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L'Ascensió centrarà l'espai del 
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EL CENTRE D'URGÈNCIES EN MARXA

Divendres, el conseller de Salut va inaugurar el CUAP i l'Hospital va anunciar la
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pl. de l'Església 
amb c. Sant Jaume

c. Catalunya 
amb Travesseres

c. Príncep de Viana 
amb c. Guayaquil

c. Josep Umbert
amb av. del Parc

c. Enginyers
amb c. Girona

c. Francesc Tarafa 
amb Josep Irla

c. Joan Prim 
amb c. Unió

c. Lliri amb 
av. Sant Esteve

c. Corró amb 
Torras i Bages (2)

c. Corró amb València

c. Príncep de Viana
amb c. Barcelona

c. Príncep de Viana
amb c. Ricomà

c. Travesseres
amb Aureli Font

pl. de la Caserna 
amb c. Santa Anna
(Mercat Municipal)

c. Isabel de Villena 
amb c. Sant Jaume

c. Sant Jaume 
amb c. Anníbal

c. Sol amb
c. Torras i Bages

pl. de la Corona

c. Agustí Vinyamata
amb c. Girona

c. Ricomà 
amb c. Navarra

FUTURS PUNTS DE 

CONTROL AL CENTRE

L'illa de vianants 
controlarà els 
accessos amb 
càmeres i fi tons
El govern licita la instal·lació de 22 càmeres 

a 20 indrets del centre, algunes de les quals 

complementades amb elements automàtics o 

fixes per evitar el pas de vehicles no autoritzats

Amb el doble objectiu de treballar 

per la zona de baixes emissions 

(ZBE) i millorar la seguretat a l'illa 

de vianants de Granollers, l'Ajun-

tament ha licitat la col·locació de càmeres i �itons en el perímetre 
de la zona centre de la ciutat. El 

projecte es va posar sobre la tau-

la el 2016, arran d'una onada de 

robatoris a botigues del centre, 

però ha estat ara, gràcies a l'opor-

tunitat d'una subvenció dels Next 

Generation, que s'ha pogut tirar 

endavant, segons ha explicat el 

regidor de Seguretat, Rudy Benza. 

De fet, aquesta és una segona fase 

d'una iniciativa que es va empren-

dre el 2019, quan es van instal·lar 

13 càmeres de control amb lector de matrícules als 11 principals 
punts d'accés a la ciutat.

Ara es preveuen 22 càmeres més amb lectura de matrícula a 20 punts, alguns amb �itons �ixes i 
altres automatitzats programa-

bles amb comandament per al 

control de l'entrada de vehicles. A 

banda de la seguretat, Benza asse-

gura que el sistema permet tenir 

"indicadors de �luxes de vehi-
cles, que són valuosos per pren-
dre decisions sobre el trànsit i 

da de serveis d'emergència, a 
més dels veïns i les visites. En 
definitiva, cal un bon estudi de 

totes les persones que puguin 
tenir necessitat d'accés", apunta 

Benza, així com definir els horaris 
de càrrega i descàrrega. "Volem 
començar les trobades amb veï-
nat i comerços al més aviat pos-
sible", afegia. De fet, assegura que 

el projecte no només implica la 

seva àrea, sinó que també hi tre-

ballen els departaments de Mo-

bilitat, Protecció Civil, Urbanisme 

i "també informàtica perquè hi 
ha d'arribar la fibra".

Actualment, hi ha control d'ac-

cés a zones "molt consolidades", 
com les places de la Corona i Pau 

Casals. "Cal consens en el fun-
cionament per no trobar-nos 
amb problemes d'accés; fins i 
tot es poden fer proves provisi-
onals", insisteix. 

Tercera fase en aparcaments
Benza recorda que també es pre-

veu una tercera fase de desple-

gament d'aquests dispositius als 

aparcaments públics més grans 

–Congost, Ponent i Jutjats–, on 

es produeixen alguns robatoris i 

desperfectes a vehicles. ❉ M.ERAS

elaborar estudis de mobilitat".La licitació preveu �itons per evi-
tar el pas de vehicles a l'entorn del 

Mercat de Sant Carles, les places de 

l'Església i de la Corona, el carrer 

Corró amb Torras i Bages i el carrer 

Travesseres amb Catalunya.

La instal·lació, que té un pres-

supost previst de 514.023 euros 

(amb IVA), inclou també la re-

forma de l'espai de control a la 

comissaria de la Policia Local, 

que caldrà ampliar per a les no-ves pantalles de control, així com 
l'estesa de cablejat per connectar 

els punts de control amb la xarxa existent de �ibra municipal.
El govern calcula que podrà ad-

judicar els treballs, que tenen un 

termini d'execució de 5 mesos, abans de �inals d'any, de manera 
que a mitjans de 2023 s'hauran 

enllestit.

Acord amb el veïnat
El regidor ha assegurat que les cà-

meres i els fitons, però, no es po-

saran en marxa fins que no s'hagi 

acordat el funcionament amb les 

associacions veïnals i comercials. 

"Cal tenir en compte que s'ha 
de facilitar l'entrada i sorti-

El regidor de Seguretat

es compromet a no posar

el sistema en marxa fins 

consensuar l'ús amb veïns
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El Centre de Salut del carrer Girona 

estarà a ple rendiment a finals d'any
Abans d'acabar el 2022, el nou 
Centre de Salut del carrer Girona 
estarà en ple funcionament. Així 
ho explicaven els responsables 
del Departament de Salut de la 
Generalitat, encapçalats pel con-
seller Josep M. Argimon, que el 
matí de divendres visitaven l'aca-
bat d'inaugurar Centre d'Urgènci-
es d'Atenció Primària (CUAP), el 
primer servei que ocupa la nova 
construcció, que també ha d'anar 
acollint progressivament l'ASSIR 
comarcal, quiròfans ambulatoris i 
consultes externes.

En aquest sentit, la gerent ter-
ritorial de la Regió Sanitària Me-
tropolitana Nord, Anna Aran, 
indicava que els quiròfans i les 
consultes externes, que gestiona-
rà l'Hospital de Granollers, esta-
ran enllestits el tercer trimestre 
de 2022 i es posaran en funciona-
ment abans d'acabar l'any. A més, 
també assegurava que l'ampliació 
del mateix hospital, ara en obres, 
també estarà enllestida aquest 
any. Per tot plegat, l'alcaldessa de 
Granollers, Alba Barnusell, desta-
cava la rellevància per a la ciutat 
d'aquests equipaments, "per fer 

un salt endavant en matèria de 

salut", i recordava com l'espai 
del nou Centre de Salut al carrer 
Girona, als antics terrenys de la 
Policlínica, és de "referència en 

l'imaginari de la ciutat, i s'om-

SALUT  EN LA VISITA DEL CONSELLER ARGIMON ES CONFIRMA QUE ELS QUIRÒFANS I LES CONSUTES EXTERNES ESTARAN ENLLESTIDES EL TERCER TRIMESTRE

Medicina xinesaXerrada sobre l'arribada de l'evolucionisme

L'espai tranquil de Barbany ha programat per 
divendres (18 h) una xerrada sobre medicina 
tradicional xinesa per al benestar femení, a 
càrrec de la terapeuta Carolina Huertas, formada 
en psicoteràpia gestalt.

El Museu de Ciències Naturals de Granollers acollirà avui, dijous 
(19 h), una xerrada sobre l'arribada de l'evolucionisme dels éssers 
vius a Catalunya, i de les contribucions del pioner Jean-Baptiste
Lamarck i del químic català Antoni de Martí i Franquès,
a càrrec de l'historiador de la ciència Agustí Camóns Cabeceran.

SOCIETAT

Construcció i serveis

El nou edifici que des de 2018 s'ha estat 

construint en el solar de 1.711 metres 

quadrats de l'antiga Policlínica, dispo-

sa d'un total de 7.917 metres quadrats 

de superfície construïda, distribuïda 

en quatre plantes i soterrani. La baixa 

està ocupada, en part, pel CUAP, però 

més endavant, en les plantes superiors 

s’hi ubicaran 6 quiròfans de cirurgia 

menor i major ambulatòria –a la pri-

mera planta de 1.315 m2– i consultes 

d’atenció especialitzada –a la quarta 

que té 1.024 m2–, uns serveis gesti-

onats per la Fundació Hospital Asil de 

Granollers, que li permetran alliberar 

espais. A més, Salut també hi instal·la-

rà l’atenció a la salut sexual i repro-

ductiva (ASSIR) territorial –a la segona 

planta de 1.154 m2–. També s’hi tras-

lladarà la base de l’atenció domiciliària 

urgent de l’atenció primària, del Pro-

grama d’atenció domiciliària i equips 

de suport (PADES) i la base de Suport 

vital bàsic del Servei d’Emergències 

Mèdiques (SEM). L'edifici també té un 

soterrani de prop de 1.700 m2 amb ma-

gatzem i aparcament d'ús intern.

LES DIMENSIONS DEL 
NOU EQUIPAMENT A 
L'ANTIGA POLICLÍNICA

ple de vida després de gairebé 

20 anys" del tancament de l'anti-
ga clínica.

El CUAP, fins ara instal·lat pro-
visionalment a l'avinguda del 
Parc, atén una mitjana de 100 vi-
sites diàries. Ara, segons indicava 
el conseller Argimon, el nou equi-
pament permetrà que "l'atenció 

a la salut de les persones del 

Vallès Oriental sigui de més 

qualitat i complexitat, gràcies 

a l'equipació del centre", en la 

m.e.

INAUGURACIÓ Divendres, el conseller i altres responsables de Salut van explicar les característiques del nou CUAP

qual s'han invertit 6 milions –del 
total de 15 milions–.

La directora del CUAP, Montse 
Torrent, detallava com aquests 
nous equipaments permetran 
"millorar les estades d'hores 

d'observació, necessàries per 

a l'atenció de la baixa i mitja-

na complexitat, disposar d'un 

servei de radiologia 24 hores 

i tots els dies de l'any, proves 

de laboratori, ecografia i altres 

aspectes que permetran orga-

nitzacions àgils i còmodes dels 

nostres usuaris". A més, desta-
cava com la nova etapa s'emprèn 
"amb il·lusió i grans projectes 

de formació i col·laboració amb 

el servei d'Urgències de l'Hospi-

tal, el SEM i els equips d'atenció 

primària del Vallès Oriental".
El CUAP Granollers continua 

sent gestionat per l'Institut Català 
de la Salut i, com fins ara, té una 
plantilla de 30 professionals. És el 
primer del sector sanitari del Va-

llès Oriental (amb una població de 
450.000 habitants). Dona cober-
tura especialment als municipis 
del Vallès Oriental Central (Mon-
tornès del Vallès, Montmeló, Lliçà 
de Vall, Lliçà d’Amunt, la Garriga 
i Cardedeu, entre d’altres).  m.e.
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El CUAP, amb 762 metres quadrats 

a la planta baixa del nou edifici, té 

l'accés principal per la plaça del car-

rer Marià Sans, amb una sala d'espe-

ra i la recepció, que dona pas a unes 

sales de cribratge i una segona sala 

d'espera secundària, davant de la 

sala de radiologia en funcionament 

les 24 hores –a diferència de l'an-

terior CUAP, que tenia el servei fins 

a les 21 h–. El servei de laboratori 

inclou analítiques d'hematologia, 

gasos, bioquímica i enzims cardíacs, 

amb resultats pràcticament imme-

diats. En canvi, les mostres d'orina 

es deriven a l'Hospital Germans Tri-

as i Pujol, a Can Ruti de Badalona.

El centre d'urgències disposa 

d'un box per a crítics que, permet, 

per exemple, donar resposta a una 

parada cardíaca o a una fallada 

respiratòria, i estabilitzar el paci-

ent en un espai molt més equipa-

ment que l'anterior box de crítics 

de l'avinguda del Parc. A més, hi 

ha 3 boxs de consulta ràpida, 2 de 

polivalents i 5 d'observació (d'un 

El CUAP disposa d'un laboratori 
i servei de radiologia 24 hores

SALUT  EL CENTRE D'URGÈNCIES INCORPORA MÉS EQUIPAMENT AL BOX DE REANIMACIÓ

màxim de 6 hores), 1 dels quals 

d'aïllament per a casos infecciosos. 

"Aquest CUAP ens permetrà di-

agnosticar més i ser més resolu-

tius", concloïa el conseller.

Les noves instal·lacions, que tam-

bé disposen d'un control central 

d'infermeria i sala de treball mèdic, 

estan equipades per atendre urgèn-

m.e.

cies de baixa i mitjana complexi-

tat. També permeten la valoració, 

orientació i primer tractament de 

les urgències de més complexitat, 

fins a la derivació d’aquests casos, 

així com procediments programats 

d’infermeria en dies festius, per ga-

rantir la continuïtat assistencial de 

cures i injectables.  m.e.

BOX DE CRÍTICS  L'equipament permet donar resposta a una parada cardíaca

Dimecres, l'Hospital General de 

Granollers va reobrir la porta prin-

cipal del centre que dona accés a 

l'àrea d'hospitalització. El projecte 

està emmarcat en les obres de la 

nova UCI que han permès reformar 

i ampliar l'espai que ara disposa de 

584 metres quadrats. El nou vestí-

bul compta amb una recepció, una 

sala d'espera, despatxos de treball, 

un espai de silenci i reflexió, una 

àrea de descans i els despatxos 

d'atenció al pacient que s'obriran 

les pròximes setmanes.

hgg

EL NOU DISSENY PRETÉN CREAR ESPAIS MÉS CONFORTABLES

VESTÍBUL Àrea de descans de l'accés principal a l'Hospital

L'Hospital reobre l'accés 
principal un cop renovat

Amb la reforma del vestíbul s'ha 

iniciat "un projecte d'humanit-

zació dels espais implementant 

una nova guia d'estil, tant en les 

superfícies ja existents com en 

les de nova creació, amb l'objec-

tiu de crear entorns més agra-

dables i confortables per a les 

persones accedeixen al centre", 

expliquen des del centre hospita-

lari. Per dur a terme el projecte, 

l'Hospital ha comptat amb la par-

ticipació de l'estudi d'interiorisme 

Arc Disseny de Barcelona.  
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Depressió, ansietat, pànic, esquizo-

frènia o trastorn bipolar. Aquests 

són alguns dels trastorns de sa-

lut mental que pateixen milers de 

persones i que els últims dos anys, 

arran de la pandèmia, s'han incre-

mentat, sobretot per l'aïllament 

que la pandèmia ha suposat per a 

moltes persones. "S'ha detectat 

un gran augment de malestar 

emocional, que en alguns casos 

pot arribar a ser patològic", diu 

la cap d'àrea de salut mental de Be-

nito Menni, Belén Gías. En adoles-

cents i joves, han augmentat molt 

l'ansietat, els trastorns de conduc-

tes alimentàries, les conductes au-

tolesives i fins i tot les temptatives 

de suïcidi. Davant d'això, diu Gías, 

"la socialització és clau per re-

duir el malestar emocional". Per 

revertir aquest aïllament, sobretot 

entre els joves, la Taula de Salut 

Mental està elaborant un mapa i 

una guia, en col·laboració amb la 

UAB, de les entitats esportives, 

juvenils i d'oci que en els seus es-

tatuts tinguin aquesta sensibilitat 

i facilitin la inclusió de joves amb 

trastorns de salut mental. "Els jo-

ves amb algun trastorn de salut 

mental tenen dificultats per ac-

cedir a les entitats esportives o 

de lleure", indica Isabel Alcalde, 

coordinadora de la Taula de Salut 

Mental. "Per això impulsem una 

guia de recursos per facilitar 

l'accés dels joves a les entitats 

d'oci". Aquest és un dels reptes 

que la Taula de Salut Mental i Ad-

diccions s'ha marcat per aquest 

2022, a més de la tasca habitual 

d'acompanyament a malalts i fa-

mílies. També preveu impulsar 

una campanya, en col·laboració del 

Gremi d'Hostaleria, contra els pre-

judicis i per evitar l'estigma associ-

at als trastorns mentals; una nova 

edició de la caminada per la salut 

mental, a l'octubre; una jornada de 

debat sobre les contencions en psi-

Margaret Colomer Oliva va ser una 

mestra especialitzada en psicomo-

tricitat que va pertànyer al grup del 

Cercle d'Estudis en Salut Mental del 

Vallès (CESMVA), un grup interdis-

ciplinari de professionals interes-

sats en la investigació, formació i 

divulgació de temàtiques relacio-

nades amb la salut mental, creat el 

2010. Aquest dissabte el CESMVA 

recordarà les aportacions de Colo-

mer en un acte d'homenatge que 

tindrà lloc al matí al cinema Edison.

L'acte començarà a les 10 h amb 

l'acollida i inauguració de la jor-

nada, a càrrec de Pilar Barbany, 

membre del CESMVA; Lambert Bo-

tey –marit de Colomer– i l'alcaldes-

sa, Alba Barnusell. Seguidament 

(10.30 h), hi haurà una xerrada so-

bre L’empremta professional de la 

Margaret, moderada per Anna Ca-

bot del CESMVA, amb la participa-

ció de la logopeda Pepa Sans; la re-

presentant de l'Escola Bressol Can 

Serra, Imma Pla; la psicomotricista 

Fanni Mateu, i Iolanda Ardila, fami-

liar d'un infant atès per Colomer.

Després d'un descans, la jornada 

continuarà, a les 11.45 h, amb la 

xerrada Cuerpo y pensamiento en 

las infancias de hoy, presentada per 

Daniel Jiménez del CESMVA i amb 

la participació en línia de Beatriz 

Janin, reconeguda psicòloga clini-

copsicoanalista, i professora de la 

Universidad de Buenos Aires.

L'acte in memoriam, que tindrà 

entrada lliure, es clourà amb la 

intervenció de la presidenta del 

CESMVA, Maisa Campos, mestra i 

psicoterapeuta. 

De mestra a psicomotricista
Margaret Colomer va estudiar Ma-

gisteri i va treballar de mestra a 

l'escola L'Avet Roig de Sant Celoni i 

al Ginebró de Llinars. L'interès per 

El CESMVA homenatja 
Margaret Colomer

x.l.

lambert botey

SALUT  A L'OCTUBRE ES PRESENTARÀ UNA CAMPANYA CONTRA L'ESTIGMA DELS TRASTORNS COIMPULSORA DEL CENTRE D'ESTUDIS EN SALUT MENTAL

Les entitats inclusives en salut 

mental, recollides en una guia

TAULA DE SALUT MENTAL  Àngels Coma, Isabel Alcalde i Belén Gías

MARGARET COLOMER

la pedagogia la va portar, a prin-

cipis dels 80, a crear amb altres 

professionals el Casal del Mestre, 

així com a participar en activitats a 

les escoles de l'Associació Cultural.

El 1986 va fer un gir professional 

per centrar-se en una altra de les 

seves passions, les arts plàstiques. 

A partir de 1991, va començar una 

nova etapa de formació i treball 

enfocada a ajudar infants amb di-

ficultats –a fundació Nexe, Institut 

d'Estudis Psicològics de Barcelo-

na, Escola Municipal d'Expressió 

i Col·legi Oficial de Psicòlegs–. 

Apassionada de la psicomotrici-

tat, va obrir a Granollers un espai 

de tractaments individualitzats.

Va entendre també la psico-

motricitat com a instrument de 

desenvolupament de tots els nens 

i nenes, de manera que el 2002 va 

començar a treballar-la a la llar 

d'infants Can Serra de Cardedeu. 

Des de 2010 va participar activa-

ment amb propostes de de forma-

ció continuada i de difusió.

A causa d’una llarga malaltia, va 

haver de deixar l'activitat profes-

sional, i va fer donació de tots els 

elements de la seva sala de psico-

motricitat a l’Escola Ponent.  m.e.

Memòria del 2021

La Taula de Salut Mental i Addiccions 
de Granollers i comarca, que enguany 
celebra 15 anys, va presentar dijous la 
memòria d'activitats del 2021, un any 
marcat, com l'anterior, pels efectes de la 
pandèmia. "Han estat dos anys compli-

cats, però la taula ha continuat funcio-

nant i fent seguiment de com evoluci-

onaven els problemes de salut mental 

al territori", deia la cap d'àrea de salut 
mental de Benito Menni, Belén Gías. Ac-
tualment formen part de la taula 26 en-
titats, serveis sanitaris, agents socials i 
institucions de la regió sanitària del Va-
llès Oriental Central i el Baix Montseny, 
"i a poc a poc se n'hi van afegint més, 

cada cop de caràcter més comunitari", 
destacava la coordinadora de la Taula de 
Salut Mental, Isabel Alcalde. Per millorar 
l'atenció integral de les persones amb 
trastorns mentals i addiccions, per sen-
sibilitzar la població i per lluitar contra 
l'estigma en salut mental, la taula s'or-
ganitza en diverses comissions –an-
tiestigma, comunicació, dia de la salut 
mental, formació i treball i infantojuve-
nil–. Al llarg de l'any passat es van dur a 
terme una trentena d'activitats i accions, 
com l'exposició de parelles artístiques, 
la caminada per la salut mental, repre-
sentacions teatrals i presentacions de 
llibres, entre d'altres, en les quals van 
participar unes 1.200 persones.

26 ASSOCIACIONS

I UNA TRENTENA  

D'ACTIVITATS

L'objectiu és trencar
l'aïllament de joves amb 
trastorns i facilitar la
seva participació en l'oci

quiatria; i buscar sortides forma-

tives i de treball a joves amb tras-

torns que han deixat els estudis. 
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Joe Cocker, Steely Dan, Queen, Da-
vid Bowie i Steve Miller Band van 
ser alguns dels artistes que el 27 de 
març de 1982 van sonar a Sonidos 

y Sonados –llavors amb el nom de 
Porxada Rock–, el programa de Rà-
dio Granollers més longeu, no no-
més de l'emissora municipal, sinó 
també de la comarca. De fet, l'espai, 
dirigit i presentat des de fa quatre 
dècades per Paco Garcia, està dins 
la dotzena dels més antics de la his-
tòria de tota la radiodifusió estatal.

En el seu 40è aniversari, Sonidos 

y Sonados tornava a emetre aquell 
primer programa, ara ple de clàs-
sics. En el següent es veia com man-
té el mateix gust per la música sen-
se tancar-se a estils concrets, sinó 
mantenint un llistat eclèctic per als 
amants no només del rock, sinó del 
pop, el blues, el flamenc, el funk o el 
jazz. Quatre dècades després sonen, 
per exemple, Lori Meyers, Zoo!, Ro-
bert Rodrigo i els veterans ZZ Top. 
A més, des de fa un mes, els pro-
grames estan farcits de felicitaci-
ons pels 40 anys de discogràfiques, 

plica el tècnic de Ràdio Granollers, 
qui havia dut discs a locals mítics 
del Vallès Oriental com El Cargol 
Pelut i La Lluna. I és així com, un dia, 
en un pub, un tècnic d'una incipient 
Ràdio Granollers li va proposar que 
fes un programa de música. Garcia 
va presentar una maqueta al direc-
tor i així naixia Porxada Rock, que 
posteriorment, quan Ràdio Grano-
llers es va reconvertir amb l'emis-
sora supramunicipal Ràdio7 Vallès, 
va perdre la referència al nom del 
símbol granollerí per batejar-se ja 
en Sonidos y sonados.

És difícil imaginar la quantitat de 
vinils, CD, cassets i arxius que Paco 
Garcia ha anat acumulant i col·lec-
cionant al llarg dels 40 anys de 
programa. Aquest amant del rock 
progressiu reconeix que "ha es-

tat un plaer poder treballar que 

m'agrada" i, entre altres alegries, 
aquest tècnic i locutor va poder en-
trevistar al seu músic preferit, Pe-
ter Gabriel, per a un programa que, 
tot i mantenir-se en una emissora 
local, viatja per tot el món gràcies 
al seu web. M.E.

empreses de management i locals 
que han col·laborat amb Garcia i 
han gaudit com ell de la música del 
darrer mig segle –inclòs el segell de 
Chicago (EUA) Alligator Records–.

De fet, Paco Garcia es va iniciar en 
la música com a venedor. "Compra-

va discos per bars i discoteques; 

vaig arribar a subministrar mú-

sica a una trentena de locals", ex- Coincidint amb el 70è aniversari 
del Centre d'Estudis de l'Associació 
Cultural (AC) de Granollers, fundat 
el 1952, dimecres vinent (19 h) 
es presentarà a la sala d'actes del 
Museu el 26è número de la revista 
Ponències, que inclou dos treballs 
dedicats a la història de l'entitat 
–Ciència i cultura a Granollers du-

rant el primer franquisme i La pri-

mera època del Centre d'Estudis de 

Granollers (1952-1970)–. L'acte de 
presentació de la revista comptarà 
amb la quarta ponència del curs 
dedicada a les Transformacions 

recents del riu Tenes i de la conca 

del Besòs, també inclosa en el nou 
volum. A més, també es lliurarà el 
17è premi Camí Ral de treballs de 
recerca de batxillerat. 

El consell de govern de la CCMA 
publicava la setmana passada les 
bases per a la convocatòria del 
procediment de selecció de can-
didats als càrrecs de director o di-
rectora de TVC i Catalunya Ràdio, 
que haurà de quedar resolt abans 
del 30 de setembre. La Corpora-
ció rellevava els directors de TV3 
i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis 
i Saül Gordillo, respectivament i 
també els caps d’informatius de 
TVC, David Bassa, i de Catalunya 
Ràdio, Francesc Cano –ambdós 
granollerins–. No obstant això, la 
Corporació els ha assignat noves 

funcions: Bassa en l'àmbit d'es-
tratègia transmèdia, i Cano, en 
recerca. 

David Bassa i Cabanas (Grano-
llers, 1971) ha sigut director d'in-
formatius de Televisió de Catalu-
nya des del 2016. Fins llavors, va 
ser president del Grup de Perio-
distes Ramon Barnils des de 2011.

Francesc Cano i Castells (1979) 
treballa a Catalunya Ràdio des de 
l'any 2000, on va exercir de pe-
riodista a les quatre emissores 
del grup. Des del maig de 2012 ha 
estat el cap d'informatius de Cata-
lunya Ràdio. 

Vanesa Jiménez Cano, incorporada 
al govern amb un règim de dedi-
cació parcial del 25%, serà la res-
ponsable de Joventut, que fins ara 
assumia Francesc Arolas, respon-
sable d'Educació, Infància i Ado-
lescència, i ara també de Govern 
Obert i Transparència. També hi 
ha hagut un canvi de retribució i de 
dedicació de la regidora de Cultu-
ra, Maria Villegas, que pren pes al 
govern i passa d'una jornada parci-
al a una dedicació completa, i s'in-
corpora a la junta de govern com 
a 8a tinenta d'alcalde. Villegas, a 
banda de la delegació de Cultura, 
incorpora ara també la regidoria 
de Roca Umbert, en substitució de 
Pietat Sanjuán, que ara és regidora 
de Relacions amb la Ciutadania.

David Bassa i Francesc Cano, 

rellevats de cap d'informatius 

de TV3 i Catalunya RàdioM.E.

COMUNICACIÓ EL PROGRAMA, CONDUÏT PER PACO GARCIA, VA DEBUTAR COM A 'PORXADA ROCK' LA CORPORACIÓ ELS ASSIGNA NOVES RESPONSABILITATS

'Sonidos y sonados', 40 anys 
ininterromputs en antena

A L'ESTUDI  Paco Garcia a les instal·lacions de Ràdio Granollers

El Centre d'Estudis 

presenta el número 

26 de 'Ponències',

el del 70è aniversari

Vanesa Jiménez 

assumeix la cartera 

de Joventut i Arolas, 

Transparència

La línia històrica a través dels aparells

Els projectes municipals del món de l'audiovisual tenen ara també un 
testimoni visual amb un recull d'aparells de ràdio i televisió en desús 
–taules de so, gravadores, càmeres, etc.–, que des de fa una setmana  
s'exposen a la recepció del Centre Audiovisual de Roca Umbert.

M.E.
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L’expert respon

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

Targetes de crèdit revolving: 
nova regulació per a un 
producte molt perillós

El proper dia 6 d’octubre entraran 
en vigor i seran d’obligat compli-
ment per a les entitats les noves 
disposicions aprovades pel Banc 
d’Espanya respecte a la comer-
cialització de les populars targe-
tes de crèdit «revolving». Com ja 
hem explicat en alguna ocasió 
anterior, aquest producte de crè-
dit que ha estat ofert no tan sols 
per bancs sinó també per les 
principals cadenes i marques 
comercials, permet fer paga-
ments a l’instant i fraccionar en 
petites quotes la seva devolució. 
Malauradament, però, l’aparent 
comoditat d’aquestes quotes 
molt reduïdes combinada amb 
l’aplicació d’uns elevadíssims in-
teressos acostumen a tenir com 
a conseqüència el creixement 
imparable del deute contret 
inicialment, fins al punt que la 
quantitat que acabem retornant 
és desproporcionadament eleva-
da o, fins i tot, acaba esdevenint 
un crèdit impossible de retornar. 

Les noves mesures concreten i 
detallen quina és la informació 
que les entitats han de proporci-
onar a les persones interessades 
en aquest producte en relació als 
interessos que s’aplicaran, quina 
serà l’evolució del deute atenent 
a l’import de les quotes a abo-
nar, quan trigarem a retornar el 
crèdit i quina serà la quantia to-
tal que acabarem pagant, inclo-
ent-hi principal i interessos. És a 
dir, el Banc d’Espanya trasllada 
a l’àmbit concret de les targetes 
revolving l’obligació genèrica que 

la legislació imposa a les entitats 
en matèria de transparència i 
informació a l’hora de comercia-
litzar un determinat producte fi-
nancer. Una obligació que, sem-
pre paga la pena recordar-ho, 
implica que la contractació de 
qualsevol producte financer pot 
ser nul·la si la informació que 
se’ns va facilitar a l’hora de 
contractar-lo era insuficient
per permetre’ns entendre les 
característiques i, sobretot, les 
conseqüències econòmiques de 
la seva contractació.

Els consumidors necessiten 
més protecció
Les novetats anunciades pel 
Banc d’Espanya arriben en un 
moment de gran preocupació 
per l’impacte creixent d’aquestes 
targetes de crèdit sobre l’econo-
mia de centenars de milers de 
famílies. L’any 2021, les targetes 
revolving van ser, per primera 
vegada, el producte financer 
que va generar més procedi-
ments judicials, superant els 
casos relacionats amb les hipo-
teques multidivisa que als dar-
rers anys havien estat les grans 
protagonistes de la litigiositat en 
l’àmbit bancari. I la tendència no 
és a la baixa. Durant els 6 pri-
mers mesos de 2021, es van re-
gistrar 2755 milions d’operacions 
relacionades amb targetes revol-
ving, un 60% més que al mateix 
període de l’any anterior i per 
un import un 41% superior, im-
plicant gairebé 86.000 milions 
d’euros.

L’actuació dels tribunals
D’ençà que el Tribunal Suprem 
clarifiqués quan es podia parlar 
d’usura o interessos abusius en 
aquest tipus de crèdit, els proce-
diments judicials s’han multipli-
cat, amb sentències favorables 
als consumidors en més d’un 
90% dels casos. I aquest ha de ser 
el camí a seguir pels tribunals per 
evitar que aquest producte acabi 
provocant, com ja està fent-ho, 
una enorme crisi de deute i un 
escenari de vulneració sistemà-
tica i generalitzada dels drets 
dels usuaris d’unes targetes 
que, sota una aparença favora-
ble, amaguen un terrible parany. 

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

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

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

GRANOLLERS

www.cronda.coop

L'alcalde de les Franqueses, Fran-

cesc Colomé, repetirà com a can-

didat de Junts per les Franqueses 

(JxLF) en les eleccions municipals 

de l'any que ve. Així ho van deci-

dir dilluns per unanimitat els mi-

litants de JxLF en una assemblea. 

Colomé, de 56 anys, és alcalde de 

les Franqueses des de 2011, tot 

i que la seva entrada a l'Ajunta-

ment es va produir el 1999 com a 

regidor de CiU. Des d'aleshores i 

fins al 2008 va ser responsable de 

diferents àmbits. També va ser re-

gidor a l'oposició durant tres anys 

(2008-2011), i ha estat alcalde els 

últims 11, a més de president del 

Consell Comarcal (2019-2021) i 

un dels pesos pesants de Junts per 

Catalunya a la comarca.

POLÍTICA REGIDOR DES DEL 1999 I ALCALDE DES DEL 2011, ESPERA ACONSEGUIR UN QUART MANDAT

Colomé repetirà com a cap de 

llista de Junts a les Franqueses

ARXIU

FRANCESC COLOMÉ

Les Franqueses viu el seu propi par-

tygate, una polèmica per la celebra-

ció d'una festa durant el toc de que-

da. Segons es va informar en el ple 

de dijous, l'Ajuntament ha obert un 

expedient d'informació reservada 

per determinar si la regidora Mont-

se Vila va actuar correctament, com 

a responsable de la Policia Local, 

durant la celebració dels 50 anys 

del Club de Tennis Els Gorchs.

Els fets que s'investiguen van 

passar el 24 de juliol de l'any passat, 

quan estava vigent el toc de queda 

fins a la 1 de la matinada. Aquell 

dia es va celebrar a les instal·laci-

ons del club una festa d'aniversari 

amb la presència, entre d'altres, de 

l'alcalde, la regidora d'Esports i el 

gerent del Patronat Municipal d'Es-

ports. També hi havia el president 

de la Federació Catalana de Tennis i 

de Pàdel, el president del Tennis Els 

Gorchs i personal tècnic de la Fede-

ració Espanyola de Tennis.

L'alcalde, Francesc Colomé, expli-

ca que la festa es va celebrar a l'aire 

lliure i complint totes les mesures 

sanitàries que el moment exigia i 

que va acabar molt abans de l'hora 

límit perquè els assistents pogues-

sin tornar a casa seva. "A dos quarts 

rem que no hi hagi una cacera de 

bruixes a la policia. Si és així, ens 

posicionarem al costat de la po-

licia", alertava Rafa Bernabé, d'IEC, 

qui també posava en dubte la im-

parcialitat de l'instructor designat 

per investigar els fets. Des del PSC, 

José Antonio Aguilera explicava 

que tan bon punt es va conèixer la 

notícia, els socis de govern van de-

manar que s'obrís un expedient per 

investigar els fets, i apuntava: "es-

tem al costat de la Policia Local, 

que fa la feina amb objectivitat".

L'aleshores regidora de Segure-

tat, Montse Vila, assegurava en el 

ple que "d'això fa molt temps i 

ja no recordo si vaig fer aques-

ta trucada", mentre que l'alcal-

de indicava que "hi ha obert un 

expedient d'informació reser-

vada que l'Ajuntament ha d'in-

vestigar". També defensava la 

"imparcialitat" de l'instructor 

del cas, de qui deia que "ha estat 

advocat i jutge i, per tant, entén 

d'aquests temes", i assegura-

va que "no hi haurà cacera de 

bruixes: estem al costat de la 

Policia Local i no cal sembrar el 

dubte". "I també estic al costat 

de la regidora", deia.

d'una es va donar per finalitzada 

la festa", assegurava Colomé. "Hi 

ha més de 200 testimonis".

Tot i això, el que ha generat polè-

mica ha estat un informe de la Po-

licia Local sobre aquella nit, en què 

s'assegura que l'aleshores regido-

ra de Seguretat Ciutadana, Montse 

Vila, va trucar a la Policia Local per 

ordenar als agents que no patru-

llessin a la zona, tot i estar vigent 

el toc de queda, perquè l'esdeveni-

ment s'allargaria "fins a les 2 de 

la matinada". El club de tennis, 

per la seva banda, va fer públic un 

comunicat en què assegurava que 

"a la 1 ja havia marxat tothom". 

Per aclarir els fets i determinar si la 

trucada es va produir o no, l'Ajun-

tament ha obert un expedient d'in-

formació reservada.

Al ple de dijous, tant IEC com Cs 

van demanar explicacions. "Espe-

POLÍTICA ELS FETS VAN PASSAR EL JULIOL DE L'ANY PASSAT, EN LA FESTA DELS 50 ANYS DEL CLUB

Polèmica pel 'partygate' franquesí
L'Ajuntament obre un expedient d'informació reservada per aclarir si es

va donar ordre de no patrullar als Gorchs durant la festa del club de tennis

Absolt el cap de la Policia 

Local d'assetjament laboral
L'Audiència de Barcelona ha ab-

solt el cap de la Policia Local de 

Granollers, Lluís Colomer, d’un 

presumpte delicte d’assetjament 

laboral, per al qual la fiscalia de-

manava 2 anys de presó, 9 anys 

d'inhabilitació i 40.000 eros 

d'indemnització. El cas, jutjat el 

febrer passat, parteix de la de-

núncia que un agent del cos va in-

terposar el 2015 contra Colomer 

per, segons afirmava, haver-lo as-

signat al servei de grua en contra 

de la seva voluntat, obrir el seu 

armariet personal mentre l'agent 

estava de baixa i retirar-li l'arma 

reglamentària. La sentència as-

senyala que destinar l'agent a un 

altre servei dins mateix del cos 

no pot ser considerat assetjament 

laboral; que l'obertura de l'arma-

riet estava justificada perquè calia 

recollir una emissora per desti-

nar-la a un altre servei, que es va 

fer amb supervisió del delegat sin-

dical, i que l'entrega de l'arma és 

obligatòria quan un agent està de 

baixa per depressió, per la pròpia 

seguretat i la d'altres persones.

Un informe de la Policia 

Local assegura que

la regidora Montse Vila

va ordenar no patrullar
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Presentació del primer mapatge 

sobre el preu dels aliments al país
La cooperativa El Pa Sencer, editora de la revista Sobiranía alimentaria, 

presentarà per primer cop el Mapatge sobre el preu i el valor dels ali-

ments a Catalunya, un informe elaborat a partir d'enquestes a famílies 

que formen part d'una cooperativa de consum, com la granollerina La 

Magrana Vallesana. Concretament, l'Ateneu Popular La Margirbada, 

amb la col·laboració de La Magrana, acollirà dijous (18 h) la presentació 

d'aquest treball de la mà dels seus autors, Carles Soler i Gustavo Duch 

d'El Pa Sencer. L'acte serà conduït per la directora de SomGranollers i 

sòcia de La Magrana, Montse Eras. En un context de crisi alimentària, 

l'estudi –que parteix d'enquestes anteriors, de 2020– trenca mites so-

bre qui gasta més diners a l'hora d'omplir la cistella, qui compra en un 

supermercat convencional o qui compra en una cooperativa de consum.

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA

MEDI AMBIENT

Les deixalleries 

distribueixen fins 

dissabte compost

Guanyadors del 

Premi d'Ecodisseny 

2021 al Museu

El Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental ha ofert aquesta setmana i fins dis-

sabte la possibilitat d’aconseguir fins a 50 litres de compost per 
persona (equivalent a dues ga-

lledes) a totes les deixalleries de 

la comarca. La iniciativa és una 

de les accions de la Setmana In-

ternacional del Compost.

El Museu de Granollers inaugura 

dijous (18 h) l'exposició Premi 

Catalunya d'Ecodisseny, que re-

cull les candidatures guanyado-

res de l'edició de 2021 en una 

mostra produïda per l'Agència 

de Residus. El guardó reconeix 

productes que incloguin en el 

disseny consideracions de millo-

ra de comportament ambiental.

Taller sobre horts urbans a Gual, a Palou
El centre de jardineria Gual, de Palou, acollirà dissabte (12 h) un taller 

gratuït sobre horts urbans, a càrrec de la firma comercial Compo. L'objec-

tiu és acostar l'activitat de l'autocultiu de fruites i hortalisses a qui vulgui 

aprendre les nocions bàsiques sobre la cura d'un hort urbà. La tallerista 

serà Ester Casanova, influencer al seu canal de jardineria Picaronablog.

FORMACIÓ

La Campanya Contra el 

Quart Cinturó ja va alertar

l'any passat sobre la 

"caducitat" dels terminis

El gener de l'any passat, la Cam-

panya Contra el Quart Cinturó 

(CCQC) va alertar de la caducitat –

per tercera vegada– de l’expedient 

ambiental que s’havia d’incloure 

en l’estudi informatiu del tram Ter-

rassa-Granollers del Quart Cinturó, 

fet que segons la CCQC invalidava 

la tramitació de l’estudi informatiu 

i obligava, en cas de voler tirar el 

projecte endavant, a "començar 

tot el procés de zero”. La CCQC va 

sol·licitar aleshores al Ministeri de 

Transports que admetés per escrit 

aquesta caducitat. "Més d'un any 

després, i fora de termini, hem 

rebut resposta", explica el porta-

veu de la CCQC, Toni Altaió. "Hem 

rebut un ofici en què no s'admet 

la caducitat, però sí una pèrdua 

de validesa del document de 

l'estudi d'impacte ambiental". 

"En altres paraules ens acaben 

donant la raó, i els efectes són 

els mateixos", celebra. "Per tant, 

si es vol reprendre el projecte, 

caldrà començar tot el projecte 

novament de de zero", remarca. 

D'altra banda, amb motiu dels 

30 anys de la CCQC, aquest dijous 

té lloc al Centre Cultural de Mara-

ta (19.30 h) la xerrada Afectació 

al territori i la biodiversitat de les 

grans infraestructures, una breu 

història de la lluita contra el Quart 

Cinturó a càrrec de membres de la 

plataforma. A més, Sandra Saura, 

professora d'ecologia de la UAB i 

investigadora del CREAF, farà la 

ponència Territori, boscos, agricul-

tura i biodiversitat, i l'exdirector 

general de Polítiques Ambientals 

de la Generalitat, Ferran Miralles, 

parlarà sobre Territori i infraes-

tructures des del vessant social, 

mediambiental, agrari i econòmic. 

La sessió estarà moderada pel pe-

riodista Ferran Polo. 

INFRAESTRUCTURES  LA CCQC ORGANITZA UNA XERRADA A MARATA SOBRE EL TERRITORI

L'estudi ambiental del Quart 

Cinturó és "invàlid" per a l'Estat

La Garriga va començar divendres 

el sistema de recollida de residus 

porta a porta, una mesura que ha 

de servir per optimitzar la gestió 

de les escombraries, incrementar 

els índexs de reciclatge i reduir el 

cost del tractament de la brossa 

i l'ús dels abocadors. Aquest nou 

sistema ha suposat l'eliminació 

dels contenidors tradicionals als 

carrers, una mesura que alguns 

veïns han vist amb recel. També 

arran d'això, alguns veïns de la 

Garriga han optat per carregar els 

seus residus al cotxe i portar-los 

fins als contenidors més propers 

de Llerona, que els últims dies 

s'han vist desbordats per aquest 

turisme d'escombraries. Dimarts, 

l'Ajuntament de les Franqueses 

retirava un abocament incívic al 

voltant dels contenidors de la zona 

de Can Baldich a Llerona. El veïnat 

va detectar l'acumulació d'escom-

braries durant el cap de setmana i 

va alertar els serveis municipals. 

ajuntament les franqueses

DESBORDATS  Creix l'acumulació de brossa arran del porta a porta de la Garriga

Contenidors de Llerona, plens 

pel "turisme d'escombraries"

El 15 d'octubre de 2019, en el 
marc de les mobilitzacions post-

sentència, un grup de persones va 

efectuar, com en molts altres punts 

del territori, un tall de carretera 

a la C-17 a l'altura de la Garriga. 

Arran d'aquella mobilització hi 

ha imputades 46 persones de la 

comarca, que aquest mes de maig 

començaran a declarar al Jutjat de 

Granollers. Davant d'això, el Grup de Suport 15-O ha convocat una 
concentració davant del Jutjat di-

mecres vinent (10 h), una acció 

que "donarà el tret de sortida a 

un seguit de mobilitzacions da-

vant dels Jutjats amb motiu de 

les primeres declaracions dels 

represaliats". El grup també ha 

anunciat que, donat que les decla-

racions de policies locals i mossos 

d'esquadra ja han finalitzat, el ma-

teix dimecres revelarà, en part, "les 

estratègies de defensa i denún-

cia de les persones represalia-

des per aquella mobilització". 

Els encausats

pel tall de la C-17 

es concentraran 

dimecres al Jutjat
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El periodista de TV3 Lluís Caelles, 

que darrerament ha estat un dels 

enviats especials a Ucraïna, va 

ser dimarts el convidat d'Agevo a 

les seves xerrades setmanals a la 

parròquia. Caelles va fer una mi-

nuciosa anàlisi del conflicte entre 

Rússia i Ucraïna, i va remuntar-se 

a 30 anys enrere per explicar-ne 

l'origen. "Tot plegat sorgeix de 

les converses que la Unió Soviè-

tica i els EUA van tenir abans de 

la reunificació alemanya, en què 

els americans es van compro-

metre, només verbalment, a no 

estendre la presència de l'OTAN 

cap a l'est". "Amb el pas dels 

anys aquesta promesa no s'ha 

complert, i Putin, que es va for-

mar com a agent secret soviètic 

i que com a tal va viure diverses 

humiliacions, s'ha vist amena-

çat", deia. "Per això el que passa 

re un llarg conflicte al Donbass, 

una zona russòfona rica en carbó 

i acer". Fins que el febrer d'aquest 

any va llançar un atac a gran escala, 

perquè "l'obsessió de Putin són 

les fronteres exteriors", afirmava.

En l'evolució de la invasió, ex-

plicava Caelles, Putin s'ha trobat 

més dificultats que no es pensava 

inicialment. "Putin ha menystin-

gut la força de Zelenski i l'arma-

ment de què disposa Ucraïna, 

un país que fa 8 anys que es pre-

para per a la guerra". "I la mo-

ral de la població i els soldats 

ucraïnesos és, malgrat tot, molt 

superior a la dels russos, que ja 

s'han vist obligats a recular".     

"La veritat, la primera víctima"
Sobre el seu paper com a corres-

ponsal, Caelles afirmava que "en 

una guerra, la veritat sempre és 

la primera víctima". "La propa-

ganda és una arma dels exèrcits, 

els dos bàndols emmascaren 

la realitat i saber la veritat és 

realment difícil". Per això, deia, 

"és sempre important citar les 

fonts de les informacions i ex-

plicar-les amb el màxim de con-

text". Caelles també afirmava que 

"el que més impressiona no són 

els morts o la destrucció, sinó els 

vius que resisteixen a l'escenari 

de guerra i que carretegen el do-

lor". I alertava que la barbàrie de 

la guerra no s'ha acabat, i que "la 

possibilitat d'un atac químic o 

nuclear és ben real".  x.l.

ara és conseqüència d'aquells 

compromisos no escrits".

Caelles va desgranar també l'as-

cens de Putin al poder, i com des 

d'aleshores ha volgut mantenir la 

influència russa sobre Ucraïna. "Els 

darrers anys Ucraïna ha anat 

basculant cap a Europa. El 2014, 

per exemple, Putin va pressionar 

per evitar-ho, moment en què es 

va consolidar una llarga protes-

ta, el que es coneix com l'Euro-

maidan", explicava. "Aquell gran 

moviment popular va ser repri-

mit amb trets i morts. Aleshores 

el govern va desaparèixer i la po-

licia política que reprimia també. 

Putin va aprofitar llavors aquell 

buit de poder per tensionar la si-

tuació a l'est del país: va annexio-

nar Crimea a Rússia i va promou-

televisió de catalunya

POLÍTICA  L'ENVIAT ESPECIAL DE TV3 A LA ZONA DE CONFLICTE, A UNA XERRADA D'AGEVO

Lluís Caelles: "La guerra 
d'Ucraïna és una barbàrie"

LLUÍS CAELLES

El restaurant llibreria Anònims va 

acollir dimecres la presentació de 

la Plataforma per la pau, contra les 

guerres, OTAN NO, bases fora, un 

col·lectiu a favor de la pau i contra-

ri a qualsevol mena de conflicte ar-

mat. En la sessió, l'historiador i mi-

litant comunista Joan Tafalla va fer 

un repàs a la guerra actual d'Ucra-

ïna, assegurant que "un conflic-

te armat no resoldrà mai cap 

problema, i menys tractant-se 

d'una invasió". Va analitzar el na-

cionalisme creixent tant a Ucraïna 

com a Rússia, les tendències im-

perialistes del govern rus i la legi-

timitat del poble ucraïnès a decidir 

lliurement el seu futur i la seva 

organització. També va carregar 

contra la "utilització" que al llarg 

de la història han fet d'Ucraïna tant 

Rússia com Occident per satisfer 

els propis interessos, i contra la "li-

quidació del socialisme" que han 

fet els darrers anys els oligarques 

ucraïnesos. "La gent normal està 

molt lluny de totes aquestes ba-

talles". "La guerra no s'ha de fer 

entre els pobles, sinó contra les 

classes dirigents", exclamava.

Les dones, més vulnerables
Encarna López Gil, integrant de la 

plataforma Aturem la guerra, va 

parlar de l'afectació que les guer-

res tenen especialment sobre les 

"La lluita ha de ser contra 

les classes dirigents"

Les ciutats de l'Associació de l'Arc 

Metropolità, entre les quals hi ha 

Granollers, demanen l'adopció de 

noves mesures, més corresponsa-

bilitat i més recursos per fer front 

a la proliferació d'ocupacions il·le-

gals d'habitatges. Segons el Minis-

teri de l'Interior, Catalunya regis-

tra el 42% del total d'ocupacions 

de l'Estat, i tres de cada quatre es 

concentren a l'àrea de Barcelona.

Davant les dades, les ciutats me-

tropolitanes reclamen més suport 

i implicació de les administracions 

superiors i altres agents per afron-

tar les problemàtiques vinculades 

a l'habitatge. "Calen mesures le-

gals, judicials i més instruments 

que permetin als municipis 

atendre tant les situacions de 

vulnerabilitat real com, sobre-

tot, lluitar contra la proliferació 

d'ocupacions il·legals conflicti-

ves i que sovint estan lligades 

a màfies que es lucren amb 

aquestes pràctiques". Per això 

demanen a l'Estat una reforma 

urgent de la normativa per donar 

millor cobertura a l'actuació poli-

cial i que es clarifiqui la tipificació 

HABITATGE  REIVINDICACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS

Granollers i l'Arc Metropolità 

reclamen mesures contra 

les ocupacions il·legals

dels delictes de violació de domi-

cili i usurpació de propietat, in-

crementant les penes i introduint 

un agreujant en els casos en què 

hi hagi afany de lucre. També es 

demanen jutjats especialitzats per 

als delictes d'ocupació i la creació 

de la figura de fiscal especialitzat 

en la matèria. Finalment, els muni-

cipis assenyalen la necessitat que 

la Generalitat i els cossos i forces 

de seguretat elaborin amb urgèn-

cia un pla especial de seguretat 

contra les màfies que trafiquen 

amb persones i amb la usurpació 

d'immobles, i més recursos eco-

nòmics per incrementar els ajuts a 

les persones vulnerables. 

L'Ateneu Popular La Malgirbada aco-
llirà aquest divendres (de 18 a 22 h) i 
dissabte (de 10 a 18 h) les Jornades 
d'Habitatge del Vallès Oriental. El pro-
grama inclou la projecció d'un docu-
mental, xerrades sobre els moviments i 
la lluita per l'habitatge, àpats populars 
i una taula rodona sobre els reptes i 
estratègies en matèria d'habitatge i les 
lluites d'avui. Finalment, també es pre-
sentaran les estructures populars de la 
comarca en relació amb aquest tema.

JORNADES
SOBRE HABITATGE
A LA MALGIRBADA

dones. "La guerra és una màqui-

na de vulnerar drets humans, i 

a les dones les fa especialment 

vulnerables", deia. "L'exaltació 

de la hipermasculinitat fa que 

les dones siguin víctimes d'en-

ganys i abusos; creix de manera 

exponencial la violència de gè-

nere i sexual per la desaparició 

de l'estat de dret, i hi ha cada 

cop més desigualtat en l'accés 

a l'educació, la capacitació o els 

serveis bàsics". Per això, "dir no a 

la guerra és també una manera 

de protegir les dones".

Una xerrada a l'Anònims 
d'oposició als conflictes 
armats presenta un
col·lectiu contrari a l'OTAN

Finalment, l'historiador i acti-

vista per la pau i els drets socials 

Ramon Franquesa va abordar el 

vessant econòmic del conflicte. 

"Aquesta guerra no és un acci-

dent, és conseqüència del procés 

de globalització", deia. "Amb la 

globalització, la fàbrica del món 

s'ha traslladat a la Xina; i els 

EUA, cada cop amb menys pes 

industrial, han de treure profit 

de la seva forta indústria militar 

i armamentística". També recor-

dava que la globalització ha com-

portat un gran augment de la pro-

ducció mundial –"en 20 anys ha 

augmentat la producció el ma-

teix que els darrers 16 segles"–, 

i que "l'única manera de sostenir 

aquest creixement és aprofun-

dint en les desigualtats".  x.l

Llegiu l'article íntegre a 
www.somgranollers.cat

n La pròxima xerrada d'Agevo serà 
dimarts vinent, a les 18.30 h, a l'audi-
tori de la parròquia. El convidat serà 
el doctor en Història Moderna Àngel 
Casas Martínez, que parlarà sobre les 
monarquies europees actuals, en el 
context històric. Dimarts 17 hi haurà la 
xerrada Pop, rock i música d'avant-
guarda, amb Josep M. Roger.

CONFERÈNCIA SOBRE
LES MONARQUIES 
EUROPEES ACTUALS

També demanen suport 
per atendre situacions de 
vulnerabilitat i augmentar 
el parc d'habitatge social

Dissabte (18 h) tindrà lloc al res-

taurant llibreria Anònims la pre-

sentació del llibre Hijas del exilio. 

El legado republicano en las muje-

res de la segunda generación, amb 

Maria Pilar Molina Javierre, auto-

ra del llibre, i Pelai Pagès, histori-

ador. La publicació és un exercici 

de recuperació de memòria histò-

rica a partir de l'experiència vital 

de deu dones que pertanyen a la 

segona generació de l'exili repu-

blicà del 1939 i que han conformat 

la seva identitat sota la influència 

dels valors de la Segona Repúbli-

ca espanyola (1931-1936) i del 

llegat de la República durant els 

anys de la guerra (1936-1939). 

Pelai Pagès i Pilar 

Molina, sobre l'exili 

republicà del 1939
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Itinerari CREA!
Programa formatiu per a la creació de cooperatives

Totes les sessions s’imparteixen dimecres de 10 h a 13 h 
al Centre Cívic Nord de Granollers

Es recomana assistir a les 5 sessions 
Inscripcions gratuïtes: ja.cat/itineraricrea

SESSIÓ 1 

– El model cooperatiu | 11/05

SESSIÓ 2 

– Dimensió jurídica | 18/05

SESSIÓ 3 

– Dimensió econòmica i financera | 1/06

SESSIÓ 4 

– Dimensió social i laboral | 15/06

SESSIÓ 5 

– Dimensió comercial i de màrqueting | 29/06
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GONZALO
610 282 368
pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL 
Y DECORATIVA

VENTA E INSTALACIÓN 
DE PARQUET, TARIMAS…

MUEBLES DE COCINA 
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)

 Precios directos de fábrica. 
 Mano de obra garantizada 

   por dos años.
 Presupuestos 

   sin compromiso.

LES FRANQUESES. Com ja és tradi-

ció a començaments de maig, les 

Franqueses viurà aquest cap de 

setmana una nova edició –la 33a– 

de la Fira de Sant Ponç, una festa 

que gira al voltant de les herbes 

remeieres, de l'elaboració de pro-

ductes artesans i naturals i dels 

antics oficis. La fira se celebrarà 

diumenge al passeig Primer d'Oc-

tubre, la plaça de Can Font i vol-

tants, i suposarà una jornada (de 

10 a 20 h) plena d'artesania, tra-

dició i cultura popular. 

Concretament, hi haurà un mer-

cat de productes artesans, tallers, 

activitats, treballs manuals, mos-

tres de cultura popular i tradicional 

i música. També hi haurà demos-

tracions d'oficis: bufadors de vidre, 

terrissaires, gorres de cop, talla 

lítica, forjador, apicultor, sastres pa-

perers, cisteller i elaboradors de pa-

per maixé, i espectacles itinerants, 

com el que oferirà Teatre Nu diu-

menge de 10 a 14 h pel passeig del 

Primer d'Octubre. Els Encendraires 

hi posaran el so del foc i els petards 

amb una tronada, i també hi haurà 

ballades dels gegants de les Fran-

bé tindrà lloc una nova edició de 

la Mostra d'Entitats –la 17a–, amb 

la participació d'entitats i associa-

cions de les Franqueses. Aquesta 

mostra es feia fins ara coincidint 

amb la Fira de Nadal, i enguany 

s'ha traslladat a la primavera. 

La 17a edició de la mostra tin-

drà lloc a la plaça de l'Ajuntament 

i la plaça Joan Sanpera i Torras, i 

comptarà amb la participació de 

més d'una vintena d'associacions 

culturals i clubs esportius, que 

ompliran els estands informatius 

en diferents horaris. 

Així, entre altres activitats, dis-

sabte també hi haurà un circuit 

de ciclisme, a càrrec de la Unió 

Ciclista Les Franqueses; un partit 

d'exhibició d'hoquei, amb el Club 

Hoquei Les Franqueses, i una ex-

hibició de twirling, a càrrec del 

Club Twirling les Franqueses. 

I diumenge continuaran les acti-

vitats amb una simulació de cotxes 

de carreres, a càrrec del Centre de 

Modelisme, una mostra a càrrec 

del Club d'Escacs del municipi, i la 

confecció de catifes de flors amb 

l'Agrupació Santa Eulàlia.

queses i els Sardanistes Franques-

ins. A les 13 h, Catfolkin actuarà a la 

plaça de l'Ajuntament, i a les 17 h hi 

haurà una trobada de bateries a la 

plaça de Can Font a càrrec de l'Es-

cola Municipal de Música. A més, la 

tarda de dissabte hi haurà una tro-

bada de bèsties de foc, que sortiran 

en cercavila a les 19 h. 

La Mostra d'Entitats
Coincidint amb la Fira de Sant 

Ponç aquest cap de setmana tam-

ARXIU

ENTITATS DISSABTE I DIUMENGE HI HAURÀ ACTIVITATS AL VOLTANT DEL PASSEIG PRIMER D'OCTUBRE

La Mostra d'Entitats de Corró
coincidirà amb Sant Ponç

ELS GEGANTS DE LES FRANQUESES

400 caminaires arriben a Montserrat

Unes 400 persones van participar divendres i dissabte en la 27a edició de 
la Caminada Granollers-Montserrat, organitzada per l'Escola Pia i l'AFA del 
centre. 85 dels participants van completar tot el recorregut des del pati de 
l'escola fins a l'abadia, mentre que 140 van començar a Castellar del Vallès 
i, la majoria, 175, van fer-ho des de Monistrol de Montserrat. En arribar 
a Montserrat, dissabte al matí, es va llegir un manifest contra la guerra 
d'Ucraïna. D'altra banda, aquest divendres (de 10 a 13 h), els alumnes de 1r 
d'ESO de l'Escola Pia han preparat una jornada de jocs a la Porxada. Tothom 
qui vulgui podrà participar en algun dels jocs ideats i construïts per aquests 
alumnes en el marc d'un projecte interdisciplinari de treball cooperatiu 
relacionat amb la creació d'un joc com a eina d'aprenentatge i socialització.

ESCOLA PIA

POPULAR JORNADA SOLIDÀRIA AMB LA GUERRA D'UCRAÏNA

El Circuit de Catalunya acollia 

diumenge 2.100 persones en la 

cursa solidària més antiga de 

Catalunya, Mou-te per l’esclerosi 

múltiple, que, organitzada per la 

Fundació Esclerosi Múltiple, ha 

batut un nou rècord d’inscrip-

ció. 1.635 persones van assistir 

de manera presencial al Circuit i 

465 van participar-hi de manera 

virtual. La iniciativa pretén cons-

cienciar sobre la malaltia neu-

rològica autoimmune que afecta 

actualment 9.000 persones a Ca-

talunya. La jornada començava 

amb la cursa de bicicletes de 20 

Mou-te per l'esclerosi bat 
rècord de corredors al Circuit

L'Associació de Veïns del Barri de 

l'Hostal ha organitzat, per aquest 

diumenge, una passejada popular 

amb un recorregut previst d'apro-

ximadament 10 quilòmetres. La 

marxa, circular, sortirà a les 9 h 

del Centre Cívic Nord, al carrer 

Lledoner, i anirà fins al parc del 

Falgar i la Verneda de Llerona. 

L'activitat, per a la qual no cal ins-

cripció, és gratuïta per a tots els 

participants i comptarà amb un 

vermut a l'arribada. Cada cami-

naire pot portar en una motxilla, 

si vol, esmorzar i beguda.

Mans Unides ha començat a pre-

parar l'excursió popular de Grano-

llers, que se celebrarà el diumenge 

15 de maig. Serà la 39a edició i 

preveu un recorregut de 15 km. 

La marxa sortirà de la Porxada 

a les 8.30 h. Per a la marxa sense 

esmorzar cal inscriure's gratuïta-

ment el mateix dia, a la sortida; i 

per a la marxa amb esmorzar soli-

dari –amb un donatiu de 5 euros en 

benefici de Mans Unides– cal ins-

criure's fins al dia 12 a l'Agrupació 

Excursionista, al GRA o a la seu de 

Mans Unides (c. Anníbal, 60). ❉

Passejada de l'AV 
del Barri de l'Hostal 
fins al Falgar

El 26 d'abril es va celebrar a Roca 

Umbert la 8a edició del Mercat de 

Tecnologia de Granollers per pro-

moure les vocacions científiques 

i tecnològiques entre els joves. En 

total, 500 alumnes de 2n d'ESO dels 

instituts Bellera, EMT, Vallbona, 

Marta Estrada, Estel i Antoni Cume-

lla van participar en les activitats 

organitzades per entitats, centres 

i professionals del sector. Avui, di-

jous (18 h), es lliuraran a la sala de 

plens els premis –dos guanyadors, 

un per batxillerat i un per a cicles 

formatius– als 13 projectes de re-

cerca o de síntesi en l'àmbit tecno-

lògic presentats al premi MTG. ❉

El Mercat Tecnològic 
de Granollers
lliura els premis MTG

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
25/04 Isabel Ruiz Ruiz  82 anys 

25/04 Purifi cación Garcés Moreno 87 anys 
25/04 Concepción Ballester Vega  86 anys
26/04 Trinidad Maya Fernández  69 anys 
26/04 Santi Sunyer Oller  66 anys
26/04 Maria Lluís Lluís  97 anys
26/04 Julián Díaz Vacas  84 anys 
27/04 Agustín Berzal Cuadra  88 anys 
27/04 Pepita Andreu Sardaña     80 anys 
27/04 Àngel Herrero Sala     91 anys
27/04 Pilar Ferris Yeste  40 anys 
27/04 Rosa Isabel Berenguel García 69 anys 

28/04 José Gómez Pérez   87 anys
28/04 Jaume Baucis Quer  64 anys 
28/04 Pedro Alberdy Roldán   57 anys
29/04 Gabriel Fernández Quintana    72 anys 
29/04 Josefi na Marsal Dorca  86 anys
30/04 Adela Martín Noé  92 anys 
01/05 Jaime Collell Cuch  81 anys 
01/05 Francisco Valero Buj  86 anys 
01/05 Manuel Cano Ruiz  66 anys 
02/05 Joan Parera Motino  63 anys 
02/05 Maria Barrera Castell  85 anys
02/05 Dolores Fernández López  86 anys

La marxa solidària 
amb Mans Unides 
serà diumenge 15

km i 5 km popular, la milla i la cur-

sa atlètica de 5 km i 10 km, patins 

10 km, i la milla i la cursa mini de 

200 metres. Els participants van 

gaudir d’activitats lúdiques per a 

les famílies, com el circuit de pa-

tinets elèctrics, inflables, tallers 

infantils, karts i foodtrucks entre 

d'altres. 



dj, 5 maig 2022 15



DJ, 5 MAIG 202216

OPINIÓ

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 
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Amb 70 edicions d'història a la motxilla i diversos processos d'adaptació als 

nous temps, la fira de l'Ascensió proposa un canvi de model que fa anys que es 

reclamava, davant la davallada arreu de l'interès per les fires multisectorials. 

La pandèmia, si és que alguna cosa positiva ha portat, ha permès un temps 

de reflexió per fer renéixer l'esdeveniment granollerí amb una nova temàtica, 

orientada cap a l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Estratègic, 

dels quals fa temps que Granollers en vol ser bandera. Així, al parc firal neix 

una mostra de l'Economia Verda i Circular (EVC) i un espai per a l'alimentació 

conscient que pretén mantenir el públic que fins ara tenia l'Ascensió –amb 

activitats com tallers didàctics i familiars, exposicions i una obertura al riu 

del mateix espai que també albira voluntats municipals d'una ciutat que 

visqui més de cara al Congost–. A més, el fet de centrar la fira temàticament 

vol ser un reclam per a públic forà interessat en el consum eficient i la 

sostenibilitat. Tot plegat es complementarà amb altres mostres al centre i una 

àmplia agenda cultural perquè les Fires i Festes de l'Ascensió siguin també 

motor social i reforç per al teixit associatiu i comercial local. A finals de maig 

se sabrà si el canvi de rumb ha estat reeixit i, segurament, es podrà albirar

si el nou model aguantarà el pas del temps.

RENOVAR-SE O MORIR

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Emoció, dignitat, admiració, lluita, coherència
per sobreviure al feixisme. Això és el que 
em va transmetre l'Alejandro Ruiz-Huerta, 
darrer advocat encara viu dels assessinats 
d'Atocha de 1977 ahir a #Granollers. Gràcies 
@ccoovormaros per fer possible aquest moment

Enric Gisbert @enricgisbert Joan Besson @joanbesson

Culers i pericos junts, aquesta 
tarda, fent costat a l'@ecgranollers
al camp municipal del carrer 
Girona per lligar la permanència 
a Tercera Divisió davant 
#LaPobladeMafumet.

ada persona reacciona a la seva 
manera davant de les adver-
sitats. No tothom viu igual la 
guerra i el genocidi que tenim a 

2.500 km ni tothom té les mateixes possibi-
litats de passar a l'acció.

M'interessa la Humanitat, però, jo, que 
soc de gaudir de la distància curta, m'in-
teresso sobretot per la humanitat de les 
persones. I davant del patiment de veure 
Ucraïna envaïda per un país veí amb més 
potencial bèl·lic i tants ucraïnesos que fins 
fa poc feien com nosaltres –viure, treba-
llar, gaudir de la família, estimar, llaurar-se 
un futur en el país que estimen– fugint de 
les bombes i traspassar la frontera cap als 
països de la Unió Europea, admiro la reac-
ció de moltes persones que s'han decidit 
a contribuir a parar el cop del primer mo-
ment, portar ajuda humanitària i tornar 
amb persones d'Ucraïna perquè no siguin 
bombardejades.

Em fixo en dues iniciatives en concret: el 
Comboi GR-UC i Bombers per Ucraïna. Què 
tenen en comú? Que els integrants no s'ho 
han pensat dues vegades i han trobat 4 o 
5 dies lliures per pujar a la frontera amb 
Ucraïna i tornar a baixar i, l'endemà, des-
prés d'haver dormit una miqueta, repren-
dre l'activitat diària.

Entenc per què ho han fet; per convicció 
i perquè els ho ha dit el cor i, fins i tot te-
nint complicacions diverses, han muntat 
l'expedició, s'han repartit de dos en dos 
per alternar-se conduint cada furgoneta i 
han aconseguit la fita de portar ajuda hu-
manitària i, en el cas dels bombers, materi-
al professional als seus companys d'Ucraï-
na, i tornar amb ucraïnesos per refugiar-se 
a Catalunya, principalment dones, infants i 
persones grans.

El Prufi i el Rodri, dos Blancs veterans, 
van participar de la primera expedició del 
Comboi GR-UC perquè es van assaben-

Persones que ajuden persones
tar que les escoles Pereanton i Cervetó de 
Granollers recollien material i que l'ONG 
És per tu (antiga Vallès Obert) tenia gent 
d'Ucraïna per portar cap aquí i ho van lligar 
tot. Van fer 5.000 km en 4 dies. Molta il·lu-
sió, també cansament i sobretot alleugerir 
el dolor emocional d'aquelles persones. El 
Prufi m'explica que el primer dia de torna-
da, dins les furgonetes imperava el silenci. 
L'endemà, entenent-se com podien en an-
glès bàsic i amb l'ajuda del traductor de 
veu en línia, van interactuar una mica i, en 
arribar a Granollers, tot van ser agraïments 
i abraçades. El Prufi porta la solidaritat a 
l'ADN; va ser objector de consciència i fent 
la PSS a la UAB va anar com a tècnic volun-
tari a camps de refugiats de Bòsnia, va ser 
escolta, pertany a una ciutat bombardejada 
el 1938 i el 1939, li van ferir l'avi a la Bata-
lla de l'Ebre, el pare va patir l'exili i ell ha 
estat regidor de Cooperació i Solidaritat de 
l'Ajuntament de Granollers.

El Samu és bomber del parc de Gra-
nollers. Salva vides. Normalment, ho fa 
en emergències com incendis, accidents, 
inundacions... i l'esclat de la guerra de Rús-
sia contra Ucraïna el va interpel·lar. Es va 
organitzar amb altres bombers de Catalu-
nya per anar a portar ajuda humanitària i 
material per als bombers del país envaït. 
Van formar la primera expedició de Bom-
bers per Ucraïna. Veia reflectit el dolor i 
l'angoixa en la cara dels adults que viatja-
ven en les furgonetes, com el d'una dona, 
que sabia que havien bombardejat la seva 
ciutat, on va haver de deixar el marit. I pen-
sava a alegrar el viatge als nens i nenes del 
comboi a qui els pot quedar un trauma per 
tota la vida (va jugar molt amb ells i hi va 
intercanviar molts somriures).

Tots ho tornarien a fer, si convingués. 
Són persones que ajuden persones.

C

ELISENDA 
CUQUET

Periodista

El Samu, bomber, pensava 

a alegrar el viatge als nens i

 nenes del comboi, a qui els pot

quedar un trauma per tota la vida

olt agraïda per la confian-
ça dels companys i compa-
nyes inscrits i inscrites a Les 
Franqueses en Comú que, en 

l'assemblea local convocada el passat 24 
d'abril, van acordar designar-me com a co-
ordinadora de la nova comissió executiva 
local del meu partit. Em disposo a dirigir 
aquest grup amb la vista posada a les elec-
cions locals que seran convocades a finals 
de maig de 2023.

Hi ha reptes al davant molt engresca-
dors, que intentaré assumir acompanyada, 
de moment, per la Sara Cabañero, en Xavi 
Liria, en David Leiva, en Quintín Valiente, 
en Josep Alarcón i l'Eugènia Martínez. Tots 
sabem que haurem d'ampliar aquest cercle 
de treball, en primer lloc, amb la gent de 
Podem, a qui ja li hem manifestat la volun-
tat de confegir una candidatura de coalició 
(preelectoral). També el volem ampliar 
amb altres veïns i veïnes que estiguin dis-
posats, disposades, a treballar per un mu-
nicipi, poble a poble, més transparent, més 
participatiu, més orientat al benestar soci-
al, amb una correcta planificació urbanísti-
ca i d'obres, sense caure en el faraonisme 
que sovint ha imperat a les Franqueses el 
Vallès i amb uns serveis municipals progra-

M'interessa el bé comú
mats, desenvolupats i avaluats amb criteris 
d'eficiència i d'eficàcia i no només al servei 
de la glòria de l'alcalde o alcaldessa de torn.

Hem decidit no comparèixer en coalició 
(preelectoral) amb ERC, com va passar el 
2019, més que res per intentar representar 
molt millor, en l'àmbit municipal, l'espai 
polític propi que ens pertoca, del que ens 
sentim orgullosos, orgulloses; un espai que 
connecta amb el grup parlamentari d'En 
Comú Podem al Parlament de Catalunya, 
liderat per la Jèssica Albiach, que connecta 
amb el grup confederal d'Unidas Podemos 
al Congrés dels Diputats (malauradament 
no representat al Senat) i que connecta 
amb el grup del Parlament Europeu on fa la 
seva tasca el company i amic Ernest Urta-
sun. També ens sentim partícips de la tasca 
executiva de la Yolanda Díaz a la Moncloa, 
en l'àmbit de govern, i amb l'espai plural i 
ampli que, en l'àmbit electoral, s'albira que 
en el futur es generarà al seu entorn.

Amb ERC no tanquem les portes a acords 
postelectorals, si els pactes són necessaris, 
per començar a dibuixar des del mateix 
2023 un nou model de municipi, perquè 
sabem que en aquest terreny tenim ambi-
cions compartides i anhels similars i val-
drà la plena aplegar forces per encetar una 
nova etapa a l'alcaldia de les Franqueses 
del Vallès. Certament, Junts ens ho ha po-
sat fàcil per fer-ho millor. El que passa és 
que ho voldrem fer no una mica millor, sinó 
molt millor. Ara toca treballar pel bé comú, 
com mai i més que mai.

M

DOLORS AMARO
Coordinadora de les 

Franqueses En Comú
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El grup Suma Capital ha adquirit 

el 45% de la distribuïdora de fer-

reteria i subministraments indus-

trials Ferreteria Mengual, amb seu 

central al polígon Palou Nord de 

Granollers. Amb aquesta operació, la firma granollerina preveu impul-
sar un pla d'expansió arreu de l'Es-

tat. L'actual conseller delegat de la firma, Carlos Mengual, mantindrà 
la majoria accionarial de la com-panyia i liderarà el creixement del negoci que continuarà tenint la seu 
a Granollers. L'estratègia de creixe-ment de Mengual se centrarà en el desenvolupament orgànic del ne-

goci mitjançant l'adquisició d'em-

preses que permetin expandir la 

presència fora de Catalunya, el seu principal mercat avui dia. Suma Capital, per la seva banda, que ha 
desemborsat 10 milions d'euros en aquesta compra, comptarà amb 
el compromís de SC Growth Fund 

arxiu

MENGUAL  La distribuïdora de ferreteria té la seu al polígon Palou Nord

EMPRESES  LA DISTRIBUÏDORA DE FERRETERIA I SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS VA FACTURAR L'ANY PASSAT 14 MILIONS

II, el fons de capital expansió ges-

tionat pel mateix grup, que busca 

donar suport a empreses espanyo-

les rendibles per accelerar els seus plans de creixement orgànic.
Amb més de 50 anys d'experi-

ència en el sector i una plantilla de 

40 persones, Mengual és un dels 

líders estatals en la distribució i 

comercialització de material de 

ferreteria especialitzat en ferra-mentes de fusta. La firma disposa 

Mengual prepara un pla
d'expansió a l'Estat amb la 
venda del 45% de les accions

FP Granollers Dual, la Fundació 

Bertelsmann i l'Ajuntament orga-

nitzen dimecres, d'11 a 13.30 h, a 

la Sala Tarafa, una jornada amb el 

títol FP dual, una oportunitat per 

a les empreses. La sessió arrenca-rà amb una xerrada de Guillem Salvans, gestor de projectes de la 
Fundació Bertelsmann, amb el tí-

tol FP dual: oportunitat de capta-

ció de talent jove per a les empre-

ses, seguida d'una altra ponència 

–Visió de l'oferta formativa d'FP 

dual a la zona de Granollers des de 

la perspectiva de les professions–, 

amb Pere Gabern, secretari del 

Consell d'FP de Granollers. Tot seguit hi haurà una taula rodona sobre bones pràctiques d'FP dual 
–debat entre empresa, centre edu-

catiu i aprenent–, moderada per 

Mercè Comas, de la Cambra del 

Vallès Oriental, i el lliurament de 

reconeixements a les empreses 

que aquest curs han acollit apre-nents d'FP dual. També hi haurà un espai d'interactivitat entre les 
empreses i els centres educatius. 

La firma, amb seu al

polígon Palou Nord, vol 

créixer comprant altres 

referents del sector

El Cabana Market, dissabteLes Franqueses activa 10 nous plans d'ocupació
Una quinzena de petits creadors participaran 

dissabte (d'11 a 21 h), a la plaça de l'Església, 

en la 4a edició del Cabana Market, un petit mercat artesanal jove complementat amb zona gastronòmica i concerts de joves de la comarca.
Deu persones en situació d’atur de llarga durada o amb dificultats peraccedir a una feina van signar la setmana passada amb l'Ajuntament de les 
Franqueses un contracte laboral de sis mesos, una oportunitat per impulsarla seva reincorporació al circuit laboral. Aquests 10 nous plans d'ocupació faran feines de manteniment de parcs, jardins, escoles i via pública.

ECONOMIA

FORMACIÓ

FP dual: una

oportunitat per

a les empreses

d'un ampli catàleg de productes 
de més de 18.000 referències de 

les principals marques del sector i un servei d'assessorament per a 
més de 9.000 clients.L'any passat, la firma va superar 
els 14 milions de facturació, im-

pulsada per una forta presència 

online, que representa prop de la meitat de les vendes, i l'obertura 
d'un nou establiment de 1.500 me-

tres quadrats a Barcelona, al sec-

tor La Maquinista, que substitueix 

la botiga que la distribuïdora ja te-

nia en funcionament al carrer Gui-púscoa, també a Barcelona. Aques-ta nova obertura s'emmarcava en 
el pla estratègic de Mengual per modernitzar i potenciar les vendes d'autoservei als punts de venda. A més, la firma també disposa de la seva seu central a Granollers, de 
5.600 metres quadrats, i d'un ma-

gatzem de 2.100 metres a Lucena (Còrdova), obert l'any 2018. i

Primer de Maig: reivindicació i acció

Sindicats com la CNT i COS, partits, organitzacions i entitats d'esquerres  
es van mobilitzar diumenge a Granollers amb motiu del Primer de Maig.  
La marxa va sortir de la plaça Serrat i Bonastre i va acabar a la Porxada,  
on van tenir lloc els parlaments i es van cremar simbòlicament les reformes 
laborals i els contractes precaris. "Avui sortim a plantar cara contra la  
precarietat laboral, la bretxa de gènere, les reformes laborals, la sinistralitat 
laboral i la carestia de la vida", deia la CNT. Els manifestants, que també 
denunciaven la pèrdua de poder adquisitiu i l'elevat atur juvenil, es van 
aturar al nou CUAP del carrer Girona per rebutjar les retallades en sanitat.

xavier solanas

SINDICATS  MOBILITZACIÓ D'ORGANITZACIONS D'ESQUERRES

Dijous, coincidint amb el Dia Inter-

nacional de la Seguretat i la Salut 

en el Treball, CCOO del Vallès Ori-ental va organitzar a Granollers un 
acte de record i homenatge al grup d'advocats d'Atocha que el 24 de gener de 1977 van ser atacats per 
un grup de pistolers d'extrema dre-ta. Aquell atac, que va tenir un fort 
impacte social i polític en la societat de l'època, va deixar cinc advocats 
laboralistes morts i quatre ferits. L'homenatge de CCOO va arren-

car al matí a la seu del sindicat, al carrer Pius XII, on es va descobrir 
una placa que dona el nom d'Abo-

gados de Atocha a la sala d'actes 

de la seu de Granollers. A la tarda, a La Tela, hi va haver un acte en què van participar, entre d'altres, Alejandro Ruiz-Huerta, advocat supervivent del col·lectiu d'Atoc-

ha, i Javier Pacheco, secretari ge-

neral de CCOO de Catalunya. Per 

Juan Jiménez, secretari general del sindicat a la comarca, l'acte posava en valor la història de l'organitza-

ció sindical. "Volem explicar què 

ha estat el moviment obrer i el 

paper de CCOO en la democràcia 

imperfecta que tenim ara", deia.

Alejandro Ruiz-Huerta, testimo-

ni directe d'aquella experiència, apuntava que "ara més que mai 

és moment d'estar al costat de 

la memòria històrica i democrà-

tica", i admetia que "la democrà-

cia actual encara té molts caps 

per lligar". En aquest sentit, deia, 

"cal seguir treballant per millo-

rar la democràcia", i alhora es mostrava preocupat per "l'ascens 

de l'extrema dreta feixista". "No 

es poden fer pactes amb l'extre-

CCOO del Vallès Oriental homenatja els 
advocats d'Atocha assassinats el 1977

ma dreta, és impresentable des 

d'un punt de vista polític i histò-

ric", afirmava Ruiz-Huerta. També Pacheco apuntava que 
"les amenaces de la Transició no 

queden tan lluny de les actuals, 

ja que els hereus d'aquells pisto-

lers són avui a les institucions". Alertava que "no hi ha solucions 

simples per a problemes comple-

xos" i afegia que "les petjades dels 

qui ens han precedit en el ens 

marquen el camí per orientar les 

estratègies del moviment obrer 

en l'actualitat". "Mirar el passat 

serveix per tenir molt present el 

que hem de fer de cara al futur". En l'acte també es va fer entre-

ga del pin commemoratiu a les 34 

persones de la comarca que en-

guany han celebrat 25 anys d'afi-

liació al sindicat.  x.l.

AMB ALEJANDRO RUIZ-HUERTA, SUPERVIVENT DE L'ATAC, I JAVIER PACHECO, SECRETARI GENERAL
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La 70a edició de les Fires i Festes 

de l'Ascensió, que se celebraran 

del 24 al 29 de maig, és "un pro-

jecte que reneix i creix, com co-

munica la imatge d'enguany", 

deia dimarts la regidora de Pro-

moció Econòmica, Gemma Gimé-

nez, a la presentació d'aquesta 

edició repensada després de set 

dècades de tradició i de dos anys 

d'aturada per la pandèmia. L'al-

caldessa, Alba Barnusell, assegu-

rava que s'ha apostat pel canvi, 

però sense renunciar als orígens, 

de manera que l'Ascensió serà "un 

–que a la llarga acabarà sent de 

vehicle elèctric–. 

La Fira EVC, doncs, se centra en 

un àmbit temàtic, tenint en compte 

que "en general, les fires d'àm-

bit local tenen un futur incert, 

de manera que hem volgut que 

la fira comercial convisqui amb 

una mostra, que inclourà con-

ferències, exposicions a cada 

pavelló i taller didàctics", detalla 

Vizcaíno. De fet, el 25 i 26 de maig 

l'Hotel Ciutat acollirà també unes 

jornades tècniques a l'entorn de 

l'economia verda. De fet, l'Ascensió 

és un "projecte per al públic de 

sempre, però que també vol re-

bre nou públic de fora", de mane-

ra que es difondrà també a mitjans 

generalistes com TV3 i RAC1.

D'altra banda, l'Ajuntament 

aprofitarà la fira de l'EVC per 

presentar l'Oficina de Rehabili-

tació Energètica d'Habitatges, un 

servei gratuït d'assessorament a 

propietaris i comunitats de veïns 

per assolir habitatges més confor-

tables, saludables i eficients. As-

sessorament tècnic especialitzat 

per reduir el consum energètic, 

disminuir les emissions de CO2, 

millorar el confort dels habitatges 

i la seva revalorització i accedir a 

subvencions.

Mostres al centre
La proposta de mostres es diver-

sifica, de manera que la plaça de 

l'Església acollirà els 14 exposi-

tors de la Cheese party, un mercat 

del formatge que vol posar en va-

lor el productor i difondre l'oferta, 

amb la participació de la DO Ale-

lla, que farà maridatge amb taules 

de formatge. L'espai, doncs, comp-

tarà amb un servei de tast i estarà 

punt de confluència de la cultu-

ra, la tradició, l'empresa i també 

del compromís per a la transició 

verda i la sostenibilitat".

Així, Giménez explicava com 

s'ha renovat la proposta del parc 

firal i s'han incorporat altres mos-

tres al centre. En aquest sentit, el 

director d'aquesta nova edició, 

Gregori Vizcaíno, destacava "la 

pluralitat de fires" de l'Ascen-

sió i la Fira de l'Economia Verda 

i Circular (EVC) en substitució de 

la carpa multisectorial al parc fi-

ral. A més, "hem obert la fira al 

riu, de manera que la mostra 

s'ha distribuït diferent", des-

crivia. Així, el parc firal, amb més 

d'un centenar d'expositors, tindrà 

tres principals pavellons: l'EVC, 

l'espai gastronòmic Menjar bé i el 

Market, així com un altre sector 

dedicat a la mobilitat, amb l'habi-

tual mostra de vehicles d'ocasió 

M.E.

ESDEVENIMENTS ENTRE EL 24 I EL 29 DE MAIG, EL PARC FIRAL VIURÀ L'EXPOSICIÓ D'ECONOMIA VERDA I CIRCULAR, I EL CENTRE, LA CHEESE PARTY  I LA MOSTRA D'OFICIS

La fira de l'Ascensió fa un gir temàtic 
cap a l'economia verda i físic cap al riu

PRESENTACIÓ  Villegas, Barnusell, Giménez i Vizcaíno, a la Sala Tarafa

amenitzat amb música en directe.

La Porxada també serà prota-

gonista a l'Ascensió i acollirà una 

mostra d'oficis tradicionals, amb 

un bufador de vidre, un tallador, 

un ninotaire, un cisteller, un pi-

capedrer, un forjador, un llauner, 

un sabater i un ceramista, "oficis 

antics que actualment tenen de-

manda i connecten tradició amb 

transició verda", deia l'alcaldessa.

Finalment, la consolidada fira 

JugarxJugar deixa el parc firal i es 

trasllada a Roca Umbert, "en un 

format més professional, que 

La fira Jugar x Jugar es
 traslladarà a Roca Umbert
i pretén atraure un públic

més especialitzat 

2021

Les festes de l'Ascensió també han volgut repensar-se per ampliar el programa, 

que, tal com explicava la regidora de Cultura, Maria Villegas, tindrà quatre eixos. 

El primer serà la tradició i gràcies a les entitats de cultura popular –Blancs i Blaus 

recuperen l'Ascensió als Sheila, Amics dels Gegants farà el passacarrers, Xics 

farà diada a la Porxada i, amb Diables, convidarà Joan Garriga i Carles Belda a un 

concert als Jardins de Lluís Companys. El segon, la creativitat, se centra en el Fem 

un llibre –la construcció d'un volum gegant il·lustrat que per 41a vegada impulsa 

el Casal del Mestre amb La Gralla i la col·laboració de l'alumnat de l'institut Celestí 

Bellera i il·lustradors professionals–. Com és habitual el tercer eix són les arts 

de carrer, amb la Passada de l'Ascensió, que enguany tindrà com a protagonisme 

el món dels clowns amb el títol La Pallassada, una passada de nassos, amb 

companyies i pallasses com Bleda, Bergamotto Company i Cia Bucraá, entre d'altres. 

Finalment, pren protagonisme com a quart eix la música, amb el concert jove amb 

La Sra. Tomassa, la nit de taverna amb la Polifònica de Granollers, els Amics de

la Unió al Teatre Auditori i la ballada de swing amb Lindyfrogs a la plaça Maluquer.

Festes amb tradició, música i 
una passada dedicada al clown

ENTRE EL 24 I EL 29 DE MAIG, EL PARC FIRAL VIURÀ L'EXPOSICIÓ D'ECONOMIA VERDA I CIRCULAR, I EL CENTRE, LA CHEESE PARTY  I LA MOSTRA 

podrà atraure públic més es-

pecialitzat", apuntava Vizcaíno. 

Així, de divendres a diumenge, 

s'hi instal·laran 17 expositors, en 

una edició en què s'incrementa la 

presència d'editorials de jocs de 

taula i en què l'organització de les 

activitats canvia de ludoteca lliure 

a la dinamització personalitzada 

de taules de joc. A més, a banda 

d'una nova edició del Concurs 

Ciutat de Granollers, també es 

crea el premi Ludo Qualitas, que 

vol convertir-se en una marca de 

qualitat i referent de tot l'Estat.

Tornant a la imatge de l'Ascen-

sió 2022, Giménez recordava que 

manté l'A com a marca de refe-

rència, però "convida a fer un 

recorregut circular per tots els 

espais de la fira, simbolitzats 

amb diferents colors, que són 

punt de trobada per compartir 

coneixement". ❉ M.E.
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Granollers recursos 

industrials (GRID), la 

plataforma per a l’ús 

eficient dels recursos 

no aprofitats i la cooperació entre 

empreses per a l'economia circu-

lar, presentarà, en el marc de la 

fira de l’Economia Verda i Circular 

(EVC) de l’Ascensió, la competició 

GR-Idees, convocada per primer 

cop amb l'objectiu de desenvolu-

par idees de negocis circulars.

Concretament el GR-Idees es 

presentarà en primícia en l'EVC 

Lab, la jornada tècnica dedicada 

als professionals que tindrà lloc 

el 26 de maig a l'Hotel Ciutat. La 

competició es farà partint de qua-

tre recursos del mercat del GRID 

–residus, restes d'estoc, elements 

reemplaçats, etc. que altres poden 

aprofitar–, sobre un dels quals els 

participants hauran de presentar 

idees d'aprofitament, basades en 

la innovació, la creativitat i la cre-

segona fase de desenvolupament 

del pla de negoci per veure'n la vi-

abilitat –amb una memòria amb la 

proposta de model de negoci i una 

proposta inicial de pla d'empresa–, 

que s'haurà de lliurar abans d'aca-

ació de valor. Els recursos que es 

plantejaran per al concurs es des-

cobriran a l'EVC, el mateix dia 26.

La primera fase de presentació 

d'idees s'allargarà fins al 15 de 

juliol. La competició inclourà una 

L’energia és un cost gestionable per 

a les empreses? Amb aquesta pre-

gunta, Pimec Vallès Oriental vol 

obrir el debat a les jornades tècni-

ques que, en el marc de la Fira EVC, 

es faran el 26 de maig a l'Hotel Ciu-

tat. La patronal de la petita i mitjana 

empresa hi participarà activament 

amb una matinal que cercarà solu-

cions a l'encariment de l'energia.

Així, a les 10 h, la vicepresidenta 

de Pimec, Mireia Cammany, dona-

rà la benvinguda als assistents, i el 

conseller delegat de Km Energy i 

membre de la comissió d'Energia 

de Pimec, Santi Martínez, presen-

tarà la sessió, en què també farà de 

moderador. Joan Vila, conseller de 

LC Paper, president de la comissió 

d’Energia de Pimec i membre del 

patronat de la Fundació EuroPA-

CE, iniciarà el bloc de conferències 

amb un repàs a la seva experiència, 

recollida amb el títol Passat, pre-

sent i futur de la gestió energètica 

d'una paperera de la Garrotxa.

La següent ponència anirà a càr-

rec de la consultora economicofi-

nancera, presidenta de Pimec Autò-

noms i vocal de la Junta del Col·legi 

d'Economistes de Catalunya Elisa-

bet Bach, que abordarà precisa-

ARXIU

CAN MUNTANYOLA

ESPECIAL ASCENSIÓ 2022 | Fira de l'Economia Verda i Circular GRANOLLERS RECURSOS INDUSTRIALS TAMBÉ TINDRÀ ESTAND

L'HOTEL CIUTAT ACOLLIRÀ LES JORNADES TÈCNIQUES EL DIA 26

GRID prepara el primer concurs 
d'idees de negocis circulars

DANIEL BOIL  Clourà la jornada

NEGOCIS CIRCULARS  Exemple de reaprofitament de sacs de cafè

Pimec cercarà solucions 

a l'encariment de l'energia
La Fundació Rivus –una eina que 

té per objectiu vehicular la con-

servació, l'estudi, el coneixement i 

la implicació de la ciutadania en la 

preservació dels espais fluvials– i 

el Consorci Besòs Tordera seran 

presents a l'espai Fòrum de l'ECV 

a través de quatre activitats i l'es-

tand. La primera, divendres 27 de 

maig (16 h), serà una ponència 

de Manel Isnard, responsable de 

Medi Fluvial del Consorci, i Sònia 

Sánchez, investigadora i tècnica 

de la Fundació Rivus, amb el títol 

Dels rius morts a la llúdriga. 

Dissabte, serà el torn d'una vi-

sita al Congost (10.30 h) –després 

d'una explicació i vídeo a l'estand, 

i amb una passejada guiada a la 

zona del riu propera a l'espai fi-

ral– i a les exposicions Les Aus, 

Peixos i La llúdriga (17, 18 i 19 

h), també situades a l'estand de la 

fundació a la fira. 

Diumenge (10.30 h) es podrà 

fer la visita Vols descobrir el viatge 

de les aigües invisibles? a l'estació 

depuradora d'aigües residuals 

(EDAR) de Granollers amb ins-

cripció prèvia al Consorci Besòs 

Tordera (que es tancarà dissabte 

28 de maig a les 18 h). 

La Fundació Rivus 

i el Consorci volen 

difondre l'estat 

de la fauna fluvial

bar l'agost. La idea guanyadora es 

donarà a conèixer al novembre, en 

el marc de la Setmana Europea de 

la Prevenció de Residus.

La participació del GRID a la 

fira de l'EVC serà, però, més àm-

plia, ja que també disposarà d'un 

estand en què explicarà el projec-

te del GRID i mostrarà els quatre 

recursos del GR-Idees, així com 

altres per visibilitzar com poden 

ser aprofitats –com la iniciativa 

de l'entitat Sant Tomàs, que ha 

donat un nou ús (sotagots, estova-

lles) als sacs de cafè de l'empresa 

Dibar Cafè, i la segona vida que els 

estudiants de FFI han donat a les 

sabates de seguretat de Mondelez, 

també exemple de com el GRID 

aprofita també "el potencial de 

connectar la part industrical i 

la part social", explica la tècnica 

Mònica Cañamero.

En els quatre anys de funciona-

ment del GRID, les seves iniciati-

ment la pregunta de si l'energia 

és un cost gestionable per als au-

tònoms. Tot seguit, la presidenta 

del Clúster de l'Energia Eficient de 

Catalunya i directora del Depar-

tament de Consultoria Energètica 

i Sostenibilitat d'ARCBCN, Esther 

Izquierdo, parlarà de l'eficiència 

energètica com a optimització del 

consum. La darrera conferència 

anirà a càrrec d'Oriol Xalabarder, 

conseller delegat d'Electra Calden-

se Holding i president d'ASEME, 

que exposarà solucions pràctiques 

d'estalvi energètic. La jornada se-

guirà amb una taula rodona i un de-

bat obert al públic i es clourà amb 

unes paraules del president de Pi-

mec Vallès Oriental, Daniel Boil. 

ves –mercat de recursos, trobades 

i esmorzars  i projectes de coo-

peració– han tingut més de 400 

participacions d'empreses. Per 

continuar donant-se a conèixer, el 

GRID també participarà en l'espai 

Fòrum, que acollirà un programa 

de conferències i debats. Dissabte, 

Verònica Kuchinov, consellera de 

l'empresa Simbiosy i experta en 

simbiosi industrial i eficiència de 

recursos, hi farà una ponència so-

bre què és l'economia circular. 

■  A la fira de l'economia verda i cirular 
de l'Ascensió també hi haurà propos-
tes expositives i de divulgació, com la 
impulsada per l'Agència Catalana de 
l'Aigua i la Diputació de Barcelona, que 
han produït la mostra Menys plàstics, 

més vida! sobre l'impacte dels plàs-
tics en el medi marí i com reduir-ne 
l'ús. L'exposició posa sobre la taula el 
problema generat per l'ús generalitzat 
i inadequat dels plàstics amb un relat 
que s'estructura en sis blocs: Plastic 
paradise; Polseres d'aigua; Sopa de 
mar; Esports Nàutics; Un món de plàs-
tic; i Alternatives sostenibles.

L'ACA I LA DIPUTACIÓ 
EXPOSARAN 'MENYS 
PLÀSTICS, MÉS VIDA!'

En els quatre anys 
de funcionament del GRID, 

ha tingut més de 400
 participacions d'empreses



DJ, 5 MAIG 202222

ESPORTS

El CEFS, a un punt del descensEl Llerona depèn d'ell mateix per la salvació

El sènior A del CEFS Ciutat Granollers segueix 
en caiguda lliure a la Segona Catalana de 
futbol sala. L'equip va caure golejat contra el 
líder, el Prat de Lluçanès (4-12) i ja està a un 
punt del descens. Dissabte visita el Mataró B.

El sènior femení del Llerona arriba a l'última jornada de la fase de 
Preferent amb un marge de tres punts amb el descens, que ocupa 
l'Andorra. Precisament, l'equip franquesí, que depèn d'ell mateix, 
visita l'equip andorrà amb tot de cara per salvar la categoria 
perquè un empat li donaria la permanència matemàtica.

L'Esport Club Granollers ha bai-
xat a la Primera Catalana després 
de perdre contra la Pobla de Ma-
fumet (2-4) i el triomf del Sants 
contra el Vilafranca (3-0). L'equip 
dirigit per José Solivelles ho tenia 
tot de cara per celebrar la perma-
nència davant la seva afició, però 
no va fer els deures i la carambola 
de resultats li ha fet consumar el 
descens de categoria. 

L'ECG només havia de guanyar 
contra la Pobla de Mafumet, equip 
que no s'hi jugava res, per certifi-
car el cinquè lloc per la cua, que 
ara per ara és plaça de la Tercera 
RFEF. El duel va començar ma-
lament pels granollerins per les 
lesions de Padilla i Albert Vega, en 
la primera mitja hora de joc. A la 
mitja part, la graderia es va que-
dar glaçada amb els dos gols visi-
tants, el 0 a 1 d'un mal refús i el 
0 a 2 en una acció desafortunada. 

En la mitja part, l'ECG era equip 
virtual de la Primera Catalana per-
què el Sants guanyava contra el Vi-
lafranca (1-0) i el Figueres empa-
tava contra el Sant Andreu (0-0). 
Amb aquests resultats, a l'Esport 
Club li valia amb un empat per 
salvar-se del descens, però es va 
quedar amb la mel als llavis. Tot 

FUTBOL | Tercera RFEF  PERD A CASA CONTRA LA POBLA MAFUMET (2-4) I PERD LA CATEGORIA

i marcar el tercer gol la Pobla de 
Mafumet només començar la se-
gona part, l'ECG va revifar amb dos 
gols seguits: al minut 75, Gerard 
Urbina; i al 77, amb xut d'Aitor. 

A l'equip de Solivelles encara li 
valia l'empat per salvar la catego-
ria i al tram final el conjunt grano-
llerí es va bolcar en l'atac per mar-
car el tercer gol i rubricar l'empat. 
L'empenta local, amb més cor que 
cervell, es va trastocar amb un gol 
al contraatac dels visitants, que 
van aprofitar un mà a mà per mar-

XAVIER SOLANAS

car el definitiu 2 a 4, que va silen-
ciar el camp del carrer Girona com 
feia temps que no es recordava. 

L'ECG ha acabat al quart lloc per 
la cua amb 31 punts, empatat amb 
el Sants, cinquè per la cua i salvat 
–si finalment no hi ha descensos 
compensats–. 

Directiva i plantilla, tocades
El sènior masculí de l'EC es va bui-
dar dins el terreny de joc, però no 
va ser suficient per salvar la catego-
ria de la Tercera RFEF. El club posa 
punt final a una etapa de sis tempo-
rades seguides en la categoria esta-
tal del futbol amateur. "Estem em-

prenyats perquè quan ho teníem 

més difícil amb el 0 a 3, hem fet 

el més complicat i hem estat 2 a 

3. Sabíem que l'empat ja ens va-

lia. Ens han fet 5 xuts entre els 3 

pals i ens han fet 4 gols", deia en 
acabar el duel José Solivelles, molt 
afectat pel descens.  

El club afrontarà la pròxima 
temporada el curs a la Primera 
Catalana, categoria que va dis-
putar per últim cop la campanya 
2014-2015. "Això és futbol i hi 

ha equips que han lluitat per 

pujar i nosaltres, fins al final, 

per no baixar", explicava el presi-
dent, Ángel Aguirre, que ja només 
pensava en fer feina per "recupe-

rar la categoria, tot i que sabem 

que és molt complicat. Però ja 

hem pujat altres vegades, ho 

tornarem a fer". JL.R.B.

Última jornada tràgica que 
acaba amb el descens de l'EC 

EL TÈCNIC NO HA DECIDIT EL SEU FUTUR A LA BANQUETA

Un cop consumat el descens de 
categoria, l'atenció se centra en 
el nou projecte esportiu de cara la 
pròxima temporada de l'ECG a la 
Primera Catalana. El club vol recu-
perar com més aviat millor la Ter-
cera RFEF i per aconseguir la fita 
esportiva confia en la continuïtat 
de José Solivelles com a entrena-
dor. Segons ha pogut saber Som-
Granollers, la directiva confia ple-
nament en la tasca de Solivelles i 
preveu una reunió en els pròxims 
dies per aclarir la situació de la 
banqueta. 

Solivelles té contracte amb l'ECG 
per una temporada més, però hi 
ha una clàusula alliberadora que 
permet al tècnic decidir quin és el 
seu futur. El club vol que continuï 

a la banqueta granollerina i sigui 
el responsable de la tornada de 
l'equip a la Tercera RFEF. La di-
rectiva valora molt positivament 

la tasca del tècnic, que va agafar 
les regnes de l'equip quan estava 
en una situació mot complicada. 

En els propers dies hi ha pre-
vista una reunió entre la gestió 
esportiva del club i el tècnic per 
valorar la situació. Tot i això, l'en-
trenador, a hores d'ara, encara no 
s'ha pronunciat sobre el seu futur 
i tindrà uns dies de reflexió per 
prendre la millor decisió per al 
club. En qualsevol cas, la situació 
es vol aclarir en uns dies per inici-
ar el projecte esportiu del club a la 
Primera Catalana. JL.R.B.

ARXIU

La gestió esportiva i 
el  tècnic es reuniran 

en els  propers dies 
per prendre una decisió

JOSÉ SOLIVELLES  

La directiva de l'ECG 
aposta per Solivelles

El CF Les Franqueses ha tancat la 
seva etapa a la Primera Catalana 
amb un triomf en l'última jorna-
da contra la Unificació Llefià, per 
3 a 1. L'equip franquesí militarà 
la pròxima campanya a la Segona 
Catalana "amb la intenció de re-

cuperar la Primera Catalana", 
explica el vicepresident del club, 
Joan Arabia. 

L'equip ha acabat a l'antepe-
núltim lloc, amb 31 punts, a 2 de 
la salvació. La temporada fran-
quesina ha estat irregular després 
d'haver hagut de destituir Mano-
lo Parralo passades 15 jornades. 
Aleshores, el club va apostar per 

la batuta de Juanma Fernández, 
que en 11 partits ha aconseguit 19 
punts. "No hem quedat descon-

tents amb aquest últim entre-

nador [Juanma Fernández], ha 

fet tot el que ha pogut i veurem 

com planifiquem la pròxima 

temporada", assenyala Arabia, 
que afegeix: "Fernández va aga-

far l'equip en una situació molt 

complicada". 
La directiva franquesina ja ha 

iniciat la planificació del pròxim 
curs a la Segona Catalana i s'ha 
donat de marge una setmana per 
començar a prendre decisions so-
bre el primer equip. 

El CF Les Franqueses marxa 
de Primera amb un triomf

Primera Catalana  LA DIRECTIVA JA PLANIFICA EL NOU CURS
X.S.

Víctor Font, al camp del carrer Girona
El partit decisiu de l'ECG contra la Pobla de Mafumet va despertar un gran 
interès i la graderia del camp municipal del carrer Girona es va omplir 
d'alguns aficionats de renom. Entre aquests, hi havia el granollerí Víctor 
Font, que va optar a la presidència del FC Barcelona, i se li va veure assegut 
amb l'exjugador Juli López. També hi havia altres noms il·lustres del futbol 
d'elit, ara entrenadors, com Toni Jiménez i David Hidalgo. 

EN JOC  L'ECG encaixa el quart gol, que acaba amb l'empenta local
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BMG
El KH-7 Granollers vol passar pà-
gina de la disputa de la Copa de 
la Reina després de caure en els 
quarts de final contra l'Atlético 
Guardés (26-31). L'equip, dirigit 
per Salva Puig, no va poder amb 
la maledicció dels quarts de final 
d'aquesta competició i un any més 
el BMG no ha pogut passar de la 
primera ronda de la fase.  

Salva Puig ja havia avisat de 
la perillositat de l'Atlético Guar-
dés en la recuperació de pilotes, 
que finalment va ser una de les 
claus de la derrota granollerina. 
"Ha estat un partit en el qual el 

Guardés ha estat superior, en 

general, i a nosaltres ens ha pe-

nalitzat molt les pèrdues de pi-

lota que hem tingut i ha facilitat 

el joc de transició. Així ens han 

pogut fer gols ràpids i senzills", 
explicava Puig. 

El KH-7 BMG enfila ara el tram 
final de la temporada amb l'objec-
tiu d'assegurar, com a mínim, el 
sisè lloc de la lliga. 

Per acabar la temporada que-
den quatre jornades i aquest cap 
de setmana el KH-7 descansa. El 
pròxim duel serà el 14 de maig a 
Tenerife.  jl.r.B.

HANDBOL | Copa de la Reina  PERD LA PRIMERA RONDA DE LA FASE CONTRA EL GUARDÉS

El KH-7 cau en els quarts 
de final de la Copa 

El sènior masculí del CNG ha tan-
cat la segona fase d'ascens amb un 
triomf contra el Sant Feliu, per 13 a 
14. L'equip ja no tenia cap opció de 
disputar les eliminatòries per pu-
jar a la màxima categoria estatal, 
però tanca la lligueta amb un mi-

El CNG lluitarà pel setè lloc
llor regust i preparat per intentar 
quedar al setè lloc de la categoria. 

L'equip dirigit per Tomas Bru-
der evita acabar cuer de la segona 
fase i obté el setè lloc de la lligueta, 
amb 15 punts, tot i que haurà de 
disputar una eliminatòria, a partit 

WATERPOLO | Primera Divisió  TANCA LA SEGONA FASE AMB UN TRIOMF CONTRA EL SANT FELIU

Campiones de la Minicopa de la Reina

El futur del BM Granollers femení està assegurat amb la generació 
d'or del cadet, que diumenge va guanyar la Minicopa de la Reina, 
que va coincidir amb la fase final de la Copa de la Reina absoluta 
a Sant Sebastià (el País Basc). Les cadets granollerines van ser les 
protagonistes del campionat estatal després de guanyar la final contra el 
Costa del Sol Málaga Norte, per 30 a 22. A més, la jugadora més valuosa 
de la final va ser la granollerina Kadiatou Jallow, amb 10 gols, i va ser 
també la màxima anotadora de la final. El cadet granollerí va completar 
la Minicopa de la Reina amb un ple de victòries perquè va guanyar també 
els tres partits de la fase de grups contra l'Aula Valladolid (26-19), 
l'Elx (18-16) i l'Atlético Guardés (19-24).  En aquesta primera fase de la 
Minicopa, Júlia Gómez va ser la màxima golejadora amb 17 gols, seguida 
de les granollerines Jallow (14) i Mariona Bruach (11). 

únic, contra el vuitè classificat, el 
CN Montjuïc, que suma 13 punts. 
Aquest últim partit servirà per 
tancar la temporada estatal 2021-
2022 del CNG masculí i concertar 
la posició final, setè o vuitè classifi-
cat. El partit es jugarà el pròxim 14 
de maig a la piscina del CN Montju-
ïc a les 12 h. 

El Fraikin Granollers ha cedit el 
segon lloc al Bidasoa després de 
perdre el transcendental partit a 
Irun, per 29 a 27. L'equip grano-
llerí va fer un gran partit al País 
Basc, però es va trobar amb les 
aturades de José Manuel Sierra 
sota els pals, que va minvar l'efec-
tivitat vallesana de cara a porteria.

Aquest era el duel pel segon lloc, 
que es va decantar a favor del bas-
cos. Al descans, el Bidasoa ja gua-
nyava amb un avantatge de dos 
gols (15-13), però a la represa hi 
va haver molta alternança a l'elec-
trònic. De fet, el Granollers va arri-
bar als últims quatre minuts amb 
dos gols d'avantatge (25-27), però 
aleshores es va veure el millor Si-
erra, que va ser un veritable mur 
i va aconseguir capgirar l'electrò-
nic a base de bones intervencions 
fins a guanyar el partit, 29 a 27. 
"S'ha decidit per la bona actua-

ció de Sierra. Quan el porter et 

fa un 40% d'aturades i té una 

quantitat molt gran d'encerts 

en llançaments de 6 metres, vol 

dir que ho està fent molt bé. A 

El Fraikin cedeix el segon 

lloc contra el Bidasoa

HANDBOL | Asobal  QUATRE JORNADES PER ACABAR LA LLIGA

més que tu també trobes situa-

cions clares de llançament", ex-
plicava el tècnic granollerí Anto-
nio Rama, que afegia: "els últims 

minuts, el seu porter a tancat la 

porteria".
Quan falten quatre jornades per 

acabar la temporada, el Fraikin és 
el tercer classificat amb 37 punts, 
a 1 del segon, el Bidasoa. Els gra-
nollerins necessiten no fallar i es-
perar l'errada dels bascos. 

El pròxim partit del Fraikin 
BMG serà contra el Cuenca, que 
actualment és el cinquè classificat 
amb 29 punts.  jl.r.B.

FRAIKIN BMG - CUENCA

Dissabte, 7 - 20 h Granollers

El BM Granollers i Jan Gurri han arribat 

a un acord per renovar el contracte del 

jugador amb el Fraikin fins al 2025, és 

a dir, per a tres temporades més. De 

fet, el jugador tenia contracte en vigor 

fins al juny de 2023 i el club ha volgut 

ampliar el contracte dos anys més.  

Fins aleshores, també s'ha renovat a 

Pol Valera, Oriol Rey, Marc Guàrdia i 

Sergi Franco.

JAN GURRI RENOVA  
FINS AL CURS 2025

L'Spartans disputarà la final four de la lliga estatal de rugbi en cadira 
de rodes, que tindrà lloc aquest cap de setmana al municipi d'Òlvega, a 
Sòria. L'equip granollerí disputarà la semifinal dissabte contra el Lobos 
de València, a les 17 h. L'altre partit de semifinals enfrontarà el Barce-
lona Universitari Club contra el guanyador del partit previ entre l'Adap-
ta Zaragoza i el CAAD Sevilla. Els guanyadors de les semifianls jugaran 
diumenge la final, a les 12 h. 

L'Spartans jugarà la final four

RUGBI | Lliga Estatal  ES DISPUTA EL CAP DE SETMANA A SÒRIA
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L'AE Carles Vallbona va celebrar 

diumenge l'ascens del sènior fe-

mení a la Segona Catalana, que era 

l'objectiu que s'havia marcat des 

de l'inici de la temporada. L'equip 

granollerí de vòlei s'ha reforçat en 

el tram final del curs amb les juga-

dores juvenils per aconseguir, el 

més aviat millor, el preuat ascens 

de categoria. Finalment, el club i 

l'afició van celebrar diumenge a 

Can Bassa l'ascens amb una vic-

tòria contra el segon classificat, el 

CV Sagrat Cor, per 3 a 0. 

L'equip dirigit per Judit Jiménez 

ha aconseguit pujar de categoria 

quan encara queden dues jorna-

des per acabar la fase d'ascens. 

"Reconec que ha estat molt 

complicat l'ascens perquè era 

l'aspiració de l'equip i al tram 

final es va haver de deixar al-

gunes jugadores fora perquè 

juguessin juvenils. No ha estat 

gens fàcil, però l'entrenadora 

ho ha gestionat molt bé i cal fe-

licitar tota la plantilla", explica 

el president del club, Joan Carles 

Marín, que es mostra molt feliç 

amb els resultats. "Com a club, 

hauríem d'estar a la Primera 

Catalana, però per diverses ra-

ons no hem consolidat un equip 

en les categories superiors. 

Crec en el nostre projecte i ara 

pugem a la Segona Catalana". 

La planificació esportiva del 

club ja s'ha iniciat i el president 

VÒLEI | Tercera Catalana  EL CLUB INCORPORA AL COS TÈCNIC LUCIA BREGAR, DEL CV FC BARÇA

L'AE Carles Vallbona  
puja a la Segona Catalana 

Aleix Espargaró (Aprilia) segueix 

amb la seva temporada il·lusio-

nant amb un tercer podi a MotoGP 

i el tercer lloc en el GP d'Espanya 

a Jerez. El granollerí va signar una 

maniobra espectacular a cinc vol-

tes del final per fer un doble avan-

çament a Marc Márquez (Honda) i 

Jack Miller (Ducati), que li va valer 

per pujar al tercer esglaó del cir-

cuit andalús. 

La campanya 2022 està sent la 

de l'Aleix, que ja suma dos tercers 

llocs amb Jerez i l'Algarve, i el tri-

omf a l'Argentina. Al circuit anda-

lús, el granollerí va mantenir una 

lluita intensa pel tercer lloc amb 

Márquez i Miller, que finalment 

va guanyar. "El que estem fent és 

increïble! Sabia que no tenia el 

mateix ritme que Bagnaia [pri-

mer classificat] i Quartararo [se-

Aleix Espargaró, tercer a 

Jerez i segon de MotoGP

MOTOR | MotoGP  EL PILOT SIGNA EL SEU TERCER PODI DEL CURS

gon], però amb una millor sor-

tida els hauria pogut seguir. En 

canvi, em vaig trobar darrere de 

Márquez i Miller i, tot i que era 

una mica més ràpid, avançar-los 

no va ser fàcil", explicava Aleix.

El tercer lloc a Jerez situa al pi-

lot granollerí la segon lloc de la 

classificació de MotoGP amb 82 

punts, a 7 del líder, Fabio Quarta-

raro (Yamaha). "Estic extrema-

dament feliç, a només 7 punts 

del líder, és com viure en un 

somni", deia. 

Pel que fa a Pol Espargaró (Hon-

da), va acabar la cursa andalusa 

en una discreta 11a posició i ocu-

pa el 12è lloc de la general, amb 

35 punts. 

La pròxima cursa de MotoGP 

serà el 15 de maig al circuit de Le 

Mans, a França.  jl.r.b.

MOTOGP

FELIÇ  El pilot granollerí en un dels moments abans d'entrar a la zona de podis

MUNTANYISME

L'Associació Excursionista de 

Granollers (AEG) ha iniciat un nou 

cicle de cinema de muntanya amb 

la 22a edició de la Primaveral, que 

consta de quatre projeccions du-

rant el mes de maig. La primera 

va tenir lloc ahir, dimecres, amb 

el visionat  del Gasherbrum II, que 

va explicar una expedició fins al 

cim del Pakistan i que va comp-

tar amb el col·loqui amb Gonzalo 

Fernández. La pròxima projecció 

serà After Antartica, que tindrà 

lloc l'11 de maig, a les 20 h, a la 

seu de l'AEG –el número 10 del 

carrer Corró–. Les altres dues són 

The Icefall Doctor, el 18 de maig; 

i Antartica, mon rêve de l'extrème 

sud, el 25 de maig. 

S'inicia un nou 

cicle de cinema de 

muntanya de l'AEG

ha confirmat la continuïtat de Ju-

dit Jiménez com a entrenadora la 

temporada vinent. Amb tot, des de 

l'entitat s'ha reforçat el cos tècnic 

amb el fitxatge de la tècnica Lucia 

Bregar, que en les tres últimes 

temporades ha entrenat l'equip de 

la Superlliga del CV Barça. "Volem 

crear una bona base al sènior 

per pujar a la Primera Catalana 

i consolidar el projecte", asse-

nyala Marín, que considera clau la 

incorporació de Bregar, a banda 

d'altres jugadores per reforçar la 

plantilla de l'equip absolut. 

La intenció del club és crear dos 

amateurs amb la continuïtat del 

projecte de la Segona Catalana i 

un equip nou a la Quarta Catalana. 

La previsió del club és pre-

sentar la pròxima temporada 31 

equips femenins, amb prop de 

340 esportistes. Per això l'AE Car-

les Vallbona treballa per encabir 

els conjunts ente els pavellons de 

Can Bassa i El Tub. 

A més, serà una campanya es-

pecial perquè el club celebrarà un 

quart de segle des de la seva fun-

dació esportiva.  jl.rODrÍGUEZ b.

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL CLUB CELEBRARÀ ELS 90 ANYS 

xavier sOlanas

CELEBRACIÓ  La plantilla de l'equip absolut de l'AE Carles Vallbona

El sènior femení del CBG va acon-

seguir evitar el descens directe 

amb el triomf en l'última jornada 

de la segona fase contra el Cor-

nellà (59-49). L'equip dirigit per 

Martí Roget havia de guanyar per 

acabar, com a mínim, al tercer lloc 

de l'agrupació de la Copa Catalu-

nya i ho va obtenir. Fins i tot, hi 

havia l'opció de quedar al segon 

lloc si guanyava per 40 punts de 

diferència, que finalment no s'hi 

va poder aconseguir.

El CBG acaba al tercer lloc peel 

bàsquet average amb dues vic-

tòries, empatat amb el segon, el 

Tordera, i el quart, el Cornellà. 

Líder destacar de l'agrupació ha 

estat el Joventut Les Corts amb 

El CBG femení jugarà una 

ronda per la permanència
sis victòries. L'eliminatòria per la 

permanència a la Copa Catalunya 

s'hi jugarà contra el Reus Ploms 

a doble partit. El duel de l'anada 

serà al pavelló del carrer Girona el 

14 de maig i la tornada a Reus, el 

21 de maig.

La festa dels 90 anys
El pavelló de bàsquet del carrer 

Girona celebrarà diumenge l'acte 

central de commemoració dels 90 

anys del CBG. A les 16 h el sènior 

masculí jugarà un partit de la fase 

d'ascens de la Lliga d'EBA con-

tra el Montgat. Tot seguit es farà 

l'acte de presentació de la base i 

després es penjarà la samarreta 

de l'exjugador Joan Creus.  jl.r.b.

La pròxima temporada, 
el club tindrà un segon

 equip femení absolut a
la Quarta Catalana

Set podis de la gimnàstica del CNG

La gimnàstica del CN Granollers va tornar de la segona fase de la copa 
Catalunya amb set podis, entre les categories promoció, base i via 
olímpica. El campionat català va reunir els millors gimnastes catalans a 
Salt (Girona). Van aconseguir l'or Andreii Yavorskyi i Eduard Serrano; la 
plata, Valentí Noguera, Unai Fernández i l'equip de promoció, i el bronze,  
Hugo Ávila i l'equip de base. 

GIMNÀSTICA | Formació  SE CELEBRA LA SEGONA FASE CATALANA
CnG
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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari! 
A Diverparc et sentiràs segur com a casa

HORARI 

D’OBERTURA 

Divendres 
de 17 a 20 h

Dissabte 
d’11 a 14 h  

i de 17 a 20.30 h

Diumenge 
d’11 a 14 h 

i de 17 a 20 h

PREUS

menors de 3 anys: 
5 € la sessió

a partir de 3 anys: 
una hora: 5 €

més d’una hora: 7 €
NOVA GERÈNCIA

S’ORGANITZEN 

FESTES 

PRIVADES

DE DILLUNS 

A DIJOUS

SEGUEIX-NOS!
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CULTURA

Filosofia a la gran pantallaUna matinal per passejar i cantar
El curs sobre cinema i pensament organitzat per l’Edison arriba a la fi dilluns (18.30 h) 
amb la sisena i darrera sessió, El concepte

d’hiperrealitat de Baudrillard. El professor de filosofia Joan Méndez n'és el conductor.
El col·lectiu de cantaires Avui Cantem posarà banda sonora als carrers i places del centre, dissabte a partir de les 12 del migdia. Aquesta coral itinerant es trobarà a la plaça de la Corona per continuar cap al Museu, la Fonda Europa, la plaça de les Olles i la Porxada. En cas de pluja,cantants i públic queden emplaçats directament a la Porxada.

ADVOCATS

BUFET  ESPAÑOL  MOREDA

MOLLET DEL VALLÈS  Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·       93 570 73 09 ·  93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A ·  MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta   

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS 

RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI 

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

TEATRE  EL TAG PROGRAMA 'MARE DE SUCRE', SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES DISCAPACITADES

Clam contra la discriminacióLa Cloe té 27 anys, discapacitat in-

tel·lectual i un desig des de petita: ser mare. Però la incomprensió de la seva família, de la fundació on viu 
i de la seva comunitat, la conduirà a una lluita per conquerir drets, a 
rebel·lar-se contra una situació in-justa que li ha arrabassat el poder de decisió sobre el seu cos. Sobre aquesta difícil situació es constru-

eix Mare de Sucre, una reflexió so-bre el tracte que la societat dona a les persones amb diversitat funcio-nal que diumenge es podrà veure al Teatre Auditori de Granollers. En la producció del muntatge hi ha intervingut una fundació que des de 2006 promou obres de tea-tre amb persones en risc d'exclusió social. Peces  que busquen sensibi-litzar l'espectador sobre el valor de la diferència, alhora que trenquen estereotips. Els set intèrprets de Mare de sucre –quatre d’ells amb diversitat funcional–, actuen des 

de la veritat i la convicció en un 

muntatge escrit i dirigit per Clàu-dia Cedó, que té certs elements bi-ogràfics. Com ella mateixa explica, 
“ser de sucre fa que estiguis pro-

tegit. No et deixa prendre mal, 

no et deixa arriscar-te. Quan ets 

TAG

TRENCANT ESTEREOTIPS  L'obra té un repartiment inclusiu

de sucre no perds mai, però tam-

poc jugues. Quan ets de sucre és 

com si no hi fossis”.  

Els sociòlegs asseguren que cada moment de la història genera un tipus de temor determinat. Avui, 
en temps de globalització, sem-bla incontestable que la por soci-al està associada a la fi del món, a l’apocalipsi, bé sigui a causa del canvi climàtic o d’una pandèmia mundial. Aquest és l’esperit que 
recull l’espectacle The end is nigh 

(La fi és a prop) de la companyia francesa La Barque Acide, amb seu a Tolosa, que divendres s’ins-tal·la al Teatre Auditori (20 h).La seva proposta té un punt de partida escenogràfic curiós: nou 
persones provinents de vuit paï-sos -en realitat, una metàfora de la societat humana– es mouen en un escenari apocalíptic, per expli-car-nos la fi del món. I, tal vegada, l’inici d’un altre.Però lluny de generar angoixa, 

el muntatge adopta el llenguatge universal del circ per oferir una reflexió fresca, valenta, molt enèr-

gica i visual i amb bones dosis d’humor negre. Entre malabars, acrobàcies aèries i jocs amb el tra-pezi, l'obra recrea una atmosfera amenaçadora, i alhora absurda on, més que mai, tot és possible. En aquest context, tots els protago-

nistes tindran l’oportunitat d’ex-posar –per última vegada– la seva realitat, o el que queda d’ella, amb les seves paradoxes i perills.El muntatge és fruit d’un projec-te de cooperació, finançat per la 
Unió Europea, per tal de promou-

re la creació circense en el ter-ritori transfronterer. Inclourà la 
possibilitat de mantenir un diàleg amb la companyia un cop finalit-

zat l’espectacle, per compartir les 

sensacions viscudes.  

L'OBRA ÉS FRUIT D'UN PROJECTE EUROPEU DE COOPERACIÓ

Nou maneres d'explicar la 

fi del món en clau de circ

El veterà home de teatre Frederic Roda torna a l’escenari que va fundar fa 24 anys, Llevant Tea-tre –aleshores batejat com a Te-atre de Ponent–, aquest cop com 
a director de l'adaptació de La 

cantant calba, el clàssic contem-

porani del dramaturg d’origen romanès Eugène Ionesco.La proposta és ben curiosa per-

'La cantant calba' o el 

plaer de sortir a escena

FREDERIC RODA DIRIGEIX UN EQUIP FORMAT PER AMANTS DEL TEATRE, UNITS PER CREAR UNA DIVERTIDA ADAPTACIÓ DE L'OBRA D'EUGÈNE IONESCO

què ha estat el fruit d’una col·la-

boració entre set amants del tea-tre que han unit forces per dur a escena aquesta peça, un dels títols més representatius de l’anomenat teatre de l’absurd. Estrenada al 1950 en un cabaret parisenc, s'ha convertit en una de les obres de teatre més represen-tades a França. Avui està conside-rada una de les comèdies més di-

vertides i alhora desoladores del teatre occidental. Roda ha comptat amb la compli-citat de la seva companya, Fran-cina G. Ars, i de vells amics com Montserrat Colomé, Jordi Esquius, Miquel Noguera, Txell Remolins i Lourdes Sagalés. Un projecte en-grescador que s’ha anat coent 
“entre riures, nervis, alegries, 

pors i converses”, tot i que tam-

bé es va veure endarrerit a causa 
de les restriccions adoptades per la pandèmià.Perquè ningú es perdi el fruit d’aquesta experiència creativa coral, Escena grAn n'ha progra-mat tres funcions.   

Dg 8 de maig, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 28 a 14 €

Dv 6 i Ds 7, 20 h i Dg 8, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 18 a 9 €
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La gran Coral de l’Aigua

12€

Joan Sala Vila ha viscut més de 90 anys i aquesta vida la trasllada 

periòdicament als seus llibres i poemaris des d’on ens parla 

d’aspectes tan diversos com la cultura popular, la literatura, 

l’art i l’esport, sempre des d’un punt de vista on els valors innats 

a la persona són el més important.

La gran Coral de l’Aigua, prologat per Yannick Escobar Vila, nét de 

l’autor, consta de 50 poemes on Joan Sala s’endinsa en la natura, 

l’ésser humà i l’amor per traslladar-nos, amb els seus versos íntims 

i encertats, a moments quotidians de gran bellesa literària.

de Joan Sala

Si els lectors/es dels exemplars 
voleu compartir experiències 
amb mi, ho podeu fer a través 
del meu correu electrònic: 
jsalavila@hotmail.es



dj, 5 MAIG 202228

Trencadís és la producció inau-

gural de l'Orquestra de Músiques 

d'Arrel de Catalunya (OMAC), que 

dissabte (20 h) arriba al Teatre Au-

ditori de Granollers. El muntatge 

es basteix a partir d’una dotzena 

de poemes musicats d'escriptors 

dels Països Catalans, com Enric 

Casasses, Josep Pedrals, Clara Fiol, 

'Trencadís', un original mosaic sonor
a partir de poemes catalans musicats

MÚSICA  ÉS LA CARTA DE PRESENTACIÓ D'UN PROJECTE IMPULSAT PER JOVES CREADORS I INTÈRPRETS DE MÚSIQUES D’ARREL

TAG

'TRENCADÍS'  L'estrena va tenir lloc a la Fira Mediterrània de Manresa 2021

La 14a edició del cicle de música 

sacra La música del cel torna a 

portar un programa doble, amb 

el nexe d'unió de la joventut dels 

intèrprets, l'espai de l'església de 

Sant Esteve i l'orgue com a instru-

ment central.

Dissabte (12.30 h), La ½ dels 
organistes de l'Escola Superior de 
Música de Catalunya tindrà com a 

protagonista el madrileny Jaime 

González-Sierra Moreno, amb un 

repertori de compositors del cor 

d'Europa: Dietrich Buxtehude, 

César Franck i Felix Mendelssohn. 

Actualment, González-Sierra és 

organista de la Basílica Pontifícia 

de San Miguel, a Madrid, i toca re-

gularment a l'orgue Cavaillé-Coll 

de la Cripta de la Sagrada Família 

de Barcelona.

L'endemà diumenge (17.30 h) 

tindrà lloc el concert Nocturna, 

que aplegarà les 18 joves veus del 

L'orgue de les joves generacions

LA DOBLE OFERTA DE 'LA MÚSICA DEL CEL' DONA VEU A INTÈRPRETS I COMPOSITORS DE L'ESMUC

cor de cambra Noctes de Barcelo-

na, fundat el 2019, acompanyats a 

l'orgue per Andreu Diport i diri-

gits per Maria Mauri. Plegats in-

terpretaran peces de vàries nacio-

nalitats i amb ecos de la Setmana 

Santa musical: motets i nocturns 

de Johann Sebastian Bach, Micha-

el Haydn, Johann Kuhnau i Jan Dis-

mas Zelenka, entre d'altres, a més 

de la peça O vos omnes, composta 

pel mateix Diport. 

Maria Castell 

Margenat interpreta 

'Despertar' al Gra

La cantautora Maria Castell Mar-

genat continua desgranant el seu 

disc de debut, l'introspectiu i con-

fessional Despertar, publicat l'any 

passat Divendres (21 h) ho farà 

al Gra, en un concert gratuït en el 

marc del cicle Dnit, acompanyada 

com és habitual pel pianista local Sergi Rodri. L'autora aprofitarà 
per interpretar temes nous que 

encara no han sortit a la llum. 

Anna Gual, Rosa Vilanova, Sònia 

Moya i Juana Dolores Romero. 

Daniel López ha compost l’es-

pectacle i també el dirigeix. Tot 

plegat, un mosaic sonor amb més 

de 30 músics en escena i la veu de 

la cantant solista Anna Ferrer. En 

paraules dels seus creadors, “un 

concert que explora formes mu-

sicals ancestrals de transmissió 

oral per transformar-les, apro-

fitant la versatilitat tímbrica 

sense precedents de l’OMAC”.

El projecte
L'OMAC és una iniciativa im-

pulsada el 2019 pel compositor 

garriguenc Marçal Ramon, entre 

d'altres. Aplega intèrprets pro-

fessionals d'arreu del país pro-

vinents de diferents estils mu-

sicals –com la clàssica, el jazz, 

la cobla i la música tradicional–, 

però tots ells emparentats per l'ús 

d'instruments de la música d'ar-

rel. Així, les habituals seccions de 

corda, vent i metall estableixen 

un diàleg amb la gralla, la tenora, 

l'acordió, el flabiol i el tiple, de 

manera que aporten una varietat 

acústica molt original.

L'objectiu de la formació és el 

de crear cada dos anys una pro-

ducció original, amb compositors 

i intèrprets diferents. Obres ca-

racteritzades per un esperit d'in-

novació i d'experimentació, que 

transitin per una frontera sonora 

entre la música moderna i con-

temporània. 

Al mateix temps, volen que 

l'OMAC esdevingui una platafor-

ma  pels compositors emergents i 

un altaveu per a la cultura popu-

lar, que dissabte sonarà al TAG.  

ART

'Mirant Jordi 

Benito', passejada

artística a Ponent

Avui, dijous (18.30 h), la llibre-

ria Abacus serà l'escenari de la 

presentació del llibre Cuando la 
vida duele, d'Irene López. Una 

historia real, narrada en prime-

ra persona, d'una vida marcada 

pels abusos i maltractaments, 

silenciats durant anys.

LITERATURA

Irene López presenta 

llibre a Abacus

Dissabte (20.15 h) hi ha una 

nova ballada de Lindy Frogs 

a l'Aplegador de La Troca. Es 

tracta d'una classe magistral de 

swing a càrrec de Mercè Garric i 

Jaume Rosset, aquest també DJ.

DANSA

Nova ballada dels 

Lindy Frogs

Dissabte (18.30 h) el Museu de 

Granollers proposa l'activitat Una 
ma d'històries, una visita i un ta-

ller familiar a l'entorn de l'exposi-

ció Història de les mans. Un lloc on 

imaginar, jugar, crear i inventar 

històries, només amb les mans. 

ACTIVITAT FAMILIAR

Visita i taller lligats a 

'Història de les mans'

Dins dels itineraris de ciutat, 

diumenge (12.20 h) el Museu de 

Granollers proposa una visita a la 

instal·lació permanent de l'artis-

ta Jordi Benito ubicada al llac del 

Parc de Ponent, per descobrir-ne els significats. Una combinació 
de música, història i ciència.
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Pere Cornellas ha fet fotografies 
del parc del Falgar des que es va inaugurar, el 2019. Durant aquests 4 anys s'ha convertit en un obser-vador privilegiat d'aquest espai natural viu i canviant de Llerona. Ara, les seves imatges s'han aple-gat en un llibre molt visual, editat per l'Ajuntament de les Franque-ses, que documenta la zona hu-mida del parc i la seva varietat ve-getal i faunística durant totes les estacions de l'any. "És un llibre 
per assenyalar la biodiversitat 
que tenim aquí, que no ens ado-
nem. No només les aus, també 
insectes com les libèl·lules, o 
les granotes", explica Cornellas.
Riquesa ornitològicaL'autor adverteix que "no és un 
llibre d'ocells", per bé que hi te-nen molt protagonisme. "Hi ha 
aus que no havien vingut mai, 
com la fotja. Em trobo que ve-
nen molts ornitòlegs de fora, 
a fotografiar aus que són al 

Pere Cornellas: "L'assumpte és 
que el Falgar no acabi morint d'èxit"

NOVETAT EDITORIAL  L'AUTOR REIVINDICA L'ALT VALOR DE LA BIODIVERSITAT CONTINGUDA EN AQUEST ESPAI DE NOVA CREACIÓ

P.C.

EL FALGAR  El joc de reflexos a la bassa és un dels atractius del parc

Falgar de pas". Al final del lli-bre s'inclou una relació de les 60 aus retratades i el seu nom, com el bernat pescaire –"el rei dels 
ocells"–, el blauet, el martinet de 

nit o les cames llargues. Com és habitual en aquests casos, la difi-cultat ha estat fet la tria de les 200 imatges i organitzar-les de mane-ra atractiva. Cornellas ha comptat 

amb la col·laboració del seu amic Josep Nogués i junts es van propo-sar dissenyar un guió "que tingui 
un ritme visual". Després de tant temps, el fotò-

graf encara no s'ha cansat d'aquest entorn. "Al Falgar hi descobreixo 
tres coses: els canvis de colors; 
les postes de sol –que són una 
meravella– i els reflexos. I tam-
bé la vida que hi ha, és clar. Cada 
vegada hi veig coses noves. Pre-
cisament avui he trobat un capó 
reial al Congost i, fins i tot, els 
biòlegs han quedat sorpresos". En l'aspecte negatiu, Cornellas mostra preocupació per la massi-ficació i les mostres d'incivisme: 
"És un problema, perquè ja saps 
com és la gent. I jo allà he vist de 
tot. Els cabussets, per exemple, 
ja no hi són, han marxat cap a 
una altra banda. Els dissabtes i 
diumenges ja no hi vaig, perquè 
està a tope. L'assumpte és que 
el parc no acabi morint d'èxit", adverteix. i c.riobó

El ceramista Sant Subirana ja té biògraf, o si més no, memorialis-ta. L'amic Enric Garcia-Pey, prou 
conegut pels seus reculls d'ono-màstica i toponímia, signa ara 
Subirana Ceràmica, un llibre que recull tot allò relacionat amb la trajectòria professional i artística d'aquest ceramista, quarta gene-ració d'una nissaga de terrissai-res granollerins. El llibre es presenta avui, dijous 

(19 h), a la llibreria La Gralla, en el marc d'una tertúlia que comp-tarà amb la presència d'aquests dos amics que es es coneixen des dels anys 60, quan jugaven a fut-bol amb el Juvenil de Granollers. El llibre aplega la relació d'ex-posicions individuals i col·lecti-ves del ceramista; un llistat de premis, títols i reconeixements; un apartat bibliogràfic i un recull d'articles acadèmics de crítics 

Santi Subirana, 40 anys d'art ceràmic

ENRIC GARCIA-PEY ÉS L'AUTOR D'UN VOLUM QUE REPASSA LA TRAJECTÒRIA DEL CERAMISTA

Joan Fontcuberta comissaria l’ex-posició Trepat. Un cas d’estudi de 

les avantguardes fotogràfiques, una mostra que inaugura la se-gona edició del NYS Polígon Arts de Castellbisbal, un festival que vincula l’espai industrial amb la cultura contemporània.La mostra –que es podrà visitar fins al 26 de juny a la sala d'expo-sicions d'Els Costals–, planteja un recorregut per la fotografia de la primera meitat del segle XX. El programa també inclou l'exposi-ció Els escafandres de Sylvie Bussi-ères, artista igualment vinculada a Roca Umbert. Fontcuberta, acompanyat de Santi Royo, també pronunciarà la conferència inaugural del fes-tival, Móns connectats, divendres (18.30 h) a l'Espai Foier de la ma-teixa sala. D'altra banda, dimecres va ser objecte d'una recepció a l'Ajunta-ment, amb motiu del seu recent nomenament com a Doctor hono-ris causa per l’Université Paris 8. 

Fontcuberta i
Bussières, presents
al festival NYS
Polígon Arts

ART

Noves projeccions
d''Alcarràs', el film
més vist a l'EdisonEl Cinema Edison ha batut el seu rècord d'espectadors amb l'es-trena de la premiada pel·lícula 
Alcarràs de Carla Simón, que ja ha estat vista per més d'un miler de persones en el seu primer cap de setmana d'exhibició. Això ha obli-gat a afegir dues noves sessions, els dilluns 2 i 9 de maig, a més de les tres ja programades. 

CINEMA

El pintor Jordi Pagès 
exposa a Santa 

Eulàlia de RonçanaDivendres (20 h) l'artista Jordi Pagès inaugura a la Biblioteca de Santa Eulàlia de Ronçana l'expo-sició de collages i aquarel·les Les 

dones i els dies, inspirada en l'obra poètica de Gabriel Ferrater. La mostra es podrà veure fins al 30 de maig. L'acte comptarà amb una lectura poètica a càrrec de Pruden Panadès i Judit Ortiz. 

d'art de França i d'Itàlia, a més d'un text del granollerí Joan Sala Vila i la recuperació d'una entre-vista del 1984. El volum està pro-fusament il·lustrat amb imatges de peces del ceramista de dife-rents èpoques, a més d'un seguit de fotografies fetes expressament per Pere Cornellas. Subirana el valora com "un testimoni de tot 
l'art que he fet a Granollers en 
els últims 40 anys". 
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 5 al diumenge 8 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

22º 11º 22º 11º 24º 12º 23º 12º

HANDBOL. DISSABTE 7, 20 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS-INCARLOPSA 
CUENCA
Palau d'Esports. Amb Carles Garcia i Sergio
Iglesias

BÀSQUET. DIUMENGE 8, 16 h
CB GRANOLLERS - UE MONTGAT
Pavelló c. Girona. Amb Guillem Raich i Arnau 
Moya

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

L'Esbart ballarà el 

cap de setmana a 

la Porxada i a Rubí

Després de tancar els actes amb 

motiu del 90è aniversari i de la 

ballada celebrada a Montserrat 

el passat 1 de maig, aquest cap de 

setmana hi ha dues noves oportu-

nitats de veure l'Esbart Dansaire 

de Granollers en dansa.

Dissabte (17 h), la plaça de la 

Porxada serà l'escenari de la ba-

llada de la Roda de Veterans i l'en-

demà, diumenge els grups infan-

tils ballaran a Rubí, al matí, dins la 

ballada de la Roda Infantil.  

DANSA

Aquesta setmana s'ha presentat la 

nova edició del projecte pedagò-

gic Mapadeball –abans anomenat 

Tots dansen–, la novena celebrada 

al Vallès Oriental. El que no ha va-

riat és el seu objectiu: apropar el 

llenguatge del moviment i la dansa 

contemporània al públic més jove, 

fet pel qual es vehicula a través dels 

instituts d'ensenyament secundari.

El Teatre Auditori de Granollers 

i l'Associació Cultural impulsen 

aquesta iniciativa nascuda el 2013 

i que té el seu origen al Mercat de 

les Flors de Barcelona. En aques-

ta ocasió, el coreògraf Mario Gar-

cia Sáez explorarà a través de la 

dansa el concepte de celebració. 

El procés inclou una formació ini-

cial del professorat que després 

treballarà amb els alumnes, per 

part d'un equip integrat per Car-

men Nàjera, Agueda Murillo i Sait 

Tamir. Les representacions finals 

es podran veure al TAG del 17 al 

20 de maig, en horari de matí pels 

centres educatius i a les 20 h pel 

públic en general.

En conjunt, hi prendran part 

més de 450 alumnes d'ESO repar-

tits en 14 grups-classe de sis cen-

tres de la comarca: els instituts 

Antoni Cumella i Celestí Bellera de 

Granollers, Lauro de les Franque-

ses, Domus d'Olivet de Canove-

lles, el Vern de Lliçà de Vall i Baix 

Més de 450 joves del Vallès Oriental 
participen en el projecte Mapadeball

DANSA  LES REPRESENTACIONS FINALS ES PODRAN VEURE, AQUEST MES, AL TEATRE AUDITORI

Montseny de Sant Celoni.

Per Teresa Llobet, responsable 

de l'Associació Cultural, "el pro-

jecte és una oportunitat única 

perquè els adolescents puguin 

expressar-se i desenvolupin la 

seva part més creativa. Cada 

any descobrim com molts jo-

ves que a l'aula no acostumen 

a participar i es troben fora de 

lloc, s'empoderen als assajos i 

troben el seu espai gràcies a la 

dansa". Segons Murillo, aquest 

projecte integrador "poleix les 

pors, sensibilitza, entrena l'es-

perit de superació, fa superar 

les inseguretats i prepara els jo-

ves per encara una funció final i, 

en definitiva, una vida plena de 

reptes", remarcant que "no és tan 

important el resultat final, sinó 

tot el procés que viuen". 

L'objectiu del projecte

és el d'apropar el llenguatge

de la dansa contemporània

al públic més jove

Xou d'humor i 

música en viu a

l'Espai Milnotes

El popular eslògan d'una marca 

d'aperitius ha servit a la compa-

nyia Joc de Tons –un altre joc de 

paraules– per batejar el seu xou 

musical Si fas POP no hi ha STOP.  

Milnotes els cedeix el seu espai 

i l'espectacle es podrà veure diu-

menge (19 h), en funció única. 

Combina diàlegs plens d’humor 

amb duets i solos de jazz, rock o 

blues, entre altres estils, acompa-

nyats de música de guitarra i pia-

no interpretada en directe.   

MÚSICA

'Dibuixem el

passat de Palou',

taller d'sketchingL’sketching, l'afició pel dibuix del 
natural, està arrelant amb força, 

també a Granollers. Dimecres (18 

h) es farà un taller gratuït, orga-

nitzat pel Centre Cívic Palou, di-

namitzat per Montse Tomàs, i dins 

la programació d'activitats de pri-

mavera. Els participants podran 

dibuixar l’entorn rural de manera 

ràpida i a l’aire lliure. Tots els di-

buixos es cediran temporalment i 

seran inclosos al projecte El Mapa 

de Palou, per ser exposats.  

ART

PRIMER 4 DE 7 AMB 

AGULLA DE LA

TEMPORADA PELS XICS

Diumenge, a la cinquena actuació 

d'enguany, a Cardedeu, la colla grana 

va aconseguir descarregar el primer 4 

de 7 amb agulla de la temporada. Tam-

bé han tancat l'actuació amb el primer 

pilar de 5 del nou curs casteller.

Els Xics han completat l'actuació amb 

dos pilars de 4, un 4 de 7 i 3 de 7 –cas-

tells amb els quals ja havien arrancat la 

temporada–en una diada del triplet que 

també va comptar amb la participació 

dels Sagals d'Osona –que tornaran a 

compartir plaça amb els Xics per l'As-

censió– i els Castellers de Sabadell.

xics de granollers

ELS GRANOLLERINS HAN ACTUAT A CARDEDEU, AMB CASTELLERS D'OSONA I SABADELL
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A la descoberta de Can Cabanyes
L’espai natural de Can Cabanyes té un important

valor biològic. Dissabte (09.30 h) el Museu de

Ciències Naturals organitza una sortida-taller per identificar espècies d'animals i plantes, i s’analitzarà 
el problema de les espècies invasores de la zona.

Aquest cap de setmana Sant Feliu de Codines celebra l'ECOdines, la festa del 

medi ambient, emmarcada dins la novena edició de la campanya Let's Clean Up 

Europe!. L'organitza l'Ajuntament, el Centre Excursionista Sant Feliu de Codines, 

la Comissió de Festes i l'Agrupament Escolta Makalu.

El programa inclou un seguit de propostes vinculades amb el medi ambient, el 

reciclatge i la cura de la natura a la plaça Josep Umbert Rosàs. Dissabte l'activitat 

se centrarà en una cercavila de residus, un carrusel mecànic, jocs i andròmines 

fetes amb material recuperat, els tallers Fes la teva pasta de dents i Pinta el teu 

test i planta un planter, el Joc de la compra i pedala amb energia i el contacontes 

Rescat Planeta.

L'endemà diumenge, la mateixa plaça serà el punt de sortida d'una campanya 

de neteja de boscos amb el Centre Excursionista Sant Feliu de Codines i ADF El 

Pinyó. S'oferirà coca per esmorzar abans d’anar a netejar els punts especificats.

ECOdines, la festa del 
medi ambient a Sant Feliu

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DISSABTE, 7

9 h Escola Bellavista-Joan Camps

i Giró

20è aniversari BJCG: Caminada  

a Milpins

10 h Diferents ubicacions

17a Mostra d'Entitats

16.30 h Plaça de l'Espolsada

33a Fira de Sant Ponç. Trobada  

de bèsties

17.30 h Plaça de l'Ajuntament

Lliurament delsPremis TASTA LFdV

DIUMENGE, 8

10 h Diferents ubicacions

17a Mostra d'Entitats

10 h Diferents ubicacions

33a Fira de Sant Ponç

11 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats 

DIJOUS, 5

18.30 h Abacus Granollers

Presentació del llibre Cuando la vida 

duele amb l'autora, Irene López

19 h Nau de Dents de Serra

Projecte Només d'anada: L’amenaça. 

La fugida. L’exili. Xerrada

19 h Espai Gralla-La Gralla

Presentació del llibre Subirana

ceràmica

19 h Museu de Ciències Naturals

L'arribada de l'evolucionisme a

Catalunya: Lamarck i Antoni de Martí i 

Franquès. Xerrada de l'historiador de la 

ciència Agustí Camós Cabeceran

DIVENDRES, 6

10 h Plaça de la Porxada

Jornada oberta de jocs al carrer

18 h Museu de Granollers

Obertura de la mostra Premi Catalunya 

d'Ecodisseny 2021

18 h Espai Tranquil-Barbany

Medicina tradicional xinesa  

pel benestar Femení. Xerrada

18 h CInema Edison

Club de lectura i cinema: Tiburón, de

Steven Spielberg

18.30 h Centre Cívic Can Bassa

Viu la primavera!: Estampa la teva 

tote-bag. Taller amb Núria Güell

19 h Nau de Dents de Serra

Projecte Només d'anada: La història 

i trajectòria del Museu da Pessoa. 

Xerrada

20 h Llevant Teatre

La cantant calba. Teatre

20 h Teatre Auditori de Granollers

The end is nigh. Teatre

21 h Gra. Equipament juvenil

Dnit: Maria Castell Margenat en concert

DISSABTE, 7

10 h Cinema Edison

Jornada-homenatge a Margaret 

Colomer Oliva

11 h Plaça de l'Església

Cabana Market. Mostra d'artesania jove 

12 h Plaça dels Cabrits

Vols recuperar la teva joia interior?

Taller de manualitats

12 h Plaça de la Corona

Avui Cantem. Cant coral itinerant

12.30 h Parròquia de Sant Esteve

La música del cel: La 1/2 dels

organistes de l'escola superior de 

música de Catalunya. Concert

17 h Plaça de la Porxada

Ballada de la Roda de Veterans

18 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació de llibre Hijas del exilio 

amb l'autora, M. Pilar Molina Javierre

18.30 h Museu de Ciències Naturals

Visita familiar a l'exposició Història de 

les mans

20 h Teatre Auditori de Granollers

Trencadís. Concert

20 h Llevant Teatre

La cantant calba. Teatre

20.15 h L'Aplegador (Roca Umbert)

Masterclass de swing amb Mercè 

Garric i Jaume Rosset

DIUMENGE, 8

9 h Centre Cívic Nord

Caminada popular

12.20 h Parc de Ponent

Itinerari de ciutat: Mirant Jordi Benito. 

Passejada artística al parc de Ponent. 

17.30 h Sala Francesc Tarafa

La música del cel: Nocturna. Concert

19 h Espai Milnotes

Si fas POP no hi ha STOP. Xou musical

19 h Llevant Teatre

La cantant calba. Teatre

19 h Teatre Auditori de Granollers

Mare de sucre. Teatre

DILLUNS, 9

18.30 h Cinema Edison

Filosofia a la gran pantalla: El concepte 

d’hiperrealitat de Baudrillard

DIMARTS, 10

18.30 h La Rectoria

AGEVO: Les monarquies europees

actuals, en el context històric. Xerrada

 

DIMECRES, 11

18 h Centre Cívic Palou

Viu la primavera: Taller de sketching: 

Dibuixem el passat de Palou, a càrrec 

de Montse Tomàs

19 h Arxiu Municipal de Granollers

Ponència del Centre d’Estudis de  

Granollers: Transformacions recents  

del riu Tenes i de la conca del Besòs:  

de la bromera a la llúdriga. Xerrada

19 h Nau de Dents de Serra

Projecte Només d'anada: El secret  

del meu turbant. Xerrada

20 h Agrupació Excursionista  

de Granollers

22a Primaveral de Cinema de

Muntanya. Projecció del documental 

After antarctica de Tasha Van Zandt

AGENDA

Ajuntament de Granollers

Escola Municipal del Treball:

aprendre oficis i formar persones. 
Fins al 22 de maig

Museu de Granollers 

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2021. 

FIns al 26 de maig

Història de les mans. Fins al 15 de maig

Retorn a Granollers del retaule

gòtic de Sant Esteve. Fins al juny 

Afinitats. Permanent 

Museu de Ciències Naturals 

ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 

Fins al 10 de juny

Missing. The sixth extinction.

Fins al 29 de maig

Tu investigues! Permanent

Espai d'Arts (Roca Umbert)

Cicle Espai, desig i desordre: 

Reacció en cadena. Col·lectiva. 

Fins al 10 de juliol

Nau de Dents de Serra (Roca 

Umbert)

Només d'anada. Fins al 22 de maig

Biblioteca Roca Umbert

Climatubers: acció climàtica

ciutadana. Fins al 20 de maig

Galeria Sol

Homenatge a Josep Maria Matas 

Almirall. Obres de Paco Cámara.

Fins al 31 de maig

Centre Cívic Nord

Atlas of youth. Fotografies de Nuno 
Perestrelo. Fins al 13 de maig

Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Japó vermell. Il·lustracions de Ramon 

Logon. Fins al 18 de juny

Restaurant el MIrallet

Un pedacito de mi. Obres de Sandra 

Rodríguez

Exposicions
LES FRANQUESES

INSCRIPCIÓ: Els dies 5, 6, 12 i 13 de maig de 19 h a 21 h a la secretaria del Club 

i el dia 14 al quiosc de la Plaça Catalunya de Mollet d’11 h a 14 h. 

També us oferim de fer les inscripcions per la pàg. web del Club Muntanyenc Mollet: 
www.cmmollet.cat

PREU DE LA INSCRIPCIÓ: Anticipades 9 € per a socis, 14 € els no socis. 

El mateix dia: 11 € els socis i 16 € no socis. El preu inclou avituallament, esmorzar, 

refrigeri a l’arribada i una samarreta commemorativa.

HORA I LLOC DE SORTIDA DE LA CAMINADA: a partir de les 7.30 h al C/ Bilbao 

cantonada C/ Indústria (pàrquing estació tren Mollet Sant Fost).

Se sortirà esglaonadament. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat.
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