
Descobreix les
millors revistes!
Història, cuina, natura, viatges, reflexió i molt més. 
Tria la teva i comença a gaudir amb un descompte exclusiu!

Subscriu-t’hi ara!
revistes.abacus.coop

Tria la teva i comença a gaudir amb un descompte exclusiu!
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Barnusell confi a els 2 i 3 
de la llista a Álvaro Ferrer 
i Gemma Giménez i fi txa 
Martí Pujadas de l'AC  

Junts fa pública la llista 
dissabte i Primàries 
inaugura divendres 
un local a la Porxada  

La 12a edició dels Special Olympics 
rebrà 1.500 esportistes de 14 disciplines 
i es clourà diumenge amb una caminada

Hi tornen atletes, nadadors i jugadors 
de petanca del CEE Montserrat Montero 
i hi debuten els Màgics BMG 2 a 5
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Granollers viurà els Special Olympics entre dijous i diumenge amb 1.500 participantsGranollers és �ins diumenge la capital de l'esport inclusiu del país, amb activitats a una desena d'equipaments de la ciutat i pro-postes també al carrer perquè els Jocs Special Olympics, l'esdeve-niment esportiu més important per a persones amb discapacitat intel·lectual, sigui també un espai de trobada i de visualització de la diversitat. Aquests jocs catalans se ce-lebren cada quatre anys. De fet, s'havien de celebrar el 2022, però a causa de la pandèmia s'han cele-brat un any més tard. Aquesta 12a edició està coorganitzada per la Federació Catalana d'esports per a persones amb Discapacitat Intel-lectual (ACELL), l'Ajuntament de Granollers i l'agrupació esportiva Special Olympics de Catalunya. Enguany, seran 14 les disciplines esportives que es disputaran a Granollers per donar visibilitat i empoderament al sector. Paral-lelament al calendari competitiu, els Jocs també contemplen una programació amb activitats que facilitaran la participació ciuta-dana, amb la qual es promourà la integració i la conscienciació so-cial. De fet, també el comerç s'hi ha abocat i unes 200 botigues de la ciutat ofereixen informació i ex-posen imatges dels Special.Es preveu la presència de 1.500 esportistes amb discapacitat intel-lectual d'arreu, uns 300 entrena-dors i 600 persones que formaran part de l'equip del voluntariat. Així, Granollers "visibilitzarà i 

empoderarà les persones amb 

discapacitat intel·lectual, tot 

generant complicitats solidàri-

es i de respecte a la societat. I 

ho farà a través de l'esport, com 

a vehicle per al foment de la in-

clusió i la integració de les per-

sones", destacava l'organització.En aquesta edició dels Jocs Spe-cial Olympics hi participen espor-tistes d'11 comunitats autònomes i 10 països, amb un equip tècnic i d'entrenadors format per 300 persones. El voluntariat és peça clau dels jocs, seran 600 persones que oferiran suport als equips, als 

esportistes, a les activitats de pro-moció i a tots els actes paral·lels que tindran lloc durant els quatre dies dels Jocs.
La Fira dels JocsEls jocs es complementaran di-vendres i dissabte amb una �ira a les places de la Porxada, Malu-quer i Salvador i Lluís Perpinyà, d'11 a 20 h, i una programació 

LA FLAMA DELS JOCS JA ÉS A GRANOLLERS
Ahir, dimecres, al vespre entrava a Granollers la flama 

dels jocs, que va sortir l'11 de març sortís de la Seu 

d'Urgell i Andorra la Vella –les anteriors seus dels jocs– 

i que ha fet un recorregut passant per una dotzena de 

ciutats del país. Dimarts era a Calella, arribada des de 

Lloret, i després que dissabte s'aturés a Mataró, on va 

arribar per mar amb una embarcació de vela que va 

amarrar al nou moll de la bocana. La flama d'aquesta 

12a edició dels jocs també ha passat per Lleida, Amposta, 

Tarragona, Badalona i Barcelona. Dimecres va ser rebuda 

a la plaça de la Corona de Granollers, des d'on va 

començar un recorregut fi ns a la plaça de la Porxada.

TONI TORRILLAS

d'activitats lúdiques i esportistes. Divendres a la Porxada hi haurà un taller de Tennis Taula a càrrec del Club Tennis Taula Granollers i a les 18.30 h la part més festiva i musical anirà de la mà del grup Strabbers. A la plaça Maluquer i Salvador, l'Escola Pia instal·larà un circuit de psicomotricitat i el BMG, un xutòmetre in�lable. El Club Bàsquet i farà partits de 3x3 

i el Club Esgrima, una exhibició d'aquesta disciplina. A la plaça de Lluís Perpinyà, hi haurà instal-lat un futbolí in�lable, i s'hi faran tallers de pintacares a càrrec de Parc Estudi, de fer xapes, i altres activitats recreatives i de jocs tra-dicionals.Dissabte, la Porxada acollirà una sessió de ioga i relaxació a càrrec de Vania Álvarez (11 h), una exhi-bició canina a càrrec d'ASS Discan (12.15 h), un taller de breakdan-ce amb Azzelarab Filali (16 h), una exhibició de dansa urbana amb Mi Zona (16.30 h) i la música d'Ainhoa i Gisela Moreno (17 h) i el grup de rock Motörhits (19 h). El Club Tennis Taula hi reeditarà el taller i el Club d'Escacs també n'organitzarà un. A la plaça Malu-quer i Salvador es repetiran les activitats de divendres, i a la plaça Lluís Perpinyà, de nou hi haurà el futbolí in�lable, el taller de fer xa-pes i jocs. ❉ M.E.

Granollers viurà els Special Olympics entre dijous i diumenge amb 1.500 participants

Temps d'esport i inclusió 
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La �lama dels Special, encara en l'àmbient de la ressaca postolím-pica barcelonina, va arribar per primer cop a Granollers el 3 d'oc-tubre de 1994. Llavors la torxa olímpica l'apadrinava l'exjugador i entrenador de futbol Johan Cruyff,que va acompanyar els atletes que van recórrer la ciutat amb la 

Una primera experiència reeixida

La cerimònia inaugural es farà avui, 

dijous, a les 17 h al Palau d'Esports, 

amb l'encesa del peveter amb la

fl ama olímpica, la hissada de
la bandera, la tradicional desfi lada 
dels esportistes de tots els equips 

participants, espectacles musicals i 

altres sorpreses, que l'organització

ha preferit no avançar. L'obertura

al públic del recinte esportiu serà

a les 16 h i el preu de l'entrada

per a la cerimònia és de 15 euros.

Avui, cerimònia 

inaugural amb 

peveter, hissada 

i espectacles

Horaris de competicions

LA IMATGE 
DE L'ESTUDI  
OGILVY
IDEADA EN 
UNA WORKSHOP
La reconeguda agència Ogilvy va ser 

l'encarregada de dissenyar el logotip 

d'aquesta 12a edició dels Jocs Special

Olympics Granollers 2023. I per 

fer-ho van fer una dinàmica de 

workshop amb la participació de 

persones amb discapacitat 

intel·lectual, que van desgranar els 

valors i les emocions dels esportistes, 

que el logo representa amb colors i 

una iconografi a.

AMGR / SOLVEZ

AMGR

TORXA A LA PORXADA  L'alcalde Serratusell, regidors i tècnics municipals amb Johan Cruyff i dos esportistes

BÀSQUET FLOORBALL BÀDMINTON ATLETISME PETANCA HANDBOL PÀDEL

Pavelló del CBG
Pavelló Municipal 

d'Esports

Pavelló Municipal 

El Congost

Pistes Municipals 

d'Atletisme
Pistes d'Atletisme

Pavelló Municipal 

d'Esports

Pistes Municipals 

de Tennis

Divendres, 11.30 

- 14.30 h i 15.30 - 

19.30 h.

Dissabte, 10.45 - 14 

h i 14.30 a 20 h

Divendres, 

15 - 19.30 h

Dissabte, 

15 - 19.50 h

Divendres, 11.15 - 

13 h i 15 - 18.30 h

Dissabte, 11.30 - 13 

h i 15 - 18.30 h

Divendres, 11.15 - 

13.40 h i 16 a 17.45 h

Dissabte, 10.30 - 

13.30 h

Divendres, 11.15 - 

14.30 h i 16 -19.15 h

Dissabte, 

10.15 - 14.30 h i 

16 - 19.15 h

Divendres, 

11.15 - 14.35 h

Dissabte, 

10.30 - 14.30 h

Divendres, 11 - 14 h 

i 15 - 18 h

Dissabte, 11.30 - 14 

h i 15.15 - 18.30 h

CICLISME PROGRAMA YAP TENNIS NATACIÓ GIMNÀSTICA TENNIS TAULA FUTBOL A5 i A7

Sortida des del 

carrer Camp de les 

Moreres

Sala Francesc 

Tarafa

Pistes Municipals 

de Tennis

Piscines 

municipals

Pista annexa del 

Palau d'Esports

Pavelló Municipal 

El Congost

Camp Municipal de 

Futbol de Primer 

de Maig

Divendres, 

11 - 14.30 h

Dissabte, 

10.30 - 14.30 h

Divendres, 

10.30 - 11.30 h

*per a infants

Divendres, 11.30 - 

13.30 h i 16 - 19 h

Dissabte, 10.30 - 

13.30 h i 16 - 18 h

Divendres, 11.15 - 

14 h i 16.15 - 18.45 h

Dissabte, 10.30 - 

13.15 h i 16.0 - 18 h

Divendres, 12.45 - 

14.15 i 15.30 - 20 h

Dissabte, 10.30 - 13 

h i 14.30 - 20 h

Divendres, 11.15 - 

13 h i 15 - 18.30 h

Dissabte, 11.15 - 13 

h i 15 - 18.30 h

Divendres,

11 - 19.30 h

Dissabte, 10.30 - 

14.30 h i 17 - 19 h

�lama, aterrada amb helicòpter al parc Torras Villà. Aquella era la quarta edició dels Special Olym-pics catalans, nascuts el 1988 i que, inicialment, se celebraven cada dos anys. A Granollers s'hi van disputar 11 modalitats. La cerimònia inaugural la va locutar Constantino Romero. Rudy Ven-

tura, els Castellers de Granollers, El Tricicle, Blancs i Blaus i Los Ma-nolos van ser alguns dels artistes i grups convidats. L'Arxiu Muni-cipal ho recorda amb una mos-tra fotogrà�ica al portal web, que recull una seixantena d'imatges i diferents documents impresos de l'esdeveniment. ❉

Logo

Una primera experiència reeixida
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El Centre d'Educació Especial 
Montserrat Montero participarà 
als Jocs Special Olympics amb una 
nombrosa delegació de 22 espor-
tistes. L'escola granollerina pre-
sentarà 12 atletes, 7 nedadors i 3 
jugadors de petanca. 

El Montserrat Montero ha par-
ticipat en totes les edicions dels 
Special Olympics des de 1990 a 
Igualada, excepte el 2004 quan es 
van celebrar a Badalona. "Només 
hem faltat a una edició perquè, 
malauradament, va coincidir 
amb les colònies que fem. Des 
del 1990 hem participat en to-
tes les edicions i per a nosaltres 
és un esdeveniment molt im-
portant. Ja vam ser a Granollers 
el 1994 i són uns dies que ens 
convertim en els protagonis-

El CEE Montserrat Montero, 
amb atletisme, natació i petanca

tes", assenyala Àngels Traveria, 
educadora del Montserrat Monte-
ro i membre de la comissió espor-
tiva del centre. 

A pocs dies de l'inici de la com-
petició, els nervis són a flor de pell 

entre els 22 esportistes. "L'objec-
tiu no és guanyar més o menys. 
Tenim com a fita gaudir de 
l'esport i, sobretot, visibilitzar 
l'esport inclusiu a la ciutat. El 
fet que es faci a Granollers ens 
motiva molt més", diu l'entrena-

dora, que es mostra satisfeta de 
tornar a competir després d'uns 
anys complicats per la Covid-19: 
"No podem exigir gaires resul-
tats perquè durant la pandèmia 
vam estar molt tancats i ens ha 
costat molt tornar a posar-nos 
en marxa. Sobretot, volem que 
les coses que fem, les fem bé". 

I·lusió de debutants
Tot i participar des del 1990 als 
Jocs Special, el Montserrat Mon-
tero afronta la nova edició com si 
fos la primera. "Tot i tenir molta 
experiència, per a nosaltres la 
il·lusió és com si debutéssim. 
A més, estem acompanyats de 
familiars i amics, i la resta de 
societat podrà veure les seves 
capacitats", afegeix Traveria. 

m.m.

ESPORTISTES  Participants del Centre d'Educació Especial Montserrat Montero als Special Olympics de Granollers

Debut dels Màgics BMG 

als jocs amb l'equip d'handbol
L'equip inclusiu del BM Grano-
llers debutarà en uns Jocs Spe-
cial Olympics a casa, davant la 
seva afició i al Palau d'Esports. 
El conjunt granollerí està format 
per set esportistes, amb sis nois 
i una noia. Des de la seva creació 
el 2018, la disciplina special del 
BMG ha anat en augment i habi-
tualment competeix en les lligues 
del projecte De mano en mano. 

Davant la possibilitat de com-
petir als Special Olympics, el 
club no s'ho va pensar gaire i va 
inscriure el conjunt. "Nosaltres 
competim en les lligues del De 
mano en mano, i els rivals són 

del tot desconeguts. Això també 
ens va motivar perquè serà una 
nova experiència per a l'equip. 
Estem molt motivats", explica 
Rosa Llorens, directiva del BMG, 

que assenyala que el més impor-
tant de tot plegat, a banda de la 
competició, "és visibilitzar les 
capacitats que tenim, que la 

gent pugui veure l'esport inclu-
siu i fer-los partícips". En aquest 
sentit, Llorens afegeix que "els 
esportistes estan acostumats a 
veure familiars competir, però 
ells no tenen gaires dies per 
fer-ho. Així que durant quatre 
dies ells són els protagonistes i 
els vindran a veure. Estan molt 
il·lusionats". 

Amb nervis i motivació
Un dels moments més esperats 
dels esportistes serà l'acte d'inau-
guració al Palau d'Esports. "Te-
nen moltes ganes de viure ja 
l'acte d'inauguració, sobretot, 

bmg

L'EQUIP  Aquest serà el debut als Special dels Màgics BMG

per la desfilada que hauran de 
fer. Serà un moment especial", 
diu Rosa Llorens, que sap que a 

partir d'aleshores l'equip s'haurà 
de concentrar per viure uns dies 
intensos competitius.  J.L.R.B.

Uns 660 voluntaris per 

a quatre dies intensos

El voluntariat dels Jocs Special 
Olympics fa setmanes que va ini-
ciar el compte enrere per a l'acte 
d'inauguració, d'avui, dijous, que 
donarà el tret de sortida a quatre 
dies intensos de competicions. De 
fet, ahir, dimecres, amb l'arribada 
de la torxa, una part del voluntari-
at ja estava del tot activat. 

L'organització s'havia posat 
com objectiu superar la xifra de 
600 persones i finalment se n'han 
aconseguit 660. "Hem superat 
els 600 voluntaris, però no 
anem tampoc sobrats. Estem 
contents per haver aconseguit 
l'objectiu i haver demostrat 
que Granollers respon", valo-
ra la responsable del voluntariat 
dels Special, Mariona Casanovas, 
qui assenyala que gran part de 
les persones voluntàries "són de 
Granollers, que anteriorment 

havien estat voluntaris de la 
Mitja o del Mundial d'handbol 
de fa un any i mig".  A més d'ai-
xò, Casanovas comenta que s'ha 
sorprès molt "perquè tenim un 
grup de persones que venen de 
fora de Catalunya, només per 
fer de voluntàries. És magnífic". 

Les jornades més intenses se-
ran divendres i dissabte, en què 
els voluntaris faran moltes i va-
riades feines. "Hi ha voluntaris 
que fan tasques professionals 
dins de les competicions, i d'al-
tres que seran un gran suport, 
per exemple, fent d'ajudants a 
les delegacions internacionals", 
diu Casanovas. 

La responsable del voluntariat 
explica que des d'aquest dilluns, 
una part del voluntariat està cen-
trat en l'acte d'inauguració, que 
serà emotiu i especial. 

m.c.

VOLUNTARI  Durant l'assaig de l'acte d'inauguració al Palau

El Centre d'Educació

 Especial participa en els

 Jocs  Special Olympics 

des de l'edició de 1990

L'equip inclusiu del club 

es va crear  l'any 2018 i 

competeix a les lligues del 

projecte De mano en mano
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 LA VERMUTECA
Plaça Lluis Perpinyà, 2
Tel. 621 26 75 42

EL 19
Plaça Lluis Perpinyà, 19
Tel. 93 017 87 83

EL CELLER DE JABUGO
Plaça Maluquer i Salvador, 20
Tel. 93 870 96 00

L’EFECTE BORBOLETA
Plaça Josep Barangé, 4
Tel. 93 879 26 18

LA VERMOOD
Plaça de Pau Casals, 4
Tel. 651 16 81 87

FONDA EUROPA
Carrer d’Agustí Viñamata, 2
Tel. 93 870 03 12

YOGÖ’S
Plaça Porxada, 21-23
Tel. 655 882 599

ORXATERIA LES OLLES
Plaça de les Olles, 8
Tel. 93 870 35 89

EL MIRALLET
Plaça Porxada, 39
Tel. 93 870 05 47

LAS MUNS
Carrer de Santa Anna, 25
Tel. 93 517 25 04

LAYON
Plaça Caserna, 3
Tel. 93 879 40 82

LA GRANJA
Carrer de les travesseres, 43
Tel. 93 870 51 18

IL CENACOLO
Carrer Josep Umbert, 109
Tel. 93 870 37 81

D.O.
Passeig de la Muntanya, 2
Tel. 93 841 85 80

OSTRYA CELLER DEL FERRER
Carrer Joan Prim, 177
Tel. 93 625 39 13

OS GALEGOS
Travessera Lledoner, 9
Tel. 93 840 30 39

CAFETERIA EL GROC
Plaça de la Corona, 9
Tel. 661 971 307

CERVESA SOBRE TOT
Carrer Alfons IV, 77
Tel. 93 879 46 69

ROCA UMBERT BAR
Carrer Prat de la Riba, 77
Tel. 93 154 69 58

LA TAPERIA DE GRANOLLERS
Carrer Camp de les Moreres, 3 · Local 2
Tel. 661 834 100

L'himne dels Jocs Special Olym-

pics 2023, Només s'ha de viure, 

ha estat creat per la pianista i 

compositora Laura Andrés, i ha 

comptat amb la col·laboració del 

productor i pianista Luis Robisco, 

i de l'assessorament d'Andrea Vi-

lallonga. A més, qui hi posa la veu 

és el cantant Kelly Isaiah. 

"És una cançó que parla de 
vulnerabilitats però també de 
possibilitats. De tenir coratge 
i ser valent per a intentar-ho. 
De comptar amb els que esti-
mem per fer realitat els nostres 
somnis i les nostres fites", ex-

plica Laura Andrés, que remarca 

la participació del cantant Kelly 

Isaiah: "Amb en Kelly va ser tot 
tan maco! Ens vam entendre de 
seguida; és un súper músic i és 
molt generós".

Kelly Isaiah, de La Voz
Per la seva part, Kelly Isaiah, de 

Lleida, és vocalista de la banda 

de música Koers i guanyador del 

concurs televisiu La Voz, a l'edició 

del 2020. El cantant explica per 

què va voler participar en el pro-

'Només s'ha de viure', 
l'himne dels Jocs 2023

Els Jocs Special Olympics volen 

ser molt més que el fet de promo-

cionar l'esport inclusiu. També 

són un aparador per fomentar la 

igualtat amb esports unificats. 

Una mostra evident d'això serà 

la cloenda de diumenge que, per 

primera vegada, es farà en format 

de cursa inclusiva, que tindrà una 

festa com a colofó. 

En aquest sentit, paral·lelament 

al calendari competitiu, els Jocs 

també contemplen una programa-

ció amb activitats que facilitaran 

la participació ciutadana, i amb la 

que es promourà la integració i la 

conscienciació social. Per aquest 

motiu, a banda de la fira, hi ha 

l'opció de fer la inscripció gratuïta 

a la Caminada Inclusiva Mútua de 

Granollers, que sortirà diumenge 

a les 10.30 h de la Porxada.

De la Porxada al Palau
El recorregut de la caminada in-

clusiva serà des de la mateixa pla-

ça de la Porxada fins al Palau d'Es-

ports amb un circuit pels carrers 

de la ciutat assequible per a totes 

Una caminada inclusiva per 
acomiadar quatre dies intensos

AJUNTAMENT

Botigues amigues amb els Jocs

Durant els Special Olympics s'ha creat la figura de la botiga amiga, que ha 

volgut sumar el comerç local de la ciutat. Aquestes botigues participen en 

l'esdeveniment amb un cartell dels Jocs, ben visible, per fer promoció. A 

més, les 200 botigues amigues disposaran de la revista de l'esdeveniment, 

amb tota la informació sobre la competició per poder consultar. 

les edats. La previsió és arribar al 

Palau prop de les 12 h per viure 

la gran fi de festa de quatre dies 

intensos dels Jocs Special Olym-

pics. La pista olímpica servirà 

per acomiadar la 12a edició d'un 

esdeveniment que se celebra a la 

ciutat per segon cop. 

K.I.

KELLY ISAIAH

jecte: "Cada artista té l'obligació 
social, moral i ètica de consci-
enciar la gent i de fer veure a 
les persones altres perspecti-
ves. Participar en projectes com 
aquest és important".  
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63.092 habitantsEl procés de Burgos, il·lustrat en un còmic
El ple de Granollers ha aprovat el padró 

d'habitants a data d'1 de gener de 2023. 

Segons el cens, hi ha 63.092 habitants, la 

qual cosa suposa un increment d'un miler 

d'habitants respecte a l'any anterior.

El restaurant llibreria Anònims acull divendres (18.30 h) 

la presentació de Revolució i viure!, un còmic de Mikel Antza

–qui serà a l'acte– i Adur Larrea sobre l'anomenat Procés 

de Burgos, el consell de guerra de 1970 contra 16 persones, 

que va suposar el desprestigi internacional del règim franquista.

SOCIETAT

La Fundació Kālida, impulsada 
l'any 2016 de la mà de la Funda-

ció Nou Cims, ha rubricat un acord 

amb l'Hospital de Granollers que 

li permetrà construir en el recinte 

hospitalari el seu segon centre de 

suport psicosocial integral per als 

malalts de càncer i les seves famí-

lies. El director gerent de l'Hospital, 

Rafael Lledó, destacava aquest nou 

salt per "avançar en la millora 
del benestar del pacient oncolò-
gic. El sistema sanitari no arriba 
a tot arreu i, amb aquest acord, 
ampliem l'atenció". Es tracta d'un 

model innovador desplegat al Reg-

ne Unit per una fundació escocesa, 

que ja disposa de més de 30 cen-

tres Maggie's, que inspiren l'entitat 

catalana. De fet, el president de la Fundació Kālida, German Caste-
jón, explicava que això fa que al 

Regne Unit els centres siguin "ac-
cessibles a més del 70% de les 
persones que conviuen amb el 
càncer". Aquest és també l'objectiu de Kālida, que, després d'obrir el 
2019 el primer centre a l'Hospital 

de Sant Pau, inicia l'expansió amb 

el projecte de Granollers. "A Sant 
Pau hem demostrat que el mo-
del, relativament senzill, és un 

AJUNTAMENT

M.E.

SALUT LA FUNDACIÓ HA TINGUT EN COMPTE LA POSADA EN MARXA DEL CENTRE DE RADIOTERÀPIA, PREVISTA PER AL PROPER SETEMBRE

El segon centre Kālida del país 
d'atenció integral a malalts de 
càncer es construirà a Granollers

SIGNATURA DE L'ACORD  L'Hospital cedirà l'espai per construir el centre

ESTRENA  L'alumnat participant a la transformació de la plaça de la Font

èxit impressionant", assegurava 

a l'acte de signatura Castejón. Lle-

dó explicava que aquest espai està 

dissenyat perquè sigui càlid i aco-

llidor, i per ser un punt de trobada 

en el que rebre acompanyament 

pràctic, emocional i social per part 

d'un equip de professionals experts 

en l'àmbit psicooncològic, d'infer-

meria i treball social. 

El de Granollers tindrà uns 500 

metres quadrats i es construirà a 

prop del Servei d'Oncologia i del fu-

tur Centre de Radioteràpia, que està 

previst obrir al setembre. De fet, 

aquest ha estat un dels factors que 

ha fet decidir la fundació per em-

prendre el projecte a Granollers, a 

més de "la bona predisposició de 
l'Hospital i del seu projecte d'hu-
manització", indicava Castejón. 

Pel que fa l'edifici, el director de Kālida, Joan Raventós, assegurava 
que el projecte s'encarregarà a "ar-
quitectes de reconegut prestigi
–l'espai a Sant Pau és idea de Bene-

detta Tagliabue– que faran una 
obra singular". A més, destacava 

que es treballarà amb "la implica-
ció de la ciutadania del Vallès i de 

L'alumnat de 6è de primària de 

l'escola Ferrer i Guàrdia va visitar 

dimarts la plaça que ha contribuït a 

transformar en el marc del progra-

ma Fem un jardí, a l'interior d'una 

illa d'habitatges de Primer de Maig. 

Durant l'execució de l'obra, cada 

15 dies un grup d'alumnes ha visi-

tat l'espai i ha traslladat a la resta 

de companys de classe com evo-

lucionaven els treballs. "És una 
bona oportunitat que no tot-
hom pot fer", explicava l'alumne 

Tíscar González. "Hem fet una 
maqueta a escala de la plaça i 

tots hem col·laborat molt a fer-
ho possible", afegia Martí Arolas.

La plaça de la Font, situada en-

tre els carrers de Roger de Flor, 

Pius XII, Navarra i Roger de Llúria, 

al barri de Sota el Camí Ral, ha re-

novat l'enllumenat i el paviment i 

ha incrementat la superfície de sòl 

permeable per afavorir l'aprofita-

ment de les aigües pluvials. També 

s'ha ampliat la zona de vegetació, 

s'han plantat dos arbres i s'ha ins-

tal·lat un nou sistema de reg, i al-

hora s'ha aprofitat per renovar la 

xarxa de clavegueram.

VIA PÚBLICA LA TRANSFORMACIÓ DE LA PLAÇA DE LA FONT, INAUGURADA DIMARTS, S'HA FET EN EL MARC DEL PROGRAMA 'FEM UN JARDÍ'

Reformada una plaça a Primer de Maig 
amb idees d'alumnat de la Ferrer i Guàrdia

També s'ha rehabilitat la font de 

la plaça, s'ha modificat la disposició 

del mobiliari urbà, s'han posat nous 

bancs i cadires i es col·locarà una 

taula per jugar a escacs. "Una re-
forma que ha millorat la segure-
tat, la sostenibilitat i l'accessibi-
litat de la plaça, transformant-la 
en un espai que afavoreix l'ús so-
cial per part del veïnat", apunten 

des de l'Ajuntament.

La transformació de la plaça és el 

sisè projecte de Fem un jardí, en què 

alumnes de centres educatius de la 

ciutat propers a l'espai públic a mi-

llorar hi col·laboren. "Busquem la 
participació dels alumnes per-
què vegin com es construeix un 

espai públic i així li donin valor i 
el cuidin", deia el regidor d'Espais 

Verds, Albert Camps. X.L.

l'eix de la C-17, que se'n podran 
beneficiar". Al futur Centre Kālida 
s'hi podrà accedir sense cita prèvia 

i totes les activitats i serveis que s'hi 

desenvolupin seran gratuïtes. "Ens 
aproxima a la medicina integra-
tiva, amb vessant sanitari, però 
també social", destacava Lledó.

Perquè el projecte acordat sigui 

una realitat, però, encara caldrà 

esperar un parell d'anys. "Ara ini-
ciarem la cerca de finançament i 
esperem que en dos o tres anys 
puguem veure enllestides les 
obres. Ho accelerarem tant com 
puguem", concloïa Castejón. M.E.

L'actual directora de l'Institut 

Clínic de Nefrologia i Urologia 

de l'Hospital Clínic de Barcelona, 

Beatriu Bayés, serà la directora 

de l'Hospital General de Grano-

llers a partir de l'11 d'abril, en 

substitució de Rafael Lledó. 

El Patronat de l'Hospital va 

validar-ne, dimecres, per una-

nimitat la candidatura, entre les 

22 rebudes en la convocatòria 

que va obrir per cobrir la plaça. 

De fet, feia setmanes que el nom 

de Bayés sonava als passadis-

sos del centre hospitalari, tot i 

que encara no s'havia tancat el 

concurs públic.

Beatriu Bayés (Vic, 1967) és 

doctorada en Medicina per la UB 

(2003) i té un mestratge en Di-

recció d'Organitzacions Sanitàri-

es per Esade (2015) i en Direcció 

d'Institucions Sanitàries per la 

UB (2011). A més, té una espe-

cialització en Direcció de Siste-

mes Integrats de Salut per Esade 

(2013) i en Cura emocional del 

professional de l'assistència sa-

nitària per la Universitat d'Alcalà 

(2020). Abans d'aterrar al Clínic, 

va ocupar el càrrec de directora 

assistencial d'hospitals de l'ICS 

(2018-19) i va ser directora de 

l'Hospital Trias i Pujol (2014-15).

La nova directora és neboda de 

la dibuixant Pilarín Bayés i filla 

del cardiòleg Antoni Bayés.

La nefròloga del Clínic Beatriu 
Bayés substituirà Rafael Lledó 
a la direcció de l'Hospital

CLÍNIC
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L'Ajuntament de Granollers dipo-
sarà de 2 milions més per a des-
peses i inversions aquest 2023, 
provinents de l'aplicació de part 
del romanent de tresoreria de 
l'exercici 2022, que s'ha tancat 
amb un resultat positiu de 5,8 mi-
lions –per sota de la mitjana dels 
darrers anys–. El ple de dimarts li 
atorgava el vistiplau amb l'única 
abstenció de regidor de Primàries. 

El regidor d'Hisenda del consis-
tori, Jordi Terrades, recordava que 
l'any passat es van haver de fer 
front a despeses sobrevingudes 
per l'augment de preus de sub-
ministraments (2,1 milions més) 
i materials, que han fet que el ro-
manent sigui inferior al de 2021. 

Terrades també feia notar que, 
en l'aprovació del pressupost 
vigent a finals de l'any passat, el 
govern ja es comprometia ha in-
corporar algunes partides, entre 
les quals algunes que donaven 

resposta a peticions del grup mu-
nicipal de Junts, que llavors es va 
abstenir en el document pressu-
postari i que, aquest dimarts, hi 
votava ja a favor. "Com demanà-

vem s'han incorporat els ajuts a 

les empreses per a la contrac-

tació. Una partida que ja vam 

poder introduir el 2020 i que 

s'executa totalment, per tant, 

vol dir que hi ha demanda i té 

èxit", argumentava el portaveu de 
Junts, Àlex Sastre.

Per la seva banda, Terrades de-
tallava que l'augment de la des-
pesa gràcies a aquesta primera 

ARQUES MUNICIPALS LA PARTIDA MÉS IMPORTANT (450.000) SERÀ PER A PLANS D'OCUPACIÓ I TAMBÉ ES DESTINARAN 100.000 EUROS A AJUTS A LA CONTRACTACIÓ

Uns 1,2 milions de 

romanent i subvencions

per a noves inversions

Destina 20.000 € a càmeres 
unipersonals per a la
Policia Local i 18.000 més
a la Passada de l'Ascensió

■ El govern municipal, amb el suport 
de Cs i les abstencions d'ERC, Junts i 
Primàries, aprovava també un pla "es-

tratègic" de subvencions de l'Ajun-
tament a les entitats del municipi que 
només tindrà vigència aquest 2023. 
Cap regidor va intervenir en el fons 
d'aquest punt, i només l'edil de Primà-
ries, Joan Ricart, va exposar el dubte 
de si hi havia algun problema en apro-
var un document que, prèviament i en 
el mateix ple, s'acabava de modificar 
amb algunes de les aportacions vincu-
lades al romanent de tresoreria.

APROVAT UN PLA 
ESTRATÈGIC D'AJUTS A 
ENTITATS PER A 2023

aportacions extra a la festa major, 
a la Passada de l'Ascensió i al man-
teniment de la via pública.

Recursos per a la planta solar
D'altra banda, el ple també va 
aprovar una modificació del finan-
çament previst a inversions, de 
manera que la planta solar de Can 
Cabanyes rebrà 1.186.000 euros 
que inicialment s'havien previst a 
altres projectes. M.E.

NOVES INVERSIONS I DESPESES
Amb l'aplicació del romanent de 2022

IMPORT (€)

Plans municipals d'ocupació 450.000 

Ajuts a les empreses per a contractació 100.000 

Extra per al 40è aniversari de Blancs i Blaus 89.000

Increment d'ajuts a El Xiprer 15.000

Més places de casals d'estiu educatius i esportius 116.000

Més beques esportives 5.000

Més ajuts a l'alumnat de l'Escola de Música 2.000

Llums led als passos de vianants 50.000

Més aportació per a manteniment de la via pública 97.000

Mobiliari urbà 30.000

Més aportació als Special Olympics 50.000

Càmeres unipersonals per a la Policia Local 20.000

Augment de l'aportació a l'Orquestra de Cambra 30.000

Cofi nançament de la il·luminació escènica del TAG 119.000

Més dotació per a la línia de bus Xavier Quincoces 5.000

Més aportació a la Passada de l'Ascensió 18.000

Increment ajuts urgència social 50.000

aplicació del romanent i altres 
increments de crèdit per sub-
vencions que també aprovava el 
ple serà d'1.195.000 euros, amb 
una de les partides més destaca-
des destinada a plans d'ocupació 
(450.000 euros), amb una part 

de subvenció de la Diputació 
(140.000). A més, també detallava 
que es dotarà la Policia Local per-
què els agents puguin dur càme-
res unipersonals "com a garantia 

per a la ciutadania i per a ells 

mateixos", deia. També hi haurà 
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"El català no està de moda". 

Aquesta és una de les demolidores 

conclusions de la diagnosi sobre 

l'ús de la llengua catalana a Grano-

llers que ha sortit de les sessions 

de treball del Pacte municipal per 

la Llengua, en què han participat 

150 persones de "diferents pro-

cedències perquè el document 

tingui una mirada àmplia", expli-

cava la regidora i directora del Cen-

tre de Normalització Lingüística de 

Granollers, Pietat Sanjuán, en l'acte 

al Museu en què es va presentar el 

pla d'acció que s'ha ideat per "tor-

nar a prestigiar el català".

La presentació de les conclusions 

del Pacte va anar a càrrec de quatre 

de les persones que han participat 

en les taules de debat: els estudi-

ants Fatou Dansoko i Joan Arnal; 

Gisela Comas, de l'àmbit econòmic 

i comercial, i de l'àmbit associatiu, 

Jaume Coll. Tots quatre van relatar 

la diagnosi de la percepció sobre la 

situació sociolingüística a Grano-

llers. Pel que fa a la percepció de 

l'ús del català a Granollers, es detec-

ta que el parlen més les persones 

grans que les joves, més al centre 

que als barris, i que en les interacci-

ons i converses és molt fàcil canviar 

al castellà. Es constata també que 

el nombre de parlants de la llengua 

catalana ha disminuït notablement 

els últims anys. "Hi ha gent molt 

estricta, que corregeix constant-

ment. El català acaba no sent una 

llengua popular ni de carrer", 

lamentaven els ponents, els quals 

també alertaven dels prejudicis que 

fan que es canviï de llengua davant 

gic als instituts, oferir concerts 

gratuïts de música en català per 

adolescents, i fer un concurs de 

rap en català", detallaven.

El tercer eix és la promoció del 

català en els àmbits associatiu i 

socioeconòmic, per a la qual es 

preveu la creació de campanyes 

perquè les activitats es programin 

en català, organitzar activitats com 

grups de lectura, concursos, cine-

fòrums i altres, i habilitar espais 

als centres cívics com a llocs de 

trobada per practicar el català.

En l’àmbit socioeconòmic: orga-

nització de cursos de català o de 

formació bàsica; acompanyament 

lingüístic; campanyes per dema-

nar que el català sigui un requisit 

laboral i que l'inici de les comuni-

cacions sigui en català.

Finalment, pel que fa a l'impuls 

del coneixement del català des de 

l'administració, es proposa l'orga-

d'una persona d'origen estranger, 

"que generalment vol que se li 

parli en català per aprendre'l i 

sentir-se integrat".

A la diagnosi també s'alertava 

que a l'administració local el cata-

là no es parla en tots els àmbits, i 

s'apuntava que en els cursos de 

català per a adults es transmet una 

llengua massa formal. En l'àmbit 

associatiu l'ús del català també va a 

menys. "Parlen en castellà, enca-

ra que puguin fer l'entrenament 

en català", deien. El pacte conclou 

que en l'àmbit educatiu, sobretot a 

secundària i batxillerat, és on "més 

s'ha d'incidir. Avui, no es pot ser 

popular si es parla català".

Per tot plegat, el Pacte proposa 

quatre eixos d'acció i diverses pro-

postes. El primer eix és la presa 

de consciència lingüística sobre 

l'ús del català a tota la població, 

amb l'organització de sessions 

de sensibilització per a empreses, 

comerços, monitors i professorat 

d’instituts, famílies, infants i joves 

nouvinguts. També es preveuen 

sessions de sensibilització teatral 

o de continguts teatrals i campa-

nyes de sensibilització de difusió 

del català a tots els mitjans de co-

municació de Granollers.

Pel que fa a l'aprenentatge i ús en 

contextos informals, es vol impul-

sar el català com a llengua de car-

rer, amb el foment dels jocs tradici-

onals a escoles i instituts, la creació 

de tallers, l'organització de concur-

sos i la creació de premis d'escrip-

tura de lectura en català. "Pensem 

a crear un concurs de Paraulò-

El diari SomGranollers, el periòdic 

El 9 Nou, la revista-llibre Vallesos 

i l'Editorial Alpina rebien dijous 

al vespre, en un acte al Museu de 

Granollers, l'11è Guardó Salvador 

Casanova atorgat a l'edició im-

presa en català a la ciutat. "Volem 

reconèixer, doncs, una manera 

de fer ciutat, una manera repu-

blicana d’entendre el compro-

mís amb la llengua i la cultura, 

com és el fet d’editar en català", 

deia la secretària del jurat, Isabel 

Alcalde, qui reconeixia el "mèrit 

de tirar endavant una publica-

ció, o una línia de publicacions 

en català i en ple segle XXI, on a 

més el paper ha de lluitar con-

tra el món digital". En aquest 

sentit, el director de l'edició va-

llesana d'El 9 Nou, Txus Medina, 

destacava les dificultats afegides 

pel cost del paper, mentre l'editor 

Agevo prepara un nou cicle de 

xerrades, els dimarts (18.30 h) al 

Museu de Granollers, plens d'ex-

perts granollerins, com el físic 

especialitzat en súper noves Lluís 

Galbany, l'historiador Diego Sola, 

la doctora en Didàctica Agnès 

Boixader, i l'empresària Ariadna 

Grau. La primera xerrada del tri-

mestre serà l'11 d'abril amb el bi-

oquímic Josep Clotet.  

Prop de 2.000 alumnes de 41 cen-

tres educatius van visitar la setma-

na passada Fira Guia't, que va tancar 

portes dijous a Roca Umbert. Durant 

tres dies, els visitants van poder ori-

entar-se i disposar d'acompanya-

ment en la descoberta de vocacions, 

així com conèixer millor les sortides 

laborals i els llocs de treball que es 

vinculen a cada itinerari formatiu 

per a després de l'ESO. L'espai s'or-

ganitzava en espais sectorials amb 

els diferents actors que intervenen 

en un mateix sector (centres de for-

mació, gremis, associacions o em-

preses, etc.) per donar una visió més 

completa del que suposa escollir un 

itinerari formatiu o un altre.

Concretament, la fira estava di-

vidida en set àmbits professionals: 

indústria del metall i mobilitat; ser-

veis a les empreses; transformació 

digital; indústria química; indús-

tria agroalimentària, manufactu-

rera, de la construcció i obra civil i 

de l'energia i la sostenibilitat; oci i 

benestar; i salut i atenció a les per-

sones. Cadascun d'aquests sectors 

productius comptava també amb 

un orientador que oferia un servei 

d'assessorament especialitzat i per-

sonalitzat. Aquesta orientació per-

sonalitzada es pot demanar encara 

fins a finals de març al correu ori-

entaciojuvenil@vallesoriental.cat, i 

a partir d'abril, a l'ajuntament de la 

persona interessada.

Més de 30 centres de secundària 

de l'entorn han exposat els seus 

itineraris formatius, així com cen-

tres universitaris que fan formació 

professional, centres i entitats del 

Vallès que ofereixen formació contí-

nua o certificats de professionalitat 

i informació específica per a joves 

amb dificultats d'aprenentatge. 

Gairebé 2.000 

joves van visitar 

la Fira Guia't
m.e.

griselda escrigas / el 9 nou

LLENGUA  EL MUSEU DE GRANOLLERS ACULL LA PRESENTACIÓ EL PACTE MUNICIPAL PER FOMENTAR L'ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA EDUCACIÓ

Accions per "posar de moda" el català

PRESENTACIÓ  Les accions previstes al Pacte es van fer públiques al Museu

EDITORIALS PREMIADES  Directors i editors dels diferents guardonats

Edició en català, premi Salvador Casanova

Experts locals al nou 

trimestre d'Agevo

de Vallesos, Ramon Vilageliu, feia 

referència a la defensa de la llen-

gua. Ramon Torrents, editor de 

SomGranollers, recollia el guardó 

tot i apuntar que "les editores 

premiades no ho hem de ser 

per l’ús de l’idioma, sinó per la 

nostra ambició de fer produc-

tes de comunicació de qualitat. 

Així, i no amb l’autocompla-

ença, és com es construeix un 

país", concloïa. 

nització de cursos per a persones 

dels plans d'ocupació, actes de re-

coneixement a les persones nou-

vingudes que assoleixin un nivell 

de català, reforç de la comunicació 

en català, i l'augment de la progra-

mació cultural en català. També 

es proposa incrementar la difusió 

dels cursos de català per a adults 

del CPNL i organitzar classes de ca-

talà per a les famílies nouvingudes, 

així com la creació d'un concurs lin-

güístic per a tota la ciutat.  m.eras

Jordi Basté es trasllada a la Tarafa

El món a RAC1, presentat per Jordi Basté, va deixar els estudis de l'emissora 
divendres per traslladar-se a la Sala Tarafa, des d'on es va emetre el programa, 
que va tenir com a convidats l'alcaldessa de Granollers, el cuiner Fermí Puig
i el jugador de futbol Bojan Krkic, entre d'altres.

m.e.
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
21/03 Presentación Torres Martos 90 anys 

21/03 Montserrat Roca Olivé  70 anys

21/03 José Prades Dempere  60 anys 

21/03 José Soler Ungo  69 anys 

23/03 Lorenza Macías Lianes  65 anys

24/03 María Guillén Guillén  82 anys 

25/03 Pere Raduà Farrés   86 anys

25/03 Justa Martín Amores  92 anys 

25/03 Antonio Valverde Martínez  94 anys 

25/03 Montserrat Colomé Boté  73 anys 

27/03 Jordi Esteve Sagalés  81 anys 

27/03 Virtudes Lozano Cuartero  72 anys 

27/03 Andrés Calonge Tabernero  85 anys 

27/03 Donato García Cornejo  78 anys

29/03 Antonio Llamas Ruiz  90 anys 

29/03 Juan Palomo Molina  75 anys

La PAH es va concentrar diven-

dres al matí davant dels Jutjats 

de Granollers  per denunciar els 

desnonaments amb data oberta, 

"una pràctica il·legal que ofega 
encara més la classe treballado-
ra" i la resposta judicial "davant 
l'organització del moviment per 
l'habitatge". La data oberta vol 

dir que només la coneix el jutjat i 

la part executant, de manera que 

el dispositiu del desnonament pot 

aparèixer sense notificació prèvia 

a la persona afectada. De fet, la pla-

taforma explica que dimarts hi ha-

via fixada una data per desnonar 

l'Anima, una veïna de Bellavista, 

que ocupa un pis propietat d'un 

fons voltor. Havia de ser el tercer 

intent, ja que els dos anteriors es 

van aturar davant la mobilització 

de la PAH que va impedir el pas 

de la comitiva judicial. "En vistes 
a la capacitat mobilitzadora de 
la PAH, s'havia reclamat l'as-
sistència d'un dispositiu ARRO 
per al llançament de dimarts. 
No obstant, el jutjat de primera 
instància número 5 de Grano-
llers va decidir a última hora 
suspendre el llançament i fixar 
el desnonament en data ober-
ta", denuncia la PAH. "La nostra 
companya Amina no sap quan 
apareixeran a rebentar-li la 
porta. És una pràctica il·legal 

pah

HABITATGE  LA PAH ES MOBILITZA DAVANT DELS JUTJATS PER DENUNCIAR AQUESTA PRÀCTICA

"Els desnonaments amb data 

oberta vulneren drets bàsics"

que la posa en situació de mà-
xima indefensió, i un atac a les 
pràctiques d'autodefensa de la 
classe treballadora", afirmen les 

entitats en defensa de l'habitatge. 

La PAH considera que les dates 

obertes vulneren drets fonamen-

tals i principis com el dret a la tu-

tela judicial efectiva i el dret a la 

inviolabilitat del domicili, així com 

la seguretat jurídica.

La CUP demana explicacions
El grup parlamentari de la CUP ha 

demanat per escrit explicacions 

al Departament de Serveis Socials 

sobre l'actuació dels agents anti-

disturbis dels Mossos d'Esquadra 

La setmana passada es va repren-

dre la cerca sectoritzada del mun-

tanyenc José Antonio Martínez, 

veí de les Franqueses i professio-

nal de l’Hospital de Mollet, desa-

paregut a la Sierra de Béjar el 29 

de de desembre. La cerca està ges-

tionada per la Guàrdia Civil de Sa-

lamanca i el GREIM amb el suport 

de la Fundació QSD Global per a 

persones desaparegudes. Aquesta 

entitat fa una crida a voluntaris 

experts en muntanya o en l’àmbit 

d’escalada que vulguin afegir-se a 

la cerca per ajudar a batre deter-

minades àrees o terrenys prèvi-

ament establerts. Els interessats 

poden posar-se en contacte amb 

sinindicios@gmail.com amb les se-

ves dades de contacte i el seu grau 

d’expertesa en aquest àmbit. 

Crida per trobar 

voluntaris per a

la recerca a Béjar

CONCENTRACIÓ  La PAH rebutja l'enduriment judicial respecte als llançaments

–l'ARRO– en un desnonament di-

mecres 22 de març al número 88 

del carrer Roger de Flor. La família 

desnonada ocupava un pis d'un 

gran tenidor. La CUP demana al 

departament si tenia constància 

d'aquesta actuació i si havia fet al-

gun tipus de gestió per evitar-lo, 

així com si s'havia posat en contac-

te amb el Departament d'Interior 

per evitar l'actuació de l'ARRO. El 

diputat Xavier Pellicer apunta que 

el pis és propietat d'un gran teni-

dor i que la propietat ha incomplert 

la llei catalana d'emergència habi-

tacional. "Ha obert o pensa obrir 
algun procediment administra-
tiu o penal per donar resposta a 
aquest incompliment?", pregunta 

el grup parlamentari.  m.e.

Els Mossos d'Esquadra han detin-

gut aquesta setmana un cinquè 

implicat en l'homicidi d'un home 

a Valls dimarts de la setmana pas-

sada, el qual va ser trobat en uns 

baixos del carrer de l'Església de 

la capital de l'Alt Camp. Els agents 

van arrestar dilluns un home, de 

36 anys, a Granollers, segons va 

avançar el Diari de Tarragona i han 

confirmat fonts de la investigació 

a l'ACN. Divendres passat, el jutjat 

d'instrucció número 3 de Valls va 

ordenar presó provisional sense 

fiança per a dos homes i una dona. 

La titular del jutjat també va deixar 

una quarta persona, una altra dona, 

en llibertat provisional amb l'obli-

gació de comparèixer cada setma-

na al jutjat. El 21 de març, la policia 

va detenir el primer implicat, el se-

gon el van arrestar l'endemà i una 

de les dues dones el dijous passat.

La víctima era un home de 45 

anys que tenia problemes de dro-

goaddicció i se la buscava des de 

feia dies. Sembla que també podria 

tenir algun vincle amb el tràfic de 

drogues. Efectius de la Guàrdia Ur-

bana de Valls van trobar el cos en 

un habitatge en un carrer on hi ha 

diversos pisos ocupats. La Divisió 

d'Investigació Criminal de la Regió 

Policial del Camp de Tarragona va 

obrir una investigació per esclarir 

els fets, que han desembocat en la 

detenció d'aquestes cinc persones, 

una de les quals a Granollers. 

SUCCESSOS  L'HOME, DE 36 ANYS, ESTAVA IMPLICAT EN EL CAS 

Arrestat a Granollers

un cinquè implicat en

l'homicidi d'un home a Valls 

Un dispositiu policial que es duu a 

terme des del 2019 a tota la regió 

policial metropolitana nord ha per-

mès desarticular un grup criminal 

que robava en domicilis dels dos 

vallesos, entre els quals l'Ametlla 

del Vallès, Caldes de Montbui i Gra-

nollers. L'organització selecciona-

va prèviament la zona on actuar i 

els domicilis als quals volien acce-

dir. També escollien amagatalls i 

llocs per deixar roba i objectes que 

utilitzaven per forçar portes i fines-

tres, perquè, en cas de ser identifi-

cats per la policia, mai no portessin 

a sobre res que els incriminés. Els 

lladres actuaven de nit per passar 

més desapercebuts i aprofitaven 

els relleus i els canvis de torn poli-

cials per moure's. Amb aquest mo-

dus operandi van iniciar una sèrie 

de fets al gener, quan es van pro-

duir diversos robatoris amb força 

en domicilis de Santa Perpètua de 

Mogoda i l'Ametlla del Vallès. Ar-

ran d'això, els Mossos van identifi-

car un vehicle sospitós, un amaga-

tall on es van trobar roba i eines i 

dues persones relacionades amb el 

vehicle: dos homes de 18 i 35 anys, 

un amb antecedents per robatoris 

amb força a domicilis i l'altre per 

organització criminal. Tots dos van 

poder ser detinguts i van passar a 

disposició del jutge, que va orde-

nar-ne l'ingrés a presó. 

Detinguts dos homes
per robatoris en domicilis
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La Policia Local de Granollers va 

escorcollar el passat 11 de març 

un club de fumadors i associació 

cannàbica situada a prop de l'avin-

guda Sant Julià de Granollers, on va 

comissar 690 grams d'haixix, 2.826 

cigarretes de marihuana, un quilo 

d'oli d'haixix, 703 grams de resina 

d'haixix i una important quanti-

tat de marihuana. Arran d'aquest 

operatiu es va detenir la persona 

responsable de l'establiment on 

es venien aquestes substàncies, i 

dues més vinculades amb l'asso-

ciació també van ser imputades 

per presumpte delicte contra la 

salut pública. L'operatiu es va dur 

a terme amb el suport de la unitat 

canina després de detectar que 

moltes persones entraven i sortien 

del local amb molta freqüència, fet 

que feia suposar que els clients no 

consumien a l'interior del local. La 

investigació també detectar irregu-

laritats al club cannàbic, com que 

no registrava les entregues de ma-

rihuana ni feia cap control dels so-

cis que accedien a l'establiment.  

El Govern habilitarà enguany uni-

tats integrades d'atenció a infants 

i adolescents víctimes de violència 

sexual a 12 ciutats catalanes, entre 

les quals Granollers. Els serveis, 

coneguts com a Barnahus, estaran 

en funcionament a la tardor en es-

pais ja existents amb l'ajuda d'en-

titats, i a partir de l'any que ve es 

faran les noves construccions. Se 

seguirà així el model de l'únic Bar-

nahus en funcionament ara mateix, 

el de Tarragona, que va començar 

a operar el 2020. Aquests centres 

tenen l'aspecte d'una llar perquè 

els infants i les famílies se sentin 

segurs. Hi treballa a temps com-

plet un equip psicosocial i altres 

professionals que s'hi desplacen o 

que s'hi connecten per videoconfe-

rència. L'objectiu és concentrar tots 

els recursos en un sol centre i que 

la víctima i la seva família no hagin 

de recórrer a les diverses instàncies 

que intervenen en aquests proces-

sos: comissaria, jutjat, centre mèdic 

i servei d'infància, entre d'altres. 

DRETS SOCIALS

Granollers tindrà 

un espai d'atenció 

a infants víctimes 

de violència sexual

L'augment de l'accidentalitat a 

l'autopista AP-7 des de l'allibe-

rament dels peatges ha portat el 

Servei Català de Trànsit i el De-

partament d'Interior a reforçar 

les mesures de control i seguretat 

a la carretera per millorar-ne la 

seguretat i reduir els accidents. El 

pla, presentat aquesta setmana, es 

desplegarà entre el 2023 i 2025 

amb una inversió de 14,3 milions 

d'euros i, entre altres mesures, 

preveu utilitzar drons per con-

trolar els punts més conflictius i 

instal·lar nous radars a l'autopis-

ta, on la mobilitat ha augmentat 

un 26% des de l'alliberament dels 

peatges. Pel que fa als accidents, 

el 2019 l'autopista va registrar 

503 accidents amb víctimes, 32 

dels quals mortals, mentre que 

el 2022 els sinistres van ser 647, 

dels quals 55 amb morts o ferits 

greus. Els morts en aquesta via 

han passat de les 15 l'any 2019 a 

les 24 l'any passat, i les persones 

ferides de gravetat de 19 a 52. 

INFRAESTRUCTURES

Més radars i 

més drons a l'AP-7

per mirar de reduir 

els accidents

SALUT PÚBLICA  TAMBÉ S'HAN IMPUTAT DUES PERSONES MÉS

Detingut el responsable 
d'un club cannàbic per 
vendre haixix i marihuana

Unes 50 persones es van encarar 

amb violència a la Policia Local el 

passat 11 de març, poc després de 

les 4 h de la matinada, a l'entorn de 

la discoteca 2046. Segons fonts de 

la Policia Local, els agents estaven 

arrestant una persona per robato-

ri amb força a vehicles estacionats 

al voltant de la discoteca quan un 

grup nombrós de persones que hi 

havia a la terrassa exterior d'aquest 

establiment van començar a llançar 

ampolles i objectes als agents, que 

van haver de refugiar-se i dema-

nar reforços a la mateixa Policia 

Local i als Mossos d'Esquadra per 

poder arrestar l'individu. Les ma-

teixes fonts policials alerten que a 

l'entorn d'aquesta discoteca s'hi ha 

detectat darrerament un augment 

de la conflictivitat, especialment en 

persones que s'hi troben per fer bo-

tellots. Per això, les últimes setma-

nes la Policia Local ha incrementat 

els controls i la vigilància a la zona 

per garantir l'aplicació de l'orde-

nança d'ús de l'espai públic. 

SEGURETAT

Unes 50 persones 

llancen objectes

a la Policia davant 

la sala 2046
policia local

CONFISCAT  L'establiment no registrava els usuaris ni les substàncies que venia
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L'agrupació local del PSC ha apro-
vat per unanimitat la candidatura 
a les eleccions municipals del 28 
de maig. Encapçalarà la llista l'al-
caldessa, Alba Barnusell, seguida 
del primer tinent d'alcalde, Álvaro 
Ferrer (2), i de la regidora Gemma 
Giménez (3), que escala cinc posi-
cions respecte al 2019. Una de les 
novetats de la llista serà el número 
4, Martí Pujadas, vinculat al sector 
cultural i que actualment és gerent 
de l'Associació Cultural. Pujadas 
s'integra a la candidatura com a 
independent, com també ho faran 
Isabel Llorente, directora de l'insti-
tut Marta Estrada, en el número 9, i 
Cinta Aixendrí, en el 12. També se-
ran a la llista sense ser afiliats del 

tres exalcaldes. "Noms tan im-
portants i de pes a la ciutat que 
ens fan sumar coneixement a la 
candidatura i experiència", diu 
Barnusell, que es mostra "il·lusio-
nada amb aquesta nova mirada 
de futur que ofereixen a la ciu-
tat". Segons el PSC, la candidatura 
incorpora gent diversa, tant vincu-
lada al partit com independents, 
amb perfils professionals dife-
rents "amb l'objectiu d'oferir 
un gran projecte de ciutat", diu 
Barnusell, qui apunta que "la ciu-
tat és plural i diversa i la candi-
datura ho exemplifica". Malgrat 
això, el PSC no ha volgut explicar 
encara quin serà el paper de bona 
part dels regidors actuals. 

PSC Adela Bermúdez, Miguel Ángel 
Ibáñez, Moussou Sylla i Lourdes 
Duran. "És una candidatura que 
he fet pensant en la ciutat per 
seguir transformant-la i que si-
gui un projecte il·lusionant i en-
grescador", assegura Barnusell. 
Pel PSC, destaca la presència de 
cinc independents entre els quinze 
primers llocs de la llista i el suport 
dels exalcaldes Josep Mayoral –que 
tancarà la candidatura–, Josep Pu-
jadas i Rafel Ballús.

Pel que fa als suplents, hi haurà 
Marta Font també com a indepen-
dent, així com Carme Climent i 
Montserrat Roca, a més dels actu-
als regidors Albert Camps, M. del 
Mar Sánchez, Pietat Sanjuán i els 

psc

POLÍTICA  LA DIRECTORA DE L'INS MARTA ESTRADA; ISABEL LLORENTE, OCUPARÀ EL NÚMERO 9

Martí Pujadas, de l'AC, serà
el número 4 de la llista del PSC

CONTINUÏTAT  La candidatura del PSC per al 28-M presenta poques cares noves respecte al 2019

L'ex-secretari general de CCOO 
de Catalunya i actual diputat d'En 
Comú Podem al Parlament, Joan 
Carles Gallego, va ser divendres a 
Granollers per donar suport a la 
candidata a l'alcaldia, Patrícia Se-
gura, en un acte que va tenir lloc a 
la seu de CCOO del carrer Pius XII. 

Gallego va fer cinc cèntims de 
l'activitat d'En Comú Podem tant al 
Parlament com al govern de l'Estat, 
destacant, per exemple, les aporta-
cions del grup al recent pacte de 
pensions i la reforma laboral. "Es 
veu la nostra utilitat en relació 
amb els drets de les persones", 
deia el diputat. Sobre l'activitat al 
Parlament, va defensar el paper 
dels comuns en l'aprovació dels 
pressupostos d'acord amb dos 
objectius: "protegir les persones 
davant dels efectes negatius de 
la inflació i consolidar i ampliar 
la bonificació del transport pú-

En Comú Podem reclama 
més finançament municipal

blic per a més temps i més fran-
ges d'edat". També treia pit de 
l'augment de recursos per a l'aten-
ció primària, l'aposta per la xarxa 
ferroviària i les energies renova-
bles, i per l'augment de partides 
per a polítiques d'habitatge de llo-
guer social. A escala municipal, els 
comuns presentaran pròximament 
al Parlament una llei de finança-
ment local per mirar d'incremen-
tar els recursos de què disposen 
els ajuntaments. "Un dels proble-
mes bàsics del món municipal és 
la insuficiència de recursos que 
reben per atendre les compe-
tències que tenen i les necessi-
tats que han de satisfer a la seva 
població", deia Gallego, qui recor-
dava que el finançament dels ens 
locals depèn de l'Estat, però que, 
alhora, "hi ha marge per ampliar 
el fons de cooperació local que 
depèn de la Generalitat".  x.l.

El Consell Comarcal va fer balanç, 
dilluns, del mandat 2019-2023, uns 
anys "intensos" en què el Consell 
"no ha pogut fer tot el que volia 
tant per la pandèmia com per 
la falta de recursos", valorava el 
president de l'ens, Emilio Cordero. 
Justament, aquesta falta de finan-
çament és un dels maldecaps de la 
institució, que fa temps que reclama 
millores a la Generalitat en aquest 
sentit. "Fa anys que reivindiquem 
una millora del finançament, i 
de cara al proper mandat s'hau-
rà d'abordar molt seriosament, 
perquè si no el Consell ho pas-
sarà molt malament", alertava 
Cordero. "Som una administra-
ció finalista i no podem recap-
tar, i cal que altres institucions, 
sobretot la Generalitat i l'Estat, 
apostin pels consells comarcals 
per poder donar un bon servei 
a les persones", deia el vicepresi-
dent primer, Raül Garcia, qui alhora 
remarcava l'increment del 50% del 
pressupost de l'ens en quatre anys, 
dels 20,6 milions als 30,7. "En ma-
tèria econòmica, hem deixat les 
bases consolidades per treballar 
en el futur", deia Cordero, qui tam-
bé valorava la "bona entesa" entre 
els tres grups que han format part 
del govern: PSC, Junts i En Comú 

Cordero: "El Consell 
Comarcal creix en serveis
i ha sanejat els comptes"

Guanyem. El vicepresident segon, 
Jordi Manils, destacava al seu torn 
l'increment dels serveis que pres-
ta la institució. "Avui es presten 
més serveis que fa tres anys i de 
millor qualitat, els treballadors 
tenen més drets laborals i el Con-
sell Comarcal deu menys diners 
que aleshores", deia Manils, qui 
subratllava especialment el desple-
gament del pla de xoc arran de la 
Covid, "un pla amb 76 accions de 
les quals s'han complert el 99%", 
així com la creació del consell de 
l'FP comarcal, entre d'altres.  x.l.

LA INSTITUCIÓ FA BALANÇ DEL MANDAT 2019-2023

Tria Granollers, la candidatura im-
pulsada des de l'òrbita del PDeCat i 
Centrem però també amb exmem-
bres de Junts, ha presentat els cinc 
primers llocs de la llista per al 28-M 
a Granollers, que es presentarà 
amb la marca Ara Pacte Local. De 
fet, la cap de llista ja es va anunciar 
fa uns dies. Serà Sònia Gutiérrez, 
advocada de 47 anys, exmilitant 
de la JNC i CDC. L'acompanyaran 
l'historiador Esteve Puig (2), de 
30 anys i veí de la Font Verda; l'en-
ginyer Joan Manel Garcia (3), de 
37 anys i exvicedegà del Col·legi 
d'Enginyers Tècnics i graduats en 
Enginyeria Informàtica de Catalu-
nya; l'empresària Mònica Safont 
(4), de 50 anys i responsable d'una 
empresa de gestió immobiliària a 
Granollers; i el graduat social Fran-
cesc Xavier Ibàñez (5), de 56 anys 
i professional de la gestió sanitària 
des de fa més de tres dècades. 

Tria Granollers

anuncia l'equip de 

Sònia Gutiérrez

Tercera Edad en Acción presenta-
rà diumenge (11 h), al Centre Cívic 
Nord, la seva candidatura al 28-M. A 
més de la cap de llista, Antonia Oli-
veras, hi intervindran Paco Sánchez 
(2) i Francisco Rodríguez (4). La 
neurocoach Patrícia Abdala farà una 
xerrada sobre la solitud i el seu en-
torn, i l'advocat Agustí Morera res-
pondrà preguntes dels assistents. 
L'acte acabarà amb un pica-pica i 
amb la presentació de Generació Z, 
el grup de joves de Tercera Edad. 

Presentació de
3a Edad en Acción

El portaveu del grup municipal de 
Junts per Granollers i cap de llista 
per tercera vegada a l'alcaldia, Àlex 
Sastre, donarà a conèixer aquest 
dissabte les persones que integra-
ran els 10 primers llocs de la llista 
electoral de Junts el 28-M. Serà en 
un acte obert a la plaça de la Caser-
na (12 h). De moment, Sastre ja ha 
anunciat que Oriol Vila, portaveu de 
Demòcrates, formarà part dels cinc 
primers llocs de la llista. La resta es 
coneixeran més endavant.  

Primàries obre local a la Porxada
Granollers per la Independència - Primàries ha engegat la maquinària de 
cara a les eleccions municipals del maig i aquest divendres (19.30 h) inau-
gurarà un local electoral al número 15 de la plaça de la Porxada. "Hi haurà 
copa de cava, música i molta il·lusió per compartir", diuen des del grup 
que encapçala el regidor Joan Ricart. D'aquesta manera, el grup passa pà-
gina a la marxa de Demòcrates a Junts, fet que va deixar Primàries sense 
drets electorals. "El grup està més consolidat i més unit que mai i es-
tem decidits a tornar-nos a presentar", deia Ricart fa dues setmanes. 

La llista de Junts es 
coneixerà dissabte

El president del Consell Comarcal re-

coneixia tenir una "espina clavada" 

en relació amb la nova seu del Consell, 

pendent de traslladar-se a l'edifici 

dels antics Jutjats un cop estigui reha-

bilitat. "El concurs per reformar la seu 
de l'avinguda del Parc va quedar de-
sert i ara hem hagut de tornar a licitar 
el projecte", lamentava Cordero.

LA SEU ALS ANTICS 
JUTJATS, PENDENT

Podeu ampliar la informació 

a www.somgranollers.cat
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El magatzem d'aliments d'El Xi-

prer, que atén persones en risc de 

pobresa de Granollers i rodalia, va 

gestionar l'any passat fins a 900 to-

nes d'aliments i va lliurar un total de 

12.562 lots d'aliments bàsics, que 

també inclouen fruita, verdura, ous, 

carn peix i congelats. Això són gai-

rebé 1.200 carros al mes –valorats 

en uns 230 euros cada un, sense 

comptar alimentació infantil– per 

a unes 900 famílies diferents, amb 

un 40% dels beneficiaris que són 

infants i joves menors de 16 anys. 

Totes aquestes xifres han aug-

mentat arran de la pandèmia i, 

alhora, posen la fundació en risc, 

sobretot davant l'escenari que es 

preveu per als pròxims mesos. 

D'una banda, per l'increment del 

cost de la vida –que enguany ja ha 

fet impossible a El Xiprer tancar 

sense pèrdues–, i d'una altra per 

la forta disminució d'ingressos 

que hi haurà l'any que ve, quan ja 

no es destinaran fons europeus als 

bancs d'aliments. Això afectarà di-

rectament El Xiprer i també altres 

bancs d'aliments que fan aporta-

cions a l'entitat granollerina, de 

manera que la fundació pot arribar 

d'oli només tenen una durada 

de tres setmanes", alerta Jaume 

Riera, responsable del magatzem 

d'aliments. "I ajudes com les del 

Gran Recapte només cobreixen 

la demanda de gener i febrer".

A més, entitats de suport com 

Amics d'El Xiprer, que aporten 

cada any uns 142.000 euros, tam-

poc no aconsegueixen incremen-

tar el nombre de col·laboradors, i 

l'últim exercici el van tancar amb 

914 socis, una desena menys que 

el curs anterior. 

Per revertir aquesta tendència, 

durant el 2022 l'entitat ha impul-

sat campanyes de captació de socis 

tant individuals com empresarials 

que ajudin a sostenir el magatzem 

d'aliments. "Actualment ja hi ha 

empeses que donen els seus ex·

cedents i altres que col·laboren 

amb diners, però en faltarien 

moltes més, i per això fem una 

crida a trobar empreses que se 

sentin interpel·lades pel projec·

te d'El Xiprer disposades a col·

laborar amb 100 euros al mes", 

a perdre fins al 40% dels recursos 

actuals. "Entre la llei de malba·

ratament alimentari, que posa 

algunes limitacions, i la pèrdua 

dels fons europeus de garantia 

agrària, que actualment finan·

cen bona part de l'activitat dels 

bancs d'aliments, l'any que ve 

tindrem seriosos problemes per 

omplir el magatzem del Ramas·

sar i atendre tota la necessitat 

que hi ha", explicaven dijous en 

l'assemblea anual de la fundació 

els responsables d'El Xiprer.

Així, l'any que ve hi haurà pro-

blemes per rebre sobretot ali-

ments bàsics, com llegums, pasta 

seca, arròs, oli o conserves, que 

és el que sol aportar el banc d'ali-

ments finançats amb els fons euro-

peus. La resta –productes frescos, 

com fruita i verdura, llet, ous o al-

tres complements alimentaris– ja 

són els que obté o adquireix ara El 

Xiprer amb recursos propis. "La 

recepció d'aliments ha de ser 

contínua tot l'any, perquè per 

exemple un palet de 700 litres 

x.l.

SOLIDARITAT  AMICS D'EL XIPRER I LA MATEIXA FUNDACIÓ FAN UNA CRIDA A INCREMENTAR SOCIS I APORTACIONS, TANT INDIVIDUALS COM D'EMPRESES

Preocupació a El Xiprer per
la reducció de fons i aliments

EL XIPRER  Dijous es va celebrar l'assemblea anual de l'entitat

expliquen els responsables de l'en-

titat. L'últim any, per exemple, Es-

tabanell, La Mútua i La Caixa han fet 

donacions extra que han augmentat 

l'aportació total dels Amics fins als 

158.000 euros, i "des del 2010 fins 

ara Amics d'El Xiprer ha aportat 

1.650.000 euros al projecte".

Davant de tot aquest escenari, la 

fundació ha començat a treballar 

amb els ajuntaments de la comar-

ca una possible solució al proble-

ma, que podria passar pel lliura-

ment d'una targeta moneder per 

part dels ens locals a les famílies 

més vulnerables. El projecte do-

naria més autonomia als usuaris, 

però alhora encariria molt l'adqui-

sició d'aliments. "La idea encara 

no està del tot definida; veurem 

com evoluciona els pròxims me·

sos", apunten des d'El Xiprer, que 

reivindica la seva tasca de suport 

social i de contribució a reduir el 

malbaratament alimentari apro-

fitant els excedents de molts es-

tabliments. Mentrestant, afirmen, 

"estem espantats per saber com 

resoldrem aquesta forta reduc·

ció de recursos, i pensem que la 

societat civil ha de ser protago·

nista de la solució". 

Pel que fa als ingressos totals 

Amics d'El Xiprer organitza avui, dijous 

(19 h), a la sala d'actes del Museu, la 

xerrada Representacions i imaginaris 

discriminatoris a càrrec de Cheikh Dra-

me Tine, de SOS Racisme, per combatre 

els imaginaris discriminatoris i racistes. 

A l'abril hi haurà una segona xerrada, 

amb sor Lucía Caram, i al maig una altra 

amb el sociòleg Salvador Cardús.

XERRADA CONTRA 
L'IMAGINARI RACISTA

Més de 14.200 àpats a l'any
A banda del lliurament de lots d'aliments al magatzem del Ramassar, la fun-

dació i Amics d'El Xiprer denuncien la vulnerabilitat a la qual estan exposats 

els joves immigrants sense papers que viuen a la comarca, i per això també 

organitzen cursos de formació inclusiva i prelaboral per capacitar aquestes 

persones per preparar-les per al món laboral. L'any passat, per exemple, es 

van formar 43 joves en situació irregular, de les quals una vintena ha trobat 

feina després de la formació. El Xiprer també va servir l'any passat a la seu 

del carrer Josep Umbert més de 14.200 àpats. D'una banda, esmorzars a 384 

joves en situació irregular, a qui fa seguiment de la seva situació per acompa-

nyar-les en el procés d'arrelament i integració. D'una altra, dinars a 79 perso-

nes adultes en situació de soledat, amb qui es van fer sessions d'acompanya-

ment i conversa per enfortir els seus vincles socials i combatre la soledat no 

desitjada. A més, també es van establir una quinzena de parelles lingüístiques 

vinculades a El Xiprer, que actualment compta amb 157 voluntaris actius.

d'El Xiprer, valorats en 2,7 mili-

ons d'euros anuals, el 86% pro-

venen de donacions alimentàries 

d'empreses i particulars, mentre 

que la resta, en forma d'aportaci-

ons dineràries –390.000 euros–, 

el 80% correspon a donacions de 

particulars –gairebé la meitat pro-

cedent dels Amics d'El Xiprer–, el 

16,5% a subvencions públiques i 

el 4% a convenis.  x.l.

Després de dos mesos ha finalitzat la 

primera edició del projecte Aquarel·la 

en solidaritat amb El Xiprer. S'ha dut a 

terme a les instal·lacions del CNG du-

rant vuit setmanes en sessions d'una 

hora, en què 8 persones que han arri-

bat a l'Estat per mar sense saber nedar 

han pogut aprendre i familiaritzar-se 

amb l'aigua. Eva Garcia, coordinadora 

del projecte, valorava el projecte com 

un èxit, ja que tots els nois "han vingut 

molt motivats a aprendre i millorar". 

El projecte és fruit de la cursa solidària 

de la CNG4Camins celebrada al no-

vembre, amb més de 400 inscrits.

ACCIÓ SOLIDÀRIA
DEL CNG4CAMINS 

L’Associació de Consumidors i 

Productors La Magrana Vallesana 

inicia una nova etapa des de l’as-

semblea extraordinària d’aquest 

dissabte, amb una nova junta di-

rectiva i una organització en què 

les persones i les famílies asso-

ciades participaran més en les 

tasques i en les decisions. Paco 

Galán, qui ja va ser president de 

l'entitat fa 12 anys quan es va cre-

ar, torna a exercir el càrrec, acom-

panyat a la vicepresidència per 

Uru Guinart, a la secretaria per 

Pepe Ligero, a la tresoreria per 

Lluís Galbany i, com a vocals, per 

Montse Martí, Georgina Cuadrie-

llo i Josep Maria Junqueras.

La candidatura elegida, l'única 

que s'ha presentat, duia el nom de 

Grans de la Magrana i el lema Par-

lem de futur i és que La Magrana 

Vallesana, que té una junta directi-

va com és preceptiu, comença una 

etapa amb "més participació i 

menys jerarquies, per mitjà d’un 

Paco Galán torna a presidir La Magrana 

Vallesana, que vol implicar més els socis

la magrana

JUNTA Junqueras, Guinart, Galán, Cuadriello, Martí, Galbany

Reglament de Règim Intern que 

dota l’associació d’un sistema de 

governança inspirat en la socio·

cràcia; s’organitza en cercles de 

decisió i espais de participació, 

més autònoms i amb responsa·

bilitats distribuïdes. Tot plegat 

pretén aconseguir una organit·

zació més participada, que eviti 

les jerarquies i amb molta més 

gent implicada i decidida a fer 

realitat aquesta nova etapa i par·

lar de futur", explica la junta.  m.e.
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–Com se’t va acudir crear una 
escola? 
–Soc mestra, mare de set fi lls, 
professora de piano, màster 

d’educació personalitzada i 
màster en psicopedagogia. Soc 

doctora en educació i professo-

ra a la universitat d’educació de 
la Universitat Internacional de 
la Rioja. També soc membre del 
grup de recerca LECTUNIR de 
la mateixa universitat i el meu 
camp de recerca és l’educació 
alternativa, la innovació educa-
tiva, la no escolarització, les es-
coles bosc i l’aprenentatge de 
la lectura i l’escriptura en eta-
pes  d’infantil. Mai m’han agra-
dat les escoles massives, per 
molt innovadores que vulguin 
ser. Són autèntiques presons. 
Durant un temps vaig desesco-
laritzar els meus fi lls fent esco-
la a casa i passant-m’ho d’allò 
més bé aprenent a la vida real. 
De fet, la meva tesi tracta sobre 

International Rural School: escola rural britànica a Llinars del V
L'ESCOLA, A MÉS A MÉS DEL CURS ESCOLAR CONVENCIONAL, OFEREIX UN CASAL D'ESTIU DEL 26 DE JUNY AL 21 DE JULIOL ON ES POT PER 

La International Rural School 
(IRS) és una escola rural bri-
tànica acreditada per la Ge-
neralitat i pel British Council, 
i forma part de la prestigiosa 
xarxa internacional de cen-
tres Cambridge International 
School. El centre, situat a Lli-
nars del Vallès, és una escola 
bosc, de manera que en els 
mesos de calor les activitats 
són majoritàriament a l'ai-
re lliure. L'equip docent està 
format per una vintena de 
mestres de parla anglesa i 
treballen amb ràtios màximes 
d'una dotzena de nens per 
classe. La IRS ofereix educa-
ció infantil, primària, secun-
dària i Batxillerat, així com 
activitats extraescolars i el 
Summer Camp, un casal es-
tiu immersiu en anglès. De tot 
plegat en parlem amb Maria 
Bellmunt i Borràs, directora i 
fundadora del centre.

el homeschooling i totes les 
contribucions pedagògiques 
que podem aprendre del movi-
ment desescolaritzador.

–Quines són les caracterís-
tiques d’International Rural 
School?
–És una escola rural britànica, 
petita en un entorn rural, el po-
ble de Llinars del Vallès. És una 
escola molt vinculada al mu-
nicipi, oberta a la realitat. Les 
aules tan poden ser a l’escola 
com al bosc, al poliesportiu, a 
l’escola de música, al teatre au-
ditori, a la biblioteca, al mercat, 
a la plaça del poble, etc. No es 
pot concebre l’aprenentatge 
tancant els nens dins una aula 
durant 10 mesos que dura el 

L'escola bosc, impulsada i  dirigida per la Maria Bellmunt  (foto inferior dreta), disposa entre altres ser-
veis d'autobús propi i de piscina exterior / FOTOS: IRS

INTERNATIONAL

RURAL SCHOOL

"Les aules tan poden ser 
a l'escola com al bosc, al 
poliesportiu, a l'escola de 
música, al teatre auditori, 
a la biblioteca o al mercat"

curs escolar. L’ambient fami-
liar de l’escola i les aules mul-
tigrau permeten personalitzar 
els aprenentatges i respectar el 
ritme evolutiu de cada nen. 

–Teniu una oferta educativa 
singular: piano, violí, art, teatre 
i natació dins el currículum.
–Els nens aprenen una edu-
cació integral, incorporant la 
música, l’art i el teatre amb la 
mateixa importància que les 
matemàtiques i el llenguatge. 
Els nostres alumnes fan les 
proves de seguiment al con-
servatori superior del Liceu. 
Al ser una escola bosc, les au-
les, durant els mesos de calor, 
són a l’aire lliure utilitzant els 
recursos naturals, els avantat-
ges de la natura, els jardins, la 
piscina per les classes de na-
tació diàries, etc.

defi neix?
–IRS és una escola acredita-
da pel departament d’educa-
ció, pel British Council i forma 
part de les prestigioses esco-
les de Cambridge Internatio-
nal School que estan arreu del 
món. A més a més, ens ins-
pecciona BSO, British School 
Overseas, que és un segell de 
qualitat. Una educació respec-
tuosa, lliure i viva ha d’estar 
avalada per uns resultats ex-
cel·lents. Si un nen pot llegir 
als 4 anys donem-li l’oportu-
nitat. Hi ha molts projectes 
alternatius, escoles que treba-
llen per projectes que no aca-
ben de trobar l’equilibri entre 
la llibertat i els resultats aca-
dèmics. Els resultats PISA ens 
mostren com malauradament 
els nens cada vegada aprenen 
menys i en entorns i ambients 
d’aula cada cop més disrup-
tius. Moltes escoles presen-
ten alumnes amb conductes 
patològiques, mals hàbits, 
assetjament escolar, etc. IRS 
combina els avantatges de les 
escoles lliures, vives, escoles 
bosc amb els resultats acadè-
mics excel·lents en un entorn 
on es té molt en compte l’apre-
nentatge integral, els coneixe-
ments, les habilitats i també el 
ser persona, els bons hàbits, la 
moral, saber estar i saber ser.

–L’escola té autobús propi. 
Tenim conductor propi i al-
guns mestres també tenen la 
llicència. L’autobús és un re-
curs actiu imprescindible. En 
primer lloc, per oferir el servei 
de transport a tots els pobles 
del Maresme i del Vallès i en 
segon lloc, per poder fer real 
aquests aprenentatges a l’en-
torn proper. Aquesta fi losofi a 
no és nova, ja Malaguzzi el fun-
dador de les escoles de la Reg-

Disseminat 133, Can Ribó (Llinars del Vallès)
T -607 924 572 
info@internationalruralschool.com

Escola d'infantil, Primària
Secundària i Batxillerat 

Extraescolars
Cursos d'estiu

gio Emilia, duia els nens amb 
un autobús arreu del poble per 
aprendre dins la vida real. 

–L’equip docent està format 
per una vintena de mestres de 
parla anglesa amb gran expe-
riència en les escoles interna-
cionals. Poder treballar amb 
ràtios de 6 a 12 nens per clas-
se permet una trobada mes-
tre-alumne molt propera que 
facilita l’aprenentatge, aug-
menta l’autoestima del nen i 
es creen vincles de confi ança 
i respecte fomentant el benes-
tar a l’aula. En les assignatures 
optatives de secundària i ba-
txillerat les ràtios poden arri-
bar a ser d’un o dos alumnes 

alt rendiment acadèmic. ❉
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–Soc mestra, mare de set fi lls, 

d’educació personalitzada i 

ra a la universitat d’educació de 
la Universitat Internacional de 
la Rioja. També soc membre del 
grup de recerca LECTUNIR de 
la mateixa universitat i el meu 
camp de recerca és l’educació 
alternativa, la innovació educa-
tiva, la no escolarització, les es-
coles bosc i l’aprenentatge de 
la lectura i l’escriptura en eta-
pes  d’infantil. Mai m’han agra-
dat les escoles massives, per 
molt innovadores que vulguin 
ser. Són autèntiques presons. 
Durant un temps vaig desesco-
laritzar els meus fi lls fent esco-
la a casa i passant-m’ho d’allò 
més bé aprenent a la vida real. 
De fet, la meva tesi tracta sobre 

al britànica a Llinars del Vallès
L'ESCOLA, A MÉS A MÉS DEL CURS ESCOLAR CONVENCIONAL, OFEREIX UN CASAL D'ESTIU DEL 26 DE JUNY AL 21 DE JULIOL ON ES POT PER APRENDRE ANGLÈS FENT TALLERS, ESPORTS, NATACIÓ I JOCS A L'AIRE LLIURE

el homeschooling i totes les 
contribucions pedagògiques 
que podem aprendre del movi-
ment desescolaritzador.

–És una escola rural britànica, 
petita en un entorn rural, el po-
ble de Llinars del Vallès. És una 
escola molt vinculada al mu-
nicipi, oberta a la realitat. Les 
aules tan poden ser a l’escola 
com al bosc, al poliesportiu, a 
l’escola de música, al teatre au-
ditori, a la biblioteca, al mercat, 
a la plaça del poble, etc. No es 
pot concebre l’aprenentatge 
tancant els nens dins una aula 
durant 10 mesos que dura el 

UNA OFERTA 
EDUCATIVA SINGULAR
I EN ANGLÈS
L'International Rural School 
és un centre singular. Totes 
les assignatures s'imparteixen 
en anglès tret d'aquelles que 
s'adrecen a conèixer altres 
llengües. L'aprenentatge a 
l'aula s'encara a la pràctica i 
no a través dels llibres 
tradicionals. El centre està 
situat en un entorn rural amb 
animals i horts, fet que ajuda 
a sensibilitzar els adolescents 
i infants al respecte per 
l'entorn natural. L'atenció és 
personalitzada, amb grups 
molt reduïts i ràtios baixes 
–d'ente 6 i 12 alumnes per 
classe– que permeten una 
millor atenció del professorat 
als alumnes. L'equip docent 
està integrat per una vintena 
de mestres de parla anglesa 
amb experiència en escoles 
internacionals sota la direcció 
de Maria Bellmunt.

SUMMER CAMP ESTIU 2023
A banda d'extraescolars i el curs escolar convencional, l'escola també ofereix casal 
d'estiu del 26 de juny al 21 de juliol. L'estiu és un temps ideal per aprendre anglès 
fent tallers, esports, natació i jocs a l'aire lliure. Els nens de secundària poden 
preparar-se pel B2. Examinar-se és optatiu. Per admissions podeu trucar al 
telèfon 607 924 572 o bé fer un correu a info@internationalruralschool.com

www.internationalruralschool.cat

IG internationalruralschool
Twitter international-rural-school

Twitter @escolairs

curs escolar. L’ambient fami-
liar de l’escola i les aules mul-
tigrau permeten personalitzar 
els aprenentatges i respectar el 
ritme evolutiu de cada nen. 

–Els nens aprenen una edu-
cació integral, incorporant la 
música, l’art i el teatre amb la 
mateixa importància que les 
matemàtiques i el llenguatge. 
Els nostres alumnes fan les 
proves de seguiment al con-
servatori superior del Liceu. 
Al ser una escola bosc, les au-
les, durant els mesos de calor, 
són a l’aire lliure utilitzant els 
recursos naturals, els avantat-
ges de la natura, els jardins, la 
piscina per les classes de na-

–Quina riquesa pedagògica us 
defi neix?
–IRS és una escola acredita-
da pel departament d’educa-
ció, pel British Council i forma 
part de les prestigioses esco-
les de Cambridge Internatio-
nal School que estan arreu del 
món. A més a més, ens ins-
pecciona BSO, British School 
Overseas, que és un segell de 
qualitat. Una educació respec-
tuosa, lliure i viva ha d’estar 
avalada per uns resultats ex-
cel·lents. Si un nen pot llegir 
als 4 anys donem-li l’oportu-
nitat. Hi ha molts projectes 
alternatius, escoles que treba-
llen per projectes que no aca-
ben de trobar l’equilibri entre 
la llibertat i els resultats aca-
dèmics. Els resultats PISA ens 
mostren com malauradament 
els nens cada vegada aprenen 
menys i en entorns i ambients 
d’aula cada cop més disrup-
tius. Moltes escoles presen-
ten alumnes amb conductes 
patològiques, mals hàbits, 
assetjament escolar, etc. IRS 
combina els avantatges de les 
escoles lliures, vives, escoles 
bosc amb els resultats acadè-
mics excel·lents en un entorn 
on es té molt en compte l’apre-
nentatge integral, els coneixe-
ments, les habilitats i també el 
ser persona, els bons hàbits, la 
moral, saber estar i saber ser.

–Teniu servei d’autobús?
–L’escola té autobús propi. 
Tenim conductor propi i al-
guns mestres també tenen la 
llicència. L’autobús és un re-
curs actiu imprescindible. En 
primer lloc, per oferir el servei 
de transport a tots els pobles 
del Maresme i del Vallès i en 
segon lloc, per poder fer real 
aquests aprenentatges a l’en-
torn proper. Aquesta fi losofi a 
no és nova, ja Malaguzzi el fun-
dador de les escoles de la Reg-

El centre combina la formació  i el lleure a l'aire lliure quan la climatologia ho permet amb la pràctica 
esportiva o l'aprenentatge musical  / FOTOS: IRS

INTERNATIONAL RURAL SCHOOL

Disseminat 133, Can Ribó (Llinars del Vallès)
T -607 924 572 
info@internationalruralschool.com

Escola d'infantil, Primària
Secundària i Batxillerat 

Extraescolars
Cursos d'estiu

gio Emilia, duia els nens amb 
un autobús arreu del poble per 
aprendre dins la vida real. 

–Com són els docents?
–L’equip docent està format 
per una vintena de mestres de 
parla anglesa amb gran expe-
riència en les escoles interna-
cionals. Poder treballar amb 
ràtios de 6 a 12 nens per clas-
se permet una trobada mes-
tre-alumne molt propera que 
facilita l’aprenentatge, aug-
menta l’autoestima del nen i 
es creen vincles de confi ança 
i respecte fomentant el benes-
tar a l’aula. En les assignatures 
optatives de secundària i ba-
txillerat les ràtios poden arri-
bar a ser d’un o dos alumnes 
per professor aconseguint un 

alt rendiment acadèmic. ❉



DJ, 30 MARÇ 202318

L'empresa energètica i de teleco-

municacions Estabanell, amb seu 

a Granollers, ha posat en marxa 

recentment la primera planta de 

generació solar de la companyia 

amb una gran instal·lació fotovoltai-

ca al municipi murcià de Caravaca 

de la Cruz, un projecte valorat en 

5 milions d'euros que preveu una 

producció anual estimada d'11.000 

MWh/any. Amb aquesta instal·la-

ció, que ocupa 10 hectàrees de su-per�ície, Estabanell busca assolir 
"més independència del mercat 

majorista de l'energia que con-

tribueixi a estabilitzar el preu 

en la comercialització i generar 

energia respectuosa amb el medi 

ambient". La planta té una potèn-

cia pic de 5,5 MW i una producció 

estimada d'11.000 MWh/any, que 

equival al consum anual aproximat 

de 3.700 llars. A més, la planta su-

posarà l'estalvi d'aproximadament 

1.233 tones de CO2, les mateixes 

que emeten, de mitjana, 500 cotxes 

de combustible fòssil a l'any.

D'altra banda, la companyia gra-

nollerina també està promovent la 

instal·lació d'un parc solar fotovol-

taic de 5 MW al Catllar, al Tarrago-

nès, un projecte de 9 hectàrees i 3,5 

ESTABANELL

PLANTA SOLAR  La instal·lació de Caravaca és la primera del grup granollerí

ENERGIA LA FIRMA GRANOLLERINA PROJECTA UNA INSTAL·LACIÓ DE 3,8 HECTÀREES A SAMALÚS

milions d'euros d'inversió que pre-

veu generar 8.000 MWh/any, l'equi-

valent a prop d'una tercera part del 

consum anual de tot el municipi. 

En aquest cas, la proximitat amb el 

punt de connexió a la xarxa de dis-

tribució "evitarà la construcció 

de suports i el desplegament de 

cable per fer arribar l'electricitat 

als consumidors". La planta su-

posarà l'estalvi d'aproximadament 

1.200 tones de CO2, l'equivalent 

a les emissions de 500 cotxes de 

combustió a l'any. Un altre projecte de característiques semblants és el 

que Estabanell preveu impulsar a 

Samalús. Seria un parc de genera-

ció d'energia solar fotovoltaica de 

3,82 hectàrees amb capacitat per generar 3.900 MWh/any. La �irma 
assegura que ha mantingut diàleg 

amb el municipi per adaptar la ins-

tal·lació a l'entorn, però s'ha trobat 

amb l'oposició d'alguns veïns i enti-

tats ecologistes –com SOS Vallès i el 

Col·lectiu Vall del Carbonell–, que el 

19 de març van fer un acte reivindi-

catiu en contra de la planta fotovol-

taica per l'impacte que, asseguren, 

tindrà sobre l'entorn natural. ❉

Estabanell posa en marxa grans 
plantes de generació fotovoltaica

El Consell Comarcal del Vallès 

Oriental aposta per l'enoturisme 

i organitza una taula rodona avui, 

dijous (17 h), a la Sala Tarafa sobre 

enoturisme i gastronomia al Vallès 

Oriental. Serà una trobada adreça-

da al sector i als interessats en el 

món gastronòmic i la cultura del vi 

per posar en valor el Vallès Oriental 

com a destinació enogastronòmica. 

Participarà a l'acte un responsable 

de la Biblioteca Can Pedrals, que 

explicarà el paper de l'equipament com a punt d'informació turística i 
com a especialista en gastronomia, 

i presentarà la Guia gastronòmica 

La vinya al Vallès Oriental. Tam-

bé el Consorci d'Enoturisme de la 

DO Alella explicarà el seu paper i 

les accions vers la terra de la pan-

sa blanca. Seguirà la taula rodona 

Vallès Oriental, territori winelover, 

en què es debatran els reptes i 

fortaleses de la comarca per posi-

cionar-se com a destinació de re-

ferència per als anomenats foodies 

o winelovers, viatgers motivats per l'oferta gastronòmica i vitivinícola 
que ofereix un territori. A la taula 

hi haurà Anna Pujol, secretària del 

consell regulador de la DO Alella; 

Rosa Milà, del Celler de Can Roda 

de Santa Maria de Martorelles; Jor-

di Luque Sanz, periodista gastro-

nòmic; i Marta Clot, sommelier i di-vulgadora de la cultura vitivinícola 
catalana. L'acte finalitzarà amb un 

refrigeri de l'espai gastronòmic Os-

trya Celler del Ferrer maridat amb 

vins de la DO Alella. L'aforament és 

limitat i les inscripcions es poden 

fer al web del Consell Comarcal. 

GASTRONOMIA TAULA RODONA AVUI, DIJOUS, A LA TARAFA

EL GDE visita KH-7Noves formacions de xarxes socials a la UEI
El Grup de Desenvolupament de Directius

i Empresaris (GDE) continua la seva

activitat i aquest març ha visitat la fàbrica 

KH-7 per conèixer el procés de fabricació, logístic i tecnològic de l'empresa.
La UEI ha fet públiques les formacions que impulsa la patronal per aquesta primavera a la seu del polígon Palou Nord. Entre d'altres, hi haurà cursos de poques hores per treure pro�it de xarxes com TikTok, Instagram o LinkedIn 
des del punt de vista empresarial, de promoció i negoci a través de les xarxes 

socials i sobre els comandaments intermedis. Les inscripcions estan obertes.  

ECONOMIA

El Vallès Oriental com

a destinació vitivinícola

Del Rec al Roc, encisat per l'esoterisme
Una quarantena de parades van omplir dissabte l'eix de Sant Roc i Santa 
Anna en una nova edició de la Fira Embruixa't, organitzada per l'associació de 
comerciants Del Rec al Roc. L'Embruixa't és una de les fires més rellevants del 
país dedicada a la bruixeria i l'esoterisme. Entre d'altres, s'hi podien trobar
minerals, espelmes, bijuteria màgica o destil·lats amb pocions màgiques. 
També hi havia persones que tiraven les cartes del tarot, endevinaven el futur o 
que feien geometria sagrada. La Gata Parda sobre rodes, la foodtruck inclusiva 
de la Fundació Vallès Oriental, també va fer la seva estrena a Granollers.

TONI TORRILLAS

Últims dies de la ruta Gastrotapes
Aquest diumenge, 2 d'abril, acaba la 10a edició del Gatrotapes, l'esdeveni-

ment gastronòmic de petit format organitzat pel Gremi d'Hostaleria del Va-

llès Oriental en què una vintena de bars i restaurants de Granollers donen a conèixer les seves creacions culinàries. Així, fins diumenge, els veïns de 
la ciutat poden participar en la ruta de la tapa i degustar una tapa d'autor 

i una beguda per 3,50 euros i, alhora, participar en el sorteig de regals. 

La CNT del Vallès Oriental ha cele-
brat aquest març a Canovelles l'as-

semblea anual de l'organització, en 

què s'ha constatat el creixement del 

sindicat en més d'un 30% respecte 

a l'anterior assemblea. "Hem cres-

cut perquè hem prioritzat l'acció 

sindical en sectors feminitzats, 

precaris i de noves relacions 

laborals, i també en els sectors 

industrials", afirmen. L'assemblea 

s'ha compromès a impulsar l'acció 

sindical en els sectors de la indús-

tria, l'alimentació i la construcció, i 

ha anunciat que aquest Primer de 

Maig organitzarà un acte propi i 

obert a Granollers per abordar les 

propostes anarcosindicalistes.

La CNT farà un acte 
propi a Granollers 
pel Primer de Maig

Els treballadors de les empreses 

Relem i Pàver, propietat del Grup 

Pàver, es concentraran avui, di-

jous (13.30 h), davant les instal-

lacions de l'empresa, al Coll de 

la Manya, per denunciar el que 

consideren un "abús d'autoritat"

i la "manca de voluntat de com-

plir novament amb el conveni 

col·lectiu". De fet, la CNT anuncia 
que posarà en coneixement de la 

Inspecció de Treball aquests fets 

perquè iniciï una actuació inves-

tigadora per incompliment dels 

drets laborals al Grup Pàver.

Segons denuncia el sindicat, la 

direcció de Relem i Pàver "es nega 

a reconèixer el nou permís retri-

buït de 12 h anuals que estableix 

el nou conveni col·lectiu de la in-

dústria de la siderometal·lúrgi-

ca de la província de Barcelona", un permís retribuït que dona con-
tinuïtat a l'anterior conveni i que ja 

va ser objecte de conflicte a Relem 

després que l'empresa es negués 

a aplicar-lo al·legant discrepànci-

es en la interpretació entre la pa-

tronal i els sindicats signants del conveni. L'any passat, la CNT va 
arribar a un acord en seu judicial 

de reconeixement d'aquell per-mís a tot el personal que l'hagués 
reclamat, i ara, un cop consolidat 

en el nou conveni, "la direcció de 

la mercantil de la metal·lúrgica 

repeteix la mateixa jugada", as-segura la CNT. 

Concentració a Pàver contra 
els incompliments de conveni
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L'estudi d'interiorisme Puntdefuga obre 
una nova botiga al centre de la ciutat de 
la mà de la marca de mobles i decoració 
Kave Home, una marca gironina que crea 
productes de disseny, atractius i en ten-
dència, amb un servei àgil i a un preu asse-
quible. Prioritzen la producció sostenible, 
utilitzant materials reciclables com el PET 
–fet d'ampolles de plàstic recuperades de 
l'oceà– o usant materials naturals de tales 
controlades, entre d'altres. És una mar-
ca que va tancar l'exercici 2022 amb una 
xifra de negoci de 153 milions d'euros. 
Darrerament, Kave Home també ha creat 
una plataforma logística de 55.000 metres 
quadrats per assegurar l'expansió de la 
marca per Europa i ha obert 42 punts de 
venda físics a 13 països diferents. Puntde-
fuga seguirà amb l'estudi del carrer Benet 
i Morató, creant projectes i venent mobi-
liari de nivell mig i alt, amb marques ex-
clusives tant nacionals con internacionals. 
"L'objectiu de l'obertura del nou espai 

Kave Home és arribar a un públic més 

ampli per apropar el disseny a totes les 

llars", expliquen els propietaris.

Puntdefuga obre una botiga Kave Home
La marca gironina crea productes de disseny a un preu assequible

PUNTDEFUGA KAVE HOME

carrer Girona, 8 · Granollers

tel. 696 66 60 28 · www.puntdefuga.cat

L'APARADOR

DE LA SETMANA
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En els plens municipals dels darrers mesos a Granollers es fa difícil intuir la 

proximitat d'unes eleccions que han de configurar el nou govern municipal. A 

la majoria de municipis, com a les Franqueses, les tensions polítiques afloren 

i les discrepàncies s'intensifiquen a les portes d'uns comicis en què tothom 

vol marcar perfil propi. Aquest dimarts si algú feia notar que s'apropa la cita 

a les urnes era el govern municipal, qui aprovava una aplicació del romanent 

de tresoreria per acontentar les peticions d'un grup a l'oposició i un "pla 

estratègic" –amb vigència només d'aquest any electoral– per a subvencionar 

entitats de la ciutat. Per part de l'equip de govern, ni una mínima explicació 

pública al plenari sobre la idoneïtat i necessitat d'aquest pla. Per part de 

l'oposició, ni una sola crítica a l'oportunitat d'una aprovació d'aquestes 

característiques a dos mesos d'eleccions. Tothom volia quedar bé amb el 

teixit associatiu –i potser també amb un PSC que al juny potser pot necessitar 

una crossa–, i és així com es dona llum verda a un document que, en tot cas, 

hauria de disposar una normativa universal de distribució justa i equitativa a 

les entitats de la ciutat, sigui el 2023 o el 2024.

LA POLÍTICA DE QUEDAR BÉ
Editorial

Promou:

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

va presentar el projecte de resi-

dència a Bellavista a càrrec de l’al-

calde i dos directius de l’empresa 

que l’ha de construir i gestionar durant 40 

anys, un acte mig de campanya electoral mig 

de màrqueting empresarial. Si la setmana 

anterior s’havia posat la primera pedra de 

l’edifici, sense ni tan sols haver-ne presentat 

el projecte, ara el govern va voler reblar el 

clau i convèncer-nos de les bondats del futur 

centre, unes bondats que, com hem denunci-

at, no hem vist reflectides a la lletra petita del 

contracte. Al contrari: des de la proposta ini-

cial que es va presentar a l’ajuntament fins a 

les obligacions contingudes en el contracte, 

hi ha retallades notables en els serveis, i es 

deixa a càrrec de l’ajuntament alguns ele-

ments complementaris, com ara un ascensor 

o rampa d’accés des de la plaça de Catalunya.

En l’acte de dimecres, en un teatre auditori 

quasi buit, ocupat només per una seixantena 

de persones (incloent-hi govern, consorts 

i treballadors municipals) vam escoltar un 

devessall de tòpics, sensibleria, exhibició de 

recursos tecnològics i xerrameca comercial. 

Del contingut de la presentació, ens va sor-

prendre que, si bé el contracte és per cons-

truir i gestionar una residència, van insistir a 

promocionar el que anomenen “plataforma 

de serveis” (de pagament, és clar).

L’empresa proclamava voluntat de servei 

ra que tornem a estar immer-

sos en una nova campanya elec-

toral, considero que és un bon 

moment per recordar que hem 

d’estar molt atents al que ens diuen, per 

poder destriar el gra de la palla, i hem de 

ser conscients que les paraules mai són 

innocents. En termes generals, les parau-

les tenen un gran poder. Poden ser usades 

per construir o destruir, per guarir o ferir, 

per unir o dividir. Les paraules no són in-

nocents i sempre tenen impacte, tant en 

els altres, com en nosaltres mateixos.

Lamentablement, cada cop augmenta 

més l'ús irresponsable de les paraules. Els 

discursos d'odi, les notícies falses i les di-

famacions són cada vegada més comunes 

en la societat. Tanmateix, també ho són les 

paraules dirigides a perpetuar prejudicis i 

estereotips negatius cap a grups determi-

nats, i les que tendeixen a l’exclusió social o 

la marginació dels altres. També va en aug-

ment l'ús de paraules corrosives o discrimi-

natòries, no sols per ferir momentàniament 

a la persona a qui es dirigeixen, sinó, sovint, 

per afectar la seva autoestima i/o imatge.

No obstant això, també hem de ser cons-

cients que fer un ús responsable de les pa-

raules té un gran impacte positiu, perquè 

ajuden a fomentar la comprensió, l'empatia 

i la inclusió, alhora que també poden servir 

per a motivar, inspirar i empoderar als al-

tres. En conseqüència, és important adme-

tre el poder de les paraules, ser coneixedors 

de com les usem i ser responsables de les 

seves repercussions. I, per evitar que aques-

tes repercussions siguin negatives, hem de 

procurar que les paraules usades conreïn 

l'empatia i la comprensió cap als altres.

Amb tot, però, val a dir que les paraules 

no sempre són literals i, per tant, poden te-

nir significats diferents i es poden triar en 

funció de diverses circumstàncies, tant per 

afirmar veritats incertes com per mentir 

sobre certeses. Les paraules, sovint, també 

poden ser ambigües o amb doble sentit. Per 

això cal tenir prou discerniment crític per 

a comprendre la informació i els missatges 

que contínuament rebem.

Dic tot això perquè considero que hem 

de tenir clar que si les paraules, en caràcter 

general, no són innocents, en política enca-

ra ho són menys, atès que el llenguatge que 

es fa servir en la política, sovint s’utilitza 

per a manipular i controlar a les persones.

En la política, el llenguatge és una eina 

poderosa. Les paraules usades són acura-

Màrqueting electoral a Bellavista

Les paraules no són innocents

públic concertat i d’atenció personalitzada, 

i feia responsable la Generalitat de la manca 

de places públiques i concertades, i dels cri-

teris d’assignació d’aquestes places, que no 

prioritzen la proximitat al centre.

Van reconèixer que no hi ha cap compro-

mís ferm de places públiques concertades 

amb la Generalitat (només la voluntat d’em-

presa i ajuntament), i als assistents ens va 

quedar clar que a hores d’ara les úniques 

places públiques són les que per contrac-

te es reserven a l’ajuntament. Ningú va dir, 

però, quant ens costen aquestes tres places 

de residència i dues de centre de dia: el ter-

reny i un milió d’euros, de moment.

Tornant a la “plataforma de serveis”, ens 

va cridar l’atenció la insistència a cantar-ne 

les virtuts i, malpensats com som, vam co-

mençar a sospitar que potser, a causa de 

l’augment de costos de construcció des que 

es van fer els números (el 2019), no n’hi ha 

prou amb la reducció de serveis i les apor-

tacions de l’ajuntament perquè el negoci si-

gui rendible per a l’empresa, i que ens volen 

vendre aquesta “plataforma” com a segona 

línia de negoci privat a càrrec dels pressu-

postos públics, arraconant el servei que ara 

funciona, en comptes de potenciar-lo.

O potser és una tendència general, potser 

el negoci de l’atenció a la gent gran en resi-

dències comença a decaure i les grans em-

preses que s’hi dediquen comencen a virar 

cap a l’atenció a domicili, menys cara en in-

fraestructures. Com a reflexió final, ens pre-

guntem si ens podem refiar d’una empresa 

amb més d’un expedient obert per la gestió 

de residències en altres municipis.

dament seleccionades per influir en l'opinió 

pública. Si ens hi fixem bé, podem observar, 

per exemple, com els polítics habitualment 

usen paraules amb connotacions positives 

per descriure les seves propostes, i paraules 

amb connotacions negatives per descriure 

les dels seus oponents. O com les paraules 

poden ser emprades per crear un sentit de 

pertinença i lleialtat política a un partit o 

ideologia, fent servir mots com 'nosaltres' i 

'el nostre', per fer que els ciutadans sentin 

que són al mateix vaixell.

El llenguatge d’alguns polítics, també sol 

usar-se per a deshumanitzar als opositors 

i fer que sigui més fàcil justificar polítiques 

o accions que poden ser perjudicials per a 

aquestes persones. A tall d’exemple, es fan 

servir paraules despectives per a referir-se 

als immigrants o els refugiats, la qual cosa 

pot conduir a la deshumanització i a la 

manca d'empatia cap a ells. També poden 

utilitzar-se per promoure la divisió i la pola-

rització, creant un ambient d'hostilitat i des-

confiança entre diferents grups.

Tanmateix, sovint, molts polítics també 

empren un llenguatge tècnic, argot i, en ge-

neral, un llenguatge poc clar, accessible i in-

clusiu, la qual cosa fa que les qüestions que 

tracten siguin inabastables per la majoria de 

la gent, fomentant, d’aquesta manera, una 

preocupant falta de transparència i com-

prensió. Igualment, també poden fer ús de 

paraules emotives i exagerades, per a emfa-

titzar la importància d&#39;un tema en par-

ticular, per a guanyar suport per a les seves 

propostes o per a manipular emocions.

Per tant, si volem navegar amb un mínim 

de seguretat en el marc de les campanyes 

electorals que se’ns acosten, és important 

que siguem conscients que els polítics par-

len per tenir un impacte significatiu en la 

forma en què les persones perceben les se-

ves propostes i que, per a evitar ser mani-

pulats per ells i les seves agendes, hem d’en-

tendre el llenguatge emprat en la política. I, 

per fer-ho, el més rellevant és ser lúcids i crí-

tics, qüestionar i desafiar el llenguatge que 

es fa servir, especialment quan s'utilitzen 

paraules que són ambigües o que tenen un 

doble sentit, parar atenció al llenguatge uti-

litzat en els discursos i en els mitjans de co-

municació, intentant esbrinar que s’amaga 

darrere de cada paraula, de cada terme, de 

cada frase, i estant alerta a qualsevol biaix 

o manipulació. Sent conscients, en definiti-

va, que les paraules no són innocents i que 

la nostra responsabilitat és obligar-los que 

siguin més transparents i responsables, per 

tal d’aconseguir que les nostres societats ar-

ribin a ser més justes i equitatives.

Si no ho entenem així, l’engany estarà 

fàcilment servit.

D

A

EVA NAVARRETE I 
MARIA FORNS

Sal-CUP les Franqueses

RAMON FONT
Advocat jubilat
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[…] Juny de 2015 - Després de fer i desfer durant 
anys i panys a Catalunya, el partit/coalició CiU 
implosiona d'una fartanera de poder i fa tron-
tollar els fonaments dels seus Palaus i es dissol 
definitivament. Cert és que només amb un 3% 
dels disbarats, i alguns encerts, que van arribar 
a fer en molts anys de govern, a qualsevol país 
europeu i democràtic no haguessin durat ni un 
any. Però aquí es veu que tot s'hi val si les ur-
nes t'atorguen majories absolutes que ho justi-
fiquen tot. Aquell mateix any, molts dels virreis 
d'aquella repudiada CiU, i davant de la nefasta 
visió de veure's a la cua de l'atur, decideixen cre-
ar partits "satèl·lit" per salvar mobles i diners. 
Així neixen Junts, Demòcrates, PDeCAT…

Octubre de 2017 – Centenars de milers de ca-
talans exerceixen el seu dret a vot i decideixen 
independitzar-se unilateralment d'una Espa-
nya que intenta apagar el foc repartint garro-
tades a tort i a dret. Aquell mateix mes, el MHP 
Carles Puigdemont proclama la Declaració 
d'Independència, la constitució de la República 
Catalana i la suspèn temporalment en pocs se-
gons, per desgràcia dels catalans, per obrir un 
període de "diàleg" amb l'Estat espanyol que ja 
sabíem tots, menys el MHP de Junts, com aca-
baria abans de començar a dir ni una paraula.

Març de 2018 – Jordi Graupera presenta la 
seva proposta política al Teatre Victòria amb 
una conferència que enganxa als desencisats i 
orfes d'una opció que els il·lusioni i els faci tor-
nar a creure en que l'impossible és possible: 
una nova manera de fer allunyada dels partíts 
tradicionals, amb una societat civil empoderada 
i que es posa a les regnes del seu destí com a 
poble i com a nació. Neix el moviment Primà-
ries, amb el suport inicial de l'ANC. Algun par-
tit tradicional com Demòcrates, veu en aquell 
moviment l'oportunitat de treure el cap, deixar 
de ser residual i s'hi enganxa com una paparra, 
oferint molt en teoria i donant poc en la realitat.

Febrer de 2019 – Es convoquen eleccions 
primàries a Granollers. Llistes obertes i tothom 
qui vulgui, major d'edat, pot votar. Vuit candi-
dats, tots "independents" a la ciutat. Menys dos 
que, fora del perímetre de la ciutat, són de De-

mòcrates. Queden quart i vuitè, essent la cap de 
llista, i per tant la més votada, la Mònica Ribell.

Maig de 2019 – Eleccions municipals. La 
candidatura de Granollers per la Independèn-
cia-Primàries Catalunya obté un regidor i es 
converteix en la candidatura de Primàries, en 
una ciutat de més de 50.000 habitants, amb 
més vots i percentatge de votants.

De 2019 fins l'actualitat el grup municipal tre-
balla intensament sota dues premisses essenci-
als: que la independència real pot començar 
des dels municipis i que un Granollers millor és 
possible. Acabem convertint-nos en l'única opo-
sició d'una majoria absoluta que, com Àtila, "no 
deixa créixer el verd per allà on passa" (i això 
no és en sentit metafòric!), mentre aprenem 
un munt sobre l'Ajuntament i el seu funciona-
ment. Tot i ser un grup compacte, malgrat ser 
molt diferent la gent que l'integra, patim sovint 
el menyspreu de la resta de forces polítiques i 
ens hem de sentir a dir que "lo nostre ha estat 
flor d'un dia", "no sabeu el mal que esteu fent a 
l'independentisme", "esteu dispersant el vot útil 
(el dels partits convencionals)"; "no cal que us 
torneu a presentar", "dediqueu-vos a les vostres 
feines", "deixeu la política pels que en saben"…

Octubre de 2022 – Ens vam proposar que 
l'independentisme granollerí tornés a votar 
un 1-O per escollir la llista que voldria que el 
representés a l'Ajuntament. Set candidats. Joan 
Ricart resulta escollit cap de llista i els dos "in-
dependents" de Demòcrates tornen a quedar 
quart i últim. Però hi ha una cosa en la que nin-
gú en quatre anys havia pensat: que en el seu 
moment, Demòcrates es va fer a mans els drets 
electorals de la coalició amb que GxI – Primàri-
es Catalunya es va presentar a les darreres elec-
cions municipals. En principi, cap problema. En 
una trobada, GxI té el compromís i la paraula 
dels cervells grisos de Demòcrates de que ens 
podem tornar a presentar sota la mateixa coali-
ció i conservar així uns drets electorals que ens 
havíem guanyar a pols i nosaltres solets.

Gener de 2023 – Algú del S.I.G. (Serveis 
d'Intel·ligència de Granollers), avisa a Junts-
xGranollers que, en presentar-se el PDeCAT 
a la ciutat (plaça molt llaminera ara sense el 
Sr. Mayoral), els perillen els seus drets electo-
rals, ja que aquests pertanyen al PDeCAT.

Febrer de 2023 – Junts proposa a GxI presen-
tar-nos en coalició, sota el pretext d'aprofitar el 
moment. Després d'un debat interessant entre 

nosaltres, en què hi havia present Demòcrates, 
el grup decideix proposar una nova trobada 
entre els caps de llista de Junts, ER i la CUP per 
intentar per mil·lèsima vegada presentar-nos 
en coalició, com a una única candidatura inde-
pendentista. Aquesta proposta d'unitat, busca-
da per nosaltres des fa quatre anys, no supera 
ni els entremesos. S'acaba el sopar com havia 
començat: els granollerins a les municipals po-
dran tornar a optar per opcions autonomistes 
tradicionals, esclaves de la vella política, o per 
una opció convençudament independentista 
i formada íntegrament per societat civil (amb 
l'excepció de dues persones de Demòcrates, 
amb ànsies de sortir a qualsevol foto).

Març de 2023 – Moments abans d'una reu-
nió, el nostre grup s'assabenta que Junts i De-
mòcrates acaben de fer una roda de premsa 
en què fan públic un acord de coalició. Amb 
aquesta roda de premsa, de la que no en sabí-
em res, s'esfuma potser la possibilitat de pre-
sentar-nos a les properes eleccions municipals: 
Junts arreplega uns drets electorals que no són 
seus i nosaltres perdem els nostres. Tàctiques 
de vella política i que, si no fóssim "xais en un 
mon de llops", hauríem d'haver previst. Però 
potser això és el que ens fa diferents.

Ara i aquí – Superat el disgust inicial (una 
mala jugada, planejada amb nocturnitat i tra-
ïdoria per gent amb qui has compartit moltes 
hores de debat i feina malgrat discrepar políti-
cament en moltes coses, sempre fa de mal pair), 
el nostre grup segueix endavant. Més fort, amb 
més empenta, més voluntaris i més cohesionat 
que mai; amb la sensació d'haver-nos tret de 
sobre certa rasclum, que mai ens havia agradat. 
A Primàries tothom hi és necessari, però ningú 
és imprescindible. No dubteu que ens tornarem 
a presentar, tot i que ara, només acceptem que 
ens identifiquin dues etiquetes: independentis-
tes i granollerins/es. Que ens parlin de "mans 
esteses" i "unitats estratègiques" ens sonarà a 
hipocresia barata i barroera. Com barroer és in-
tentar fer creure que la suma de dos perdedors, 
fa un guanyador. Tampoc uns drets electorals 
ens faran perdre el son i allunyar-nos de la idea 
que, sense lligams amb els partits tradicionals, 
amb perseverança, humilitat, honestedat, dig-
nitat i compromís, és possible canviar el nostre 
entorn. I que sense un equip formidable de gent 
al nostre costat, a la que no podem decebre, no 
som res ni anem enlloc. La resta està en mans 
de tots/es els granollerins/es. La confiança en 
que són prou savis/es per saber destriar el gra 
(nollers) de la palla, és infinita. […]

Destriar el gra(nollers) de la palla
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Bústia

Ca l'Espinasa

Moltes gràcies per la vostra dedicació 
a la nostra ciutat.

La notícia de l'any a Granollers és 
que ens deixa un comerç tradicional 
de tota la vida de gairebé 160 anys 
d'història. Es va fundar el 1847 la 
pastisseria fleca Ca l'Espinasa, situa-
da a la plaça de la Corona. Sempre ha 
estat al costat de les tradicions cul-
turals de Granollers es diguin Fires 
i Festes de l'Ascensió, festa major o 
festes de Nadal.

Recordo que quan existien Revista 

del Vallès i Plaça Gran, quan feien els 
extres de l'Ascensió, la festa major i 
Nadal, Ca l'Espinasa sempre hi pu-
blicava publicitat. I, per descomptat, 
van ser els impulsors i els guanyadors 
del Rajol de Festa Major, que és les 
postres de Granollers per excel·lència.

Els McHagum (Blaus) també us do-
nem les gràcies per les tapetes amb 
cervesa que ens donàveu quan cada 
dijous de festa major us fèiem un pa-
rell de balls davant del local. Us enyo-
rarem.

El dia 31 de març d'enguany abai-
xaran les persianes ja per sempre. 
Des d'aquesta carta vull donar les 
gràcies a la gent que ha portat l'Es-
pinasa: la Lola, la Susi i en Ramon. 
Estic segur que us trobarem a faltar. 
Com no, també trobarem a faltar els 
tortells dels diumenges i els torrons 
nadalencs de Ca l'Espinasa. I, és clar, 
agrair a tots els treballadors i tre-
balladores de Ca l'Espinasa la gran 
tasca que heu fet durant tots aquests 
anys a la nostra ciutat.

Vull recordar dels pastissos de xo-
colata de la Mitja Marató amb el nino 
a sobre, que també trobarem a faltar. 
Per acomiadar-me i donar-vos les 
gràcies, sé que també havíeu anat a 
algun partit del BMG per donar-li su-
port. I per últim, i no em vull allargar 
més, com diem en el BM Granollers 
"Pit i collons!". Visca Ca l'Espinasa i 
Granollers!

FRANCESC PAYÀS / GRANOLLERS
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Es queda sense la fi nal catalana
L'Spartans masculí de rugbi s'ha quedat 

sense la somiada final de la Primera Catalana. 

L'equip granollerí va perdre dissabte 

la semifinal, davant la seva afició, contra 

el CRUC, de Castelldefels, per 19 a 29. 

Cop d'autoritat del Fraikin a la Lli-

ga Europea amb la remuntada de 

l'eliminatòria dels vuitens de final 

contra l'equip danès de l'Skander-

borg-Aarhus. El Granollers havia 

perdut l'anada per 32 a 34 i ha im-

posat la seva llei en la tornada de 

dimarts amb una victòria per 25 a 

30, que fa un global favorable per 

als vallesans de 59 a 62. El rival 

dels quarts de final serà l'alemany 

Flensburg, que organitza la final 

a quatre i ha passat la seva ronda 

contra el Benfica clarament –26 a 

39 a l'anada i 33 a 28 a la tornada–.

Partit immillorable del Fraikin a 

Dinamarca que, als primers com-

passos, ja es va situar a un marge 

de més de dos gols, amb el 2 a 5. 

L'equip d'Antonio Rama va manar 

a l'electrònic i dins la pista contra 

un Aarhus, que es va veure del tot 

superat i sorprès per l'empenta 

visitant. 

Al descans el resultat ja era fa-

vorable als interessos vallesans, 

amb el 12 a 15. Bruno Reguart va 

fer un gran partit, Jan Gurri va es-

tar decisiu en l'aspecte golejador 

–màxim golejador amb vuit dia-

nes, seguit d'Antonio Garcia amb 

sis– i Rangel Luan va ser deter-

minant. A la represa, novament el 

Granollers va ampliar la diferèn-

cia fins als cinc gols, 13 a 18. Tot 

i això, els locals van posar només 

emoció al tram final, amb un ajus-

tat 19 a 20. De totes maneres, el 

Fraikin no va deixar escapar el tri-

omf en el partit de tornada i final-

ment va remuntar l'eliminatòria 

per guanyar de cinc gols de marge 

a Dinamarca. 

El Granollers trenca una ratxa 

de quatre derrotes seguides amb 

un triomf clar, que permet somi-

ar amb al final a quatre de la Lliga 

Europea. J.L.RODRÍGUEZ B. 

HANDBOL | Lliga Europea  REMUNTA L'ELIMINATÒRIA A DINAMARCA CONTRA L'AARHUS

BMG

Adrià Martínez es perd el tram fi nal del curs
S’han confirmat els pitjors pronòstics per a Adrià Martínez. 

El jugador del Fraikin Granollers s’ha trencat el lligament 

encreuat anterior del genoll dret i necessitarà passar pel 

quiròfan. El club informa en un comunicat que el franquesí 

es perdrà el que resta de temporada per la lesió de gravetat. 

Cop d'autoritat del Fraikin i pas 
als quarts de final europeus

A DINAMARCA  Esteban Salinas en una acció del partit

■ El Fraikin no descansa i té una 
dinàmica intensa d'un partit, gairebé, 
cada tres o quatre dies. Dissabte tornarà 
a jugar la Lliga Asobal i ho farà al Palau 
d'Esports, a les 16 h, contra el seu botxí a 
la semifinal de la Copa Asobal, l'Ademar 
de Lleó. Els vallesans segueixen al 
segon lloc de la lliga amb  un marge de 
quatre punts amb el tercer, el Cuenca. 

DISSABTE TORNA LA 
LLIGA CONTRA EL LLEÓ

Lliga Guerreras  EL KH-7 VOL MÉS DE 4.500 ASSISTENTS AL PALAU

El KH-7 vol batre el rècord
de públic en un partit femení

El BM Granollers vol establir un 

nou rècord d'assistència en un par-

tit d'handbol femení en una com-

petició estatal. El club ha encetat 

una campanya per omplir dissabte 

el Palau d'Esports en el duel de la 

Lliga Guerreras del KH-7 contra 

el Beti-Onak, una trobada trans-

cendental per a la salvació direc-

ta. L'objectiu és superar els 4.500 

assistents d'una semifinal de la 

Copa de la Reina del 2010. "Volem 

omplir el Palau, volem superar 

els 5.000 assistents", explica el 

director general del club, Víctor 

Vilà, que dijous passat va presen-

tar la campanya a les instal·lacions 

de l'empresa patrocinadora KH-7 

Lloreda, de Canovelles.

El preu per accedir al Palau 

d'Esports és del tot econòmic, 

amb un cost de 5 euros. La jorna-

da, evidentment, permetrà veure 

el duel femení, però també el par-

tit de la lliga Asobal del Fraikin 

contra l'Ademar de Lleó, a les 16 

h. A més d'això, el club farà una 

exhibició d'handbol en cadira de 

rodes, a les 16.30 h, i oferirà un 

concert al Palau del grup Pájaros 

Mojados, a les 17.30 h. 

Les entrades fa setmanes que 

ja es van posar a la venda i també 

es podran comprar el mateix dis-

sabte, en cas que no estiguin es-

gotades. El club confia superar el 

rècord femení i, de retruc, ajudar 

l'equip a salvar la categoria. 

A un punt de la salvació
La campanya es va presentar amb 

les capitanes Ona Vegué i Martina 

Capdevila, i amb l'entrenador Ro-

bert Cuesta, que han vist amb bons 

ulls la iniciativa del club. "Serà 

l'últim partit de la fase regular 

al Palau d'Esports i, a més, ens 

estem jugant passar a la fase fi-

nal pel títol o el play out", deia 

Cuesta, qui confia en la resposta de 

l'aficionat granollerí. "El darrer 

gran partit que vam viure amb 

gairebé un ple d'assistència va 

ser l'últim partit a Europa, prop 

de 4.000 espectadors. Ho po-

dem superar", augurava Vegué, 

mentre que Capdevila es mostrava 

emocionat pel gran repte: "El pú-

blic ens ajudarà a sumar els dos 

punts, que són necessaris".

El kH-7 arriba al trascendental 

duel en el seu millor estat de for-

ma de la temporada, després de 

guanyar la jornada passada com-

tra un rival directe per la salvació, 

el Gijón, per 18 a 23. 

Aquest triomf ha permès veure 

el BMG a tan sols un punt de la sal-

vació directa. Tot i això, necessita 

guanyar dissabte el Beti-Onak, en 

aquesta penúltima jornada de la 

fase regular. J.L.RODRÍGUEZ B. 

J.L.R.B.

REPTE  Ona Vegué, Robert Cuesta i Martina Capdevila

ANTONIO RAMA: "HEM ASSOLIT
UNA GESTA QUE NO ENS ESPERÀVEM"

El Fraikin va tornar a viure una nova gesta esportiva europea, que val un 
passi per als quarts de final i seguir somiant amb la final a quatre preuada. 
L'equip d'Antonio Rama va mostrar la seva millor cara en el dia més necessari 
per remuntar una eliminatòria, que al partit d'anada va anar perdent de nou 
gols. "Tenim una sensació immillorable. El partit ha sortit per on volíem. Hem 

treballat moltíssim totes les possibilitats i els hem trencat defensivament, 

hem estat molt forts", deia en acabar el partit el tècnic, molt satisfet per la fita 
aconseguida. L'eliminatòria era complicada perquè els danesos tenien dos gols 
d'avantatge pel partit d'anada, però de seguida el Fraikin ha trencat qualsevol 
estadística en favor dels locals. "Des del principi hem assolit l'avantatge de 

gols que era necessari i hem demostrat tenir la maduresa per jugar tot el 

partit amb aquesta situació. No hem tingut cap fissura en atac i en defensa. 

Fins i tot, en atac hem estat més verticals i hem pogut superar-los, i la 

defensa ens ha ajudat moltíssim a la porteria. Hem assolit una fita que no 

ens esperàvem", assenyalava Rama, que ara espera gaudir dels quarts de final: 
"jugarem contra el Flensburg, que té jugadors que tots hem vist per la tele 

jugant Campionats del Món i Jocs Olímpics, és un somni fet realitat".

Marc Raga, exjugador del BM Gra-

nollers, és la nova incorporació de 

la junta directiva del club presi-

dida per Alfred Serra. El club ha 

informat que Raga desenvoluparà 

tasques en l'àrea esportiva mas-

culina. Raga va ser jugador del 

club des de la categoria aleví fins 

a l'etapa sènior, on va aconseguir 

formar part del segon equip. Tam-

bé va ser jugador del BM La Roca, 

el Barça B i el Mataró. Com a en-

trenador, va ser segon del BM La 

Roca a la Primera Nacional, des de 

la temporada 2019-2020 fins a la 

2021-2022. 

L'exjugador Marc 

Raga, nou directiu 

del BM Granollers

KH-7 BMG - BETI-ONAK

Dissabte, 1 - 19 h Granollers
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Aleix Espargaró (Aprilia) tornarà 

al Gran Premi d'Argentina un any 

després d'aconseguir-hi la seva 

única victòria en una cursa de Mo-

toGP. El pilot granollerí afrontarà 

el cap de setmana la segona cursa 

de la temporada després de com-

pletar el Gran Premi de Portugal. 

A terres portugueses, Esparga-

ró va sumar un sisè lloc en la cursa 

ràpida i un novè en la de diumen-

ge. En total va sumar 11 punts i 

ocupa el setè lloc de la classifica-

ció general. "Hem demostrat que 

som ràpids i crec que no hauria 

pogut demanar més per aquest 

cap de setmana. Haurem de ser 

més incisius en la classificació", 

deia Aleix Espargaró, en veure 

com el seu company, Maverick 

Viñales, aconseguia el segon lloc 

de la cursa de diumenge. 

El germà gran dels Espargaró 

confia millorar en el Gran Premi 

d'Argentina i intentar tornar a 

lluitar per una victòria que el si-

tuaria entre els pilots principals. 

MOTOR | Motociclisme  FA UN SISÈ I UN NOVÈ LLOC, I LA PRÒXIMA CURSA ÉS A L'ARGENTINA

Aleix Espargaró marxa de 
Portugal setè de la classificació

P.E.

ECG - CF MOLLET UE

Diumenge, 2 - 12 h Granollers

Missatge tranquil·litzador de Pol

"Gràcies per l'estima amics, en res estic al màxim!". Amb aquest missatge 
a les xarxes socials, Pol Espargaró (GasGas) ha volgut tranquil·litzar als 
seus seguidors des de la Clínica Quirón Dexeus de Barcelona. El granollerí 
va patir una forta caiguda divendres passat durant uns entrenaments 
del Gran Premi de Portugal, que va provocar un ràpid trasllat a l'hospital 
de Faro i el dissabte a la nit a Barcelona. L'impacte va ser molt fort i Pol 
Espargaró té una fractura a la mandíbula, una a la vèrtebra dorsal i una la 
cervical, a més d'una contusió pulmonar.

L'Esport Club Granollers s'ha 

complicat les opcions de tornar a 

la Tercera RFEF amb una derrota 

al camp del líder, l'Escala. L'equip 

dirigit per David Vilajoana va 

plantar cara als gironins, però 

van perdre 2 a 1. La derrota deixa 

l'ECG al tercer lloc amb 38 punts, 

a 11 del primer classificat. 

Quan queden vuit partits per 

acabar la lliga i l'Esport Club veu 

com les opcions de la Tercera 

s'esmicolen jornada rere jornada. 

L'equip granollerí, com a mínim, 

haurà de centrar-se en assegurar 

l'ascens a la Superlliga Catalana i 

això passa per no baixar del cin-

què lloc. Diumenge, l'EC tindrà un 

nou partit complicat en el derbi 

contra el CF Mollet UE, que lluita 

per la salvació. 

FUTBOL | Primera Catalana

L'ECG s'allunya 

de l'ascens amb 

una derrota contra 

el líder, l'Escala

El CNG va perdre a la piscina de 

l'Askartza, de Bilbao, per 11 a 9. 

L'equip granollerí va arrencar 

amb un parcial desfavorable de 

5 a 3 a la mitja i al tercer perío-

de s'havia ajustat fins al 7 a 6. En 

l'últim quart el CNG no va poder 

capgirar l'electrònic i els locals 

van sentenciar amb un avantatge 

de dos gols. El duel va ser molt in-

tens amb 10 exclusions pels gra-

nollerins i 11 pels bascos. 

El CNG ocupa el tercer lloc amb 

16 punts i segueix en llocs de final 

a quatre per a l'ascens. Els dos pri-

mers classificats sumen un punt 

més que els granollerins, que són el 

CN Premià i CN Sant Feliu, primer i 

segon respectivament. A l'hora del 

tancament d'aquesta edició el CNG 

jugava a la piscina del CN Montjuïc, 

que és cinquè amb 15 punts. 

Pròxim partit
El pròxim partit del Club Natació 

Granollers serà el 15 d'abril con-

tra el CN Premià, a casa. 

WATERPOLO | Primera Divisió

El CNG perd a 

Bilbao però es 

manté en llocs de 

promoció d'ascens
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El Club Bàsquet Granollers, amb el 
suport de l'Ajuntament, col·labora 
en el projecte Esport i cooperació 

al Senegal, de l'Associació Cata-
lana de Solidaritat i Cooperació 
Internacional pel Desenvolupa-
ment, ONGD Al Karia, que consis-
teix a estimular l'esport de base 
femení i el dret a la participació 
professional esportiva de les do-
nes al Senegal, una de les comuni-
tats més nombroses a Granollers.

"Treballem amb tres clubs 

de la província de Kolda que 

tenen equips femenins, unes 

150 noies en total", explicava el 
president d'Al Karia, Xavier Bar-
reda, en la presentació del projec-
te, dilluns al pavelló de bàsquet 
del carrer Girona: "L'objectiu és 

que a més de competir en edats 

juvenils puguin formar-se per 

esdevenir entrenadores i direc-

BÀSQUET | Solidaritat  EL CLUB AJUDARÀ A DIFONDRE LA INCIATIVA I APORTARÀ MATERIAL

El CBG, en un projecte solidari 
d'esport femení al Senegal

tives". Segons Barreda, menys d'1 
de cada 10 entrenadors esportius 
del Senegal són dones. Per això, 
l'ONGD no impulsa un projecte 
competitiu, sinó, sobretot, per 

"promoure la igualtat entre 

homes i dones". I ho fa ajudant 
aquestes noies a titular-se d'acord 
amb la federació senegalesa. 

Difusió i material
El CBG, per la seva banda, ajudarà 
a difondre la iniciativa entre els 
socis del club i col·laborarà apor-

tant material, sobretot sabatilles 
esportives per a les jugadores se-
negaleses. Més endavant, potser, 
es podria promoure algun inter-
canvi o fer que alguna jugadora o 
entrenadora granollerina pogués 
fer una estada al Senegal. "Al CBG 

tenim molts jugadors del Sene-

gal i també volem contribuir 

al ple desenvolupament de la 

dona", deia el secretari del club, 
Francesc Jusmet. 

Per la seva banda, el regidor 
d'Esports, Álvaro Ferrer, recorda-
va que "l'esport és un dels vehi-

cles principals de cooperació" i 
destacava que aquest també és "un 

projecte de cohesió a la ciutat". 
Al Karia va iniciar la iniciativa 

d'esport i cooperació al Senegal 
amb el CB Santa Perpètua, que ara 
ha passat el relleu al Club Bàsquet 
Granollers.  X.l.

NATACIÓ ARTÍSTICA  EL CNG GUANYA CINC MEDALLES

El duet d'Hernández i 
Calvo, subcampió estatal 

El Club Natació Granollers ha gua-
nyat tres medalles en el Campio-
nat d'Espanya absolut de natació 
artística, que va tenir lloc el cap 
de setmana a Mallorca. El club va 
penjar-se una plata i dos bronzes, 
a més, en categoria júnior també 
va pujar al podi amb un or i una 
plata. 

El duet de Judith Calvo i Mireia 
Hernández va aconseguir procla-
mar-se subcampió d'Espanya. Les 
dues nedadores estan en un gran 
moment de forma després de par-
ticipar fa una setmana amb la se-
lecció espanyola en una prova de 
la Copa del Mon al Canadà. També 
van penjar-se un bronze l'equip 

acrobàtic i al solo, Calvo. Pel que 
fa en la categoria júnior, l'equip de 
rutina acrobàtica es va proclamar 
campió d'Espanya i l'equip de lliu-
re, subcampió estatal. També van 
fregar el podi les júnior Valèria 
Parra, amb un quart lloc al solo 
lliure i el duet de Parra amb Irene 
Garrido. 

Amb la selecció júnior
Quatre nedadores de la delegació 
júnior granollerina han estat se-
leccionades amb la selecció espa-
nyola júnior. Irene Garrido, Aitana 
Navarro, Carla Lorenzo i Valèria 
Parra formaran part de la pròxi-
ma convocatòria júnior estatal.  

x.l.

PRESENTACIÓ  Dilluns es va fer l'acte de presentació a la pista del pavelló de bàsquet del carrer Girona

Lliga EBA

El CBG masculí respira més tran-
quil després de guanyar la jorna-
da passada contra el Martinenc, 
per 89 a 96. L'equip dirigit per 
Toni Olivares segueix fora dels 
llocs de la fase de permanència 
una jornada més. El CBG és el setè 
classificat amb 11 victòries i diu-
menge, a les 12.30 h, rebrà el tot-
poderós líder, el Barça B. El club 
no posarà les entrades a la venda i 
aquesta serà gratuïta. 

Entrada gratuïta  
pel CBG masculí 
contra el Barça B

RUGBI  | Lliga estatal

L'Spartans en cadira de rodes va 
guanyar els dos últims partits de 
la fase de grups i s'ha classificat 
per disputar la repesca de la fi-
nal a quatre de la lliga espanyola. 
L'equip granollerí va ser el millor 
conjunt de la jornada de Vitòria 
amb dues victòries de dos partits.  
Els granollerins buscaran el bitllet 
per la final a quatre en una repes-
ca contra els Lobos de València, 
que es disputarà el 29 d'abril. 

L'Spartans jugarà la 
repesca per passar 
a la final a quatre

VÒLEI  | Segona Catalana

El sènior femení de l'AEC Vallbo-
na vol assaltar el primer lloc del 
grup d'ascens de la Segona Cata-
lana. L'equip granollerí ocupa el 
segon lloc amb 18 punts –amb un 
partit menys– i diumenge rebrà 
l'equip líder, el JAKO AEE Institut 
Montserrat Gràcia, que suma 20 
punts. El Carles Vallbona ha fet 
una crida a la seva afició per om-
plir diumenge el Pavelló de can 
Bassa, a partir de les 12 h. 

L'AEC Vallbona vol 
assaltar el lideratge 
del JAKO AEE

El projecte de l'ONGD Al
 Karia consisteix a estimular
 l'esport de base femení i el 

 dret a la professionalització

POLIESPORTIU  VA CELEBRAR-SE AMB PROP DE 750 ESTUDIANTS

Celebrades les Jornades de Primària

Prop de 750 alumnes van participar en les Jornades Esportives de Primària 
del Vallès Oriental, que impulsa el Consell Esportiu i que compta amb el 
suport de l'Associació Esportiva Carles Vallbona i l'Ajuntament. L'activitat 
va tenir lloc el passat divendres a la ciutat. L'activitat va comptar amb 
l'alumnat de diferents centres vallesans, que dividits per equips, van fer 
un matí d'esport entre les modalitats de futbol Sala, futbol-7, voleibol, 
bàsquet, handbol, handbol, futbol flag i korfbal. 

CEVO

CNG

EQUIP  La delegació granollerina a la piscina de Mallorca
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L'aigua regenerada 
és aigua residual 

depurada que no és 
potable, que rep un tractament 
addicional per ser òptima per 
a usos municipals. I Granollers 
la utilitza per a regar els espais 
verds, netejar la via pública i el 
clavegueram de la ciutat. Ho pot 
fer perquè disposa d'una xarxa 
paral·lela d'aigua regenerada com 
a alternativa hídrica a l'aigua po-
table, que ara és clau en la gestió 
de la sequera.

Granollers és un dels més de 

AJUNTAMENT

APLICADES LES MESURES DICTAMINADES PER LA GENERALITAT EN LA FASE D'EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA

Granollers rega i 
neteja amb aigua 
regenerada que 
no és potable

L'Oficina de Gestió de Residus i Neteja Viària també és punt de recollida d'oli usat

Les mesures que s'estableixen en 

el decret per sequera van encami-

nades a reduir el consum d'aigua 

potable i fomentar-ne el seu ús 

conscient i responsable entre la 

ciutadania. Per això les restriccions 

no s'apliquen al reg amb aigües de 

pluja recollides en teulades ni amb 

aigües regenerades.

A més, aquesta fase d'excepci-

onalitat per sequera no comporta 

limitacions a les llars, tot i la li-

mitació de 230 litres per habitant 

i dia, incloent-hi activitats eco-

nòmiques i comercials. El consum 

mitjà d'aigua a Granollers és de 

180 litres, per tant, un consum in-

ferior al màxim permès en situació 

d'excepcionalitat per sequera.

Les mesures que s'apliquen per-

metran contenir l'estat de seque-

ra a la ciutat, que està preparada 

per fer-la front sense afectacions 

rellevants a la ciutadania, a la que 

demana coresponsabilitat i com-

promís en l'ús dels recursos hídrics.

L'aigua de boca, 

garantida a les llars

200 municipis catalans que han 
entrat en fase d'excepcionalitat i, 
per tant, ha d'aplicar les mesures 
dictaminades per la Generalitat 
de Catalunya per a reduir el con-
sum d'aigua potable i recursos 
hídrics, i fer-ne un ús responsable. 
El fet de disposar d'aquesta xar-
xa paral·lela d'aigua regenerada 
permet, per una banda, reservar 
l'aigua potable per al consum de 
boca, i per l'altra, continuar realit-
zant tasques urbanes, que d'altra 
manera, s'haguessin vist afecta-
des per la prohibició de no poder 

utilitzar aigua potable per netejar 
carrers i mobiliari urbà, i regar 
zones verdes i jardins públics.

És per això que, des de l'entrada 
en vigor de la fase d'excepciona-
litat per sequera, les tasques de 

neteja i el reg a Granollers s'es-
tan realitzant amb aquest recurs 
hídric alternatiu, procedent de la 
xarxa d'aigua regenerada, gràcies 
a la qual es pot seguir cobrint el 
servei. Una xarxa amb una longi-
tud de servei de més de 10 qui-
lòmetres, que es va crear fa dues 
dècades –iniciativa pionera en 
els seus orígens–, i que esdevé un 
dels grans puntals per afrontar 
episodis de sequera.
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Ballada oberta de CountryCantada de cançons tradicionals catalanes
El Centre Cívic Palou acull dissabte, 
a les 21.30 h, una ballada oberta de 
Country. La proposta, impulsada 
per Tot Country Granollers, preten 
engrescar a gent de totes les edats.

Dissabte, a les 12 h, hi haurà una cantada popular de cançons tradicionals. 
L'esdeveniment està organitzat, com és habitual, per Avui Cantem, i farà un 
recorregut que començarà a la plaça de la Corona i passarà pel Museu, la 
Fonda Europa, la plaça de les Olles i acabarà a la Porxada. L'acte està obert 
a tothom qui vulgui participar-hi. 

Amatraka i Luq 

Arlequin, a l'Anònims

L'Escola de Música 

franquesina acull 

una jam session

Diumenge, a les 12.30 h, el restau-
rant i llibreria Anònims acull un  
doble concert del cantautor ar-
gentí Luq Arlequin i el grup Ama-
traka. Els músics ompliran l'espai 
d'estils com folk, punk, rock i rap. 
L'espectacle és gratuït i el res-
taurant convida a les persones 
assistents a acompanyar-lo d'un 
vermut. i

L'Escola Municipal de Música 
de les Franqueses ha organitzat 
una jam session que tindrà lloc 
al mateix conservatori divendres 
a les 20 h. L'esdeveniment, que 
està obert a tothom qui hi vulgui 
participar, té la intenció de reunir  
músics locals de tots els nivells i 
obrir un espai on aquests puguin 
mostrar el seu talent. i

MÉS DIRECTES

Dissabte, a les 20 h, la Sala Gran 
del Teatre Auditori acull la pro-
posta Introit. El projecte és una 
producció conjunta entre el grup 
vocal In Crescendo, la cantautora 
Anna d'Ivori i la Cobla Maricel, 
que parla sobre la importància de 
la cultura popular a través de les 
places de la ciutat. 

In Crescendo, creat el 2014 entre 
Granollers i Cardedeu, va ser molt 
popular gràcies a guanyar la se-
gona edició del concurs Oh Happy 

Day! i, des d'aleshores, ha partici-
pat en concerts arreu del país i ha 
col·laborat amb artistes com Manu 
Guix o Mishima. In Crescendo tam-
bé ha editat àlbums com Som In 

Crescendo, Ínfimit i Inesperat. 
Per la seva banda, la Cobla Mari-

cel és una formació sitgetana que 
també suma el talent de joves mú-sics. Des del 2008 fins a l'actuali-
tat, el grup ha participat en balla-
des de sardanes, aplecs, concerts i treballs discogràfics.

Anna d'Ivori és una cantant i 
compositora de Tarragona que va 
començar a dedicar-se a la músi-
ca des de jove. La seva trajectòria 
compta amb premis com el Carles 

amb la col·laboració de l’Agrupa-
ció Sardanista, està dirigit per Mi-
quel Massana i mostra una combi-
nació de música popular catalana i 
altres estils musicals com el blues, 
el pop i la balada. Entre el reperto-
ri que es desplegarà al TAG es po-
dran sentir cançons com l'Oreneta 

de Queralt, de Manuel Oltra i País 

Petit, de Lluís Llach.  à.l

escena gran

'INTROIT' L'obra parla de la importància de les places com a espai cultural

MÚSICA  EN EL PROJECTE HI PARTICIPEN EL GRUP IN CRESCENDO, LA CANTAUTORA ANNA D'IVORI I LA COBLA MARICEL

El Teatre Auditori acull 'Introit', una 
producció sobre la cultura popular

Ds 1 d'abril, 20 h
Teatre Auditori. Preu: 10 - 20 €

Sabaté a la millor cançó en català 
i amb la participació en projectes internacionals. La seva discografia 
inclou Rere els vidres, el seu àlbum 
debut, i Chi sa se un giorno, que 
s'inscriu dins el projecte Amatrice.Segons afirmen a la presenta-
ció de l'obra, els músics compar-
teixen "el gust per la música, 

els assajos, els escenaris", però 
també han de compartir les pla-

ces, cosa que consideren que no 
sempre és fàcil. "A les places i els 

carrers hi passa la vida, la cul-

tura, la música, les festes i els 

moments més importants de 

cada poble i ciutat", sostenen. És 
per aquest motiu que el projecte 
posa el focus en l'espai públic per 
explicar el valor de compartir i 
transmetre cultura i música. 

L'espectacle, que també compta 

n El Teatre Auditori, amb la voluntat de 

fer que les funcions de l'espai siguin 

accessibles a tots els públics, ofereix a 

tots els espectacles de la programació 

l'opció de demanar un bucle magnètic 

portàtil i ajuda auditiva. A més, el tea-

tre també ha inclòs en aquesta tempo-

rada l'audiodescripció i subtitulació a 

les obres Muerte de un viajante i Terra 

baixa, per exemple.

UN NOU ESPECTACLE 

ACCESSIBLE 

CULTURA

La garriguenca Núria Conangla, en 
col·laboració amb l'Escola de Mú-
sica Amics de la Unió, ha publicat 
aquesta setmana la cançó Lliure 

com el vent. El senzill, que ja va es-
trenar-se a Llinars i a Granollers a 
l'entorn del 8-M, parla sobre la fi-
gura femenina i fa valdre el talent 

i capacitats de les dones.
Sota el nom artístic NU, Núria Co-

nangla presenta aquesta proposta, 
que ha treballat amb els cors Sound 
8, Cor A-Sons i Cor U-Sound. La can-
çó és d'estil pop, la producció musi-
cal ha estat a càrrec de Jordi Campoy 
i ha estat mesclada i masteritzada 

per Xasqui Ten a Ten Productions. 
La lletra, segons afirma la música, 
va dedicada a "totes i cadascuna 

de les dones". El missatge que vol 
transmetre és el de ressaltar tots 
els èxits que han aconseguit dones 
en diversos àmbits, i demostrar que 
les dones tenen moltes capacitats. 

Composició de Núria Conangla en 

clau feminista per a Amics de la Unió

"Demostrem que ja som invenci-

bles!", clama la cançó.
La col·laboració ha estat una 

iniciativa dels Amics de la Unió. 
Dimarts 7 de març la proposta va 
cantar-se per primer cop davant 
del públic de l'Escola Municipal de 
Música de Llinars. Els cors partici-
pants també van voler mostrar la 
peça a la Sala Tarafa divendres 10 
de març, en un concert intergene-
racional on es van afegir el Cor Pe-
tits Cantors, el Cor Allegro, el Cor 
Gaia i el Cor Jove. i à.l.

La Tintorera s'uneix

al Maratafolk 2023
L'ateneu La Tintorera acull aquest 
divendres una sessió dedicada al 
festival Maratafolk, que enguany 
celebra el seu 20è aniversari. La 
nit comptarà amb el DJ K1000, Ca-
mil Armengol, qui posarà música 
popular i típica de festa major des de les 20 h fins a les 22 h. i



dj, 30 març 2023 27

Després de dos mesos omplint 

Granollers de música, la 33a edi-

ció del Festival de Jazz arriba a la seva fi aquest divendres. El tanca-

ment anirà a càrrec d'Alba Careta i la JazzGranollers Ensemble, que seran a les 20 h al Casino. La trom-petista hi portarà el seu darrer 
disc, Teia, que va publicar a prin-cipis de febrer.La jove cantant i trompetista 
es va formar als Països Baixos, al conservatori Koninklijk Conser-vatorium de l’Haia i al Conserva-torium Van Àmsterdam, i també a l'ESMUC de Barcelona. Tot i la seva joventut, Careta–nascuda el 1995– ha actuat amb músics i 
formacions de renom internaci-

onal com Carles Benavent i Ben 

Wendel, i ha tocat a espais com el 

Festival Internacional de Jazz de Madrid o Jazzlandia a Donostia. La catalana també ha estat guar-

donada amb premis com el millor disc de jazz als Premis Enderrock 2019, amb el seu primer treball, 

La JazzGranollers Ensemble i Alba  
Careta tanquen el 33è Festival de Jazz

MÚSICA  EL CASINO ACOLLIRÀ EL DARRER CONCERT, EN QUÈ LA TROMPETISTA PRESENTARÀ ELS TEMES DEL SEU DARRER DISC

Ferran Riera recull 

en un llibre la vida 

de Jaume ArnellaLa llibreria La Gralla acull demà, 
divendres, a les 19 h, la presentació 

del llibre Jaume Arnella: artesà de 

cançons. L'obra, de Ferran Riera Vi-
ves, narra la vida del músic, alhora que explica l'evolució del moviment cultural de mitjans dels anys 60. El romancer Jaume Arnella, de Santa Eulàlia de Ronçana, és un músic que ha marcat la cultura local i popular amb les seves can-çons.  Arnella ha fet difusió de les seves creacions arreu del terri-tori català, i en especial, al Vallès. L'any 2016 es va fer el documen-

tal Jaume Arnella, el joglar per fer una aproximació a la seva figura i obra a través d’un recorregut pels diferents espais que han marcat la seva trajectòria, com Granollers, Barcelona i l'espai rural de Gallecs. Ferran Riera, en el llibre, apro-fundeix encara més en la figura d'Arnella i com va lluitar per pro-tegir la cultura i el territori durant el franquisme. L'autor presentarà l'obra a l'Espai Gralla en compa-nyia del mateix Arnella i de Jordi Pujol Cortés. i

A LA GRALLA

Orígens, i recentment ha estat guanyadora del Premi a Jove Ta-

lent del Jazz, als premis de l'Asso-ciació de músics de jazz i música 
moderna de Catalunya (AMJM). En aquest darrer disc, la música fa un recull de les seves darreres 
composicions inspirades en vi-

farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

938172681
farre@farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras 
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso

Recupere su independencia con 
nuestras sillas salvaescaleras

www.farre.es

vències pròpies. El títol, Teia, fa referència a la fusta resinosa o a l'estella d'aquesta que crema amb facilitat. Les vuit cançons de l'àl-bum giren entorn "els conflictes 
interns que totes experimen-
tem entre allò que ens imposen 
i el que realment volem per a 
nosaltres mateixes". Segons l'ar-tista, el disc utilitza la metàfora de la foguera per parlar d'aquest foc que "ens inspira i ens acompa-
nya", i que està compost per peti-tes branques, que són les experi-ències personals. Alba Careta estarà acompanya-da per la JazzGranollers Ensemble, amb el saxo de Lucas Martínez, el piano de Roger Santacana, el con-trabaix de Giuseppe Campisi, la ba-

teria de Josep Cordobés, els violins de Lluna Aragón i Jaime del Blanco, la viola d'Irene Argüello, el cello de Marta Roma, la flauta de Pablo Sel-nik, el clarinet de Pau Domènech, la percussió de Juan Pérez i la guitarra i direcció de Joan Sanmartí. i À.l.

L'Ensembla Jazz Orquestra al Casino

La formació Emsembla Jazz Orquestra i els combos del conservatori Josep 
Maria Ruera van oferir dissabte un concert de jazz i música moderna al 
Casino. La jornada va mostrar el talent dels joves músics de Granollers.

toni torrillas
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La Sala Zero de Roca Umbert va 
inaugurar dijous l'exposició foto-grà�ica Corrents d'imatges, resul-
tat d'un intercanvi artístic entre el 
Centre Vu de Quebec, al Canadà, i 
l'Espai d'Arts de Roca Umbert. El 
projecte ha reunit cinc artistes 
quebequesos i catalans, que van 
començar el procés creatiu a par-
tir d'una correspondència foto-grà�ica digital en plena pandèmia. 

A la inauguració hi van assistir 
dues de les artistes que han parti-
cipat en la iniciativa. D'una banda, 
Eva Quintas, artista originària de 
Barcelona, però que actualment 
viu al Canadà, va presentar el seu treball, que ha estat una re�lexió 
d'allò  abandonat. La fotògrafa es 
va inspirar en les botigues, restau-
rants i altres espais públics que 
van ser abandonats durant el con-�inament. "Les obres són fruit 

Correspondència fotogràfi ca 
entre el Quebec i Catalunya

À.L

ART  LA MOSTRA 'CORRENTS D'IMATGES', QUE SERÀ A ROCA UMBERT FINS AL 25 DE JUNY, ÉS RESULTAT D'UN INTERCANVI ENTRE ARTISTES D'AMBDUES CULTURES

FOTOGRAFIA Dijous es va inaugurar l'exposició amb dues de les participants

d'un procés sentimental com-

plex, on la mort i la tristesa ens 

van tocar de prop", sosté.
Per la seva banda, Laia Moreto, 

que va ha estat la parella artística 
de Quintas, va posar el focus en 
dues idees radicalment oposades: 
la casa com a refugi i un espai tan-
cat com a reclusió i privació de la 
llibertat. L'artista va transmetre 
aquesta segona visió en una de 
les obres, Le Ciel, una instal·lació 
d'art que mostra un cel que es 
trenca. "Vaig voler plasmar la 

visió d'un pres mirant per la 

�inestra, des d'un espai en blanc 
on no pot prendre decisions ni 

veure el cel obert", a�irmava.
A banda de les obres de les 

dues artistes, hi ha altres propos-
tes com la d'Andrée Barrette. El 
canadenc es va inspirar en una 
aplicació de venda d'articles de 

segona mà, i va veure que moltes 
dones del país venien el seu vestit 
de núvia, però, com volien fer-ho 
de manera anònima, utilitzaven 
diferents tècniques per tapar la 
seva cara. L'artista va fer servir les fotogra�ies per re�lexionar sobre 
la relació entre les persones i la 
tecnologia.

A la inauguració també hi van 
assistir altres persones involucra-
des en el projecte, com el fotògraf 
Joan Fontcuberta, que ha estat 
membre del jurat que ha avaluat 
els treballs. L'alcaldessa Alba Bar-
nusell, qui també va ser present a 
l'acte, va remarcar que "Grano-

llers és un espai obert a l'art, i 

aquest ajuda a crear la nostra 

identitat". Segons Barnusell, ini-
ciatives com aquesta són molt bene�icioses per la ciutat, ja que 
ajuden a generar vincles en l'àm-

bit internacional.
Tant Quintas com Moreto van 

valorar el projecte molt positi-
vament. "Hem après que la co-

municació és possible a través 

d'imatges, tot i les seves limita-

cions", constataven, tot explicant 

que ha estat una manera "de tra-

vessar els quilòmetres de dis-

tància que ens separaven". L'ex-posició es podrà visitar �ins al 25 
de juny, i diumenge, a les 11.30 h, 
es farà una visita guiada de la mà 
de les dues artistes. ❉ À.L.

LITERATURA  EL LLIBRE, DE L'EDITORIAL ALPINA LLIBRES, CONTRIBUEIX A LA MEMÒRIA HISTÒRICA

L'escriptora Núria Ribalta pre-
senta el seu darrer treball, Una 

poncella entre la borra, avui, di-
jous, a les 19 h, a La Gralla. El 
llibre, publicat per l'editorial 
granollerina Alpina Llibres, té la 
intenció de contribuir en la me-
mòria històrica local.

Núria Ribalta Sanz, nascuda a 
Granollers, és una escriptora lli-
cenciada en geografia, història i fi-
lologia catalana. El seu debut en la 
literatura va ser Bitllet de tornada, 
un llibre que va guanyar el Pre-
mi de Narrativa Consell Comarcal 
d'Òmnium Cultural de Granollers el 2006. Des d'aleshores, Ribalta ha 
participat en altres treballs relacio-
nats amb la història de Catalunya.

En aquest últim llibre, l'autora 
narra la història de Granollers 
durant el franquisme a través de 

testimonis personals. L'obra està 
escrita des de la seva perspec-
tiva, com a neta de les famílies 
Sanz-Moles i Estany-Bassa, i dóna 
veu a les persones que van patir 
la repressió política i social de la 
dictadura franquista a través dels 
seus records i vivències.

Entre d'altres, la novel·la trac-
ta temes com l'exili, l'empreso-
nament, la depuració i el càstig. 
A banda de presentar el context 
general de l'època i narrar els 
fets històrics més rellevants de 
la Guerra Civil i la postguerra a 
Granollers, el treball busca fer 
d'altaveu col·lectiu d'aquestes 
experiències que, segons afirma 
l'autora, "van marcar tota una 

generació, especialment a les 

dones vinculades a la indústria 

tèxtil granollerina".

ARXIU

LLIBRE  El franquisme a Granollers

Núria Ribalta recull el testimoni de

granollerins durant el franquisme

La presentació serà a l'Espai 
Gralla i comptarà amb la presèn-
cia de l'historiador vallesà Joan 
Garriga i Andreu. 

Vicens Vacca, un dels artistes de 
referència de l'art sonor a Catalu-
nya, ha publicat Bellesa al vol, un 
treball en acústic. La peça, que ha 
fet juntament amb l'enginyer de 
so Denys Sanz, té 30 minuts de 
durada i no acompanya el so de 
cap recurs visual. 

Vacca es caracteritza per fer 
servir el so com a un element 
plàstic, no com a complement 
d'alguna cosa física. Malgrat ser 
descendent d'una família de mú-
sics de jazz, l'artista opta per l'art 
contemporani des dels seus ini-
cis. Els treballs de Vicens Vacca 
s'han pogut veure al Museo Patio 
Herreriano de Valladolid, a la ga-
leria Play i l'espai Errant Sound 
de Berlín, a La Virreina Centre 
de la Imatge, el Museu Picasso i 
l'Arts Santa Mònica de Barcelona, 
i a l'Espai d'Art Contemporani de 
Castelló, entre d'altres.

L'artista Alba de Armengol es-
trena dilluns l'exposició Arrels 

de plàstic a l'equipament juvenil 
Gra. La granollerina, que es dedi-
ca al disseny gràfic, la il·lustració 
digital i la pintura, forma part de 
la primera promoció de la inicia-
tiva Exposa't, una iniciativa que 
dona suport a joves creadors del 
Vallès Oriental. La primera artista 
que va mostrar el seu treball va 
ser Marina Woolf, amb l'exposició 
The Bones Notícies. 

Ara, Alba de Armengol presen-
tarà la seva feina en una proposta 
que inclourà 8 quadres de diferents 
tamanys, que aniran acompanyats 
d'una instal·lació de plantes i altres 
detalls que reforçen la idea que vol 
transmetre. Totes les obres seran 
reivindicatives, i parlaran sobre la 
relació entre les persones i la natu-
ra, i la necessitat de preservar "les 

nostres arrels", explica. ❉

'Bellesa al vol', el 

darrer treball sonor 

de Vicens Vacca

Alba de Armengol 

estrena una mostra

de pintura al Gra
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ESCOLES DE DANSA  Els centres van omplir de so i ritme la plaça de l'Església

El cap de setmana passat va clou-
re l'edició de Dansa Metropolita-
na 2023 a Granollers. Els darrers 
espectacles, entre els quals hi 
havia una exhibició de les escoles 
de dansa de Granollers, van posar 
punt i final a una agenda amb més 
d'una desena d'actes. 

La programació d'enguany ha 
acollit tant ballarins i coreografs 
reconeguts internacionalment 
com també artistes locals. En  
aquesta línia, i seguint la tradició, 
dissabte a la tarda es va fer una 
mostra de dansa a la plaça de l'Es-
glésia, en què van participar els 
alumnes de mitja dotzena d'esco-
les. Centres com Mi Zona, Bambú, 
Klass, Tutu & Pointe i Àgueda Mu-
rillo van mostrar les coreografies 
que han estat treballant durant 
aquest curs. Entre els estils que es 
van ballar hi havia el hip-hop, el 
jazz o el clàssic. 

La jornada no va acabar aquí, ja 
que un cop va finalitzar la mostra 
també hi va haver un espectacle 

El talent local tanca la segona
edició del Dansa Metropolitana

toni torrillas

DANSA  EXHIBICIÓ A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA DE HIP-HOP, JAZZ I CLÀSSICA I ACTUACIONS DE LES ESCOLES GRANOLLERINES 

La iniciativa de 

dansa Mapadeball 

arriba a Sant Celoni

El projecte Mapadeball, ja con-
solidat a Granollers, arriba per 
primer cop a Sant Celoni. La ini-
ciativa, liderada pel Mercat de les 
Flors i la Xarxa Transversal, va ar-
ribar el 2013 a Granollers, i té la 
intenció d'apropar el llenguatge 
del moviment i la dansa contem-
porània al públic més jove. Aquest 
projecte, que abans s'anomenava 
Tots Dansen, ja fa anys que té pre-
sència al Vallès Oriental. Enguany, 
de la mà de l'INS Baix Montseny i 
l'Ajuntament de Sant Celoni s'ex-
pandeix al municipi. Un total de 
80 alumnes de segon d'ESO de 
l'institut participaran en la pro-
posta. Durant tot el curs treballa-
ran les coreografies de Pere Faura 
amb l'acompanyament de la for-
madora i ballarina Alba Raventós. 

L'espectacle que preparen s'a- 
nomena Celebració. Els diumenges 

de la vida, i es podrà veure a l'Ate-
neu de Sant Celoni el pròxim 18 
de maig en dues funcions: a les 13 
h, en format escolar, i a les 20 h, 
per al públic familiar. i

EL PROJECTE S'EXPANDEIX

n L'Escola Bambú de Granollers s'ha 
endut la segona i tercera posició, en 
trio i solo respectivament, a la com-
petició Artdance 2023. El certàmen 
de dansa, que va tenir lloc a Cornellà, 
compta amb la participació d'esco-
les d'arreu de territori i engloba estils 
com el jazz, el contemporani o el show. 
La competició ha estat el debut de les 
ballarines Emma Callejón, Janna Torres 
i Carla Negre. Entrenades per la pro-
fessora Tania Moya, van aconseguir 
endur-se la medalla de plata de jazz 
modern en una rutina conjunta, i la de 
bronze en la categoria individual. 

ÈXIT DE L'ESCOLA 
DE DANSA BAMBÚ 
A L'ARTDANCE 2023

en aquest mateix espai. La façana 
de l'equipament juvenil Gra es va 
omplir d'art i va ser escenari de la 
performance Projecte Sena!, de la 
companyia Delrevés. El grup va 
portar  a la plaça la seva original 
proposta de dansa vertical, en 

què els artistes es van penjar de 
l'edifici per fer acrobàcies i movi-
ments aeris. A banda de la coreo-
grafia, l'obra també va incloure 
projeccions audiovisuals. 

L'endemà, diumenge, la coreò-
grafa Lorena Nogal i la companyia 

Hotel Col·lectiu Escènic van pre-
sentar l'espectacle Aquí a La Tèr-
mica de Roca Umbert. La proposta 
va ser l'últim acte del programa.

Aquest ha estat el segon any 
consecutiu que el Festival Dansa 
Metropolitana aterra a Granollers, 
i l'organització té la intenció que 
l'any que ve la ciutat torni a for-
mar part d'aquesta iniciativa. i
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 30 de març al diumenge 2 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 12º  21º 11º  19º 7º  19º 7º

HANDBOL. DISSABTE 1, 16 h
FRAIKIN GRANOLLERS - ADEMAR LEÓN
Palau d'Esports de Granollers
Amb Carles Garcia i Sergio Iglesias

BÀSQUET. DIUMENGE 2, 12.30 h
CB GRANOLLERS - FC BARCELONA
Pavelló municipal del carrer Girona, Granollers
Amb Carles Garcia

FUTBOL. DIUMENGE 2, 12.30 h
ESPORT CLUB GRANOLLERS - CF MOLLET
Camp municipal del carrer Girona, Granollers
Amb Emma Montané i Dani Godoy

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

GRAN REBUDA DE LA 
JORNADA SOLIDÀRIA 
DE FARRETES BLAUS

La colla Farretes Blaus va celebrar dissabte una jornada solidària a Roca Umbert 

per recaptar diners per la investigació de la leucèmia infantil. Malgrat que enca-

ra no ha acabat el recompte de la xifra aconseguida, la colla valora molt positi-

vament l'esdeveniment, que és el primer que organitza de caràcter benèfic. "Va 
venir molta gent, i l'acollida va ser boníssima", afirma Alba Sánchez, membre del 

grup motor, que va rebre ajuda de molts col·lectius de la ciutat. Gràcies a l'èxit de 

la jornada, la colla infantil es planteja fer aquest acte de manera anual. 

TONI TORRILLAS

CULTURA POPULAR  LA COLLA GRANOLLERINA VA RECAPTAR DINERS PER LA LEUCÈMIA INFANTIL

Amb l'arribada de la Setmana San-

ta, la parròquia de Sant Esteve de 

Granollers ha organitzat els habi-

tuals actes litúrgics de celebració 

de. El tret de sortida, com marca la 

tradició, serà aquest Diumenge de 

Rams, que començarà a les 10.45 

h amb un espai solidari i continu-

arà amb un pregó, la benedicció 

de palmes i palmons i una missa 

solemne. 

El programa d'enguany recupe-

ra l'antiga tradició del Pregó de 

Setmana Santa, que tindrà lloc a 

l'atri de l'Església de Sant Esteve 

demà, divendres, a les 18.45 h. 

Un altre dels actes és per dijous 

Sant, quan es rentaran els peus a 

12 infants i adolescents que seran 

batejats durant aquesta pasqua. 

L'acte serà a les 20 h, en una missa 

especial amb la Coral Albada. 

A banda del pregó, també es farà 

el Via Crucis, que se celebrarà di-

vendres Sant. Amb inici a la parrò-

quia dels franciscans a les 11 h, el 

recorregut comptarà amb música a 

càrrec de la Banda A.C. Agrupación 

Musical Ciudad de Teruel. En fina-

litzar l'acte, el mateix grup oferirà 

un concert a la plaça de l'Església. 

A les 18.30 h tindrà lloc al temple 

l'ofici de la Passió i Mort del Se-

nyor, amb la participació del Cor 

Rogent. El cap de setmana els actes 

es tancaran amb la vetlla pasqual, 

dissabte a les 21.30 h, i amb la mis-

sa de Pasqua, que serà diumenge 

i comptarà amb el concert de les 

corals Pueri Cantores i Sol Ixent. 

Altres esglésies granollerines,  

com la de Palou i la de Can Bassa, 

també oferiran misses especials 

en les dates més assenyalades. i

TRADICIÓ  BENEDICCIÓ DE PALMES I PALMONS A LA PLAÇA

Diumenge de Rams, el tret 

d'inici de la Setmana Santa

TEATRE  LA MOSTRA VA TANCAR-SE AMB L'OBRA 'CÚRCUMA', DE LA COMPANYIA FREC A FREC

PAM Teatre guanya la 17a edició 
del Festival dels Amateurs

El Festival dels Amateurs va posar 

fi a la 17a edició amb l'espectacle 

Cúrcuma, de la companyia va-

llesana Frec a Frec, i el lliurament 

del premi dissabte passat al Tea-

tre Auditori de Bellavista. 

L'espectacle guanyador ha estat 

La nit de Sant Joan, una adaptació 

de l'obra de Dagoll Dagom de la 

companyia PAM Teatre del Casal 

Sant Pere de Terrassa. Amb la 

proposta que van presentar al fes-

tival, la companyia va voler trans-

portar el públic "a la màgia dels 

contes d'infants, a les revetlles 

al carrer i a quan els joves te-

nien hora per tornar a casa". 

L'obra va apel·lar a les emocions i 

records de la infantesa dels assis-

tents, amb les mítiques cançons 

de Jaume Sisa.  

El grup terrassenc ha estat el 

més votat pel públic, i s'ha endut 

un premi de 500 euros. A banda 

d'aquest premi, totes les propos-

tes s'han presentat enguany han 

estat dotades de 600 euros per la 

seva participació. 

El Festival dels Amateurs en-

guany ha comptat amb 6 espec-

tacles d'arreu del territori català, 

com Cassà de la Selva, Figueres i 

Santa Eulàlia de Ronçana. A banda 

d'aquests municipis, l'edició tam-

bé ha comptat amb dues propos-

tes de les Franqueses. i

CLOENDA I VEREDICTE  El grup del Casal Sant Pere de Terrassa s'ha endut el premi per l'adaptació de  'La nit de Sant Joan' 

TONI TORRILLAS

L'Associació Cultural de l'Art del 

Bonsai ha organitzat una troba-

da oberta dissabte, a les 9 h, a 

les Antigues Escoles de Llerona. 

L'activitat pretén reunir amants i 

aficionats del bonsai per compar-

tir tècniques per treballar amb 

aquests petits arbres. 

L'associació està formada per 

persones de totes les edats que 

comparteixen aquesta passió que 

consideren un vehicle d'expressió 

creativa. Segons els membres del 

grup, "l'associació ens permet 

compartir el nostre treball, 

millorant dia a dia les nostres 

habilitats". El bonsai permet, 

segons afirmen, trobar un balanç 

entre la bellesa de la natura i l'art.

Els apassionats pel bonsai ja han 

fet en nombroses ocasions exposi-

cions, tallers i trobades a les Fran-

queses i a Granollers amb la inten-

ció de fer arribar a la gent aquest 

art. Aquest desembre, l'associació 

va oferir una activitat infantil per 

aprendre a cuidar un bonsai en el 

marc de la Fira de Nadal. i

Trobada oberta a aficionats 

a l'art del bonsai a Llerona
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Taller de roses de Lego a Abacus

Dissabte (12 h), Abacus oferirà un taller de creació de 

roses amb peces Lego. L'activitat, dirigida a infants, vol 

engrescar a la canalla a fer el seu propi detall de Sant 

Jordi, d'una manera original. El taller és gratuït, però la 

botiga recomana inscriure's a la seva pàgina web. 

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

LES FRANQUESES

DIJOUS, 30

17 h Palau d'Esports de Granollers

Acte inaugural. Jocs Special Olympics
19 h Llibreria La Gralla

Presentació del llibre Una poncella 

entre la borra, de Núria Ribalta
19 h Museu de Granollers

Xerrada a càrrec de SOS Racisme
19.30 h Escola de Música J.M. Ruera

Concert de piano. Back & Company

DIVENDRES, 31

11 h Plaça de la Porxada i altres places

Fira dels Jocs Special Olympics
20 h Casino Club de Ritme

Cloenda del Festival de Jazz i concert amb 
Alba Careta i JazzGranollers Ensemble

DISSABTE, 1

11 h Plaça de la Porxada i altres places

Fira dels Jocs Special Olympics
12 h Plaça de la Corona

Cantada de cançons populars catalanes
17.30 h Centre Cívic Nord

Tarda oberta de jocs de taula
20 h Teatre Auditori de Granollers

Concert. Introit, amb In Crescendo, 
la Cobla Maricel i Anna d’Ivori
21.30 h Centre Cívic Palou

Ballada oberta de Country

DIUMENGE, 2

10 h Plaça de la Porxada

Caminada inclusiva Jocs Special Olympics
11 h A.V. Can Mònic

Taller de plastelina i pintures
12 h Palau d'Esports de Granollers

Acte de cloenda. Jocs Special Olympics

AGENDA

El Campanar de Canovelles acollirà a

quest dissabte a la nit una nova edició 

de la Festa Jove. La iniciativa, que 

va començar l'any 2021 impulsada 

pel Sindicat d'Estudiants de l’Institut 

Bellulla, té la intenció de donar resposta 

a les demandes del jovent, i evitar que 

els adolescents hagin de marxar fora 

del municipi per gaudir d'oci nocturn. 

La colla Gegantera de Canovelles s'ha 

encarregat  d'organitzar l'activitat. La 

nit començarà a les 23 h i comptarà amb 

els DJ Lopju, Martinez i Dennis Iuda, que ompliran l'espai de música fins a les 3 h. 

La festa és per a joves majors de 16 anys i és imprescindible presentar el carnet 

d'identitat per accedir-hi. Les entrades tenen un preu popular de 2 euros perquè 

la iniciativa sigui accessible per a tothom. 

Llegir,
quin viatge!

Bossa
exclusiva

de Sant Jordi*
dissenyada per

Genie Espinosa

*Per compres a partir de 40€ en llibres, fins al 22/4 o exhaurir existències.

Nova edició de la Festa Jove  

a El Campanar de Canovelles

DIJOUS, 30

17.30 h Biblioteca de Bellavista

Hora del conte per a nadons

Exposicions

Museu de Granollers 

Tabula rasa. In illo tempore. Permanent
Granollers, el centre de la perifèria

de B. Barris. Fins al 9 d'abril
L'infern de Dante. Fins al 30 d'abril
Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent
(In)Visibles i (O)cultes. 

8a Mostra d'arquitectura del Vallès. 
Fins al 21 d'abril
Corrents d’imatges. Fins al 25 de juny
Espai Gralla, llibreria La Gralla

Àfrica Fanlo. Fins al 10 d'abril
Galeria Artemisia

Interiors, de Paco Cámara. 
Fins al 13 de maig
Equipament Juvenil Gra

Arrels de plàstic, de l'artista Alba 
de Armengol. Des de dilluns

18 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Taller de cuina

DIVENDRES, 31

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Punt de trobada
19 h Ateneu Popular La Tintorera

Música amb Dj k1000, menjar i beure
20 h  Escola Municipal de Música

Jam Session de música en directe

DISSABTE, 1

9 h Antigues Escoles de Llerona

Trobada d'afi cionats als bonsais

Fins al 9 d'abril
Centre Cultural de Bellavista

Temps i emocions. Vencem 

l'Alzheimer. Fins al 31 de març
Agrupació Excursionista 

Fotografi es del 18è Concurs 
La Muntanya. Fins al 21 d'abril
Ajuntament de Granollers

Esports a l'aire lliure. 

Fins al 14 de maig
Biblioteca Roca Umbert
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