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EN PORTADA
x.l.

Salut

A banda de l'hospital lleuger, el govern 
municipal vincula diversos projectes 
a un dels reptes que considera claus 
per al futur immediat de la ciutat: els 
serveis sociosanitaris. Així ho expli-
cava l'alcalde, Josep Mayoral, dijous, 
en la presentació del Pla d'Actuació 
Municipal (PAM), en què emmarcava 
la posada en marxa del centre de sa-
lut del carrer Girona "els propers dos 
anys". En aquest sentit, Mayoral des-
tacava el treball per al futur centre de 
radioteràpia, l'ampliació de llits per a 
persones amb malalties mentals (dels 
20 actuals a 38) –amb la fundació Be-
nito Menni–, i de l'UCI de l'Hospital (de 
10 a 20), i la futura residència de gent 
gran del carrer Tetuan. Per a l'alcalde, 
aquest mandat també ha de ser el que 
abordi "les millores imprescindibles a 
les Urgències" de l'Hospital. [La infor-
mació del PAM segueix a la pàgina 4].

APOSTA PER "MILLORES 
IMPRESCINDIBLES 
A LES URGÈNCIES"

L'hospital lleuger, a la tardor de 2021
L'edifici del Centre de Salut que s'està 
construint al solar de l'antiga Policlínica 
s'acabarà a finals d'any –amb mesos de 
retard– i es preveu la posada en marxa 
en el segon semestre de l'any vinent
Les obres del nou Centre de Sa-
lut de Granollers, que es van ini-
ciar el març de 2018 al solar de 
l'antiga Policlínica, s'acabaran a 
finals d'aquest any 2020, segons 
ha confirmat el Departament de 
Salut de la Generalitat al SomGra-
nollers. Seguidament, caldrà equi-
par el centre, de manera que Salut 

preveu que l'hospital lleuger del 
carrer Girona es pugui posar en 
funcionament el segon semestre 
de l'any vinent. 

Segons les previsions inici-
als, el treballs adjudicats amb un 
termini d'execució de 22 mesos, 
havien d'estar enllestits a princi-
pis d'aquest any, de manera que, 

comptant amb el marge d'un any 
necessari per equipar-lo, a inicis 
de 2021 havia d'estar en marxa.

Les obres es van adjudicar per 
uns 11,68 milions d'euros a la 
Unió Temporal d'Empreses (UTE) 
formada per Agefred, SL i Copisa 
Constructora Pirenaica, SA, que 
estan executant un disseny de 
l'UTE d'Albert Vitaller Arquitectu-
ra, SLPU i Sanabria & Planas-Ga-
llego Arquitectes.

Quatre plantes de serveis
Es tracta d’un edifici amb una su-
perfície construïda de 7.917 me-
tres quadrats, de quatre plantes i 
soterrani, on s’hi instal·laran els 

vestidors i altres equipaments 
d’ús per als treballadors, així com 
aparcaments per a les ambulàn-
cies, que hi accediran per mitjà 
d’una rampa des del carrer Girona.

A planta baixa hi haurà el ser-
vei d’urgències ambulatòries i de 
suport a la cronicitat, i el vestíbul. 
Les urgències comptaran amb 
un despatx de triatge, un d'aten-
ció ràpida, la sala de consulta 
d'adults, la de pediatria, sala de 
cures, sala d'emergències i boxs 
d'observació.

A la primera planta s’hi instal·la-
rà la Unitat quirúrgica ambulatò-
ria, amb sis quiròfans i els espais 
de pre i postoperatori per a esta-

des de llarga durada i les habitaci-
ons d’ingrés. La segona planta no 
estarà oberta al públic, i la tercera 
i quarta acolliran una trentena de 
consultes externes (oftalmologia, 
anestèsia i infermeria), entre les 
quals la unitat de serveis d’aten-
ció a la salut sexual i reproductiva 
–amb despatxos, 15 consultes (3 
més grans amb ecògraf i lavabo), 
una aula d'educació sanitària, ves-
tidors i una sala de reunions–.

Els accessos principals a l'edifici 
s'articularan en un passatge que 
uneix el carrer Girona i el carrer 
Marià Sans –el costat sud tindrà 
l'accés al vestíbul principal, i el 
nord, l'entrada a urgències.

L'edifici, les obres del qual ja es 
van fer esperar una dècada des de 
la proposta inicial, és ara més a 
prop de ser una realitat, tot i que 
amb un nou endarreriment. i M.E.

EN OBRES  L'estat actual dels treballs del nou centre de salut del carrer Girona, que inicialment es preveia enllestit aquesta primavera
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El govern local proposa dos centres 
públics dedicats exclusivament a l'FP
GRANOLLERS. L'equip de govern 
vol donar en aquest mandat un 
impuls decidit a la formació pro-
fessional (FP). En aquest sentit, 
l'Ajuntament es proposa disposar 
a la ciutat de dos centres públics 
dedicats íntegrament a l'FP. Així 
ho recull el Pla d'Actuació Muni-
cipal (PAM), que el govern gra-
nollerí presentava dijous passat 
al Museu de Granollers i que té 
com a un dels eixos la Ciutat edu-
cadora. El regidor de l'àrea, Fran-
cesc Arolas, exposava la voluntat 
d'avançar en un nou centre d'FP i 
d'ESO municipal. La proposta del 
consistori té dues vies. D'una ban-
da, en aquest mandat es preveu la 
redacció d'un projecte de nou cen-
tre d'ESO municipal entre l'Escola 
Municipal del Treball (EMT) i l'es-
cola Salvador Llobet, de manera 
que l'edifici actual de l'EMT seria 
exclusivament per a l'FP. 

D'altra banda, l'Ajuntament ha 
iniciat converses amb el Departa-
ment d'Educació per oferir un edi-
fici ja existent per transformar-lo 
en un centre d'FP "amb nous 
cicles que actualment no hi ha 
a la comarca ni a l'entorn, com 
d'hostaleria, activitats esporti-
ves i temes més socials", explica 
Arolas, qui reconeix, però, que el 
projecte encara està verd. "Tot i 

FORMACIÓ  DIJOUS ES VA PRESENTAR EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL FINS AL 2023, QUE PROJECTA UN NOU EDIFICI MUNICIPAL D'ESO PER ALLIBERAR L'EMT

arxiu

que el Departament és consci-
ent de la manca de places d'FP, 
caldrà veure com es pot materi-
alitzar", indica.

A més, es vol incrementar el 
nombre d'estudiants en modalitat 
FP dual i facilitar la relació entre 
empreses i centres d'FP. En aquest 
sentit, l'EMT s'especialitzaria. "Ara 
ja tracta força cicles industrials, 
ja sigui de disseny, química i me-
canització. Tenim la intenció que 
això vagi creixent d'acord amb 
les necessitats de perfils tècnics 

Pla de Mobilitat del VallèsNou vehicle per a prevenció d'incendis forestals
Santiago Ribas, sots-director de Planificació i 
Tecnologia del Departament de Territori, i Josep 
Martí, cap del Servei de Planejament i Disseny, 
presenten avui (18 h), al centre de Can Font 
de les Franqueses, el Pla de Mobilitat del Vallès.

El Departament d'Interior ha lliurat un vehicle nou per a l'Equip de  
Prevenció Activa Forestal (EPAF) del Parc de Bombers de Granollers. 
Amb la renovació es guanya mobilitat per desplaçar-se a les zones 
de treball amb el material necessari per desenvolupar les tasques
de prevenció i suport en l’extinció d’incendis forestals durant tot l’any.

SOCIETAT

al territori", apunta Arolas. De fet, 
de cara al proper curs s'ha dema-
nat a Educació l'ampliació del cicle 
de disseny industrial per duplicar 
l'alumnat, així com la implantació 
d'un grau superior d'enginyeria del 
motor –actualment s'hi cursa un 
grau mitjà–, i s'està a l'espera de la 
resposta de la Generalitat.

En l'àmbit educatiu, el PAM tam-
bé recull el projecte d'ampliació de 
l'escola Joan Solans, l'impuls a la 
creació d'un institut-escola, l'ampli-
ació de Can Muntanyola per fer-hi 

més aules de formació postobligatò-
ria i l'ampliació de l'oferta del Cen-
tre Vallès, entre d'altres.
 
El repte de l'accés a l'habitatge
Pel que fa a Serveis Socials, M. 
del Mar Sánchez assegurava que 
Granollers ha reduït la desigual-
tat els darrers anys, i apuntava 
projectes com el nou centre obert 
a Can Relats i l'ampliació del Ser-
vei d’Atenció Domiciliària. Segui-
dament, Mònica Oliveres posava 
sobre la taula el gran repte de l'ac-
cés a l'habitatge i assegurava que 
l'Ajuntament "lluitarà contra les 
pujades abusives dels preus 
i obligarà a grans tenidors a 
oferir lloguer social". A més, 
recordava que s'ha projectat un 
alberg de transeünts, així com 17 
habitatges protegits al passeig de 
la Muntanya i 13 al barri de l'Hos-
tal (c. Ramon Berenguer III).

La regidora de Serveis i Via Pú-
blica, Andrea Canelo, anunciava un 
programa de manteniment per "te-
nir una ciutat lliure de pintades", 
així com l'ampliació de les voreres 
del carrer Rosselló, Hospital, Rec i 
Aragó. Per la seva banda, el regidor 
de Mobilitat, Juanma Segovia, advo-
cava per "retirar el protagonisme 
del vehicle privat" i impulsar les 
energies renovables, amb projectes 
com les plaques fotovoltaiques a la 
coberta del Palau d'Esports.

Pietat Sanjuán prometia un 
nou impuls a Roca Umbert com 
a districte cultural, amb "tallers, 
comerços i empreses relaciona-
des amb la indústria cultural" i 
un espai sense murs i amb els car-
rers interiors reurbanitzats, així 
com amb la Tèrmica museïtzada. 
La regidora de Cultura, Maria Vi-
llegas, assegurava que es pretén 
fer la cultura més accessible, de 
manera que es potenciaran els 
centres cívics i s'enfortirà el ves-
sant sociocomunitari de la cultu-
ra, així com es farà la nova biblio-
teca a la plaça Barangé.

També es posaven sobre la 
taula els valors de l'esport i Ál-
varo Ferrer recordava el Mundi-

L'Ajuntament manté converses amb Educació per cedir un espai per a nous cicles

Urbanisme

El regidor Rudy Benza anunciava una 
reforma integral dels barris de Can Bas-
sa i Sota el Camí Ral –Primer de Maig–, 
seguint el model del pla de barris que 
la Generalitat va aprovar a Congost. De 
moment, s'està estudiant la intervenció 
que es durà a terme en aquest mandat, 
amb millores tant en l'espai públic com 
amb accions de serveis socials i dina-
mització sociocultural. Benza també 
proposava estendre el model de policia 
de proximitat i promoure la mediació en 
la resolució de conflictes.

PLA INTEGRAL PER AL 
BARRI DE CAN BASSA 
I SOTA EL CAMÍ RAL

n Durant aquest mandat, l'Ajuntament 
també preveu augmentar l'illa de vina-
nants "fins als 80.000 metres quadrats", 
deia el regidor de Medi Ambient i Obres 
i Projectes, Albert Camps. Així es pre-
veu la remodelació dels carrers del Sol, 
Unió, Castella i un tram de Ricomà. Pel 
que fa a la via pública, a banda de la 
segona fase de les rampes mecàniques 
de la Font Verda, Camps també citava 
la reforma integral de l'avinguda Sant 
Esteve "amb un carril bici i més 
presència de verd". Camps tam-
bé anunciava la millora del parc 
fluvial i l'ampliació de Can Caba-
nyes, amb un segon aiguamoll.

AMPLIAR L'ILLA DE 
VIANANTS ALS CARRERS 
DEL SOL I CASTELLA

MAYORAL: "EL FUTUR S'ESCRIU AMB 'F' DE FERROCARRIL"
n L'alcalde, Josep Mayoral, va cloure la presentació del  
PAM tot posant sobre la taula els que considera "temes 
clau" d'aquest mandat, encapçalats per la transformació de 
les infraestructures ferroviàries. "El futur del país s'escriu 
amb F de ferrocarril", exclamava, i accentuava la necessitat  
de culminar en aquest mandat el desdoblament de la C-17 
entre Mollet i Lliçà, i impulsar la doble via fins a Vic, així com 
recordava el compromís del govern de l'Estat de reformar 
l'estació del Granollers-Canovelles. A més, Mayoral insistia 
en una reivindicació ja històrica: la connexió de l'R4 i l'R8, 
que permetria el transport en tren entre Granollers i  
Sabadell, "una inversió de 300 milions que ja preveu el 
Pla de Mobilitat del Vallès i que esperem que aviat es faci 
seva el govern".

L'alcalde també assegurava que la reivindicació de la 

cobertura de la via entre els carrers Agustí Vinyamata i  
Josep Umbert encara és ben viva, malgrat que durant  
anys el projecte va quedar al fons d'un calaix, i recordava 
que l'any passat Adif va tornar a licitar la redacció del  
projecte d'aquest tram. En l'àmbit ferroviari, el govern  
també assegura que treballarà per l'eliminació de l'estació  
de mercaderies –quan es desenvolupi la central de la 
Llagosta–, i destacava la presència de Granollers a la taula 
del pla de Rodalies de l'entorn metropolità.

Pel que fa a la millora de la xarxa viària, Mayoral destacava 
l'inici imminent de les obres del tercer carril de la C-17,  
el futur carril bici de la carretera a Lliçà d'Amunt, i  
l'eliminació del peatge de la Llagosta a l'AP-7, "un  
compromís per al 2021 que pot resoldre el problema  
de la ronda sud", considerava.

al d'Handbol Femení 2021 i com 
els equipaments esportius reben 
400.000 usos anuals, de manera 
que apostava per polítiques de 
manteniment, amb la reforma de 
les piscines i del Palau d'Esports.

La responsable de Promoció Eco-
nòmica, Gemma Giménez, aposta 
per projectes d'economia circular i 
per una ciutat comercial de qualitat, 
"que s'ha de projectar cap a un 
model d'excel·lència".

Per tal de desenvolupar tots els 
projectes del PAM, el regidor d'Hi-
senda, Jordi Terrades, assegurava 
que en quatre anys l'Ajuntament 
activarà 300 milions d'euros de 
pressupost, dels quals 40 milions 
es destinaran a inversions. i m.eras

EMT  L'Ajuntament vol especialitzar el centre en FP industrial



dj, 27 febrer 2020 5



dj, 27 febrer 20206

L'Ajuntament de Granollers licita-
rà, amb un pressupost màxim de 
3.622.183 euros, el contracte de 
conservació i manteniment de l'en-
llumenat públic i les instal·lacions 
elèctriques de les dependències 
municipals, incloses també les de 
Roca Umbert, Granollers Mercat, 
el Patronat del Museu, Granollers 
Promocions i Montserrat Montero.

El setembre de l'any passat, 
l'Ajuntament va haver d'aprovar 
una pròrroga forçosa del contracte 
signat el 2013 amb Sece –Sociedad 
Española de Construcciones Eléc-
tricas, SA– a l'espera de la reso-
lució judicial del litigi que fa anys 
manté Sece amb sis dels treballa-
dors de l'antiga concessionària del 
servei, Inesapi. El regidor de Tran-
sició Energètica, Juanma Segovia, 
ha explicat que finalment les dues 
parts han arribat a un acord, així 
com lloava el servei que Sece ha 
prestat els darrers anys.

En aquest sentit, el plec de clàu-
sules del nou contracte de l'enllu-
menat "vol consolidar el treball 
iniciat i continuar implantant 
aspectes com la telegestió i la 
tecnologia led", indicava Sego-
via, qui explicava que dels 11.831 

ARXIU

SERVEIS  L'ADJUDICACIÓ TINDRÀ UNA VIGÈNCIA DE TRES ANYS, I DOS MÉS PRORROGABLES

El nou contracte de l'enllumenat 
públic es licita per 3,6 milions 
i inclou els edificis municipals

FANAL DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC

punts de llum que té Granollers, 
2.555 ja són led (un 20%) o que la 
intenció del govern és fer els can-
vis més massius a aquesta tecnolo-
gia a "les zones que, per la seva 
antiguitat, els equips i làmpa-
des han esgotat la vida útil".

A més, el nou contracte incorpora 
el manteniment de les instal·lacions 
elèctriques de 111 equipaments 
municipals i instal·lacions singu-
lars, com les estacions transfor-
madores al Palau d'Esports i Roca 
Umbert, grups electrògens, sis ins-
tal·lacions solars fotovoltaiques, 10 

instal·lacions de bombes submergi-
bles per a aigües residuals i l'enllu-
menat ornamental d'elements sin-
gulars de la ciutat –que es va iniciar 
l'any passat amb la Porxada–.

Segovia apuntava que hi ha 180 
quadres elèctrics de maniobra i 
que, durant la vigència del darrer 
contracte s'ha actuat en 107, és a 
dir, un 60% del total, per millorar 
l'eficiència i l'estalvi energètic. En 
aquest sentit, econòmicament això 
s'ha traduït, segons el regidor, en 
230.000 euros menys en tres anys. 
A més, 17 d'aquests quadres elèc-
trics es gestionen de manera remo-
ta, la qual cosa permet conèixer les 
incidències a la xarxa immediata-
ment. "Cal avançar en aquesta di-
recció", assegura el responsable de 
l'àrea de Transformació Energètica.

El nou contracte de l'enllumenat, 
que tindrà una vigència de 3 anys 
i 2 més de prorrogables, es licita-
rà en dos blocs. D'una banda, el de 
l'enllumenat públic, amb un pres-
supost de 2.176.487 euros (més 
IVA), que representa un increment 
respecte a l'actual contracte del 
12,2% arran de la incorporació de 
la il·luminació provisional de fes-
ta major, per exemple. I, de l'altra 
banda, el lot de gestió de manteni-
ment d'instal·lacions elèctriques 
d'edificis municipals, que té un 
pressupost de 272.350 euros, i 
que també augmenta un 6,8% per-
què incorpora nous elements, com 
les plaques solars.

El plec de clàusules del nou con-
tracte s'aprovava amb els vots a fa-
vor del PSC i Cs, i l'abstenció d'ERC, 
JxGrn i Primàries.  montse eras

La junta de govern també ha aprovat la licitació de la instal·lació de tres nous 
punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics, que s'instal·laran al 
número 3 del camí del Cementiri, als aparcaments del passeig de la Conca del 
Besòs i al de Ramon Llull. El valor estimat del contracte és de 61.757 euros (IVA 
inclòs) i caldrà executar l'obra en un termini de quatre mesos. D'altra banda,  
el nou contracte de manteniment de l'enllumenat també inclou l'assistència 
d'urgència dels punts de recàrrega de vehicles.

Tres nous punts de recàrrega

El cas del veïnat de la trentena 
d'habitatges del número 317 del 
carrer Girona i del 26 de Frederic 
Mompou, propietat del fons voltor 
Azora, ha arribat al ple municipal. 
Dimarts, alguns dels veïns afectats 
per uns increments de preu del llo-
guer abusius, que poden arribar al 
100%, van ser a l'Ajuntament, on 
van presentar una moció en què 
reclamaven el suport municipal. 
El ple va respondre amb unani-
mitat amb un acord per exigir a 
Azora que "deixi de vulnerar  el 
dret a l'habitatge de forma sis-
temàtica", així com que s'assegui 
a negociar de manera col·lectiva, 
com han fet altres grans fons d'in-
versió, amb el Sindicat de Lloga-
ters –que  ha iniciat una campanya 
unitària amb les aproximadament 
250 famílies de Catalunya afecta-
des per aquestes pràctiques–.

El portaveu de la PAH, Xose Lom-
bao, es posava també a disposició 
dels afectats per denunciar aquest 
cas, "molt exemplificant de com 
s'ha resolt l'esclat de la bombo-
lla immobiliària, amb blocs que 

han acabat sent propietat de 
fons voltor amb l'única intenció 
de fer negoci amb un dret".

"Desnonaments invisibles"
La moció també exigeix "amb ur-
gència i determinació" una nova 
legislació dels lloguers que inclogui 
la regulació dels preus, la prohibi-
ció de les expulsions sense causa 
justificada i el dret de negociació 
dels llogaters a través dels seus 
representants. De fet, Àlex Fran-
cès, del Sindicat de Llogaters –que 
dimarts acompanyava els afec-
tats granollerins– explicava que el 
90% de casos que reben a l'enti-
tat són persones que s'han trobat 
amb increments abusius. "És una 
manera d'expulsar els veïns de 
casa seva; nosaltres en diem els 
desnonaments invisibles". "Els 
fons voltor són la punta de llan-
ça, però sense regulació la resta 
de propietaris els imiten", alerta 
Francès. Dijous el cas arribarà al 
Parlament i diumenge el Sindicat 
de Llogaters ha convocat una ma-
nifestació a Barcelona.  m.e.

HABITATGE  EL PLE RECLAMA UNA LLEI DE REGULACIÓ DE PREUS

Suport de l'Ajuntament i la 
PAH als veïns afectats pels 
lloguers abusius d'Azora

m.e.

VEÏNS A L'AJUNTAMENT El cas de l'immoble del carrer Girona arriba al ple
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Les sancions per l'incompliment 
de la normativa d'ús de vehicles 
de mobilitat personal (VMP), els 
coneguts patinets, poden anar en-
tre els 100 i els 1.000 euros, depe-
nent de la gravetat de la infracció. 
La modificació de l'Ordenança de 
Circulació Municipal, aprovada di-
marts per unanimitat al ple, ha in-
clòs la regulació d'aquests vehicles, 
que no podran conduir menors de 
14 anys, i especifica que, en cas que 
els infractors siguin menors de 18 
anys, els seus tutors legals hauran 
de respondre per ells.

La normativa també estableix 
que en els VMP només hi pot cir-
cular una persona, que en tots els 
casos cal dur casc, i que també serà 
obligatori portar timbre, llums al 
davant i al darrera, així com ele-
ments reflectants en horari noc-
turn i en condicions de poca llum, 
a més de la prohibició de l'ús de 
mòbil i auriculars mentre es con-
dueix, i l'obligació de sotmetre's a 
proves d'alcoholèmia i drogues.

Pel que fa als àmbits de circula-

ció, els patinets tenen limitada la 
velocitat a 30 km/h, poden circu-
lar en zones 30, carrers de priori-
tat invertida, carrers amb un únic 
carril de circulació o carrers amb 
doble sentit de circulació però 
amb un únic carril per sentit, per 
vies ciclistes o carrils bici, per vo-
reres amb un mínim de 5 metres 
d'amplada i 3 metres d'espai lliu-
re. Podran circular en l'àmbit de 
l'illa de vianants en dies laborables 
(excepte dijous de mercat setma-
nal) de 00 a 11 h, de 13.30 a 16 h 
i de 20.45 a 24 h – l'horari de càr-
rega i la descàrrega–, així com les 
franges nocturnes. Així doncs, no 
es podrà circular els dies labora-
bles durant les principals franges 
d'horari comercial. Diumenges i 
festius s'hi permetrà circular, ex-
cepte quan hi hagi aglomeració. 

"La proposta no busca san-
cionar, sinó posar límits. Però 
la Policia Local podrà multar 
les actituds incíviques, com es 
fa amb la resta de conductors", 
deia el regidor de Mobilitat.  M.E.

Multes d'entre 100 i 1.000 euros per 
infringir la normativa d'ús de patinet

MOBILITAT  APROVAT EL REGLAMENT LOCAL DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL, QUE INCLOU L'ÚS DE CASC I LA LIMITACIÓ DE 30 KM PER HORA

Obert l'aparcament segur de bicicletes
L'aparcament segur per a bicicletes de l'estació de Granollers Centre ha entrat 
en funcionament aquesta setmana. Es tracta d'un espai tancat, públic i gratuït, 
amb capacitat per a 58 bicicletes. A més, disposa d'un punt d'autoreparació, 
amb eines i una manxa, per resoldre petits problemes que puguin sorgir a 
les bicicletes. Per fer ús de la instal·lació cal registrar-se a l'aplicació mòbil 
PVerde o al web www.parkingverde.com. Cada usuari registrat té un codi  
personal que li permet accedir a l'aparcament i estacionar-hi la bici un màxim 
de 48 hores o 72 els caps de setmana. L'espai està i il·luminat i disposa d'una 
càmera de videovigilància per garantir-ne la seguretat. En funció de l'èxit 
de la iniciativa, l'Ajuntament impulsarà la instal·lació d'altres aparcaments
com aquest en altres punts de la ciutat, especialment a l'estació de Canovelles.

X.L.

n L’entitat Granollers Pedala, amb una 
setantena d'associats, ha obert un nou 
local al carrer Corró, a tocar de la sala 
Tarafa, que funciona com a punt d'in-
formació sobre temes relacionats amb 
la bicicleta. El local, que obre dues 
tardes a la setmana, ha estat cedit per 
l’Ajuntament i també funciona com a ta-
ller per als socis i punt d'assessorament 
per a l’autoreparació de bicis. L'entitat, 
a més, impulsa la bicicleta com a trans-
port urbà quotidià, organitza una pe-
dalada al mes per acostar la bici a tot-
hom, assessora en temes de mobilitat i 
organitza tallers i sessions de formació 
a les escoles i els instituts. Sobre l'apar-
cament segur per a bicicletes inaugurat 
dimecres a Granollers Centre, l'entitat 
es mostra satisfeta d'haver aconseguit 
un equipament reivindicat des del 2014. 
"És un primer pas que s'hauria d'am-
pliar a la resta de la ciutat i, sobretot, 
a totes les estacions; és una bona me-
sura per combinar bici i tren, reduir la 
dependència del vehicle privat i reduir 
les emissions", asseguren.

GRANOLLERS PEDALA 
OBRE UN PUNT 
D'INFORMACIÓ
AL CARRER CORRÓ
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Aprofitant que enguany el 8 de 
Març cau en diumenge, la Coordi-
nadora Feminista de Granollers ha 
volgut dedicar alguna de les activi-
tats programades a l'entorn del Dia 
de la Dona a les feines de serveis 
sociosanitaris, d'hostaleria, d'aten-
ció domiciliària i treball de la llar 
que "són tasques feminitzades 
i precaritzades, que evidencien 
l'escletxa salarial de gènere, els 
sostres de vidre que tenim les 
dones i la doble jornada laboral 
que ens recau", alerta el col·lectiu.

Així, el dissabte previ al 8-M, la 
coordinadora ha organitzat una 
"jornada d'apoderament per 
exercir el dret a ocupar l'es-
pai públic" i en què, amb el títol 
Okupem l'espai de lila, a partir de 
les 17 h i fins a la mitjanit, el carrer 
Anselm Clavé es convertirà en un 
indret per compartir experiències 
sobre la precarietat laboral. A més, 
s'hi instal·larà un micro obert amb 
actuacions musicals i lectures, i un 
espai Baby block per a la cura dels 
infants. La tarda continuarà amb 
un sopar popular i una assemblea 
de dones (no mixta).

Ja diumenge 8-M, amb el lema 
Juntes obrim l'escletxa! s'ha con-
vocat una manifestació a la plaça 
de la Porxada a les 12 h. Seguida-
ment, a les 14 h, es farà un dinar de 
carmanyola a la plaça Sant Miquel 
per, en acabat, anar a les 16 h a 
l'estació de Granollers Centre per 
anar plegades a la manifestació 
unitària de Barcelona. A més, en el 
marc del 8-M, també s'ha organit-

zat una exposició fotogràfica so-
bre la lluita feminista que es podrà 
visitar al restaurant Anònims del 3 
al 23 de març. Finalment, dimarts 
va començar un cicle de documen-
tals feministes, també a l'Anònims, 
amb la projecció de Singled out. 
També s'hi podran veure els di-
marts següents (18 h) els films El 
sexe ignorat; Kellys, netejadores en 
lluita i Les noies del Carmel.

D'altra banda, el ple de l'Ajunta-
ment ha aprovat, a petició d'ERC, la 
moció en commemoració del 8-M. 

Teatre social a les Franqueses
L'Associació Mirall i l'Ajuntament 
de les Franqueses han impulsat els 
darrers mesos, a través de tallers 
participatius, la creació d'un grup 
de teatre social feminista que ha 
preparat un espectacle amb motiu 
del 8-M. L'estrena del muntatge es 
farà dissabte 7 (12 h) a la plaça de 

Aquesta setmana, Setsuko Thur-
low, supervivent del bombardeig 
atòmic d'Hiroshima i premi Nobel 
de la Pau 2017, ha visitat Barcelona 
per sensibilitzar i sumar adhesions 
al Tractat sobre la Prohibició de les 
Armes Nuclears, una iniciativa im-
pulsada per 122 països i ratificada 
per 35. Perquè el tractat entri en vi-
gor cal la ratificació de 50 països. El 
novembre de 2018 el ple de Grano-
llers va aprovar per unanimitat la 
moció, impulsada pel mateix con-
sistori en col·laboració amb Fun-
diPau, l'ICAN i Alcaldes per la Pau, 
per tal que l’Estat espanyol signés 
i ratifiqués el tractat. La moció ma-
nifesta la preocupació per la greu 
amenaça que suposen les armes 

nuclears i demana avançar, per 
responsabilitat i seguretat, cap a 
la seva prohibició. En el marc de la 
visita de Setsuko Thurlow, l’alcalde 
de Granollers i president de la Xar-
xa d’Alcaldes per la Pau a Catalunya 
i Europa, Josep Mayoral, va parti-
cipar en la recepció que va fer-se 
a la premi Nobel de la Pau a l’Ajun-
tament de Barcelona i a l’acte de 
presentació de la campanya Cons-
truïm la pau de les ciutats al món el 
20 de febrer al Museu d’Història de 
Barcelona. En la seva intervenció, 
Mayoral va insistir que "des d'Al-
caldes per la Pau treballarem 
per prohibir les armes nuclears. 
Aquest és l'únic camí possible, 
perquè l'altre és la destrucció". 

m.e.

CIUTADANIA  LA COORDINADORA FEMINISTA PRESENTA ELS ACTES PROGRAMATS PEL DIA DE LA DONA LA SUPERVIVENT D'HIROSHIMA HA VISITAT BARCELONA

El 8-M alça la veu de les dones

EN MARXA La coordinadora feminista de Granollers presenta les activitats

La Fundació Privada Vallès Orien-
tal (FVO), al servei de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, ha 
renovat els càrrecs i la composi-
ció del patronat de l’entitat per als 
propers quatre anys. Des d'aquest 
febrer, el nou president és Jaume 
Anfruns, qui relleva en el càrrec 
Esteve Marquès. L'entitat també 
compta amb nou vicepresident  
(Ramon Daví), nou secretari  (José 

Luis Criado), i nou tresorer (Josep 
Marquès). 

D'altra banda, el patronat de 
la fundació ha incorporat qua-
tre nous membres, en aquest cas 
com a vocals. Es tracta d'Àngels 
Ausió, Gemma Almirall, Francesc 
Lorente i Ignacio Manjón. I també 
formen part de la junta els vocals 
Carmen Oña, Pepita Soler, Josep 
Maria Lloreda i Pepita Maymó. 

Jaume Anfruns, nou president 
de la Fundació Vallès Oriental

n El Museu de Granollers acull diven-
dres (19 h) la presentació del llibre 100 
pioneres catalanes, d’Antoni Gelonch, 
una activitat paral·lela a l’exposició 
De París a Nova York. Gravats de la 
Col·lecció Gelonch-Viladegut. El llibre 
conté 100 preguntes i respostes sobre 
dones que han estat pioneres (dels 
segles IV al XXI) i que amb la seva ac-
ció individual han ajudat a construir la 
història col·lectiva. La presentació ani-
rà a càrrec de M. del Mar Sánchez.

EL LLIBRE '100 DONES 
PIONERES', AL MUSEU

l'Espolsada. D'altra banda, la ma-
teixa Associació Mirall impartiex 
aquests dies als instituts tallers i 
xerrades de sensibilització sobre 
igualtat i feminisme. 

Mayoral acompanya la premi 
Nobel Setsuko Thurlow en la 
lluita contra les armes nuclears
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GRANOLLERS. Rebre el suport de 
persones que han viscut experièn-
cies similars, compartir vivències 
i no sentir-se jutjat. Aquest és l’ob-
jectiu de les reunions que el grup 
de Granollers d’Alcohòlics Anònims 
celebra cada dilluns i dijous, de 20 
a 22 h, a la parròquia del Jaire de 
La Torreta. El grup, que oscil·la en-
tre les 10 i les 20 persones a cada 
sessió, celebra enguany el seu 30è 
aniversari a la ciutat, motiu pel qual 
farà dissabte una reunió oberta a 
familiars, amics i qualsevol persona 
interessada en l’associació.

Pel que fa al dia a dia del grup, 
“tots els integrants som o hem 
estat alcohòlics, i ens uneix que 
tots tenim el desig i la voluntat de 
deixar de beure”, explica la Carme, 
una de les participants habituals de 
les sessions. “No es tracta de fer 
teràpia, sinó de trobar-se i parlar 
amb confiança dels nostres pro-
blemes i també de molts altres 
temes”, afirma. De fet, a cada sessió 
hi ha un moderador que proposa 
els temes que poden tractar-se, i 
“el que més sorprèn, a diferència 

cessita l’ajut de psicòlegs, i per 
això també hi ha qui vol mante-
nir l’anonimat, perquè l’estigma 
social amb els alcohòlics encara 
és molt fort”, diu la Carme. 

En les reunions també s’aborden 
els anomenats “12 passos d’Alco-
hòlics Anònims”, un seguit de pro-
cessos que segueixen els integrants 
del grup per avançar en la seva 
recuperació: des de reconèixer el 

de moltes altres reunions amb 
grups nombrosos de gent, és el 
silenci i el respecte amb què tots 
escoltem els altres”. 

El grup està format per perso-
nes de perfils ben diversos, des 
dels qui han deixat de beure fins 
als qui encara els és molt difícil ac-
ceptar i conviure amb la malaltia. 
“Hi ha qui ha passat per perío-
des de desintoxicació i qui ne-

alcohòlics anònims

SALUT  EL GRUP DE GRANOLLERS D'ALCOHÒLICS ANÒNIMS CELEBRA 30 ANYS A LA CIUTAT AMB UNA REUNIÓ OBERTA A TOTHOM

TROBADA  El grup es reuneix dos cops per setmana a la parròquia del Jaire

problema de l’alcoholisme i la ne-
cessitat de requerir ajuda fins al fet 
mateix de deixar la beguda, passant 
per demanar perdó a les persones 
que poden haver-se vist afectades 
per la situació, la meditació o fer 
una confessió escrita per compar-
tir-la amb persones de confiança. 
Cada integrant del grup fa el pro-
cés lliurement i al ritme que vol, i 
també compta amb un padrí, una 
persona de confiança que escolta i 
orienta i que sempre pot interve-
nir en cas de necessitat. “Portem 
una motxilla molt pesada i a poc 
a poc l’anem descarregant”, diu 
la Carme. “És molt reconfortant 
trobar persones que entenen 
la teva addicció i compartir les 
pròpies experiències, que alho-
ra poden servir per als altres”. 

Per celebrar el 30è aniversari de 
l’entitat, el grup de Granollers farà 
una reunió oberta dissabte (20 h) 
a la parròquia de Santa Maria del 
Jaire de La Torreta, a la qual poden 
assistir-hi familiars, amics i qualse-
vol persona interessada en el grup 
local d’Alcohòlics Anònims.  x.l.

"Portem una motxilla molt pesada 
i a poc a poc l'anem descarregant"

Un total de 112 equips participa-
ran el dissabte 21 de març en l’On-
Codines Trail, un repte esportiu 
solidari per equips que consisteix a 
recórrer 70 quilòmetres corrents o 
55 caminant per 11 municipis del 
Vallès Oriental i el Moianès, amb 
sortida i arribada a Sant Feliu de 
Codines. Els equips que hi partici-
paran ho faran amb un doble ob-
jectiu: completar la cursa i recaptar 
un mínim de 600 euros cada un, 
que es destinaran íntegrament a la 
Fundació Oncovallès i la Barcelona 
Brain Health Initiative –un projec-
te de recerca de l’Institut Guttmann 
dedicat a la recerca de les malalties 
del cervell– per al suport i l'ajuda 
a malalts oncològics i les seves fa-
mílies, la compra de material mè-
dic i la recerca. Un cop tancades 
les inscripcions s'ha confirmat la 
participació de 112 equips, dels 
quals 11 són de Granollers i 4 de les 
Franqueses. D’aquests, n'hi ha que 
estan formats per membres dels 
dos ajuntaments, així com també 
n'hi ha un de Gran Centre Grano-
llers, que aquests dies ha posat a 
la venda un disseny de samarreta 
específic per recaptar diners. “La 
solidaritat és una de les raons 
de ser de Gran Centre”, apunten 
des de l'entitat, que durant la Gran 
Fira al Carrer de dissabte posarà a 
venda la samarreta i farà promo-
ció de les activitats de la fundació 
d’ajuda oncològica Oncovallès, que 
organitza el trail juntament amb el 
Club Atlètic Sant Feliu. Pel que fa al 
conjunt dels equips, fins dimarts 
havien recaptat 46.000 euros. 

SOLIDARITAT

Quinze equips 
de Granollers i 
les Franqueses a 
l'OnCodines Trail

La Gralla celebrarà dissabte, du-
rant tot el dia, una festa temàtica 
d'Star Wars i solidària amb Oxfam 
Intermon Trailwalker, una prova 
esportiva per equips que contri-
bueix a la lluita contra la pobresa. 
L'associació tarragonina Starraco 
Wars dinamitzarà la festa amb 
disfresses dels personatges princi-

pals  i també organitzaran tallers, 
com un de creació de titelles. La 
jornada, que té el suport de Gran 
Centre i Del Rec al Roc, també tin-
drà una tómbola solidària i una 
taula rodona sobre les influències 
de la literatura fantàstica i el còmic 
a les pel·lícules d'Star Wars, amb 
Sergi Giró i Carlos Acedo. 

Una festa 'Star Wars' solidària 
amb Oxfam Intermon a la Gralla

Adolfo Azuar i Joan Pastor, els dos 
policies locals de Granollers que 
participaran al març a la Panda 
Raid, faran una sortida simbòlica 
des de la Porxada dimecres (18 h) 
amb el vehicle amb què recorreran 
3.000 quilòmetres pel desert del 
Marroc. Azuar i Pastor han donat 
a la seva participació en el ral·li un 
component solidari amb la lluita 
contra el càncer infantil a través 
del projecte Pels Valents, causa 
per a la qual recapten diners. En el 
concert de presentació a l'Aliança 
de Lliçà d'Amunt el 15 de febrer 
van recaptar 1.000 euros. 

Sortida simbòlica 
cap a la Panda
Raid pels valents

Gairebé un centenar de dinamit-
zadors cívics van començar a tre-
ballar a finals del 2019 en 54 mu-
nicipis i comarques de Catalunya 
on hi ha centres de joves emigrats 
sols, entre els quals Granollers. 
La funció d’aquesta nova figura 
és fer d’enllaç entre els centres i 
el seu entorn perquè l'acollida i 
la inclusió d’aquests nois sigui la 
millor possible. 

La secretària d'Infància, Ado-
lescència i Joventut, Georgina Oli-
va, apunta que la funció d'aquests 
professionals és que coordinin i 
agilitzin les relacions del centre 
amb l'Ajuntament i les entitats 
veïnals, comercials, esportives 
i culturals del municipi. També 
s'ocupen de captar veïns perquè 
facin de mentors dels nois i ajudin 
a lluitar contra els rumors.

Els dinamitzadors han estat 
contractats per ajuntaments i 
consells comarcals, però han es-
tat finançats pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
Tenen diferents perfils professio-

nals de l’àmbit social i educatiu i 
han estat seleccionats entre per-
sones demandants de feina pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Entre les institucions que han 
contractat els dinamitzadors hi 
ha el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l'Ajuntament de Grano-
llers. A Catalunya funcionen actu-
alment 352 centres que acullen 

uns 4.300 menors estrangers no 
acompanyats, ja sigui en pisos on 
viuen tres o quatre joves, centres 
que tenen entre 10 i 20 places i 
altres centres més grans oberts 
fa dos anys arran d'una forta ar-
ribada d'aquests menors, la ma- 
joria procedents del Marroc i al-
tres punts de l'Àfrica. 

Dinamitzadors cívics
ajuden en l'acollida de joves 
migrants no acompanyats

L'Ajuntament de 
Granollers i el Consell 
Comarcal han contractat 
dinamitzadors cívics
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Dues investigacions de l'INS Car-
les Vallbona han estat guardona-
des als premis Recerca Jove amb 
750 euros cadascuna, un reconei-
xement que la Generalitat atorga 
als millors treballs de recerca de 
batxillerat. Un dels premis ha es-
tat pel Projecte PODI, Prehistòria 
Oberta, Diversa i Inclusiva, una 
recerca de les alumnes Nerea 
Duran i Emma Cobas que tracta 
l'evolució humana i la innovació 
educativa. El treball ha consistit 
en una tasca de digitalització de 
materials antropològics per crear 
continguts didàctics adaptats a 
persones sordes i cegues. El segon 
treball premiat ha estat RoboEdu-
Cat, de Júlia Fajardo, Sara Jurado, 
Clàudia Colomina i Mario Martín, 
que han creat materials didàctics 
per utilitzar la tecnologia per ne-
tejar petites superfícies de bas-
ses de jardins a manera de xarxa 
d'arrossegament i per mesurar la 
temperatura amb una càmera tèr-
mica, entre d'altres.  a.j.

EDUCACIÓ

Premiades als 
Recerca Jove dues 
investigacions
de l'INS Vallbona

La Diputació de Barcelona porta 
a la sala d’exposicions del Cine-
ma Edison l'exposició itinerant 
Controles?, que es podrà visitar 
a partir d’aquest dijous i fins al 
31 de març. La mostra, adreça-
da a adolescents, joves, famílies 
i professionals, té com a objectiu 
informar sobre els riscos de les 
drogues i com prevenir-ne el con-
sum. Mitjançant la interacció i les 
tecnologies, adolescents, joves i 
famílies podran visitar tres espais 
diferenciats que proposen una re-
flexió crítica i constructiva sobre 
alguns dels elements relacionats 
amb les drogues. A més, també 
s'ofereixen activitats de suport al 
voltant de la mostra, com les visi-
tes dinamitzades, que permetran 
treballar aquesta realitat de for-
ma més completa i a fons. També 
s'han programat visites guiades 
amb adolescents de 1r a 3r d’ESO 
i es faran tallers a l’aula amb els 
alumnes que prèviament hauran 
passat en visita guiada. 

SALUT 

El Cinema Edison 
acull una mostra
per prevenir el 
consum de drogues

GRANOLLERS. Els prop de 270 socis 
del Casino de Granollers estan cri-
dats a les urnes, diumenge, per re-
novar la junta directiva de l’entitat. 
La votació es farà després de l’as-
semblea anual ordinària de socis, 
en què es presentaran els projectes 
per als pròxims quatre anys de les 
dues candidatures que s’han confir-
mat fins ara: la de l’actual president, 
Josep Rius, i la de la professora de 
country de l’entitat, Marta Rubio.

Josep Rius, empresari del sec-
tor de les estacions de servei i dels 
forns de pa que presideix el Casino 
des de fa tres anys, quan va substi-
tuir Anna Bosch, explica que la seva 
és una proposta continuista amb 
el projecte actual. “Hem impulsat 
les activitats culturals: tertúlies, 
debats i música, com l’òpera i 
el gospel”. Apunta que els reptes 
passen per “continuar impulsant 
aquestes activitats, garantir una 
bona celebració dels 140 anys i 
encarar la renovació dels esta-
tuts, que són dels anys 70 i han 
quedat antiquats”. Rius també as-

per deu persones d'entre 25 i 60 
anys, pretén "rejovenir l'entitat, 
obrir-la i fer-la més gran i pro-
pera". El grup es proposa "tornar 
a ser un referent en la vida cul-
tural de la ciutat", i assegura que 
"cal reactivar el Casino amb més 
activitats, més energia i més ale-
gria". També apunta que el repte 
principal dels pròxims anys serà la 
renovació de la sala noble, tot i que 
va més enllà: "també hauríem de 
renovar la sala annexa i ampliar 
les instal·lacions".  x.l.

senyala que la pròxima junta haurà 
d’abordar les obres de renovació de 
la sala noble, que ha quedat obso-
leta. “Ja hem buscat finançament 
per fer-ho; cal reforçar la part 
comercial per trobar patrocina-
dors que ens ajudin a mantenir 
el Casino, perquè amb les quotes 
dels socis no n’hi ha prou”.  

Marta Rubio, per la seva banda, 
és comptable, professora de ball 
country i monitora d'atletisme a 
l'Ajuntament de Granollers. Explica 
que la seva candidatura, formada 

ENTITATS  UNS 270 SOCIS ESTAN CRIDATS A LES URNES, DIUMENGE, PER RENOVAR LA JUNTA

Josep Rius i Marta Rubio es
disputen la presidència del Casino

casino

JOSEP RIUS

casino

MARTA RUBIO
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GRANOLLERS. La Weimei Chen, el 
seu marit i els seus tres fills –de 7, 
9 i 10 anys–, han estat dues setma-
nes tancats al seu pis de Granollers, 
voluntàriament, per precaució pel 
coronavirus. La família, d'origen xi-
nès però resident a Granollers des 
de fa més de sis anys, va viatjar a 
la Xina a mitjans de gener per cele-
brar l'Any Nou amb la resta de la fa-
mília. "El tercer dia de ser allà va 
esclatar la por pel coronavirus, 
i vam tancar-nos a casa durant 
tres setmanes com ha fet tothom 
a la Xina", explica la Weimei.

De fet, la família Chen –que a Gra-
nollers regenta el bar restaurant 
Can Chen, al passeig Colom, 23– va 

s'hauria desenvolupat. "Els nens 
no han anat a l'escola i nosaltres 
no hem obert el bar", diu la Wei-
mei, qui confirma que ningú a la 
família no ha tingut cap símptoma 
i que tots es troben perfectament. 
"Hem volgut evitar qualsevol 
problema tant per nosaltres ma-
teixos com pels clients i els ve-
ïns", assegura. D'altra banda, si en 
algun moment necessiten menjar o 
qualsevol altra cosa, truquen a al-
tres familiars o amics perquè els ho 
portin. Després d'aquest aïllament 
autoimposat de cinc setmanes 
–tres a la Xina i dues a Catalunya–, 
la família va reprendre la seva ac-
tivitat habitual dilluns. x.l.

viatjar molt lluny del focus de Wu-
han, a un poble del sud de Xangai, 
però "a la Xina, siguis d'on siguis, 
tothom s'ha tancat a casa per 
evitar possibles contagis". Aca-
bades les vacances, el 9 de febrer, 
van tornar a Catalunya i van decidir 
mantenir l'aïllament dues setma-
nes més "per evitar problemes".

La Weimei explica que a Catalu-
nya no han tingut cap problema de 
racisme: "els veïns no tenen cap 
mal pensament de nosaltres", 
però afegeix que a la Xina "tothom 
té por i desconfia". Per això han 
decidit aïllar-se dues setmanes 
també a Catalunya, que és el temps 
en què es considera que el virus 

SUCCESSOS LA FAMÍLIA CHEN REGENTA EL BAR RESTAURANT CAN CHEN, AL PASSEIG COLOM

La matinada de dimarts, en el de-
curs d’un control conjunt entre 
Mossos d’Esquadra i Policia Local 
de Granollers, a la ronda Sud, els 
agents van detenir una persona 
que circulava amb un turisme car-
regat amb més de 80 quilos d'hai-

xix. Mossos i Policia Local estaven 
fent un control preventiu conjunt 
de seguretat ciutadana, aturant i 
escorcollant els vehicles que cir-
culaven de la C-17 cap a la C-60. 

Els agents van detectar que un tu-
risme Citroën C3 platejat s’atura-
va sobtadament en adonar-se del 
control policial i que intentava 
girar cua per esquivar el control, 
tot passant per damunt de la mit-
jana que separa els dos sentits de 
la circulació. En intentar la mani-
obra el vehicle va quedar encallat 
a la mitjana. 

El conductor, en veure el vehi-
cle immobilitzat, va intentar fugir 
a peu, però va ser detingut. Mos-
sos i Policia Local van escorcollar 
el vehicle i van trobar-hi quatre 
bosses d’esport plenes de preses 
d'haixix, amb un pes total supe-
rior als 80 quilos. La persona va 
quedar detinguda com a autora 
d’un presumpte delicte contra la 
salut pública.

Dos detinguts en una 
plantació de marihuana

EL VEHICLE VA QUEDAR ENCALLAT A LA MITJANA DE LA RONDA

Dos veïns de 38 anys de Grano-
llers i les Franqueses, sense an-
tecedents, van ser detinguts di-
mecres passat en el marc d'una 
operació de la Policia Nacional, en 
col·laboració amb la Policia Local 
de Canovelles, per desmantellar 
una plantació de marihuana si-
tuada en una nau del carrer Isaac 
Peral, al polígon industrial de Can 
Castells. Durant l’actuació, es van 
decomissar prop de 800 plantes 
de marihuana i diversos quilos 
de cabdells ja assecats i preparats 
per a la seva distribució. En l’ope-
ratiu van intervenir una dotzena 

d’agents del Cos Nacional de Po-
licia i dues patrulles de la Policia 
Local de Canovelles, que van asse-
gurar el perímetre. A més, la bri-
gada de serveis de l’Ajuntament 
de Canovelles va col·laborar en el 
transport i la destrucció de prop 
de 100 equips per al cultiu inte-
rior de marihuana, que inclouen 
bombetes, làmpades, transforma-
dors i reflectors. El desmantella-
ment de la plantació es va dur a 
terme fa uns dies, però els detalls 
no han transcendit fins que la Po-
licia Nacional no ha donat per fi-
nalitzada l’actuació. 

Enxampat amb 80 quilos
d'haixix al cotxe en intentar 
esquivar un control policial

La Policia va decomissar 
la droga i va detenir
el conductor per un delicte
contra la salut pública

Una família s'autoimposa
quarantena pel coronavirus

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
18/02 Maria Pujol Fàbregas  83 anys
19/02 Rodolfo Casañ Chilet  78 anys
20/02 Salud Martínez Gutiérrez  83 anys
20/02 Juan Antonio Bernal Rubio  73 anys  
21/02 Mariano Merchán Márquez  72 anys 
22/02 Manel López Losada  77 anys 
22/02 Rafael Navarro Magdaleno  81 anys
22/02 Rosario Pérez Varón  89 anys
22/02 Enric Jubany Campos  91 anys 

22/02 Magdalena Oller Valls  97 anys 
22/02 Luis Miguel Ibáñez Goñi  56 anys 
22/02 Maria Garriga Valliscrosa  92 anys
23/02 Antonia Mulero Ortiz  82 anys
23/02 Enrique V. Martínez Delicado 57 anys 
23/02 Adrián Viruez Justiniano  50 anys 
23/02 Justa Araya Martín  77 anys
23/02 Joan Duran Vallhonesta  87 anys
24/02 M. Carme Atsuara Soriano  78 anys      
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GRANOLLERS. Uns 150 senegalesos 
de Granollers i el Vallès Oriental 
van acudir dimecres a Roca Um-
bert per renovar el passaport i 
recollir alguns documents oficials, 
com el document nacional d’iden-
titat, sol·licitat al Consolat General 
del Senegal fa uns mesos. Es tracta 
d’un tràmit habitual que té per ob-
jectiu modernitzar els documents 
identificatius oficials i dotar-los 
de totes les mesures de seguretat 
i control necessàries que tenen 
aquest tipus de documents a es-

cala europea. La tramitació és gra-
tuïta i està realitzada per personal 
del Consolat General del Senegal 
a Barcelona, que periòdicament 
es desplaça a les comarques i mu-
nicipis on hi ha una forta implan-
tació de la comunitat senegalesa 
per evitar-los el desplaçament a la 
capital catalana –i en alguns casos 
també a Madrid– per realitzar al-
guns tràmits. El Consolat General 
del Senegal ofereix la possibilitat 
de tramitar la documentació a 
Granollers un cop a l’any. x.l.

x.l.

TRÀMITS  Un equip del Consolat es desplaça cada any a Granollers

GRANOLLERS. L’Ajuntament de 
Granollers s'ha compromès ha 
iniciar un estudi sobre els costos 
que tindria la implementació d'es-
pais de recollida de residus d'olis 
vegetals usats en espais munici-
pals, de manera que es generés 
una xarxa de punts de recollida 
en col·laboració amb establiments 
en diversos barris. El consistori 
també iniciarà una campanya de 
conscienciació per tal de difondre 
l'impacte que suposa el mal tracta-
ment d'aquests residus. "En gene-
rem quatre litres per persona a 
l'any, amb potencial per conta-
minar 1.000 litres d'aigua", aler-
tava la regidora de Primàries, Mò-
nica Ribell. "Tenim una població 
gran que sovint no es pot des-
plaçar a la deixalleria", afegia la 
republicana Lorena Torró.

Aquestes mesures s'inclouen en 
una moció presentada per ERC i 
Primàries, i esmenada pel PSC –que 
insistia en l'estudi de costos–, que 
s'aprovava per unanimitat. m.e.

MEDI AMBIENT

L'Ajuntament 
estudiarà fer una 
xarxa de punts de 
reciclatge d'olis

LES FRANQUESES. Dos vallesans 
formen part de la taula de diàleg 
entre el govern espanyol i la Ge-
neralitat: el ministre de Sanitat, 
el roquerol Salvador Illa, i el fran-
quesí Josep Maria Jové, diputat 
al Parlament i ex-número dos de 
Junqueras al Departament d'Eco-
nomia. Jové ja va ser membre de 
l'equip negociador d'ERC per a la 
investidura de Pedro Sánchez.

De fet, Jové –imputat per l'orga-

nització de l'1-O– forma part de la 
la delegació catalana permanent a 
la taula –juntament amb els con-
sellers Alfred Bosch i Jordi Puig-
neró, les diputades Marta Vilalta i 
Elsa Artadi, i l'excap de gabinet de 
Carles Puigdemont, Josep Rius–, 
ja que el president Quim Torra i el 
vicepresident Pere Aragonès no 
participaran a totes les reunions. 
La primera reunió es va produir 
ahir, dimecres, a la tarda. 

POLÍTICA LA PRIMERA REUNIÓ VA SER DIMECRES A LA MONCLOA

Josep Maria Jové, a la taula 
de diàleg entre el govern 
espanyol i la Generalitat

Uns 150 senegalesos renoven
el passaport a Roca Umbert

CIUTADANIA EL CONSOLAT FA ELS TRÀMITS A GRANOLLERS

Federalistes d'Esquerres ha orga-
nitzat per avui, dijous (19.30 h), a la 
biblioteca de Roca Umbert, una xer-
rada amb el professor d'Economia 
de la UAB Francesc Trillas, autor 
del llibre Missió federal. Cap a una 
solució compartida a Catalunya, i de 
la filòsofa Glòria de la Llave.

Francesc Trillas
presenta el llibre 
'Missió federal' 

La diputada al Parlament per Ciu-
tans (Cs), la granollerina Blanca 
Navarro, va presentar a la co-
missió de Salut una proposta de 
resolució per reobrir el servei de 
pediatria al CAP Vallès Oriental 
–traslladat l'any passat al CAP Sant 
Miquel–, que va ser rebutjada. 

Cs proposa reobrir
el servei de pediatria
al CAP Vallès Oriental
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La cancel·lació del Mobile World 
Congress (MWC) arran de la crisi 
del coronavirus no ha espantat les 
start-up catalanes. Des del primer 
moment en què es va anunciar la 
cancel·lació del principal congrés 
de mòbils, desenes de petites em-
preses que formen part del hub 
Barcelona Tech City van organitzar 
un treball en xarxa per promou-
re un esdeveniment alternatiu, el 
Tech Spirit Barcelona. Aquest esde-
veniment s'està celebrant a Barce-
lona de dimarts a divendres i té un 
format semblant al del MWC, però 
amb menys impacte econòmic, ja 
que les grans marques i multina-
cionals, que són les que movien 
grans volums de negoci, són les 
que han renunciat a participar-hi.  

Una de les empreses grano-
llerines que ha participat activa-
ment en l’organització d’aquest 
esdeveniment alternatiu és Ca-
talogPlayer, situada al polígon 
Jordi Camp. Nascuda el 2014 i 
actualment amb una vintena de 
treballadors, es dedica a la crea-
ció de catàlegs digitals per a em-
preses i entitats. Durant tres anys 
havia tingut un estand a la fira, 
però aquest any havia renunciat 
a l’estand i es limitava a partici-
par-hi sense tenir-hi presència 
física. “Per sort no havíem fet 
cap paga i senyal”, explica Arian 
Ribell, cofundador i responsable 
tècnic de l’empresa, qui admet el 
cop que ha suposat per al sector 
la cancel·lació del MWC i les fires 
paral·leles. No obstant això, Ribell 
també confia que en aquest esde-
veniment alternatiu, més proper, 

catalogplayer

CATALOGPLAYER  La fima granollerina, en edicions anteriors del Mobile

INDÚSTRIA  CATALOGPLAYER, DE GRANOLLERS, S'HA IMPLICAT EN EL TECH SPIRIT BARCELONA

les petites empreses podran tenir 
més visibilitat, fer xarxa i obrir-
se a més clients potencials. “Ens 
hem organitzat per no deixar 
escapar l’oportunitat”, diu Ri-
bell, qui afegeix que al Tech Spirit 

Barcelona “ja no serem una peti-
ta formigueta, sinó que podrem 
aprofitar molt millor l’apara-
dor d’oportunitats que suposa 
una fira d’aquestes caracterís-
tiques”. En aquest sentit, Cata-
logPlayer farà una ponència, di-
marts, sobre la digitalització dels 
catàlegs, sobre com centralitzar 
els continguts de venda i distri-
buir-los per diferents canals.

Per a Ribell, el més important 
d’aquesta experiència és “la capa-
citat que hem demostrat les 
start-up tecnològiques d’orga-
nitzar un esdeveniment com 
aquest en només una setmana”, 
fruit, assegura, de “l’esperit em-
prenedor de les petites empre-
ses catalanes”.  

El Tech Spirit Barcelona comp-
tava divendres amb més de 3.600 
inscrits entre empreses, inversors 
i entitats, i la previsió és que cada 
cop s’hi animin més professionals 
del sector, també internacionals, 
per acabar tenint “més ressò i 
més potència de la que d’entra-
da podria semblar”. En aquest 
sentit, Ribell anima les empreses 
vallesanes a participar en una “ex-
periència més propera”, al mar-
ge del gran rebombori que suposa 
el Mobile World Congress. “Gene-
rar esdeveniments com aquest 
és el que et dóna força per tirar 
endavant”, assegura.  x.l.

Petites empreses tecnològiques
impulsen l'alternativa al Mobile

La gestió de l'energia als
polígons, a debat a Granollers
GRANOLLERS. Unes 60 persones 
van assistir dijous al CTUG a una 
jornada d’intercanvi i aprenentat-
ge sobre la gestió de l’energia als 
polígons d’activitat econòmica or-
ganitzada per la Diputació. La jor-
nada va constar de dues ponències. 
Una sobre el context actual en ma-
tèria d’energia als polígons d’acti-
vitat econòmica i una altra sobre 
els recursos per als ens locals en 
l’àmbit energètic dels polígons. Tot 
seguit van explicar-se diverses ex-
periències, casos i projectes, com 

la generació compartida als polí-
gons, les comunitats energètiques, 
el gestor energètic compartit per 
a empreses i la compra agrega-
da d’energia a Osona. També s'hi 
va explicar el projecte Granollers 
entra en simbiosi, una iniciativa 
impulsada per l'Ajuntament de 
Granollers amb el suport de la Di-
putació per contribuir a la materia-
lització de la simbiosi o relació col-
laborativa al món industrial local 
en àmbits com l'energètic, la mobi-
litat i els residus, entre d'altres. 

FORMACIÓ  PRESENTAT EL PROJECTE GRANOLLERS EN SIMBIOSI

Arian Ribell: "Les 
start-up hem demostrat
esperit emprenedor
i capacitat d'organització"

El repte de ser personaConcentració per unes pensions dignes
La sala Tarafa acull avui, dijous (20.30 h), una 
nova xerrada del cicle El repte de ser persona 
de Gran Centre, aquest cop amb Cristina Milián, 
diplomada en Treball Social, qui parlarà de Les 
arrels de la salut. La memòria de l'inconscient.

La Marea Pensionista del Vallès Oriental va concentrar-se dilluns a la  
Porxada en defensa de les pensions públiques i per exigir una reforma  
integral del sistema de pensions. L'entitat reclama, entre d'altres, l'eliminació 
de la bretxa de gènere en les pensions, la derogació de les reformes de 
les pensions de 2011 i 2013 i restablir l'edat de jubilació en els 65 anys.

ECONOMIA

Durant el gener de 2020 es van 
formalitzar 13.169 contractes 
al Vallès Oriental, 1.935 menys 
que durant el mateix període de 
fa un any (15.099). Això significa 
un descens en la contractació del 
12,8% al conjunt de la comarca. 
Pel que fa a Granollers, durant el 
gener es van registrar 3.645 con-

tractes nous pels 4.482 que es van 
registrar el gener de l'any passat. 
Això significa un descens de 837 
contractes (-18,7%) en relació 
amb el mateix període de l'any 
passat. A les Franqueses, en canvi, 
la contractació va pujar un 17,8%, 
dels 703 contractes registrats el 
gener de 2019 als 828 formalit-

La contractació al gener baixa 
un 12,8% respecte a fa un any

zats el gener d'aquest any (125 
més). Les Franqueses ha estat un 
dels pocs municipis de la comarca 
on els contractes formalitzats van 
pujar al gener en relació amb l'any 
anterior, juntament amb Aiguafre-
da, Martorelles, Montornès del Va-
llès i Vallgorguina. Pel que fa a la 
resta de municipis, més de la mei-
tat s’han vist afectats per la reduc-
ció de la contractació, i només un  
–Gualba– ha mantingut la xifra de 
contractes amb els mateixos va-
lors que fa un any. 

Uns 60 joves empresaris del Vallès 
Oriental van visitar la setmana pas-
sada les instal·lacions de KH Llore-
da, a Canovelles, de la mà de Pimec 
Joves Vallès Oriental. El propietari 
de l’empresa, Josep Maria Lloreda, 
va acompanyar-los en una visita 
guiada per les instal·lacions, inclo-
sa la planta intel·ligent. També va 
explicar-los el model de negoci de 
l’empresa, dedicada a la fabricació 
i comercialització de productes de 
neteja per a la llar i el sector indus-
trial. Lloreda va explicar als joves 
l'aposta de la firma per la innovació 
i la digitalització, el seu compromís 
amb el medi ambient i els objectius 
de desenvolupament sostenible i la 
voluntat de l'empresa d’internacio-
nalitzar el projecte. 

Carlos Garriga Sels, del Centre Me-
tal·lúrgic, ha estat reelegit presi-
dent de la Federació Empresarial 
del Metall (FEM) fins al 2023. Els 
vicepresidents són Antoni Abad, de 
l'UEM de Terrassa; Xavier Vera, de 
la Unió Metal·lúrgica del Vallès Ori-
ental; i August Serra. La FEM té la 
seu a Sabadell i representa la indús-
tria i el comerç del sector del metall 
del Vallès Oriental i Occidental. 
Està integrada per 7.000 empre-
ses i 69.730 treballadors, i aplega 
les tres patronals metal·lúrgiques 
del Vallès: el Centre Metal·lúrgic, la 
Unió Empresarial Metal·lúrgica de 
Terrassa i la Unió Empresarial del 
Vallès Oriental (UEI). El sector ge-
nera el 36,4% del valor afegit brut 
industrial de Catalunya. i

Uns 60 joves
de Pimec visiten la 
seu de KH Lloreda

La Federació 
Empresarial del 
Metall, renovada

La Gran Fira al Carrer, dissabte
Gran Centre Granollers celebra 
aquest 2020 el seu 25è aniversari. 
Un dels primers actes de celebra-
ció serà dissabte –de 10 a 13.30 h i 
de 17 a 20.30 h– als carrers Santa 
Anna, Sant Roc i Anselm Clavé en 
una nova edició de la Gran Fira al 
Carrer, aquest cop amb 99 para-
des. "Serà l'edició d'hivern amb 
més participació", destaca l'enti-
tat, que també valora l'increment 
de serveis i entitats que hi partici-
pen, cada cop més diversos, entre 

els quals els comerços adherits a 
Comerç de Dalt. La mostra serà un 
gran aparador de tots els produc-
tes, tant d'estoc com de nova tem-
porada, i demostra, segons Gran 
Centre, "les ganes del comerç de 
sortir al carrer i fer ciutat". De 
fet, apunten, "la Gran Fira al Car-
rer és molt important per als co-
merços i serveis perquè els visi-
tants sempre responen". L'any 
passat, per exemple, unes 50.000 
persones van visitar la fira. 
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Jornada del sector turístic de la comarca
Unes 70 empreses i entitats del sector del turisme del Vallès Oriental van  
participar dijous en la trobada anual del sector, la Jornada TurismeVallès, 
organitzada pel Servei de Turisme del Consell Comarcal. En l'acte es van 
lliurar 38 certificats Biosphere i 13 de Punts d’Informació Turística i es va 
explicar el Pla d’Accions de Turisme 2020, basat en la creació de producte 
turístic, la sostenibilitat i la qualitat, la comunicació i promoció, el turisme 
intel·ligent i l'assessorament.

consell comarcal

GRANOLLERS. Les dues agències de 
viatges amb més història de Gra-
nollers –Viatges Montcar i Villà 
Viatges– han arribat a un acord 
de fusió. Des del gener passat, els 
equips de les dues empreses tre-
ballen plegats a les oficines de Vi-
llà Viatges, situades a la cantona-
da dels carrers Girona i Enginyer, 
on han constituït l’agència de vi-
atges més gran de la ciutat, amb 
una dotzena de treballadors i una 
altra petita oficina a Barcelona.

El gerent de “la petita gran 
agència de viatges” que és ara 
Villà Viatges, Carles Villà, explica 
que l’objectiu ha estat “sumar les 
experiències” de dues entitats 
del mateix sector, amb una es-
pecialització semblant, per “ser 
més forts i tenir més capacitat 
d’actuació” en un moment en què 
el sector s’està ressituant davant 
la irrupció de les noves tecnolo-
gies. “És cert que els més joves 
fan reserves d’hotel i d’avió 
per Internet, però les agències 
continuem oferim serveis que 
els webs no poden donar: més 
seguretat, més serveis i més 
complements”, explica Villà. A 

EMPRESES  VILLÀ VIATGES SUMA L'EXPERIÈNCIA DE LA HISTÒRICA VIATGES MONTCAR 

x.l.

SEU  Villà Viatges va estrenar fa tres anys noves instal·lacions al carrer Girona

més, afegeix, “oferim atenció 24 
hores al dia i la gestió de qual-
sevol incidència, productes 
personalitzats i viatges a mida”.  

Si bé ofereixen tota mena de 
productes i serveis turístics, les 
dues agències han centrat la seva 
activitat en la gestió de viatges de 
convencions i d’incentius, una lí-
nia de negoci que també s’ha redu-
ït força darrerament tot i que les 
grans empreses encara mantenen 
les contractacions en agències. 

Viatges Montcar, fundada per 
Josep Carrizo fa 26 anys, va tenir 
l’oficina al carrer Barcelona du-
rant molts anys i posteriorment 
es va traslladar a l’avinguda Sant 
Esteve, i en l’última etapa ha estat 
gestionada per Albert Carrizo. Vi-
llà Viatges, per la seva banda, va 
començar la seva trajectòria ara 
fa 25 anys al número 64 del carrer 
Girona, i des de fa tres anys ocupa 
un cèntric local al número 13 del 
mateix carrer. 

Agències de viatges més fortes
TURISME  PRESENTAT EL PLA D'ACCIONS DEL SECTOR PER AL 2020

Més implicació de La Roca Village
La Roca Village reforçarà la col·laboració amb la resta de la comarca en 
àmbits com la mobilitat o el turisme, una implicació encetada fa uns anys 
amb la difusió de l’oferta turística del Vallès Oriental a la seva oficina de 
turisme. De fet, La Roca Village és una de les 13 entitats que ha obtingut 
enguany el certificat de Punt d’Informació Turística del Consell Comarcal. 
El centre comercial rep cada any 4,5 milions de visitants i és la segona 
destinació turística del país només per darrere de la Sagrada Família. 
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OPINIÓ

Aquesta setmana el grup d'Alcohòlics Anònims de Granollers celebra el seu 
30è aniversari. Tres dècades donant suport a persones que van caure en una 
de les addiccions més comunes de la societat –més d'un 42% dels tracta-
ments per una drogodependència són vinculats a un elevat consum l'alcohol–. 
I això que l'acceptació social del seu consum fa que tot sovint les persones 
alcohòliques no tinguin la percepció de ser-ho. Precisament per això el 
consum excessiu de begudes etíliques és un costum bastant estès. 

Davant d'aquesta realitat és, si més no, curiós, que existeixin grups de suport 
tan recelosos amb l'anonimat dels seus membres. De ben segur, que el fet 
de no sentir-se jutjat és clau per poder iniciar un procés de cura, de manera 
que benvingut sigui l'anonimat. Però també cal una tasca de visibilització.  

L'alcoholisme és una malaltia crònica, com pot ser-ho una artritis o un 
trastorn de personalitat. Si algú té una malaltia reumatològica normalment 
no se n'amaga, de la mateixa manera que cada cop hi ha més entitats que 
treballen per desestigmatitzar les malalties mentals. La societat també hauria 
de ser prou madura per entendre les addiccions com una malaltia més, de 
la qual el malalt no se n'ha d'amagar. Seria una eina més per combatre-les.

VISIBILITZAR LES ADDICCIONS
Editorial
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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 
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dels troncs d’alzina que es desfeien en una 
llar de foc de Sant Celoni. La birra i el bin-
go amb cigrons de Vilalba. L’estació de la 
Garriga i una noia que m’esperava en una 
corba de la carretera nocturna i fantasma-
gòrica de Samalús. La piscina de l’Ametlla 
en nits prohibides d’estiu. La terra roja a 
la meva pàtria de Puiggraciós. El pa amb 
tomàquet de Sant Feliu de Codines. Les 
dones d’aigua de Sant Miquel del Fai. El 
xiprer que apuntava al cel i la masia de Ri-
ells que omplíem una nit a l’any, de regals 
i d’amics invisibles. Els viatges amb moto 
sota la lluna i les passejades nocturnes a 
la recerca d’exàmens per les entranyes de 
l’Institut de la República del Congost, allà 
on em van maleducar tan bé. La música i la 
poesia profunda i golfa a Sant Antoni, sota 
les estrelles de cal cunyat, de Cal Cabrit, 
amb tots els que encara creiem allò que la 
música i la poesia eren armes carregades 
de futur. I l'oficina, del carrer Girona quan, 
sense tu, era només una oficina.

Avui escric imatges i ho faig endins i co-
marcal, des de la plaça Catalunya del bar-
ri Bellavista, assegut en un banc dels de 
seure. Hi ha un gos que es grata els pensa-
ments i unes noies de color, de color negre, 
improvisen un ball magnífic mentre un 
nen marroquí juga amb una pilota inflable, 
com aquelles blanques i blaves de Nivea i 
que ja formen part de l’arqueologia salada 
i xafogosa de la meva, de la nostra infància.

e tant en tant cal oblidar les 
taules de diàleg i les cadires 
cridaneres, el Barça, la feina, 
Netflix, la família, la hipoteca i 

aquell desig enorme de no llevar-te del llit 
o de deixar-te anar damunt del sofà i veure 
passar la vida. De tant en tant cal fugir de 
casa i recordar, viure i reviure el passat i 
escriure i descriure aquest paisatge fi, una 
mica prim i lleuger, com deia en Pla, de la 
nostra comarca. Es tracta, tan sols, de re-
cordar a càmera lenta i d’una manera de-
sordenada, llocs i imatges que formen part 
de la pel·lícula de la nostra vida:

La profunda i humida cicatriu que ens 
travessa de nord a sud amb el transatlàn-
tic de sabó varat eternament a la seva riba. 
El cementiri boscós i misteriós de Marata, 
el luxós de Cardedeu o el luxuriós de la 
Doma. Els bars de la perifèria, de conyac 
i de penyes madridistes en carn viva. El 
Pla de Llerona i aquella casa del meu amic 
Pocurull, si és que hi ha cases d’algú. Els 
sopars amb llum d’espelmes del club de 
tennis de la meva preadolescència plateja-
da. Aquella Granja de Marata que es trans-
formava en refugi màgic en nits profundes 
de dissabte. Les llàgrimes entre la molsa 
dels boscos maltractats de Santa Agnès 
de Malanyanes. Els esperits de Santa Qui-
tèria. El fum de la maria barrejat amb el 

D
IMATGES

SANTI MONTAGUDDes del balcó

es persones de Rella-Gr, implica-
des en el Projecte de voluntariat 
educatiu de Granollers, en les 
jornades de formació d’aquest 

curs volem parlar de "justícia intergene-
racional". Es faran dues sessions, el 4 i el 
18 de març. N’hem dit És gran fer-se gran.
S’ofereix a totes les persones voluntàries, 
a mestres i professors de qualsevol etapa 
educativa i a totes aquelles altres persones 
que estiguin vinculades a centres educa-
tius. Els dos cursos anteriors vam tractar 
qüestions de gènere, enguany volem parlar 
de discriminació per qüestions d’edat.

Fer-se gran és una expressió que s’uti-
litza molt per adreçar-nos als infants. A 
vegades com una pregunta, que implica 
que puguin projectar-se: què voldràs ser 
de gran? D’altres vegades és una malèvola 
afirmació per conduir-los al seu propi fra-
càs abans que intentin res: si no fas això o 
allò altre no et faràs gran!

Parlar de fer-se gran hauria de ser parlar 
de creixement personal, i això és infinit, si 
hom ho desitja. Aquest sentit de "créixer 
personalment" de "fer-se persona" és un 
sentit que potser l’educació té massa aban-
donat. L’educació s’ha centrat més en el sa-
ber, els coneixements, i en el fer (aprendre 
a fer coses) que en el ser (aprendre a ser 
persona). En realitat l’educació només té 
una fita: que cada ésser pugui desenvolu-
par el propi projecte de vida, sabent que no 
viurà mai sol en el món, sinó que haurà de 
compartir vida amb altres éssers humans.

Per canviar la mirada, excessivament uti-
litarista i conduïda cap a un sistema pro-
ductiu, hem de començar qüestionant-nos 
quins valors tenim i revisar si som capaços 
de practicar els mateixos valors que diem 
desitjar. És que ja no s’educa en valors? 
Què són els valors? Com es transmeten? Un 
valor és una preferència, alguna cosa que 
s’estima. De valors n’hi ha de religiosos, po-
lítics, econòmics, estètics, etc., de manera 
que el concepte valor és polièdric i podrí-
em elaborar una mena de mapa d’esferes 
de valors. En educació, hauríem de parlar 
essencialment de valors ètics i morals.

[…] Un valor no és, només, quelcom que 
tenim, sinó allò que som. Cada acció que fem 
està impregnada dels valors que estimem i 
practiquem; de fet, cada acció la fem d’acord 
amb els valors que ens guien la conducta. De 
manera que el valor entra en joc en l’acció, 
en la conducta, i així, valor és allò que som, 

És gran fer-se gran
allò que vivim, molt més que allò que diem.

La humanitat, avui en dia, té planteja-
des grans problemàtiques que es podrien 
resumir en dos grans eixos: justícia social 
(igualtat de tracte segons l’edat, igualtat 
segons gènere i igualtat de classe) i justícia 
ecològica. Això fa més necessari que mai 
reforçar concepcions de l’ésser humà dife-
rents de les que estan en ús. Vivim en un 
món en què domina l’interès del gran capi-
tal per damunt de l’interès de les persones.

És a l’escola, més que a cap altre lloc –per-
què s'hi ha de conviure amb tota la diversi-
tat–, on millor es pot practicar l’ajut mutu, 
tenir cura uns dels altres. Per això és a l’esco-
la on s’han de plantejar qüestions de tracte 
desigual. El de la justícia intergeneracional 
és un concepte que pot tenir múltiples cares, 
nosaltres ens fixarem en aquelles que tenen 
més relació amb la necessitat d’educar-nos 
per a viure en una societat plural i diversa, 
capaç d’incloure les diferències, també la de 
l’edat. Sovint no es dóna als grans, als vells, el 
paper que els pertoca. No tots els grans són 
conservadors políticament, ni es poden qua-
lificar d’immobilistes, ni estan desconnectats 
de camps de coneixement de primera línia.

Els processos de socialització bàsics es 
fan fora de la família, a l’escola, entre grups 
d’amics, a través dels mitjans, etc. Però so-
vint no hi ha convivència espontània, sinó 
que es van fabricant subcultures de grups 
d’edat. En les noves generacions s’ha anat 
perfilant una cultura juvenil al marge dels 
més ancians i de la seva història. Ningú no 
vol ser vell. Tots voldríem ser joves, com 
si ser-ho fos el millor que et pot passar. El 
millor de la vida no té edat, de la mateixa 
manera que el pitjor et pot estar esperant a 
cada cantonada! Ensenyar a fer-se vell i ser-
ho amb dignitat hauria de ser també quel-
com a treballar a les aules, com s’hauria de 
treballar la pèrdua i la mort. Ensenyar a fer-
se vell és també mostrar que l’experiència 
ens pot ser útil en molts camps de coneixe-
ment perquè, si un ha viscut conscientment, 
ha convertit l’experiència en saviesa.

Haver-se jubilat o tenir més de 65 anys 
no és sinònim de ser passiu. La vida s’ha 
allargat i cal un replantejament social en 
profunditat perquè s’entengui que aques-
tes persones poden ser actives, encara que 
segons la concepció del sistema no siguin 
productives. En una societat longeva com 
la nostra, la inclusió vol dir saber incloure 
totes les persones, també les més ancianes, 
encara que puguin tenir més arrugues a la 
pell, lentitud en caminar o alguns grumolls 
en el pensar. Elles també poden aportar ex-
periències, vivències, paraules, memòries, 
projectes o antiprojectes i, sobretot, temps 
per pensar plegats la manera de viure.

L

AGNÈS BOIXADER
En nom de Rella-Gr 
Voluntariat Educatiu
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Carlos Sainz fa una visita solidària al Circuit
Avui dijous (9.45 h), el pilot Carlos Sainz –fill del campió mundial de 
ral·lis Carlos Sainz– visitarà, amb un grup reduït de persones, el Circuit 
de Barcelona-Catalunya durant la F1 Pre-season Testing. Enguany és el 
cinquè any en què Sainz i el Circuit col·laboren per una causa solidària.  
Els beneficis de les inscripcions aniran destinats a Juegaterapia.

Valtteri Bottas bat rècord
El pilot finlandès Valtteri Bottas va fer la volta 
més ràpida del tercer dia de la pretemporada 
de la F1 (1:15:732), tot fent rècord en un assaig. 
De fet, Bottas ostenta també la volta més ràpida 
de la història del Circuit des del 2007.

ESPORTS

Les granollerines del KH-7 comen-
çaran a disputar els quarts de final 
de la competició europea Challen-
ge Cup dissabte (20 h) contra el 
JuRo Unirek VZV al centre espor-
tiu del rival, a 't Veld (Països Bai-
xos). El conjunt tripulat per Robert 
Cuesta hi accedeix gràcies al seu 
bon paper davant de les txeques 
del DHC Sokol Poruba, rival con-
tra qui van guanyar els dos partits 
dels vuitens de final; l'anada la van 
aconseguir tancar amb el marca-
dor de 19 a 32 i la tornada va clou-
re 40 a 23 al Palau d'Esports. 

Ara, el KH-7 es prepara per vi-
atjar a Holanda, on es trobarà un 
equip "amb una defensa 6-0 
molt sòlida acompanyada d'una 
molt bona porteria", alerta Cues-
ta, qui creu que la millor arma del 
JuRo Unirek VZV és un "joc molt, 
molt i molt ràpid al contraatac 
i al contragol", afegeix el tèc-
nic del sènior femení del BMG. 
"Tenen una portera que treu 
de porteria molt ràpidament, 
sigui gol o no gol, i té les seves 
extrems ben posicionades, ben 
amunt", relata Cuesta, qui espera 

c.bm.z.

HANDBOL | Challenge Cup  EL KH-7 ES DESPLAÇA ALS PAÏSOS BAIXOS, ON DISPUTARÀ L'ANADA DELS QUARTS DE FINAL D'EUROPA

L'equip de Robert Cuesta mesurarà
la rapidesa del joc del JuRo Unirek VZV

que les granollerines estiguin es-
pecialment atentes a la fase d'ar-
replegament, és a dir, a l'hora de 
"minimitzar les errades en atac 
i intentar que totes les accions 
finalitzin en llançament". El 
JuRo Unirek VZV –que és un con-
junt d'un poble de 2.000 habitants 
que actualment és el tercer clas-
sificat a la seva lliga a dos punts 
dels dos conjunts que colideren 
la taula– aconseguia arribar als 
quarts de final de la Challenge Cup 
per haver-se imposat per 20 a 26 
i 29 a 24 a les italianes del Brixen 
F a l'eliminatòria prèvia. "Hem de 

JuRo Unirek VZV - KH-7 BMG
Dissabte, 29  20 h Països Baixos

LLIGA GUERRERAS IBERDROLA  El KH-7 va caure a la pista del BM Zuazo

n El darrer partit que ha disputat 
el Fraikin ha estat en el marc de la  
lliga Asobal contra l'Abanca Ademar 
León [durant el tancament d'aquesta  
edició]. El joc del sènior masculí del 
BMG darrerament ha estat caracteritzat 
per una bona ratxa que va començar a  
notar-se a l'inici de la segona volta de 
la lliga. Els d'Antonio Rama es preparen 
per al següent repte –contra el Barça–, 
que tindrà lloc dissabte 14 de març al  
Palau. Dissabte, el Fraikin va aconseguir  
vèncer el Liberbank BM Sinfín per 25 
a 21 a casa, un matx que va comptar 
amb una afició de 1.100 espectadors, 
testimonis del gran moment que viu el 
porter granollerí Marc Guàrdia, qui va 
acabar el partit amb el 40% d'aturades.

UNA BONA RATXA 
CARACTERITZA 
EL JOC DEL FRAIKIN

procurar no perdre pilotes", as-
segura l'entrenador.

Dimecres al vespre [durant el 
tancament d'aquesta edició] el KH-7 
seguia el seu pas per la lliga Guer-
reras Iberdrola tot rebent l'Helve-
tia BM Alcobendas, un equip que 
se situa a la part baixa de la classi-
ficació a Divisió d'Honor Femenina. 
L'Alcobendas "és un equip que 
obliga a moure's sense pilota, a 
fer bones trajectòries", descrivia 
Cuesta. "A més, és un equip que 
plantejava situacions de 2 con-
tra 2 i 1 contra 1 amb les seves 
pivots", alertava el tècnic. 

El KH-7, pròxim a la part inter-
mèdia a la classificació, prepararà 
el desplaçament a la pista del BMC 
Liberbank Gijón de dissabte 7 de 
març després de la Challenge Cup.

Dissabte al vespre –durant la 
catorzena jornada de la lliga Guer-
reras Iberdrola–, el KH-7 queia a 
la pista del BM Zuazo, a Biscaia, 
amb un marcador desfavorable de 
26 a 19.  AïdA jiménez

GRANOLLERS.  Del 17 al 21 de juny, 
el Club Balonmano Granollers 
(BMG) acollirà a casa, al Palau 
d'Esports, l'Europeu de veterans 
d'handbol, una competició que se 
celebrarà just abans de la Grano-
llers Cup –que tindrà lloc del 24 al 
28 de juny– i en el marc del 75è 
aniversari de l'entitat. 

L'esdeveniment esportiu, a més 
de la part competitiva, també 
comptarà amb activitats comple-
mentàries, com ara conferències 
i reunions –se celebrarà una di-

mecres 17 de juny a les 17.30 h– i 
sessions tècniques –com la del 17 
de juny a les 19.30 h–. La Fede-
ració Europea d'Handbol (EHF) 
ha estat qui ha concedit al club el 
fet de rebre aquesta competició –
Granollers ha estat la ciutat triada 
entre les tres candidatures que es 
van presentar, de les quals una era 
Ljubljana (Eslovènia)–. No serà la 
primera vegada que la ciutat al-
bergarà l'Europeu de veterans; 
ara fa 15 anys, amb motiu del 60è 
aniversari del BMG, l'entitat ja va 

L'Europeu de veterans, a la ciutat
LA COMPETICIÓ TINDRÀ LLOC DEL 17 AL 21 DE JUNY AL PALAU D'ESPORTS DE GRANOLLERS I INCLOURÀ SIS CATEGORIES

acollir aquesta competició. 
Pel que fa al funcionament, l'Eu-

ropeu de veterans tindrà sis cate-
gories, quatre masculines –més 35 
anys, més 45, més 50 i més 55– i 
dues femenines –més 33 anys i 
més 43–. El BMG té per objec-
tiu participar-hi amb tres equips 
masculins, i, tot i que de moment 
sap que podrà tenir representació 
al femení +43, també espera po-
der formar un equip per competir 
a la categoria +33. L'equip de ve-
teranes del BMG ha participat en 

sis europeus de veterans. Durant 
la competició, el club espera re-
bre jugadors d'elit, com ara dos 
campions olímpics provinents de 
l'equip d'Ucraïna –un d'ells, exju-
gador de l'entitat granollerina–. 
La cita començarà dimecres 17 de 
juny a les 12 h, quan es repartiran 
les acreditacions dels conjunts. 
Dijous 18 de juny, divendres 19 i 
dissabte 20 se celebraran partits 
des de les 9 h i fins a les 19 h. Les 
finals es disputaran diumenge 21 
de juny durant tot el matí, de 9 h 
a 14 h, i a les 15.30 h es donarà el 
tret de sortida a la cerimònia de 
cloenda. 

Vicenç Aguilera  
renuncia a la 
presidència  
del Circuit

El president del Circuit de Barce-
lona-Catalunya, Vicenç Aguilera, 
ha fet oficial la renúncia al seu 
càrrec durant el consell d’admi-
nistració de dimarts. Després de 
nou anys al capdavant de la instal-
lació esportiva, Aguilera deixa la 
presidència a petició pròpia i per 
motius personals.

En un comunicat de l'equipa-
ment esportiu, el consell d’admi-
nistració del Circuit agraeix a Vi-
cenç Aguilera la seva "dedicació 
i compromís al llarg d’aquests 
anys" i anuncia que properament 
es comunicarà el nom de la perso-
na que ocuparà el càrrec de presi-
dent del Circuit.

Llicenciat en Enginyeria Indus-
trial per l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Industrial de Barce-
lona (ETSEIB) de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, Aguilera va 
presidir Seat Sport, i durant més 
de 26 anys va ser director d'engi-
nyeria de producte a Seat. Poste-
riorment, a partir del 2001, va 
ser director regional de Siemens, 
fins al desembre de 2006, quan 
va esdevenir director general de 
recerca i desenvolupament (I+D) 
de FICOSA Internacional. El maig 
del 2013 va passar a ser president 
del Clúster de la Indústria d'Auto-
moció de Catalunya, càrrec que va 
ocupar fins al desembre del 2017 
i que va compatibilitzar amb la 
tasca de president del Circuit de 
Barcelona-Catalunya. 

MOTOR

arxiu

AGUILERA
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LES FRANQUESES. Divendres (21 h), 
l'Hotel Ciutat de Granollers acollirà 
la 24a edició de la Nit de l'Esport, 
la convocatòria anual que premia 
els millors esportistes i entrena-
dors del municipi, en aquest cas 
del 2019. Enguany, hi ha 90 espor-
tistes nominats, a més dels equips 
proposats per al premi. Més d'una 
vintena de persones, 21 concre-
tament, repeteixen nominació 
respecte a l'any anterior. La nova 
edició incorporava una novetat; els 
esportistes han pogut presentar 
la pròpia candidatura individual 
com a nominats. No obstant això, 
"la novetat ha estat minorità-
ria", afirmen fonts del consistori, 
"suposem que en ser el primer 
any que es fa així, hi ha certa 
timidesa, encara", afegeixen. Jan 
Domínguez, del Club Tir amb Arc 
Les Franqueses, Eudald González, 
del Club Tennis els Gorchs i Pol 
Guillén, del Club Atletisme Cano-
velles, repeteixen nominació a la 
categoria masculina de promoció, 
que compta amb una selecció de 
12 candidats. A la categoria mas-
culina de formació hi ha 12 no-
minats, també, dels quals només 
repeteix Ruben Lorenzo del Club 
Escacs Les Franqueses. La catego-

S'ha permès que els esportistes presentin candidatura pròpia
arxiu

CELEBRACIÓ La festa de l'esport franquesí arriba a la 24a edició

RECONEIXEMENT  DIVENDRES SE CELEBRARÀ LA 24a EDICIÓ A L'HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS

Més d'una vintena de nominats 
repeteixen a la Nit de l'Esport

ria masculina amateur està forma-
da per 15 nominats, 3 dels quals ja 
ho van estar el 2019, Marc Rodore-
da –del Club Escacs Les Franque-
ses–, Alfredo Domínguez –del Club 
Esportiu Karate Nokachi, qui va 
aconseguir el meritori cinquè lloc a 
Europa al febrer– i Kamil Fazil –del 
Club Esportiu Okamishin–. Joan 
Hernández, Montse Marin, Agustin 
Nuñez i Oscar Grau tornen a estar 
seleccionats com a millors entre-
nadors, amb la novetat de Carla 
Pey, tècnica al Club Patinatge Ar-
tístic (CPA) Les Franqueses. A les 

categories femenines, en promoció 
revaliden Rita Bosch, Lucia Valen-
cia i Noa Pardillo, i en formació fe-
menina, Nerea Muriel, Nerea Torre, 
Esther Somaza, Clàudia Julià i Aida 
Domínguez. Iona Lobato, del Club 
Esportiu Karate Nokachi, enguany 
està nominada; aquest febrer es 
va fer amb el bronze de karate a 
Europa, concretament en catego-
ria kumite cadet femení -54 kg. En 
categoria amateur, Noelia Fernán-
dez –qui va ser la millor esportista 
amateur del 2017– torna a optar al 
reconeixement franquesí.  a.j.

L'ATLÈTIC DEL VALLÈS 
ACULL UN TORNEIG 
PER CARNAVAL

L'Atlètic del Vallès (AV) va acollir dissabte i diumenge un torneig de Carnaval, dis-
tribuït al camp A i al camp B. Durant la primera jornada van jugar els equips alevins 
i diumenge els benjamins. Dissabte al migdia, l'aleví de l'AV –qui va aconseguir 
classificar-se en tercer lloc al torneig– i l'aleví de l'Esport Club s'enfrontaven al 
camp A. Per altra banda, el primer equip de l'AV continua treballant per ascendir 
posicions a la classificació de Tercera Catalana. Diumenge (12 h) rebrà el Vilanova.

xavier solanas
FUTBOL  DISSABTE VA JUGAR LA CATEGORIA ALEVINA I DIUMENGE ELS BENJAMINS

BÀSQUET  JA SÓN SET LES VICTÒRIES CONSECUTIVES

GRANOLLERS. El CBG-Blockchain 
BCN-AP es manté líder a la clas-
sificació de Copa Catalunya en 
solitari amb 31 treballats punts, 
fruit, en part, de les set victòries 
consecutives de les quals gaudei-
xen els homes tripulats per Ricard 
Ventura. La 19a jornada de la lliga 
de Copa Catalunya enfrontarà el 
CBG al Círcol Cotonifici Badalona 
a casa, al pavelló del carrer Giro-
na. El partit serà dissabte 29 de 
febrer (18.05 h), quan els grano-
llerins hauran de lluitar fervent-
ment per mantenir la privilegiada 
posició a la taula. "Círcol és un 
rival difícil perquè els jugadors 
corren molt", alerta Ventura, qui 
veu dificultats en el pròxim matx, 
i "tenen molt bon encert de tir 
de tres, que és el que haurem 
de procurar controlar", afegeix 
l'entrenador, qui ja pensa en qui-
na estratègia seguirà l'equip local. 
"Haurem de treure avantatge 
en les posicions interiors", diu. 

L'ala-pivot Marc Jerez és un 
dels jugadors del conjunt con-
trincant contra qui el CBG haurà 
d'estar més atent, a més de l'exte-
rior Quim Forteza i el base Roger 
Abelló. 

Dissabte, els granollerins es van 
imposar per 55 a 57 a la pista de 
la UE Montgat-NGK, un matx que 
no va tenir un inici fàcil. "El par-
tit va començar amb un parcial 
en contra de 13 a 7 al primer 
quart", relatava l'entrenador des-
prés de la victòria. 

El segon quart del partit va ser 
clau per a la recuperació del CBG, 
i a la mitja part aconseguien acos-
tar-se al rival cinc punts per sota. 
L'entrenador defineix la sego-
na part del partit com un "esti-
ra-i-arronsa" que es va allargar 
fins a l'últim quart. La victòria, que 
va ser altament disputada, va arri-
bar gràcies als dos triples seguits 
al tercer quart i als dos triples de 
l'última part del partit.  a.jiménez

El CBG manté el lideratge 
en solitari a Copa Catalunya

Todd Howard, de  
cara a les Olimpíades

El CNG, tercer club  
en llarga distància

Todd Howard –de nacionalitat 
sud-africana–, jugador de water-
polo del primer equip del CNG, ha 
estat convocat amb la selecció del 
seu país d'origen per disputar el 
torneig preolímpic que se celebra-
rà del 22 al 29 de març a Rotterd-
am (Països Baixos), i on es jugaran 
el passi als Jocs Olímpics de Tòquio 
2020. Howard (19 anys) s'ha incor-
porat aquesta temporada a l'equip 
tripulat per Tomas Bruder. 

El Club Natació Granollers (CNG) 
s'ha proclamat tercer millor club 
a l'11è Campionat d'Espanya de 
Llarga Distància, una competició 
que va tenir lloc dissabte al Club 
Natació Barcelona (CNB), on es 
competia pels 5.000 lliures. El 
CNG, que es presentava com el 
club amb més nedadors classi-
ficats, va aconseguir sumar 28 
punts de la classificació masculina 
i femenina per clubs. 

WATERPOLO NATACIÓ

L'EC recapacita 
sobre les últimes 
quatre caigudes
L'Esport Club (EC) Granollers 
s'enfrontarà diumenge a la Unió 
Esportiva (UE) Figueres a casa 
(12 h). "Hem d'afrontar el que 
ve amb un punt d'autocrítica 
col·lectiva i individual", reflexi-
ona Víctor Morales, per "intentar 
esbrinar què és el que ens està 
passant en els quatre últims 
partits –que han acabat amb der-
rotes–", comenta el migcampista, 
qui suggereix, com a solució, "es-
tar sòlids al darrere i treballar 
de valent". Ara, l'EC se situa en 
novena posició.  

Partit trampa 
per al Club Futbol  
Les Franqueses
El Club Futbol (CF) Les Franque-
ses s'enfrontarà dissabte (17 h) a 
casa contra el CE Sabadell FC en 
un partit que es preveu complicat 
perquè el rival es troba en una si-
tuació "delicada, i això farà que 
lluitin per intentar aconseguir 
punts", relata Manolo Parralo, 
tècnic dels franquesins. 

El CF Les Franqueses gaudeix 
de la segona posició a la classifi-
cació amb 43 punts, només a una 
anotació de distància del líder, el 
Sant Quirze del Vallès, qui suma 
44 punts.   

Segona CatalanaFUTBOL | Tercera Divisió
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Bruna Wurts (19 anys) és campi-
ona dels Jocs Panamericans –que 
es van disputar a Lima (Perú) el 
2019– en patinatge artístic. De fet, 
és la primera brasilera a aconse-
guir-ho. Des del 2016, entrena al 
Club Patinatge Artístic Les Fran-
queses, a la pista coberta de Cor-
ró d'Amunt. Ho explica el lligam 
que té amb Carla Pey, impulsora 
de l'entitat, una relació que es va 
gestar al Brasil l'any 2014, quan la 
vallesana feia classes al Club Re-
gatas Saldanha da Gama. "Quan la 
meva família i jo vivíem a Cam-
pinas, el club de patinatge ar-
tístic més proper estava a dues 
hores en cotxe", explica Wurts, 
qui afegeix que la seva mare con-
duïa quatre vegades a la setmana 
fins a la ciutat de São Paulo (Bra-
sil) perquè Bruna seguís amb el 
que ella qualifica de "somni". 
Per motius laborals del seu pare, 
qui treballa en una empresa de 
radars, Wurts va anar a viure a 
Madrid quan tenia 10 anys. "A 
Espanya i a Itàlia hi ha moltes 

a.j.

PATINATGE ARTÍSTIC  LA JOVE BRASILERA, CAMPIONA ALS JOCS PANAMERICANS, ENTRENA DES DE 2016 AL CLUB FRANQUESÍ

La constància de Bruna Wurts, 
la recepta per complir somnis

més oportunitats en patinatge 
que al Brasil, on sovint les ins-
tal·lacions no estan en bones 
condicions", relata Wurts, qui va 
començar a patinar als 3 anys i 
amb 6 ja competia. La feina del 
seu pare va fer que la família tor-
nés de Madrid al Brasil, però ella 
mai va deixar de patinar. Amb tan 
sols 11 anys, Wurts va guanyar el 

L'entitat

El Club Patinatge Artístic (CPA) Les 
Franqueses es va crear el desembre del 
2016. Actualment, més de setanta pati-
nadors formen el club, una entitat que 
també es responsabilitza dels 30 pati-
nadors que formen l'activitat extraes-
colar de l'Escola Camins, a Corró d'Avall. 

EL CPA ES TROBA EN 
UN MOMENT D'AUGE

La Internacional  
de BTT, el 8 de març  
a Corró d'Amunt
La 18a edició de la Copa Catalana 
Internacional de BTT –Memori-
al Toni Costa– se celebrarà a les 
Franqueses el 8 de març, en un 
circuit de 6 quilòmetres al voltant 
del Turó de Can Bertran, amb sor-
tida i arribada a la Zona Esportiva 
de Corró d'Amunt. El Club Ciclista 
Corró d'Amunt i la Federació Cata-
lana de Ciclisme en donaven més 
detalls dimecres al vespre. 

CICLISME

WURTS Va començar a patinar amb 3 anys i als 6 ja competia

Campionat Sud-americà.
Als 15 anys, Wurts va prendre la 

decisió de tornar a l'Estat espanyol, 
aquesta vegada acompanyada de 
Carla Pey, l'entrenadora de Wurts, 
i la seva mare, amb qui viu actual-
ment al barri granollerí de la Font 
Verda. "Quan estàvem a Brasil, 
la Carla i jo ens vam entendre 
molt ràpidament", relata Wurts.

Wurts estudia el grau en Nutri-
ció Humana i Dietètica a la UVic. 
"Tot el que faig en el meu dia a 
dia té alguna cosa a veure amb 
el patinatge artístic", explica l'es-
portista, qui entrena cada matí de 
8 a 10 h, va a la universitat d'11 a 
14 h, torna a Corró d'Amunt per 
seguir amb les rutines de l'en-
trenament de 17.30 a 19.30 h i, 
posteriorment, va al gimnàs, on in-
sisteix a guanyar resistència, força 
i flexibilitat. La patinadora veu en 
l'alimentació equilibrada i el des-
cans els dos factors principals per 
rendir esportivament i trobar-se 
bé anímicament. A més, comple-
menta la seva rutina amb els con-
sells d'una nutricionista.  a.j.

Molins, a la segona 
ronda dels Masters
Sis granollerins –Marta González, 
Jofre Comella, Oriol Altimira, Ivan 
Valenzuela, Sergi Alcalá i Paula 
Molins– van competir al Barcelo-
na Spain Masters de bàdminton, 
del 18 al 23 de febrer. Molins va 
arribar a la segona ronda de la 
competició. "Estem satisfets, ja 
que són jugadors molt joves i és 
un esdeveniment internacional 
de màxim nivell", relata l'entre-
nador Pau Puig. 

BÀDMINTON
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'Toy Story 4' en catalàRoda d'esbarts infantils a la Porxada
La pel·lícula Toy Story 4 es projectarà 
a l'Ocine de Granollers, al polígon 
d'El Ramassar, en el marc del Cicle 
de Cinema Infantil en Català dissabte 
(16.15 h). El preu és de 4,20 euros.

La plaça de la Porxada acollirà diumenge (11.30 h) la ballada de la roda 
d'esbarts infantils. La 41a edició comptarà amb la participació de grups 
convidats, com ara l'Esbart del Pla del Penedès, Bitrac Dansa d'Igualada 
i l'Esbart Arrels de Lleida, a més de l'actuació dels grups granollerins. 
Els veterans actuaran el diumenge 8 de març a Calafell.

CULTURA

El concert de diumenge (19 h) al TAG compartirà, també, tres noves creacions
a.j.

ASSAIG La Big Band de Granollers preparava l'actuació a l'EMM

MÚSICA  DIMARTS AL MATÍ, LA FORMACIÓ, DIRIGIDA PER MARTÍ VENTURA, ASSAJAVA A LA SALA D'ACTES DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JOSEP MARIA RUERA

'Quin festival!' de la Big Band oferirà 
un repàs als 30 anys de trajectòria

Al Casino

Raynald Colom Quartet –liderat pel 
trompeta, i amb Danny Grissett al pi-
ano, Paco Charlín al baix i Francesco 
Cignilio a la bateria– presentarà el 
darrer treball discogràfic, The Barce-
lona Session, divendres (22 h) al Ca-
sino. L'àlbum, enregistrat en directe 
amb músics com Joe Sanders, Gregory 
Hutchinson i Lluc Cases, contempla les 
possibilitats que ofereix la ciutat de 
Barcelona; entre altres, l'aire mediter-
rani. És un disc sobre la indagació. 

NOU DISC DE RAYNALD 
COLOM QUARTET

xavier solanas

conjuntament amb la Big Band de 
Granollers per interpretar My fa-
vourite things i Dia i Nit, ambdues 
estrenades el 2000– dirigida per 
Agustí Vidal, i de la Big Bang de 
l'Escola Pereanton, sota la batuta 
de Toni Cuesta, que participarà en 
la peça Fem un pastís, creada per 
Joan Bretcha, que serà el tema de 
felicitació per als 30 anys del Fes-
tival de Jazz de Granollers. 

El programa oferirà 16 peces 
d'homenatge a altres moments 
del festival, com ara Oasi de Sha-
lim, que es va estrenar a la Festa 
de la Nora el 2007, o Griffins gro-
ove, que es va interpretar com a 
tribut a Johnny Griffin el 2010. 
Algunes de les peces que sonaran 
han estat arranjades pels matei-
xos membres de la Big Band, per 
exemple, Dallas.  a.j.

Ds 29 de febrer, 21 h
Sala Nau B1. Preu: 12 € (anticipada)

GRANOLLERS. Fem d'aquí fest és 
el nom que rep el festival de dis-
sabte (21 h) a la Nau B1, amb els 
directes de punk i rock que oferi-
ran les bandes Crim, Blowfuse, La 
inquisición i Deadyard. Crim és un 
grup de punk rock format el 2001 
originari de Tarragona. El 2019, 
en només un any, van fer tres gi-
res europees. Han sigut teloners 
de grups mítics del punk com Bad 
Religion i The Toy Dolls. Van de-
butar el 2011 amb un treball au-
toeditat, 10 milles per veure una 
bona merda, i posteriorment van 
seguir amb S.T., Blau sang, vermell 

cel, Sense Excuses i Pare Nostre 
Que Esteu a l'Infern.

Els barcelonins Blowfuse pre-
senten un directe enèrgic de la mà 
del cantant Oscar Puig, el guitarra 
Sergi Bouffard, el baixista Víctor 
Mañas i el bateria Ricard Bouffard. 
Blowfuse ha publicat tres discs, 
Into The Spiral (2013), Couch 
(2014) i Daily Ritual (2019).

La nit també portarà el punk 
de La inquisición, una banda bar-
celonina creada el 2016 per Ru-
bén Aragonés a la veu, Willy a la 
bateria, Alex Cirro al baix i Alex 
Montoro a la guitarra. El darrer 

El punk de Crim i La inquisición a la B1
LA SALA DE ROCA UMBERT ACOLLIRÀ EL 'FEM D'AQUÍ FEST', AMB BLOWFUSE I DEADYARD

treball que van llançar va ser LVX 
(2018), un àlbum que aposta per 
guitarres poderoses i veus trenca-
des a les seves cançons. Deadyard, 
que també tocarà a la sala del 
recinte fabril, està integrada per 
Pablito Migraña –cantant–, Carlos 
Santolobo i Xavi Morell –guitarris-
tes–, Marc Morell –bateria– i Raw 
–baixista–, qui aportaran la dosi 
de rock palesa al seu últim treball, 
Armageddon it! (2020). 

El rap feminista  
d'El No de las  
Niñas, al cicle Dnit 
El duet El No de las Niñas actuarà 
dissabte (21 h) al Gra dins la pro-
gramació del cicle Dnit i a l'entorn 
del Dia Internacional de les Dones. 
Les dues components de la forma-
ció, Seli Ka i Súa, provenen de Ma-
drid i produeixen música reivindi-
cativa i feminista amb les bases del 
discjòquei Zunet. El No de las Niñas 
va néixer de la necessitat d'ocupar 
espais per expressar "força i ràbia, 
cansades de veure's relegades a 
un paper secundari als escena-
ris", relaten les raperes, qui apos-
ten per l'autocrítica i la poesia. 

El Museu visibilitza 
l'obra de la pintora 
Magda Bolumar
El Museu de Granollers acollirà la 
presentació del quadre Pintura, 
1960 de Magda Bolumar (Caldes 
d'Estrac, 1936) en el marc de les 
activitats organitzades per l'Ajun-
tament amb motiu del 8-M. La tro-
bada, que tindrà lloc dimecres (19 
h), anirà a càrrec del crític d'art 
José Corredor Matheos. El quadre 
s'exposarà a un espai destinat a 
visibilitzar treballs artístics creats 
per dones. L'obra pictòrica també 
inclou collage amb roba de sac –de 
fet, Bolumar, influïda per Dau al Set, 
usava materials primaris en l'art–. 

"Da capo", "una mica més pi-
ano", "quan anem als Do"… 
Aquestes eren algunes de les ex-
pressions que Martí Ventura –di-
rector musical– anava comentant 
als integrants de la Big Band de 
Granollers dimarts al matí durant 
l'assaig que va tenir lloc a la sala 
d'actes de l'Escola Municipal de 
Música (EMM) Josep Maria Ruera i 
el Conservatori de Granollers. I és 

que diumenge, la formació grano-
llerina actuarà al Teatre Auditori 
de Granollers (TAG) amb la pro-
posta Quin festival! en el marc del 
30è Festival de Jazz de Granollers. 

Així, la Big Band ultima detalls 
per presentar un repertori que 
oferirà un repàs dels espectacles 
que s'han estrenat al festival al 
llarg de tres dècades amb una se-
lecció dels temes més destacats, 

El talent de Farrés i Pérez, al Casino
Jordi Farrés i Dani Pérez van oferir el seu talent divendres al Casino, durant 
el 30è Jazz Granollers Festival, una trobada que va comptar amb dos dels 
guitarristes més reconeguts de l'escena jazzística actual.

així com "tres creacions noves 
que serviran de transició entre 
alguns dels temes del progra-
ma", avança Teresa Llobet, res-
ponsable de l'Associació Cultural 
(AC) de Granollers, una de les tres 
entitats que produeixen l'espec-
tacle, conjuntament amb Escena 

grAn i Jazz Granollers. Les tres 
composicions han estat creades 
per Martí Ventura, el pianista Àlex 
Martínez i el bateria Joan Vidal, 
una cadascú. 

El concert comptarà amb la col-
laboració de la Polifònica de Gra-
nollers –que pujarà a l'escenari 
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Deia el cineasta Bigas Luna que 
una de les millors imatges del ca-
ràcter català és el calçot: un pro-
ducte que es cull de la terra però 
es menja mirant cap al cel repre-
senta una metàfora dels famosos 
seny i rauxa. Potser aquest caràc-
ter, pragmàtic i somiador alhora, 
es podria associar no només als 
catalans, sinó en general al taran-
nà mediterrani, del qual n'és una 
icona indubtable el so de la guitar-
ra, que s’associa tant a la música 
festiva com a la delicadesa poèti-
ca. Tant a la rauxa com al seny.

El cicle Carles Riera, organitzat 
per l’EMM de Granollers, proposa 
concerts de cambra de qualitat 
amb una aposta per intèrprets del 
país, i divendres portarà a la ciutat 
un dels guitarristes catalans més 
destacats en el panorama actual. 
Àlex Garrobé és reconegut com a 
docent i com a intèrpret. És sol·li-
citat de forma habitual per actuar 
amb orquestres d’arreu del món i 
oferint recitals com a solista. 

La guitarra d'Àlex Garrobé, de 
ben a prop al cicle Carles Riera

arxiu

MÚSICA  EL CONCERT ES BASARÀ EN PECES DELS COMPOSITORS FERRAN SOR, REGINO SAINZ DE LA MAZA I MARCO SMAILI

ÀLEX GARROBÉ  Oferirà un repertori dedicat al mediterrani

El Panoràmic 2020 
durà una mostra a 
l'Arts Santa Mònica
GRANOLLERS. El festival d'imatge, 
cinema i fotografia Panoràmic, 
nascut a Roca Umbert, se celebra-
rà enguany del 15 al 18 d'octubre. 
L'organització, Grisart i l'Ajunta-
ment, ha donat a conèixer el leit-
motiv de la quarta edició, en con-
cepte de les intimitats públiques 
i publicades –la imatge secreta, 
privada i amagada a la imatge ex-
hibida, descoberta i pública–.

A més, enguany, per primera 
vegada, el festival serà present a 
Barcelona per mitjà d'activitats a 
l'Arts Santa Mònica, del 22 al 25 
d'octubre, amb l'Open Panoràmic 
i una exposició a l'espai Balcó.

En quatre edicions, el Panorà-
mic consolida la presència a escala 
estatal i internacional, amb vincles 
amb els festivals Loop Barcelona, 
Visiona Huesca, Fotografia Euro-
pea de Reggio Emilia d’Itàlia, el 
Festival Belgrade Photo Month de 
Sèrbia, el VU Centre de diffusion et 
production de la photographie de 
Quebec i el festival de la Imagen de 
Manizales de Colòmbia. i

AUDIOVISUALS

La proximitat que ofereix la Sala 
Petita del Teatre Auditori (TAG) 
permetrà al públic deixar-se por-
tar per la sonoritat etèria d’aquest 
instrument de sis cordes a través 
de les obres de tres composi-
tors: Ferran Sor (1778-1839), un 

barceloní que va triomfar arreu 
d’Europa; Regino Sainz de la Maza 
(1896 - 1981), compositor de Bur-
gos i deixeble de grans mestres 
com Llobet i Falla; i Marco Smaili, 
compositor alacantí en actiu avui 
en dia. Les peces escollides recu-

llen totes aquest esperit mediter-
rani. Així, la Fantaisie elégiaque de 
Sor és un lament dedicat a la mort 
prematura d’una jove deixeble del 
compositor. La Suite Platero y yo 
de Sainz de De la Maza contrasta 
aquesta tristesa amb l’alegria in-
fantil i la vitalitat del ruquet i el 
nen que juguen plegats en els ver-
sos de Juan Ramon Jiménez en els 
quals s’inspira, i la peça Y el canto 
se hizo vuelo d'Smaili, que és la 
més breu de les tres, recull en les 
seves notes aquest tocar de peus a 
terra just abans d’alçar el vol del 
qual parlava Bigas Luna.

El cicle Carles Riera es plante-
ja també com una eina per apro-
par la música de qualitat als més 
joves. Per aquest motiu proposa 
sempre dues sessions: la primera, 
a les 19 h, totalment gratuïta, de 
caire pedagògic i adreçada a un 
públic familiar, i la segona, a les 20 
h, on s’ofereix el concert complet 
amb preus molt assequibles per 
als joves i els estudiants de mú-
sica, que no haurien de deixar es-
capar cap dels concerts d’aquest 
cicle. i oriol padró

Dv 28 de febrer, 20 h
Teatre Auditori. Preu: 10 € (5, jove)
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TEATRE EL DIRECTOR GRANOLLERÍ HA PARTIT DEL CLÀSSIC CINEMATOGRÀFIC 'ALL ABOUT EVE'

Emma Vilarasau interpreta al 
TAG 'Eva contra Eva' de Pau Miró
"Mai podré entendre el mo-
ment exacte en què una actriu 
creu que són seves les paraules 
que diu i els pensaments que 
expressa" és una de les cites més 
icòniques de la pel·lícula All about 
eve (1950) –dirigida per Joseph L. 
Mankiewicz–, en la qual està ins-
pirada Eva contra Eva, l'obra es-
crita pel granollerí Pau Miró que
aterrarà dissabte al Teatre Audi-
tori de Granollers (TAG). 

El muntatge, dirigit per Sílvia 
Munt, està interpretat per actors 
de la talla d'Emma Vilarasau, 
Nausicaa Bonnín, Andreu Benito 
i Eduard Farelo. L'espectacle s'ha 
adaptat als temps actuals amb 
"una versió lliure, perquè tot i 
que la pel·lícula deixa un bon 
record, és un relat masculí", co-
menta Miró, qui afegeix que ha es-
crit moltes versions de l'especta-
cle. L'autor explica que s'ha fet un 
esforç per modi�icar l'enfocament 
de la narració i "plantejar que 
potser el problema està en la 
mirada". Eva contra Eva relata la 
situació de dues actrius –dins de 
la �icció– de dues generacions di-
ferenciades que han d'interpretar 
un mateix personatge, i, en aques-
ta coincidència, topen dues mane-

res d'entendre la vida i la profes-
sió. "És una obra en què Emma 
Vilarasau s'exposa molt", avan-
ça Miró, "perquè el muntatge 
parla de la professió". Tot i això, 
l'autor matisa que Eva contra Eva 
no va ben bé de teatre, sinó que 
"parla de la vida, de si hem d'as-
sumir el relat que se'ns propo-
sa o bé hem de rebel·lar-nos", 
explica Miró. 

És la tercera vegada que el 
granollerí i Vilarasau treballen 

tag

EMMA VILARASAU És la tercera vegada que treballa amb Pau Miró

conjuntament. "L'Emma Vilara-
sau és una gran treballadora", 
comenta Miró, qui ha pres refe-
rències, per a escriure Eva contra 
Eva, de dues obres que dialoguen 
entre si: la peça teatral La gavina 
(1895) d'Anton Txékhov i el film 
Opening Night (1977) de John 
Cassavetes. a.j. 

Ds 29 de febrer, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12, zona B)

GRANOLLERS. Rebota, rebota y 
en tu cara explota és la creació 
d'Agnès Mateus i Quim Tarrida 
que divendres pujarà a l'escenari 
dael Teatre Auditori de Granollers 
(TAG). La performance proposa 
reflexionar sobre la violència de 
gènere i la passivitat social davant 

tag

EL TAG ACOLLIRÀ DIVENDRES (21 h) UNA PERFORMANCE SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

'Rebota, rebota y en tu cara explota', 
una denúncia de la passivitat social

AGNÈS MATEUS És la performer de 'Rebota, rebota y en tu cara explota'

L'Espai de Creació Arsènic ha 
coproduït Germanes amb el Tea-
tre Tantarantana, una obra que es 
pot veure al teatre barceloní fins 
al diumenge 8 de març. "Arsènic 
ha fet una aportació econòmi-
ca per fer-se un nom a l'esce-
na barcelonina", comenta Maria 
Manau, codirectora d'Arsènic i 
professora a l'escola. És la quarta 
obra que Arsènic i Tantaranta-
na produeixen conjuntament; se 
suma als espectacles Monster, de 
prop ningú és normal, escrita per 
David Greig, La nit just abans dels 
boscos, de Bernard-Marie Koltès 
i Shenzhen significa infern d'Ste-
fano Massini –totes dirigides per 
Roberto Romei–. Germanes narra 
la trobada entre Geneviève –una 

LA FUNCIÓ ES PODRÀ VEURE FINS AL DIUMENGE 8 DE MARÇ

Arsènic coprodueix  
'Germanes' amb el teatre 
barceloní Tantarantana

advocada experta en conflictes 
internacionals–, interpretada per 
Mónica López, i Layla –perita d'una 
companyia d'assegurances–, in-
terpretada per Lluïsa Castell, que 
coincideixen a l'habitació d'un 
hotel d'alta tecnologia i deshuma-
nitzat. El que comença com una 
trobada per atzar acaba generant 
una connexió entre dues dones que 
ronden els 50 anys, que trobaran la 
força per trencar el silenci. Germa-
nes tracta temes com la necessitat 
de posar paraules als sentiments, la 
humiliació que genera el silenci i el 
dolor de la pèrdua de la història i la 
llengua de cadascú. Ara, programa-
dors de la ciutat i rodalia estudien 
el fet de portar la funció als escena-
ris de la comarca. 

LES FRANQUESES. El Teatre Audi-
tori de Bellavista acollirà dissabte 
(21 h) L'inspector, una comèdia 
que se situa en una remota pro-
víncia de Rússia, on, en una missió 
secreta, confonen un jove aristò-
crata inactiu amb un inspector 
general del tsar. Les autoritats 
locals intenten amagar la gestió 
catastròfica i corrompre el desco-
negut per atraure els seus favors. 
El muntatge, que se situa entre el 

realisme i la fantasia, descriu una 
farsa en què els personatges es 
perfilen en un remolí de petiteses, 
corrupció i estupidesa. Els textos 
són de Nikolai Gógol, i la funció 
–que tindrà una durada de 135 
minuts– anirà sota la direcció de 
Montse Albàs, a càrrec de la com-
panyia Pierrot Teatre de Cente-
lles, en el marc de la 14a Mostra 
d'Arts Escèniques i Festival dels 
Amateurs. 

L'espectacle 'L'inspector' 
traslladarà Bellavista a Rússia

'Pecats de xocolata'
al Casal Cultural
El Casal Cultural de Corró d'Avall 
rebrà diumenge (17.30 h) Pecats 
de xocolata, una obra que s'esce-
nificarà a càrrec de la companyia 
Indòmit Teatre i que va especial-
ment dirigida a persones majors de 
65 anys. El thriller eròtic es val de 
l'humor per vehicular crítica social 
a la trama, i tracta temes com la si-
tuació de les dones immigrants. 

Cocoué naixerà a 
la Casa de Cultura
GRANOLLERS. Cocoué és el títol de 
l'espectacle de titelles que es farà 
diumenge (17.30 h) a la Casa de 
Cultura Sant Francesc. Recomana-
da a partir de tres anys, la funció 
anirà a càrrec de la companyia Pe-
tit Bonhom i seguirà les  passes de 
Cocoué, qui desperta per primera 
vegada, comença a caminar i un 
nou món es dibuixa al seu pas. 

d'algunes situacions injustes, i 
parla de les petites accions que al-
gunes persones duen a terme dia 
a dia i que canvien el món a poc 
a poc. Interpretada per Agnès Ma-
teus, l'obra va en contra dels ta-
bús contemporanis i la hipocresia. 
La posada en escena, que inclourà 

l'ús de llums estroboscòpics –usu-
alment utilitzats a concerts de 
música, festivals i discoteques–, 
consisteix en un manifest escènic 
rotund que es val de la poesia, la 
ironia i la denúncia directa per 
enfrontar el públic amb reali-
tats incòmodes que promoguin 
el pensament crític. Els directors 
de l'espectacle, Mateus i Tarrida, 
van començar a treballar junts 
a la creació Hostiando a M, on es 
van unir els universos creatius de 
la performer i de l'artista multi-
disciplinari vinculat al còmic, l'art 
conceptual i la música. Rebota, 
rebota y en tu cara explota va re-
bre el 2017 el Premi de la Crítica a 
Noves Tendències, i el 2018 va ser 
guardonada amb el Premi Butaca 
a Noves aportacions escèniques.

Dv 28 de febrer, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 12 € (6, joves)
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Reivindicació en 
un ambient càlid

L'ÀLBUM DE LA RUA 2020  CENTENARS DE PERSONES VAN SORTIR DIUMENGE AL CARRER PER VEURE LA DESFILADA CARNAVALESCA

Centenars de persones van des�ilar 
diumenge en 23 comparses de la 
rua de Carnaval de Granollers –ini-
cialment se'n preveien 25–, encap-
çalada pel rei Carnestoltes i els Dia-
blots, i en un ambient càlid, tant per 
la rebuda de la ciutadania al carrer 
com pel que fa a la meteorologia.

Enguany, la principal novetat de 
la des�ilada carnavalesca va ser 
el punt de sortida, que es va des-
plaçar de l'habitual carrer Roger 
de Flor a Tres Torres, davant la 
masia. Allà es van concentrar les 
comparses que van acabar la rua 
a la Porxada, que acollia el lliura-
ment de premis del concurs.

La millor comparsa amb carrossa 
o vehicle guarnit va ser, com l'any 
passat, per a l'associació sociocul-
tural Thirteen Gold de Montcada 
i Reixac (2) –Squatina Planet–. La 
més crítica va ser per Sota el mar 
de l'Espriu, amb meduses fetes amb 
material reciclat de l'Ampa Salva-
dor Espriu (1). El premi a la millor 
Ampa va ser per la de l'escola Sal-
vador Llobet, i el de la millor com-
parsa local, per a l'Ampa de l'escola 
L'Estel, que denunciava la destruc-
ció del planeta a Stop Contaminació
(3). Com a l'edició passada, la de mi-
llor coreogra�ia en moviment va ser 
per a Cirqs Dance Studio (Montcada 
i Reixac) amb la comparsa Circus 
Kanibal (4). La comparsa més crea-
tiva i original, també com l'any pas-
sat, ha estat per a Miralls en viu de 
l'Hogar Extremeño de Canovelles 
(5), i, en la categoria de lluïment, el 
premi va ser per a l'associació folk-

2

1

lòrica Caporales San Simón USA de 
Barcelona (6). A més, el jurat ator-
gava dos accèssits, a la crítica con-
tra la corrupció i pel respecte als 
drets humans de Krema Katalana, 
i novament a la defensa del medi 
ambient de l'AV Can Bassa. El jurat 
va destacar l'ambient festiu, "la rei-
vindicació dels drets humans, la 
diversitat de gènere i la defensa 
del medi ambient" de les compar-
ses. fotos: toni torrillas

Les disfresses crítiques amb la destrucció 
del planeta de les Ampes Salvador Espriu i 
de L'Estel, premiades al concurs de comparses

3
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4 5

6

Malgrat que la rua ha estat l'acte més multitudinari del programa de Carnaval, aquest s'es-
trenava dijous gras amb un nou centre neuràlgic a la Casa de Cultura Sant Francesc, el 
Palau de Can Solda (7), i es va cloure ahir, dimecres, amb el tradicional enterrament de la 
sardina, el comiat al Carnestoltes i el sopar a la Porxada.
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LITERATURA  LA GRALLA VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA, AMB ALBERT FORNS

'Ca la Wenling', de Gemma Ruiz, 
recrea un espai de sororitat
GRANOLLERS. Ca la Wenling és la 
segona i darrera novel·la de l'es-
criptora i periodista Gemma Ruiz, 
qui va debutar en l'àmbit literari 
amb Argelagues (2016). Dijous 
al vespre, la llibreria La Gralla va 
acollir la presentació de l'obra, 
que va comptar amb el també es-
criptor i periodista, el granollerí 
Albert Forns, i una seixantena 
d'assistents. "En aquest llibre, el 
què no és tan important com el 
com i tots els batecs que hi ha 
dins la trama", exposava Ruiz, qui 
va ser crítica i contundent contra 
els estereotips populars que pro-
paguen el racisme i el masclisme. 

Ca la Wenling se situa en una 
perruqueria del barri barceloní 
de Gràcia. "Habitualment, les 
perruqueries han estat espais 
menystinguts", relatava Ruiz, qui 
afegia que li interessava situar la 
història en un indret que acostu-
ma a estar feminitzat. "La perru-
queria es mereixia ser el cor de 
la novel·la, un lloc que entenc 
com un centre d'intercanvi 
d'afectes i un espai de sorori-
tat", deia l'escriptora. 

L'obra està protagonitzada 

per una senyora que ha viscut en 
primera persona els efectes de la 
migració i "ha apostat per viu-
re a l'altra punta del món d'on 
prové", comentava l'autora. Tot i 
situar-se, principalment, en una 
perruqueria, la novel·la empren 
"excursions documentals", vi-
atges geogràfics i històrics que 
aporten explicacions i comple-
menten la trama. L'obra conté, 

a.j.

GEMMA RUIZ I ALBERT FORNS A la presentació a La Gralla, dijous al vespre

fins i tot, referències a la guerra 
del Vietnam. 

Forns va definir l'estil d'escrip-
tura de Ruiz com "directe i con-
tundent". Tot seguit, la periodista 
va fer palès un dels majors reptes 
a l'hora d'escriure aquesta novel-
la; com representar els parlars 
versemblants dels personatges 
"sense caure en la ridiculització 
i amb realisme".  A.jiménez

Estopiñan, convidat 
al FineArt Igualada
L'artista granollerí Lluís Esto-
piñan ha estat convidat al festi-
val FineArt Igualada, un esdeve-
niment de referència en el camp 
de la fotografia creativa que ha 
arribat a la vuitena edició i que es 
podrà visitar fins al 15 de març. 
Estopiñan participa en el festival 
amb peces de l'exitosa sèrie Re-
Vers com a guanyador dels Bar-
celona International Photography 
Awards 2019 en la categoria de 
portafoli o sèrie.  

L'artista Sandra Uve  
exposa a Can Pedrals
Super Women, Super Inventors és 
l'exposició que es podrà veure a 
partir de dilluns (15.30 h) a la bi-
blioteca Can Pedrals, una mostra 
de la il·lustradora i escriptora bar-
celonina Sandra Uve. Produït per 
la Diputació de Barcelona, el re-
cull tracta la història de 12 dones 
inventores, totes elles il·lustrades 
amb aquarel·la i tinta xinesa per 
Uve, adaptades en la seva majoria 
de la sèrie Women Inventors.  

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 27 de febrer al diumenge 1 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 6º 17º 6º 19º 8º 17º 8º

BÀSQUET. DISSABTE 29, 18.05 h
CBG - CÍRCOL COTONIFICI BADALONA
amb Guillem Raich i Arnau Moya
HANDBOL. DISSABTE 29, 20 h
JURO UNIREK VZV - KH-7 BMG
amb Aitor Compañón
FUTBOL. DIUMENGE 1, 12 h
EC GRANOLLERS - UE FIGUERES
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané

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

GRANOLLERS. La Lluïda, formada 
el 2018 per un grup de joves pa-
louencs amb el propòsit de recu-
perar la festa major de Palou, or-
ganitza, per primera vegada, una 
calçotada que se celebrarà diu-
menge (13 h) a les Antigues Es-
coles de Palou i que ja ha esgotat 
els tiquets –eren limitats i hi havia 
160 per vendre–. "La proposta 
ha estat ben rebuda", valora el 
grup. El col·lectiu relata que, a 
més del propòsit principal de l'en-
titat,  la idea "sempre ha estat di-
namitzar el poble organitzant 
diferents tipus d'activitats". 
De fet, expliquen que "l'objectiu 
de la calçotada és establir un 
punt de trobada en què gent de 
Palou i d'altres indrets puguin 
gaudir de l'entorn i dels seus 
productes".

Mongetes al barri
L'AV del barri de Sant Miquel farà 
una calçotada popular diumen-
ge (14 h) al pati de l'escola Joan 

ÀPATS COL·LECTIUS  L'AV DE SANT MIQUEL TAMBÉ FA CALÇOTS

La Lluïda dinamitza Palou 
amb una calçotada popular

n Si bé la colla dels Xics ja van comen-
çar els assajos de la nova temporada a 
mitjans de febrer, diumenge (11.30 h), 
a La Troca de Roca Umbert, es donarà 
el tret de sortida als actes socials de 
la temporada amb una calçotada que 
inclourà, també, activitats, vermut i 
la música del discjòquei Cara B. L'or-
ganització aconsella portar plat, got i 
coberts. Els tiquets es poden comprar 
des de 5 euros.

TRET DE SORTIDA DELS 
ACTES SOCIALS DE XICS

Solans. La trobada inclourà mon-
getes del ganxet, botifarra, pa, vi, 
postres i cafè, hi haurà jocs per 
als infants. Els tiquets es poden 
comprar a la llibreria Buñuel i es 
poden recollir fins divendres. Els 
socis tindran un preu de 12 euros, 
i els no socis de 14. Per als menors 
de 12 anys és gratuïta. 
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Marta Simó, sobre el judaisme català
Marta Simó, doctora en sociologia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona, serà dimarts (18.30 h) al 
Museu de Granollers per impartir la conferència 
Una aproximació sociològica i històrica del judaisme 
català, organitzada per AGEVO.

Enguany, la Marxa Femenina a La Torreta, un esdeveniment esportiu femení 
que commemora el dia de la dona, arriba a la 10a edició. La proposta, que se 
celebrarà diumenge, presenta quatre varietats esportives; la BTT inclou tres 
recorreguts –un de 10 quilòmetres, un de 18 i un de 28–, la modalitat running 
ofereix un itinerari de 10 quilòmetres, el recorregut per a caminar també serà 
de 10 quilòmetres, i la proposta de trail, de 13 quilòmetres. Per participar, hi ha 
l'opció d'inscriure's el mateix dia de la marxa sense llicència federativa per un 
cost de 18 euros, i amb llicència, per 16 euros. Tots els circuits sortiran i  
finalitzaran al parc de Valldoriolf –més conegut com el Parc de la Tirolina– de 
La Torreta (la Roca del Vallès). La modalitat BTT arrencarà a les 9 h, mentre 
que el running, l'itinerari de caminar i el trail ho faran a les 10 h. Diumenge, es 
podran recollir els dorsals de 7.30 a 9.15 h, i a les 9 h es donaran les indicacions. 
També es repartirà avituallament i, en acabar, hi haurà una botifarrada popular. 
L'organització, formada per La Torreta Bike, posarà a disposició dels participants 
servei de vestidors i dutxes a les instal·lacions del camp de futbol de La Torreta. 

La Marxa Femenina a La Torreta 
arriba enguany a la 10a edició

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

ltb

DIJOUS, 27
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Jocs en anglès (8-12 anys)
18.30 h Can Jonch
Taller de vídeo participatiu i  
presentació dels treballs realitzats, 
amb taula de debat, a càrrec de  
l'Arrel-Fòrum de les Adolescències
19 h Biblioteca Can Pedrals
Taxonomia. Club de lectura i ciències 
naturals
19.30 h Casino
Debats del Casino. El futur que ens 
desespera. La intel·ligència artificial,  
a càrrec d'Emilia Gómez
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència. El repte de ser  
persona. Les arrels de la teva salut: 
l'arbre genealògic, amb Cristina Milián
DIVENDRES, 28
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
19 h Museu de Granollers
Presentació del llibre 100 pioneres 
catalanes, d'Antoni Gelonch, a càrrec 
de la regidora Maria del Mar Sánchez i 
del mateix autor
20 h Teatre Auditori de Granollers
Concert Els sons de la guitarra, a càrrec 
d'Àlex Garrobé
21 h Teatre Auditori de Granollers
Performance. Rebota, rebota y en tu 
cara explota
DISSABTE, 29
10 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de les il·lusions. Col·leccionisme, 
brocanters i artesania
10 h Llibreria La Gralla
Festa d'Star Wars
16.15 h OCine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català. Toy 
Story 4
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Juga en català. Jocs de taula per a 
adults i famílies

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al 2021
De París a Nova York. Mostra  
de gravats. Fins al 8 de març
Pintura, 1960, de Magda Bolumar. Fins 
al 29 de març
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Ajuntament de Granollers
El paper relegat de la dona sota el 
franquisme, de l'Arxiu Municipal de 

Granollers. Fins al 15 de maig 
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. 
Fins al 8 de març 
Llibreria La Gralla
Corpus, de Valeria Luccioni. Fins  
al 28 de març
Biblioteca Can Pedrals
Super Women, Super Inventors,  
de Sandra Uve. Des de dilluns 
(15.30 h), fins al 15 de març

DIJOUS, 27
17.30 h Biblioteca Municipal
Hora del conte. Patufet robòtic, a càrrec 
d'Aleix Badia
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Tarda de popcorn
20 h Centre Cultural de Marata
Conferència. La vil·la palau de Marata 
i els inicis de l'edat mitjana al Vallès 
Oriental, a càrrec de Ramon Martí
DIVENDRES, 28
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller d'experiments  
científics, a càrrec de Jesús Gascó
21 h Hotel Ciutat de Granollers
24a Nit de l'Esport de les Franqueses
DISSABTE, 29
12 h Biblioteca Municipal
L'hora del vermut amb els monòlegs 
d'humor científic, a càrrec de The Big 
Van Theory
21 h Teatre Auditori de Bellavista
L'inspector. 14a Mostra d'Arts  
Escèniques i Festival dels Amateurs
DIUMENGE, 1 
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
17.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Pecats de xocolata
DIMARTS, 3
11 h Escola d'Adults de Bellavista
Conferència. La dona i la sardana. 
Ballada feminista i petit refrigeri
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Treballem el 8-M. Espai  
de les paraules boniques
DIMECRES, 4
10.30 h Centre Cultural de Bellavista
Esmorzar de dones i col·loqui.  
L'autoconeixement com a eina  
d'empoderament

LES FRANQUESES

21 h Nau B1
Fem d'aquí fest, amb Crim, Blowfuse, La 
inquisición i Deadyard
21 h Teatre Auditori de Granollers
Eva contra Eva, escrita per Pau Miró
21 h Gra
Dnit. El No de las Niñas, amb  
el discjòquei Zunet
22 h Casino
Festa Carnestoltes de country
DIUMENGE, 1
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l'exposició  
Tu investigues!
11.30 h Plaça de la Porxada
41a Ballada de roda d'Esbarts infantils
13 h Centre Cívic Palou
Calçotada de La Lluïda
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. Cocoué, a càrrec de 
la companyia Petit Bonhom
18 h Casino
Ball social, amb Hector i Esmeralda
19 h Teatre Auditori de Granollers
Quin festival!, a càrrec de la Big Band 
de Granollers
DILLUNS, 2
15.30 h Biblioteca Can Pedrals
Super Women, Super Inventors, de 
Sandra Uve
DIMECRES, 4
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Obrim les cartes de la postguerra. Taller 
de descripció de correspondència 
històrica.
18 h Biblioteca Roca Umbert
El fil de la Història..., a càrrec de Diego 
Valverde, historiador 
19 h Museu de Granollers
Presentació de la peça Pintura, 1960,  
de Magda Bolumar Chertó, a càrrec  
del crític d'art José Corredor-Matheos
19.30 h Escola Municipal de Música 
Josep Maria Ruera
Concert. Fem sonar la Biblioteca d'en 
Carles
20 h Centre d'Arts en Moviment de 

Roca Umbert
Tèxtil. Taller de creació col·lectiva per a 
la memòria històrica
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