant la Fórmula 1 pre-season testing es farà l'estrena dels canvis.

Visita del CN La Latina Iara
L'equip absolut de waterpolo del CNG  
s'enfrontarà dissabte (16.15 h) a les  
instal·lacions granollerines al CN La Latina  
Iara, actual cinquè classificat. Els homes de 
Tomas Bruder ocupen ara el vuitè lloc.

ESPORTS

GRANOLLERS. Dissabte, més d'una 
quinzena de persones del Club 
Tennis Taula Granollers (TT Gra-
nollers) es van reunir al Green 
Indoor Park, a les Franqueses, per 
disputar un minitorneig. La tro-
bada va servir, també, per parlar 
dels pròxims passos que prendrà 
l'entitat, que al desembre va rebre 
la notificació que informava que ja 
és un club inscrit al Registre d'En-
titats Esportives de la Generalitat. 
"Ara, els propòsits que tenim 
són consolidar el club, fer créi·
xer la base social i competir de 
forma federada", explica David 
Selva, un dels fundadors del TT 
Granollers i president de la nova 
entitat, que compta amb un col-
lectiu estable d'entre 10 i 12 per-
sones. "El club vol ser integra·
dor i obert a edats i condicions 
diferents, de fet comptem amb 
un grup variat que inclou noies, 
també", afegeix Selva. 

El març del 2019 es va començar 
a gestar la idea de crear un club i es 
van començar els processos de di-
fusió de la iniciativa. Fins ara, el TT 
Granollers ha anat fent trobades 
setmanals al parc Torras Villà i al 
parc del Falgar, a Llerona, amb un 
col·lectiu d'unes 30 persones. 

Actualment, l'Ajuntament està 
cercant un espai on el TT Grano-
llers pugui entrenar. "Logísti·
cament, necessitem un espai 
d'uns 60 o 70 metres quadrats 

ttg

TENNIS TAULA  L'ENTITAT, JA CONSTITUÏDA OFICIALMENT, DEMANA UN ESPAI PER ENTRENAR

El nou Club Tennis Taula unirà 
competició federada i escola

POLIESPORTIU  TRASLLAT PER LA INUNDACIÓ DEL PAVELLÓ GIRONÍ

El campionat territorial de xous 
de patinatge artístic de Girona se 
celebrarà al Palau d'Esports diu-
menge 16 de febrer. L'esdeveni-
ment havia de tenir lloc diumenge 
passat al pavelló de Fontajau de 
Girona, que es va inundar durant 
el temporal Gloria. Així doncs, la 
Federació Catalana de Patinatge 
va decidir traslladar el campionat 
al Palau d'Esports, una instal·lació 
relativament pròxima a Girona que 
disposa, igual que Fontajau, d'una 
gran capacitat de públic. "Com que 
s'han venut més de 4.000 en·
trades, necessitàvem trobar un 
lloc que acceptés, com a mínim, 
aquesta capacitat –a més dels 
patinadors–", relata Josep Badia, 
president del Comitè de Patinatge 
Artístic de la Territorial de Girona. 
"Per a nosaltres, és molt espe·
cial tenir l'oportunitat de veure 
els campions i subcampions del 
món de prop", comenta Marina 
Molina, presidenta de l'Associació 
de Patinatge Artístic de Granollers. 
Hi seran el Club Patinatge Artístic 
(CPA) Girona i el Club Patinatge 
Artístic (CPA) Olot, que la tem-
porada anterior van aconseguir 
tancar edició en primera i segona 
posició al Mundial respectivament. 

Així, Granollers acollirà 26 grups 
de xou, cinc grans –el CPA Olot 
portarà dos grups, CP Celrà, CPA 
Girona, i GEiEG–, vuit petits –AE 

Fornells, CP Breda, CP Bescanó, PA 
Maçanet, CPA Cornellà del Terri, CP 
Bisbalenc, FD Cassanenc i CP Lla-
gostera–, nou de categoria júnior –
CPA Olot, PA Figueres, CPA Girona, 
CP Bescanó, GEiEG, PA Maçanet, CP 
Sant Josep, CP Salt i FD Cassanenc–, 
tres quartets sènior –CP Bescanó, 
CP Hostalric i CP Lloret– i un quar-
tet júnior, CP Hostalric. Durant 
aquests dies, l'organització –el 
Comitè de Patinatge Artístic de la 
Federació Catalana de Patinatge 
(FECAPA)– està estudiant de quina 
manera adaptarà el campionat a la 
nova instal·lació. L'esdeveniment, 
que inaugurarà la temporada de 
patinatge en grups de xou, no comp-
tarà amb la participació, en compe-
tició, de l'Associació de Patinatge 
Artístic de Granollers perquè l'en-
titat granollerina competeix de for-
ma individual, i, a més, pertany a la 
territorial de Barcelona. "El club de 
patinatge artístic de Granollers 
donarem suport a l'esdeveni·
ment i estem predisposats a col·
laborar en el que calgui", comenta 
Molina, qui afegeix que "s'està es·
tudiant que del servei de bar del 
Palau se n'ocupin pares i mares 
voluntàries de l'Associació, tot i 
que encara no està tancada la de·
cisió", detalla Molina. Badia agraeix 
al consistori i al servei del pavelló 
"les facilitats que ens estan po·
sant per acollir·nos a la ciutat". 

El Palau rep 5.000 persones 
per al campionat territorial 
de xous de patinatge artístic

MINITORNEIG Es va celebrar dissabte al Green Indoor Park de les Franqueses

amb dues taules de ping·pong i 
una il·luminació adequada", re-
lata Selva, qui va competir durant 
17 anys al Club Tennis Taula Els 
8 La Garriga i es preguntava "com 
podia ser que a la ciutat no exis·
tís cap entitat que promogués 
aquest esport", amb la referència 
del Club 2002 Mollet de Tennis de 
Taula, el Club Tennis Taula Parets 
i el Club Tennis Taula Cardedeu, 
entre altres entitats de municipis 
veïns. 

Una de les activitats en què el 
club treballarà els pròxims mesos 
és la possibilitat de crear un tor-
neig de tennis taula per a la festa 

major de Blancs i Blaus d'enguany 
o de l'any vinent, en funció de com 
avanci la nova entitat. 

També escola esportiva
De moment, el Club Tennis Taula 
compta amb un equip general, i 
un dels propòsits és, també, crear 
una escola –a tall de planter– amb 
un entrenador que dinamitzi les 
sessions. El TT Granollers comp-
ta, també, amb el suport de Xavier 
Villoro, jugador del Club Ciervo de 
Sabadell, qui va firmar la inicia-
tiva des de bon principi i ofereix 
consells esportius a la nova for-
mació de Granollers.  a.jiménez
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GRANOLLERS. Després del triomf 
del KH-7 a l'anada de vuitens de 
final de la Challenge Cup per 19 a 
32 davant del DHC Sokol Poruba, 
les granollerines afronten amb 
marge la tornada, que tindrà lloc 
al Palau diumenge (12.30 h). Amb 
tot, "no sé si 13 gols d'avantatge 
són suficients", alerta prudent 
l'entrenador, Robert Cuesta, qui 
afegeix que "el que hem de fer és 
anar a buscar el partit i no espe-
cular amb el marcador", relata 
el tècnic. "L'obligació que tenim 
davant de la nostra gent és anar 
a guanyar", conclou Cuesta. El 
KH-7 BMG espera un Palau amb la 
màxima afició possible, a l'espera 
de fer-hi història. 

Les granollerines afronten la 
disputa amb el precedent del par-
tit que van jugar ahir, dimecres, 
[després del tancament d'aquesta 

bmg

HANDBOL | Challenge Cup  A L'ANADA LES GRANOLLERINES VAN SUPERAR AMB CONTUNDÈNCIA L'EQUIP DE LA REPÚBLICA TXECA

El KH-7 rebrà el DHC Sokol Poruba 
amb prudència tot i els 13 gols de marge

edició] a casa contra el Mecalia 
Atlético Guardés, un altre par-
tit important a la lliga Guerreras 
Iberdrola. "En aquesta lliga tots 
els partits estan sent molt igua-
lats", descriu Cuesta.  a.j.

Lliga Asobal

El Fraikin rebrà divendres (20 h) al Pa-
lau el Frigoríficos Morrazo Cangas, un 
conjunt que és penúltim a la classifi-
cació, amb tan sols 7 punts. El Fraikin, 
que ocupa la part intermèdia de la 
taula, en sisè lloc, gaudeix de 15 tre-
ballats punts, fruit de 7 triomfs, 1 empat 
i 7 derrotes.

CONTRA EL PENÚLTIM 
DE LA CLASSIFICACIÓ

El BMG, a la fase final de la Copa del Rei
El sènior masculí s'ha classificat per a la fase final de la Copa del Rei. 
Diumenge el Fraikin es va imposar, a la tornada, per 28 a 21 a l'AX Puente 
Genil després de caure, a Còrdova, amb l'ajustat marcador de 28 a 27. 
"Hem sabut aguantar molt bé en defensa", celebrava Rama.

L'Esport Club lluita 
per entrar en  
play-off d'ascens
La 23a jornada a Tercera Divisió 
enfrontarà l'Esport Club (EC) al 
Terrassa FC diumenge (12 h) al 
camp municipal de carrer Giro-
na. Oriol Molins, quart capità de 
l'EC i màxim golejador de l'equip 
la temporada 2018-2019, s'incor-
porava diumenge contra l'Europa 
després d'una lesió. "L'EC va te-
nir possibilitats d'empatar la 
setmana passada gràcies al pa-
per de Molins", asseguren fonts 
del club, però finalment l'Europa 
es va imposar per 2 gols a 1. 

Diumenge rebran, des de la si-
sena posició a la classificació, el 
segon de la taula, que gaudeix de 
44 anotacions. "El de diumenge 
serà un rival directe per a la 
nostra lluita, que és intentar 
entrar en play-off d'ascens i es-
tar entre els quatre primers", 
explica Molins, i alerta que "el 
Terrassa té jugadors que po-
den marcar la diferència".  

FUTBOL | Tercera Divisió

BÀSQUET | Copa Catalunya  COLÍDERS A LA CLASSIFICACIÓ

El CBG afronta la 16a jornada amb 
una molt bona ratxa i amb dos 
punts més respecte al Temple-UE 
Horta, el pròxim rival. El partit 
tindrà lloc dissabte (18.05 h) a 
les instal·lacions barcelonines, i 
es presenta amb "l'objectiu de 
recuperar la derrota que vam 
patir a casa per un sol punt, a la 
primera volta de la lliga", relata 
Ricard Ventura, tècnic dels gra-
nollerins. El conjunt afrontarà el 
matx després d'encadenar quatre 
victòries seguides. "En estar en 
posició de colíders a la classi-
ficació, tenim molta confiança 

per seguir sumant victòries", 
afegeix Marc Subirachs, jugador 
de l'equip, però l'entrenador aler-
ta que "serà una disputa molt 
dura, perquè l'Horta a casa es 
tanca molt i és un conjunt molt 
dur defensivament". 

Malgrat les adversitats, el CBG 
té clar què ha de fer per guanyar 
i mesurarà el conjunt barcelo-
ní amb la moral de saber que, si 
guanya, acumularia la cinquena 
victòria seguida. Diumenge, els 
granollerins s'imposaven al Sant 
Josep de Badalona per 62 a 68 a 
domicili.  a.j.

El CBG, amb cinc victòries 
encadenades, retroba l'Horta

LES FRANQUESES. La 24 edició de la 
Nit de l'Esport –que se celebrarà 
divendres 28 de febrer (21 h)– 
s'acosta amb algunes novetats. 
Enguany, els propis esportistes 
podran presentar la seva candi-
datura individual com a nominats 
per a les categories amateurs 
femenina, masculina, millor en-

trenador, formació femenina, for-
mació masculina, promoció mas-
culina i promoció femenina. 

L'objectiu de la celebració serà, 
com és habitual, fer un reconeixe-
ment públic i premiar els esportis-
tes, persones i entitats locals que 
van destacar el darrer any pels 
seus èxits i dedicació. A banda 

RECONEIXEMENTS  ELS PREMIS LOCALS ES LLIURARAN EL DIA 28 DE FEBRER

Els esportistes poden presentar 
candidatura a la Nit de l'Esport

dels guardons, durant l'acte tam-
bé es realitzarà un reconeixement 
a les gestes esportives d'entitats i 
als mèrits personals. 

Les places de l'esdeveniment 
són limitades, i per assistir, cal 
comprar els tiquets a l'oficina 
del Patronat Municipal d'Esports 
(PME) pel preu de 20 euros per 
persona. L'esdeveniment, orga-
nitzat majorment pel consistori 
franquesí i el PME, compta amb el 
suport de la Diputació de Barcelo-
na i la Generalitat de Catalunya.  

El Llerona visita 
Montcada després 
del triomf a Lliçà
La victòria a la darrera jornada 
contra el Lliçà de Vall (2 a 1) serà 
útil per al Llerona per arribar 
amb cert optimisme a l'encontre 
complicat d'aquest cap de setma-
na. L'equip franquesí visitarà diu-
menge el Santa Maria de Mont-
cada, quart a la classificació del 
grup 9 de Tercera Catalana.

Diumenge, però, haurà d'evitar 
moments com els del cap de set-
mana passat, en què un darrer 
tram de partit descontrolat gaire-
bé li va valer l'empat amb el cuer 
de la lliga. 

Actualment el Llerona és 9è a 
mitja taula, empatat a 29 punts 
amb el Montmeló.  

Primer curs de socorrisme aquàtic
El CNG i Dinàmics han impulsat el primer curs de socorrisme aquàtic –
que ha engegat a les instal·lacions del club– i que contribuirà a cobrir la 
demanda que hi ha al Vallès Oriental d'una professió que només es pot 
exercir amb una titulació oficial. El president del CNG, Eduard Escandell, 
agraeix a Dinàmics "la confiança que ha dipositat en el club per tirar 
endavant aquest programa formatiu, que és necessari". El curs de 
socorrisme aquàtic tindrà una durada de tres mesos. Les pràctiques es fa-
ran al maig, de manera que els titulats ja podran treballar aquest estiu. 

NATACIÓ ARTÍSTICA  LIDERATGE A LA LLIGA DE FIGURES

Les nedadores dels equips aleví i 
infantil de natació artística del Club 
Natació Granollers (CNG) han supe-
rat les proves de nivell –exigides per 
la Federació– de forma satisfactòria 
que les acrediten per participar en 
el Campionat d'Espanya que tindrà 
lloc a principi de març. Els àrbitres 
de la convocatòria van avaluar les 
habilitats de les nedadores tant en 

aigua com en sec. En categoria aleví, 
les nedadores que van superar les 
proves són Berta Retana, Jana Fran-
cisco, Noa Solano, Ona Soy, Abril 
Grau, Paula Flores i Arlet Arnan, i 
en infantil, Olivia Rodríguez, Laura 
Ansó i Berta Bedmar. 

D'altra banda, les nedadores CNG 
va marcar el lideratge a la tercera 
jornada de la Lliga de Figures.  

Nedadores aleví i infantil 
del CNG, a l'estatal de 'sincro'
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POLIESPORTIU  SETÈ MEMORIAL GUADALUPE BURGOS SÁNCHEZ

Un centenar de jugadors 
de bàdminton, al Congost

kaloni morera

SETENA EDICIÓ  Del Memorial Guadalupe Burgos Sánchez

LES FRANQUESES. Iona Lobato i 
Alfredo Domínguez, del club Ka-
rate Nokachi les Franqueses –di-
rigit per Montse Marín i Agustín 
Núñez–, aniran en representació 
de la Real Federació Espanyola de 
Karate al campionat d’Europa que 
tindrà lloc aquest cap de setmana 
a Budapest. 

Iona Lobato, actual medalla de 
bronze en el mundial celebrat a 
Xile, ho farà en la categoria de ku-
mite cadet femení -54 kg i Alfredo 
Domínguez, campió estatal, en la 
modalitat de kumite sub-21 mas-
culí -75 kg.  

A BUDAPEST, EN REPRESENTACIÓ DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA

Alfredo Domínguez i Iona 
Lobato, a l'europeu de karate

La setena edició del Memorial 
Guadalupe Burgos Sánchez va 
tenir lloc dissabte i diumenge al 
pavelló del Congost amb la re-
buda d'uns 100 jugadors –de les 
categories sub-15 i sub-19– pro-
vinents d'Aragó, Astúries, el País 
Valencià, la Comunitat de Madrid, 
Galícia, les Illes Balears, Caste-
lla i Lleó, Navarra i Catalunya. La 
cita, en homenatge a Guadalupe 
Burgos –qui va ser la secretaria 
general de la Federació Catalana 
de Bàdminton i parella de l'actual 
president de l'Associació Grano-
llers Esportiva (AGE), Rafael Lu-
cas–, va acollir alguns dels millors 
jugadors estatals. 

Jofre Comella, del club amfitrió 
–l'AGE–, va vèncer en la catego-
ria individual masculina davant 
de Raúl García, de Burgos. Con-
juntament amb l'asturià Marcos 
García, Comella es va imposar a 
Martín Mosquera, provinent del 
CER Vigo, i Ramón Rovira, d'Eivis-

n Els granollerins Carlos Piris i Joan 
Monroy –integrants del CARD Joaquín 
Blume de Madrid– van aconseguir 
disputar els quarts de final als dobles 
masculí al RSL Iceland International 
2020, una cita disputada a Reykjavík 
(Islàndia) del 23 al 26 de gener. A més, 
Piris també va arribar a quarts de final 
a la prova individual masculina, el que 
va suposar la seva millor actuació in-
ternacional al Circuit Absolut.

PIRIS I MONROY, FINS 
ALS QUARTS DE FINAL 
DE L'INTERNACIONAL

sa, a la final. En dobles femenins, 
Amaia Torrealba, del Belmecher, 
i la granollerina Marta González 
van ser superades en tres sets per 
les alacantines Adika Carulla i Ana 
Caballero. 

nokachi

ALFREDO I IONA Seleccionats
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No hi va haver rècord, però els 
corredors que partien favorits 
van complir expectatives. Així, el 
gran destacat, l'atleta sud-africà 
Stephen Mokoka, de 34 anys, va 
ser el guanyador de la 34a edició 
de La Mitja –amb una participació 
d'unes 8.000 persones–, amb un 
temps d'1h01'28", però no va po-
der superar el seu rècord perso-
nal (59'51") ni tampoc el rècord 
de la prova (59'26"), que data del 
2008 i encara manté en possessió 
el desaparegut atleta kenyà Sa-
muel Wanjiru. 

A més, Mokoka va haver de 
treballar-s'ho i imposar-se en 
un emocionant esprint final. En 
el podi van acompanyar-lo l'eri-
treu Yohanes Ghebergergis, amb 
1h01'31", i el kenyà Vestus Che-
boi Chenjor amb 1h01'35". Tots 
ells són atletes de l'equip aportat 
per Nike, que va formar el grup 

capdavanter que va destacar els 
compassos inicials de la cursa. 
Els tres primers classificats van 
arribar junts al centre de Grano-
llers –després d'haver sortit des 
de la capital del Vallès Oriental i 
haver passat per les Franqueses, i 
la Garriga– i les distàncies defini-
tives van originar-se en l'esprint 
final. El primer atleta català va ser 
Ricard Pastó, 10è (1h06'38").

D'altra banda, l'atleta ucraï-
nesa Daria Mykhailova va ser la 
guanyadora en categoria feme-
nina en vèncer amb un temps 
d'1h12'37" –la seva millor marca 
personal és 1h11'36"–. Mykhailo-
va va liderar la prova en tot mo-
ment i va treure més d'un minut a 
la segona classificada, que va ser 
l'anglesa Lucy Reid (1h13'59"), 
i a la tercera, l'alacantina Gema 
Barrachina (1h14'20"). La bada-
lonina Míriam Ortiz, la guanyado-

ra de l'edició de l'any passat, va 
ser cinquena (1h16'25"), mentre 
que l'atleta montornesenca Eli 
Gordón va fer el setè millor temps 
femení (1h18'10").

La cursa va estar marcada pel 
sol que va lluir durant tot el matí i 
una temperatura primaveral. 

Els 10 Km
D'altra banda, en el gran aperi-
tiu de La Mitja, els 10Km, els 
guanyadors van ser Daniel Moi-
sés (32'21") i Clara Martínez 
(34'15"). En categoria masculina, 
el podi van completar-lo els ger-
mans Benhambarka, Mohamed 
(32'33") i Ali (32'36"), i en feme-
nina, Montse Garcia (35'43") i 
Charo Cobos (35'43"). 

Per últim, els vencedors d'El 
Quart –5 quilòmetres– van ser 
Genís Fernández (16'19") i Cami-
la Danieluk (22'32"). ❉ s.e.

Els corredors favorits compleixen
El sud-africà Stephen Mokoka aconsegueix
guanyar la Mitja després d'un emocionant esprint final

UNS 300 GEGANTERS VAN FER LA SEVA COMPETICIÓ
La Mitja s'acompanya de diferents activitats culturals que fan que sigui 
més que una cursa. Una de les que s'ha consolidat any rere any –ja en 
fa 29– és la Cursa de Gegants, organitzada per l'AE La Mitja i la colla 
gegantera dels Rajolers de Blancs i Blaus, que dissabte al vespre van 
aplegar uns 300 geganters de les colles portadores d'uns 30 gegants.

la cursa dels més alts

kaloni morera

k.m.

granollers / les franqueses / la garrigaRESUM

La ucraïnesa Daria Mykhailova va ser la primera 
dona a creuar la meta i va liderar la prova des de l'inici

kaloni morera

COMPETIT  Mokoka entrava primer a la meta després d'un intens esprint final BON RITME  Mykhailova va dominar la cursa en tot moment
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DEL 10 AL 15 DE FEBRER, ET CONVIDEM A GAUDIR 
DE LES NOSTRES REBAIXES I DESCOMPTES*

*Els productes de CatSalut no disposen de les nostres ofertes.

GRàCIeS VALLÈS ORIENTAL

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 3  

T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS MOLLET
C. Compte d’Urgell, 94, Esc. 1 Local 3 

T. 93 579 18 80

10
ANYS

la més integradora

k.m.

LA MINI ESTRENAVA DUES CATEGORIES DE 2 I 3 ANYS
Des d'aquest any, la Mitja també té un espai per aquells 
que encara van en cotxet. La Mini estrenava dissabte dues 
categories per als més petits de la casa, que van avançar 
cap a la meta sovint acompanyats dels seus pares. Sigui 
com sigui, ja tenen un pas a la Mitja.

la dels més petits de la casa

k.m.

L'EXÈRCIT DE VOLUNTARIS 
L'organització de la Mitja compta amb 
centenars de voluntaris que permeten 
que la cursa sigui un èxit. Fan tasques tant 
de repartició de dorsals i obsequis, com 
d'avituallament i seguretat en el circuit.

la MÉS COMPROMESA

la mitja

granollers / les franqueses / la garrigaRESUM

EL RICARD I EL JUSTINO HAN CORREGUT LA MITJA
Els treballadors de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO) van fer possible 
que dos usuaris de les residències de l'entitat poguessin fer la Mitja malgrat la 
discapacitat severa que pateixen. Els impulsors d'aquesta iniciativa integradora 
van compartir sortida amb un altre dels projectes solidaris vinculats a la cursa, el 
de la família i amics de la Berta, una nena franquesina que té la síndrome de Rett.

VICENÇS RELATS,
periodista 

CÓRRER TOT PERSISTINT
A Francesc Molins i Casas, in memoriam.

Diumenge passat, un any més, la bona gent de la Mitja va 
aconseguir la fita bestial de treure molts milers de corredors 
i corredores  –cap a 10.000– pels carrers i la carretera que 
enllacen Granollers, les Franqueses i la Garriga. No els agrairem 
mai prou a tots plegats –organització, voluntariat...– que la cita 
de cada primer diumenge de febrer estimuli tanta gent, des 
de l’any 1987, a preparar-se les setmanes prèvies i una mica 
durant tot l’any per no fallar a l’hora de la cita sagrada. Quants 
hàbits saludables ha propagat la bogeria de la família mitgera!

Enguany jo hi corria amb el dolor de saber que no em troba-
ria enlloc el meu estimat sogre, en Francesc Molins Casas, que 
ens acaba de deixar i que tants de cops era a esperar-me amb 
la seva filla i les seves nétes per donar-me ànims. Quin greu, 
Cisco, però notava que m’empenyies!

En sortir de la Garriga, prop de la rotonda de Can Terrers, 
vaig viure la trista experiència de veure com un corredor barrut 
s’encarava a una dona que ens animava des de la vorera, bran-
dant una petita pancarta que reclamava “llibertat presos polí-
tics”. La va inquirir de mala manera dient-li que allò no tocava, 
que no era lloc de política, i no sé quines altres bestieses... 

Jo vaig recriminar-li que increpés aquella senyora i li vaig 
reclamar respecte, dient-li que tothom pot expressar les 
seves demandes a l’espai públic i que cadascú corria pel que 
volia, com jo mateix que ho feia amb una samarreta groga, que 
també reclamava la llibertat de les persones preses polítiques 
i exiliades, o com una noia que un tros abans duia un fulard a 
la cintura amb la imatge de Jordi Turull. Esclar, això tampoc no 
li va agradar a aquell corredor incívic i m’ho va refregar fins 
que li vaig acabar dient que era un “fatxa”, moment en el qual, 
amb to amenaçador, em va comminar a sortir de la cursa, que 
passaríem a les mans. Gràcies a la sensatesa dels corredors 
que es van posar entre nosaltres, la cosa no va passar d’aquí i 
des d’aquestes ratlles els ho agraeixo de cor. 

No sé si aquell home amb tan poca esportivitat és de per 
aquí o de ben enllà d’on puguin ser tants corredors de la nostra 
Mitja, famosa arreu. Voldria dir-li, però, que la seva actitud 
és la típica d’aquells que, quan es reclamen drets humans 
i polítics que no comparteixen, de seguida ho arreglarien a 
bufetades. I em va fer pensar en l’escena esperpèntica dels 
líders de Ciutadans que la setmana passada van anar a vomitar 
la seva bilis contra els presos polítics que compareixien a la 
comissió del 155 al Parlament, i que van marxar just quan Oriol 
Junqueras pretenia dialogar-hi. Una actitud farisaica, també, 
com la d’aquells altres que no van gosar ni anar-los a escoltar, 
però que després els pidolen el vot perquè a Espanya hi pugui 
haver un govern que diu que vol ser tan dialogant. Ai, sí!

Corrent amb la força de pensar en l’avi enyorat i amb la 
mala llet que em va encomanar el corredor barrut fins i tot vaig 
aconseguir millorar la meva darrera marca. I, fet i fet, la vam 
córrer un cop més, que és del que es tractava... 

I és que de persistir, en definitiva, és del que es tracta en 
tantes lluites. Sabent que, com diu el poeta Salvador Espriu, 
“tenim la raó, contra bords i lladres, el meu poble i jo”.

AL RECORREGUT, PANCARTES, BANDERES I LLAÇOS
La pancarta de l'Ajuntament de les Franqueses que 
reclama la llibertat dels presos polítics no va ser l'única 
que es va poder veure durant el recorregut de la Mitja, amb 
estelades i llaços grocs. I és que les grans fites esportives 
sempre s'usen com a altaveus.

la més reivindicativa

xavier solanas
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CULTURA
Calçotada del CE LleronaImprovisació guiada de moviment al CAM
Enguany se celebrarà el 23è Memorial Pere 
Bou amb una calçotada diumenge 16 de febrer 
al Consell del Poble de Llerona. Els tiquets dels 
adults tenen un preu de 25 euros, els d'infants, 
12, i els dels jugadors del CE Llerona, 10.

La companyia resident al Centre d'Arts en Moviment (CAM) de Roca 
Umbert Attila Andrasi oferirà una improvisació guiada dissabte (18 h) 
al mateix CAM. L'activitat, que és gratuïta i de nivell intermedi-avançat, 
requereix inscripció, que es pot fer al web d'Escena grAn. La sessió 
proposarà experimentar amb el cos.

La placeta del carrer Corró, da-
vant de la Sala de Cultura Sant 
Francesc, va esdevenir l'escenari 
en què, divendres a la tarda, set 
Diablots, l'Abat dels Bojos i el Tres 
Rals de Can Solda presentaven les 
tres novetats principals del pro-
grama de Carnestoltes d'enguany, 
organitzat pel col·lectiu Som Car-
naval i l'Ajuntament. Les diferèn-
cies respecte a altres anys tenen 
a veure amb les dates de l'edicte 
reial, el canvi en el recorregut de 
la rua –que passa de ser de tres 
quilòmetres a un i mig–, i l'establi-
ment del Palau de Can Solda a la 
mateixa sala Sant Francesc. 

Un any més, el lema que em-
marca el programa de les festes 
és De l'ou a la sardina i de la rauxa 
al seny i acompanyarà els grano-
llerins entre els dies 16 i 26 de 
febrer, amb el tret de sortida ofi-
cial dijous 20, quan començarà el 
mandat del rei Carnestoltes. 

La principal novetat, doncs, és la 
recuperació d’un element històric 
del carnaval granollerí, rescatat 
del llibre Granollers Vila Oberta 
d’Amador Garrell i Alsina, el Palau 
de Can Solda. L’any 2017 la fes-
ta recuperava la figura de Solda, 
rebatejat com a Tres Rals de Can 
Solda, un antic drapaire que vivia 
al carrer de Corró a inicis del segle 
XX. Una persona que vivia inten-
sament el Carnaval i que volia que 
així el visquessin els granollerins. 
Per aquest motiu va importar dels 
mercats del Born i de Santa Cateri-
na, de Barcelona, els palaus que 
s’hi organitzaven i va instal·lar-ne 
un a l’entrada de casa seva. 

El Carnestoltes recupera el Palau 
de Can Solda, que obrirà dijous gras

TRADICIÓ DIVENDRES A LA TARDA LA PLACETA DEL CARRER CORRÓ VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE CARNAVAL

kaloni morera

DIABLOTS Conjuntament amb l'Abat dels Bojos i el Tres Rals de Can Solda, van presentar el Carnaval d'enguany

Les activitats començaran el 
16 de febrer (12 h), a la Porxada, 
amb el ball de gitanes amb la Colla 
de Gitanes i l’Esbart Dansaire. El 
mateix diumenge (17.30 i 19 h), 
el Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) ha programat dos passis 
d'El Carnaval dels animals de Ca-
mille Saint-Saëns, amb l’Orquestra 
de Cambra de Granollers (OCGr). 
Dijous Gras, que coincidirà amb el 
20 de febrer (19 h), el rei Carnes-
toltes, acompanyat de l’Abat dels 
Bojos i dels Diablots, proclamarà 
l’edicte reial i s’obrirà el Palau de 
Can Solda, després de la cercavila. 
El primer dia de Carnaval acabarà 
amb l'activitat Tastatruita. Vine a 
tastar la truita de l'Abat (19.30 h) 
al Palau de Can Solda. L’endemà 

(10 h), les escoles faran l’ofrena 
dels ous a Sa Majestat a la Porxa-
da, i a la tarda (17 h), al Palau de 
Can Solda, hi haurà l’espectacle 
Somriu, contes i cançons. També 
tindrà lloc un taller de disfresses 
i maquillatge (17.30 h) a la Troca 
de Roca Umbert. Divendres 21 de 
febrer (21 h) finalitzarà amb el 
ball de gralles amb els Rajolers i 
el discjòquei Ruiz. Dissabte 22 de 
febrer (12 h) se celebrarà un con-
cert, vermut i cercavila temàtica 
de swing amb inici al Palau de Can 
Solda, i el Carnaball de swing, amb 
l'entitat Lindyfrogs (13.30 h). A la 
tarda (17.30 h), tindrà lloc la cer-
cavila infantil, i hi haurà el ball de 
disfresses amb Xics and Roll (18 
h). A la nit (23.30 h), la Nau B1 

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

POLLO 
A L’AST 
CADA DIA

Teléfonos de información: 634 73 23 19 - 640 87 12 15
Passeig de la Muntanya, 17 · Granollers

LES FRANQUESES.  El cavaller Sant 
Jordi va arribant, i per aquest mo-
tiu s'ha obert el termini per pre-
sentar els treballs participants en 
la 30a edició del Concurs Literari. 
Les obres es poden lliurar fins  al-
dilluns 2 de març a la Biblioteca 
Municipal de Bellavista o bé a la 
sala de lectura de Can Ganduxer. 
Les modalitats i categories que 
s'han establert enguany són ro-
dolins i cal·ligrames per a infants 
de cicle inicial, poesia amb cinc 
categories –cicle mitjà, cicle supe-
rior, primer i segon d'ESO, tercer i 
quart d'ESO i adults, a partir de 16 
anys– i prosa amb cinc categories, 
també –cicle mitjà, cicle superi-
or, primer i segon d'ESO, tercer i 
quart d'ESO i adults, a partir de 16 
anys–. El Concurs Literari oferirà 
tres premis per modalitat i ca-
tegoria, i consistiran en vals –de 
70 euros per als primers premis i 
40 per als segons, tercers i men-
cions especials– a bescanviar per 
llibres. A més, tots els guanyadors 
rebran dues entrades per assistir 
a un dels espectacles organitzats 
pel Patronat Municipal de Cultu-
ra, Educació, Infància i Joventut 
durant la temporada de la tardor 
d'enguany. ❉

GRANOLLERS. Dimecres (19 h), en 
el marc del Laboratori de post-
fotografia, tindrà lloc la primera 
sessió, Una excusa per dibuixar 2. 
L'activitat es farà a l'Espai d'Arts 
de Roca Umbert i remarcarà la im-
portància del dibuix com a mèto-
de per a la reflexió. ❉

Inici del Laboratori 
de postfotografia

Obert el termini 
per al concurs 
literari escolar 
de Sant Jordi

30a EDICIÓ DEL CERTAMEN

CONCURSOS DE COMPARSES A CORRÓ D'AVALL I BELLAVISTA
■ El Carnaval franquesí tindrà lloc dissabte 22 de febrer i 
recorrerà els carrers de Corró d'Avall i Bellavista en forma de 
dues rues. A Corró d'Avall, el recorregut començarà a les 16.45 
h amb una trobada de les comparses al carrer del Migdia, i a 
les 17 h es donarà el tret de sortida a la rua des de la cruïlla de 
la carretera de Ribes fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. 
Cap a les 17.45 h tindrà lloc una exhibició de les comparses, i 
posteriorment hi haurà animació i xocolatada. A les 19.45 h es 
farà el lliurament de premis del concurs de comparses. Les 
inscripcions es poden formalitzar fins al 17 de febrer al Centre 

Cultural de Can Ganduxer i al Centre Cultural de Bellavista.
En el cas del barri de Bellavista, el 22 de febrer (17.30 h) 

hi haurà la trobada i es farà una fotografia de les comparses 
a la plaça Major. A les 18 h començarà la rua, que s'enfila-
rà pel passeig d'Andalusia fins a acabar a la plaça major. A 
les 19.30 h se celebrarà l'exhibició i el lliurament de premis, 
i hi haurà xocolatada i ball. Per participar en el certamen de 
comparses de Bellavista, cal apuntar-se fins al 17 de febrer 
a les oficines de l'Associació de Veïns (AV), al Casal d'Avis o 
al Centre Social de Bellavista.

acollirà el concert Carnaval a la fà-
brica amb Seguirem, una formació 
tribut a Obrint Pas. La nit inclourà 
un concurs de disfresses i premis 
a les millors individuals i de grup. 

La rua sortirà de Tres Torres
Diumenge 23 de febrer (17.30 h) 
tindrà lloc la rua de Carnaval i el 
concurs de comparses, que des-
filaran pels carrers del barri de 
Tres Torres, a diferència de l'any 
passat, quan la rua començava a la 
zona de l'INS Antoni Cumella. 

Enguany, doncs, l'itinerari par-
tirà de la masia de Tres Torres, 
on es concentraran els grups, que 
seguiran el recorregut pel carrer 
Francesc Macià, Alfons IV, la pla-
ça de la Corona i la carretera fins 
a la Porxada, tot passant pel car-
rer Sant Roc. "El recorregut serà 
més àgil aquest any", comenta el 
cap tècnic de Cultura de l'Ajunta-
ment, Marcel Oliveres. ❉
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TEATRE  EL MUNTATGE, DIRIGIT PER FERRAN UTZET, ATERRARÀ AL TAG DIUMENGE

L''Esperant Godot' de la Beckett 
arriba amb Pol López i Nao Albet
GRANOLLERS. Esperant Godot ater-
rarà al Teatre Auditori de Grano-
llers (TAG) de la mà dels actors 
Pol López –qui encarna Vladimir– 
i Nao Albet –qui interpreta Estra-
gó–, Aitor Galisteo-Rocher i Blai 
Juanet. L'obra, dirigida per Ferran 
Utzet, és una adaptació del clàssic 
universal Tot esperant Godot –una 
de les obres més influents del se-
gle XX i que s'emmarca en el teatre 
de l'absurd–, estrenada el 1953 i 
escrita pel dramaturg, novel·lista 
i poeta irlandès Samuel Beckett. 
L'obra –que tindrà una durada de 
150 minuts– ha estat produïda 
per la Sala Beckett de Barcelona. 
L'espectacle inclourà una de les 
escenes més icòniques de l'ima-
ginari teatral col·lectiu; Vladimir 
i Estragó, al costat d'un arbre, es-
perant l'arribada de Godot.

Democratització del clàssic
Si bé és cert que la proposta no 
revisa ni modifica el text origi-
nal, aposta per "trencar amb 
una certa sensació de solem-

nitat", relata Ferran Utzet, direc-
tor de l'obra, qui afegeix que un 
dels propòsits de l'espectacle és 
"fer el clàssic més accessible a 
tothom". A més, Esperant Godot 
estrena una nova traducció –de 
Josep Pedrals– que dota de con-
temporaneïtat al clàssic universal. 
Un dels objectius de l'espectacle  
és, també, "tornar a formular 

tag

ELENC  Pol López i Nao Albet s'uneixen per protagonitzar l'obra

les preguntes que llança l'obra 
en ple segle XXI". Acabada l'obra, 
els assistents podran intercanviar 
impressions amb la companyia 
durant l'activitat de 360º que ofe-
reix el Teatre.  

Dg 9 de febrer, 19 h
TAG. Preu: 25 € (12, zona B)

Escenari obert per 
als joves vallesans

Les titelles i objectes 
d''Alma' viatjaran 
per les estacions 

L'equipament juvenil del Gra po-
sarà a disposició dels joves de la 
comarca l'escenari de la planta 
baixa divendres (20 h). L'activitat 
convida a compartir el talent dels 
vallesans que desitgin mostrar les 
seves creacions, obres i habilitats. 
El darrer dia per inscriure's és 
avui, dijous, a la pàgina web www.
grajove.cat. 

GRANOLLERS. L'obra de teatre 
visual Alma arribarà diumenge 
(17.30 h) a la Casa de Cultura Sant 
Francesc de la mà de la companyia 
LaBú Teatre. Ideat, codirigit –con-
juntament amb Andreu Sans– i 
interpertat per Anna Ros, l'espec-
tacle oferirà un viatge per les qua-
tre estacions de l'any en què els 
objectes, els titelles i els materials 
es convertiran en l'ànima de l'hi-
vern, la primavera, l'estiu i la tar-
dor. Martí Doy n'és l'escenògraf. 

ESPECTACLE FAMILIAR

El musical 'Bruna', 
sobre les realitats 
dels infants
LES FRANQUESES. El Teatre Audi-
tori de Bellavista acollirà dissabte 
(21 h) el musical Bruna, a càrrec 
de la companyia GATU –Grup 
d'Amics del Teatre d'Ullastrell–, 
formada el 1977, en el marc de la 
14a edició de la Mostra d'Arts Es-
cèniques i Festival dels Amateurs. 
L'espectacle, escrit i dirigit pel 
pianista i compositor Mateu Pera-
miquel i Mar Puig, traslladarà els 
espectadors a dues èpoques dife-
rents, i s'endinsarà en les realitats 
dels infants amb el pas del temps, 
com juguen, aprenen i es relacio-
nen. A més, l'escenificació presen-
tarà una història familiar que, en 
format de tabú, afectarà tres gene-
racions. El muntatge –que es reco-
mana a partir de 10 anys–, tindrà 
una durada de 85 minuts. 

Les entrades anticipades es po-
den comprar fins divendres, de 17 
a 21 h, a les taquilles del Teatre 
Auditori de Bellavista, o bé dis-
sabte de 10 a 14 h al mateix es-
pai. També es poden obtenir per 
internet, a la pàgina web teatres.
lesfranqueses.cat.  

MOSTRA D'ARTS ESCÈNIQUES
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MÚSICA  EL CINQUÈ DISC DEL GRUP BARCELONÍ SAMPLEJA CLÀSSICS DE LA MÚSICA CATALANA

Manel exhaureix entrades  
amb l'àlbum 'Per la bona gent'

GRANOLLERS. El grup Manel ater-
rarà al Teatre Auditori de Grano-
llers (TAG) amb les entrades ex-
haurides per presentar, a la ciutat, 
Per la bona gent (2019), el cinquè 
disc de la formació barcelonina 
creada el 2007 per Guillem Gis-

bert com a cantant, el guitarrista 
Roger Padilla, Martí Maymó al baix 
i al clarinet, i Arnau Vallvé com a 
bateria. El treball se suma als èxits 
dels quatre àlbums anteriors, Els 
millors professors europeus –llan-
çat el 2008–, 10 milles per veure 

tag

FORMACIÓ Integrada per Gisbert, Vallvé, Padilla i Maymó

una bona armadura –estrenat el 
2011–, Atletes, baixin de l'escenari 
– de 2013– i Jo competeixo –d'ara 
fa quatre anys–. 

'Canvi de paradigma'
Per la bona gent insisteix en la 
capacitat d'experimentació de 
Manel, i emfatitza l'atreviment de 
combinar i samplejar clàssics de 
la música catalana, com ara frag-
ments de peces de Maria del Mar 
Bonet, Lluís Llach, Els Pets i Maria 
Cinta, entre altres, amb l'electrò-
nica, un canvi de paradigma –nom 
que rep la segona cançó del nou 
àlbum de Manel– respecte als 
primers discs de la formació, que 
tendien al folk. Per la bona gent, 
un disc del tot postmodern.  a.j.

Ds 8 de febrer, 21 h
TAG. Entrades exhaurides

pol moreno

NOU MÚSICS Formen el grup granollerí de reggae, ska i rock

Saigon és el projecte musical de 
nou joves vallesans que han for-
mat la banda amb el propòsit de 
"professionalitzar-se en l'àmbit 
musical". Així és com ho expli-
caven Pol Moreno –pianista, que 
s'estrenava a la banda divendres 
al Gra– i Albert Mallol –bateria–. 
L'equipament juvenil granollerí 
va ser l'escenari de la presenta-
ció del seu primer EP, Barri, un 
treball de cinc temes, que combi-
na lletres en català i castellà, i va 
forjant la personalitat del grup. 
"El nom de Barri fa referència 
al fet d'apropar la música a tot-
hom, d'acostar-nos i tocar per 
als amics i família", relata Mallol, 
qui, a més d'estudiar una doble 
enginyeria, construeix el projec-
te conjuntament amb vuit com-
panys, el pianista Pol Moreno, el 
baix Pablo Martos, el cantant 
Víctor Ariza, els guitarra elèctrica 
Víctor Sulleva i Martí Burguès, el 
trombó Martí Llobet, el saxo Marc 
Rusiñol i el trompeta franquesí 
Andreu Ginestet. La banda gandi-
ana La Raíz, i els valencians Obrint 
Pas, La Gossa Sorda i Zoo són al-
guns dels referents de Saigon, un 
grup que no parteix de zero, sinó 

que és l'evolució d'una antiga for-
mació, Machine Ska Reggae Band. 
"El 70% dels components del 
grup ha canviat, i aprofitant 
el relleu hem apostat per un 
nom nou i un estil diferent amb 
la voluntat de professionalit-
zar-nos i fer passes endavant 
amb una estratègia", explica 
Mallol, qui afegeix que un dels 
principals propòsits de la banda 
és, també, "cuidar la imatge". 
Saigon es troba cada diumenge al 
matí per assajar, i ho fan a l'estudi 
de gravació Stonewaves Studio, a 
la Roca. "Hem trobat més facili-
tats per utilitzar aquest espai 
que no pas altres de Granollers, 
com els bucs d'assaig de Roca 
Umbert, encara que ens hàgim 
de desplaçar a un poble veí 
cada setmana", explica el grup, 
i afegeix que "està molt agraït a 
les entitats que formen el teixit 
social de la ciutat, que ens do-
nen visibilitat i ens faciliten el 
creixement com a formació. De 
fet, són un megàfon del nostre 
art", comenta la formació. Saigon 
combina el reggae, l'ska, el rock, el 
funky i el hip hop, en un treball de 
mestissatge.  aïda jiménez

DIVENDRES EL GRUP VA PRESENTAR EL SEU PRIMER EP, 'BARRI'

El novell Saigon aspira 
a la professionalització 

EL 30è JAZZ GRANOLLERS FESTIVAL PRESENTARÀ EL SEGON CONCERT DIVENDRES AL CASINO

Natsuko Sugao, jazz i tradició japonesa
GRANOLLERS. El segon concert de 
la 30a edició del Festival de Jazz 
acollirà Natsuko Sugao Group, una 
formació liderada per la compo-
sitor, trompeta i fiscorn, amb la 
companyia d'Iván González a la 
trompa, Jordi Santanach al saxo 
tenor i a la flauta, Enric Peinado a 
la guitarra, Marc Cuevas al contra-
baix i Josema Martín a la bateria. 
Natsuko Sugao –japonesa d'ori-
gen i catalana d'adopció– arriba 
per mostrar el nou i segon treball 
discogràfic, La danza de una luz, 
amb influències que van des de la 
música clàssica i el free a la músi-
ca tradicional japonesa, alhora que 
manté el seu propi llenguatge. 

Sugao reprendrà el fil d'on el 
van deixar Michael Kanan Trio & 
Mayte Alguacil divendres passat, 

un concert que va reunir el talent 
de dos intèrprets que ja han enre-
gistrat conjuntament dos àlbums, 

kaloni morera

TRET DE SORTIDA  Michael Kanan Trio estrenava el festival amb Alguacil

acompanyats d'Horacio Fumero, al 
contrabaix, i Guillem Arnedo, a la 
bateria.  

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG), l'Ajuntament, l'Associació 
Cultural de Granollers (AC), Veus-
el Cor Infantil Amics de la Unió i 
l'Orquestra de Cambra de Grano-
llers (OCGr) han creat un vídeo 
per convidar l'activista mediam-
biental Greta Thunberg al doble 
concert Greta i els Trihumans, que 
tindrà lloc dissabte 28 i diumenge 
29 de març (18 h) al Teatre. L'au-
diovisual compta amb la presència 

de membres del cor Veus, i fa una 
crida a la sostenibilitat i a la cura 
del medi ambient. El vídeo s'ha 
produït en dos idiomes –català, i 
en anglès, per facilitar l'arribada 
del missatge a Thunberg– i es pot 
visualitzar al canal de Youtube del 
TAG. El concert de finals de març 
comptarà amb l'0CGr, Veus, els 
Petits Cantors, el cor d'alumnes de 
quart del CEIP Joan Solans i Ferrer 
i Guàrdia. 

Veus convida amb un vídeo 
l'activista Greta Thunberg al TAG

L'Orquestra Simfònica de l'Escola 
de Música Municipal Claudi Ari-
many –creada el curs passat– pre-
sentarà, amb la col·laboració de la 
ContraOrquestra del Baix Pene-
dès –una cinquantena de músics 
en total–, el concert Simfonia Ga-
làctica diumenge (18.30 h) al Te-
atre Auditori de Bellavista, amb 
temes de pel·lícules com Avatar. 

'Simfonia Galàctica' 
al teatre de Bellavista

El cantant de Lágrimas de Sangre, 
Nil Campderrich –més conegut 
amb el pseudònim de Neidos– 
serà dijous 13 de febrer (20 h) a la 
sala Nau B1 acompanyat de Núria 
Segòvia –de Vesc Produccions– i 
Meri Lane –del segell discogrà-
fic Luup Records– per oferir una 
taula rodona sobre Sóc autor, com 
sobreviure des de l'autogestió?. 

Taula rodona sobre 
l'autogestió musical

El cinema Edison dedica una set-
mana al cineasta Luis Buñuel. Avui, 
dijous (20 h), divendres (21.30 h) 
i dissabte (20.30 h) es projectarà 
Buñuel en el laberinto de las tortu-
gas, recent guanyador del Goya a 
millor film d'animació. Divendres 
(18 h), dissabte (17 h) i diumenge 
(18 h) l'Espai 2 acollirà Las Hurdes 
(Tierra sin pan), del propi Buñuel. 

Buñuel protagonitza 
la setmana a l'Edison
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GRANOLLERS. Carme Piguillem, 
monja Vedruna i professora de 
cant i música de les escoles Ve-
drunes de la ciutat, va fundar ara 
fa 40 anys –el 1980– la Coral Alba-
da, que divendres (21 h) celebrarà 
l'aniversari amb la posada en esce-
na de Living the Requiem –un con-
cert que, inspirat en Requiem for 
the Living de Dan Forrest, es des-
marca de les misses de rèquiem 
tradicionals i aposta per un cant a 
la vida– al Teatre Auditori de Gra-
nollers (TAG). Piguillem va dirigir 
la Coral Albada durant més d'una 
dècada i va arribar a formar un 
projecte previ a la coral amb més 
de 60 Pueri Cantores que van parti-
cipar en misses de la parròquia de 
Sant Esteve, actual seu de l'entitat. 
"El conjunt de pares dels infants 
que van començar a participar 
van ajudar moltíssim a impul-
sar la proposta", explica Carme 
Piguillem, qui està molt agraïda 
també al mossèn Blai Blanquer 
per haver ajudat a potenciar, des 
dels inicis, la Coral. "Vam comen-

Coral Albada, referent de Pueri Cantores
coral albada

MÚSICA  DIVENDRES (21 h) LA FORMACIÓ CELEBRARÀ 40 ANYS D'HISTÒRIA AMB LA POSADA EN ESCENA DE 'LIVING THE REQUIEM'

CINQUANTA CANTAIRES  Havien arribat a constituir la formació

Estrena d'una 
composició del 
'Granoll-Orgue XXI'
El segon concert de la 12a tempo-
rada de Música Sacra tindrà lloc 
diumenge (17.45 h) a Sant Esteve, 
dins del cicle La Música del Cel. 
Sonarà una antologia –titulada 
Sacrum Britanniae. El llegat de la 
música sacra anglesa– dels com-
positors britànics més represen-
tatius, des del Renaixement fins al 
segle XX. Els intèrprets seran el cor 
de cambra barceloní ARSinNOVA i 
l'organista Vicenç Prunés, dirigits 
per Maria Mauri. El concert també 
presentarà una peça de l'argen-
tí Bernardo Latini, seleccionada 
dins del projecte educatiu, nascut 
a la ciutat, Granoll-Orgue XXI –un 
conveni entre l'Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC), el 
Conservatori Josep Maria Ruera i la 
Fundació Pro Música Sacra Grano-
llers–. L'obra, que s'estrenarà du-
rant el cicle La Música del Cel, inau-
gurarà una sèrie de tres peces que 
s'interpretaran, per primera vega-
da, al llarg d'aquest any. La propos-
ta neix amb l'objectiu d'incentivar 
la composició d'obres per a orgue 
dels estudiants de l'ESMUC. i

'LA MÚSICA DEL CEL'

çar a participar en les festes, en 
les misses que eren especials, 
com ara la missa de Nadal i de 
Pasqua", relata la impulsora, qui 
afegeix que la formació va decidir 
anomenar-se Albada en referència 
a la "il·lusió" amb què es va en-
gegar el projecte. Amb el pas dels 
anys, la formació ha anat consoli-
dant un nom propi dins del movi-
ment coral, no només de la ciutat, 
sinó entre les formacions de la 
Federació Catalana de Pueri Can-
tores, actualment presidida per la 
directora de la coral Albada, Ester 
Lara. La quarantena d'història ha 
donat per interpretar, pel que fa al 
repertori, peces com Messe de Mi-
nuit de Marc-Antoine Charpentier, 
Rèquiem de Gabriel Fauré, Gloria 
de Vivaldi, i Missa de la Coronació 
de Wolfgang Amadeus Mozart, en-
tre moltes altres. 

Una de les persones que han 
destacat al costat de la Coral Al-
bada al llarg de la seva trajectòria 
és Vicenç Prunés, organista titular 
de la parròquia de Sant Esteve. 

"En els millors moments haví-
em arribat a ser una cinquan-
tena de cantaires", rememora  
la fundadora, qui creu que el fet 
d'haver format part de la Coral Al-
bada genera, en els components, 
un esperit especial. "Un dels fets 

que em fa sentir més entusias-
me és trobar-me antics mem-
bres i que em diguin que els 
bons records els porten a dins", 
destaca Piguillem i conclou que 
"la música fa molt de bé en les 
persones". i

La fundadora, Carme Piguillem, recorda els inicis de la formació i el benefici de la música en la gent
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TEATRE  EL PROFESSOR DUSAN TOMIC DIRIGIRÀ 'QUE VÉNEN ELS RUSSOS...!

Alumnes d'Arsènic interpreten 
relats de Txékhov a Llevant Teatre
GRANOLLERS. L'ós, El prometatge i 
Cirurgia seran les tres comèdies 
que els alumnes de segon curs del 
cicle formatiu de grau superior en 
Tècniques d'Actuació Teatral de 
l'Espai de Creació Arsènic porta-
ran a Llevant Teatre de divendres 
a diumenge en forma d'un sol 
acte, titulat Que vénen els russos...!. 
Sota la direcció del professor del 
centre Dusan Tomic, set alumnes 
escenificaran tres relats d'Anton 
Txékhov, el dramaturg rus més 
universal. Tal com explica Marta 
G. Otín, una de les directores d'Ar-
sènic, l'estrena d'aquest cap de 
setmana és el primer taller que els 
alumnes de Tècniques d'Actuació 
Teatral faran enguany, mentre que 
el segon tindrà lloc a final de curs. 
"Durant un mes, els alumnes es 
focalitzen totalment en l'obra, 
i assagen simulant que formen 
una companyia professional", 
relata Otín, qui afegeix que amb 
aquest espectacle es pretén fer un 
treball tècnic exhaustiu, així com 
desenvolupar la capacitat d'escol-

tar i reaccionar davant els altres 
intèrprets que configuren l'escena, 
de configurar personatges –també 
físicament– i d'aprendre a crear 
una escena conjunta. Que vénen els 
russos...! permetrà veure tres es-
pectacles –independents– alhora, 
ja que la focalització de l'acció a 
l'escenari anirà variant. 

arsènic

ASSAIG La posada en escena serà 'intencionadament senzilla'

La posada en escena serà "in-
tencionadament senzilla, reduï-
da al màxim", de manera que tota 
l'atenció se centrarà en el treball 
interpretatiu.  a.jiménez

Dv (21 h), ds (21 h) i dg (19 h)
Llevant Teatre. Preu: 6 €

Taller de L'Arrel amb 
Agustí Corominas
L'Arrel, Fòrum de les Adolescèn-
cies, realitzarà dissabte (9 h) al 
Gra un taller de videoparticipa-
ció conjuntament amb el cine-
asta i pedagog granollerí Agustí 
Corominas i la tècnica ambiental 
Cristina Bajet. Els joves faran una 
introducció al llenguatge audiovi-
sual i gravaran un vídeo de con-
tingut mediambiental. L'activitat, 
organitzada per la comissió de 
medi ambient del fòrum, tindrà 
continuïtat dijous 13 de febrer. 

La màgia de Harry 
Potter, a La Gralla
L'esperit de Harry Potter ha arri-
bat avui, dijous, a La Gralla, on es 
farà la Book Night. La jornada, que 
combida a disfressar-se en home-
natge a la nissaga de J.K. Rowling, 
començarà (18 h) amb la gimcana 
Necessitem autors, i a les 18.15 h a 
la secció infantil tindrà lloc el re-
lat El Mago y el cazo saltarín. A les 
18.30 h hi haurà un taller d'ulleres 
i a les 19.15 h, el conte Babbity Rab-
bity y su cepa carcajeante. Final-
ment (19.15 h), es farà un trivial. 

Inauguració d''El 
mapa de l'imperi'
L'artista visual Marta Bisbal, resi-
dent a l'Espai d'Arts de Roca Um-
bert, inaugura avui, dijous (20 h), 
El mapa de l'imperi, una exposició 
que li ha comportat dos anys de 
treball. "El projecte indaga en 
el procés de realitzar una sèrie 
d'accions en un fragment d'un 
mapa a Granollers ampliat a 
escala 1:1", avança Bisbal, qui ha 
pres referències de Lewis Carroll, 
entre altres. Es podrà visitar fins 
al 8 de març. 

HANDBOL. DIVENDRES 7, 20 h
FRAIKIN BMG - CANGAS 
amb Aitor Compañón i Roger Santaeugènia
DIVENDRES 9, 12.30 h
KH-7 BMG - DHC SOKOL PORUBA
amb Aitor Compañón i Arnau Moya

BÀSQUET. DISSABTE 8, 18:05 h
TEMPLE-UE HORTA - CBG
amb Guillem Raich i Arnau Moya

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 6 al diumenge 9 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

15º 4º 14º 4º 14º 5º 15º 7º
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Sobre Josep Maria Ruera
Anna Maria Piera, llicenciada en Filosofia i directora 
de l'Escola de Música Josep Maria Ruera i del  
Conservatori, oferirà dimarts (18.30 h) al Museu la 
conferència –organitzada per AGEVO– Josep Maria 
Ruera, un segle de referència musical a Granollers.

Les actrius Alicia González Laá [a la foto], Meritxell Huertas i Aina Quiñones 
interpretaran l'obra Els monòlegs de la vagina escrita per la feminista 
estatunidenca Eve Ensler, un text que, des de la seva estrena el 1996, s'ha tornat 
epicentre de moviments en contra de la violència de gènere. L'espectacle, dirigit 
per Edu Pericas, qui també ha adaptat l'obra original –que es va escriure 
després d'entrevistar més de 200 dones–, tindrà lloc dissabte (19 h) al centre 
cívic de Santa Agnès de Malanyanes, a la Roca. Les entrades, que tenen un cost 
de 10 euros, es poden comprar avui, dijous, i divendres, de 17 a 20 h, al mateix 
centre cívic, o bé de 9 a 14 h, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de 
l'Ajuntament de la Roca. En cas que les entrades no estiguin exhaurides, 
també es podran comprar una hora abans de l'inici de l'espectacle.

El centre cívic de Santa Agnès 
acull 'Els monòlegs de la vagina'

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

 a.g.

DIJOUS, 6
16.30 h Llibreria La Gralla
Harry Potter Book Night
19 h Cinema Edison
L'estructura. Club de lectura sobre 
cinema, a càrrec d'Esteve Plantada
19 h Museu de Granollers
De París a Nova York. Visita comentada 
a l'exposició a càrrec d'Antoni Gelonch, 
comissari de la mostra
20 h Cinema Edison
Buñuel en el laberinto de las tortugas

DIVENDRES, 7
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'illa de Mai Més. Club de lectura  
infantil (8-9 anys)
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Gra
Spai Sex. Parlem en primera persona. 
Xerrada experiencial i espai de debat 
sobre diversitats afectivosexuals i de 
gènere per a adolescents i joves
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors. Club de lectura jove 
20 h Gra. Equipament juvenil
Escenari obert
21 h Teatre Auditori de Granollers
Living the Requiem
21.30 h Cinema Edison
Buñuel en el laberinto de las tortugas

DISSABTE, 8
9 h Gra
Taller sobre vídeo participatiu, amb 
Agustí Corominas
10 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de les il·lusions. Col·leccionisme, 
brocanters, artesania i articles únics
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. El màgic cel d'hivern
17 h Roca Umbert
Espai de trobada adolescent, a càrrec 
de l'Arrel i l'EMT

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març
De París a Nova York. Mostra  
de gravats. Fins al 8 de març 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Ajuntament de Granollers
Al tombant de dos segles. 
Fotografies de Tomàs Torrabadella. 
Fins al 25 de febrer
Galeria El Sol-Antiga Casa Matas
Sashikopatchrecycling, de Pako 
Boza. Fins a finals de febrer
Espai Tranquil de Barbany
Es tracta d'abstracte, de Sion Botey

Fins al 15 de febrer
Espai Gralla
Finger Art. Inauguració dissabte  
(18 h). Fins al 15 de febrer
Anònims
Aquarel·les i acrílics de Lluïsa Amat 
i Vicky Fontanet. Fins al  9 de febrer 
Aliança Francesa
La mode et les codes vestimentaires. 
Fins al 28 de març
Espai d'Arts de Roca Umbert
El mapa de l'imperi, de Marta Bisbal. 
Inauguració avui, dijous (20 h). Fins 
al 8 de març 
Biblioteca Can Pedrals
La mar de sorres, de Montserrat 
Farré. Inauguració divendres (19 h). 
Fins al 22 de febrer

DIJOUS, 6
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Xerrada menstruació conscient
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
18 h Biblioteca Municipal
Espais de lectura. Tertúlia del llibre 
Pedro Páramo, de Juan Rulfo

DIVENDRES, 7
18 h Centre Cultural de Bellavista
Taller d'experiments científics

DISSABTE, 8
10.30 h Plaça Major de Bellavista 
Matinal astronòmica. Planetari i taller 
de constel·lacions 3D
21 h Teatre Auditori de Bellavista
14è Festival dels Amateurs. Bruna, a 
càrrec de Mateu Peramiquel i Mar Puig

DIUMENGE, 9
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert d'hivern de l'Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany

DIMARTS, 11
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de visions 3D

DIMECRES, 12
16 h Casal de la Gent Gran
Xerrada. Envellir en positiu, el dret i els 
drets de la tercera edat, a càrrec de 
l'advocat Ramon Font
17.30 h Casal d'Avis de Bellavista
Xerrada. Envellir en positiu, el dret i  
els drets de la tercera edat

LES FRANQUESES

18 h CAM de Roca Umbert
Improvisació guiada de moviment,  
amb Attila Andrasi
18 h Sala Sant Francesc 
Assemblea anual de socis  
de l'Agrupació Sardanista
18 h Cinema Edison
Los consejos de Alice
19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. El màgic cel d'hivern

DIUMENGE, 9
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita a l'exposició Tu investigues!
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Teatre visual. Alma
17.45 h Parròquia Sant Esteve
Sacrum Britanniae. El llegat de la  
música sacra anglesa, en al marc  
del cicle La música del cel
18 h Casino
Ball social, amb Duo Paradise

DILLUNS, 10
16.30 h AECC (passeig de la Muntanya)
Esmorzars i berenars saludables. La 
importància de l'alimentació durant 
el tractament oncològic, amb Àngels 
Clarés, nutricionista i dietista
18 h Gra. Equipament juvenil
Taller. Adolescents: movem fitxa!, a  
càrrec de Roser Sellés, coach

DIMARTS, 11
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identificar fotografies  
antigues de Granollers
18.30 h Centre Cívic Nord
Xerrada sobre entitats. Una altra mirada 
a..., a càrrec de Facto Assessors

DIMECRES, 12
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Obrim les cartes de la postguerra. Taller 
de descripció de correspondència
18 h Llibreria La Gralla
Inici del curs Escriptura creativa, a 

càrrec d'Eduardo Ruiz Sosa
19 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Una excusa per dibuixar 2, en el marc 
del Laboratori de postfotografia
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