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EN PORTADA

L'Hospital obre l'edifici 
de formació i recerca

La reforma integral ha tingut un cost 
de 2,6 milions, dels quals 1,8 han 

estat finançats per la fundació la Caixa

El centre rep cada any 860 alumnes entre 
els pregraus, graus, postgraus i màsters i 
residents, així com forma el propi personal

de medicina. Durant el darrer curs va col·laborar en 
la formació de 860 persones: 178 alumnes de pre-
grau, 536 alumnes de grau, 57 estudiants de màs-
ter o postgrau i 89 residents de formació sanitària 
especialitzada. També té docència internacional i 
forma estudiants de Mèxic i Colòmbia. 

Pel que fa a formació, té un pla per a la capa-
citació dels professionals de l’organització, que 
comprèn formació interna (accions formatives, 
sessions clíniques i sessions formatives dins del 
servei) i formació externa (en altres centres for-
matius, congressos i seminaris). El darrer exercici 
hi van participar 6.679 alumnes (6.020 de forma-
ció interna i 659 de formació externa).

En l’àmbit de desenvolupament, es pretén iden-
tificar i desenvolupar el talent intern, i fomentar la 
promoció professional i la mobilitat interna.

La innovació
L’Àrea de Recerca i Innovació es va crear a finals 
del 2007 per donar resposta a les necessitats dels 
professionals i de la institució en recerca i innova-
ció i en gestió del coneixement. L’àrea, que englo-
ba també el servei de biblioteca, té com a missió el 
suport de l’activitat científica dels investigadors.
Se subdivideix en l'Àrea de Recerca i Estadística, 
Àrea d’Innovació i Transferència de Tecnologia, 
Àrea d’Observatori de Salut (OSVA), Àrea de Ges-
tió Econòmica de la Recerca i la Innovació, Àrea de 
Gestió del Coneixement de la Recerca i la Innova-
ció, i Àrea de Biblioteca.

Dins del marc de l’Àrea de Recerca i Innovació 
s’hi engloben les comissions i els comitès següents: 
Comitè d’Ètica d’Investigació, Comitè de Recerca, 
Comitè d’innovació i Comissió de Biblioteca. La 
cap de Recerca i Innovació de l’Hospital, la doctora 
Diana Navarro, explicava que el centre col·labora 
amb farmacèutiques per fer assajos clínics de far-
macs oncològics i del VIH, així com amb empreses 
per fer tests d'usabilitat de dispositius mèdics. A 
més, indicava que des de 2012 l'Hospital participa 
en projectes europeus i que actualment hi ha en 
marxa el Curex, de ciberseguretat. i MONTSE ERAS

L'Hospital General de Granollers estrenava dijous, 
oficialment, l'Edifici del Coneixement, un espai 
històric rehabilitat que es dedicarà a la docència, 
la formació i el desenvolupament, i la recerca i la 
innovació. El projecte, fruit de la col·laboració entre 
la Fundació Hospital Asil (FPHAG), la Generalitat i 
la Fundació La Caixa, ha permès recuperar l'edifici 
modernista de l'antic asil, alhora que potencia un 
dels "pilars del pla estratègic del centre, la ges-
tió del coneixement", destacava el director gene-
ral de la FPHAG, el doctor Rafael Lledó. Les obres 
de rehabilitació es van començar l’any 2014 i es van 
acabar a finals del 2019. L’espai rehabilitat consta 
de 1.273 metres quadrats, amb una superfície útil 
de 1.082 m², i amb un cost total de 2.630.979 euros, 
dels quals 1.850.000 els ha aportat La Caixa.

Lledó explicava com l'edifici recuperat acollirà 
tres àrees: docència, formació i desenvolupament, 
i recerca i innovació. Per al director corporatiu de 
Recerca i Estratègia de la Caixa, Àngel Font, "des-
tinar recursos a aquest tipus d'equipaments és 
una de les millors formes d'impulsar el progrés 
i el benestar de la socitat". El representant de la 
Generalitat, el director general de Recerca i Innova-
ció del Departament de Salut, Robert Fabregat, se 
sumava als elogis i destacava "la capacitat d'insti-
tucions i l'àmbit privat de remar plegats per ti-
rar endavant grans projectes". Tant el represen-
tant del govern català com l'alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, posaven en valor la recuperació del 
patrimoni històric, alhora que "s'hi dóna una nova 
vida que té com a eix central l'educació".

El vessant docent i educador
El vessant docent de la FPHAG es remunta al 1983, 
quan és acreditada per formar metges especialistes 
amb el sistema MIR. Actualment, té 12 especialitats 
acreditades pel Ministeri de Sanitat, a més partici-
pa en la formació hospitalària de metges especialis-
tes en medicina familiar i comunitària i en psiquia-
tria. L’any 2008 va esdevenir hospital universitari, 
en signar un acord amb la Universitat Internacional 
de Catalunya (UIC) per a la formació d’estudiants 

EL PATRIMONI MODERNISTA RECUPERAT
La rehabilitació ha comptat amb la pro-
posta de l'arquitecte granollerí Joan Prat, 
del despatx CPVA, que ha partit d'un edi-
fici catalogat dins el pla d'especial pro-
tecció, del qual calia preservar la façana. 
A la planta baixa, la reforma integral ha 
mantingut una volta catalana sota l'es-
cala, i al pis superior, les encavallades de 
la coberta. De fet, el mateix Prat explicava 
com s'havia rebaixat el sostre de la segona 
planta, de manera que s'havia aconseguit 
una tercera planta, que acull l'aula magna 
i una sala gran de reunions –i que ha su-

posat passar de poc més de 800 metres 
quadrats als més de 1.200 actuals–.

L’edifici modernista –de Josep M. Miró 
Guibernau– va ser projectat l’any 1933 per 
instal·lar-hi els malalts infecciosos, però 
la guerra i les dificultats econòmiques van 
fer que no es pogués inaugurar fins a l’any 
1957, de manera que també en va canviar 
l'ús, i va obrir com asil. Va quedar en desús 
–com a molt, va ser un magatzem– amb 
la construcció del nou centre geriàtric 
l’any 1984, i es va anar degradant fins que 
el 2014 es va iniciar la rehabilitació.

FPHAG / x. solAnAs

AGENTS IMPLICATS  Lledó, Mayoral, Font i Fabregat, a la porta de l'edifici restaurat
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Adif reconeix danys importants 
al pont de l'estació del nord
GRANOLLERS. Adif –l'Administra-
dor d'Infraestrucres Ferroviàri-
es– ha licitat, amb un pressupost 
de 10,5 milions d'euros, un pa-
quet de projectes de millora de 
259 punts de la infraestructura 
viària de l'Estat que reconeix que 
pateixen un mal estat de mante-
niment i que "de forma preven-
tiva es veu necessari actuar". 
Un d'aquests es troba al pont in-
ferior de l'estació del nord –Gra-
nollers-Canovelles–, a la carretera 
de Lliçà, on el gestor d'infraes-
tructures de Foment reconeix que 
hi ha "armadures de pretensat 
trencades en 21 de les bigues" 
que el sostenen.

Al contracte del projecte, Adif ho 
atribueix a l'impacte dels vehicles 
per un excés de gàlib –és a dir, el 
perfil exterior màxim que es pot 
donar al contorn dels vehicles per-
què puguin passar pels túnels i al-
tres instal·lacions fixes de la via–.

Segons Adif, els projectes defi-
niran, després de les inspeccions 
pertinents, les actuacions que cal 
executar en cada cas per tal de 
garantir "l'òptim estat d'aquests 
elements de la infraestructura 
i assegurar majors nivells de 
fiabilitat i disponibilitat de les 
instal·lacions, tot reduint les 
possibilitats d'incidències".

El contracte té un termini d'exe-
cució de 3 anys i està dividit en 6 
lots segons les zones geogràfiques 

INFRAESTRUCTURES  LICITA UN PAQUET D'INVERSIONS PER ARRANJAR ELEMENTS EN MAL ESTAT

arxiu

i el tipus d'elements a arranjar. 
El lot 3 Nord engloba l'actuació 
en ponts i, com en el cas vallesà, 
de reforços estructurals i tracta-
ments de parets, així com actua-
cions d'ampliació de gàlib i mo-
dificació de les instal·lacions de 
seguretat i comunicacions exis-
tents a l'interior del túnel.

Adif ha volgut puntualitzar que 
tots els elements s'avaluen per 
mitjà d'inspeccions bàsiques i 
principals, de manera que es de-
termina el nivell de risc i "òbvia-
ment, si en algun element no ac-
tuem a curt termini, és perquè 
no és necessari". "Precisament, 

Mites sobre l'alimentacióDilluns es reprendran els talls de la ronda Sud
El Centre Cultural de Marata organitza avui, 
dijous (20 h) a les Antigues Escoles, la xerrada 
del dietista i nutricionista Julio Basulto, sobre els 
mites de l'alimentació. Basulto és autor de Más 
vegetales, menos animales, entre altres llibres.

L'Assemblea Integradora de la Ronda i Sud de Granollers ha acordat 
reprendre els talls de protesta el proper dilluns, de 19 a 19.30 h, en 
què reclama l'eliminació del peatge de l'AP-7 i mesures per reduir la 
contaminació a l'entorn d'aquesta via i donar-hi prioritat als vianants, 
també al carrer Marie Curie. Dilluns 30 també s'ha convocat un tall.

SOCIETAT

EL PONT  Les rascades de camions han comportat danys a les bigues

Granollers acorda amb 
Parets unir els nuclis urbans 
per mitjà d'una via ciclable
Els governs de Granollers i Parets 
es van reunir dimecres 4 per tre-
ballar conjuntament projectes 
que afecten ambdós municipis, tal 
com ha fet l'equip de govern de 
Granollers anteriorment amb les 
Franqueses, Canovelles i la Roca.

Una de les iniciatives que van 
posar sobre la taula va ser la de 
crear un itinerari ciclable entre els 
dos municipis. En aquest sentit, 
l'alcalde de Parets, Jordi Seguer, 
apunta que, "tot i que la distàn-
cia en línia recta entre els cen-
tres de Granollers i Parets és de 
quatre quilòmetres, per anar-hi 
en bicicleta actualment s'han 
de fer uns deu quilòmetres". La 
proposta de treball, per tant, con-
sistirà a aconseguir "un recorre-
gut per a bicicletes més curt" 
que permeti enllaçar Granollers i 
Parets en uns 30 o 45 minuts. Això 

facilitaria que els veïns de qualse-
vol dels dos municipis poguessin 
desplaçar-se en bicicleta.

Tot i que encara manca deter-
minar quin serà el recorregut, tot 
apunta que la via ciclable podria 
passar pel polígon industrial Els 
Xops, una opció que implicaria 
haver de superar l'obstacle de la 
C-17. En la trobada també es va 
acordar treballar el projecte con-
juntament amb Lliçà de Vall.

En les reunions que ha mantingut 
fins ara l'equip de govern granollerí 
amb els municipis de l'entorn s'ha 
plantejat la possibilitat d'establir 
una xarxa ciclable que connecti di-
versos municipis. Un dels projectes 
més avançats és el que suposarà la 
creació d'un carril bici paral·lel a la 
carretera de Lliçà d'Amunt, entre 
la Terra Alta i l'estació de Grano-
llers-Canovelles. i sergio carrillo

fem aquests contractes per 
exercir el control necessari", 
assegura. i m.e.

GRANOLLERS. L’aparcament de 
l'estació de Granollers Centre és 
un dels onze que hi ha en estaci-
ons catalanes que disposa d'un 
sistema de sensors per detectar 
l'ocupació dels aparcaments i in-
formar-ne els usuaris. El sistema 

forma part d'una prova pilot que 
permet conèixer l'estat dels apar-
caments de cotxes en temps real. 
En tots els casos són aparcaments 
utilitzats per persones que hi esta-
cionen el vehicle particular per ac-
cedir a la xarxa de transport públi-

Uns sensors informen del
pàrquing de Granollers Centre

ca, el conegut com a Park & Ride. 
La informació, que es pot consul-
tar a través de l'aplicació Mou-te, 
té l'objectiu de facilitar els trajec-
tes i les previsions dels usuaris. A 
banda, el projecte també dóna a 
conèixer les places disponibles per 
a persones amb mobilitat reduïda. 
Les dades que s'obtinguin s'utilit-
zaran per conèixer l'ús dels empla-
çaments amb exactitud i planificar 
millor aquests estacionaments. 

MOBILITAT  REUNIÓ ENTRE ELS DOS AJUNTAMENTS
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GRANOLLERS. “Després de partici-
par en la marató de l’estalvi, en 
què hem reduït un 30% el con-
sum d’aigua però només un 3% 
l’electricitat, hem vist la necessi-
tat de reduir molt més el consum 
elèctric”. Així explicava dijous Edu·
ard Escandell, president del Club 
Natació Granollers, l’acord de col·
laboració del CNG amb Estabanell 
Energia per impulsar un projecte 
d’eficiència que suposi un canvi de 
model energètic a l’entitat, que re·
gistra mig milió d’usos cada any.

El projecte planteja un ús més 
racional del consum d’energia per 
reduir les emissions i aconseguir 
un notable estalvi energètic, fins al 
punt que l’electricitat –un 30% de 
l’energia consumida actualment– 
tingui un origen 100% renovable.

Segons Rafael Benjumea, direc·
tor d’Estabanell Energia, es tracta 
d’un “projecte pioner a Catalu-
nya en el si d’una instal·lació es-
portiva”, i assegurava que per a la 
companyia granollerina “és tot un 
repte” adaptar les instal·lacions 
per reduir les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle i disminuir la 
petjada de carboni de cada soci.

Per desenvolupar el projecte, 
prèviament s’ha dut a terme una 
auditoria energètica orientada a 
millorar l'eficiència aprofitant els 
recursos naturals i renovables que 
ja existeixen a les instal·lacions, 
com la màquina de trigeneració, 
les calderes de condensació o la re·
cuperació de calor de l'aire.

Posteriorment s’han dissenyat 

nou sistema per a l’escalfament de 
la piscina exterior de 25 metres. 
També se substituirà la il·lumi·
nació de la sala de fitness i de les 
piscines exteriors per tecnologia 
led i es col·locaran noves torres 
d’il·luminació a l’exterior. Des del 
club consideren que la implantació 
d’aquest tipus d’accions aportarà 
avantatges socials, mediambien·
tals, econòmics i energètics a l’en·
titat i que la col·laboració amb Es·
tabanell Energia convertirà el CNG 
en “un centre punter a Espanya i 
únic a Catalunya”. El projecte d’es·
talvi i eficiència energètica del CNG 
va començar l’any passat amb l’ob·
jectiu d’incrementar la proporció 
del consum d’energies renovables, 
millorar l’eficiència energètica del 
club, reduir l’impacte ambiental 
negatiu i adoptar pràctiques sos· 
tenibles, entre d’altres.  x.l.

12 accions específiques per tal que, 
en els pròxims set anys, el CNG ar·
ribi a estalviar el 50% del seu con·
sum energètic i cada usuari vegi re·
duïda la seva petjada energètica en 
més de 84 kg d'emissions de gasos 
d'efecte hivernacle. Això suposarà 
un estalvi total de 508 tones de 
CO2 a l’any, l’equivalent a la quan·
titat de diòxid de carboni que rete·
nen més de 1.000 arbres cada any.

Optimitzar les instal·lacions
Les actuacions, que es faran abans 
de l’estiu, són la modificació dels 
circuits a la sala de màquines per 
optimitzar la màquina de trigene·
ració i les calderes de condensació 
i la instal·lació d’una màquina de 
climatització de levitació electro·
magnètica a la sala de fitness, d’un 
nou acumulador estratificat a la 
sala tècnica de manteniment; i d’un 

Durant el mes de febrer, els cinc 
equipaments participants a la Ma·
rató de l'Estalvi –el Museu de Ci·
ències Naturals, La Troca de Roca 
Umbert, les piscines municipals, 
el pavelló El Tub i la biblioteca de 
Can Pedrals– han aconseguit re·
duir els consums energètics fins 
al punt d'estalviar·se 2.300 euros, 
que podran destinar·se a mesures 
contra la pobresa energètica.

Durant tot el mes s'hi han im·
plantat bones pràctiques de con·
sum i s'han registrat setmanal·
ment lectures dels comptadors 
per obtenir indicadors sobre el 

consum d'aigua, electricitat i gas. 
Després de comparar els consums 
d'aquest febrer amb els del mateix 
mes de l'any passat, s'ha produït 
un estalvi energètic equivalent 
a 2.319,95 euros, una quantitat 
que es destinarà al pressupost 
de Serveis Socials per atendre les 
persones més vulnerables afecta·
des de pobresa energètica. Els re·
sultats globals són positius i s'han 
aconseguit estalvis d'electricitat 
del 9% i d'aigua del 33% respec·
te al febrer de 2019. Pel que fa a 
les emissions evitades, els quatre 
equipaments municipals de gestió 

Una desena d’entitats de Granollers 
preocupades per l’emergència cli·
màtica s’han constituït en la Taula 
d’Emergència Climàtica de Grano·
llers (TECG), una plataforma que 
es presentarà avui, dijous (19 h), al 
Museu, i on farà públic el manifest 
signat per tots els col·lectius que 
en formen part. Les entitats, que el 
passat 26 de setembre ja van im·
pulsar una Marxa pel Clima a Gra·
nollers, són La Magrana Vallesana, 
Granollers en Transició, Rebel·lió o 
extinció Vallès Oriental Baix Mont·
seny, Plataforma No Ens Vendreu 
la Moto, Col·lectiu Integració Ronda 
Sud, Casal del Mestre de Granollers, 
Ateneu de Granollers, Fira d’Econo·
mia Social i Solidària, Amnistia In·
ternacional i Granollers Pedala, i el 
grup està obert a l’adhesió de més 
entitats, col·lectius i persones.

En la presentació, els col·lectius 
llegiran les demandes que han 
ideat després de reflexionar sobre 
Granollers i els efectes del canvi cli·
màtic. En aquest sentit, els primers 
objectius de la TECG són consci·
enciar la població i presentar les 
seves propostes a l’Ajuntament, on 
confien a ser rebuts pròximament 
per l’equip de govern. Al manifest 
fundacional, les entitats indiquen 
que "l’emergència climàtica és 
manifesta al territori" i apunten 
que "malgrat que l’Ajuntament 
la va declarar el juliol de 2019, 
fa la impressió que el clima i l’at-
mosfera no són una prioritat ni 
les polítiques municipals estan 

x.l.

MEDI AMBIENT  ACORD AMB ESTABANELL ENERGIA PER IMPULSAR UNA DOTZENA D'ACCIONS LA PLATAFORMA ES PRESENTA AVUI, DIJOUS (19 H), AL MUSEU 

Nova il·luminació al CNG per 
reduir al 50% el consum elèctric

ACORD  La col·laboració entre el CNG i Estabanell es va presentar dijous

Una desena d'entitats
creen la Taula d’Emergència
Climàtica de Granollers

ajuntament

Substitució d'arbrat a la plaça de Can Font
L'Ajuntament de les Franqueses ha substituït els oms de la plaça de Can 
Font, a Corró d'Avall, per castanyers d'índies, una espècie singular de fulles 
fosques i flor blanca. Aprofitant els treballs de substitució s'han millorat els 
escocells per facilitar que els arbres tinguin el mateix volum de capçada que 
d'arrels, com passaria al medi natural. L'actuació s'ha fet després de detectar 
podridura en els oms i per evitar la caiguda de branques de gran volum.

directa (tots excepte les piscines 
municipals) han reduït les emissi·
ons de CO2 entre un 3 i un 30%, 
equivalent a l'emissió de 3,8 tones 
de CO2, a haver plantat 8 arbres 
adults o haver deixat de recórrer 
en vehicles de la flota municipal 
uns 32.000 km. 

El mateix consum de gas
El consum de gas, però, ha estat 
l'únic punt negatiu de la campa·
nya. Només dos dels cinc equipa·
ments que han participat en la Ma·
rató de l'Estalvi consumeixen gas 
natural: El Tub, que ha reduït un 
3,89%, i les piscines que han in·
crementat el consum de gas en un 
7,60%. L'Ajuntament ha participat 
en aquesta iniciativa des de la pri·
mera edició l'any 2016. En les cinc 
edicions s'ha aconseguit un estalvi 
energètic que equivalen a més de 
23.600 euros. 

La Marató de l'Estalvi 
destinarà 2.300 euros
a la pobresa energètica

coordinades". També parla de "la 
contradicció que representa que 
Granollers formi part del Pac-
te d’Alcaldes pel Clima i tingui 
plans de mitigació del canvi cli-
màtic i, en canvi, s’anomeni ciu-
tat del motor, fomenti la cultura 
del cotxe, promogui el PDU del 
Circuit, no resolgui la problemà-
tica de la ronda Sud, obri grans 
superfícies comercials als afores 
i deixi la xarxa ciclable a mitges". 
Per tot plegat, les entitats signants 
posen els seus coneixements en 
diversos àmbits (mobilitat, agroe·
cologia, sostenibilitat, prevenció de 
residus, justícia climàtica, educació, 
cultura i comunicació ambiental, 
energia verda, cooperativisme, co·
merç local, etc.) al servei de la ciutat 
i demanen "corresponsabilitat a 
l’administració local". 

n Dimecres 18 de març, de 18 a 20 h, els 
joves de 14 a 29 anys estan convocats a 
una activitat en el marc del projecte EYES 
Erasmus+, un projecte europeu que im-
plica el jovent en l'acció climàtica. L'ac-
tivitat, a la sala 4 del primer pis de l'EMT, 
serà una Taula jove per l'acció climàtica, 
una dinàmica temàtica que abordarà 
temes de consum i mobilitat sostenible; 
cultura, educació i política; alimentació 
conscient; i ciència i tecnologia.

NOVA TAULA JOVE
PER L'ACCIÓ CLIMÀTICA
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GRANOLLERS. El 
cap de setmana 
ha tingut l'agen-
da marcada pel 
8-M, ja des de 
divendres a la 

tarda, quan la Porxada acollia l'ac-
te central de la Taula d'Igualtat 
de Gènere amb motiu del Dia de 
les Dones, que va aplegar prop de 
200 persones.

S'hi va llegir el manifest Per un 
futur radicalment igualitari, un 
text de la Diputació de Barcelona 
al qual s’ha adherit l’Ajuntament 
de Granollers i que alerta dels 

cació per la igualtat i una gran 
xarxa per lluitar contra la vio-
lència masclista", concloïa.

L’acte es va tancar amb la po-
sada en escena de la comèdia 
Tres bodes i un príncep blau, de la 
companyia Lilith, que ironitzava 
al voltant de tres dones desespe-
rades per trobar un home.

D'altra banda, dissabte, la Coor-
dinadora Feminista de Granollers 
encetava les activitats del cap de 
setmana amb Okupem l'espai de 
lila, un seguit d'activitats durant 
tota la tarda al carrer Anselm 
Clavé, que van incloure un micro 

moviments polítics d'extrema 
dreta que posen en risc els aven-
ços del feminisme. "Per mantenir 
els drets de les dones cal estar 
sempre alerta", però el 8-M fa 
evident que "sense nosaltres no 
es mou el món", exclamaven.

També hi intervenia l’alcalde, 
Josep Mayoral, que destacava 
com a Granollers l'atur femení és 
6 punts superior al masculí, i com 
"el 70% dels contractes preca-
ris tenen nom de dona", així com 
recordava les víctimes de la vio-
lència masclista. "La igualtat és 
dignitat, és l'objectiu. Cal edu-

Avui, dijous, es formalitzarà la 
donació del Fons Celestí Bellera 
i Rita Gibernau a l'Arxiu Munici-
pal de Granollers. La signatura 
del document anirà a càrrec de 
Ricard Bellera Kirchhoff, nét dels 
qui van ser mestres de Palou, la 
parella formada per Bellera i Gi-
bernau, que conservava la docu-

mentació relacionada amb l'acti-
vitat professional dels seus avis a 
la casa familiar de Teià.

La donació inicial està formada 
per un conjunt aproximat de 50 
plaques de vidre dels anys 1920-
1942 i de 3 capses de documents, 
també de la mateixa cronologia, 
entre els quals destaquen el dieta-

toni torrillas

DIA DE LES DONES  CENTENARS DE MANIFESTANTS VAN OMPLIR ELS CARRERS EL 8-M

Dies tintats de lila

MANIFESTACIÓ  Diumenge, amb motiu del 8-M, la Coordinadora Feminista va convocar la mobilització a la ciutat

Donació a l'Arxiu del fons Bellera i Gibernau

m.e.

CIA LILITH  La comèdia teatral va cloure l'acte central de la Taula d'Igualtat

ri de l’activitat i despeses del ma-
trimoni, les cartes i postals que els 
alumnes escrivien als mestres, cer-
tificats i documents administratius 
del centre, entre d’altres. Amb l’in-
grés del fons, i la catalogació dels 
documents, se n’obtindrà el detall 
de cadascun i es podrà precisar mi-
llor la cronologia i el tema.  

xavier solanas

LA CARRETERA La Coordinadora va organitzar actes dissabte a Anselm Clavé

obert, així com un debat sobre 
precarietat laboral, una assem-
blea de dones i un sopar.

L'acte més multitudinari va ser la 
manifestació convocada diumenge 

al migdia a la Porxada, que va des-
filar pels carrers de Granollers amb 
proclames feministes i un munt de 
cartells imaginatius i evocadors 
d'un món sense masclisme.  m.e.

El sommelier Xavier Bassa serà a 
Can Pedrals per parlar de la DO Alella
En el marc del programa Biblioteques amb DO, dimecres (19 h) Can Pe-
drals rebrà el sommelier Xavier Bassa i Valls, tècnic superior en Enologia 
i Viticultura, per parlar sobre la seva tasca i dels vins de la Denominació 
d'Origen Alella, dels quals se'n farà un tast. Bassa, un dels millors som-
meliers del país, farà una classe magistral en què explicarà la formació 
i les funcions del seu ofici, així com quines virtuts cal tenir per poder 
dedicar-s'hi i quin entrenament es pot fer. També es faran recomanaci-
ons a l'hora de demanar els vins a un restaurant. Cal inscripció prèvia. 
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x.l.

ANTICS JUTJATS  L'edifici s'ha de reformar per acollir la nova seu de l'ens

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
va acollir dimecres una nova edició 
del Consell d'Alcaldes i Alcaldes-
ses del Vallès Oriental. En la sessió 
es va informar del pressupost de 
2020 del Consell Comarcal, que 
enguany tampoc no preveu cap 
partida per al trasllat del carrer Ri-
comà a la seu dels antics jutjats, a 
l'avinguda del parc. Ara fa just dos 
anys, Granollers cedia bona part de 
l'edifici dels antics jutjats al Consell 
Comarcal perquè hi instal·lés la 
seu. Per fer-ho, el Consell es com-

prometia a finançar una reforma 
de l'edifici xifrada en quatre mili-
ons d'euros, tot i que l'ens comar-
cal està pendent d'un ingrés d'1,6 
milions acordats a les meses de 
concertació de la Diputació per ti-
rar endavant el projecte. Francesc 
Colomé, president de l'ens, insis-
teix en "l'infrafinançament" que 
pateix el Consell Comarcal, i que 
en més d'una ocasió ha traslladat 
a la consellera Budó la necessitat 
d'augmentar l'aportació de la Ge-
neralitat.  

LES FRANQUESES. Dimecres de la 
setmana passada, el conseller de 
Territori, Damià Calvet, va visitar 
el Vallès Oriental per segona vega-
da en dos dies, en aquesta ocasió 
per participar en una trobada de 
càrrecs electes de Junts per Cata-
lunya del Vallès Oriental –a Can 
Ribas de les Franqueses– per ex-
plicar el Pla de Mobilitat del Va-
llès, aprovat inicialment al febrer 
i actualment en exposició pública.  

Segons Calvet, el pla de mobili-
tat “ha de permetre que el Va-
llès tingui més identitat, que 
sigui una àrea amb un pes pro-
pi al país i que no estigui supe-
ditada a l’àrea metropolitana”. 
Sobre el traçat viari entre Saba-
dell i Granollers, apuntava que 
“la connectivitat entre les dues 
ciutats és imprescindible, tot i 
que la nomenclatura de Quart 
Cinturó ja és equívoca”.

D'altra banda, Calvet també va 
tractar "la necessitat d'endreçar 
l'espai polítics de JxCat".  x.l.

TERRITORI

El conseller Calvet 
es reuneix amb 
Junts per explicar 
el Pla de Mobilitat El Circuit Barcelona-Catalunya pretén ampliar els 

àmbits amb què actualment treballa i apostar per su-
mar noves vies d’expansió de l’equipament centrades 
en àmbits com la transformació de les indústries del 
motor i la mobilitat i de l’entreteniment. Tot i que fa 
30 anys el Circuit va néixer com un equipament me-
rament esportiu i del motor, la seva evolució ha fet 
que s’hagi identificat també amb altres àmbits, com el 
turístic. L’any passat, la consellera d’Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón, demanava l’elaboració d’un 
nou pla estratègic, que ja ha estat redactat per al perí-
ode 2020-2026 i que està pendent del vistiplau i la 
priorització d’objectius per part del Circuit de Barce-
lona-Catalunya. Així, als àmbits esportius, del motor 
i turístic, el pla sumaria noves vies en coneixement 
i tecnologia relacionades amb les indústries de l’au-
tomoció i la mobilitat sostenible i de l’entreteniment, 
un pla estratègic molt lligat al pla director urbanístic 
(PDU). El director del Circuit, Joan Fontserè, consi-
dera que l’equipament esportiu ha d’estar preparat 
per acollir l’activitat econòmica que “a poc a poc 
va precipitant i sortint de Barcelona”. “I també 
hem d’identificar oportunitats, complementar la 
funció del Circuit més enllà de les curses i donar 
valor afegit en l’àmbit de l’entreteniment”. De fet, 
l’equipament té activitat en pista uns 300 dies a l’any, 
fet que implica diversos sectors: restauració i hote-
leria, empreses auxiliars de manteniment i producció 
d’esdeveniments, entre d’altres.  l.ortiz

317
AQUEST ÉS EL 
NOMBRE DE DIES 
que el Circuit va 
tenir activitat en 
pista durant l'any 
passat: 250 dies 
de lloguers i 67 
de curses. També 
van invertir-se 24 
dies a la realització 
d'obres i només hi 
va haver 24 dies 
sense cap mena 
d'activitat. A més 
d'esport i motor, 
també s'hi van  
fer jornades de  
formació, cursos 
de conducció,
filmacions,  
presentacions i 
visites educatives.

ESTRATÈGIC  A L'ÚS ESPORTIU S'HI AFEGEIX EL TECNOLÒGIC ADMINISTRACIÓ  PER TRASLLADAR-SE ALS ANTICS JUTJATS

El Consell Comarcal reclama
1,6 milions a la Diputació

El Circuit vol ampliar
els àmbits d'actuació
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Algunes empreses, especialment 
del sector químic i de l’electrònica 
de components, han començat a 
notar la falta de subministraments. 
Des de Pimec, el seu delegat al Va-
llès Oriental, Joan Carles Basi, ex-
plica que actualment hi ha “més 
preocupació que no pas un pro-
blema real d’abastiment”, ja que 
la majoria d’empreses treballen 
amb comandes planificades a di-
versos mesos vista. “De moment 
hi ha una relativa normalitat”, 
diu Basi, qui assegura que “el prò-
xim mes i mig serà clau” per veu-
re l’impacte de la malaltia sobre 

quin alternatives de compra de 
subministraments més locals.

D’altra banda, on sí que ja s’han 
notat efectes laborals i econòmics 
ha estat en aspectes com l’augment 
del teletreball i la cancel·lació de 
reserves hoteleres, viatges i reuni-
ons grupals. “Si la situació s’allar-
ga més d’un mes sí que hi haurà 
efectes importants”, diu Basi.

Risc d'ajustaments de plantilla
Des de CCOO, en canvi, alerten que 
aquesta situació pot arribar a com-
portar expedients de regulació 
d’ocupació (ERO), una situació que 

l’economia. El delegat de Pimec 
també assenyala que tota aquesta 
situació “pot tenir un efecte cola-
teral positiu”, que és que les em-

preses deixin de concentrar totes 
les seves importacions en un sol 
territori, reparteixin el risc i bus-

"Si la situació s'allarga pot tenir 
efectes econòmics importants"

a la comarca de moment no s’ha 
produït però sí en algunes empre-
ses de les comarques veïnes. Da-
vant d’això, el secretari general de 
CCOO al Vallès Oriental, Maresme i 
Osona, Gonzalo Plata, reclama que 
qualsevol mesura d’aquest tipus si-
gui fruit de la negociació col·lectiva 
i que, en tot cas, siguin ajustaments 
temporals que permetin una re-
cuperació d’hores més endavant. 
“Demanem que no es prenguin 
mesures traumàtiques davant 
una davallada puntual dels sub-
ministraments, sinó flexibilitat; 
tot el que ara quedi aturat sorti-
rà més endavant”, diu Plata. 

Per això des del sindicat dema-
nen "adaptar el calendari laboral, 
redistribuir la jornada laboral i 
acordar borses horàries per tal 
de flexibilitzar i adaptar la situa-
ció a les necessitats productives".

Pel que fa als treballadors que 
puguin estar en aïllament preven-
tiu com els qui s’han contagiat del 
virus, Plata recorda que es con-
sideren en incapacitat temporal 
equivalent “a una baixa laboral 
per accident de treball”.

Plata demana actuar amb pre-
visió davant d’un previsible re-
punt les pròximes dues setmanes 
i reduir, en la mesura del possible, 
tots els viatges, desplaçaments i 
reunions presencials a les empre-
ses, així com recomana el teletre-
ball i el treball a distància especi-
alment en les feines de caràcter 
administratiu i de serveis. Tot i 
aquesta “contenció necessària”, 
també demana “sentit comú” 
davant d’una situació d’“anor-
malitat” com l’actual. “Cal evitar 
l’alarmisme; és una grip forta, 
no és la fi del món”, conclou.  x.l.

CCOO demana flexibilitat 
laboral i que els
possibles ajustos de 
plantilla siguin negociats

Dimecres, el Departament de Sa-
lut de la Generalitat informava 
l’Ajuntament de Granollers del 
primer cas positiu de coronavirus 
a una persona de la ciutat, el ma-
teix dia que l'Organització Mundi-
al de la Salut (OMS) ja considera 
el Covid-19 una pandèmia. El cas 
granollerí es confirmava l'endemà 
de donar-se a conèixer un altre 
cas d'una veïna de La Torreta, a la 
Roca, i d'un usuari del Casal Cultu-
ral de Mollet, els dos primers afec-
tats de la comarca. 

El govern català, que ha vol-
gut centrar la comunicació en el 
marc d'aquesta crisi sanitària, no 
ha volgut donar més detalls del 
malalt granollerí, malgrat que tot 
apunta que el cas es va detectar a 
l'Hospital General de Granollers. 

De fet, treballadors de l'Hos-
pital es troben en quarantena a 
casa arran del contacte amb casos 
positius del coronavirus SARS-
CoV-2, segons ha confirmat el 
mateix centre sanitari. Amb tot, 
segons ha pogut saber SomGra-
nollers, no tots els contactes s'han 
produït amb pacients del centre, 
sinó que alguns dels treballadors 
han estat confinats arran de casos 
en el seu àmbit personal.

Els primers treballadors de 
l'Hospital confinats a casa van 
iniciar la quarantena divendres, 
i durant aquests darrers dies s'hi 
han anat afegint altres empleats 
sanitaris. També hi ha persones 
que treballen en equipaments 

L'arribada del coronavirus marca l'agenda
Dimecres Salut va confirmar un cas positiu de Covid-19 
a Granollers, l'endemà del primer de la comarca a la Roca

L'Ajuntament suspèn el mercat de dijous, entitats anul·len 
activitats i s'atura la competició esportiva a la ciutat

HOSPITAL  Alguns treballadors del centre estan fent quarantena a casa

SALUT  L'HOSPITAL RECOMANA LIMITAR AL MÀXIM EL NOMBRE DE VISITES A PACIENTS I CONFIRMA QUE TÉ TREBALLADORS EN QUARANTENA DES DE DIVENDRES

arxiu

municipals que dimecres estaven 
confinades a casa a l'espera dels 
resultats de la prova de detecció.

El consistori ha explicat que des 
de fa setmanes diversos serveis 
municipals estan fent seguiment 
de l’evolució i de la situació gene-
rada pel coronavirus. 

Decisions del gabinet de crisi
El mateix dimecres al matí re-
presentants municipals i tècnics 
es reunien en un gabinet de crisi 
que ha d'anar prenent decisions 
davant l'evolució del nou corona-
virus. Així, s'hi decidia suspendre 
el mercat ambulant d'avui, dijous, 
i ajornar la Festa de l'Esport, que 
s'havia de celebrar aquest dijous a 
la sala Francesc Tarafa. La decisió 
respon a l'anunci de la Generalitat 

n Generalitat i ajuntaments han re-
cordat novament les mesures per pre-
venir un contagi, com rentar-se les 
mans, tapar-se la boca amb mocadors 
d'un sol ús o amb la cara interna del 
colze en el moment de tossir o ester-
nudar, i evitar el contacte a menys de 
dos metres amb persones que patei-
xen infeccions respiratòries. 

D'altra banda, el CatSalut ha dema-
nat als centres d'atenció primària que 
fomentin els canals d'atenció no pre-
sencial, així com reagendin les proves 
rutinàries que es puguin ajornar. Pel 
que fa a l'Hospital de Granollers, es 
recomana limitar al màxim el nombre 
d'acompanyants de les persones que 
van a fer-se proves o visites, com tam-
bé als pacients que estan ingressats.

De fet, ja fa dies que el centre hos-
pitalari intenta fer les proves del Sars-
CoV-2 a domicili per evitar que els 
possibles malalts vagin a l'Hospital.

RECOMANACIONS I 
MESURES A CENTRES 
SANITARIS

del mateix dimecres que, durant 
15 dies, ha decretat l'anul·lació 
d'activitats que impliquin una 
concentració superior a les 1.000 
persones. Així, com a mesura de 
prevenció, el mercat del 19 de 
març, en ser una activitat que con-
grega milers de persones de dife-
rents municipis, també ha quedat 
suspès. Aquesta mesura excepci-
onal es durà a terme mentre duri 
la fase d’alerta per la propagació 
del coronavirus, amb la voluntat 
de contenir possibles contagis, tal 
com demana l’autoritat sanitària.

La Generalitat també ha decretat 
que els actes en espais tancats de 
menys d'un miler d'assistents es 
podran celebrar només si s'ocupa 
un terç de l'aforament, de manera 
que la mesura també ha comportat 

la suspensió de la Festa de l'Esport 
i, malgrat que dimecres encara no 
s'havia determinat, tot fa pensar 
que també es podrien ajornar els 
actes culturals d'Escena grAn. De 
fet, els clubs de bàsquet i futbol 
han suspès l'activitat esportiva, 
així com el Fraikin BMG també ha 
suspès el partit amb el Barça. 

Seguint les recomanacions de 
contenció que demana el Govern 
de la Generalitat, l’Ajuntament de 
Granollers ha activat el Document 
Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM) en fase d’alerta per 
les mesures preventives que està 
prenent. Amb tot, l'Ajuntament ha 
volgut transmetre "un missatge 
de tranquil·litat a la ciutadania".

Tranquil·litat a les Franqueses
De moment, l'Ajuntament de les 
Franqueses, que no té cap cas 
confirmat al municipi, manté tota 
l'agenda i no té previst tancar 
equipaments educatius, tot i que 
sí que s'han suspès els entrena-
ments dels clubs esportius. Amb 
tot, el president de la Generalitat, 
Quim Torra, alertava dimecres 
que "és possible que els prò-
xims dies es prenguin mesures 
més dràstiques i contundents 
de les que s'han pres fins ara".

Més actes suspesos
L'Escola Pia, que dimecres tenia 
prevista una trobada de 1.200 
alumnes de batxillerat de centres 
del Vallès, Maresme i Barcelonès a 

Granollers, era la primera entitat 
privada a suspendre un acte pel 
coronavirus. L'han seguit altres 
entitats, com el Casino, que ha 
anul·lat els dos propers debats, i 
els Xics, que, atenent les recoma-
nacions de la Coordinadora de 
Colles Castelleres, han suspès tota 
activitat. i m.e.
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Bona part de les 13 parelles i 
grups lingüístics que participen 
en el Voluntariat per la llengua de 
les Franqueses van assistir dijous 
a una visita a l’Adoberia d’en Gine-
breda, a Granollers, un dels pocs 
exemples d’arqueologia industrial 
excavat a la ciutat i l’única adobe-
ria conservada de la mitja dotzena 
que hi havia hagut a la ciutat. En la 
visita, voluntaris i aprenents van 
llegir fragments del llibre La noia 
de l’adoberia, de Carme Ballús, 
que també fa de voluntària lin-
güística a Bellavista.

A les Franqueses, el voluntariat 
lingüístic està coordinat des del 
Servei Comarcal de Català del Con-
sorci per a la Normalització Lin-
güística (CPNL), ja que el municipi 
no compta amb cap servei propi 
de català. La majoria de parelles 
provenen tant del local parroquial 
de Bellavista com del Centre de 
Formació de Persones Adultes.

L’activitat formava part de les 
activitats de dinamització que es 
fan amb el voluntariat per la llen-
gua durant l’any, tal com va pas-
sar fa uns mesos amb una visita a 
l’Ajuntament de les Franqueses. 
La coordinadora del voluntariat 
lingüístic a la comarca, Assumpta 
Relats, recorda la importància del 
programa, pensat perquè “per-
sones que no són catalanopar-
lants habituals puguin practi-
car la llengua oral i millorar la 
seva fluïdesa”. “El problema és 
que quan veiem que tenen difi-
cultats de seguida els canviem 
de llengua, de manera que no 
facilitem que puguin practicar 

el català”, diu Relats.
Carme Ballús, per la seva banda, 

fa de voluntària lingüística de la 
Carmen i la Mercedes. Totes tres 
es reuneixen cada setmana a la 
Parròquia de Sant Francesc d’As-
sís de Bellavista, on llegeixen algun 
diàleg i comenten algun aspecte 
lingüístic com una mena d’escal-
fament previ. Després, de manera 
natural, inicien una conversa en 
què “les aprenents són sempre 
les que més parlen, perquè és la 
manera de practicar l’expressió 
en català”. Totes tres valoren molt 
positivament l’experiència. “És 
una manera amena d’aprendre 
el català i d’ampliar vocabulari”, 
diu la Mercedes, qui durant dos 
anys també va formar part d’un 
grup de conversa en català ano-
menat Xerrem. “L’aprenentatge 
del català reforça els lligams 
d’amistat entre nosaltres”, con-
clou Ballús.  x.l.

L’escola Ferrer i Guàrdia comme-
morarà divendres, amb una festa 
de 16 a 18 h, l'estrena del nou edi-
fici al carrer Roger de Flor, al bar-
ri Sota el Camí Ral. L'equipament 
es va construir el 2006 i va ser 
ideat per l'arquitecte Jordi Badia, 
fundador de l'estudi BAAS, qui va 
estructurar el projecte en dos edi-
ficis –aulari, i menjador i gimnàs–, 
per al qual va ser finalista d'un 
premi FAD de disseny. El projec-
te, de 2.400 metres quadrats, va 
prendre com a referència algunes 
escoles holandeses, amb un aulari 
organitzat al voltant d'uns patis 
que filtren la llum, i amb l'altre 
edifici col·locat estratègicament 
per separar i protegir el pati in-
fantil de la pista esportiva.

Divendres, la festa inclourà 
una exposició commemorativa, 
la presentació del nou logotip de 
l'escola i un berenar popular per 
als assistents.

D'altra banda, des de dimecres 
i fins divendres, l'escola està ce-
lebrant la setmana cultural, que 

organitza l'associació de familiars 
d'alumnat (AFA) amb la col·labo-
ració del centre i l'Ajuntament. Els 
actes van començar amb un taller 
de contacontes d'arreu del món 
impartit dels pares i mares de di-
ferents orígens de l'escola, de ma-
nera que es podrà aprendre d'on 
vénen les martensites búlgares 
(polseres per donar la benvinguda 
a la primavera), sentir la Caputxe-
ta Vermella en alemany o ronda-
lles en àrab. Fins divendres, els 
més grans de l'escola també re-
flexionaran sobre les migracions, 
la multiculturalitat i el racisme 
mitjançant un taller de teatre i de 
rol, impartit per facilitadors i ori-
entadors educatius i comunitaris. 
També es farà un taller de Gyo-
taku, tècnica tradicional japonesa 
d'estampació d'animals marins. 
Finalment, en col·laboració amb 
l'Associació Casa Amazigha de Ca-
talunya, es donaran a conèixer els 
ritmes tradicionals amazics a tra-
vés d'un taller de percussió amb 
instruments tradicionals.  m.e.

x.l.

EDUCACIÓ  EL GRUP FA ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES PER POTENCIAR LA LLENGUA ORAL LA SETMANA CULTURAL DEL CENTRE ABORDA LA DIVERSITAT

El voluntariat per la llengua 
visita l'Adoberia d'en Ginebreda

A L'ADOBERIA  El grup de Voluntariat per la llengua que va participar en la visita

Formació

El CPNL del Vallès Oriental podria re-
cuperar, de cara al curs que ve, l’or-
ganització de cursos oficials de català 
a les Franqueses. “Actualment es fan 
alguns cursos de català al Centre de 
Formació d’Adults, però són d’un 
nivell molt bàsic”, explica Assumpta 
Relats, del Servei Comarcal de Català.
Tant el CPNL com l’àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de les Franqueses s’han 
mostrat disposats a reprendre aquesta 
formació oficial per a diversos nivells 
de català. A les Franqueses s'havien 
fet cursos del CPNL des de 2005 fins 
al 2016, sobretot de nivells bàsics (A2) 
i també algun de nivell elemental (B1).

CURSOS DE CATALÀ, A 
PARTIR DEL SETEMBRE

arxiu

L'ESCOLA  El disseny del centre, finalista d'un premi FAD el 2007

L'Escola Ferrer i Guàrdia,
15 anys de l'edifici de disseny

El Centre Cívic Jaume Oller posa a 
disposició de les famílies, a partir 
de dimecres vinent, 18 de març, 
un nou espai situat a la sala prin-
cipal equipat amb material de joc 
i experimentació per a nens i ne-
nes de fins a 3 anys. Pares i mares 
amb fills i filles d’edats similars 
podran trobar-se per compartir 
experiències sobre la criança en 
aquest servei gratuït, que obrirà 
cada dilluns i dimecres de 16 a 18 
h. Si hi esteu interessats, us podeu 
inscriure al mateix centre cívic, 
personalment o en línia a www.
granollers.cat/centrescivics. 

Nou espai familiar
al Centre Cívic 
Jaume Oller

Segons les dades de l’Observato-
ri-Centre d’Estudis del Vallès Orien-
tal, la població estrangera va créi-
xer gairebé un 6% al Vallès Oriental 
durant l'any passat. Concretament, 
el 8,9% de la població resident a la 
comarca –36.285 persones– tenia 
nacionalitat estrangera el 2019, un 
percentatge inferior al del conjunt 
de Catalunya (15,3%).

Els darrers anys, des del 2009, la 
població estrangera a la comarca 
havia perdut pes coincidint amb 
l’agreujament de la crisi econòmi-
ca. Aquell any, la població estrange-
ra resident era del 12%. Des de lla-

vors la tendència ha sigut negativa, 
fins que l’any 2018 es va revertir la 
tendència i va tornar a ser de crei-
xement, tot i que no es registren els 
valors de població estrangera que 
hi havia al Vallès Oriental abans de 
l’any 2009. En conjunt, la distribu-
ció de la població de la comarca per 
gèneres és molt semblant, ja que el 
49,9% són homes i el 50,1% són 
dones, mentre que en la població 
estrangera aquesta distribució és 
menys homogènia: el 56,7% de la 
població és masculina i el 43,3% 
restant és femenina. Pel que fa a 
les edats, un 60,9% de població es-

La població estrangera va créixer 
un 6% a la comarca l'any passat

trangera té entre 25 i 49 anys. Les 
tres principals nacionalitats més 
presents a la comarca són la marro-
quina, la senegalesa i la romanesa. 

Activitat del CITE
Les oficines de Granollers i Cano-
velles del Centre d’Informació per 
a Treballadors Estrangers (CITE) 
de CCOO de Catalunya van atendre, 
durant el 2019, un total de 351 per-
sones, que van realitzar 552 visites i 
van plantejar 879 consultes. Per na-
cionalitats, el primer país és el Mar-
roc, amb un 23,9% del total, seguit 
del Senegal (14%), Bolívia (11,4%), 

Colòmbia (7,1%) i Xile (4,8%), de 
manera que gairebé el 50% són 
dones llatinoamericanes. De fet, el 
perfil de persona atesa pel CITE a 
Granollers i Canovelles és una dona 
llatinoamericana, sense autorit-
zació administrativa per residir i 
treballar a l'Estat i que treballa de 
manera irregular al sector de la llar. 
En aquest sentit, el 43,3% de les 
consultes ateses tenen a veure amb 
la regularització de la situació ad-
ministrativa; el 38,8% amb arrela-
ment social; el 4,2% amb la petició 
d’asil i el 0,3% arrelament laboral. 

Concentració pels refugiats
D'altra banda, dilluns, desenes de 
persones van participar a la Porxa-
da en la concentració organitzada 
per Vallès Oriental vol Acollir en 
suport a les persones refugiades. 
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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
02/03 Luis Álvarez Sánchez  88 anys
03/03 Glòria Díez Ormazábal  88 anys
03/03 Santiago Lladó Pons  90 anys
03/03 Mercè Portet Bellonch  88 anys  
03/03 Teresa Clos Jubany  78 anys 
04/03 María Romero Estepa  96 anys 
04/03 Miquel Gómez Marrón  84 anys 
04/03 Manuel Cobo Jiménez  73 anys
05/03 Mercè Company Manzana  96 anys
05/03 Araceli Rodríguez Meral  74 anys 
05/03 Antoni Reixats Solé  94 anys 
05/03 David Recasens Sans  45 anys
05/03 Josep Fernández Vila  61 anys

06/03 Manel Vicens Rigol  77 anys 
06/03 Ángel Vázquez Huerto  78 anys
07/03 Manuel Villalba Fernández  72 anys
07/03 Esteve Barnet Garrido  89 anys
07/03 Marcelo Rubio Muñoz  76 anys
07/03 José López Ranchal  80 anys  
07/03 Alejandro G. de la Torre  68 anys 
07/03 Enrique Martín Sánchez  64 anys
07/03 Ana Lorenzo López     102 anys
08/03 Teresa Vázquez Pons  84 anys
08/03 María Hermosilla Piedra  92 anys
09/03 Luis Egea García  92 anys  
09/03 Antònia Vilà Juncà  92 anys 

LES FRANQUESES. ERC del Vallès 
Oriental ha organitzat una matinal 
d'actes diumenge a les Franque-
ses en solidaritat amb Josep Maria 
Jové, veí del municipi, i Lluís Sal-
vadó, tots dos investigats pel TSJC 
per l'organització de l'1-O. Tant 
Jové com Salvadó estan acusats de 
desobediència, prevaricació, mal-
versació i revelació de secrets, i 
estaven citats a declarar dimecres.

La matinal de suport als diputats 
Jové i Salvadó començarà –si no 
hi ha una suspensió d'última hora 
pel coronavirus– a les 10.30 h a la 
plaça de l'Espolsada, on hi haurà
un esmorzar i actuacions musicals 
i d'entitats culturals de la comarca. 
A les 12.30 h tindrà lloc un bufet 
d'esmorzars de les seccions locals 
del Vallès Oriental i una recollida 
de donatius per destinar a la caixa 
de solidaritat i a satisfer la fiança 
de 6,2 milions d'euros que el TSJC  
ha imposat a Jové i Salvadó. 

A partir de les 12.30 h també 
intervindran en l'acte el vicepresi-
dent de la Generalitat, Pere Arago-
nès; els consellers Teresa Jordà i 
Chakir El Homrani, i la vicesecre-
tària general de drets, llibertats i 
lluita antirepressiva d'ERC i veïna 

El grup parlamentari de Cs ha 
presentat esmenes al projecte de 
pressupostos de la Generalitat, ac-
tualment en tràmit, perquè "s'exe-
cutin projectes que són impor-
tants per a les Franqueses". 
Concretament, el grup demana que 
els pressupostos incloguin finan-
çament per construir la residència 
i el centre de dia a Bellavista i que 
hi hagi partides per disposar d'un 
servei de pediatria els dissabtes i 

també per a la construcció d'un 
institut de formació professional 
al municipi. "Les Franqueses té 
prou població juvenil per tenir 
el seu propi institut d'FP on es 
puguin cursar cicles formatius 
de grau mitjà i superior", diu el 
portaveu municipal, Amador Don-
cel. Sobre el servei de pediatria els 
dissabtes també assegura que "no 
caldria haver de desplaçar-se a 
Granollers, com fins ara". 

arxiu

POLÍTICA LA TROBADA REPUBLICANA, OBERTA A TOTHOM, SERÀ A LA PLAÇA DE L'ESPOLSADA DE CORRÓ D'AVALL DE 10.30 A 14 H

ERC farà diumenge un acte 
solidari amb Josep Maria Jové

JOSEP MARIA JOVÉ

Amb Pere Aragonès, Teresa Jordà, Chakir El Homrani i Marta Vilaret

Tribunals

Jové va acudir dimecres al TSJC, on va 
negar-se a declarar davant la ma-
gistrada que instrueix el cas, es va 
remetre al seu recurs contra la inter-
locutòria de processament i va quei-
xar-se que és víctima d'una "causa 
general contra l'independentisme". 
Abans d'entrar, Jové va assegurar a 
Twitter que acudia al TSJC "de cara, 
sense por i sense renúncies". "Amb 
la voluntat de fer sempre allò que 
trobes més just. I amb la força de 
saber-nos milers plens de solida-
ritat i determinació. Moltes gràcies 
per ser-hi sempre! Fins a la victòria".

"DE CARA, SENSE POR 
I SENSE RENÚNCIES"

de Mollet, Marta Vilaret. Des d'ERC 
asseguren que no deixaran sol cap 
represaliat per l'Estat i animen a 
fer donatius per a la caixa de soli-
daritat al número de compte ES31 
3025 0001 1814 3361 5996.

Fiances milionàries
El TSJC atribueix a Jové –secre-
tari general d'Economia durant 
l'1-O– dues responsabilitats i, en 
conseqüència, dues fiances. La pri-
mera és la relativa a les despeses 
de la realització del referèndum 
de l'1-O, per la qual li imposa una 
fiança de 2,8 milions. La segona, 
compartida amb Salvadó, és el cost 
d'un programa tributari, per la 
qual decreta dues fiances d'1,6 mi-
lions. Jové, doncs, ha de dipositar 
4,6 milions abans del 18 de març.

En el cas del programa tributari, 
el TSJC considera que tots dos van 
"planejar que era necessari pre-
parar les estructures d'estat i un 

POLÍTICA

Candidats vallesans
a Podem Catalunya

L'Associació de Veïns de Tres 
Torres va renovar el 29 de fe-
brer, en l'assemblea anual de 
l'entitat, la junta directiva de 
l'associació veïnal per al període 
2020-2021, que ara està forma-
da per Camila Varietti, Antònia 
Oliveras, Henry Portocarrero, 
Chesco Rodríguez, Araceli Ore-
llana i Abel Borja Pérez. 

ENTITATS

Nova junta
de l'AV Tres Torres

La secretària general de Podem 
Catalunya, Noelia Bail, ha incor-
porat militants del Vallès Oriental 
a la seva candidatura a les primà-
ries de Podem Catalunya al Par-
lament. Entre d'altres, hi ha els 
granollerins Miguel Ángel Segura, 
secretari general a Granollers; Pe-
dro Sampedro, excoordinador de 
la secretaria d'organització; José 
Manuel Blanco, responsable d'ex-
tensió al Vallès Oriental; i María 
Nilda Villaverde, enllaç d'organit-
zació, així com el militant de les 
Franqueses José Manuel Cruz. 

L'Ajuntament de les Franqueses 
ha obert un procés per recollir 
les opinions dels veïns de cara a 
l'elaboració del reglament que 
ha de regir el funcionament de la 
comissió de nomenclàtor, l'òrgan 
municipal encarregat d'estudiar i 
proposar denominacions de vies, 
espais i equipaments públics.

PARTICIPACIÓ

Obert el reglament 
del nomenclàtor

adequat finançament" per quan 
Catalunya fos independent. En 
concret, a Salvadó –secretari gene-
ral d'Hisenda l'1-O– se l'assenyala 
com a "responsable d'idear" un 
programa per homogeneïtzar els 
mecanismes interns dels tributs i 
cotitzacions socials que ingressa-
va el sector públic o la Generalitat 
a l'Estat. Aquest pla, però, no es va 
arribar a executar. x.l.

Cs demana finançament per
a la residència de Bellavista

Dimarts i dimecres de la setmana 
vinent l'Audiència de Barcelona 
jutjarà David H.A. i Gerard S.A., els 
dos presumptes autors d'abús se-
xual amb penetració als lavabos de 
la discoteca 2046, al polígon Jordi 
Camp, a una noia que llavors –l'abril 
del 2017– tenia 18 anys. El judici, 
que s'havia previst inicialment per 
al novembre de 2019, es va suspen-
dre fins ara. La Fiscalia demana set 
anys de presó per a cada processat 

A judici els acusats d'abusar 
sexualment d'una noia al 2046

i la prohibició d'apropament a la 
víctima a una distància inferior a 
500 metres, així com de comuni-
car-s'hi per qualsevol mitjà durant 
8 anys. També hi suma 7 anys més 
de llibertat vigilada, i 10.000 euros 
d'indemnització per danys morals i 
les costes del judici.
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OPINIÓ

Dimecres el Departament de Salut confirmava el primer cas de coronavirus a 
Granollers, un dia després que transcendís l'ingrés a l'hospital d'una veïna de 
La Torreta i el tancament d'una entitat molletana per un altre cas confirmat.

L'arribada de la malaltia a la comarca ja és, doncs, un fet evident, i s'han 
hagut d'activar diverses mesures de contenció, tot atenent les recomanacions 
de la Generalitat. Així, hi ha hagut un degoteig d'actes suspesos, inclosa 
la celebració del mercat dels dijous de Granollers. Tot plegat, per mirar que 
aquest nou tipus de coronavirus no es propagui més, a l'espera que en uns 
mesos es disposi d'una vacuna per a les persones de risc.

Aquesta crisi sanitària davant el Covid-19 –que encara no se sap si és 
estacional com la grip, tot i que s'intueix– pot acabar comportant també 
una crisi econòmica si s'acaba traient de mare una situació epidemiològica 
que afecta menys que la grip A, totalment estesa i de la qual ja ningú parla. És 
important que Salut informi dels casos amb més transparència per evitar una 
pàtina de suspens que fa inquietar la població i, sobretot, és essencial que la 
ciutadania mantingui la calma i actuï amb normalitat. Aturar-se quan no és 
necessari només pot que causar conseqüències socioeconòmiques nefastes.

CRISI SANITÀRIA?
Editorial

empadronament és l’acte de re-
gistrar-se a l’ajuntament de re-
sidència habitual. La ciutadania 
té el deure i el dret d’inscriure’s 

al padró, i l’administració té l’obligació de 
garantir que es pugui exercir aquest dret. 
Amb la inscripció al padró s’assoleix la 
condició política de ciutadà de Catalunya 
(L2/2003 de 28 d’abril).

El grup municipal Sal-CUP va presen-
tar al ple de febrer de l’Ajuntament de les 
Franqueses una moció per eliminar les 
traves burocràtiques que troben les perso-
nes que viuen al municipi i s’hi volen em-
padronar però que no tenen domicili fix o 
que per raons diverses no es poden em-
padronar al domicili on viuen, i que se’ls 
assigni una adreça d’un servei municipal, 
tal com estableixen diverses normes i re-
comanacions d’àmbit estatal i català, i com 
ja fan alguns municipis del nostre entorn.

La Llei 7/1985 reguladora de les bases 
de règim local estableix que l’administra-
ció local té l’obligació d’empadronar quan 
es demostra que la persona viu al muni-
cipi, però no disposa que s’hagi d’aportar 
una documentació concreta per acreditar 
el domicili. Això mateix disposa l’article 
59.2 del reial decret 1690/1986, d’11 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
població i demarcació de les entitats lo-
cals. Així mateix, segons la Resolució de 
30 de gener de 2015, de la presidència de 
l’Instituto Nacional de Estadística, les per-
sones sense domicili fix o sense llar que 
resideixen al municipi han de ser inscri-
tes al padró si ho sol·liciten, ja que poden 
acreditar la seva residència al municipi a 
través de diversos procediments o actua-
cions administratives. El document Món 
local, immigració i ciutadania, editat per 
la Secretaria d’Immigració de la Genera-
litat de Catalunya l’any 2010, en l’apartat 

Empadronament, dret i deure
“Empadronament”, “si la persona que re-
sideix en un municipi no té domicili fix” 
recomana “resoldre la inscripció al padró 
assignant-li una adreça institucional”.

Amb la voluntat d’arribar a un consens 
sobre la moció, la vam enviar prèviament 
als altres grups municipals, perquè ente-
nem que és una qüestió que afecta drets 
fonamentals de les persones, en tant que 
l’empadronament és la porta a la plena 
ciutadania: accés a la sanitat, a l’educació, 
a la tramitació del permís de residència... 
Contràriament al que esperàvem, la to-
talitat de la moció va ser rebutjada, i els 
grups del govern es van limitar a justificar 

la seva gestió en aquest punt i a defensar 
que actuaven d’acord amb la llei. Van ex-
posar també que s’havien reunit amb la 
parròquia de Bellavista per estudiar al-
guns casos de sol·licitud d’inscripció al 
padró de persones que no poden aportar 
cap document que acrediti el lloc on vi-
uen, i a qui la parròquia permet empadro-
nar-se a la seva seu.

Que la parròquia aculli les persones 
sense domicili fix i els permeti empadro-
nar-se al seu local és un acte humanitari i 
és molt lloable, però no soluciona el pro-
blema. És responsabilitat de l’Ajuntament 
garantir a tothom el dret a empadro-
nar-se, i establir mecanismes que evitin 
l’arbitrarietat, assegurin la igualtat de 
tracte i permetin solucionar amb celeritat 
totes les sol·licituds d’empadronament de 
persones que viuen al municipi, sigui qui-
na sigui la seva situació administrativa o 
d’habitatge. No fer-ho és barrar-los el pas 
a la plena ciutadania.

L'

MARIA FORNS
Regidora de Sal-CUP Amunt a 

l'Ajuntament de les Franqueses

Promou:

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

Centre Audiovisual de Roca Umbert
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Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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Periodista cultural
CLARA M. CLAVELL

Ficcionant 
el Vallès

plena de matisos i sense silencis estranys.
El Bernat es va aixecar per anar al la-

vabo i la Mireia va seguir assaborint el tros 
de rap que feia tants anys havia descobert 
amb els seus pares.

El mòbil del Bernat va sonar. El so in-
termitent va despertar la curiositat de la 
Mireia quan de cop va veure la pluja de 
missatges pujats de to d’una tal “Lourdes 
(Madrid)”.

De cop, les mans li van començar a suar 
i la goma de les mitges, que no havia notat 
al llarg de tota la nit, li apretava com si algú 
l’estrenyés amb força per les costelles.

Sense saber massa què fer es va posar 
l’abric, va agafar la bossa i va deixar els 
plats a mig començar, a la taula, desper-
tant les mirades d’estranyesa dels veïns de 
la taula del costat.

Va començar a caminar i a caminar fins 
que va arribar a la plaça Folch i Torres. Va 
seure al banc ignorant la vibració constant 
del mòbil que tenia a la butxaca de l’abric. 
Era el Bernat.

Va abaixar el cap i amb els ulls negats de 
ràbia i desconcert, el va observar. A aquell 
personatge que mai havia fet cas, tot i pas-
sar-hi cada dia mil vegades. Però sabia que 
era allà. Sempre. Amagat i quiet, però pro-
tegit. Sota una col. I per uns instants li hau-
ria agradat fer-se petita i aixoplugar-se 
allà, amb el Patufet. I que ningú la trobés.

l primer brindis de la nit, acom-
panyat d’una morrejada de deu 
segons, va arribar. El que la Mireia 
no sabia és que també seria l’últim.

Mentre el Bernat li explicava les aventu-
res de l'endarreriment de l’AVE i la intensa 
xerrada que havia tingut amb el seu cap a 
causa de la pèrdua d’un client important, 
la Mireia volia trobar el moment adequat 
per treure el tema d’anar a viure junts. Feia 
tres anys que havien decidit trencar l’eti-
queta d’amics per compartir més rutines 
i aventures plegats. El detonant va ser la 
sortida amb el grup de monitors de Colò-
nies Sant Esteve que van fer a Espinelves. 
Allà van compartir molt més que viatges 
amb furgoneta, cassoles, quilos de macar-
rons i tall arrebossat. Les estones entre els 
fogons i les nits a la muntanya fent l’últim 
cigarret del dia van ser els ingredients per-
què entre ells s’hi cogués alguna cosa més 
que un simple polvet de campaments.

Avui ho celebraven a la Fonda Europa 
amb un sopar que sabien que acabaria 
amb focs artificials, com en totes les escas-
ses ocasions en què, darrerament, tenien 
l’excusa de celebrar; de celebrar-se.

Dos raps a l’all cremat i dues copes de vi 
blanc adornaven la taula que es completava 
amb mirades de complicitat i una conversa 

E
SOTA UNA COL

Que la parròquia aculli 
les persones sense domicili fix

i els permeti empadronar-se és
un acte humanitari molt lloable, 

però no soluciona el problema

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Que potser la gent pilla molt paper 
de vàter perquè pensa que, si s'ha 
de quedar 15 dies a casa, li donarà 
temps per fer figuretes de paper 
maché ni us ha passat pel cap, oi?
Tarugos

@maximumclatellot Jaume Borràs @ignorantignorat

Ho acabo de presenciar. Sóc a la farmàcia. 
Una dona agafa un sabó especial darrere 
d’unes màscares. Un sabó de Madform, diria 
que marca especialitzada en productes per 
esport. La dona que hi ha darrere s’ho mira.
I sense preguntar res, el compra. Així estem.
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Segons l’Observatori Centre d’Es-
tudis del Vallès Oriental, l'atur va 
reduir-se a Granollers al febrer en 
20 persones (-0,6%) respecte al 
mes anterior, i ara són 3.580 el to-
tal de desocupats a la ciutat. Són 38 
persones més que les registrades al 
febrer de l'any passat (+1,1%). La 
taxa d'atur de la ciutat es manté en 
l'11,6%. A les Franqueses, al febrer 
es van registrar 14 persones atura-
des més (+1,3%) respecte al gener, 
de manera que les persones deso-
cupades van ser 1.098, un 11,7% 
de la població activa. La xifra és un 
1,7% més baixa que al febrer de 
l'any passat, quan hi havia 19 per-
sones aturades més que ara. i

L'atur a Granollers
i les Franqueses,
per sobre de l'11,5%

GRANOLLERS. La firma de moda fe-
menina francesa Pimkie, situada al 
carrer de Can Cabanyes, al polígon 
del Circuit, a cavall entre Granollers 
i Montmeló, va vendre al desembre 
la seva nau de 19.000 metres qua-
drats a l’empresa nord-america-
na Prologis. La venda forma part 
del procés de reestructuració de 
Pimkie, que implica tancar els seus 
magatzems i centres de distribució 
d’Espanya i Alemanya durant el 
2020 i per externalitzar la seva lo-
gística a França a l'empresa Log’s, 
que, d'ara endavant, serà l'encarre-
gada de coordinar el subministra-
ment de les botigues espanyoles, 
franceses i alemanyes de la firma.

De fet, ja fa temps que Pimkie està 
reestructurant el mercat espanyol: 
l’any passat va plantejar un ERO 
que va afectar 89 persones –11 a 
Granollers– i que va suposar el tan-
cament de 16 botigues, i, a més, va 
reorganitzar la seva xarxa comer-
cial a Espanya i Portugal. L’exter-
nalització i la centralització de la 
logística, apunten, han de servir per 
millorar la competitivitat de la mar-
ca i reduir els seus costos operatius.

Pimkie deixarà d’ocupar la nau 
de Granollers els pròxims mesos i 
a l’agost deixarà la seva activitat a 
l’Estat, moment en què acomiada-
rà unes 65 persones, mentre que 

arxiu

PIMKIE  La firma preveu acomiadar tota la plantilla: 65 treballadors

EMPRESES  LA DECISIÓ DE LA COMPANYIA SUPOSARÀ L'ACOMIADAMENT DE 65 TREBALLADORS

a Alemanya seran un centenar els 
treballadors acomiadats. Pimkie 
també ha tancat botigues als dos 
països i ha passat de 190 punts de 
venda a 105 en dos anys. 

L'extinció total dels contractes 
"per causes econòmiques, orga-
nitzatives i productives" va pre-
sentar-se al comitè dimecres, i el 
26 de març començarà el període 

de negociació entre el comitè i la 
direcció per "acordar les millors 
condicions possibles davant 
l'extinció de contractes", indica 
Anna Moreno, secretària de la fe-
deració de serveis de CCOO.

D'altra banda, s’estima que la 
nova propietària de la nau, Prolo-
gis, inverteixi en aquest complex 
logístic fins a 12 milions d'euros 
entre l'adquisició de l'espai i l’am-
pliació de les instal·lacions en 
uns 2.600 metres quadrats més. 
La firma logística ja negocia amb 
diverses empreses interessades a 
ocupar l'espai que deixarà lliure 
la marca francesa, i la nau podria 
tornar a estar operativa a princi-
pis de l'any que ve. i x.l.

La firma de moda Pimkie
tanca la central de Granollers
i ven les naus a una logística

400 empreses vallesanes, a
la Catalonia Industry Suppliers
La Generalitat ha creat el primer 
directori d’empreses industrials de 
Catalunya per impulsar la interna-
cionalització del teixit industrial. 
Es tracta de la plataforma digital 
Catalonia Industry Suppliers, que 
conté informació de 400 centres 
productius del Vallès Oriental, so-
bretot dels sectors de l’automoció; 
maquinària; farmacèutic i metal-
lúrgic. En total, el directori recull 
més de 3.500 centres productius 
d'empreses industrials que operen 
a Catalunya per facilitar-ne la con-
nexió internacional i que esdevin-

guin proveïdores d’empreses de tot 
el món. Cada empresa identificada 
disposa d’una fitxa amb informació 
com el sector de la seva activitat, 
els productes que fabrica i les seves 
aplicacions, la descripció de l'acti-
vitat i el llistat de plantes producti-
ves, entre d'altres. Totes les empre-
ses són exportadores (de mitjana, 
venen el 45% de la seva facturació 
a altres països) i gairebé el 20% té 
filials a l’estranger. Gairebé la mei-
tat tenen una facturació d’entre 5 i 
50 milions d’euros i el 60% té una 
plantilla de 10 a 50 treballadors. 

INDÚSTRIA  PER CONNECTAR AMB CLIENTS INTERNACIONALS

La direcció de 
l'empresa al·lega "causes 
de tipus econòmic, 
organitzatiu i productiu"

Taller de turisme a Can RibasLa Llotja del Disseny se centra en els més petits
La Cambra de Comerç organitza dimarts,
al Centre de Recursos Agraris Can Ribas,
de 10 a 14 h, el taller de turisme Com
aconseguir més reserves online amb una bona 
experiència d’usuari, a càrrec de Carme Rota.

Dissabte tindrà lloc a la Porxada, d'11 a 21 h, una nova edició de la Llotja 
del Disseny amb més de 60 petits creadors i dissenyadors locals amb 
productes fets a mà. En aquesta ocasió els més petits de la casa seran els 
protagonistes de la Llotja, amb un gran ventall de productes específics 
per a ells i també amb tallers, contes i teatre per als més menuts.

ECONOMIA

L’Ajuntament de Granollers, en 
col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, du a terme una campa-
nya informativa sobre els requisits 
mínims exigibles als establiments 
pel que fa a la informació als con-
sumidors. La campanya, que tin-
drà continuïtat els pròxims anys, 
està adreçada als comerços no 
alimentaris i enguany es visitaran 
els locals d’una dotzena de carrers 
del centre per donar informació, 
comprovar els requisits i donar 
assessorament sobre la normativa 
d’horaris comercials, fulls oficials 
de reclamació, exhibició dels preus 
de venda públic i els justificants de 
pagament, entre d’altres. i

La informació
dels establiments 
als consumidors 
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Novena ronda d'escacsEntrades per a les European Le Mans Series
El conjunt Les Franqueses B del Club d'Escacs 
Les Franqueses rebrà, al Complex Esportiu 
Municipal, l'equip Catalunya E diumenge 
durant la novena ronda de segona provincial. 
L'equip local és el cinquè classificat.

Les entrades per a les European Le Mans Series ja estan a la venda. El 
certamen europeu, que tindrà lloc al Circuit del 3 al 5 d'abril, presenta 
múltiples combinacions. L'accés general és gratuït, però els amants de 
la resistència poden adquirir tiquets d'un sol dia o per a tot el cap de  
setmana, que inclouen l'accés a pàdoc, al pit walk o a la graella de sortida.

GRANOLLERS. Les jugadores del 
KH-7 ja són a les semifinals de 
la competició europea Challen-
ge Cup. L'anada de la pròxima 
ronda es disputarà el primer cap 
de setmana d'abril –dissabte 4 i 
diumenge 5– i, la tornada, el cap 
de setmana següent –11 i 12–. 
Durant aquestes dates, el sènior 
femení del KH-7 s'enfrontarà a 
l'Alimentos Aula Valladolid, un 
conjunt que ve d'eliminar, als 
quarts de final, al Mecalia Atlético 
Guardés per 26 a 22 i 23 a 23 –un 
còmput global de 45 a 49–.  

Diumenge, les de Robert Cuesta 
s'imposaven per 36 a 30 a les ho-
landeses del JuRo Unirek VZV en 
un Palau que comptava amb una 
afició de 1.900 persones. A l'anada 
de l'eliminatòria, el matx va portar 
el triomf a les jugadores dels Paï-
sos Baixos, les quals van vèncer 
a casa amb un gol de diferència 
(26-25). De fet, l'anada dels quarts 
de final va ser l'únic partit que les 
granollerines no van guanyar en el 
marc de la Challenge Cup. "El que 
ens va fer més mal a casa seva 
és que són unes jugadores que 
corren molt", reflexiona Ona Ve-

xavier solanas

HANDBOL | Challenge Cup  DIUMENGE, LES DE CUESTA S'IMPOSAVEN PER 36 A 30 A LES HOLANDESES DEL JURO UNIREK VZV

El KH-7 aconsegueix el passaport 
al Palau per a les semifinals d'Europa

gué; l'extrem esquerra és la mà-
xima golejadora de la competició 
europea, qui suma un total de 30 
gols. Malgrat tot, les jugadores 
segueixen fent història a la ciutat 
–aquesta temporada serà la pri-
mera vegada que el sènior femení 
del BMG disputa semifinals a Eu-
ropa– i a l'handbol català –aquesta 
fita no l'havia aconseguit cap club 
català d'handbol–. "Durant la dis-
puta, ens han collat molt", ex-
pressa Vegué, qui afegeix que "es 

KH-7 BMG 36
JURO UNIREK VZV 30

notava que el JuRo tenia les ide-
es clares". El partit de diumenge 
va portar alguns honors. Els actors 
Dèlia Brufau, Natàlia Barrientos 
i Pablo Hernández de la sèrie Les 
de l'hoquei (TV3) van assistir al 
Palau i van fer la sacada abans de 
començar el partit. 

Ara, al KH-7 li toca concentrar-se 
per seguir amb la lliga Guerreras 
Iberdrola. La data del partit a Di-
visió d'Honor, que encara està per 
definir, pot variar en funció de la 

DISPUTA  Les jugadores del KH-7 van guanyar al Palau per 36 a 30

n Les jugadores del KH-7 Nico-
le Wiggins i Kaba Gassama han estat 
convocades per la selecció espanyola 
femenina pel preolímpic de Llíria (Va-
lència), que tindrà lloc del 20 al 22 de 
març. Wiggins s'estrenarà amb l'equip 
estatal absolut, mentre que Gassama, 
que ja havia estat a la llista del combi-
nat dirigit pels vallesans Carlos Viver i 
Robert Cuesta, participarà per primera 
vegada amb la selecció en un campio-
nat. L'equip estatal es jugarà una plaça 
pels Jocs Olímpics de Tòquio.

WIGGINS I GASSAMA, 
CONVOCADES AL  
PREOLÍMPIC DE LLÍRIA

competició europea. Les de Cuesta 
rebran el conjunt BM Porriño, ac-
tual 11è classificat a la taula amb 
7 punts. Fins a cinc posicions per 
damunt es troba el KH-7, amb 16 
anotacions.  aïda jiménez

Aquesta vegada no hi va haver 
sorpresa. Els vallesans no van 
poder imposar-se en el derbi ca-
talà al rei de Copes (42-27), que 
ha guanyat la setena Copa del Rei 
consecutiva. Més de 6.000 espec-
tadors van assistir al comiat del 
Granollers de la Copa del Rei. El 
somni de tornar a guanyar a l'im-
batut –aconseguit el 2018– haurà 
d'esperar per a l'equip d'Antonio 
Rama, que minuts abans que co-
mencés el partit rebia la mala no-
tícia de la baixa de darrera hora de 
Pol Valera. Tot i la llarga distància 
del marcador final, el derbi català 
de la Copa va ser el plat fort dels 
quarts de final. De principi a final, 

el Barça de Pasqui va mantenir un 
ritme frenètic sobre la pista, i va 
aconseguir paralitzar l'ofensiva 
dels de Granollers i aprofitar cada 
contraatac per sumar gols al mar-
cador, amb una resposta imme-
diata a cada diana encertada dels 
vallesans. 

El partit de divendres (19 h) 
que estava previst en el marc de 
la lliga Asobal i que enfrontava 
Fraikin contra Barça al Palau que-
da suspès com a mesura preven-
tiva de contagi del coronavirus. 
Tampoc es disputaran els matxs 
de la jornada 21. Ara, el Fraikin 
se situa en sisena posició amb 21 
punts.  alba cabrera

AMB EL RESULTAT DE 42 A 27, ELS VALLESANS S'ACOMIADEN

El Fraikin cau amb un Barça 
que guanya la Copa del Rei

ÉS LA SEGONA VEGADA QUE ELS LOCALS ES FAN AMB EL TÍTOL

El cadet A del BMG guanya la minicopa
El cadet A del BMG es va proclamar campió de la minicopa –en el marc de 
la Copa del Rei– diumenge a la Caja Mágica (Madrid) en vèncer per 30 a 
25 al FC Barcelona. És la segona vegada consecutiva que els granollerins 
es fan amb aquest títol. Si bé l'inici del partit va anar marcat per una  
igualtat entre els dos equips, al minut 15 el Granollers ja prenia avantatge.

rfeb

El cap de setmana se celebrarà la 
quarta edició del Torneig La Mú-
tua E-Sports: FIFA 20 1VS1, una 
competició mitjançant la plata-
forma Play Station 4 (PS4) amb 
el mode d'Ultimate Team –una 
modalitat de joc en la qual es pot 
crear l'equip que es desitja sense 
limitacions–. En el torneig partici-
paran un màxim de 256 persones 
distribuïdes en dos grups de 128 
aspirants. El primer grup jugarà 
dissabte a partir de les 12 h i el 
segon conjunt a partir de les 18 
h. Els dos finalistes s'enfrontaran 
diumenge (12 h). La competició 
repartirà, com a premis, 400 eu-
ros en FIFA Points –la moneda 
virtual que es pot comprar amb 
diners reals per adquirir sobres 
en el FIFA Ultimate Team i fer-se 
així amb jugadors i altres avan-
tatges–; el primer classificat gua-
nyarà 225 euros; el segon, 100, i 
el tercer, 75. El torneig, organitzat 
per La Mútua Kids (La Mútua de 
Granollers) –un projecte en pro 
de la salut i l'esport adreçat als 
infants i les seves famílies–, està 
destinat a majors de 16 anys que 
visquin a Catalunya. 

VIDEOJOCS

Arriba la quarta 
edició del Torneig 
La Mútua E-Sports: 
FIFA 20 1VS1

Monroy i Piris,  
cap al campionat  
europeu absolut
Els granollerins Joan Monroy i 
Carlos Piris disputaran el Cam-
pionat d'Europa absolut 2020 en 
dobles masculí del 21 al 26 d'abril 
a Kíev (Ucraïna). Els dos joves 
han aconseguit el bitllet per Kíev 
gràcies als seus darrers resultats 
en competició internacional, i 
això els ha permès obtenir la pla-
ça número 31 de la competició 
com a millor parella estatal en el 
rànquing internacional, i superar 
així altres competidors de Sèrbia, 
Suïssa, Azerbaidjan, Xipre, Islàn-
dia i Gal·les, que lluitaven per la 
darrera disputada plaça. Ara, la 
parella de Granollers ocupa la po-
sició 189 al rànquing mundial.  

BÀDMINTON
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La Festa de l'Esport de Grano-
llers, la cita anual que reconeix 
els millors esportistes de la ciutat 
del 2019 en les categories sènior 
i promesa, havia de celebrar-se 
avui, dijous, però queda ajornada 
per més endavant a causa de la 
crisi del coronavirus. El consistori 
assegura que, enguany, la celebra-
ció se centrarà en l'esport feme-
ní. Com és habitual, s'atorgarà el 
Premi a l'Esportivitat Joan Creus. 
També serà el moment de fer re-
coneixements a persones i enti-
tats esportives destacades durant 
la temporada passada. 

Així doncs, els finalistes de la 
categoria sènior masculí a millor 
esportista de 2019 són Carlos Pi-
ris, de l'Associació Granollers Es-
portiva de bàdminton (AEG) –que 
amb la selecció espanyola sub-19 
va aconseguir un 9è lloc al cam-
pionat del món–, Adrià Figueras, 
del Club Balonmano Granollers 
(BMG) –seleccionat per participar 
al mundial de Dinamarca i Alema-

RECONEIXEMENTS ALS MILLORS DE 2019  EL BMG, EL CNG, EL CAG I L'AGE SÓN ELS CLUBS AMB MÉS NOMINATS

La Festa de l'Esport 
ja té finalistes

El CBG no rebrà el 
CE Bisbal perquè se 
suspèn l'activitat 
federativa
El Club Bàsquet Granollers (CBG) 
no rebrà dissabte el CE Bisbal Bàs-
quet perquè la Federació Catalana 
de Basquetbol (FCBQ) va suspen-
dre dimecres a la tarda l'activitat 
federativa a partir d'avui, dijous, i 
per una vigència de 15 dies. "En-
tenem que els partits queden 
suspesos", accepta l'entrenador, 
Ricard Ventura, qui afegeix que 
"seguirem dues setmanes més 
invictes i líders". Ara, l'equip gra-
nollerí lidera la taula en solitari des 
de fa setmanes amb 35 punts. I és 
que cap equip està podent amb un 
CBG imparable que gaudeix, ara, 
de 9 victòries consecutives i 15 tri-
omfs assolits aquesta temporada. 
Diumenge, els granollerins s'impo-
saven a domicili al Multicapacitats 
CB Salt per 82 a 85. "Aquesta victò-
ria era importantíssima per a les 
nostres aspiracions", expressava 
el tècnic. I és que el CBG es va tro-
bar amb un Salt que intentava elu-
dir al descens i que jugava el partit 
com si fos la final del campionat. 

BÀSQUET | Copa Catalunya

Les nominacions individuals
SÈNIOR MASCULÍ

16è al rànquing mundial 
júnior en individual i 
5è en dobles. Primer 
al rànquing nacional 
sub-19 en dobles. 

Carlos Piris
(AGE-bàdminton)

Guanyador del 
torneig Eurocup'20 
i semifinalista de la 
Copa del Rei amb el 
BMG i 5è a Asobal

Adrià Figueras
(BMG)

Medalla d'or en 
Highlight a la Copa 
d'Europa, plata a les 
World Series del Japó 
i al French Open

Abril Conesa  
(CNG - artística)

SÈNIOR FEMENINA

nya–, i David Martínez, del Club 
Bàsquet Granollers (CBG) –un his-
tòric de l'entitat des de la base–. 

Pel que fa a la sènior femenina, 
les finalistes són Abril Conesa del 
Club Natació Granollers (CNG) 
–entre altres mèrits, ha estat me-
dallista de plata en equip tècnic, 
equip lliure i highlight a les World 
Series-Super Final–, Kaba Gassa-
ma, del BMG –és membre de la 
selecció espanyola i forma part 
de l'objectiu WC 2021– i Mercè 
Tusell, del Club Triatló Granollers 
(CTG) –subcampiona d'Espanya 
de duatló de mitja distància–.

Pel que fa a les categories pro-
mesa, s'hi han nominat Jofre Co-
mella de l'AGE, Max Pedrola del 
CNG i Víctor León del Club Atletis-
me Granollers (CAG). En promesa 
femenina, les finalistes són Marta 
González de l'AGE, Sofia Téllez del 
Club Esgrima Granollers i Judith 
Calvo, del CNG –guanyadora de 
plata al campionat europeu júnior 
en rutina combinada–. 

Al Club Bàsquet des 
de la temporada 
1999-2000 com a 
premini i actualment 
a Copa Catalunya

David Martínez
(CBG)

Campiona de la 
Supercopa Catalunya, 
classificada a 
competició europea i 
4t lloc a Divisió d'Honor

Kaba Gassama 
(BMG)

Campiona de 
Catalunya de triatló 
mitja distància i 
subcampiona estatal. 
Bronze en duatló-cros

Mercè Tusell 
(Club Triatló)

PROMESA MASCULÍ PROMESA FEMENINA

Or al campionat d'Espanya i al 
de Catalunya sub-13.

Jofre Comella (AGE)

1r lloc a la 1a fase de la Copa
Catalunya en individual i equips

Max Pedrola (CNG)

Campió de Catalunya i d'Espanya en 
perxa; 3r en 100 metres lliures

Víctor León Benítez (CAG)

Or individual, or en els dobles femenins 
al Campionat de Catalunya sub-15

Marta González Castillejo (AGE)

1a al Campionat de Catalunya sub-20, 
individual i en equips

Sofia Téllez (Club Esgrima)

Bronze a les World Series Spanish Open en 
rutina combinada i plata al Russian Open

Judith Calvo Requena (CNG)
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El Club Ciclista Granollers (CCG) 
organitza, enguany, la 40a edició 
de la marxa cicloturista interna-
cional Rutes del Montseny, una 
activitat també anomenada trofeu 
Artur Dorse, en honor al recone-
gut ciclista granollerí que va obrir 
un taller de bicicletes a la ciutat. 

L'activitat, de caràcter no com-
petitiu, ofereix dues modalitats; 
una versió de 105 quilòmetres i 
una altra més extensa de 153. Els 
participants –s'espera un total de 
500, tot i que actualment hi ha 
uns 100 inscrits– es poden apun-
tar al web de Rutes del Montseny 
(rutesdelmontseny.com) fins al 27 
de març, de forma anticipada (39 

ccgranollers

INICIS  Celebració del primer aniversari del club, l'any 1928

CICLISME  EL CLUB, FUNDAT EL 1927, CELEBRARÀ L'ACTIVITAT HISTÒRICA INTERNACIONAL DIUMENGE 5 D'ABRIL

El Club Ciclista commemora les quatre 
dècades de la marxa Rutes del Montseny

LES FRANQUESES. Diumenge es va 
celebrar la 18a edició de la Copa 
Catalana Internacional de BTT a 
Corró d'Amunt-Memorial Toni 
Costa en un circuit de 6 quilòme-
tres i 30 metres al voltant del Turó 
de Can Bertran, durant una jorna-
da que va comptar amb la parti-
cipació de prop de 600 ciclistes. 
Hugo Drechou –qui participava 
per primera vegada al circuit de 
Corró d'Amunt–, de l'equip grano-
llerí Massi, va ser el guanyador en 
la categoria d'elit, amb un temps 
d'1 hora, 28 minuts i 19 segons, i 
va superar Thomas Griot, també 
de l'equip Massi. La competició, 
que puntuava per a la categoria 
C2 del rànquing de la Unió Ciclista 
Internacional (UCI), va proclamar 
tercer a Simon Andreassen. 

La triomfadora en categoria fe-
menina d'elit va ser la ucraïnesa 

XaVIer solanas

Copa Catalana Internacional  LA COMPETICIÓ VA PROCLAMAR HUGO DRECHOU GUANYADOR

Prop de 600 ciclistes a la BTT de Corró

euros) i fins al mateix dia de la 
marxa (44 euros). "Des del club, 
volem agrair a l'Ajuntament tot 
el suport que ens dóna per or-
ganitzar aquesta sortida", relata 
Antonio Lobera, president de l'en-
titat granollerina des del 2007. 

Per al 40è aniversari, el CCG ha 
dissenyat uns mallots de comme-
moració. "Així, durant la cursa, 
tots els participants el podran 
portar", diu Lobera. La prova 
comptarà amb 60 voluntaris –la 
majoria, socis del club– que do-
naran suport logístic a la marxa, 
coordinats pel responsable d'avi-
tuallament Mateo García. 

La prova –que puja dos ports 

del Montseny– sortirà des del 
pavelló El Tub –on també arriba-
rà– de Granollers, ciutat on el club 
desenvolupa la seva activitat des 
de l'any 1927. "El club va comen-
çar a prop de la Fonda Europa", 
relata Francisco Coca, responsa-
ble del disseny de les rutes que 
ofereix el CCG. L'entitat va seguir 
existint fins al 1963, quan va des-
aparèixer temporalment fins al 
1977, any en què es va reprendre 
l'activitat. "Abans dels 80 ens 
vam formalitzar com a club al 
Consell Superior d'Esports", ex-
plica Antoni Dorse, coordinador 
i tresorer de Rutes del Montseny, 
qui afegeix que l'any 85, el CCG es 
va inscriure al cens de clubs de la 
Generalitat amb Julià Pratginestós 
com a president. "Cal destacar 
la tasca que van desenvolupar 
Miquel Marigó, Camil Raich, An-
dreu Basolí i Julià Pratginestós, 
entre altres persones que van 
posar les bases del club que 
som ara", complementa Felipe 
Pérez, tresorer de l'entitat. 

Activitat ordinària
Cada cap de setmana, el CCGrano-
llers organitza sortides que recor-
ren les províncies de Barcelona i 
Girona. "Hi ha dos grups esta-
blerts; l'A acostuma a córrer 
entre 100 i 150 quilòmetres, i el 
B, uns 100", relata Pérez. A més, 

un cop l'any, el CCG organitza un 
dinar o sopar –varia en funció de 
la temporada–. "Actualment al 
club som uns 110 socis", comen-
ta Dorse, qui explica que l'entitat 
també ofereix cobriment d'asse-
gurances i assessorament. "Dar-
rere de tota la gestió del club hi 
ha moltíssima feina", expressa 
Coca, qui afegeix que "sense el 
president que tenim –referint-se 
a Llobera– segurament no po-
dríem tirar endavant de la ma-
nera en què ho fem". També, el 
cap de setmana de l'Ascensió, el 
Club organitza una sortida especi-
al de cap de setmana.

Més enllà de les xarxes socials
"La pràctica de ciclisme ha cres-
cut molt darrerament", relata 
Antoni Serra, expresident del CC-
Granollers i actual president de la 
Unió Ciclista les Franqueses. De 
fet, avui dia existeixen aplicacions 
com Strava que permeten saber 
la quantitat de ciclistes que pas-
sen en un dia per un lloc concret i 
"creen comunitat". Tot i això, "els 
clubs abans feien una feina que 
ara queda desdibuixada", con-
traposen Pérez i Dorse. "Abans, el 
club era un punt de reunió, avui 
dia, els joves s'organitzen per 
Internet i les trobades no són 
de la mateixa manera", conclou 
Dorse.  AïdA jiménez

Yana Belomoina, qui es va poder 
distanciar de la resta de competi-
dores i es va proclamar guanya-
dora amb un temps d'1 hora, 22 

minuts i 38 segons. En la catego-
ria sub-23, Mathis Azzaro va im-
posar-se amb un temps d'1 hora, 
30 minuts i 17 segons. 

BTT  18a edició de la Copa Catalana Internacional

El CNG, a Saragossa 
per mesurar l'Helios

Les alevines i les 
infantils del CNG 
guanyen l'estatal

L'equip absolut masculí de water-
polo del Club Natació Granollers 
(CNG) es desplaçarà dissabte (17 
h) a la piscina Manuel Molinero 
de Saragossa per trobar-se amb el 
Club Natació (CN) Helios, un con-
junt que ocupa la 10a posició a la 
classificació, tan sols un lloc per 
sota del CNG, però distanciat amb 
7 punts. Els homes tripulats per 
Tomas Bruder ocupen la novena 
posició amb 21 treballats punts. El 
partit es disputarà a porta tancada 
per la crisi del coronavirus. 

Les nedadores d'artística del Club 
Natació Granollers (CNG) es van 
proclamar guanyadores de la 21a 
edició del Campionat estatal Ale-
ví i Infantil d'Hivern, celebrat el 
cap de setmana. Tant la categoria 
alevina com la infantil van alçar el 
trofeu de campiones; en categoria 
aleví, el combo A es va proclamar 
campió tot compartint podi amb 
Kallípolis –en segon lloc– i el Club 
Natació (CN) Sabadell –en tercer–. 
Al seu torn, el combo de l'aleví B es 
va classificar en 11a posició d'en-
tre 23 conjunts participants, i en la 
competició de figures, Jana Fran-
cisco es va alçar com a campiona 
estatal, classificant-se en primer 
lloc de la general. Les infantils del 
combo A també es van proclamar 
guanyadores per davant del Kallí-
polis i del CN Sabadell, i el combo 
de l'infantil B va quedar en sisè 
lloc. Irene Garriga i Valeria Parra 
van ser preseleccionades per la 
Real Federació Espanyola de Nata-
ció per formar part de l'equip esta-
tal infantil. La tècnica Nerea Sánc-
hez també ha estat convocada. 

WATERPOLO

Cancel·lat el partit  
de l'EC contra el Sants
L'Esport Club (EC) no rebrà diu-
menge al municipal del carrer 
Girona la UE Sants tal com estava 
previst, per la crisi del coronavirus. 
La Real Federació Espanyola de 
Futbol ha cancel·lat tots els partits 
de futbol i futbol sala masculí i fe-
mení no professional durant dues 
setmanes. L'EC suspèn, també, els 
entrenaments fins a nou avís. 

FUTBOL | Tercera Divisió

NATACIÓ ARTÍSTICA

Lluc Puig guanya 
el torneig Sant 
Jordi i fa història
El floretista Lluc Puig, del Club Es-
grima Granollers (CEG), es va pro-
clamar campió del Torneig Inter-
nacional Sant Jordi per a menors 
de 15 anys després de guanyar 
amb un contundent 15 a 6 al valen-
cià Lucas Garcia. Lluc Puig esdevé, 
així, el primer floretista català que 
guanya un torneig Sant Jordi, i es 
converteix, també, en el primer 
floretista granollerí en guanyar un 
torneig estatal de rànquing. La seva 
companya de club, Sofia Téllez –
qui fa dos anys que obté medalles 
en totes les proves que participa–, 
es va fer amb el bronze, fins a les 
semifinals, diumenge al Complex 
Esportiu Municipal La Mar Bella 
de Barcelona. A la competició van 
participar joves de França i Dina-
marca, entre altres països.  

ESGRIMA 
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Consciència feministaPresentació de setze relats granollerins
El cap de setmana, el Centre d'Arts 
en Moviment (CAM) de Roca Umbert 
acollirà el Laboratori de Dansa de 
Gènere –Dones que habiten cossos–a 
càrrec d'Antonella Ascenzi.

Avui, dijous (19 h), la llibreria La Gralla acollirà la presentació del llibre 
Granollers. Setze històries d'una ciutat, un volum coordinat per Jordi  
Riera que conté relats de ficció "d'autors vinculats emocionalment a  
la ciutat" amb el denominador comú que transcorren a Granollers i que  
pretenen fer passar una estona agradable als lectors.

CULTURA

El festival d'art i paraula de Granollers es farà al Museu, a la Porxada i al parc de Ponent

GRANOLLERS. La primera edició de 
l'Opera aperta –festival d'art i pa-
raula de la ciutat– porta per títol 
Bacus, els sentits i la vida. La pro-
posta es farà del dijous 26 al diu-
menge 29 de març i se celebrarà al 
Museu, a la Porxada –com a centre 
neuràlgic de la ciutat– i al parc de 
Ponent. En total, emmarcarà 13 
esdeveniments i comptarà amb 19 
artistes convidats. 

Opera aperta proposa quatre 
dies d'accions artístiques i diàleg 

a.j.

PRESENTACIÓ El festival està dirigit per Glòria Fusté i Cristina Masanés

ART  DEL DIJOUS 26 AL DIUMENGE 29 DE MARÇ, LA CIUTAT OFERIRÀ 13 ESDEVENIMENTS AMB UN TOTAL DE 19 CONVIDATS

La primera edició d'Opera aperta se 
centrarà en 'Bacus, els sentits i la vida'

EL MURAL DEL CONTE 
'EL DESIG DE LA PEDRA 
DE L'ENCANT', RENOVAT
El mural del conte El Desig de la Pedra de 
l'Encant, situat davant de la botiga Xocolates 
Granollers, està sent renovat amb l'ajut del 
granollerí Arian Botey, qui dijous i divendres 
va projectar un dibuix del mural sobre el qual 
ara la il·lustradora garriguenca Maria Ripol 
va pintant, amb el suport de Joan Bonet,  
propietari de la botiga, qui també  
pinta. Fins ara, el mural havia estat  
elaborat amb vinils. "Ara fem un pas  
endavant  i  pintem  amb  pintura la paret", 
relata Bonet, qui agraeix als veïns "l'ajuda  
que molts d'ells ens estan donant".

a.j.

LA IL·LUSTRADORA GARRIGUENCA MARIA RIPOL VA PINTANT L'OBRA A PARTIR D'UN DIBUIX PROJECTAT PER ARIAN BOTEY

amb especialistes del pensament 
contemporani –com l'escriptor 
basc Bernardo Atxaga, qui convi-
darà a reflexionar sobre La vida 
com a món comú en una trobada 
presentada pel periodista Antoni 
Bassas– i artistes que buscaran 
interpel·lar els assistents, com la 
fotògrafa granollerina Lurdes R. 
Basolí, qui ha creat una obra que 
"reinterpreta Bacus des d'una 
perspectiva contemporània", 
relata Cristina Masanés –filòsofa, 

filòloga, escriptora i periodista–, 
codirectora del certamen, conjun-
tament amb la coordinadora del 
Museu, Glòria Fusté. "Per crear 
el festival, hem pres la refe-
rència d'un esdeveniment que 
fa 18 edicions que es fa a Mò-
dena (Itàlia)", explica Masanés, 
qui posa en valor el fet que Opera 
aperta és una iniciativa que vol 
arrelar al territori. De fet, el festi-
val parteix d'una obra del segle II, 
Bacus –símbol de la vinya, l'èxtasi, 
la tragèdia, la dansa, la creativitat i 
tot allò que s'escapa de la raciona-
litat–, del fons del Museu que es va 
trobar quan es va remodelar urba-
nísticament la plaça de l'Església. 
La peça la va trobar un obrer mar-
roquí pels volts del carrer Barce-
lona, on antigament hi havia la fin-
ca de Can Solà. "L'obra està feta 
amb marbre de Tunísia", afegeix 
l'alcalde, Josep Mayoral, qui real-
ça, també, que el festival, tot i con-
vidar professionals de la cultura 
com Isabel Rodà i Victòria Cirlot, 
filòsofs de la talla de Joan-Car-
les Mèlich, editors com Elisabeth 
Riera, els periodistes Milagros 
Pérez i Víctor M. Amela i experts 
en genoma humà com Jaume Ber-
tranpetit, involucra actors de la 

ciutat, ja que hi participarà una de 
les ànimes de la Universitat Popu-
lar de Granollers (UPG), Mariano 
Fernández, qui conduirà l'activitat 
de nou format de la tertúlia filo-
sòfica nocturna, amb l'expert en 
matemàtica Josep Rey i l'activista 
social vinculada al món del circ i la 
infància Montserrat Trias. 

El festival també comptarà amb 
la participació de la Polifònica de 
Granollers –dirigida per Agus-
tí Vidal–, amb una peça musical 
sobre el vi, creada expressament 
per a l'ocasió. El conjunt actuarà 
el 26 de març (20.30 h) al Museu, 
durant la presentació de Basolí. 
Divendres 27 (11.30 h), també al 
Museu, serà el torn de l'alumnat 
de l'IES Celestí Bellera, que oferirà 
un debat conjuntament amb Anna 
Clot i Anna Estany. El festival el 
clouran, diumenge  29 (13 h), els 
alumnes de l'Espai de Creació 
Arsènic, que recitaran textos de 
filosofia sobre la vida, un mate-
rial que VOTV ha produït perquè 
Ràdio Granollers pugui emetre als 
matins. "En temps líquids com 
els actuals, i en un moment de 
titulars, el pensament i la refle-
xió ens ajuden a donar la volta", 
conclou Mayoral.  AÏDA JIMÉNEZ

LITERATURA

Joan Sala publica el 
poemari 'Catalunya, 
mare, t'estimo'
Joan Sala Vila –escriptor, pro-
fessor jubilat i divulgador cul-
tural– ha publicat un nou lli-
bre, Catalunya, mare, t'estimo, 
un poemari que compta amb 
vuit il·lustracions de l'artista 
granollerí Toni Granja, Premi 
Nacional de Cultura Viva, i que 
declara "un intens amor a Ca-
talunya, mare meva". Sala re-
lata, al pròleg de la nova obra, 
"aquest poemari, en la meva 
vellesa, és el meu gran desig 
de llibertat", tot fent referència 
a la lluita política per la inde-
pendència del país. 

Les peces guanyadores del con-
curs de curtmetratges i projec-
tes audiovisuals –titulat El Gra 
d'Or. Viu-lo en pantalla gran!– es 
projectaran divendres (18 h) a 
l'equipament juvenil del Gra. El  
concurs, adreçat principalment 
a joves, està organitzat per l'As-
sociació Cultural de Granollers.

AUDIOVISUAL

'El Gra d'Or' projecta 
els curts guanyadors 

El Centre Cívic Nord acollirà la 
inauguració, divendres (18 h), 
de La vostra mirada, una exposi-
ció de Cristina Bernal. La mostra 
es podrà visitar fins al dijous 2 
d'abril (21 h).

ART

S'inaugura la mostra 
'La vostra mirada' 

L'Ocine Granollers –al Centre 
Comercial El Nord– projectarà 
dissabte (16.15 h) la pel·lícula 
Playmobil (2019) –dirigida per 
Lino DiSalvo–, en el marc del Ci-
cle de Cinema Infantil en Català. 
El visionat està organitzat pel 
Centre de Normalització Lin-
güística (CNL) i el mateix Ocine. 

CINEMA

El film 'Playmobil' 
arriba en català 
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És l'any 3.000 i escaig, quan una 
civilització supervivent d'un desas·
tre ecològic troba un telèfon mòbil 
del segle XXI, que resulta ser el de 
l'activista Greta Thunberg. Aquest 
és el punt de partida de Greta i els 
Trihumans, la vuitena producció 
granollerina d'òpera infantil, que 
es presentava dilluns i que unirà a 
l'escenari del Teatre Auditori (TAG), 
el 28 i 29 de març, el cor Veus,  
l'Orquestra de Cambra de Grano·
llers (OCGr) i més d'un centenar 
d'infants de 4t de primària de les es·
coles Joan Solans i Ferrer i Guàrdia.

Del text i la dramatúrgia se n'ha 
encarregat l'escriptor i guionista 
Piti Español –amb més de 30 anys 
de carrera escrivint per a televi·
sió, teatre i cinema– i de la música, 
el compositor i músic Joan Vives 
–que ha treballat amb Dagoll Da·
gom i La Cubana i ha escrit la mú·
sica de més d'una vintena de pel·
lícules i sèries de televisió–.

"Per a Veus és una oportunitat 
única; penseu que és un grup de 

La lluita pel clima de Greta Thunberg 
inspira la nova òpera infantil al TAG

m.e.

ARTS ESCÈNIQUES  L'OBRA 'GRETA I ELS TRIHUMANS' UNIRÀ A L'ESCENARI EL COR VEUS, L'ORQUESTRA DE CAMBRA I ALUMNAT DE JOAN SOLANS I FERRER I GUÀRDIA

PRESENTACIÓ  Els músics, alumnes i cantaires van fer dilluns un petit tast de l'espectacle

nois i noies d'entre 
12 i 17 anys que estan 
estrenant una obra", 
destacava el director 
del cor, Josep Vila, qui 
també recordava que 
fan una posada en es·
cena de la mà d'una 
directora professional, 
Marta G. Otín. Per a ella 
"és molt important 
que no només can-
tin, sinó que treballin 
també la part inter-
pretativa i el suport 
del moviment escè-
nic", explicava. Per la 
seva banda, la gerent 
de l'OCGr, Anna M. Pi·
era, ha volgut posar en 
valor el fet de poder estrenar obres 
de compositors catalans, així com 
de treballar amb equip amb altres 
entitats de la ciutat.

Español i Vives han detallat 
el guió: com els trihumans, que 
"s'organitzen en unitats de tres 

Un relat emotiu amb tocs d'hu·
mor, ambientat en un món futuris·
ta, distòpic, i que vol sensibilitzar 
davant l'emergència climàtica mun·
dial. "L'art és una eina de trans-
formació i això també ho hem 
treballat", assegura Otín. De fet, 
"els intèrprets tenen l'edat dels 
protagonistes de la història, de 
manera que es reinterpreten a 
ells mateixos", deia Vives.

Pel que fa a la posada en escena, 
Otín afegia que l'ús del mòbil com 
a vehicle per a la història "ens ha 
fet treballar amb audiovisuals, 
de la mà de Jordi Solé Quinta-
na", així com s'ha comptat amb 
Anna Estany per al disseny de ves·
tuari amb roba reciclada, "tenint 
en compte que la indústria de 
la roba és una de les més conta-
minants. Hem volgut ser conse-
qüents en la mida del possible".

Teresa Llobet, de l'Associació 
Cultural, comentava que "aquest 
és un projecte educatiu i total-
ment inclusiu. L'alumnat de les 
dues escoles té una oportuni-
tat única de treballar amb dos 
monstres com la Marta G. Otín i 
el Josep Vila". A més, 1.900 nens i 
nenes de 27 escoles del Vallès Ori·
ental podran veure alguna de les 4 
funcions escolars. i m.eras

per sobreviure i que només es 
comuniquen cantant perquè 
veuen que parlant els humans 
no s'entenen", coneixen a través 
del mòbil de la Greta com va ser 
el moviment del Friday for future 
i "què vam fer malament els del 

2.000 per acabar com vam aca-
bar", deia Vives, qui també indi·
cava que ha compost una música 
eclèctica, "una òpera a prop del 
musical, un llenguatge assequi-
ble perquè volia que s'enten-
gués bé la història".
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TEATRE L'OBRA, DIRIGIDA PER JORDI PRAT, S'ESCENIFICARÀ AMB UN ELENC DE 14 ACTORS

La diversitat de 'La Rambla 
de les fl oristes' del TNC, al TAG
GRANOLLERS. Per primera vegada, 
una producció del Teatre Nacio-
nal de Catalunya (TNC) arribarà 
al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG). Dirigida per Jordi Prat, el 
públic de la ciutat podrà veure el 
clàssic La Ramba de les �loristes, 
una de les peces teatrals més es-
perades de la temporada. Amb tot, 
el desenvolupament de la pandè-
mia de coronavirus ha creat el 
dubte sobre si podrà ser aquest 
diumenge, com està previst (19 
h). Tot i que, ni l'Ajuntament ni el 
TAG han anunciat cap anul·lació, 
les darreres recomanacions del 
Departament de Salut fan pensar 
que aquest espectacle també es 
podria veure afectat –els lectors 
interessats en aquesta obra po-
den seguir possibles canvis en 
l'agenda al web somgranollers.
cat o bé als canals informatius del 
TAG (xarxes socials i web)–. 

El text més popular de l'escriptor 
i traductor Josep Maria de Sagarra 
fa un retrat de la societat catala-
na a partir d'un dels símbols més 

icònics, la Rambla de Barcelona. El 
muntatge de gran format compta 
amb un elenc de 14 actors i actrius, 
Clara Altarriba, David Anguera, Al-
bert Ausellé, Rosa Boladeras, Ma-
rina Gatell, Berta Giraut, Antònia 
Jaume, Davo Marín, Carme Milán, 
Albert Mora, Carol Muakuku, Al-
bert Pérez, Xavier Ripoll i Jacob 
Torres. Les múltiples facetes de la 
calidoscòpia realitat de Barcelo-

tag

TNC L'obra se situa poc abans de la revolució de la Gloriosa de 1868

na es passegen per la Rambla de 
les Flors. L'obra de teatre se situa 
a la parada de l'Antònia, que ofe-
reix perfums i colors a tothom que 
s'acosta mentre resta �idel al pas-
seig que l'ha vist desenvolupar-se. 
La parada és, també, un testimoni 
d'excepció de les agitacions polí-
tiques de l'època en què se situa 
l'obra, poc abans de la revolució de 
la Gloriosa de 1868.

GRANOLLERS. L'Espai de Creació 
Arsènic va néixer com a escola de 
teatre amb la creença d'entendre 
l'art dramàtic com a eina cultural 
i educacional. Ara fa un any, l'es-
cola, situada a Roca Umbert, va 
decidir fer una passa endavant 
amb una nova línia; formar part 
de la producció d'obres de teatre 
"amb una dramatúrgia contem-
porània que aporti valor afegit i 
joc teatral, muntatges que vagin 
més enllà del pur realisme i que 
tinguin un dispositiu original", 
relata Roberto Romei, qui ha dirigit 
quatre de les cinc coproduccions 
que ha realitzat l'escola granolleri-
na. De fet, "en un futur pròxim 
ens agradaria formar una com-
panyia professional pròpia", ex-
plica Marta G. Otín, codirectora de 
l'escola conjuntament amb Maria 
Manau. "Crear una companyia 
ja era un somni per a nosaltres 
quan vam iniciar l'escola, so-
bretot per l'estreta relació que 
hi ha amb l'INS Celestí Bellera", 

LA INTENCIÓ ÉS DONAR SORTIDA PROFESSIONAL ALS ALUMNES

Arsènic treballa per crear 
una companyia de teatre 
professional pròpia

destaca Otín. Ara, el somni és més 
a prop de fer-se realitat, i l'objectiu 
és "oferir primeres sortides pro-
fessionals als alumnes de l'esco-
la, entenent que no sempre és 
fàcil trobar feina en aquest sec-
tor", afegeix Otín. a.j.

'Germanes'
Fins diumenge (19 h) es podrà veure 
al Tantarantana de Barcelona la 
coproducció Germanes, en la qual 
Arsènic ha fet una aportació 
econòmica. "Tot i que creiem molt 
en la feina que es fa a les 
comarques, entenem que el 
centre neuràlgic de la producció 
teatral és a Barcelona", relata 
Marta G. Otín. Germanes –escrita 
per Wajdi Mouawad– és la quarta 
obra que Arsènic i Tantarantana 
produeixen conjuntament, i narra 
la trobada entre Geneviève i Layla.

'Tractes' fusionarà
música i poesia
LES FRANQUESES. El Casal Cultural 
de Corró d'Avall esceni�icarà, dis-
sabte (19 h), Tractes, una funció 
a càrrec del grup vallenc Poèsica, 
qui portarà a escena el seu segon 
espectacle. El muntatge, centrat en 
l'univers femení, fusiona música i 
poesia. L'organització de l'esdeve-
niment va a càrrec de l'Associació 
d'Intercanvis Socials i Culturals i 
l'Associació SOS Donna de Catalun-
ya. L'espectacle comptarà amb la 
rapsoda Isabel Ribera. 

LES FRANQUESES. Una comèdia 
aterra al Teatre Auditori de Be-
llavista per transportar els espec-
tadors a les dates nadalenques. 
Fum, fum, fum, de la companyia 
amateur Triangle Teatre de Cor-
nellà de Llobregat, presentarà una 
família que es reuneix per cele-
brar un Nadal tradicional. Enmig 
de les trobades afloren les infeli-

citats i les frustracions de les di-
ferents parelles, precisament en 
dies en què la joia, la pau i l'amor, 
en principi, haurien de regnar se-
gons marca el calendari. L'obra, 
escrita per Jordi Sánchez i dirigida 
per Teresa Cortina, consistirà en 
una reflexió en clau d'humor so-
bre les parelles. Fum, fum, fum té 
una durada d'hora i mitja.

'Fum, fum, fum', una obra
amb rerefons crític i reflexiu

LA COMÈDIA ARRIBA PER TRACTAR LES PARELLES COM A TEMA 'Sons de colors' per als més menuts
La Casa de Cultura Sant Francesc acollirà diumenge (17 i 18 h) dues funci-
ons de Sons de colors, un espectacle inspirat en l'artista Eric Carle. El mun-
tatge consistirà en un concert didàctic a càrrec de la companyia La Botzina; 
Joana Moreno en serà la narradora –qui també ha escrit el guió del concert– 
i Toni Cuesta serà el músic que tocarà la trompeta, l'acordió, la kalimba, la 
percussió i, a més, cantarà. Està dirigit a nadons �ins als 3 anys. 

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

POLLO 
A L’AST 
CADA DIA

Teléfonos de información: 634 73 23 19 - 640 87 12 15
Passeig de la Muntanya, 17 · Granollers
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MÚSICA  EL MÚSIC MALAGUENY ESTÀ COMPONENT EL SISÈ TREBALL, QUE ES GRAVARÀ AL SETEMBRE

El Kanka presentarà al TAG  
'CanEpé', un tast del futur disc
GRANOLLERS. El Kanka actuarà 
al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) en el marc de la gira Paya-
so, un tour que "és la continuïtat 
del treball que portàvem fent 
abans, amb relació al disc El 
arte de saltar", relata Juan Gó-
mez Canca, qui a partir del 2009 
va adoptar el nom artístic d'El 
Kanka. L'espectacle està progra-
mat per divendres (21 h), tot i que 
la crisi del coronavirus i les darre-
res recomanacions de Salut faran 
està pendent aquest dies de pos-
sibles canvis a l'agenda cultural 
–que es podran consultar al web 
somgranollers.cat i als canals ha-
bituals del propi TAG (Instagram, 
Twitter, Facebook i pàgina web, 
teatreauditoridegranollers.cat). 

El músic malagueny, que canta i 
toca la guitarra espanyola, presen-
tarà a la ciutat el seu cinquè i darrer 
treball, CanEpé, un disc de format 
reduït integrat per tres cançons 
–Guapos y guapas, Payaso i Nana 
para Noam– que consisteix en un 
"tast del treball que comença-
rem a gravar a partir de finals 
de setembre", avança El Kanka, 
qui diu que ara es troba compo-

nent els temes, i que busca un so 
"orgànic". CanEpé es va gravar en 
tres dies "amb alguns moments 
d'improvisació", destaca el músic. 
"Vaig voler titular amb CanEpé 
el conjunt d'aquestes tres can-
çons en referència a un canapè; 
un avançament que et deixa amb 
ganes de més", destaca el músic, 
que afegeix que el format reduït 
respon al model actual de consum 
de música, una manera d'escoltar 
que s'apropa als singles i s'allunya 
de la linealitat dels discs complets.

tag

JUAN GÓMEZ CANCA

El treball que sonarà al TAG –a 
més de cançons d'altres àlbums 
com El arte de saltar (2018), De 
pana y rubí (2015), El día de suer-
te de Juan Gómez (2014) i Lo mal 
que estoy y lo poco que me quejo 
(2013)– inclou temes com el culte 
excessiu al cos i el menysteniment 
d'una ment sana. L'estil musical 
d'El Kanka es defineix com rumba, 
pop, música llatina i rock simfò-
nic, etiquetes que es van atribuint 
a un artista amb voluntat de fer 
"música espontània, fresca, que 
soni natural i feta per una colla 
d'amics". "Ara em trobo en un 
moment dolç i còmode; em que-
daria sempre així", expressa El 
Kanka, qui després de més de 10 
anys de trajectòria ha aconseguit 
consolidar-se i viure dels con-
certs. "Hem aconseguit evoluci-
onar musicalment, i estem en 
un moment de molta implicació 
amb el projecte musical", diu el 
malagueny. Després d'iniciar la 
gira a la ciutat, El Kanka recorrerà 
escenaris de Vilanova i la Geltrú, 
Sant Cugat del Vallès, les Illes Ba-
lears, Andorra, Benicàssim, Man-
resa i Girona, entre altres.  a.j.

La segona edició del festival FemPop 
–una proposta musical amb única 
presència femenina sobre  
l'escenari– va permetre escoltar a 
Roca Umbert a l'americana Anna Tivel, 
qui el 2019 va aparèixer a les llistes 
de millors músics a la revista Rolling 
Stone, Julie Arsenault –a la imatge, 
una cantant canadenca de l'escena  
independent internacional i la  
barcelonina Raquel Lúa, guanyadora 
de dos certàmens.

          Brilla el talent 
de tres artistes al  
segon festival FemPop

r.t.

Cancel·lat el concert 
de Joan Vinyals Quartet 

JAZZ GRANOLLERS BUSCA UNA NOVA DATA PER AL CERTAMEN

L'escola familiar de rock a la Nau B1
Dissabte, la sala Nau B1 va acollir l'activitat familiar Escola de Rock, amb 
tallers de tatuatges, maquillatge i xapes, i el concert de la banda Divas, el 
conjunt que va fer un repàs dels èxits de les grans dives del pop i el rock dels 
segles XX i XXI com Lady Gaga, Cher, Rihanna, Madonna i Britney Spears.

xavier solanas

VAN SONAR TEMES DE LADY GAGA, CHER, RIHANNA I MADONNA

MEZQUIDA Va tocar divendres al Casino amb la JazzGranollers Ensemble

Pops i The Finikitos tornen a 
compartir escenari, ara a la Garriga
El restaurant Inedith de la Garriga acollirà divendres (21.30 h) un doble 
concert amb talent granollerí. Hi actuaran els grups vallesans Pops i 
The Finikitos, ambdós amb músics de la ciutat. Serà la segona vegada 
que comparteixen escenari, després d'un directe l'any passat al Casino 
de Granollers. 

Posterior a l'èxit d'assistència del 
concert de Marco Mezquida i la Ja-
zzGranollers Ensemble de diven-
dres al Casino durant el 30è Fes-
tival de Jazz, queda cancel·lat el 
concert  de Joan Vinyals Quartet, 
un conjunt format pel barceloní 
Joan Vinyals, Chiara Giani, Ignasi 
Zamora i Pere Foved, per la crisi 
del coronavirus. El quartet, que 

havia d'interpretar el treball Estol 
de Blaus-Stock of Blues per fer so-
nar els colors del blues i els mati-
sos de la Mediterrània, pot ser que 
actuï en una nova data que està 
buscant l'organització –Jazz Gra-
nollers–. El concert de dimecres 
(21 h) amb Magalí Sare & Manel 
Fortià encara no se sap si es podrà 
celebrar, pel mateix motiu. 

toni torrillas

La sala Nau B1 esperava dissab-
te (23 h) la formació madrilenya 
Toundra, juntament amb els telo-
ners granollerins Yahi –que ja van 
tocar abans dels garrotxins Teràpia 
de Shock el gener de 2014–. El con-
cert, que no es durà a terme per la 
crisi del coronavirus –segons avan-
çava dimecres el mateix guitarra 
de Toundra al SomGranollers–, 
està pendent de ser cancel·lat o bé 

posposat a una nova data. La banda 
instrumental Toundra tenia pre-
vist presentar a la B1 el penúltim 
treball, Vórtex (2018). Posterior-
ment a aquest disc, el grup –inte-
grat pels guitarres Esteban Girón 
i David López Macón, el baixista 
Alberto Tocados i el bateria Álex 
Pérez–, ha treballat en la banda so-
nora de Das Cabinet des Dr. Caligari 
(2020). Toundra, catalogat com a 

El concert dels madrilenys 
Toundra resta en interrogant

grup post-rock i postmetal, pren de 
referència grups com Mogwai, Peli-
can i Russian Circles. 

n El concert de Joan Garriga i el Ma-
riatxi galàctic que havia de tenir lloc 
dissabte 25 d'abril (22 h) a la Nau B1 
de Roca Umbert passa a celebrar-se 
dissabte 23 de maig (23 h). El concert 
serà gratuït.

NOVA DATA PER 
A JOAN GARRIGA
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Els esdeveniments esportius queden  
suspesos per la crisi del coronavirus, 
com a mesura de prevenció, i per 
tant no hi haurà cap retransmissió 
esportiva.

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 12 al diumenge 15 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

19º 9º 19º 8º 17º 7º 18º 6º

POPULAR  UN DELS OBJECTIUS DE L'ORGANITZACIÓ ÉS APROPAR LA TRADICIÓ A LES ESCOLES

La Casa de la Festa Major arriba 
aquest any a la quarta edició
GRANOLLERS. La quarta edició  de 
la Casa de la Festa Major se cele-
brarà durant una setmana a la nau 
Dents de Serra de Roca Umbert, 
des d'aquest dissabte i fins al 21 
de març. El projecte cultural, que 
es presenta en format d'exposició, 
va néixer el 2016 per celebrar el 
10è aniversari de La Troca, el Cen-
tre de Cultura Popular i Tradicio-
nal de Granollers, situat, també, 
al recinte fabril. Així doncs, Dents 
de Serra acollirà la mostra d'ele-
ments festius i entremesos que 
formen part de la Festa Major de 
Blancs i Blaus, tot facilitant el fet 
de sentir, de prop, la història i la 
tradició de la ciutat al llarg d'un 
recorregut que combina cartells, 
peces audiovisuals, música i ele-
ments antics. Un dels objectius 
que es marca l'organització –for-
mada per l'Olla dels Pobres i Gra-
llers Els Rajolers– és apropar els 
alumnes de les escoles a la cultu-

ra popular i a la tradició; per això, 
s'oferiran visites guiades, durant 
els matins, als alumnes de primà-
ria. Dissabte (18.30 h), després de 
l'obertura, hi haurà la presentació 
del llibre ...i que soni la Guimbada!, 
també a la nau Dents de Serra. Diu-

arxiu

EXPOSICIÓ  S'obrirà dissabte i es podrà visitar fins dissabte 21 de març

menge (18 h), actuarà la Gralla de 
Foc i dissabte 21 de març (18 h), 
davant del local de Blancs i Blaus 
de Roca Umbert, es farà l'acte de 
clausura de l'exposició La Tarda 
del Festiari. L'entrada a la Casa de 
la Festa Major és gratuïta.  

LES FRANQUESES.  La tradicional 
celebració dels Tres Tombs arri-
barà diumenge (9.30 h) al poble 
de Corró d'Avall per commemorar 
Sant Antoni Abat, patró dels ani-
mals. Hi participaran quatre hípi-
ques amb gairebé 100 cavalls, una 
desena de carros de mercaderies 
tirats per 25 cavalls més i 10 trac-
tors, a més de particulars amb els 
seus animals i mascotes. Aquest 
any, l'abanderat serà de Caballos 
Castilla-Rivera, que per primera 
vegada anirà en un gran break i 
participa en aquesta edició con-

juntament amb la Quaranya de 
l'Ametlla del Vallès, l'Hípica Llero-
na i l'Escola d'Equitació de Grano-
llers, qui repeteix després del seu 
debut l'any passat.

La jornada, que també consisti-
rà en un homenatge a la pagesia, 
començarà amb un esmorzar de 
traginers i amb la concentració 
de carruatges, cavalls i tractors al 
passeig Tagamanent. A les 11 h es 
farà l'ofici religiós a la parròquia 
de Santa Eulàlia de Mèrida de Cor-
ró d'Avall, i mitja hora més tard, a 
les 11.30 h, es formarà la rua. A les 

Més de 100 cavalls als Tres Tombs 
ENGUANY, A CORRÓ D'AVALL, L'ABANDERAT SERÀ DE L'HÍPICA CABALLOS CASTILLA-RIVERA

12 h hi haurà la benedicció a la pla-
ça de l'Església i es donarà el tret 
de sortida a la passada dels Tres 
Tombs. A les 13.45 h serà el mo-
ment de la degustació de borregos 
–típics del municipi de Cardedeu– 
i vi dolç, i també se celebrarà una 
desfilada individual de tots els par-
ticipants a la rua, a més del lliura-
ment d'obsequis als participants. 
L'organització de la celebració va 
a càrrec del consistori franquesí, la 
parròquia de Santa Eulàlia de Mè-
rida i l'Associació Cívica i Cultural 
de Corró d'Avall La Cívica. 
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La ciutat modernista i noucentista
Granollers, modernista i noucentista és el nom de 
l'itinerari que tindrà lloc diumenge (11 h) i que 
arrencarà del Museu. L'activitat, que té un preu de 
4 euros per persona, voltarà durant dues hores pel 
centre i s'aturarà a les cases més representatives.

L'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana de Cardedeu celebrarà, dissabte, la 
Tarambanada, un esdeveniment que començarà amb un taller de pa (10 h) a 
càrrec de Josep Valls. Una hora més tard, a les 11 h, es farà Art a la Tassa, a  
càrrec de l'artista local Sergi Portela, i a les 12.45 h es farà el vermut musical 
Juke Box amb vinils del discjòquei Suellen (Albert Sitges). El moment de la  
calçotada Tarambanil (14 h) comptarà amb calçots del Rieral, salsa romesco, pa,  
graellada de carn, mongetes del ganxet i crema de Sant Josep, per un preu de 23 
euros –també hi haurà una opció de menú infantil per 12,50 euros i una  
alternativa vegana–. La tarda començarà amb una ballada de swing (16 h) a 
càrrec d'A Cardedeu Fem Lindy, i a les 18.15 h hi haurà una petita representació 
de la cultura de Cardedeu. La jornada també inclourà dos concerts i un concurs.

El Tarambana de Cardedeu 
celebra la seva 'festa major'

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

tarambana

DIJOUS, 12
19.30 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Projecció de Deltas, de l'artista resident 
Florence Girardeau
DIVENDRES, 13
10 h Plaça de Lluís Perpinyà
Fira del Disc
18 h Gra. Equipament juvenil
El Gra d'Or. Gala d'entrega de premis 
als millors curtmetratges i visionat dels 
finalistes
21 h Teatre Auditori
Concert d'El Kanka
22 h Casino
30è Festival de Jazz. Joan Vinyals 
Quartet
DISSABTE, 14 
9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
9 h Plaça de Lluís Perpinyà 
Fira dels encants solidaris. Associació  
Protectora Vilaminal
9 h Plaça de Can Trullàs 
Fira d'encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers
10 h CAM de Roca Umbert
Dones que habiten cossos. Laboratori 
de moviment i gènere amb Antonella 
d'Ascenzi
10.30 h Plaça de la Porxada
La Llotja del Disseny
12 i 17 h Teatre Auditori de Granollers
Més enllà dels miralls. Visita guiada 
teatralitzada
16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català. 
Playmòbil
16.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. Històries d'Ósses
19 h Museu de Ciències Naturals
La primavera i el zodíac
22.30 h Casino
Festa country
23 h Nau B1 de Roca Umbert
Concert de Toundra i Yahi

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2021
Pintura, 1960, de Magda Bolumar. Fins 
al 31 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
Llibreria La Gralla
Corpus, de Valeria Luccioni. Fins  

al 28 de març
Biblioteca Can Pedrals
Super Women, Super Inventors,  
de Sandra Uve. Fins al 15 de març
Biblioteca Roca Umbert 
Dones visibles. Mostra documental 
al vestíbul. Fins al 15 de març
Dents de Serra de Roca Umbert
La Casa de la Festa Major.  
Inauguració dissabte (18.30 h). Fins 
al 21 de març
Centre Vallès
Fil a fil: resseguint el fil de la història 
de les dones. Fins al 30 d'abril
Centre Cívic Nord
La vostra mirada, de Cristina  
Bernal. Inauguració divendres 
(18 h). Fins al 2 d'abril

DIJOUS, 12
9.30 i 15.15 h Escola Bellavista Joan 
Camps
Jornada de portes obertes 
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Conferència i debat. La dona i els 
escacs
18.15 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller d'esmalt amb foc, 
arracades, penjolls i clauers
20 h Antigues Escoles de Marata
Trobem-nos i parlem-ne. Mites sobre 
alimentació, a càrrec de Julio Basulto
DIVENDRES, 13
9.15 i 15.15 h Escola Joan Sanpera
Jornada de portes obertes 
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Jocs de taula
DISSABTE, 14
19 h Centre Cultural de Corró d'Avall
Tractes, petit format de teatre musical, 
a càrrec de Grup Poètica
DIUMENGE, 15
9.30 h Carrer de Sant Ponç
Festa de Sant Antoni Abat
12 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Conferència i col·loqui. Ermessenda de 
Carcassona i Corró d'Amunt, mil anys 
d'història de les dones
DIMARTS, 17
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de fang
DIMECRES, 18
15 h Escola Colors
Jornada de portes obertes
18 h INS Lauro
Jornada de portes obertes

LES FRANQUESES

DIUMENGE, 15
10 h CAM de Roca Umbert
Dones que habiten cossos. Laboratori 
de moviment i gènere amb Antonella 
d'Ascenzi 
10.30 h Plaça de la Porxada  
Granollers dibuixa les places. Trobada 
de dibuixants urbans. 12.30 h Plaça de 
l'Església 
12 h La Troca de Roca Umbert
Presentació dels actes de celebració 
del 25è aniversari de l'entitat Drac de 
Granollers
18 h Casino
Ball social, amb Duo Tucan
18 h Casa de Cultura Sant Francesc
Sons de colors, a càrrec de la  
companyia La Botzina
19 h Teatre Auditori de Granollers
La Rambla de les floristes, a càrrec del 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 
DILLUNS, 16
10 h Barri del Congost
Inici del concurs Botigueja als  
comerços del Congost i mirà què tinc!
19.30 h Casino
Debats del Casino. De la cuina de les 
àvies a la cuina del futur, a càrrec del 
cuiner Fermí Puig
DIMARTS, 17
18.30 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Laboratori de postfotografia 2.  
Presentació del llibre d'artista  
de Marta Bisbal, en el marc de  
l'exposició El mapa de l'imperi 
20 h Cinema Edison
Cicle Gaudí. La Innocència
DIMECRES, 18 
16 h Centre Cívic Jaume Oller
Espai familiar. Obertura del nou servei
17 h Arxiu Municipal 
Obrim les cartes de la postguerra. Taller 
de descripció de correspondència 
històrica
19 h Biblioteca Can Pedrals 
Xerrada i tast de vins d'Alella. El 
sommelier amb Xavier Bassa i Valls

20 h CAM de Roca Umbert 
Sessió de Tèxtil, moviment  
comunitari amb Daniel Rosado, del 
col·lectiu Lamajara 
21 h Restaurant El Mirallet 
30è Festival de Jazz. Magalí Saré  
i Manel Fortià
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