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EN PORTADA

Els antics portals web de prevenció d'addiccions 

–sobredrogues.net i sobrepantalles.net– han donat 

pas al nou web lateranyinagrn.cat, que n'unifica els 
continguts i que dimarts va ser presentat en un acte 

a la Sala Tarafa, amb la ponència Quin ús fa la gent 

jove de les drogues i les pantalles, a càrrec del doc-

tor en Psicologia Social David Pere Martínez Oró. 

De fet, La Teranyina és el nou servei de prevenció 

d'addiccions de Granollers, que s'adreça a adoles-

cents, joves, famílies, professionals o a la població 

en general, i té com a objectiu produir continguts que permetin fer una reflexió crítica sobre els pa-

trons de consum de drogues, els usos que es fan de 

les tecnologies i difondre materials que siguin d’uti-

litat per a la prevenció de qualsevol problemàtica 

associada, defensant-ne usos responsables.Així, La Teranyina també és present a les xarxes socials per poder generar, justament, una xarxa 
col·lectiva i acompanyar les persones que ho ne-

cessitin a tenir una relació saludable amb les pan-

talles i les drogues (@lateranyinagrn). 

Entre altres continguts informatius, el web deta-

lla també la diagnosi que es va fer per al nou pla lo-

Neix La Teranyina, el renovat 
servei de prevenció d'addiccions
Estrena un web que unifica el contingut dels anteriors portals de prevenció 

sobre l'ús de drogues i de pantalles, i promou patrons de consum saludables

cal per prevenir les addiccions (2022-2026), que, 

per primer cop incorpora l'ús abusiu de les panta-

lles en el conjunt de conductes addictives.

L'anàlisi dels consums dels joves entre 14 i 18 

anys mostra com es generalitzen alguns hàbits que 

sovint es consideren innocus, però que són nega-tius per a la salut, com el mateix ús abusiu de les xarxes, però també el consum de productes nocius 
com les begudes energètiques, consumides pel 

42,2% dels joves enquestats, seguides de l'alcohol, 

en un 26,5%. En aquest cas, la diferència amb la 

mitjana catalana del consum d'alcohol (60,4%) el 

2018 amb la granollerina de 2021 evidencia com 

el consum acostuma a ser social, de manera que 

amb la pandèmia s'ha reduït a una tercera part. Això també ha passat, tot i que en menor mesura 
amb el tabac. De fet, més del 60% dels menors en-questats reconeixien haver begut alcohol i un terç 
ha provat el tabac algun cop a la vida.

El consum de begudes energètiques, en canvi, 

no està tan associat a les trobades socials i se sol 

consumir com un refresc, de forma individual, de 

manera que va seguir sent molt present. i m.e.

font: pla local d'addiccions

UNA DE LES PARAULES

DEL GLOSSARI DE RISCOS

de les pantalles que 

inclou el web, juntament 

amb la descripció del 

sexting i el phishing, 

entre altres conceptes.  

En el camp de les 

drogues també s'aporta 

informació dels efectes 

de cada substància, els 

riscos, contraindicacions 

i recomanacions en 

cas que, tot i conèixer 

els riscos, es vulguin 

consumir.

'Griefing'

Problemes

Són àmpliament 

coneguts els problemes 

a la salut que produeixen 

les drogues, però sovint 

no s'és prou conscient 

dels que comporta un 

ús de les pantalles: 

aïllament social, alternar 

horaris, deixar de realitzar 

altres activitats, fer 

ciberbullying, accedir 

a continguts violents, 

realitzar un ús abusiu i no 

gestionar adequadament 

la privacitat.

El darrer Pla de Prevenció d'Addiccions a Grano-

llers, aprovat a principis d'any, ha palesat com el consum excessiu de pantalles és cada cop un pro-

blema més rellevant entre la població jove. La di-

agnosi recull una enquesta adreçada a granollerins 

d'entre 14 i 18 anys, que alerta que el 20,6% dels 

nois i noies utilitzen internet per comunicar-se 

i entretenir-se durant més de 8 hores diàries; un 

34,2% ho fa entre 5 i 8 hores, i un 37,1%, entre 2 

i 5 hores. Només un 8,1% ha utilitzat internet per 

a ús lúdic en el darrer any una mitjana de menys de 2 hores diàries. Així, més de la meitat dels joves 
hi destinen més de 5 hores del seu dia, i, de fet, el 60% assegura que l'ús de les xarxes socials és una 
de les activitats que més fan per entretenir-se en-

tre setmana. Per relacionar-se, la plataforma que 

més utilitzen és Instagram, seguida de Whatsapp –molt més comú que una trucada–. També creix 
l'ús de TikTok. Twitch, YouTube i plataformes de 

continguts, i fan servir molt poc Facebook i Twitter.

D'altra banda, la majoria d'aquests joves també 

usen els videojocs, sobretot els nois. Entre els que 

juguen, el més habitual és fer-ho o bé menys de 2 

hores diàries (32,2%) o bé entre 2 i 5 hores diàri-

es (29,3%). A partir de les 2 hores diàries la pre-

valença de nois i noies comença a distanciar-se de manera molt significativa, així, mentre que només 
un 12,2% de noies diu que juga entre 2 i 5 hores, aquesta xifra puja al 45,1% en el cas dels nois. Se-

gons una enquesta a l'alumnat de 4t d'ESO, un 28% 

ha fet compres vinculades a algun videojoc. Crida 

l'atenció que un 10% dels joves de 14 a 18 anys ha 

jugat amb diners en jocs d'atzar i apostes el darrer 

any, un fet que passa més en nois (14,5%) que en 

noies (4,6%). Amb tot, s'observa que l'addicció a les 

apostes en línia s'inicia més endavant, cap als 18, 

quan els joves comencen a tenir certa autonomia i 

capacitat econòmica. El pla preveu impulsar alter-

natives d'oci per reduir d'ús de pantalles. i m.eras

Més d'un 20% dels joves 
dediquen més de 8 hores 
diàries de lleure a Internet
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Obres per anivellar les voreres 
i la calçada del carrer Castella

Dilluns començaven les obres de 

reforma integral del carrer Caste-

lla per convertir-lo en via de pla-

taforma única, amb la calçada i les 

voreres al mateix nivell, amb la fi-

nalitat de pacificar el trànsit rodat, 

guanyar espai per als vianants, mi-

llorar la seguretat viària i l'acces-

sibilitat del carrer. Castella conflu-

eix amb la plaça de la Corona i els 

carrers Guayaquil i Barcelona, i és 

zona d'entorn escolar. La conver-

sió en plataforma única tindrà ús 

mixt per a vianants i vehicles, tot i 

que dona prioritat als vianants.

L'actuació, que té una durada 

prevista de 4 mesos i un pressu-

post de 298.168 euros, preveu la 

supressió dels aparcaments de 

motos i bicicletes de la calçada, la 

VIA PÚBLICA  L'ACTUACIÓ, D'UNS 300.000 EUROS, TÉ UNA DURADA PREVISTA DE QUATRE MESOS

Donació de sang a l'Anna MogasERC demana explicacions per l'aturada de la piscina
Dimarts, de 16 a 20 h, es farà una acapte de sang

al gimnàs de l'Escola Anna Mogas. Per participar-hi 

cal dur el DNI i no anar-hi en dejú. Es pot reservar 

hora a donarsang.gencat.cat. Així, l'Escola Anna 

Mogas col·labora amb el Banc de Sang i Teixits.

El grup municipal d'ERC-AM a l'Ajuntament ha demanat, mitjançant el

registre municipal, la celebració d'una comissió informativa extraordinària

per tractar l'aturada de les obres a la piscina municipal i per abordar

quina és l'afectació de l'augment de preu de les matèries primeres a

les obres en execució i en les que estan previstes durant els propers mesos.

SOCIETAT

Més obres a carrers

L'Ajuntament també ha adjudicat 

aquest mes les obres del carrer Fran-

cisco Pizarro a l'empresa Infraestruc-

tures, Serveis i Obres del Vallès, amb 

un pressupost de 183.295 euros (IVA 

inclòs) –que suposa una rebaixa de 

l'11,25% respecte el preu de licitació– 

i un termini d'execució de tres mesos i 

mig. Les obres també volen convertir el 

carrer Pizarro, entre la Travessia Lle-

doner i el carrer Pere el Gran, en vial de 

plataforma única amb més protago-

nisme del vianant en front del vehicle.

PLATAFORMA ÚNICA 
TAMBÉ A PIZARRO

creació de passos de vianants ele-

vats amb senyalització tàctil per a 

usuaris amb dificultats visuals, la 

renovació de l'enllumenat públic 

del carrer amb tecnologia led. Així 

mateix, es reforçarà la il·luminació 

afegint un punt de llum, a la can-

tonada sud-est del carrer Castella 

amb el carrer Guayaquil, per millo-

rar la seguretat dels vianants.

El carrer també incorporarà 

noves jardineres amb arbustos i 

reg automàtic, que contribuiran a 

separar els diferents usos del car-

rer, i protegir el pas de vianants 

al costat sud del carrer. Les obres 

inclouran també la reforma dels 

serveis del subsol, com la reno-

vació de la xarxa d'aigua potable i 

la creació de noves canalitzacions 

x.l.

EN OBRES  Els treballs de reforma han començat aquesta setmana

soterrades de les xarxes elèctrica, 

de telefonia i de telecomunicaci-

ons. També permetran la renova-

ció del pendent i el paviment de la 

via, per millorar la recollida d'ai-

gües pluvials i la resistència del 

sòl segons els usos.

Durant les obres, l'accés al car-

rer Castella romandrà tancat al 

trànsit per a tots els vehicles. La 

circulació als carrers Guayaquil 

i Barcelona no es veurà afectada 

fins al 23 de maig i, a partir de lla-

vors, només hi podran accedir el 

veïnat i vehicles autoritats.  m.e.

El Departament de Territori de la 

Generalitat ha iniciat aquesta set-

mana, amb les tasques de desbros-

sament, les obres dels nous enllaços 

de la Font del Ràdium i Can Montcau 

amb la C-17. L'objectiu és millorar la 

seguretat d'un tram de 2,3 quilòme-

tes de la carretera i potenciar l'acti-

vitat econòmica dels dos polígons. 

Aquestes obres, que coincideixen 

amb l'execució del tercer carril de 

la C-17 en sentit nord, reordenaran 

els accessos a Granollers per la C-17 

amb un nou enllaç que connecti els 

polígons de la Font del Ràdium i 

Can Montcau, a Lliçà d'Amunt. Així, 

es farà una nova connexió a l'altura 

del polígon de Can Montcau, amb 

un semienllaç format per una ro-

tonda de nova construcció al costat 

dret de la C-17, la rotonda existent 

al costat esquerre –just davant del 

centre comercial–, i un nou pas sota 

la carretera per connectar-les.

Això permetrà als vehicles que 

circulen en sentit nord d'accedir 

directament i amb més seguretat 

als polígons, i facilitarà la incor-

poració des dels polígons a la C-17 

cap a Barcelona. També s'eixam-

plarà la C-17 amb un tercer carril 

addicional per sentit, entre la ron-

da Sud i el nou enllaç de Can Mont-

cau, i s'anul·laran les connexions 

directes de la C-17 amb els vials 

d'accés a la Font del Ràdium.

L'execució, en 22 mesos
Els treballs, que tenen un termini 

d'execució de 22 mesos, seran exe-

cutats per la unió temporal d'em-

preses Arnó Infraestructures i Lan-

tania per un import de 7,82 milions 

d'euros. Una altra empresa, Givasa, 

s'encarregarà per 927.000 euros 

de facilitar el drenatge i reforçar la 

seguretat, la senyalització i la cana-

lització per a xarxa de telecomuni-

cacions, l'enllumenat led dels en-

llaços i la instal·lació d'una pantalla 

acústica en sentit nord per al veïnat 

de Can Franquesa. i x.l.

En marxa els enllaços 
de la C-17 amb Font del 
Ràdium i Can Montcau

INFRAESTRUCTURES  LES OBRES DURARAN GAIREBÉ DOS ANYS

Reparació de ferms a vials de 5 barris
Granollers ha contractat l'empresa Construccions Deumal per a obres 

de manteniment i conservació de ferms a sis vials. Amb un pressupost 

de 147.445 euros, s'asfaltaran el carrer Carles Riba, entre Lluis Vives i 

Veneçuela (Font Verda); la plaça Salvador Casanovas i el carrer Pallars, 

entre Esteve Garrell i Urgell (Can Bassa); el carrer Emili Botey, entre 

Francesc Macià i Voluntaris (Tres Torres), i el Camí Ral (Palou).  
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"El nou plató donarà més rea-

lisme i proximitat. Es fusionarà 

plató i carrer", deia la cap d'infor-

matius, Clara Armengol, a la presen-

tació del nou espai de l'InfoVallès 

de VOTV, dimecres als alcaldes dels 

municipis del Consorci Teleditigal 

Granollers. Així, el programa insíg-

nia de la televisió vallesana comen-

çarà el 31 de maig una nova etapa, 

en què, a més d'estrenar plató i 

grafisme, també recuperarà l'edi-

tor d'informatius de la casa, Dani 

Agudo, com a presentador únic de 

l'InfoVallès. Agudo, però, tindrà una 

altra manera d'adreçar-se a l'espec-

tador, que veurà com es mou pel 

nou plató de Roca Umbert, més am-

pli, amb nous focus amb llum freda, 

càmeres digitals també renovades 

VOTV estrena plató i grafisme

COMUNICACIÓ   EL PERIODISTA DANI AGUDO TORNARÀ A PRESENTAR L'INFOVALLÈS, ARA EN SOLITARI, AMB MÉS FACILITAT DE DIRECTES

i que passa del croma utilitzat els 

darrers 12 anys a dues pantalles 

de leds de 10 x 2 metres. Hi haurà 

una doble pantalla de realització i 

nous sistemes prompter i de con-

m.e.

nectivitat i de matriu que ajudaran 

a ampliar els directes. "Només cal-

drà un mòbil per poder entrar en 

directe", destacava Agudo.

El director gerent de VOTV, 

Albert Jordana, ha destacat com 

aquestes noves instal·lacions "si-

tuen VOTV en el tret de sortida 

per iniciar emissions en alta de-

finició (HD) a finals d'any". De 

moment, l'InfoVallès estrenarà els 

nous equips; al juny s'hi afegirà el 

programa d'entrevistes Busquem 

respostes, i al setembre, l'informa-

tiu d'esports.  m.e.

NOU PLATÓ Els alcaldes del Consorci van visitar dimecres l'espai renovat

El Mercat de l'Audiovisual de Cata-

lunya 2022 ha incorporat com a par-

ticipant i patrocinadora l'empresa 

Acast, una companyia sueca líder 

internacional en l'àmbit del podcàs-

ting. Acast ajuda creadors i marques 

a arribar als oients a l'entorn més 

immersiu del món. Hi ha 40.000 po-

dcasts dins de la comunitat d'Acast 

i creuen que cada podcaster, gran o 

petit, hauria de ser capaç de trobar 

la seva audiència i guanyar diners. 

El seu hosting de classe mundial 

ofereix solucions, distribució i crei-

xement per assegurar-se que sigui 

escoltat arreu del món. Procuren fer 

créixer l'audiència en totes les apli-

cacions d'escolta de podcasts que hi 

ha, inclosos Apple Podcasts, Spotify, 

Amazon Music i centenars d'altres.

L'1 de juny a Roca Umbert par-

ticiparan a la segona Trobada de 

Podcasting a Catalunya amb una 

sessió sobre optimitzar la monetit-

zació del podcast a través de subs-

cripcions i publicitat, a càrrec del 

directiu de la firma Megan Davies. 

JORNADA PROFESSIONAL

El MAC incorpora 

l'empresa Acast, 

líder internacional 

en podcàsting
n El jurat dels Premis de Comunica-
ció Local, que s'atorgaran l'1 de juny 
en el marc del Mercat de l'Audiovisual 
de Catalunya (MAC) a Roca Umbert, 
ha fet públics els finalistes d'aquesta 
edició, en què Vallès Oriental Televisió 
(VOTV) aspira a guanyar en dues de les 
set categories existents. Així, VOTV és 
finalista al premi a millor televisió, per 
al qual competeix amb Lleida TV i Pi-
rineus TV, i a la categoria de continguts 
audiovisuals per L'última cinta des de 

Bòsnia, que competeix amb 1881 La 

gesta del ferrocarril de Canal Blau i Va 

passar aquí de Betevé. 
La nominació reconeix VOTV "per 

l'esforç realitzat els últims temps per 
complir amb l'objectiu de servei pú-
blic i seguir esdeveniments de tota 
mena sense baixar el nivell de qua-
litat del conjunt de programes de la 
seva graella". D'altra banda, L'última 

cinta des de Bòsnia és un documental 
que narra de manera molt efectiva la 
història de Sifa Sulji, nascuda a Sre-
brenica que va arribar a Sant Celoni 
com a refugiada fa 26 anys i que ara 
viatja novament al seu país natal.

DOBLE FINALISTA 
ALS PREMIS DE LA 
COMUNICACIÓ LOCAL

La Fundació Vallès Oriental (FVO) ha iniciat el projecte de crear la seva pròpia  
ràdio i televisió per Internet amb l'objectiu d'apoderar les persones amb  
discapacitat perquè elles mateixes defensin els seus drets, donin a conèixer 
el projecte social de l'entitat, i aprofitar les potencialitats d'aquests canals de 
comunicació adaptant-los a totes les capacitats. Per iniciar aquest projecte, s'ha 
arribat a l'acord de col·laboració amb VOTV per a realitzar un taller de formació.

Taller al Centre Ocupacional de la FVO
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CAMPANYA 

DE RENDA

I PATRIMONI

2021 Renda 2021

Granollers commemora el 84è ani-

versari del bombardeig de la ciutat 

durant la Guerra Civil amb activi-

tats de memòria històrica i de fo-

ment de la pau que s'agrupen en la 

programació Granollers, vila oberta 

a la pau. Com cada any, des de Can 

Jonch. Centre de Cultura per la Pau 

s'impulsa el programa de comme-

moració del bombardeig de 31 de 

maig de 1938, que té com a objec-

tiu donar a conèixer i fer accessible 

els espais de memòria de la ciutat, 

reflexionar sobre els bombardejos i 

la seva memòria, així com treballar 

amb les escoles en l'àmbit de me-

mòria i cultura de pau i enfortir les 

relacions amb altres ciutats i terri-

toris bombardejats.

Així, les propostes inclouen ex-

posicions, teatre, presentacions 

de llibres, portes obertes al refugi 

de la plaça Maluquer, un itinerari 

guiat o la ja tradicional caminada al 

Bosc de la Pau. A més, el mateix 31 

de maig a les 9 del matí es farà, al 

cementiri, l'acte memorial del 84è 

aniversari del bombardeig de Gra-

nollers i d'homenatge a les víctimes.

Avui, dijous, l'agenda comença-

rà amb la presentació del llibre El 

mestre Jaume Vivé Alerm. De Gra-

nollers a l'exili (Editorial Alpina. 

Col·lecció Marcòlic), de Montser-

rat Garriga Paituví, a les 18 h a Can 

instal·lat a Tolosa, esdevingué un 

activista en associacions d'ajuda 

als refugiats i participà activament 

en associacions culturals de l'exili 

fins a la seva mort, l'any 1982. "La 

història del mestre Jaume Vivé 

és una de les moltes històries 

que haurien quedat a l'oblit, i 

una societat que oblida és una 

societat òrfena, una societat 

sense els referents històrics ne-

cessaris que l'ajudin a saber qui 

és, on és i cap on va", escriu Agus-

tí Corominas en el pròleg. 

Més actes: itinerari i publicació
Diumenge (11 h) hi haurà l'itine-

rari guiat Granollers, ciutat bom-

bardejada, que inclou els llocs més 

emblemàtics afectats pels bombar-

dejos de la Guerra Civil, entre els 

quals el refugi de la plaça Maluquer 

i Salvador. Les inscripcions s'han 

de fer al Museu de Granollers.

Dimecres vinent, 25 de maig, el 

programa d'activitats continuarà 

amb la presentació d'un altre lli-

bre a Can Jonch (19 h): 1939. La 

caiguda de Barcelona, d'Andreu 

Claret, amb l'autor i la periodista 

Mònica Bernabé. M.E.

Jonch. Vivé, nascut a Granollers 

l'any 1906, va ser un mestre re-

publicà, anarquista i seguidor de 

Ferrer i Guàrdia en la pedagogia 

de l'Escola Moderna. Va fundar a 

Granollers una escola de primà-

ria i va exercir també a la Unió 

Liberal. Després, durant la Guerra 

Civil, com a mestre del CENU, va 

exercir a Santa Eulàlia de Ronça-

na. Acabada la guerra va haver de 

fugir a l'exili i va patir els camps 

de refugiats i de treball a França, 

on va participar en la Resistència 

contra l'ocupació nazi. Més tard, 

L'Arxiu Municipal de Granollers 

(AMGr) inaugurarà dimarts una 

nova exposició al vestíbul de l'edi-

fici de l'Ajuntament a la Porxada. 

En aquesta ocasió, les arxiveres 

han repescat del fons i col·lecci-

ons fotogràfiques vistes panorà-

miques i aèries de la ciutat, amb 

fotografies d'autors com Joan 

Guàrdia, Josep Boixadera, Josep 

Comas, Lucien Roisin i Trabajos 

Aéreos Fotogramétricos (TAF), 

datades de la primer meitat del 

segle passat. L'exposició es po-

drà visitar fins al 29 de juliol, de 

dilluns a divendres, de 9 a 20 h. 

El programa d'activitats a l'entorn 

de l'exposició Només d'anada, que 

es pot veure a la nau Dents de 

Serra de Roca Umbert, es clourà 

diumenge amb una trobada amb 

esmorzar i conversa. A més, avui, 

dijous (19 h), s'ha programat la 

xerrada Les filles dels estrangers i 

estrangeres. Com a convidades es 

comptarà amb l'escriptora Najat 

El Hachmi i amb la cantant Yo-

landa Sey –ambdues nascudes a 

Catalunya i de pares d'origen es-

tranger–, que s'han trobat sovint 

amb tòpics i preguntes freqüents 

que amaguen un racisme subtil. 

ALPINA

MEMÒRIA HISTÒRICA ARRENCA EL PROGRAMA D'ACTES DE 'GRANOLLERS VILA OBERTA A LA PAU' COOPERACIÓ LA XEF DE SEMPRONIANA HI VA CUINAR DILLUNS

84 anys de l'atac més sagnant

PORTADA  Del llibre de Garriga

L'Arxiu recuperarà 
vistes panoràmiques 
i aèries de la ciutat 
en una nova mostra

'Només d'anada' es 
clourà diumenge i 
dijous convidarà El 
Hachmi i Yolanda Sey

Presentacions dels lllibres sobre Jaume Vivé i la caiguda de Barcelona

Dissabte (21 h), el restaurant llibreria Anònims acollirà la presentació del llibre 

Voluntarios por la revolución. La milicia internacional del POUM en la Guerra Civil 

española (Laertes), amb la presència de l'autor, Andy Durgan. Aquest historiador 

és membre de la Fundació Andreu Nin i va fer d'assessor històric de la pel·lícula 

Tierra y libertad de Ken Loach. El llibre se centra en la presència d'uns 500 

combatents estrangers a les files del Partit Obrer d'Unificació Marxista durant la 

Guerra Civil, i, en especial, al front d'Aragó, i com "serien víctimes de calúmnies 
i de repressió desfermada contra el POUM a la zona republicana".

Sobre els voluntaris internacionals
■ En el marc dels actes de commemo-

ració del bombardeig i fins al 15 de juny, 

Can Jonch acull l'exposició Migració 

i desplaçaments de les persones per 

causes ambientals, produïda per l'Institit 

de Drets Humans de Catalunya. A més, 

dimarts s'inaugurarà a la plaça de la 

Corona la mostra Cara a cara contra las 

violencias, relatos de resiliencia de Cen-

troamérica, un projecte de Ruido Photo 

que es podrà veure fins al 6 de juny.

DUES EXPOSICIONS 
PER LA PAU A L'AGENDA

Ada Parellada, voluntària d'El Xiprer

La granollerina Ada Parellada, i xef del restaurant Semproniana de 

Barcelona, va cuinar dilluns al costat de les voluntàries d'El Xiprer per 

preparar l'àpat dels usuaris del servei de menjador. Parellada ha estat 

la primera participant de la campanya Compartim la cuina, compartim la 

taula, una de les activitats del 25è aniversari de l'entitat, que preveu 

convidar-hi un cuiner un cop al més. De primer, Parellada va cuinar una 

crema de verdures i, de segon, una botifarra amb sèpia i arròs –plats 

que va compartir a taula amb els comensals–.

XAVIER SOLANAS
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LES FRANQUESES. Josep Cardús, qui 

va ser 63 anys rector de Marata i 

33 de Corró d'Amunt, va morir l'oc-

tubre de 2020 a l'edat de 89 anys. 

El mossèn va destacar durant anys 

per ser part activa del teixit associ-

atiu. Va col·laborar en els esdeveni-

ments socials i culturals de Marata 

i, de fet, va ser-ne un dels principals 

dinamitzadors. Gran aficionat a la 

música, va ser un dels promotors i 

fundadors del Centre Cultural i de 

cicles com els Concerts a Marata i 

els Dijous Culturals. També era re-

conegut pel seu compromís amb el 

país, el poble de Marata i la comar-

ca. Es va implicar en la lluita anti-

franquista i va ser molt actiu en les 

reivindicacions veïnals en defensa 

del territori, com la campanya con-

tra el Quart Cinturó. L'any 2017 va 

ser distingit amb la Medalla d'Ho-

nor de les Franqueses.

Bona part d'aquests interes-

sos i lluites de Cardús al llarg de 

la seva vida queden recollits en 

el llibre Mossèn Josep Cardús, la 

comunitat com a vocació, una 

publicació coral que mostra la 

llarga trajectòria d'aquest rector 

i activista, a qui els jerarques del 

bisbat de Barcelona van allunyar 

de la parròquia de Sant Antoni de 

Vilanova i la Geltrú, on havia estat 

nomenat vicari amb 27 anys, fruit 

de les suspicàcies que les autori-

tats franquistes tenien d'aquell 

arxiu comarcal

HISTÒRIA  LA PRESENTACIÓ DE LA PUBLICACIÓ SERÀ DIVENDRES A LES 20 H AL CENTRE CULTURAL DE MARATA

Mossèn Josep Cardús, la 
comunitat com a vocació

CARDÚS, DE JOVE  En un campament escolta a la muntanya, el 1955

El Centre Cultural de 

Marata edita un llibre que 

recull les lluites del rector, 

mort l'octubre de 2020

jove capellà catalanista i revoluci-

onari. El llibre –editat pel Centre 

Cultural de Marata, coordinat pel 

sociòleg Salvador Cardús i editat 

pel periodista Vicenç Relats– es 

presentarà aquest divendres (20 

h) al Centre Cultural de Marata.

Així, entre d'altres, s'hi explica el 

seu compromís amb l'escoltisme, 

l'ecumenisme religiós, els estudis 

d'historiografia comarcal, les llen-

gües i cultures catalana i occitana, 

així com les lluites antifranquista 

i ecologista contra el Quart Cintu-

ró. A més, revela alguns passatges 

potser no prou coneguts de la seva 

trajectòria, com les amonestacions 

que va rebre del bisbe Gregorio 

Modrego, en el més cru nacional- 

catolicisme dels 60, que el va cri-

dar a l'ordre per la seva relació 

amb els cristians protestants, així 

com per les seves relacions amb la 

incipient comunitat de Taizé. Tam-

bé s'hi expliquen detalls del seu 

compromís amb la lluita antifran-

quista, com quan va tenir amagat 

a la rectoria de Marata el militant 

socialista Antoni Mateu, perseguit 

per la policia franquista, a qui va 

ajudar a fugir a l'exili a França, 

així com el suport que va donar a 

publicacions i iniciatives clandes-

tines de les quals va amagar-ne 

material a la mateixa parròquia. 

Un  grup de famílies del barri 

Lledoner es manifestarà aquesta 

tarda davant la porta de l'Esco-

la Lledoner per protestar per la 

manca de places a l'escola públi-

ca al barri per donar cobertura 

a la demanda de P3 d'un veïnat 

en creixement. Els pares i mares, 

que ja s'han reunit amb el regi-

dor d'Educació de l'Ajuntament i 

el Departament d'Educació de la 

Generalitat, alerten que, un cop 

fetes les preinscripcions de P3, 

"moltes famílies del barri s'han 

quedat sense plaça". "A la zona 

nord només hi ha 40 places", és 

a dir, dos grups de P3 a l'Escola 

Lledoner. "15 infants han que-

dat fora", lamenten.

Festa solidària al Lauro
D'altra banda, dissabte, d'11 a 20 

h, l'Institut Lauro de les Franque-

ses celebrarà una festa solidària a 

la plaça Major de Bellavista, que 

inclourà tallers i actuacions, tant 

musicals, com de poesia i dansa. 

Protesta per la 

manca de places 

públiques de P3 

al barri del Lledoner

EDUCACIÓ
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"Posem en marxa un servei que 

acompanyarà qualsevol ciutadà 

o comunitat de veïns de Grano-

llers a rehabilitar energètica-

ment el seu habitatge". Així resu-

mia l'alcaldessa, Alba Barnusell, la 

nova Oficina de Rehabilitació Ener-

gètica, que el 30 de maig obrirà al 

carrer Rec, compartint local amb 

l'Oficina d'Habitatge. Barnusell des-

tacava com s'hi farà assessorament 

una diagnosi dels habitatges i pro-

posar actuacions de millora; una 

persona dinamitzadora, que farà 

recerca dels possibles propietaris 

interessats a rehabilitar, personal 

administratiu i un suport en comu-

nicació. A més de la rehabilitació, 

des de l'Oficina també s'incenti-

varà la promoció de les comuni-

tats energètiques, es revisaran les 

factures de subministraments de 

llum i gas per reduir-ne l'import.

L'Oficina de Rehabilitació Ener-

gètica estarà coordinada amb les 

Oficines Tècniques de Rehabilitació 

dels col·legis d'Arquitectes i Apa-

de tot el procés de reforma, "des 

del primer projecte tècnic fins a 

buscar finançament". De fet, el re-

gidor d'Habitatge, Sergi Fernández, 

destacava l'oportunitat que supo-

sarà per poder-se acollir a subven-

cions, tant dels fons europeus Next 

Generation, com de l'Ajuntament, 

que en el pressupost d'enguany té 

prevista una partida de 440.000 

euros per donar un impuls a la re-

habilitació del parc d'habitatges de 

la ciutat, "no només energètica, 

sinó també de conservació i ac-

cessibilitat", deia el regidor. A més, 

també incitava la ciutadania a fer 

reformes per disminuir el consum 

energètic, tenint en compte l'incre-

ment dels preus. "Estem alineats 

amb els Objectius de Desenvo-

lupament Sostenible, com la re-

ducció d'un 20% de CO2 el 2030, 

així com, de retruc, augmentem 

l'activitat econòmica a la ciutat", 

valorava Fernández.

Per això, Granollers Rehabilita-

ció Energètica és un servei gratuït 

per ajudar per millorar energètica-

ment les llars. Està format per ex-

perts energètics, capacitats per fer 

HABITATGE I MEDI AMBIENT  EL CONSISTORI POSA EN MARXA L'OFICINA DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA, AL CARRER DEL REC

Assessorament gratuït a veïns i comunitats  
per a la rehabilitació energètica de les llars

relladors i els d'Administradors de 

Finques que, hauran de validar la 

documentació tècnica per procedir 

a la reforma. De fet, en la presenta-

ció que se'n feia dilluns a Can Jonch, 

també es va comptar amb repre-

sentants de col·legis professionals 

vinculats al projecte, que de fet 

han treballat conjuntament per fer 

una proposta integral per al barri 

Primer de Maig. Laura Garcia, en-

ginyera i representant del Col·legi 

d'Enginyers, reconeixia que "a ve-

gades la paperassa per demanar 

ajuts és una barrera d'accés", de 

manera que elogiava que l'oficina 

també se'n faci càrrec. Josep Lluís 

Sala, delegat del Col·legi d'Arqui-

tectes Tècnics del Vallès Oriental, 

afirmava que "som pioners del 

treball conjunt entre col·legis i 

administració local a tot Catalu-

nya" i mostrava la seva disponibili-

tat a seguir col·laborant. Finalment, 

Manel Sánchez, corresponsal de 

la delegació del Vallès del Col·legi 

d'Arquitectes de Catalunya, desta-

cava el treball per fer possible que 

el màxim d'habitatges millorin. "Ca-

dascú des del seu habitatge pot 

fer una ciutat més confortable i 

sostenible", concloïa l'alcaldessa. 

m.e.

PRESENTACIÓ  Can Jonch acollia l'acte amb l'alcaldessa, el regidor d'Habitatge i representants dels col·legis professionals

MILLOREM 

QUALSEVOL 

PRESSUPOST 

FINS A FINALS 

DE JUNY 

Pl. de la Caserna, 7 · Granollers         93 607 08 08        684 46 95 85

Triats com el 4t millor 
centre de la província 
de Barcelona

El marge de millora en l'eficiència del parc d'habitatges de Granollers és molt 

ampli. El representant del col·legi d'Aparelladors, Josep Lluís Sala, explicava que 

només el 14% dels immobles de la ciutat tenen un certificat energètic enrtre l'A i 

la D, és a dir, les qualificacions que constaten consums més baixos i major estalvi 

energètic. Així, doncs, el 86% dels habitatges de Granollers tenen una certificació 

energètica entre l'E –amb un consum mitjà que multiplique per 4,5 el del grup 

A– i el G –10 vegades més alt que l'A–. "No tothom podrà millorar molt, però 
hi ha moltes posibilitats, molt marge d'actuació", concloïa Sala.

El 86% dels pisos tenen un 
certificat energètic entre E i G

Si Granollers anunciava dilluns la 

posada en marxa, a partir del 30 de 

maig, de la seva Oficina de Rehabi-

litació Energètica per donar servei 

als veïns de la ciutat, el Consell Co-

marcal també anunciava dimecres, 

durant el Consell d'Alcaldies ce-

lebrat a la Sala Tarafa, l'activació 

d'una Oficina de Transició Ener-

gètica, que donarà servei a tots els 

municipis de la comarca, tant per 

a administracions públiques com 

per a comunitats o particulars, 

amb l'objectiu d'assolir els objec-

tius de l'Agenda 2030. "Tothom 

qui hagi de fer algun tràmit en 

matèria d'eficiència energètica, 

des d'instal·lar plaques solars o 

altres energies renovables fins 

a sol·licitar subvencions, podrà 

adreçar-se a aquesta oficina", 

explicava el president del Consell 

Comarcal, Emilio Cordero. Aquesta 

oficina, impulsada per l'Institut Ca-

talà d'Energia en col·laboració amb 

el Consell Comarcal, entrarà en fun-

cionament després de l'estiu. 

ENERGIA 

El Consell Comarcal 

impulsarà un

servei de suport en

la transició verda
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Viu millor i estalvia. Hi 

guanyes tu, hi guanya 

el planeta és l'eslògan 

que presidirà l'estand 

institucional de l'Ajuntament de 

Granollers a la Fira EVC de l'As-

censió, i que enguany destinarà a 

presentar la nova Oficina de Reha-

bilitació Energètica, que l'endemà 

de la fira –30 de maig– obrirà al 

número 50 del carrer del Rec. 

Es tracta d'un servei gratuït 

d'assessorament a propietaris de 

pisos i cases, així com a comuni-

tats de veïns, que vulguin reduir 

la despesa energètica, tenir una 

llar més confortable, saludable i 

respectuosa amb el medi ambient. 

De fet, a la mateixa fira de l'Ascen-

sió, els tècnics que hi treballaran, 

no només difondran el servei, sinó 

que ja començaran a contactar 

amb ciutadans interessats en re-

formar el seu habitatge per fer-lo 

més sostenible. A més de l'acom-

panyament personalitzat, l'oficina 

fotovoltaiques, aïllaments i tan-

caments, calefacció i climatitza-

ció, implantació d'energies reno-

vables, domòtica, accessibilitat i 

conservació d'edificis i creació de 

comunitats energètiques.

Tots els detalls i dubtes es po-

dran aclarir a la fira de l'EVC. 

també farà assessorament tècnic 

professional, gestió administrati-

va de tot el procés de reforma, i 

tramitació de subvencions i finan-

çament.

Els propietaris d'immobles 

poden aprofitar per fer millores 

d'autoconsum amb instal·lacions 

Entre les diferents línies de sub-

venció dels fons Next Generation 

n'hi ha una destinada a barris, a 

la qual l'Ajuntament presentarà 

la candidatura del Grup Primer de 

Maig per fer possible una rehabili-

tació integral d'aquest sector. Pri-

mer de Maig el constitueixen 41 

edificis, 550 habitatges i 12 locals 

que van ser edificats en dues fases 

els anys 1957 i 1961 per l'Obra 

Sindical del Hogar.

A l'espera de saber si l'Agència 

de l'Habitatge de Catalunya, de-

penent de la Generalitat, deter-

minarà si Primer de Maig rebrà 

els fons, l'Ajuntament ha portat a 

ESPECIAL ASCENSIÓ 2022 | Estand institucional L'ESPAI D'ACOMPANYAMENT A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS ENTRARÀ EN FUNCIONAMENT EL 30 DE MAIG

L'Ajuntament presentarà la 
nova oficina de reforma a la fira

El sector Primer de Maig, candidat a 

rebre fons europeus Next Generation

terme les actuacions necessàries 

per tal que aquesta rehabilitació 

sigui una realitat. Així, el ple de 22 

de febrer de 2022 va aprovar de-

clarar el grup residencial Primer 

de Maig com a Entorn Residencial 

de Rehabilitació Programada i el 

proposa com a candidat per a la 

recepció d'ajuts del programa eu-

ropeu Next Generation.

S'ha elaborat un treball pioner 

de col·laboració intercol·legial, 

entre el Col·legi d'Arquitectes de 

Catalunya, Col·legi d'Aparelladors 

Tècnics i Enginyers d'Edificació 

de Barcelona i Col·legi d'Engi-

nyers Industrials de Catalunya, en 

A banda dels fons extraordinaris 

NextGeneration, l'Ajuntament apor-

tarà una subvenció complemen-

tària, de manera que sumat a un 

possible préstec i a l'estalvi energè-

tic mensual, la quota a pagar de les 

actuacions realitzades serà força re-

duïda i assequible per a molta gent. 

En aquest sentit, l'Ajuntament dis-

posa de 440.000 euros per aquest 

any 2022 per complementar els 

ajuts europeus i ajudar la ciutadania 

a portar a terme la rehabilitació. A 

aquestes avantatges s'hi sumen els 

beneficis fiscals que pugui aplicar 

l'Ajuntament com, per exemple, la 

bonificació de l'IBIU per haver ins-

tal·lat sistemes d'aprofitament tèr-

mic o elèctric per a l'autoconsum. 

De fet, un 58% dels habitatges de 

Granollers es van construir abans 

de 1980. Això vol dir que, si no s'hi 

ha realitzat cap remodelació, són 

habitatges majoritàriament sense 

aïllaments, amb tancaments de fus-

ta vells i vidres simples, i sistemes 

d'aigua calenta sanitària i calefacció 

de gasoil molt poc eficients. 

Una partida de 

440.000 euros 

d'ajuts municipals

AJUNTAMENT

ARXIU

C. DEL REC  L'espai d'assessorament comparteix local amb l'Oficina d'Habitatge

PRIMER DE MAIG  Candidat a una subvenció dels Fons Next Generation

el qual s'ha fet diagnosticat el parc 

d'edificis del barri així com s'han 

establert propostes de regenera-

ció residencial. L'estudi s'ha fet a 

partir d'una mostra de 14 edifi-

cis sobre els 41 que hi ha al bar-

ri. Un dels aspectes als quals s'ha 

donat especial importància dins 

d'aquest estudi ha estat el de l'efi-

ciència energètica i s'hi proposa, 

entre altres idees, renovar cober-

tes, incloure sistemes de captació 

fotovoltaica, implantació d'aero-

tèrmia per produir aigua calenta 

sanitària i climatització i sistemes 

per monitorar els consums.

S'han desenvolupat treballs 

previs duts a terme per tècnics 

municipals, entre els quals, una 

detallada diagnosi demogràfi-

ca i socioeconòmica del barri.

El document elaborat pels tres 

col·legis, juntament amb els tre-

balls de diagnosi demogràfica i 

socioeconòmica que han fet tèc-

nics municipals, serviran perquè 

l'Ajuntament de Granollers pugui 

bastir una estratègia sòlida de re-

habilitació i regeneració urbana 

de Primer de Maig.

La intenció, però, és que a mitjà i 

llarg termini la rehabilitació d'edi-

ficis arribi al conjunt de la ciutat.

■ 1. Programa barris. En el cas de 
Granollers es proposa com a candidat 
a rebre els fons el Grup Primer de Maig
■ 2. Programa per a la rehabilitació 
d'edificis sencers. En els programes de 
barris i edificis les subvencions van re-
lacionades amb la reducció de consum 
d'energia primària no renovable (Epnr):
40% de subvenció si la reducció del 
consum d'Epnr és superior al 30%; 
65% de subvenció si la reducció del 
consum d'Epnr és superior al 45%; 
80% de subvenció si la reducció del 
consum d'Epnr és superior al 60%.
■ 3. Programa per a la rehabilitació 
d'habitatges individuals. Els requisits 
per rebre subvenció seran: Reducció 
de demanda del 7% o, alternativament, 
reducció consum Epnr del 30%. La 
quantitat màxima d'inversió subven-
cionable és de 7.500 euros/habitatge, 
essent la inversió mínima de 1.000 €/
habitatge. La subvenció cobrirà el 40% 
de l'actuació amb un màxim de 3.000 
€/habitatge.
■ 4. Programa per subvencionar do-
cumentació com el llibre de l'edifici, 
certificats energètics.

QUATRE LÍNIES
DE SUBVENCIÓ DELS 
NEXT GENERATION
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Dimecres de la setmana passada 
van començar a declarar al Jutjat 
d'Instrucció número 4 de Grano-
llers les 44 persones encausades 
pel tall de la carretera C-17, a l'al-
tura de l'Ametlla, el 15 d'octubre 
del 2019, en el marc de les mo-
bilitzacions postsentència. Entre 
aquestes 44 persones hi ha també 
quatre militants de la CUP de Gra-
nollers –Pep Medina i Josep Maria 
Gontan i els exregidors Maria Oli-
ver i Eduard Navarro–, que asse-
guren que ni tan sols estaven al 
lloc dels fets aquell 15 d'octubre.

Per això, la CUP Granollers i 
Alerta Solidària denunciaven di-
marts a la Porxada el que conside-
ren un "muntatge policial" i una 
"persecució ideològica". Maria 
Oliver afirmava que tot plegat 
"és un muntatge maquiavèl·lic 
dels Mossos, que ens acusen 
d'uns fets en què no vam par-
ticipar". "Res no pot acreditar 
que aquell dia érem allà; no hi 

tivistes" i pel seu "compromís 
polític". "Cap d'aquests casos de 
repressió no ens farà renunciar 
a la nostra militància i el nostre 
compromís", deia. Segons publi-
cava El Món, que ha tingut accés 
a l'acusació policial, el Grup de 
Delinqüència Urbana dels Mos-

va haver ni identificacions ni 
detencions que sostinguin la 
nostra acusació". A més, afegia, 
"tot tall de carretera és legítim 
si defensa una causa justa".

Oliver insistia que les denúnci-
es són "falses" i "inventades", i 
que se'ls acusa pel fet de ser "ac-

X.L.

TRIBUNALS L'ATESTAT POLICIAL ACUSA QUATRE MILITANTS DE GRANOLLERS D'INSTIGAR LA MOBILITZACIÓ, MENTRE QUE ELS CUPAIRES AFIRMEN QUE NO HI EREN

La CUP acusa Mossos de fer denúncies 
falses en el tall postsentència de la C-17

AFECTATS  Els quatre militants de la CUP, entre els quals els dos exregidors

Joana Almirall i Julià

Que ens va deixar el 17 de maig 

de 2022 a l’edat de 85 anys 

Els seus familiars volen compartir 

amb amics i coneguts el seu dolor 

per aquesta irreparable pèrdua i 

agrair les mostres de condol rebudes

Granollers, 18 de maig de 2022

Marxares a poc a poc

Marxares a poc a poc

i sense fressa

I deixares la terra

que havies estimat

i l’hort i la cleda

i el lledoner de vora l’era

que no aguantà ni mig any

la teva dolguda absència

 
Enric Garcia-Pey

Ramon Torrents Claros
Pare de l’editor del diari SomGranollers, 

Ramon Torrents

El grup de diaris Som expressa el seu condol 
a familiars i amics per la seva pèrdua.

Descansi en pau  

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
07/05 Gabriel Lacueva Martínez  19 anys 

10/05 Roser Font Govern  81 anys 

10/05 José Manuel Sólvez López  87 anys 

10/05 José Pedro Costa Majón     60 anys 

11/05 Elvira Rosado Martínez   95 anys

13/05 Agustí Obiols Mundet      87 anys 

14/05 Leonor Tomás Jarabo  91 anys

14/05 Valerià Baldich Xiol  90 anys 

14/05 Carme Bernàldiz Obere  92 anys 

14/05 Luisa Valcárcel Bernabé  80 anys 

15/05 Manel Plana Martí  92 anys 

16/05 Adrián Cano Navarro  90 anys

sos d’Esquadra va fer una "in-
vestigació per Internet" a partir 
d'una dessuadora. "Van buscar a 
la xarxa la dessuadora que su-
posadament alguns portaven, i 
això els va portar al web de la 
CUP: Cridapergranollers.cat". 
"Va ser així com van muntar 
l'acusació", afirma.

Causa general
La CUP i Alerta Solidària també 
afirmaven que aquest no és un 
cas aïllat. "És una causa general 
contra l'independentisme, que 
va començar fa molt temps". I 
posaven d'exemple els casos de 
Marcel Vivet i Adrià Sas. "Interi-
or fa regals a la fiscalia perquè 
pugui fer acusacions de 6 o 8 
anys a la gent que es mobilitza", 
lamentava el diputat de la CUP al 
Parlament Xavier Pellicer. "En un 
estat democràtic és molt greu 
que s'obrin processos judicials 
per tallar una carretera, i més 

encara que els atestats policials 
es facin amb base ideològica", 
deia Pellicer, qui també qualifica-
va el cas de "persecució políti-
ca". "Mossos actua amb impuni-
tat per perseguir la dissidència, 
i per això cal depurar responsa-
bilitats".

A partir d'ara, els cupaires –a 
través dels advocats d'Alerta So-
lidària– presentaran les proves al 
Jutjat que acrediten que no eren 
al lloc dels fets, com els registres 

dels seus telèfons mòbils. També 
fotografies i vídeos de mitjans lo-
cals, que mostren com els exregi-
dors participaven en un homenat-
ge a Lluís Companys a Granollers. 
Si amb les proves no es retira la 
imputació, "emprendrem les ac-
cions legals que calgui contra la 
impunitat policial i per aturar 
aquest cas flagrant de persecu-
ció ideològica". X.L.

"Interior fa regals a 
la fiscalia perquè pugui fer
acusacions de 6 o 8 anys a 

la gent que es mobilitza"

Joana Almirall Julià, propietària de 
la Galeria Sol, moria la matinada de 
dimarts a 85 anys. Almirall s'havia 
fet càrrec de l'espai d'art, l'antiga 
Casa Matas, després de la defunció 
del seu marit, qui havia impulsat la 
galeria a la dècada dels 80, amb ella 
mateixa i el seu fill Josep Maria, que 
també va morir. La cerimònia de 
comiat va ser dimecres a la parrò-
quia de Sant Esteve de Granollers.

Mor a 85 anys Joana 

Almirall, propietària 

de la Galeria Sol

OBITUARIS

La xifra de delictes envers el col-
lectiu LGTBI+ va créixer un 15% 
al Vallès Oriental durant el 2021, 
respecte al 2020. Es va registrar 
un lleuger descens del nombre de 
víctimes, passant de 13 a 11, però 
a les Àrees Bàsiques Policials (ABP) 
de Granollers i Mollet s'ha passat 
d'un total de 9 fets delictius el 2020 
i 12 el 2021, categoritzats com a de-
lictes d'odi i discriminació per raó 

de LGBTI-fòbia. Les dades les ha fet 
públiques el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, coincidint amb la 
commemoració dimarts del Dia In-
ternacional contra la LGTBI-fòbia.

Nou servei a les Franqueses
Les Franqueses ha anunciat la 
creació d'un Servei d'Atenció In-
tegral a les persones LGBTI, des-
prés d'un acord plenari al 2020. 

SUCCESSOS S'HA PASSAT DE 9 CASOS DENUNCIATS A 12

Augmenten els fets delictius 

envers el col·lectiu LGTBI+



DJ, 19 MAIG 2022 11

www.descansisalut.com 

C/ FRANCESC MACIÀ, 3-5-7 · GRANOLLERS · T. 93 516 40 69

POTS FER LES TEVES CONSULTES O COMPRES PER WHATSAPP          681 652 001

MES DEL SOFÀ

-60%



dj, 19 maig 202212

La consulta sobre monarquia o 
república que dissabte s'organit-
zava arreu de l'Estat va aplegar 
540 vots a les taules que es van 
instal·lar a Granollers –a la plaça 
de la Porxada i a la plaça Malu-
quer i Salvador–. La gran majoria 
de votants en aquesta consulta no 
vinculant van optar per la repúbli-
ca (98%) i només un 2% van triar 
la monarquia.

Al conjunt del Vallès Oriental 
–també hi havia taules a Mollet, 
Parets, Canovelles, l'Ametlla i Sant 
Fost de Campsentelles– es van re-
comptar 1.533 vots, i al conjunt 

pacífica i festiva i només hi va ha-
ver alguns incidents a  Martotell, 
Salou i l'Hospitalet de Llobregat, 
en què la Policia Local va prohi-
bir algunes taules, adduint que es 
tractava d'una consulta il·legal. 

de Catalunya, 15.599. Els organit-
zadors van valorar positivament 
la participació i que "per primera 

vegada hem pogut votar la for-

ma d'Estat que volem".
A Catalunya la jornada va ser 

xavier solanas

POLÍTICA  A GRANOLLERS, EL 98% DELS 540 VOTANTS VAN OPTAR PER L'OPCIÓ REPUBLICANA

Granollers, ciutat republicana

CONSULTA  Granollers va tenir dues meses, a la Porxada i a la plaça Maluquer

LES FRANQUESES. El portaveu de 
Ciutadans a l'Ajuntament de les 
Franqueses, Amador Doncel, serà 
novament el cap de llista en les 
eleccions municipals de l'any que 
ve. Així ho ha presentar l'agrupa-
ció local de Cs dimarts a la plaça 
de l'Ajuntament amb la presència 
del diputat al Parlament Nacho 
Martín Blanco, qui va destacar que 
Doncel és el primer candidat de Cs 
confirmat al Vallès Oriental per a 
les eleccions de l'any que ve, uns 
comicis que seran "decisius per a 

Catalunya, Espanya i també les 

Franqueses". El diputat destaca-
va algunes de les iniciatives del 
grup municipal que han tirat o ti-
raran endavant, com el marketpla-
ce per comercialitzar productes de 
proximitat o la creació d'una ofici-
na de la Policia Local a Bellavista. 
També assenyalava les prioritats 
del partit al municipi: "Cal una 

política d'habitatge municipal, 

que ajudi els joves a emanci-

par-se; més seguretat als barris 

i més suport al comerç i les em-

preses locals". "Les Franqueses 

necessita un projecte com el de 

SERÀ LA SEGONA VEGADA QUE ÉS CAP DE LLISTA DE LA FORMACIÓ

Amador Doncel, candidat de 

Ciutadans a les Franqueses

Al conjunt de la comarca 

van votar 1.533 persones, 

la immensa majoria

a favor de la república

Cs, arrelat a les preocupacions 

dels veïns", deia Martín Blanco.

Política de proximitat
Doncel, per la seva banda, afegia 
altres objectius: "Aconseguir un 

institut d'FP, com ja hem propo-

sat moltes vegades, i potenciar 

l'entorn verd del municipi i el 

sector primari, facilitant el re-

lleu als joves". També es mostra-
va "il·lusionat i content" de pre-
sentar candidatura. Assegurava 
que Cs està disposat a "treballar 

fort, amb compromís amb el po-

ble i els veïns i lleialtat a les ins-

titucions", i apuntava que l'objec-
tiu és fer "política de proximitat, 

posant els veïns al centre per fer 

un municipi millor". I concloïa: 
"Els tres anys que hem estat a 

l'oposició hem guanyat experi-

ència. Estem segurs que l'any 

que ve millorarem resultats, ob-

tindrem més regidors i estarem 

en condicions de governar".
Amador Doncel té 45 anys i és 

funcionari de carrera de l'admi-
nistració de Justícia de la Genera-
litat de Catalunya.  x.l.

540 persones participen en la consulta sobre monarquia o república

x.l.

CIUTADANS  Doncel va anunciar la candidatura dimecres davant l'Ajuntament

Xerrada d'ERC sobre el dret a sufragi
Aquest dissabte, 21 de maig (19 h), la secció local d'ERC a Granollers or-
ganitza una xerrada informativa al Museu sobre el dret a sufragi, adre-
çada a tota la nova ciutadania interessada a conèixer els seus drets. La 
xerrada dels republicans porta per títol Vols formar part del canvi de la 

teva ciutat? Vols saber el valor del teu vot?. 

Poetes i Músics per la República, 
en col·laboració amb l'ANC de 
Granollers i Òmnium del Vallès 
Oriental, organitzen aquest dis-
sabte a la plaça de la Porxada, a 
partir de les 19 h, l'acte 1 d'Octu-

bre, ni presos ni exiliats: república 

catalana. Persistir en la Paraula 

del Poble. Serà un homenatge poè-
tic i musical a Jaume Sastre i Car-
les Furriols, activistes per la llen-
gua que entre el 20 i el 28 d'abril 
van fer vaga de fam com a protes-
ta per la modificació de la llei de 
política lingüística que ha de votar 
el Parlament. Hi participaran Pep 
Cruanyes, Àngels Marzo, Carles 
Sanuy, Ter Tarrida, Eduard Casas, 
Pere Suau, Montse Assens, Carme 
Sansa, Santi Montagud, Assumpta 
Redondo, Josep Tero, Xavier Baró, 
Jordi Corominas, Albert Cuevas, 
Elena Cuevas i Biel Majoral. 

Acte poètic i

musical a la Porxada

per reivindicar la

república catalana

Jovent Republicà del Vallès Orien-
tal organitza una trobada per par-
lar de la presència de la dona als 
videojocs. L'acte tindrà lloc aquest 
diumenge (16 h) al local comar-
cal d'ERC i de Jovent Republicà, 
situat al carrer Girona, 315, de 
Granollers. L'activitat consistirà 
en veure un vídeo que posterior-
ment es comentarà en una taula 
rodona i debat, i tot seguit es farà 
un torneig de Mario Kart amb la 
Wii al local mateix. El guanyador 
s'emportarà dues entrades per a 
l'Acampada Jove d'enguany. La 
proposta pretén denunciar la "pa-

triarcalització generalitzada de 

la indústria, per la qual cosa 

cal reivindicar i visibilitzar els 

drets de les dones en tots els 

àmbits, sobretot en els produc-

tes que més fan servir els joves". 
L'acte és obert a tothom. 

Taula rodona de 

Jovent Republicà 

sobre les dones en

el món dels videojocs
Avui, dijous (19 h), l'Ateneu Coo-
peratiu i La Dinamo faran una nova 
sessió per impulsar el projecte d'ha-
bitatge cooperatiu a Granollers, un 
model alternatiu d'habitatge no es-
peculatiu i sostenible de propietat 
col·lectiva. Serà al Casal de Grano-
llers Centre, al carrer Nou, i l'objec-
tiu és conformar el grup impulsor i 
començar a visionar el projecte. 

EnRaonar debat avui, dijous (19 h), 
a la Sala Tarafa, sobre les desigual-
tats del sistema actual de mobilitat 
i les possibles alternatives. Amb el 
títol Democràcia i mobilitat soste-

nible, la tercera xerrada del cicle 
Democràcia i Pensament anirà a 
càrrec dels tècnics Manel Ferri i Nú-
ria Pérez, i debatran en un col·loqui 
conduït pel periodista Ferran Polo.

EnRaonar debat sobre 

mobilitat i democràcia

Sessió per impulsar 

habitatge cooperatiu
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LES FRANQUESES. El PSC de les 

Franqueses va celebrar dissabte a 

la plaça Major de Bellavista la Fes-

ta de la Rosa, en què van participar 

més de 200 persones en una arros-

sada popular organitzada pels so-

cialistes. Durant l'acte es va fer un 

homenatge a Enrique Pérez López, 

militant històric de l'agrupació 

des de 1979. Juan Antonio Corcha-

do, primer secretari del PSC de les 

Franqueses, li va fer entrega d'una 

placa de reconeixement de la seva 

tasca al llarg d'aquests 43 anys.

Corchado va ressaltar durant 

l'acte la importància d'estar al cos-

tat dels veïns i veïnes i va convidar 

als assistents a fer propostes per 

construir plegats les Franqueses 

del futur. També va recordar les 

persones que ens han deixat du-

rant la pandèmia. "Han sigut dos 

anys molt durs, on persones 

importants per tots nosaltres 

malauradament ens han deixat. 

Els i les socialistes hem treba-

llat per pal·liar els efectes de 

Riquer en la seva lluita amb la ma-

laltia minoritària de la síndrome 

de Rett. La festa va comptar amb 

la presència de l'alcaldessa de Gra-

nollers, Alba Barnusell; l'alcalde 

de Canovelles, Emilio Cordero; i el 

primer secretari de la Federació 

del Vallès Oriental i Moianès, Jona-

tan Martínez, així com diversos re-

gidors de Granollers i la Garriga. 

la Covid-19 i ara toca continu-

ar mirant endavant, continuar 

treballant des del govern muni-

cipal perquè les Franqueses tin-

gui el futur que es mereix".

Una barra solidària de l'enti-

tat LuchaRETT por Ti Princesa va 

acompanyar l'acte i va recaptar 

més de 400 euros per continuar 

millorant la vida de Berta Lachica 

psc les franqueses

POLÍTICA  ELS SOCIALISTES DE LES FRANQUESES VAN CELEBRAR UNA ARROSSADA A LA PLAÇA MAJOR

La Festa de la Rosa del PSC 
franquesí aplega 200 persones

PRIMER SECRETARI  Juan Antonio Corchado s'adreça als assistents a la festa

Primàries, a Brussel·les amb Clara Ponsatí

Una delegació de voluntaris propera al grup municipal Granollers per
la Independència-Primàries Catalunya va viatjar dimarts a Brussel·les,
on van visitar el Parlament Europeu acompanyats de la consellera a l'exili
i eurodiputada Clara Ponsatí. El viatge va servir per mostrar el suport de 
Primàries als exiliats i per debatre i contrastar punts de vista sobre el 
moment i la situació actual i futura de l'independentisme al país. Ponsatí
va ser obsequiada amb el segon volum del llibre 1477 veus, una sola història.

primàries

EL GRUP GRANOLLERÍ VA VISITAR EL PARLAMENT EUROPEU

Llibre sobre la república catalana
El Consell Local per la República de les Franqueses organitza dijous 

vinent, 26 de maig (19 h), al Consell del Poble de Llerona, la presentació 

del llibre La república catalana és la solució al conflicte, escrit per Pau 

Miserachs i amb pròleg de M. Assumpció Laïlla. La presentació anirà a 

càrrec del mateix autor i de l'editor lleroní Josep Maria Boixareu.  
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No és nou que, sovint, els anomenats cossos de seguretat tenen perjudicis 
davant certes estètiques. Als anys 80, se sospitava de grenyuts i rapats; als 90, s'hi 
sumaven les arracades d'anella i els serrells curts i rectes, i, d'uns anys ençà, els 
pantalons de muntanya i les dessuadores. A més, hi ha samarretes i dessuadores 
amb missatges –alguns polítics– que tampoc acaben d'agradar a part d'aquests 
cossos policials. Al tall del 15 d'octubre de 2019 a la C-17 a la Garriga –en protesta 
contra la sentència del Procés–, els Mossos van detectar un grup amb una 
dessuadora negre en què deia Som República Granollers. Per identificar-ne 
els propietaris, els agents van fer una cerca per Internet fins a arribar al web de 
la CUP i utilitzar una fotografia de campanya per assenyalar els presumptes 
manifestants, que aquell vespre havien participat en un acte a Granollers. És 
molt greu que un policia –que finalment ha declarat al jutge que no va identificar 
els quatre granollerins al lloc dels fets–, sostingui el seu informe d'una manera 
tan matussera. Si això no és persecució política –i prejudicis ideològics–, 
s'hi aproxima. Per no parlar de com es posa en risc el dret a la dissidència.

DESSUADORES 'SOSPITOSES' 

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

A Granollers farem un fort aplaudiment a
@valtonyc. Si la fiscalia belga no presenta
recurs en 24 h, s'arxiva definitivament. 
Lluitar serveix, x això continuem les voltes 
després de 4 anys i 1/2. Independència 
és llibertat!   

@assumptaredondo @franclluisgiro

Van encetar la carrera musical el 2018, però
ja van pel tercer disc! Es diuen @SabanaGrup, 
són de Granollers, i han posat velocitat
de creuer pel que fa a la seva producció
artística. Avui a @elsexperts de can @iCatfm 
ens endinsem en el seu tercer disc.

Convertim-la en un referent

perquè sigui la locomotora

de desenvolupament en la

transformació i la innovació

stem en una època de canvis eco-

nòmics, socials, de transforma-

ció, d'una mirada de futur que, 

de fet, ja és present. L'Agenda 

2030 va en aquesta línia, fixant els objec-

tius de sostenibilitat (ODS) i alineada amb 

les agendes urbanes de les Nacions Unides 

i de la Unió Europea, que persegueixen la 

translació d'aquests objectius als nostres 

pobles i ciutats. La setmana vinent se ce-

lebra la 70a edició de les Fires i Festes de 

l'Ascensió, que recuperen la denominació 

de sempre, després de dos anys de crisi 

sanitària. Fa il·lusió tornar a reconnectar la 

ciutat de Granollers amb aquesta tradició 

de fira empresarial, ramadera, d'automo-

ció, gastronòmica i, en definitiva, de festa 

en sentit gran amb totes les activitats cul-

turals i lúdiques complementàries previs-

tes. Tanmateix, la fira de l'Ascensió havia 

de fer un gir, havia de canviar el seu perfil, 

per esdevenir una fira amb el protagonis-

me indiscutible de l'economia verda i cir-

cular, els productes de proximitat, amb un 

perfil de responsabilitat vers el territori i 

amb aquest compromís indestriable cap a 

la transició verda.

De forma paradoxal, en aquests temps 

d'increments de preus de les matèries 

primeres i dels subministraments, encara 

adquireix més importància basar la fira 

en aquesta orientació verda, de consum 

eficient dels recursos i de potenciar pro-

ductes de proximitat. Junts per Granollers 

proclamava fa temps que s'havien de fer 

canvis orientats en aquest sentit: en una 

fira sensible amb la sostenibilitat, basada 

en l'equitat social i en la millora del benes-

tar de la ciutadania.

Des del nostre grup polític municipal, 

com he dit, anem en aquesta direcció, com-

partida ara per l'equip de govern de la ciu-

l 8 de maig va ser un dia molt 

emotiu per a mi, i per a moltís-

sima altra gent. El Club Bàsquet 

Granollers va fer un acte per ce-

lebrar els 90 anys del primer partit de bàs-

quet a la nostra ciutat. Va començar lluint 

el present esplendorós del club amb els 

seus 35 equips de totes les categories. Va 

continuar recordant els 90 anys d'història 

del bàsquet a Granollers, amb pastís d'ani-

versari inclòs i un record als jugadors i ju-

gadores més veterans i més joves del CBG.

L'Esbart Dansaire, que també celebra 

els seus 90 anys, hi va posar un toc festiu 

ballant l'entrada del Ball de Donzelles de 

Granollers, el pasdoble A la festa del mes-

tre Joan Vilà Ayats, que fou acompanyat de 

seguida picant de mans pel públic assistent, 

que molts recordaven com la música que so-

nava pels altaveus del cotxe que anunciava 

els partits pels carrers de la nostra ciutat. I 

va acabar amb el Ball de l'Homenatge dedi-

cat a tots els que han fet possible aquests 90 

de bàsquet, i ballat per tres parelles, una mi-

rant al futur esportiu del club, un altre mi-

rant als que en una època o altra han escrit 

la seva part a la història d'aquests 90 anys, i 

la tercera, de cara als pares, llotja d'autori-

tats i, naturalment, a en Joan Creus.

L'acte final va ser un homenatge a un 

jugador d'una època a l'elit del bàsquet 

estatal en la que va jugar 14 dels 16 anys 

que hi vam estar. Tot el pavelló aplaudint 

L'Ascensió, en la línia idònia

90 anys del bàsquet a Granollers

tat. Fem-hi, tanmateix, la projecció per la 

pròpia promoció econòmica de Granollers i 

convertim-la en un referent perquè sigui la 

locomotora de desenvolupament en aquest 

àmbit de transformació i d'actualització 

innovadora. El nostre compromís polític 

va en aquesta línia de responsabilitat, que 

està fonamentada en el context de la sorti-

da de la crisi sanitària i de l'actual situació 

de pujada de preus, d'incerteses socials i 

econòmiques molt evidents, i dels canvis 

accelerats també en l'àmbit tecnològic.

Precisament en aquest perfil, el nostre 

grup va proposar –i es va aprovar en el 

darrer ple municipal– la dotació econò-

mica de les mesures pactades en el Pres-

supost 2022 per pal·liar situacions de 

vulnerabilitat, implementar millores en 

l'accessibilitat i d'espai públic, impulsar 

l'oficina de rehabilitació energètica per 

ajudar a llars i a empreses en la inversió 

i millora de l'eficiència i en el desplega-

ment de renovables. Tot això, aprofitant 

la gran oportunitat que representen els 

fons europeus Next Generation per obte-

nir un desenvolupament més sostenible. 

Així mateix, des de Junts per Granollers 

hem plantejat, i aconseguit, ajuts en l'àm-

bit de la promoció econòmica per impuls 

d'autònoms i empreses, ajuts que contri-

buiran al manteniment de llocs de treball 

i del sosteniment de l'activitat econòmica. 

Propostes ambicioses qualitativament 

parlant, quantitativament rellevants.

Estem compromesos en aquest model 

de vida més just, més equitatiu, més salu-

dable i més sostenible. I en aquesta nova 

orientació de les Fires i Festes de l'Ascen-

sió, feliçment recuperades.

dempeus demostra l'extraordinari record 

que en Joan Creus va deixar al club i a Gra-

nollers. Un pilar dels Xics va portar-li la 

samarreta que ja penja al pavelló del car-

rer Girona amb l'inoblidable número 10.

Jo que vaig passar 24 anys al club del 

1977 al 2001, en què he estat directiu, de-

legat i entrenador d'algun dels equips infe-

riors, delegat de l'equip de 1a Divisió – ACB, 

i que vaig acabar de president, em vaig re-

trobar amb gent de totes les èpoques i de 

totes les categories, que alguns feia 30 o 40 

anys que no veia. Vaig donar i rebre abraça-

des que sortien del fons del cor, i encara no 

vaig poder saludar a tothom que coneixia, 

no vaig donar l'abast. Segurament no vaig 

ser l'únic amb aquesta sensació.

Quan tot aquest acte només era una idea, 

la directiva fa fer una crida a gent que en al-

gun moment havíem estat al CBG, per tal de 

col·laborar en la seva organització aportant 

les nostres idees i ajudant dins el comitè 

organitzador, que tot sigui dit, va engrescar 

gent que feia temps que estava apartada del 

món del bàsquet granollerí. Cadascun hi hem 

aportat el nostre gra de sorra més o menys 

gros perquè aquest acte fos tot un èxit.

Crec sincerament que ho va ser, però 

també he de dir, que si ho va ser, ha estat 

gràcies a l'enorme feina feta per tota la jun-

ta directiva que presideix el Sr. Joan Nadal, 

i a l'extraordinària aportació de membres 

del club, jugadors, jugadores, tècnics, pares 

i mares que amb la seva feina a l'ombra, 

han fet possible aquesta jornada memora-

ble. Moltes, moltes i moltes gràcies a tots, 

ja que sense ells aquest tsunami de sensa-

cions i emocions no hagués estat possible.

PD. Ja podeu anar pensant en el centenari.

E

E

JOSEP MARIA
NOGUERA AMIEL

Regidor de Junts per Granollers

JOSEP CAPDEVILA
OLIVERAS

Vinculat al CBG entre 1977 i 2001
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Formació sobre xarxes socialsEls Premis Futur Cambra, fi ns dimecres
Granollers Mercat organitza un taller de 5

hores amb el títol Per qui, què, quan, on, com

i per què publicar a les xarxes socials?, adreçat

a empreses i emprenedors. Serà en dues sessions 

online, dimarts i dijous vinent de 10 a 12.30 h.

Dimecres 25 de maig acaba el termini perquè perquè l'alumnat i els 

centres educatius de secundària de la comarca puguin presentar els seus projectes �inals d'FP als Premis Futur Cambra, uns guardons impulsats per la Cambra del Vallès Oriental per promoure la formació professional i reconèixer els millors treballs de l'alumnat d'FP del Vallès Oriental.

ECONOMIA

Segons les dades de la renda fa-
miliar disponible bruta comarcal i 

municipal publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, la ren-da mitjana per habitant al Vallès Oriental va ser de 17.900 euros l'any 2019, un 4,1% més que l'any anterior. Respecte a fa 5 anys, la 
renda per habitant ha augmentat a la comarca un 7,8%, és a dir, 1.300 euros bruts més per habitant. El Vallès Oriental se situa lleugera-ment per sota de la mitjana de Ca-talunya (18.200) i, de fet, és la se-
gona comarca metropolitana amb un nivell de renda més baix.L'any 2019 els salaris van re-presentar el 60% dels recursos de les famílies del Vallès Oriental, 
per sobre de la mitjana catalana 

INGRESSOS EN 5 ANYS, L'INCREMENT DE RENDES HA ESTAT DEL 7,8% AL VALLÈS ORIENTAL

(58,8%). Els ingressos derivats de rendes empresarials i professio-nals van ser el 21%, per sota de la mitjana catalana (21,4%); i els in-
gressos de les prestacions socials van ser el 18,5%, també per sota de la mitjana catalana (19,8%).Per municipis, la renda familiar 
disponible bruta per habitant va ser de 17.700 euros a Granollers i 16.300 a les Franqueses, mentre que l'any anterior eren de 17.300 i 16.100 respectivament. A Grano-
llers, per tant, l'augment va ser del 2,3% i a les Franqueses de l'1,2%. 

Els municipis amb els nivells de renda més alts són Vallromanes, 
amb 25.300 euros per habitant –un 52% per sobre de la mitjana de Catalunya–; l'Ametlla (25.100) 

i Vilanova del Vallès (22.900). En 
canvi, els municipis amb rendes més baixes són Canovelles, amb 14.500 euros per habitant; Figa-ró-Montmany, amb 15.400, i la Llagosta, amb 15.700. Les Fran-queses, amb 16.300 euros, i Mon-tornès i Sant Celoni, amb 16.600, 
completen el grup de municipis amb la renda més baixa. Respecte al 2018, tots els muni-
cipis van tenir evolucions positives i, de fet, els de major creixement 
coincideixen amb els de renda més alta: l'Ametlla, Vallromanes i Vilanova del Vallès creixen més del 10%, mentre que les Franqueses, Martorelles i Sant Antoni de Vila-
major presenten els increments més baixos, per sota del 2%. ❉

Granollers té una renda bruta 
anual de 17.700 € per habitant

El Consell Comarcal del Vallès Ori-ental ha contractat 49 persones 
en el marc del programa Treball i Formació,  un programa que busca facilitar la inserció laboral mitjan-çant el treball, l'acompanyament i l'orientació. En total s'han fet 49 
contractes de 12 mesos. Els nous 

treballadors es van incorporar la setmana passada després d'una sessió d'acollida a l'auditori de Can Ribas, a les Franqueses. Les perso-nes que es beneficien d'aquest pro-grama són desocupades, majors de 52 anys, no perceptores de subsi-dis o que cobren la renda garanti-da de ciutadania, i tindran l'encàr-rec de reforçar els serveis públics dels municipis fent d'agents cívics, 
auxiliars administratius, peons d'obra, jardineria i neteja i capa-
citadors en gestions telemàtiques. 

El programa està subvencionat pel SOC i cofinançat pel Fons Social 
Europeu, el Ministeri de Treball i 

els ajuntaments dels municipis on 

presten el servei.

OCUPACIÓ

Contractades

49 persones en el 

marc del programa 

Treball i FormacióL'Ajuntament de les Franqueses s'ha sumat al programa SOS Men-
toring, una iniciativa que promou 

el voluntariat entre empresaris i 

directius com a mentors de petites empreses i emprenedors amb ne-gocis de recent creació. L'objectiu és ajudar a afrontar amb èxit pro-cessos com el creixement de l'ac-tivitat, la reorientació del model de negoci, la transformació digital, la internacionalització o afrontar una situació de crisi. SOS Mento-
ring compta amb 250 voluntaris que ja han donat suport a més de 300 petites empreses per fer front a la crisi i mantenir 850 llocs de treball. Els mentors voluntaris fan un acompanyament personalitzat 
compartint la seva experiència. El projecte forma part del programa de voluntariat de la Fundació Au-toocupació en col·laboració amb la Diputació. Els voluntaris i les em-preses interessades a rebre acom-panyament s'han d'inscriure a 
dinamitzacio@lesfranqueses.cat. 

SUPORT EMPRESARIAL

SOS Mentoring: 

programa de suport 

a petits negocis a

través de voluntariat

La Unió de Perruqueria i Estètica del Vallès Oriental (UPE), associa-ció integrada a la UEI, ha signat un conveni de col·laboració amb Co-
okiru, l'antiga Ganiveteria Masat de Granollers, per oferir als seus 
associats descomptes en productes 

de tall per a perruqueria i estètica 

i en el seu servei d'esmolat d'eines. Pilar Pérez, presidenta de la UPE, i Albert Masat, cinquena generació de la família Masat, propietària de la ganiveteria fundada a Granollers el 1886, van signar el conveni la 
setmana passada. "Cookiru, que 

segueix la tradició familiar adap-

tada a les noves tendències de la 

venda online, continua oferint 

qualitat, durabilitat i confiança, 

valors amb què la UPE s'identi-

fica i que transmet als seus asso-

ciats", assenyalen des del gremi de 
perruqueria i estètica. ❉

Conveni entre la 

Unió de Perruqueria 

i la firma CookiruSegons l'Observatori-Centre d'Es-tudis del Consell Comarcal, el nombre d'assalariats al Vallès Ori-ental va créixer en 8.276 persones (+7,1%) durant el primer trimestre de l'any. També van fer-ho els autò-noms en 375 persones (+1,3%) i les empreses (+1,3%), fins als 11.877 centres de cotització. Aquestes dades suposen una millora subs-
tancial respecte a les registrades 

el primer trimestre del 2021, i consolida el Vallès Oriental com la 
comarca metropolitana amb major creixement de l'estructura produc-tiva. A Granollers i les Franqueses, el nombre d'assalariats va créixer un 5,9% i un 9% respectivament, mentre que els autònoms es va re-duir un 0,1% i un 0,8%. El 19,3% de les empreses de la comarca són a Granollers (2.294), i a les Fran-queses n'hi ha 693 (5,8%). ❉

Fort creixement

de l'estructura

productiva el 2022

El Consell Comarcal i la Cambra del Vallès Oriental han signat un 
conveni que els compromet a 

treballar plegats per "afavorir 

la creació de llocs de treball 

de valor afegit, un creixement 

econòmic sostingut i la recupe-

ració dels sectors econòmics". D'aquesta manera, es pretén en-fortir també el teixit productiu del territori després de l'impacte de la Covid-19. En l'acord, les dues 

institucions es comprometen a difondre els programes i serveis per ajudar les empreses en situa-cions de crisi, i oferiran suport en l'impuls i la promoció de projec-
tes vinculats al desenvolupament econòmic local d'àmbit comarcal 
o supracomarcal. "L'objectiu és 

treballar i oferir eines al teixit 

productiu per revertir l'embat 

econòmic que ha provocat la 

Covid-19 i l'actual inflació, tant 

Col·laboració entre el Consell 

Comarcal i la Cambra vallesana

pel que fa a l'emprenedoria, la 

innovació, la internacionalitza-

ció, els tràmits empresarials, la 

digitalització i les noves tecno-

logies", assenyalen. Aquesta vin-culació contribuirà a desenvolu-par actuacions conjuntes i també 
permetrà compartir projectes en benefici de les empreses de la co-
marca, donant suport a les seves iniciatives i acompanyant-les en la seva projecció econòmica.L'acord de col·laboració el van 
signar dijous el president de la Cambra del Vallès Oriental, Jaume Aragall, i el president del Consell Comarcal, Emilio Cordero.
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L’expert responL’expert respon

Fins a quin dia s’ha de 
cobrar el subsidi per 
incapacitat temporal?
Doncs la resposta breu és que 
tant l’INSS com les mútues 
estan obligades a seguir pa-
gant el subsidi per incapacitat 
temporal fins a la data en 
què es notifica a la persona 
de baixa la situació d’alta, un 
cop es considera que es troba 
restablerta i torna a ser apta 
per a la pràctica laboral. Com 
dèiem, fins aquí la resposta 
breu i, segurament, ben lògica, 
pensareu. Però la realitat és 
que en moltíssimes ocasions 
no és així i les mútues i el propi 
INSS, en funció de qui es faci 
càrrec del pagament del subsi-
di, aprofiten per estalviar-se el 
pagament d’uns dies de baixa 
en detriment dels drets de la 
persona, tal i com ara veurem.

Entre la data en què l’INSS emet 
la resolució d’alta extingint la 
incapacitat temporal i la notifi-
cació efectiva de l’alta a la prò-
pia persona interessada, trans-
corren uns dies. I és en aquests 
dies on rau el problema, per-
què el que fa l’INSS és comu-
nicar l’alta de forma immedi-
ata i per mitjans telemàtics a 
l’empresa i, al mateix temps, 
enviar un SMS al beneficiari 
anticipant-li el sentit de la re-
solució. Però aquest missatge 
al mòbil no és pas la resolució 
d’alta sinó un mer avís.

Passa molt sovint que en el 
moment de comunicar l’alta a 
l’empresa es deixa d’abonar el 
subsidi per incapacitat tempo-
ral però la persona encara no 
pot reincorporar-se a la feina. 
En ocasions, perquè l’empresa, 
lògicament, no ho accepta fins 
que el treballador o la treballa-
dora no rebi la resolució pròpi-
ament dita. En d’altres casos, 
perquè potser la persona ja no 
té un contracte en vigor o el té 
suspès pel fet d’haver superat 
el període màxim de 545 dies 
de baixa. Un veritable embolic 
que té com a conseqüència que 
la persona perd els ingressos 

que li corresponen pel temps 
transcorregut entre la resolució 
i la notificació. Habitualment, 
són pocs dies, raó per la qual 
gairebé ningú reclama, doncs 
el cost del procediment judicial 
superaria gairebé segur l’im-
port a reclamar. I és així com es 
perpetua aquesta situació pro-
fundament injusta. O almenys 
fins ara. Després de constatar 
que aquesta és una pràctica 
irregular que afecta diàriament 
milers i milers de persones, el 
Tribunal Suprem ha decidit 
intervenir i ha estat conclo-
ent: INSS i mútues estan obli-
gades a pagar el subsidi fins 
a la data de notificació de 
l’alta, al marge de quina sigui 
la data de la resolució.

Ara més que mai, i a l’empara 
de la doctrina inequívoca i clara 
del Tribunal Suprem, és evident 
que tenim dret a reclamar el 
pagament dels dies que hem 
deixat de percebre injustifica-
dament el subsidi per incapaci-
tat temporal. I per facilitar-vos 
la tasca, us deixem un model 
per emplenar i presentar da-
vant l’INSS o la mútua, segons 
correspongui, per exigir aquest 
pagament. Això sí, recordeu 
que haureu de presentar-ho 
dues vegades: primer com a 
sol·licitud i, en cas de negativa, 
el mateix formulari però ara 
com a reclamació. En ambdós 
casos s’ha de presentar davant 
l’INSS i la mútua.

Escanegeu el codi
i descarregueu el model

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

Del Rec al Roc, eix comercial embruixat

Dissabte va tenir lloc a l'eix de Sant Roc i Santa Anna una nova edició de la 
Fira Embruixa't, la festa de la bruixeria organitzada cada any per Del Rec 
al Roc i que no se celebrava des del 2019. En aquesta edició hi va tornar a 
haver el millor esoterisme de Catalunya i expositors de moltes comarques 
diferents, tots relacionats amb la bruixeria: tarotistes, numerologia, herbes 
remeieres, minerals, espelmes, encens, joguines i jocs de màgia. També
hi havia ambientació específica sobre el món de les bruixes i un espai 
infantil on els nens i nenes podien jugar amb jocs tradicionals relacionats 
amb la temàtica, així com un beuratge molt refrescant per als més petits.

XAVIER SOLANAS

COMERÇ L'ACTIVITAT VA RECUPERAR L'AMBIENT PREPANDÈMIA

Les petites i mitjanes empreses 

del territori –amb més de 3 treba-

lladors i una trajectòria empresa-

rial de més de 5 anys– tenen temps 

fins al 13 de juny per inscriure's a 

Accelera el creixement, el progra-

ma de suport a empreses amb alt 

potencial que impulsen Pimec i la 

Diputació de Barcelona. Les dues 

entitats seleccionaran 50 empre-

ses de la demarcació, que podran 

accedir a més de 75 hores de for-

mació i d’assessorament amb con-

sultors i experts. Això permetrà 

reflexionar sobre els factors clau 

d’èxit per al creixement d’una em-

presa i, d'acord amb una diagnosi 

personalitzada, es definirà un pla 

de creixement operatiu enfocat a 

cada negoci. El cost del programa 

està valorat en 5.500 euros per 

empresa, però està subvencionat 

i les firme sparticipants només 

n'hauran de pagar 500.

Accelera el

creixement, termini 

obert fins al juny

El setembre de 2020, en plena 

pandèmia, va néixer a Granollers 

l'anomenat Institut Català de la Fe-

licitat (feliciCat), una empresa amb 

capital 100% privat especialitzada 

en l'elaboració d'estudis persona-

litzats sobre el clima laboral a les 

empreses que operen a Catalunya. 

Aquestes auditories, fetes a partir 

d'investigacions basades en en-

trevistes, focus group i enquestes, 

permeten associar benestar orga-

nitzacional i productivitat, i servei-

xen també per proposar iniciatives 

de millora de l'ambient laboral. 

La firma també ofereix altres 

serveis, com formacions i esde-

veniments sobre benestar cor-

poratiu i responsabilitat social 

corporativa, i comunica bones 

pràctiques per aconseguir un bon 

ambient de treball i entre equips, 

ja sigui des d'un punt de vista fí-

sic, emocional, nutricional, social 

o econòmic. En aquest sentit, fe-

liciCat vol ser també un directori 

en el qual es puguin consultar di-

ferents estudis sobre el benestar a 

Catalunya realitzats per diferents 

organitzacions del territori.

Més benestar, més rendiment
Aquesta start-up granollerina va 

néixer després de constatar que 

"molta gent no es troba a gust 

la, "empreses que tenen estruc-

tures molt diferents, però que 

tenen un objectiu comú, créixer 

posant les persones al centre de 

les seves estratègies de negoci". 

A més, també han mostrat inte-

rès en la iniciativa alguns ajunta-

ments i centres educatius. 

Tot i que feliciCat té una trajec-

tòria curta, actualment ja compta 

amb un equip de 14 col·labora-

dors especialitzats en diversos 

àmbits professionals, com la con-

sultoria en recursos humans, la 

psicologia, el màrqueting intern, 

la transformació digital, la nutri-

ció o l'interiorisme. X.L.

a la feina", explica el president 

de feliciCat, Eduard Alcaraz. "El 

70% de les hores de l'any el de-

diquem a treballar, de manera 

que aquestes hores també ens 

han d'aportar sentit a la vida". 

De fet, moltes empreses ja estan 

incorporant indicadors per avalu-

ar el benestar psicològic i emocio-

nal dels seus empleats, un aspecte 

que, en realitat, "cada vegada és 

més necessari". 

Entre d'altres, actualment ja 

han treballat amb feliciCat em-

preses com Zambon, Moldstock 

Logística, DKV Seguros, l'Escola 

Universitària Mediterrani o Milo-

FELICICAT

EMPRESES DES DEL SETEMBRE DE 2020 OPERA A GRANOLLERS L'INSTITUT CATALÀ DE LA FELICITAT

La felicitat arriba a l'empresa

A LLIÇÀ D'AMUNT  Sara Torres, de Moldstock, i Eduard Alcaraz, de feliciCat

Una start-up granollerina promou un directori de bones pràctiques
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Granollers viurà una 
70a edició de les Fires 
i Festes de l'Ascensió 
que aposta pel canvi 

i pel compromís amb la transi-
ció verda. Del 26 al 29 de maig, el 
Parc Firal serà l'escenari de l'EXPO 
EVC, la fira que donarà visibilitat a 
projectes d'economia verda i cir-
cular i fomentarà la implicació en 
la transició verda de la ciutadania i 
els sectors econòmics.

Com a proposta complementà-
ria a la fira, els dies 25 i 26 de maig 
es farà a l'Hotel Ciutat de Grano-
llers l'EVC LAB, un punt de trobada 
professional per al coneixement, 
la innovació, el desenvolupament 
de projectes i les relacions pro-
fessionals. Així, les dues jornades 
tècniques centrades en l'economia 
verda i circular i en projectes i pro-
postes comercials relacionades 
amb els objectius de desenvolupa-
ment sostenible (ODS).

L'EVC LAB permetrà als pro-
fessionals escoltar l'actualitat de 
l'economia circular de la mà espe-
cialistes de referència, conèixer ex-
periències i casos d'èxit i participar 

GR-IDEES de models de negoci 
circulars que proposa de GRID 
Granollers [més informació a la 

notícia adjunta].

El projecte BioVO
Dimecres, el Consorci per a la Ges-
tió dels Residus del Vallès Orien-
tal i el Consorci Besòs Tordera hi 
presentaran el projecte conjunt 
BioVO, que preveu l'obtenció de 
biometà –un gas renovable– a par-

en taules rodones per intercanviar 
punts de vista i generar xarxa. Així, 
es tractaran temes com el biogàs i 
el biometà, en especial en la prime-
ra jornada dimecres, i, ja dijous, el 
cost de l'energia per les empreses, 
l'ús de recursos no convencionals 
industrials i el finançament i ajuts 
en economia circular.

També es presentaran els pre-
mis EcoDisseny de l'Agència Ca-
talana de Residus i la competició 

En el marc de l'EVC LAB, dijous 
vinent (12.30 h) a l'Hotel Ciutat de 
Granollers, es farà la presentació de 
la competició GR-IDEES de models 
de negoci circulars. Es tracta d'una 
proposta promoguda per GRID Gra-
nollers amb l'objectiu de connectar 
alguns dels materials disponibles al 
Mercat de Recursos de GRID amb 
la creativitat i l'emprenedoria de 
la comarca, per tal de crear nous 
negocis que siguin viables tècnica-
ment i econòmicament.

GR-IDEES planteja el repte de 
crear negoci a partir de quatre 
recursos, que es desvetllaran el 
proper dia 26, i que seran el punt 
de partida d'un procés que s'allar-
garà fins la darrera setmana de 
novembre, coincidint amb la Set-
mana Europea de la Prevenció de 
Residus, moment en què es conei-
xerà el projecte guanyador.

A la competició hi poden pa-
ticipar persones emprenedores, 
estudiants, entitats, empreses, dis-

ESPECIAL ASCENSIÓ 2022 | EVC LAB  DIMECRES I DIJOUS VINENT L'HOTEL CIUTAT COMPLENTARÀ L'ESPAI EXPOSITIU DEL PARC FIRAL

GRANOLLERS RECURSOS INDUSTRIALS DONARÀ A CONÈIXER ELS RECURSOS PER REAPROFITAR

Professionals compartiran casos d'èxit en 
economia circular a les jornades tècniques

El GRID hi presentarà un concurs 

d'idees de models de negoci circulars

tir del biogàs excedent de les seves 
plantes de tractament de residus. 
Concretament, la idea és aprofitar i 
convertir en energia neta els exce-
dents que es produeixen a la planta 
de digestió anaeròbica i de com-
postatge del Consorci de Residus 
i a les estacions depuradores d'ai-
gües residuals del Consorci Besòs 
Tordera. Així, la jornada tècnica 
programada du per títol Del biogàs 

al biometà, una font d'energia ver-

da i de proximitat, i comptarà amb 
les xerrades de la cap d'Unidad 
Biocarburantes Abanzados y Bio-
productos CIEMAT, Raquel Iglesi-
as; la responsable de la divisió de 
Gestió Energètica de l'ICAEN, Laia 
Sarquella; el doctor en enginyeria 
ambiental Xavier Flotats, i el vice-
president d'AEBIG, David Fernán-
dez, entre d'altres. Els gerents dels 
dos consorcis tancaran la jornada.

Per inscriure's, cal omplir uns 
formularis als quals es pot accedir 
a través del web de la fira evc.cat/

evc-lab-programa. 

senyadors i tothom que tingui la 
visió d'un negoci a partir dels qua-
tre reptes presentats. Ho poden fer 
a títol individual o també en grup.

En una primera fase es presen-
taran les idees en forma genèrica. 
Les sol·licituds seran avaluades 
per l'equip tècnic de Granollers 
Mercat per garantir que les pro-
postes tenen inicialment viabilitat 

i orientació de mercat i s'ajusten 
a la filosofia de la competició. Un 
cop validades, s'informarà als par-
ticipants si passen a la segona fase.

La segona fase consistirà en 
l'elaboració d'un model de negoci 
que inclogui l'ús del recurs escollit 

La presidenta de la Cambra de Co-
merç de Barcelona, Mònica Roca, 
i del president de Pimec, Anto-
ni Cañete, seran els encarregats 
d'obrir les jornades professionals 
EVC LAB a l'Hotel Ciutat.

A la segona jornada de dijous, a 
més, també hi participaran com a 
ponents representants del Depar-
tament d'Acció Climàtica, Alimen-
tació i Agenda Rural (DACC), altres 
representants de Pimec, com el 
president comarcal i la vicepresi-
denta, la presidenta del Clúster de 
l'Energia Eficient de Catalunya i la 
directora del Departament de Con-
sultoria Energètica i Sostenibilitat 
d'ARCBCN, entre d'altres.

Les jornades es clouran amb la 
presentació de la Borsa de Subpro-
ductes de Catalunya i la presenta-
ció de les iniciatives industrials de 
Plasper, Plásticos Raer, CGM-Frag-
mentalo, Knauf Industries, Lektu-
los, Plastiks.io, Signus Valoriza i 
Secondset, així com les idees d'Eu-
recat, Aimplas i CSIC-Idaea. 

INAUGURACIÓ

Amb la presència 

de la presidenta de 

la Cambra i el seu 

homòleg de Pimec
ARXIU

PLANTA  A Granollers hi ha la de compostatge i la digestió anaeròbica

El projecte guanyador 
tindrà un acompanyament 
tècnic per posar en marxa 
el pla d'empresa

i el pla d'empresa corresponent. 
En aquesta fase, els projectes que 
ho desitgin comptaran amb el su-
port i acompanyament del Servei 
d'Emprenedoria de Granollers 
Mercat.

La proposta guanyadora serà 
seleccionada per un jurat format 
per un grup de persones expertes 
en diferents camps relacionats 
amb l'economia circular: la recer-
ca, la innovació, la gestió dels resi-
dus, la proximitat, l'emprenedoria 
i la viabilitat dels negocis. Així, hi 
seran representades l'Agència Ca-
talana de la Competitivitat ACCIÓ, 
l'Agència de Residus de Catalunya, 
la UPC, el Consell Comarcal del Va-
llès Oriental i Can Muntanyola.

El projecte guanyador obtin-
drà un acompanyament específic 
per a la posada en marxa del pla 
d'empresa: assessorament tècnic, 
suport en la cerca de finançament 
i socis i formació en les diferents 
àrees a reforçar.
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50è aniversari de la gimnàsticaRobert Cuesta guanya l'EHF European Cup
El Pavelló Municipal d’Esports El Parquet es 

prepara per acollir l'acte de celebració dels 50 

anys de gimnàstica artística del Club Natació 

Granollers amb un festival, que tindrà lloc 

divendres a les 21.15 h. 

Robert Cuesta, exentrenador del KH-7 BMG, ha guanyat l'EHF 

European Cup amb el Rocasa Gran Canaria. L'equip canari, 

entrenat pel vallesà, va imposar-se en la final continental contra 

el  Costa del Sol Málaga, per 29 a 25. La final va tenir lloc dissabte 

a Màlaga amb rècord d'assistents, amb 7.183 aficionats.

El Gran Premi de la Fórmula 1 del 

Circuit de Barcelona-Catalunya 

de diumenge vol oblidar les dues 

últimes edicions amb restriccions 

per la Covid-19 i assemblar-se al 

del 2019, l'últim abans de l'esclat 

de la pandèmia. L'equipament 

vallesà va esgotar les entrades fa 

prop d'un mes i preveu prop de 

100.00 aficionats en la cursa de 

diumenge. De fet, per satisfer la 

demanada d'entrades va haver 

d'ampliar les tribunes A –situa-

da al final de la recta principal– i 

M –coberta, entre els girs 3 i 4–. 

A més, va tornar a instal·lar la 

tribuna I, que havia desaparegut 

durant la pandèmia, i posar a la 

venda unes altres localitats amb 

visió reduïda.

Si bé l'any 2020 la cursa es 

va celebrar a porta tancada i el 

2021 amb un miler d'aficionats, 

en l'edició 32a del Gran Premi es 

preveu un gran ambient de Fór-

mula 1. "Després d’uns anys 

difícils, tornem a tenir públic 

a les tribunes. Tant és així que 

hem hagut de treballar per am·

pliar l’aforament de les instal·

lacions. Volem animar a totes 

les persones que assisteixin 

a què ens ajudin, que facin ús 

del transport públic i que entre 

tots fem d’aquest Gran Premi 

una edició històrica”, deia el di-

rector del Circuit, Josep Lluís San-

tamaría, en l'acte de presentació 

de la cursa fa una setmana. 

MOTOR | Automobilisme  EL CIRCUIT CELEBRA LA CURSA SENSE RESTRICCIONS DESPRÉS DE 2 ANYS

circuit

Torna la febre per la F1
HANDBOL | Asobal

motogp

Aleix Espargaró, al podi de Le Mans
Aleix Espargaró va sumar al circuit de Le Mans (França) el tercer podi 
consecutiu i el quart de la temporada. El pilot granollerí va acabar en el 
tercer lloc del Gran Premi de França de MotoGP i va defensar la plaça de 
podi davant del líder, Fabio Quartararo (Yamaha), que va acabar quart. 
L'Aleix ocupa el segon lloc del Mundial de MotoGP amb 98 punts i escurça 
a només 4 la diferència amb el pilot francès. Pel que fa a Pol Espargaró 
(Honda) va acabar a l'11è lloc i ocupa el 12è de MotoGP. 

El Circuit, sisena cita de la temporada
La cita amb el circuit vallesà arriba en la sisena cursa de la temporada amb 
una instal·lació renovada amb un nou podi amb la base del traçat vallesà, 
canvis als boxs, al pàdoc i a la pista. Unes millores que ja divendres es 
posaran a prova amb l'inici dels entrenaments i, sobretot, diumenge amb 
la cursa de la F1. D'entre els favorits al triomf, el monegasc Charles Leclerc 
(Ferrari) arriba líder amb 104 punts i un marge de 19 amb el segon, i vigent 
campió, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). D'entre els al·licients 
de l'aficionat local hi ha el madrileny Carlos Sainz (Ferrari), quart amb 53 
punts, i l'asturià i bicampió del Món, Fernando Alonso (Alpine), setzè amb 2 
punts. El madrileny va sumar el seu tercer podi a l'anterior cursa de Miami 
i confia fer un bon paper al Circuit. “Seria únic viure la meva primera 
victòria allà, a casa. És per això que treballo tant i qui més ganes en té 
soc jo”, va dir Sainz durant la presentació de la cursa fa uns dies a Madrid.

Tanmateix, Roger Torrent, 

president del Circuit i Conseller 

d’Empresa i Treball, va destacar 

que “hem garantit la continuï·

tat del gran premi fins al 2026, 

i aquest període d’estabilitat de 

cinc anys ens permet treballar 

en la transformació tant de la 

infraestructura com del model”.

Encara és poden comprar els 

últims abonaments de tres dies, a 

partir dels 180 euros. 

MOTOR | Motociclisme ÉS EL SEGON DE LA GENERAL DE MOTOGP

Nicole Wiggins i el BM Granollers 

han arribat a un acord perquè la 

madrilenya segueixi dues tempo-

rades més a la plantilla del KH-7. 

La portera ha segellat el seu com-

promís amb el club vallesà fins al 

30 de juny de 2024. La jugadora 

és un dels pilars de l'equip aques-

ta temporada. De fet, Wiggins ha 

participat en totes les competici-

ons domèstiques i també ha estat 

convocada amb la selecció espa-

nyola en diverses concentracions 

i als Jocs Olímpics de Tòquio.

El club segueix amb la feina als 

despatxos i anteriorment també 

havia anunciat les renovacions 

d'Ona Vegué, Martina Capdevila, 

Lea Kofler i Marta Mera. 

El KH-7 contra el Valladolid
El sènior femení del KH-7 BMG 

jugarà dissabte la penúltima jor-

nada de la Lliga Guerreras contra 

l'Aula Valladolid al Palau d'Es-

ports, a les 19 h. Les granollerines 

van guanyar en l'última jornada 

amb comoditat en la pista del BM 

Salud Tenerife (21-28) i ocupa el 

setè lloc. 

Nicole Wiggins 
renova amb el 
KH-7 fins al 2024

El Fraikin Granollers no va signar 

un bon partit al Palau d'Esports 

contra el Puente Genil (23-23), ja 

que només li va valdre per sumar 

un punt. La pugna pel segon lloc 

amb el Bidasoa Irun serà frenè-

tica fins a l'última jornada. Quan 

falten dos partits per acabar la lli-

ga Asobal, el Fraikin cau al tercer 

lloc, amb 40 punts, i empata amb 

el segon, el Bidasoa, que va gua-

nyar contra el Recoletas Atlético 

Valladolid (33-26).  Dissabte, el 

Fraikin visitarà el Torrelavega, 

que aquesta passada jornada va 

aconseguir la salvació matemàti-

ca; mentre que el Bidasoan visi-

tarà el Bada Huesca, també salvat.

D'altra banda, el BMG ha cele-

brat una nova edició del Torneig 

Coaliment amb dues jornades al 

Palau d'Esports amb una norante-

na d'equips. 

Ensopegada 
del Fraikin, que 
cau al tercer lloc

Lliga Guerreras

TORRELAVEGA - FRAIKIN

Dissabte, 21 - 17 h Torrelavega

Belén García, pilot de l'Ametlla, 

serà una de les protagonistes del 

cap de setmana al Circuit de Bar-

celona-Catalunya amb la segona 

cita de les W Series de la tempo-

rada. La pilot vallesana, que suma 

ja la seva segona temporada en 

el certamen internacional, va fre-

gar el podi a la primera cursa de 

la temporada a Miami (EUA) i li 

fa "fa moltíssima il·lusió córrer 

a casa, és sempre especial. No 

em poso pressió, però em sen·

to molt forta”, diu García, que es 

mostra molt motivada.  

La pilot Belén 
García, amb les W 
Series del Circuit

La programació especial de trans-

port públic que s’habilita facilita 

el desplaçament al Circuit de Bar-

celona-Catalunya per la Fórmula 

1. En autocar, Sagalés contempla 

diferents línies per desplaçar-se 

des de Barclona fins al Circuit i 

des de l’estació de Montmeló fins 

a l'equipmanet vallesà. Pel que fa 

amb tren, Renfe reforça els ser-

veis de la línia R2 Nord de Ro-

dalies de Catalunya amb 50.000 

places addicionals. Durant el cap 

de setmana, s’ha establert una 

programació especial que asse-

Renfe i Sagalés reforcen  
el servei en transport públic 

gura una freqüència mitjana de 

pas cada 15 minuts en la connexió 

Montmeló – Barcelona.

Dispositiu especial de Trànsit
El Servei Català de Trànsit habi-

litarà carrils addicionals i sentits 

únics de circulació, tant d'entrada 

com de sortida al recinte. Les afec-

tacions seran dissabte, de 7 a 17 

h, i diumenge, de 7 a 18 h, a vies 

com l'AP-7 (sortides 13,14 i 15), la 

C-35, la C-17, la BP-5002, el Nus del 

Congost i BV-5003 (zona nord) i la 

C-352 (Ronda sud de Granollers). 
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El sènior masculí de l'Escola Pia ha 

pujat a la Primera Catalana després 

d'una temporada per emmarcar. 

L'equip necessitava un punt en la 

penúltima jornada de la fase d'as-

cens per assegurar el segon lloc, i 

una plaça a Primera, i va guanyar 

contra el Ribes (26-25). "Estem 

molt contents perquè hem acon-

seguit l'objectiu d'acabar el més 

amunt possible i fer l'ascens", 

explica Guillem Pujadas, jugador i 

un dels responsables de l'equip.

El duel va estar ajustat durant 

tot el partit, però finalment l'Esco-

la Pia va fer valer la seva condició 

d'equip local amb una graderia 

molt entregada per a l'ocasió. "Hi 

HANDBOL | Segona Catalana  L'EQUIP GUANYA EL RIBES I QUEDA SEGON DE LA FASE D'ASCENS

L'Escola Pia aconsegueix 
pujar a Primera Catalana

El CEFS Ciutat de Granollers afron-

ta el tram final de la temporada 

amb l'objectiu de la permanència 

del sènior A en la Segona Catalana. 

El club valora dues opcions per 

mantenir la categoria amb la ma-

teixa salvació del primer equip o 

en cas descens, l'ascens del sènior 

B que milita a la Tercera Catalana. 

El sènior A ocupa l'antepenúltim 

lloc, del grup 1, i té el marge d'1 

punt amb el penúltim, el Castell-

terçol, que marca el descens. Preci-

sament, aquests dos equips es veu-

ran les cares dissabte al pavelló de 

Can bassa amb la permanència en 

joc. Si guanya el Ciutat de Grano-

llers, se salvarà; en cas d'empat, tot 

dependrà del que passi en l'última 

jornada; i si perd, ja no dependrà 

dels granollerins i afrontaran l'úl-

tima jornada en plaça de descens. 

"El sènior A té molts números 

que baixi, però si guanyem dis-

sabte ens salvarem i serà una 

temporada acceptable. Però ho 

veiem molt complicat", assenya-

la el president del CEFS Ciutat de 

Granollers, Juan Fernández, que 

mira de reüll el segon equip a la 

Tercera Catalana: "el sènior B 

està fent una gran temporada i 

El CEFS vol assegurar 

l'ascens del segon equip

FUTBOL SALA | Segona Catalana  POT BAIXAR EL PRIMER EQUIP

té opcions de pujar com un dels 

set millors segons classificats 

dels onze grups que hi ha de 

Barcelona". 

Assolir el subcampionat
Els comptes granollerins impli-

quen assegurar l'ascens del filial, 

per si baixa el primer equip. La 

jornada passada, el segon equip va 

empatar contra el líder, el FS Unión 

Llagostense (4-4), que va procla-

mar-se campió de lliga a Can Bassa. 

El Ciutat de Granollers B és segon 

amb un marge de 2 punts amb el 

tercer, el Palauenc, que té un partit 

més i el gol average guanyat amb 

els granollerins. Així que el segon 

equip necessita guanyar un dels 

dos últims partits que queden per 

assegurar el segon lloc. "Tenim un 

dels set millors coeficients, crec 

que pujarem", explica el màxim 

responsable del club, que es mos-

tra molt contundent de la fornada 

de jugadors que formen part del 

filial: "és molt important man-

tenir la Segona Catalana perquè 

tenim uns juvenils que pugen 

molt fort i el pròxim curs, podrí-

em lluitar per pujar a la Primera 

Catalana".   jl.r.b.

XAVIER SOLANAS

EN JOC  El segon equip va empatar contra el FS Unión Llagostense A (4-4)

havia la tessitura durant el par-

tit que amb un sol punt ja ens 

valia, però vam poder celebrar 

una nova victòria", diu Pujadas, 

que va poder celebrar l'equip amb 

l'afició un ascens històric i emoci-

onant, adverteix el tècnic: "Va ser 

el nostre últim ball com a Esco-

la Pia. A principis de temporada 

ja ho vam decidir perquè som 

un equip que s'ho autogestiona 

tot, també la part econòmica. 

Aleshores, ara que hem pujat 

cal buscar una solució per la 

Primera Catalana".

L'Escola Pia va acabar la fase re-

gular al segon lloc, que li va donar 

l'accés a la segona fase. L'equip va 

travessar una ratxa negativa de re-

sultats, amb un empat contra el Ri-

bes (28-28) i una derrota contra el 

Polinyà (33-37) i el Maresme Lla-

vaneres (21-20). Això va complicar 

les opcions pel títol, però mantenia 

intacte la possibilitat d'ascens. 

"Ens vam posar molt seriosos 

i vam capgirar la situació amb 

victòries contra el Sant Quirze 

B i el Sant Andreu, que ens va 

permetre arribar a la penúltima 

jornada amb opcions d'aconse-

guir l'ascens", comenta Pujadas. 

L'Escola Pia jugarà l'últim partit 

de la fase d'ascens, del tot intrans-

cendent, contra el Polinyà, diu-

menge a les 12 h.  j.l.r.b.

BÀSQUET | Copa Catalunya  NECESSITA UN TRIOMF PER ASSEGURAR LA FINAL A VUIT PER L'ASCENS

ESCOLA PIA

CELEBRACIÓ  Plantilla i afició celebren l'ascens al pavelló de Can Bassa després del triomf contra el Ribes

El sènior masculí del Club Bàsquet 

Granollers va pel camí de disputar 

la final a vuit i somiar amb l'as-

cens a la lliga EBA. L'equip dirigit 

per Toni Olivares encadena tres 

triomfs de la segona fase per l'as-

cens i lidera el grup 3 en solitari, 

amb tan sols una derrota.

La jornada passada va guanyar 

contra el Cerdanyola (68-59) i 

va ser una doble victòria perquè 

també va emportar-se el basket 

average entre els dos equips. El 

màxim anotador granollerí va ser 

El CBG masculí lidera 

la fase d'ascens en solitari
Carles Homs, amb 17 punts, que 

va ser el protagonista del tram fi-

nal del partit.

El CBG té més a prop la desitja-

da final a vuit amb el triomf con-

tra el Cerdanyola, quan només 

queden dues jornades per acabar 

la segona fase. Si dissabte, el Gra-

nollers guanya a la pista de l'Ipsi, 

s'asseguraria el passi a la següent 

ronda. A més, si s'afegeix al cap de 

setmana la derrota del Montgat 

contra el Cerdanyola, el CBG ja 

hauria guanyat la primera plaça 

del grup 3. 

L'última jornada de la fase per 

l'ascens tindrà lloc el 28 de maig i 

el CBG visitarà el Montgat.  

ATLETISME | Màster  NÍDIA BORGET, RÈCORD CATALÀ I OR

El sènior femení del CBG va guanyar 

el partit d'anada de l'eliminatòria per 

la permanència a la Copa Catalunya. 

Les granollerines van imposar-se al 

pavelló del carrer Girona contra el 

Reus Ploms, per 61 a 56, i van guanyar 

el primer pols per la salvació de la 

categoria. El CBG va demostrar ser-

hi millor al tram final del partit, quan 

va guanyar l'últim parcial per 16 a 13. 

Les màximes anotadores locals van 

ser Laura Marata i Mar Ibern, amb 

12 punts. L'equip dirigit per Martí 

Roget afrontarà el segon partit de 

l'eliminatòria amb un marge de cinc 

punts amb el Reus i amb l'objectiu de 

defensar l'avantatge.

EL SÈNIOR FEMENÍ 
GUANYA A L'ANADA

IPSI - CBG masculí

Dissabte, 21 - 17.45 h Barcelona

Pluja de medalles del CAG
El Club Atlètic Granollers va sumar una dotzena de medalles en el Cam-

pionat de Catalunya màster a l'aire lliure, que va tenir lloc el passat 

diumenge a Castellar del Vallès (el Vallès Occidental). La delegació gra-

nollerina va celebrar el català amb vuit medalles d'or i quatre de pla-

ta. D'entre les fites aconseguides hi ha el rècord català de Nídia Borget 

en els 2.000 metres obstacles, que li va servir per penjar-se un or amb 

un registre de 7 minuts i 38 segons. A més, la granollerina també va 

penjar-se un segon or amb el relleu mixte de 4x400 metres amb Matias 

Danieluk, Marisa Zapata i Xavi Roca. D'altra banda, el Club Atlètic està 

d'enhorabona perquè enguany celebra 90 anys i divendres iniciarà els 

actes de commemoració amb la presentació del rànquing històric.  
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L'Esport Club Granollers va bai-

xar matemàticament en l'última 

jornada de la Tercera RFEF, però 

unes setmanes després podria 

celebrar la seva salvació. La nova 

situació s'ha donat per una de-

núncia col·lectiva de l'associació 

Proliga, que va impugnar el sis-

tema de competició per la gran 

quantitat de descensos aquesta 

temporada i va recórrer les bases 

de la competició davant el Comitè 

Superior de Justícia. 

L'alerta entre els equips des-

cendits a lligues territorials s'ha 

activat quan fa uns dies el jutjat va 

admetre la denúncia a tràmit. "La 

reducció a 16 equips és contrà-

ria a l'article 195 del Reglament 

General, que preveu, fins i tot, 

la possibilitat que els grups de 

la Tercera RFEF quedin consti-

tuïts per 21 o 22 clubs", informa 

en un comunicat l'associació Pro-

liga. A més, adverteix: "Aquesta 

impugnació permetria, mitjan-

çant mesures cautelars, que els 

a la Primera Catalana. El club gra-

nollerí no forma part de l'associ-

ació Proliga, però hi manté bona 

relació. 

El club treballa en la planifica-

ció del primer equip la pròxima 

temporada a la Primera Catalana 

i està al cas de la possibilitat que 

prosperi el procés col·lectiu, tot i 

que ho veu complicat.  J.l.R.B.

grups de la Tercera RFEF de la 

temporada 2022-2023 quedin 

configurats de manera ordinà-

ria amb 20 equips, o amb 21 

o 22, tal com preveu el Regla-

ment General de la RFEF". 

En unes setmanes, l'associació 

espera que el jutge dicti sentència 

i, si els hi dona la raó amb mesu-

res cautelars, cap equip baixaria 

arxiu

FUTBOL | Tercera RFEF ALGUNS CLUBS DE LA TERCERA RFEF IMPUGNEN LA COMPETICIÓ

Una sentència podria salvar 
l'ECG de baixar de categoria

ÚLTIM PARTIT  L'afició va viure el descens fa unes setmanes El sènior masculí del CE Llerona 

no optarà a l'ascens en les dues 

últimes jornades de la Tercera 

Catalana. L'equip dirigit per Da-

vid Hidalgo necessitava guanyar 

dissabte contra el Canovelles i no 

va passar de l'empat (1-1). Tot i 

això, l'equip intentarà quedar el 

més amunt possible i ara ocupa el 

quart lloc amb 50 punts.  

"La realitat és que era com-

plicat i ho sabíem, però vam 

El CE Llerona es queda 
sense opcions d'ascens

Tercera Catalana  ASPIRAVA A PUJAR A LA SEGONA CATALANA

xavier solanas

EMPAT  No va poder guanyar contra el Canovelles (1-1)

tenir la il·lusió", explica l'entre-

nador, David Hidalgo, que valora 

molt positivament la temporada 

després de lluitar en la part alta 

del grup 9 de la Tercera Catalana: 

"Estic molt satisfet perquè és 

un equip molt jove, i cal seguir 

treballant en aquesta línia per 

consolidar la proposta de joc. El 

projecte ja està rendint i confio 

que la pròxima temporada si-

gui molt bona".  
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Exposició de foto, teatre i percussió 
corporal al centre cívic Nord
El Laboratori Artístic del centre cívic Nord celebrarà divendres (17.30 h) el fi de curs amb la inauguració d'una exposició amb la col·laboració de l'Associació Fotogràfica Jaume Oller –que es podrà veure fins al 10 de juny– i un espectacle de teatre a càrrec dels infants participants. A més, a les 18 h, Santi Serratosa oferirà un taller familiar de percussió corporal, també en el marc dels DiverDivendres –en aquest cas, batejat com a Di-verRitme–. D'altra banda, el centre cívic Nord acollirà diumenge (10 h) la botifarrada i torneig de palitrocs de l'AV de l'Hostal. 

Performance de l'IES Celestí BelleraTaller de lettering Divendres al migdia, un grup d'alumnes de 1r de batxillerat  artístic de l'Institut Celestí Bellera, juntament amb alumnat dels instituts O. Conti d'Aversa d'Itàlia i Manuel Cargaleiro de Portugal,  estrenaran una performance inspirada en les avantguardes i  emmarcada en el projecte Erasmus Covid Avantgarde.
La botiga Abacus ha organitzat per dissabte al migdiaun taller familiar de lettering adreçat als més petits.El lettering és l'art de dibuixar les lletres, de fet aquestes esdevenen símbols entesos com a eines de dibuix.Res a veure amb la cal·ligrafia i molt més creatiu.

CULTURA

ART  NOVA APOSTA DE L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS PER DINAMITZAR ELS NEGOCIS 

Gran Centre aplega 8 grafiters 
reconeguts a la Fira d'Art Urbà

L'art pot ser també una eina per dinamitzar l'economia. Per això, l'associació de comerciants Gran Centre, amb la producció de Zinkers, ha ideat una nova fira que aposta per l'art urbà com a re-clam. Així, dissabte es podrà viure la primera edició d'Urba, que vol ser la gran activitat del maig de l'entitat –en substitució de la Fira EcoGra que va canviar de data–. La nova fira d'art urbà desplegarà els grafits de vuit artistes recone-guts de l'Estat al llarg del carrer Anselm Clavé, així com propostes de personalització de roba i mobi-liari, Art Sumi-E, aerografia, il·lus-tració i espectacles musicals.
Entre les 10 i les 13.30 h i les 16 i 20.30 h, a la Carretera s'instal·la-

ran unes estructures de cartró de 2x2 metres per tal que els grafiters puguin fer-hi una peça i de mane-ra que es podrà veure l'evolució dels treballs durant tot el dia. Els encarregats de fer les obres, que giraran a l'entorn de la temàtica dels oficis, seran les artistes Maga, Bad1, Mugraff, Eox Oner, Eslicer, Fumo, Anna Agudo i Kanet25.Pel que fa a la personalització de roba i mobiliari es podrà veu-re com treballen l'il·lustrador Dery Aerosolista, l'aerografia Ito's dreams i l'artista del pinstri-ping –l'art de dibuixar amb línies fines– Sergio Nechsbreaker.L'Urba22 coomptarà també amb la col·laboració de l'Escola Euro-pea de Tatuatge i Piercing, que farà 

gran centre /maga

COLOR AL CARRER  La Carretera serà un gran aparador d'art urbà

Les peces artístiques de l'alumnat del Vallès Oriental que enguany ha participat al projecte Art i Es-cola es podran veure al Museu de Granollers a partir de dimarts i fins al 5 de juny. Aquesta és la sisena edició en què escoles i ins-tituts de la comarca s'han sumat al projecte del Centre d'Arts Con-temporànies i el Centre de Recur-sos Pedagògics de Vic (ACVIC), de la mà de l'Associació Cultural.Enguany, amb el títol Art + Esco-

la + Cura, l'alumnat ha treballat a l'entorn del concepte de les cures. hi han participat 10 centres: les escoles Mestres Montaña, Ferrer i 

Guàrdia i Pereanton de Granollers i la Camins de les Franqueses; els instituts Marta Estrada de Grano-llers i el Lauro de les Franqueses, així com l'Institut El Vern de Lliçà de Vall, l'Institut Marina de la Lla-gosta, l'Escola i Taller Ginebró de Llinars i l'Institut Domus d'Olivet de Canovelles.A l'entorn de l'exposició també s'han programat activitats comple-mentàries, com el projecte El camí 

de l'Aline el dimarts 7 de juny; el ta-ller familiar Allò que em cuida, dis-sabte 18 de juny (11 a 13 h), i del 12 al 15 de juliol, el Quam Jove 2022, una estada artística la natura.  

Art i Escola exposa obres que 

reflexionen sobre les cures

Amb G de Granollers

L'il·lustrador Ivan Boix també serà avui, 

dijous (19 h), a la sala Nau B1 de Roca 

Umbert, en el marc del cicle de xerra-

des Amb G de Granollers. Boix fa més 

de 20 anys que treballa per Disney, 

primer com a freelance i actualment 

a través d'Iboix Estudi, una firma que 

aplega 12 artistes i de la qual Boix és el 

director d'art. A més, és el responsable 

de l'escola IBoix de Granollers.

XERRADA D'IVAN 
BOIX, IL·LUSTRADOR

el plantejament d'una obra sobre la pell en directe; l'escola granolleri-na IBoix, especialitzada en dibuix i il·lustració digital, i l'ONG Tatuado-res por la Paz, una entitat que neix amb la intenció d'unir a estudis i tatuadors per recaptar diners pel Camp de Refugiats de Trípoli.
Tinta xinesaLa fira tindrà també un escenari, en què Hasu art –Alberto Castiñei-ra– farà una exhibició del Sumi-E, una tècnica artística monocromàti-ca que se centra en l'ús de la tinta xinesa per fer una pintura natura-lista que representa els elements en la forma més essencial.  m.e.

EL TALENT LOCAL 
DEL NOVÈ ART, REUNIT 
A LA BOTIGA ABACUS
Dijous la botiga Abacus va ser l'epicentre 

del novè art local, gràcies a la presen-

tació del còmic 1860: Castillejos, que va 

reunir l'escriptor molletà Javier Diéguez, 

i els il·lustradors granollerins Carlos 

Morán –l'autor– i el seu bon amic  An-

dreu Zaragoza –ambdós van compartir 

batxillerat al Celestí Bellera–. Zaragoza 

també hi presentava una mostra d'algu-

nes de les seves creacions vinculades a 

la literatura fantàstica i de ciència-ficció 

i a l'editorial especialitzada Raig Verd.

xavier solanas

CARLOS MORÁN I JAVIER DIÉGUEZ HI DUIEN '1860: CASTILLEJOS', AMB ANDREU ZARAGOZA

La restauració, protagonista al Museu

En el marc del Dia Internacional dels Museus –que es commemora el
18 de maig–, dissabte se celebrava La Nit dels Museus, a la qual  
l'equipament museístic granollerí se sumava amb una vetllada especial. 
Amb l'acompanyament musical d'un quartet de corda del Conservatori 
Josep M. Ruera, els conservadors i restauradors Agustín Gamarra i 
Montserrat Xirau mostraven als visitants algunes peces arqueològiques i 
pictòriques del fons del Museu de Granollers restaurades recentment.

xavier solanas

NIT DELS MUSEUS AMB L'ACOMPANYAMENT DEL CONSERVATORI

DIMARTS EL MUSEU DE GRANOLLERS INAUGURARÀ LA MOSTRA
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El 34è Cicle d'Òpera a Catalunya 
s'acomiada de Granollers amb la 
representació de Rigoletto de Giu-
seppe Verdi, que arriba diumenge 
(18 h) al Teatre Auditori. Enrere 
han quedat les produccions d'El 
barber de Sevilla i Don Pasquale 
que han fet d'aquesta edició "la 
més ambiciosa" realitzada fins 
ara, segons els seus promotors.

Des de 2002, el TAG ha progra-
mat puntualment totes les òperes 
d'aquest cicle organitzat per la 
Fundació Òpera a Catalunya i to-
tes les institucions, patrocinadors, 
col·laboradors i mecenes que la 
sostenen, per tal d'oferir "un mo-
del únic que permet la difusió i 
accés democràtic de l'òpera al 
territori d'una manera eficient 
i sostenible".

El compositor italià va iniciar 
amb Rigoletto una popular trilogia 
–la completen El trobador i La tra-
viata– que el faria universal en el 
món de la lírica. En el moment de 

molt possible que els espectadors 
surtin del teatre cantant la seva 
melodia més popular, La donna è 
mobile, tal com va succeir el dia de 
l'estrena a Venècia.

Una hora abans de la funció el 
musicòleg Marc Heilbron, cofunda-
dor i redactor en cap de la revista 
Ópera Actual, en farà una presen-
tació al públic amb entrada. C.R.

la seva estrena, a mitjans del segle 
XIX, les peripècies d'aquest bufó 
geperut al servei d'un duc cràpu-
la van tenir greus problemes amb 
la censura, que la considerava 
immoral i obscena. Avui és una 
de les òperes més interpretades 
mundialment. Les seves 3 hores 
de durada passaran com un sospir 
pels amants d'aquest gènere i és 

Els cicle Concerts de Marata tor-
narà a omplir de sons harmònics 
l'església de Santa Coloma, diu-
menge (11 h). La matinal musical 
reserva un recital per a violoncel i 
piano, amb entrada lliure. El pro-
grama inclou dues sonates de Jo-
hann Sebastian Bach i Ludwig van 
Beethoven i el segon moviment 
d'una sonata de Juli Garreta.

Els intèrprets seran dos músics 

garriguencs amb molta projecció 
internacional, el pianista Eudald 
Buch i la violoncelista Mariona 
Camats. Buch s'ha format a l'Es-
colania de Montserrat i al Con-
servatori de Vic, amb estades a 
Manchester i a Moscou. 

Actualment amplia els seus es-
tudis a Florència, ha estat becat 
per la Fundació Victòria dels Àn-
gels i l'any passat va obtenir el 

Aquest dijous (19 h), la poesia tor-
narà a prendre l'espai gastronòmic 
i cultural de l'Anònims, de la mà del 
cicle organitzat per l'artista grano-
llerí Jordi Pagès, i que des de fa ja 
uns mesos compta amb la compli-
citat de rapsodes, poetes i músics. 
Aquesta vegada, els protagonistes 
seran el poeta del Garraf Joan Du-
ran i Ferrer, i Esteve Plantada, que 
juga a casa. De fet, Plantada (Gra-
nollers, 1979) llegirà fragments 
del seu darrer poemari Rastre 
quimera (Llibres del Segle, 2022), 
que presentarà per primer cop a 
la seva ciutat natal, després que el 
setembre de l'any passat guanyés el 
premi Rosa Leveroni. El nou llibre 
és "un trajecte en forma d'esca-
patòria, una manera de caminar 
i de resistir les inclemències del 

temps i els sotracs del trajecte. És 
tot allò que va sorgir de la Conca 
de pols, l'estela d'unes vides en 
lluita. […] I és un clam final: Ens 
calen més paraules per fer-nos 
dignes", es descriu al volum.

Joan Duran i Ferrer (Sitges, 1978) 
ha publicat nou llibres de poesia, 
dos de narrativa i llibres d'òpera. 
Ha rebut diversos premis literaris 
com el Màrius Torres, el Rosa Leve-
roni i, l'any passat, el premi de nar-
rativa Pare Colom, d'Inca, amb un 
recull de contes. Compagina la cre-
ació literària amb l'activitat docent 
a la Universitat de Barcelona i amb 
la tasca de divulgació científica a 
l'Institut d'Investigació Biomèdica 
de Bellvitge. El seu darrer poemari, 
Nua cendra (Tres i quatre, 2020), va 
guanyar el Vicent Andrés Estellés. 

A partir de dimarts i fins al 17 de 
juliol, el Museu de Granollers ex-
posarà dos dibuixos d'Amador 
Garrell i Soto de la seva col·lecció, 
en el marc de la mostra arreu del 
país Museus i Liceu: una història 
compartida, organitzada amb mo-
tiu del 175è aniversari del Gran 
Teatre del Liceu. En concret, s'ex-
posaran els dibuixos Músic tocant 
el violí i Músic tocant el violoncel. 
De fet, el món de la música era 
molt important per aquest di-
buixant, pintor, grafista i escrip-
tor. Garrell era intèrpret de violí, 
clarinet i saxofon, i formava part 
dels principals conjunts musicals 
de la ciutat, a més de ser un im-

Garrell recorda el Liceu 

en el 175è aniversari

TAG

ARTS ESCÈNIQUES UNA DE LES PECES DE VERDI MÉS INTERPRETADES MUNDIALMENTART EL MUSEU DE GRANOLLERS PARTICIPA A LA MOSTRA

LITERATURA EL GRANOLLERÍ PRESENTA 'RASTRE QUIMERA'

MÚSICA DIUMENGE INTERPRETARAN PECES DE BACH, BEETHOVEN I GARRETA

'Rigoletto' tanca la temporada 
d'òpera més ambiciosa al TAG

'RIGOLETTO'  Forma part de la popular trilogia de Giuseppe Verdi

Dos joves músics de la Garriga, 

units als Concerts de Marata

Esteve Plantada i Joan Duran 

Ferrer, a la vetllada de l'Anònims

primer premi a El Primer Palau.
Per la seva banda, Camats ha es-

tudiat a Alemanya i va ser artista 
resident a la Queen Elisabeth Mu-
sic Chapel de Waterloo, a Bèlgica. 
Actualment estudia a Cremona i 
ha obtingut la Beca Internacional 
de la Fundació Pau Casals i la Beca 
d'Estudis en el camp de la música 
de la Fundació Güell. Com a curio-
sitat, fins al 2018 va tocar un vio-
loncel que va pertànyer a Casals. 

El cicle s'acomiada fins a l'octu-
bre, quan retornarà amb un con-
cert ben diferent amb fragments 
de les millors òperes. 

portant cronista d'aquesta vida 
musical de Granollers. M.E.

MUSEU

'MÚSIC TOCANT EL VIOLÍ'
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Després d'entretenir l'espera amb 

el llançament dels singles i els ví-

deos Feia molt temps que no escol-

tava música al metro i L'ara i aquí, 

el nou treball del grup granollerí 

Sabana ja és una realitat. La pers-

pectiva, tercer llarga durada de la 

seva discografia, ja es pot escoltar 

a les plataformes digitals i aviat 

també tindrà una edició en disc 

compacte. El 3 de juny (21 h) pas-

sarà la prova del públic, amb mo-

tiu de la seva presentació a la sala 

Wolf, al Poblenou de Barcelona. El 

bateria Jaume Mollfulleda avança 

que "serà un concert molt espe-

cial, de moment és el directe que 

ens hem preparat més".

Les notes promocionals expli-

quen que aquest "és un àlbum re-

flexiu, introspectiu i meditat. Al-

fluències musicals, sinó també 

com a pautes sonores a l'hora 

de fer les mescles i la masterit-

zació", admet el bateria.

A la recerca d'un so més càlid i 

orgànic, allunyat del component 

electrònic, el grup ha volgut donar 

més importància a les guitarres i 

les veus. "Hem intentat que l'en-

registrament sigui bastant fidel, 

amb majoria de presses directes, 

molt poca edició i poc afegitó de 

capes d'efectes digitals, tots els 

efectes de guitarra elèctrica són 

analògics. Volem que tot sigui 

molt pur, molt autèntic".

Un disc cuinat a casa
Les 16 cançons que conformen La 

perspectiva van començar a pren-

dre forma fa un any. "Ens venia 

de gust per un disc llarg", ex-

plica Mollfulleda. La pandèmia va 

trastocar el programa de treball "i 

segurament tot el que ha passat 

hi ha influït d'alguna manera, 

tot i que de forma indirecta. 

Musicalment, les cançons no re-

flecteixen res de tot allò".

En un intent de "sentir un mica 

més de llibertat", els músics van 

prendre la decisió de prescindir de 

l'acompanyament d'un segell disco-

gràfic i han optat per fer un disc au-

toproduït i autoeditat, finançat pel 

mateix grup. A més, no ha estat en-

registrat en un estudi professional 

sinó a les golfes condicionades d'un 

dels músics, a Granollers.  c.riobó

hora, és un cant d'agraïment a la 

vida i a la natura". Mollfulleda ho 

amplia i assenyala que "no és un 

disc conceptual com a tal, però 

després ens hem adonat que sí 

que hi ha una metàfora general: 

l'oposició entre terra baixa i ter-

ra alta, entre la ciutat i la mun-

tanya. Les cançons també tenen 

un fil conductor: la perspectiva, 

la manera com mirem les coses i 

el fet que des de la distància ho 

pots veure tot més clar".

Musicalment, el sextet continua 

explorant el que ells han batejat 

com a "pop de tardor", aquest 

cop amb The Beatles, Wilco, Els 

Pets i El petit de cal Eril dels co-

mençaments com a referents més 

reconeixibles. "Sí, la referència 

és directa, no només com a in-

El granollerins Setembre actuaran divendres (21 h) en el marc del cicle 

Dnit al Gra, en el primer concert després de la seva reaparició al setem-

bre a la sala Now Granollers. Ara el quintet està d'actualitat pel recent 

llançament de la cançó Sota la cendra, acompanyada pel seu videoclip. 

Després de dos àlbums de pop-rock –Les hores trobades (2015) i De fe-

res i treves (2017)–, el grup ha anat abonant el període postpandèmic 

amb un parell de senzills, Sostre de cristall i Quan encara no sorties als 

meus plans. Sota la cendra és una balada que aquest cop bascula entre 

el rock i la cançó protesta, reivindicant l'esperança i la força de voluntat 

per superar els moments difícils. El tema ha estat produït per Jesús Ro-

vira, baixista i productor de Lax'n Busto, i el mateix grup.  

El programa Anticossos, emès 

pel Canal 33, ha estat reconegut 

al Prix Circom 2022 com un dels 

més creatius i innovadors d'Euro-

pa. Es dóna la circumstància que 

el capítol El cos inclusiu d'aquesta 

docusèrie, dedicat a la diversitat 

funcional, té com a protagonis-

tes el col·lectiu de dansa inte-

grada Liant la Troca, resident a 

Roca Umbert. A més, el creador 

del programa és Daniel Resnich, 

coordinador des de fa una dèca-

da del Concurs de Guió de Pro-

jectes Transmèdia que convoca 

anualment el Mercat Audiovisual 

de Catalunya (MAC), també amb 

seu a la Fàbrica de les Arts. Anti-

cossos ha rebut una menció com 

a finalista en la categoria de pro-

grama més original i innovador, 

que va tenir com a guanyadora 

una producció de Noruega sobre 

l'impacte del canvi climàtic. Amb 

un format original, la docusèrie 

visibilitza històries de testimonis 

reals que han estat víctimes de 

discriminació, a través de la dan-

sa i el teatre físic.

La producció catalana ha com-

petit amb 130 candidatures inter-

nacionals de cadenes com la BBC 

o France TV. L'equip ha rebut el 

reconeixement "amb un gran or-

gull" i viatjaran a Irlanda a finals 

de mes per assistir a la gala de 

lliurament de premis. Els Prix Cir-

com s'atorguen des de 1990 per 

l'Associació Europea Professional 

de Televisió Pública Regional.  

Possiblement la millor manera 

de definir el doble concert de dis-

sabte (21.55 h) a la sala Nau B1 

de Roca Umbert és considerar-lo 

com una recàrrega d'energia i bon 

rotllo després de dos anys molt 

complicats des del punt de vista 

emocional. Els vallesans Saigon 

i Seyka arriben ben disposats a 

deixar-se la pell amb el seu mes-

tissatge sonor de rock, reggae, ska 

i esperit reivindicatiu.

Tanmateix, el concert té un re-

gust agredolç. Per a Saigon serà 

la primera de les tres actuacions 

de comiat que faran a la comarca 

entre maig i juny. La seva aven-

tura musical ha durat tres anys. 

En un comunicat, el grup diu que 

aquest projecte "ha sigut part 

del nostre creixement personal 

i musical dels últims anys, amb 

ell hem après, hem gaudit, hem 

passat nits que no oblidarem 

mai i conegut a gent extraordi-

nària dins i fora els escenaris".

Disposats a emprendre nous ca-

mins, regalen al seu públic un disc 

titulat justament Altres direccions, 

amb una portada signada per la il-

lustradora i intèrpret Laura Blanco.

Per la seva banda, Seyka arriba 

des de la vall del Tenes amb tota 

la il·lusió del primer disc. L'àlbum 

Antítesi, finançat a través d'una 

campanya de micromecenatge en 

temps rècord –només 5 dies– i 

enregistrat a l'estudi el Turonet 

de Corró d'Avall, amb Claudi Ari-

many als controls, està a punt de 

començar a circular per les plata-

formes digitals. De moment, des 

de fa unes setmanes ja està sonant 

Mesa para dos, el primer avança-

ment, "un cant a la lluita directa 

i concís, que parla de tu a tu a 

tots aquells que juguen amb les 

llibertats de les persones".

El disc ha comptat amb algunes 

col·laboracions, com la del músic 

Warma Ext, el grup de rap de la 

comarca Los niños del balcón o 

els mateixos Saigon. Tot queda 

entre col·legues.  c.r. 

Saigon inicia el comiat 
i Seyka estrena treballsabana

MÚSICA  EL 3 DE JUNY PRESENTARAN LES 16 CANÇONS EN UN DIRECTE A BARCELONA

DANSA  EL MAPADEBALL MOSTRA EL TREBALL DE L'ALUMNAT AL TEATRE AUDITORI

AMBDUES FORMACIONS PRESENTARAN DISC A LA NAU B1

Sabana llança 'La perspectiva'

SABANA  En una imatge promocional del seu tercer treball discogràfic

Concert gratuït de Setembre al Gra

Premiat el programa 'Anticossos', 
amb presència de Liant La Troca 

L'HORA DEL BALL 

EDUCADOR I DEL 

JOVENT CREATIU

Dimarts d'aquesta setmana començaven les funcions protagonitzades per l'alum-

nat de secundària que ha participat enguany en el projecte educatiu de dansa 

Mapadeball, que enguany ha adaptat l'espectacle Celebració. Els diumenges de la 

vida. Avui, les funcions ontinuaran a les 20 h amb els joves participants de 3r d'ESO 

de l'Institut Celestí Bellera de Granollers i, divendres, també a les 20 h, serà el torn 

dels de 2n d'ESO de l'Antoni Cumella.

xavier solanas
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EL DRAC TORNA A 
ENSUMAR PÓLVORA 
PEL 30è ANIVERSARI

El Drac de Granollers tornava a gaudir dissabte de l'olor de pólvora i l'expecta-

ció al carrer per la seva diada, celebrada amb una cercavila entre la plaça de la 

Corona i la Porxada, que servia també per arrencar els actes del 30è aniversari, 

que la pandèmia va obligar a endarrerir dos anys. Ara sí, el Drac Gran ha pogut 

celebrar la seva diada, com també ho farà el Drac Petit el 12 de juny. La Granota 

de Can Bassa també tindrà el seu moment, el 16 de juliol. I l'aniversari de l'entitat 

culminarà a l'octubre amb la Mostra de Bestiari.

La pedagoga Agnès Boixader 

serà pregonera de l'Ascensió
El pregó de l'Ascensió serà pro-
nunciat per Agnès Boixader i Co-
rominas dimarts (19.30 h) a la Sala 
Tarafa. És l'acte que enceta les fires 
i festes a la ciutat. Abans del pregó, 
a les 18.45 h tindrà lloc la recepció 
a la pregonera a l'Ajuntament de 
Granollers i tot seguit els gegants 
grossos de la ciutat, l'Esteve i la Plà-
cida, en cercavila acompanyaran la 
pregonera fins a la Sala Tarafa.

Boixader, nascuda a la Nou de 
Berguedà l'any 1952, és llicenci-
ada en Filosofia i Lletres (Secció 

d'Història Contemporània) per la 
UAB, mestra de Català per la UPC i 
doctora en Didàctica de les Ciències 
Socials per la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Ha estat professora 
de l'Escola Pia de Granollers durant 
gairebé 40 anys. I ha estat profes-
sora associada de la Facultat de Ci-
ències de l'Educació de la UAB. De 
1997 a 2015 també va ser membre 
del grup d'Ètica de l'ICE de la UAB. 
Actualment és voluntària de Re-
lla-Gr, i membre d'EnRaonar i del 
consell assessor de Can Jonch. 

xavier solanas

TRADICIÓ  LA COLLA VA INICIAR ELS ACTES DE CELEBRACIÓ, DESPRÉS DE L'ATURADA PANDÈMICA

La companyia Milnotes encara la 
recta final del Welcome to Milno-

tes Show, una iniciativa sorgida 
en part per combatre els efectes 
negatius de la Covid i que s'ha 
concretat en una programació 
estable, amb espectacles de petit 
format i “de quilòmetre 0”, amb 
l'objectiu de promoure els artis-
tes i companyies locals.

És una oportunitat per desco-
brir –o tornar a veure– dues de 
les seves produccions de més èxit, 
unides pel protagonisme de la 
música i el seu segell.

Dissabte (21.30 h) les Divas al 

rojo vivo –els actors transvestits 
Dani Bernabé, Adrià Fornos i Joan 
Garrido, irreconeixibles– tornaran 

a trepitjar l'escenari per mostrar 
les interioritats d'un món més 
enllà del glamur, els lluentons i la 
superficialitat. Com expliquen des 
de la companyia, "aquest espec-

tacle va ser creat arran les limi-

tacions d'aforament. Pensàvem 

fer 3 o 4 sessions,  però la gran 

rebuda i el boca-orella a fet que 

tanquem la temporada amb 32".
El 28 de maig (22 h) serà el torn 

de Michael Jackson Privacy, un tri-
but al rei del pop amb música en 
directe. Els granollerins Thommy 
Tayco, donant vida a Jackson, i el 
músic David López acompanyant-lo 
a la bateria, recreen els seus grans 
èxits en un format d'entreteniment 
inspirat en els cabarets parisencs.  

TEATRE  FI DEL CICLE 'WELCOME TO MILNOTES SHOW'

Milnotes tanca temporada 

amb 32 funcions de 'Divas'
Lindy Frogs ha organitzat per dis-
sabte una masterclass de swing, a 
càrrec d'Uxue Martínez i Gerard 
Nevot. Com és habitual la sala de 
l'Aplegador de La Troca acollirà 
els balladors, a partir de les 20.15 
h. A les 22 h, un dj convidarà tot-
hom a posar en pràctica els conei-
xements adquirits.  

Dissabte, de 10 a 14 h, el Centre 
d'Arts en Moviment (CAM) de Roca 
Umbert acollirà un taller intensiu 
amb la ballarina Sol Vázquez, que 
treballarà diferents tècniques com 
el release, el flying low i la impro-
visació. El preu és de 20 euros, 
amb descomptes per a l'alumnat 
d'escoles de dansa de Granollers.  

Masterclass de 

swing a l'Aplegador

Taller de moviment 

amb Sol Vázquez

Divendres (19 h), Xics de Granollers 
tornarà al orígens a la Sala de Cultu-
ra Sant Francesc, que va ser el seu 
primer local d'assaig. En el marc 
del 30è aniversari, els Xics faran 
un assaig vintage, de retrobada, en 
què també presentaran una cançó 
dels 30 anys, escrita i interpretada 
per músics com Joan Garriga i Car-
les Belda. Començaran amb l'assaig 
de canalla, seguidament signaran 
un conveni amb els patrocinadors 
FusterGüell i Soquimel, i l'assaig 
general començarà a les 20.45 h.  

Xics torna a la Sala 

Sant Francesc per a 

un assaig 'vintage'

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 19 al diumenge 22 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

27º 16º 29º 16º 30º 18º 33º 19º

HANDBOL. DISSABTE 21, 17 h
BALONMANO TORRELAVEGA - FRAIKIN BM 
GRANOLLERS
Pavelló municipal Vicente Trueba
(Torrelavega). Amb Carles Garcia

BÀSQUET. DISSABTE 21, 17.45 h
CB IPSI - CB GRANOLLERS
Poliesportiu Ipsi (Barcelona). Amb Guillem 
Raich

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA
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El planetari, una finestra al cosmos
El planetari del Museu de Ciències Naturals oferirà 

dissabte i diumenge diverses sessions per a adults i 

infants –entre les 11.15 a les 18.15 h– per observar 

El cel de maig, finestra del cosmos i apropar-se a la 

lluna. El preu d'adults és de 3 euros i d'1 per a infants.

El Festival de Poesia de Sant Celoni, coordinat pel Pau Gener Galín, celebra la 

seva primera dècada de vida amb un cartell excepcional, que aplega alguns dels 

grans noms de la poesia contemporània del país. Així, en aquesta desena edició, 

dissabte (18 h) l'espai de Can Ramis, la sala Bernat Martorell i el pati interior 

acolliran els recitals del Premi Nacional d'Arts Plàstiques Perejaume, el Premi 

d'Honor de les Lletres Catalanes Enric Casasses, Misael Alerm, Jaume C. Pons 

Alorda, Dolors Miquel, Blanca Llum Vidal, Andrea Ambatlle i Anna Gual.  

A les 20 h, una ronda ràpida de versos i l'actuació de la Sant Celoni Memorial

Orquestra& Tra-la-la Band clourà el 10è Festival de Poesia de Sant Celoni, que 

compta amb la col·laboració de la Biblioteca l'Escorxador, Punt 7 Ràdio, la

Llibreria Els 4 Gats i la colla bastonera Quico Sabaté.

Sant Celoni s'omple de versos

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 19

17.30 h Biblioteca de Corró d'Avall
Primera sessió del taller d'il·lustració 
de la natura, a càrrec de Bruna Dinarés

DIJOUS, 19

18 h Can Jonch
Presentació del llibre El mestre Jaume 

Vivé Alerm. De Granollers a l'exili

19 h Nau Dents de Serra (Roca Umbert)
Només d'anada: Les filles dels
estrangers i estrangeres, diàleg amb 
Najat El Hachmi i Yolanda Sey 
19 h Restaurant llibreria Anònims
Poesia: vetllada amb Esteve Plantada i 
Joan Duran i Ferrer
19 h Nau B1 (Roca Umbert)
Amb G de Granollers: xerrada de 
l'il·lustrador de Disney Ivan Boix 
20 h Teatre Auditori de Granollers
Mapadeball. Dansa
DIVENDRES, 20

17 Centre Cívic Nord
Final de curs del Laboratori Artístic. 
Exposició fotogràfica, teatre i percussió 
corporal
18 h Centre Cívic Nord
DiverRitme. Taller de percussió 
corporal amb Santi Serratosa
18 h Espai Tranquil de Barbany
Medicina tradicional xinesa. Xerrada  
de Xavier Borrell
18 h Centre cívic Can Gili
Mercat d'intercanvi de roba
20 h Teatre Auditori de Granollers
Mapadeball. Dansa
20 h Gra. Plaça de l'Església
Dnit: concert del grup Setembre
DISSABTE, 21

8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat de segona mà de Can Bassa
9 h Plaça de les Olles
Fira de productes naturals
9 h Plaça de Can Trullàs
Mercat d'Encats Solidaris
12 h Abacus
Taller de lettering
17 h Centre Parroquial Sant Esteve
Espectacle del grup musical  
Flors i violes

18 h Restaurant llibreria Anònims
Presentació del llibre Voluntarios por 

la revolución. La milicia internacional 

del POUM en la guerra civil española

19 h Pl. de la Porxada
Poetes i músics per la república
20.15 h La Troca (Roca Umbert)
Masterclass de swing amb Uxue 
Martínez i Gérard Nevot
21.30 h Espai Milnotes
Divas al rojo vivo. Cabaret
21.55 h Nau B1 (Roca Umbert)
Concert amb Saigon i Seyka
DIUMENGE, 22

9 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
10 h Centre cívic Nord
Botifarrada i torneig de palitrocs
11 h Museu de Granollers
Itinerari Granollers ciutat bombardejada

19 h Teatre Auditori de Granollers
Rigoletto. Òpera
DILLUNS, 23

17 h Centre cívic Can Bassa
Climatubers: taller de vídeos
DIMARTS, 24

16 h Escola Anna Mogas
Donació de sang
18.30 h Rectoria de Sant Esteve
AGEVO: El cervell, la música i

l'alzheimer. Xerrada
19.30 h Sala Sant Francesc
Pregó de l'Ascensió
DIMECRES, 25

19 h Can Jonch
Presentació del llibre 1939. La caiguda 

de Barcelona, d'Andreu Claret
20 h Agrupació Excursionista
22a Primaveral de cinema de muntanya: 
Antarctica, mon rêve de l'extrême sud

AGENDA

Ajuntament de Granollers

Escola Municipal del Treball:

aprendre oficis i formar persones. 
Fins al 22 de maig
Panoràmiques de Granollers. Fins
al 29 de juliol. Inauguració dimarts. 
Museu de Granollers 

Premi Catalunya d'Ecodisseny 2021. 

FIns al 26 de maig
Retorn a Granollers del retaule

gòtic de Sant Esteve. Fins al juny 
Afinitats. Permanent 
Art + Escola + Cura. Mostra dels 
treballs del projecte Art i Escola. 
Inauguració, dimarts (18 h).  
Fins al 5 de juny
Museus i Liceu: una història  

compartida. Obres d'Amador
Garrell. Inauguració, dimarts (18 h). 
Fins al 17 de juliol

Japó vermell. Il·lustracions de  
Ramon Logon. Fins al 18 de juny
Abacus

Il·lustracions d'Andreu Zaragoza.  
Fins al 31 de maig
Restaurant llibreria Anònims

Dones afganeses. Retrats d'El Talleret 
de l'Elena. Inauguració divendres. 
Fins al 12 de juny
Centre cívic Nord

Exposició del laboratori artístic. 
Inauguració, divendres (17 h).  
Fins al 10 de juny
Plaça de la Corona

Cara a cara con las violencias. Relatos en 

centroamérica. Projecte de Ruido Photo. 
Inauguració, dimarts. Fins al 6 de juny
Restaurant el MIrallet

Un pedacito de mi. De Sandra Rodríguez
Biblioteca de Bellavista

Ocellam. Homenatge literari a 7 ocells. 
Inauguració dimarts. Fins al 17 de juny

Exposicions

LES FRANQUESES

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. Fins al 10 de juliol
Nau 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
Espai Tranquil-Barbany

Antiguitats d'Alain Vanmaelsa.  
Fins al 6 de juny
Espai Gralla-Llibreria la Gralla

DIVENDRES, 20

20 h Centre Cultural de Marata
Presentació del llibre Mossèn Josep 

Cardús, la comunitat com a vocació

DISSABTE, 21

10.30 h Centre Cultural de Bellavista
Biodansa en família
11 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Trobada informativa sobre el casal d'estiu
11 h Biblioteca de Corró d'Avall
Taller creatiu de titelles de dit
11 a 20 h Pl. Major de Bellavista
Viure-ho tot! Festa solidària
21 h Centre Cultural de Corró d'Avall
Acte Salut i Cultura. Cal inscripció 
DIUMENGE, 22

11 h Santa Coloma de Marata
Recital per a violoncel i piano
11 h Pl. Major de Bellavista
Taller La dansa com expressió 

d'empoderament: flamenc i ball en línia

festival poesia
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