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EN PORTADA

La meitat 
d’inspeccions a 
plantes revelen
incompliments 
ambientals
L’any passat la Generalitat va alertar 
de la contaminació atmosfèrica de les 
empreses franquesines Befesa i Derypol 

Quatre de les set empreses de 
Granollers i les Franqueses amb 
incidència ambiental potencial-
ment elevada inspeccionades en-
tre 2016 i 2017 pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat van obtenir un infor-
me negatiu. És a dir, que el control 
concloïa que les condicions fixades 
en les autoritzacions ambientals 
s’incomplien. Així es desprèn dels 
expedients d’inspecció que recull 
anualment el govern català i que 
detallen les conclusions de les vi-
sites in situ a les empreses, en les 
quals “es verifica el compliment 
de les normatives en matèria 
d’emissions a l’aire, aigua, resi-
dus, sòls, sorolls i vibracions, 
contaminació lumínica, etc.”, 
apunten fonts del departament.

Concretament, de les 18 empre-
ses –9 a Granollers i 7 a les Franque-
ses– amb aquest tipus de llicència 
ambiental, se’n van inspeccionar 5 
de Granollers –de les quals 2 van 
presentar algun incompliment el 
2016– i 2 de les Franqueses, que 
van obtenir un informe negatiu per 
no garantir el compliment adequat 

en qüestió de contaminació atmos-
fèrica. En el cas de les Franqueses 
es tracta de Befesa Aluminio –una 
firma que des de 1982 treballa en 
la recuperació d’alumini d’escòri-
es, llimadures i ferralles per trans-
formar-les en lingots–, i Derivados 
y Polímeros (Derypol), que fabrica 
matèries plàstiques. 

Les altres empreses inspecciona-
des que no van complir les condici-
ons d’autorització en una inspecció 
de fa dos anys són la firmes grano-
llerines A3 Aprofitament, que va 
incomplir les condicions de pres-
cripcions com a gestor de residus, 
i l’empresa de desballestament de 
vehicles Ferimet, que no garantia 
un compliment adequat en matè-
ria de producció de residus, funcio-
nament de les activitats i prescrip-
cions com a gestor de residus. Es 
dóna la circumstància que Ferimet 
–a la carretera Interpolar– va patir 
l’any passat un incendi en una pila 
de ferralla.

En canvi, les empreses APC Eu-
rope, Evonik i Amcor Flexibles, que 
també van passar una inspecció el 
2016, van obtenir un informe posi-

tiu pel que fa a garantir un compli-
ment adequat de les condicions de 
l’autorització ambiental.

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha explicat que 
aquest any inspeccionarà 671 acti-
vitats econòmiques arreu de Cata-
lunya, una xifra que suposa gairebé 
la meitat de les 1.456 activitats au-
toritzades a Catalunya d’aquestes 
característiques, 444 de les quals 
són activitats industrials; 93 de 
gestió de residus; 36 dipòsits con-
trolats de residus, i 883 explotaci-
ons ramaderes. Al Vallès Oriental 
està previst que enguany s’inspec-
cionin 49 activitats –30 industrials, 
15 de gestió i dipòsit de residus i 4 
ramaderes–.

Segons Territori, les empreses 
que en últimes inspeccions han 
acreditat un compliment satisfac-
tori de l’autorització ambiental 
veuran reduïda la periodicitat de 
la inspecció, i també es faran con-
trols no programats per investigar 
denúncies, accidents i incidents o 
comprovar si s’han corregit els in-
compliments declarats en inspec-
cions anteriors. i X. lloreda / m. eras

Queixes veïnals

Canvis al planejament

18 Befesa ha estat protagonista  
d’algunes queixes veïnals per pudors, 
així com per soroll, sobretot dels  
habitatges més propers. Així, la 
fàbrica instal·lada al polígon Pla de 
Llerona, ha arribat a rebre cartes del 
Consell del Poble de Llerona perquè 
solucioni aquestes molèsties.

SÓN LES EMPRESES DE LA ZONA
COBERTES PEL PLA D’INSPECCIÓ
ambiental integrada de Catalunya 
durant el període 2017 i 2019. 
Per tant, si no han estat objecte 
d’un control, el poden passar aquest 
any o el vinent. Es tracta de les 
granollerines APC Europe, Evonik 
España y Portugal, Ferimet, Reenvas, 
Amcor Flexibles España, A3 
Aprofitament assessorament 
ambiental, CRT Tega Enviland, Planta 
de Digestió Anaeròbica i Compostatge 
del Consorci de Residus i Gestión  
de Residuos Contaminantes; 
i les franquesines Befesa, Sandoz  
Industrial Products, Bioquim, 
Derypol, Aleaciones Prealeaciones
y Desoxidantes, Pinsos Grau 
i Envases JC Guevara.

Derypol, al polígon Congost i propera 
al nucli urbà de Corró d’Avall i al 
Centre de Recursos Agraris Can Ribas, 
anunciava l’any passat una inversió 
de 900.000 euros per ampliar
la capacitat productiva de la planta,
ara consolidada però que anys abans 
estava en perill. De fet, el 2012 
l’Ajuntament de les Franqueses va 
aprovar un conveni urbanístic que va 
permetre, després del vistiplau 
de la Generalitat el 2013, requalificar
la seva parcel·la en zona industrial i 
garantir la continuïtat de Derypol,
amb uns 60 llocs de treball, al municipi.

xavier solanas
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Agevo enceta nou cicle de xerrades
Agevo és una de les entitats que també s'han sumat a 
la commemoració del bombardeig amb xerrades específiques. 
D'altra banda, aquesta setmana ha donat a conèixer el nou trimestre 
de xerrades al Museu, que s'iniciaran el dimarts 3 d'abril (18.30 h) 
amb la Història del còmic en català, a càrrec de Jordi Riera.

GRANOLLERS. Can Jonch Centre 
de Cultura per la Pau ha acollit 
el tret de sortida al programa 
Granolllers. Vila Oberta, per 
recordar el 80è aniversari del 
bombardeig sobre la ciutat del 
31 de maig de 1938, una progra-
mació que començarà a l'abril. 
"És una commemoració de la 
ciutat, que s'expressa de ma-
nera plural", assegura l'alcalde, 
Josep Mayoral. De fet, a banda 
dels actes habituals a l'entorn 
del 31-M, enguany el progra-
ma s'allargarà fins al gener de 

2019, quan també es compliran 
80 anys dels bombardejos del 
24, 25 i 26 de gener.

La música hi tindrà un pro-
tagonisme especial, amb la 
participació de moltes entitats 
de la ciutat, ha indicat la regi-
dora Alba Barnusell. Coincidint 
també amb el 10è aniversari 
de la parròquia de Sant Este-
ve, el 25 de maig l'Escolania de 
Montserrat oferirà un concert 
de música per la pau. Barnusell 
destacava també el projecte 
que la cantautora Marina Ros-

sell estrenarà a la Sala Tarafa el 
30 de maig. Es tracta d'Un crit 
per la memòria, una proposta 
que Rossell vol presentar en 
altres ciutat bombardejades 
i que, a Granollers, comptarà 
amb  la participació de l'alum-
nat de l'Escola Pereanton.

A més, des de fa mesos l'Or-
questra de Cambra de Gra-
nollers (OCGr) i Amics de la 
Unió preparen l'espectacle 
Plou foc, "una òpera infantil 
per encàrrec de la ciutat en 
que també cantaran infants 

SOCIETAT

La cantant Marina Rossell estrenarà a la ciutat un projecte itinerant i 
el periodista Eloi Vila ha comissariat una exposició historicoartística al Museu

	1938. EL DIA MÉS SAGNANT
El 31 de maig l'aviació feixista 
italiana va bombardejar el centre de 
Granollers i va provocar dos centenars 
de morts i desenes de ferits.

	1939. A L'ESTACIÓ
Al gener la ciutat va tornar a ser punt 
d'atac. En aquesta ocasió les bombes 
van caure en zones properes a les 
estacions, l'hospital i Roca Umbert.

	1939. A LES FRANQUESES
La metralla de les bombes properes 
va impactar a prop de l'estació de 
Corró d'Avall i alguns quilòmetres
més amunt. Hi morien tres veïns.

QUAN PLOVIEN BOMBES

RECORDATORIS

de l'Escola Ponent i que s'ha 
compost des de la visió d'un 
infant, perquè el bombar-
deig va estroncar la infante-
sa de molts", explica Anna M. 
Piera, gerent de l'OCGr i l'Esco-
la Municipal de Música. De fet, 
des del centre educatiu també 
s'ha ideat una acció musical 
especial. L'alumnat de l'Escola 
de Música i del Conservatori 
compondrà un minut de músi-
ca per ser tocat, amb diferents 
versions instrumentals, al cos-
tat dels espais de record del 
bombardeig. "S'enregistraran 
tots els minuts i crearem un 
mapa interactiu de la ciutat 
amb totes les interpretaci-
ons", detalla Piera.

L'altre gran protagonista 
del programa Vila Oberta serà 
l'art. El periodista Eloi Vila ha 
comissariat l'exposició Desru-
nant emocions, que es podrà 
veure a partir del 17 de maig 
al Museu, en què s'abordarà la 
memòria històrica des de l'art, 
per "viatjar a través de les 
emocions, des del pànic i la 
ràbia, i fins a la reconstruc-
ció de la memòria i el futur", 
relata Vila. i m.e.

m.e.

IMPULSORS Algunes de les persones que organitzaran activitats a l'entorn del 80è aniversari i per la pau

MEMÒRIA HISTÒRICA  GRANOLLERS INICIA A L'ABRIL LA COMMEMORACIÓ I L'ALLARGARÀ DURANT TOT L'ANY

Desenes d'actes per recordar el 
80è aniversari del bombardeig 

Des de 2008 es 
fa una ofrena al 
cementiri el 31-M
Granollers va commemorar per pri-
mera vegada el bombardeig el 1988, 
i una placa al costat de l'olivera del 
parc Torras Villà ho recorda. El pro-
grama estable Vila Oberta, que actu-
alment es continua organitzant, es va 
iniciar el 2008 i té com a acte central 
un acte memorial al cementiri de Gra-
nollers. Per recordar les víctimes, a 
les 9.05 h del matí –la mateixa hora en 
què els avions feixistes van fer caure 
les bombes– es fa una ofrena floral i es 
llegeix un manifest per la pau.

Les Franqueses
tampoc no ho oblida
El 23 de gener, les bombes que, en 
principi, tenien com a objectiu Cano-
velles van provocar tres morts a les 
Franqueses. Per commemorar-ho el 
passat mes de gener el municipi pro-
gramava al Casal Cultural de Corró 
d'Avall l'obra Diari d'una miliciana, un 
muntatge que explica la història d'una 
voluntària de la Creu Roja durant la 
Guerra Civil.
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MEDI AMBIENT  L'AJUNTAMENT HA PROPOSAT A LA GENERALITAT 10 MESURES PER MILLORAR EL TRÀNSIT, EL PAS DELS VIANANTS I LA CONTAMINACIÓ DE LA RONDA

El veïnat de la ronda Sud vol frenar 
el trànsit amb mesures immediates 10

SÓN LES PROPOSTES
PLANTEJADES A LA GENERALITAT
1. Estudi de caracterització del 
trànsit per la ronda Sud
2. Aixecament del peatge de l’AP-7
3. Limitar el pas de vehicles d’alt 
tonatge i amb mercaderies perilloses 
pel tram urbà de la ronda Sud.
4. Estudiar les conseqüències del 
soterrament
5. Habilitar un nou pas de vianants 
semaforitzat a l’alçada del carrer 
Mare de Déu de Montserrat.
6. Habilitar un nou pas de vianants 
semaforitzat a l’alçada del carrer Pla 
de Baix i Voluntaris'92.
7. Estudiar la millora de seguretat en 
el pas de vianants de Ll. Companys.
8. Estudiar donar més temps de 
pas al vianant en el pas de vianants 
d’Esteve Terrades i, si és possible, 
que el cicle semafòric s'escurci a 
l’hora d’activar el pas de vianants.
9. Sol·licitar a la Generalitat 
instruments de col·laboració per 
finançar mesures per minimitzar 
l’impacte en la qualitat ambiental 
en les noves construccions i en les 
existents 
 10. Usar asfalt sonoreductor en el 
manteniment del tram urbà de la 
ronda Sud.

La plataforma Integració de la ronda Sud es va mostrar satisfeta de la resposta 
del veïnat a la bicicletada que divendres va tallar el tram urbà de la via. "Va 
ser emotiu perquè els nens jugaven i dibuixaven al carrer i, alhora, vam 
aconseguir registrar unes dades de contaminació pròpies d'un dia de pluja, 
confirmant la mala qualitat de l'aire", deia Alícia Garcia, membre de l'entitat.

Bicicletada popular i reivindicativaGRANOLLERS. L'assemblea per la 
Integració de la ronda Sud fa una 
bona valoració del conjunt de deu 
mesures que l'Ajuntament ha pre-
sentat a Ricard Font, secretari ge-
neral d'Infraestructures i Mobili-
tat de la Generalitat de Catalunya, 
per tal de millorar el trànsit de la 
carretera, tot i que els veïns tam-
bé se'n mostren escèptics: "No 
acabem d'entendre que l'Ajun-
tament vulgui estudiar les con-
seqüències del soterrament 
si ens ha dit clarament que el 
descarta", assegura Alícia Garcia, 
membre de l'entitat. "Tampoc no 
entenem per què s'ha trigat 20 
anys a demanar més passos per 
a vianants o que es prioritzi el 
pas de les persones. Valorem 
en positiu totes les propostes, 
però som escèptics. Entenem 
que el soterrament és una obra 
llarga i que no es pot fer d'avui 
per demà, però la resta de me-
sures sí es poden dur a terme. 

Volem que s'apliquin ja", recla-
ma Garcia, que també demana 
mesures al carrer Marie Curie, 

paral·lel al tram urbà de la ronda 
Sud: "En aquest carrer l'Ajun-
tament sí que hi té potestat. 

Volem que s'hi prioritzi el pas 
dels vianants però no s'hi està 
actuant", afirma.

Una solució, al peatge de l'AP-7
Dues de les mesures que ha pre-
sentat el consistori a la Genera-
litat són la d'aixecar el peatge de 
l'AP-7 de la Roca del Vallès i limi-
tar el pas de vehicles d'alt tonatge 
i amb mercaderies perilloses pel 
tram central de la ronda. 

El consistori també suggereix 
estudiar les conseqüències eco-
nòmiques i funcionals del soterra-
ment, tot i que el regidor de Mobi-
litat i Serveis Municipals, Juanma 
Segovia, el descartava fa uns dies 
en declaracions al SomGranollers. 

Altres mesures que s'han posat 
sobre la taula són la d'habilitar 
dos nous passos de vianants se-
maforitzats  o estudiar donar més 
temps de pas a les persones en el 
pas de vianants del carrer Esteve 
Terrades. i t.p. 

x.s.
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LES FRANQUESES. Les Franqueses 
comptarà en el termini d’un any 
amb un nou equipament amb usos 
diversos. El projecte del Centre 
Cultural de Corró d’Avall, aturat 
des de feia 8 anys i pensat inici-
alment com a teatre auditori, es 
transformarà en una nova biblio-
teca, un pavelló poliesportiu i aco-
llirà el centre d’atenció primària 
(CAP) situat actualment a l’edifici 
de l’Ajuntament. L’edifici també 
comptarà amb una zona de bar. 

Els operaris de Construccions 
Calaf SLU començaven aquest 
març la remodelació de l'estructu-
ra, un equipament que va quedar 
a mig construir el 2010 i que ara 
es convertirà en un nou equipa-
ment amb un CAP, una biblioteca 
i una pista esportiva. 

Es tracta d'un edifici de 5.279 
metres quadrats a mig construir, 
que té les particions i l’estructura 
feta per l’antiga adjudicatària de 

til, un espai de treball intern amb 
despatxos i altres serveis i zones 
logístiques.

D'altra banda, l'equipament 
també tindrà un espai destinat 
al nou CAP de Corró d’Avall, que 
tindrà una superfície de 876 m2 i 
constarà d’espais diferenciats per 
la recepció, l’administració, les 
àrees de medicina general i de pe-
diatria, una zona polivalent, una 
aula d’educació sanitària i forma-
ció i diversos espais per al perso-
nal i els serveis interns.

A més, a la planta baixa també 
s’hi habilitarà una zona de cafe-
teria per a donar servei a tot l’edi-
fici. La zona exterior, qualificada 
com a zona verda, quedarà de 
moment sense urbanitzar a man-
ca d’adjudicar-ne l’obra. 

El pressupost total de l’obra és 
de 4.527.200 euros i el termini 
d’execució es preveu que sigui de 
12 mesos.  X.l.

l’obra, Sacyr SAU, que va aturar la 
construcció el 2010 amb el 37,9% 
de l'obra executada. 

Posteriorment l'Ajuntament de 
les Franqueses es va replantejar 
el projecte i la idoneïtat dels usos 
de l’edifici i, mitjançant un procés 
participatiu, en els anys 2013 i 
2014 va establir que l'espai tin-
dria usos sociosanitaris, culturals 
i esportius.

El nou equipament comptarà 
amb un pavelló poliesportiu que 
estarà situat a la planta baixa i 
tindrà una superfície de 1.053 
m2. Constarà d’una pista esporti-
va multiusos, una zona de grades, 
vestidors i magatzems.

 Al primer pis hi haurà una bibli-
oteca.  Tindrà 1.267 m2 de planta 
i constarà d’una zona d’acollida 
amb l’accés per al públic i un es-
pai polivalent de 120 m2. També 
inclourà dues àrees de lectura 
diferenciades, la general i la infan-

Les dades recollides pel Consorci 
per a la Gestió dels Residus del  
Vallès Oriental durant el 2017 
sobre la recollida selectiva de 
residus (paper/cartró, envasos 
lleugers, vidre i deixalleria) de-
terminen que hi ha hagut un crei-
xement general del 6,12% a la 
comarca. És a dir, l'any passat es 
van recollir 38.881 tones al Vallès 
Oriental, 2.268 més que el 2016, 
quan se'n van aplegar 36.613.

Totes les fraccions han crescut. 
La que més, ha estat la d’envasos 
lleugers, amb un creixement del 

9,86% (5.573 tones), seguida de 
la del paper-cartró, que ha aug-
mentat un 6,54% (4.953 tones), 
i la del vidre, amb un 2,72% res-
pecte del 2016 (5.541 tones).

La xarxa de deixalleries comar-
cal també ha gestionat un 6,12% 
més de residus que l’any anterior, 
amb 22.811 tones de materials. A 
més, el nombre d’usuaris ha cres-
cut un 8,22% i s’ha arribat a les 
253.586 tones de residus.

Un altre tipus de residus que ha 
crescut és el de la matèria orgàni-
ca. Al llarg de l’any 2017, el Con-

LES FRANQUESES. La pacificació del 
camí per Marata és una antiga rei-
vindicació. De fet, durant el ple del 
30 de juliol de 2015 es va aprovar 
crear una comissió per resoldre 
els problemes de trànsit en aques-
ta via que, segons un estudi de la 
Diputació, cada dia veu passar uns 
2.500 vehicles, dels quals un 6,5% 
són pesants. Després d'estudis i 
sessions de treball per trobar una 
solució, l'alcalde, Francesc Colo-
més, i els membres de la comissió 
–Joaquim Cassà, Antonio Mar-
tínez i Gerard Lloreda– han signat 
un primer acord de mesures per 
pacificar el trànsit. Entre els punts 
acordats hi ha la construcció d'un 
voral d'un metre entre el pont de 
la riera Carbonell i les bústies de 
can Font de Baix; aixecar un res-
salt davant de cal Tort perquè els 
vehicles redueixin la velocitat –i 
limitar-la a 30 km/h–, i substituir 
les barreres de seguretat metàl·li-
ques per unes altres de fusta. 

GRANOLLERS. La junta de govern 
ha aprovat l'adjudicació del con-
tracte de serveis per a la redacció 
del projecte bàsic i executiu i di-
recció d'obra de construcció de la 
planta baixa de Can Relats per a 
equipament social.

L'adjudicatària serà la Unió 
Temporal d'Empreses (UTE) de 
Maria Gonzalez & Francesc Var-
gas Arquitectes, que tindrà un 
termini de redacció de 5 mesos 
i un pressupost de 20.754 euros 
més IVA, és a dir, 25.112.

El futur nou espai del barri de 
Sant Miquel, d'uns 200 metres 
quadrats, està situat al carrer Bis-

be Grivé, en el solar que també li-
mita amb l’avinguda Sant Esteve i 
el carrer Sant Josep de Calassanç.

El projecte ha de permetre la 
possibilitat que en un futur es pu-
gui aixecar una planta superior, 
que en duplicaria la superfície. De 
moment, a la planta baixa s’hi pre-
veuen dues sales polivalents, un 
despatx, el vestíbul i lavabos. En 
un futur –en una segona fase–, la 
planta superior acolliria oficines.

La façana, actualment apunta-
lada després que l’immoble antic 
s’enderroqués aquest estiu, servi-
rà d’imatge de la nova construcció 
que se situarà al darrere.  m.e.

LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 
les Franqueses i el Centre Cultu-
ral de Marata han signat un acord 
que regula la cessió de la Casa de 
la Mestra i les Antigues Escoles a 
l'entitat, de manera que el veïnat 
pugui utilitzar-les per a activitats 
culturals, així com també el consis-
tori pugui utilitzar el Centre Cul-
tural. Entre els anys 2015 i 2016, 
l’Ajuntament de les Franqueses va 
dur a terme unes obres a la Casa de 
la Mestra per millorar les prestaci-
ons d’aquest equipament i facilitar 
així el desenvolupament de les ac-
tivitats del Centre Cultural. Segons 
aquest acord, l’Ajuntament cedeix 
al Centre Cultural de Marata l’ús 
dels equipaments municipals situ-
ats al voltant de la plaça del poble. 
El Centre Cultural es farà càrrec de 
la cura i la neteja dels dos edificis. 
En canvi, l’Ajuntament assumirà 
la despesa del subministrament 
elèctric, la taxa d’escombraries i 
l’IBI de l'edifici. 

Adjudicada per 25.000 
euros la redacció del 
projecte a Can Relats ajuntament 

EQUIPAMENTS  LES OBRES DEL NOU ESPAI HAN ESTAT ATURADES DURANT VUIT ANYS ENCARREGAT A LA UTE MARIA GONZÁLEZ & FRANCESC VARGAS

MEDI AMBIENT  L'ANY PASSAT ES VAN RECOLLIR 39.000 TONES AL VALLÈS ORIENTAL

De teatre auditori a biblioteca, 
CAP i pavelló a Corró d'Avall

OBRES ATURADES  Les Franqueses reactiva l'equipament a Corró d'Avall

Creixen un 6% els residus 
de la recollida selectiva

Primer acord per 
a la pacificació 
del trànsit rodat 
al camí de Marata

Cessió de la Casa 
de la Mestra i les 
Antigues Escoles al 
Centre de Marata

Més obres

Dijous passat van començar els tre-
balls d’asfaltat per millorar diversos 
trams de carrers de les Franqueses. 
Les intervencions programades per a 
la setmana han afectat amb talls pun-
tuals diversos emplaçaments dels nu-
clis de Corró d’Avall, Llerona, Bellavista 
i polígons industrials.

TALLS PUNTUALS 
DE CARRERS PER 
REASFALTAR-LOS

sorci ha gestionat 50.431 tones 
de matèria orgànica a la planta 
de digestió anaeròbica i de com-
postatge, prop d’un 2,3% més que 
durant l’any 2016 (49.305 tones).

De les tones de matèria orgàni-
ca gestionades al Centre Comar-
cal de Tractament de Residus del 
Vallès Oriental, 20.900,26 tones 
corresponien als municipis que 
pertanyen al Consorci (Vallès Ori-
ental), quantitat que representa el 
41,44% del total i un creixement 
de l’1,28% respecte l’any anterior 
(20.635,05 tones). Les 29.531,3 
tones restants, el 58,56% del total, 
corresponen a la matèria orgànica 
provinent dels municipis del Ma-
resme (29.492,60 tones) i a la dels 
grans productors (38,70 tones).  

Obres de Sorea a la xarxa
GRANOLLERS. L'empresa adjudicatària del subministrament d'aigua po-
table a Granollers, Sorea, farà obres a alguns punts de la xarxa. La junta 
de govern local l'ha autoritzada, per una banda, a renovar un tram de 
la xarxa al carrer Argentina, i, d'una altra, el desplaçament parcial i la 
substitució d'un tram de canonada al carrer del Sol. Aquestes són al-
gunes de les actuacions pactades amb l'empresa Sorea per renovar les 
canonades de fibrociment envellides que sovint causen avaries i fuites 
a la ciutat.  m.e.
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MENT ACTIVA! TINGUES 
CURA DEL TEU CERVELL

Igual com envelleix el cos, amb el pas del 
temps el nostre cervell també envelleix.
Les estadístiques sobre l’envelliment del 
cervell ens diuen que presenten problemes 
el 20% dels majors de 65 anys i el 40% dels 
majors de 85 anys. Les fases de l’envelliment 
del cervell comencen amb una lleugera 
pèrdua de memòriwwa i poden passar a un 
deteriorament cognitiu lleu, major al que 
correspondria per l’edat. Finalment també 
hi ha l’Alzheimer, on hi ha molta afectació, 
alteració emocional i de conducta i falta 
d’autonomia per la vida diària. Si voleu fer 
prevenció o sospiteu que teniu un dete-
riorament cognitiu lleu us recomanaríem 
Curcumente, a base d’ingredients naturals 
amb curcuma longvida, cognivia, bacopa 
i magnesi. �Per a les persones que veuen 
com amb els anys “la memòria ja no és el 
mateix”.�Per a persones amb deteriorament 
cognitiu lleu. �Per a qui tingui por de l’Al-
zheimer (antecedents familiars, problemes 
cardiovasculars).�Per a persones joves o 
de mitjana edat que volen millorar el seu 
rendiment intel·lectual (atenció, memòria, 
concentració, fatiga mental). Alguns estudis 
assenyalen que ja en la primera presa es pot 
notar millora, tot i que l’efecte és clarament 
evident després d’un mes de presa.

Anna Lorente
Farmacèutica i Assessora de Salut
a Santiveri Granollers

93 870 85 46

SANTIVERI GRANOLLERS C.Roger de Flor, 75

ASSESSORAMENT NATURAL

Podeu adreçar les
vostres consultes a:

GRANOLLERS. La Crida per Grano-
llers-CUP va portar dimecres el 
cas de presumptes irregularitats 
en la gestió de les piscines muni-
cipals a l'Oficina Antifrau de Ca-
talunya. La formació ha lliurat 18 
documents que acrediten "fets 
en què s'aprecien indicis de 
conducta irregular per part de 
l'Ajuntament de Granollers i de 
l'anterior junta del Club Nata-
ció Granollers (CNG)", que té la 
concessió de gestió d'aquest equi-
pament municipal. 

El regidor de la CUP, Eduard 
Navarro, ha explicat que la seva 
formació ha esperat a rebre "una 
resposta satisfactòria de l'Ajun-
tament, i no l'hem tingut", diu. 
Per això, la CUP va decidir fer ús 
d'un "organisme creat per man-
dat del Parlament, com és l'Ofi-
cina Antifrau, per demanar res-
ponsabilitats" per unes possibles 

prorrogar el contracte de gestió 
amb el CNG signat el desembre de 
2002, ja s'havia "detectat incom-
pliment contractual pel que fa a 
inversions acordades".

Els regidors de la CUP també 
han recordat que, durant un perí-
ode de temps, "no hi ha actes de 
les reunions de la junta i l'Ajun-
tament". "Han passat tres regi-
dors i un alcalde. Si no ho sa-
bien, malament; i si ho sabien, 
pitjor", diu Navarro. De fet, "ha 
estat la nova junta, per mitjà 
d'una due diligence, qui ha fis-
calitzat la gestió anterior", re-
corda Navarro.

La CUP espera que l'Oficina An-
tifrau obri una investigació que 
aclareixi els fets i depuri les res-
ponsabilitats que s'hi puguin as-
sociar.  m.eras

irregularitats en les funcions de 
fiscalització i control de convenis  
i contractes del govern municipal.  
"Hem presentat documents que 
demostren que l'Ajuntament 
estava informat sobre aquestes 
presumptes irregularitats", diu 
Navarro, que recorda que el vice-
president de l'anterior junta di-
rectiva del CNG "va intervenir en 
cinc projectes d'obres del club, 
la qual cosa hauria d'haver ge-
nerat dubtes sobre la compati-
bilitat" amb el càrrec de la seva 
tasca professional, així com amb 
el president de l'anterior junta va 
crear l'empresa Aqua Sports Asso-
ciated, per construir el centre de 
tecnificació de natació sincronit-
zada a les Franqueses.

La CUP assegura que el novem-
bre de 2006, quan es va acordar 

Una dona i el seu fill han estat de-
tinguts per cinc delictes de furt 
comesos a les Franqueses, Car-
dedeu, Sant Antoni de Vilamajor, 
Sant Pere de Vilamajor i Llinars 
del Vallès. La investigació dels 
Mossos d'Esquadra apunta que la 
dona, de 49 anys i veïna de Carde-
deu, era empleada d'una empresa 
de neteja i robava joies dels domi-
cilis on treballava per vendre-les 
en establiments de compravenda.

Segons indiquen fonts policials, 
la detinguda es guanyava la con-
fiança de les víctimes, principal-
ment gent gran, i els robava joies, 

arribant fins i tot a substituir les 
peces robades per bijuteria per-
què les víctimes no s'adonessin 
del robatori. La investigació, però, 
va començar arran de la denún-
cia d’una persona que assegurava 
que havia patit un robatori de jo-
ies al seu domicili sense que apa-
rentment hi haguessin ni signes 
de violència ni forçament a l’ha-
bitatge.

Tal com assenyalen els Mossos 
d'Esquadra, la dona venia les joies 
a diferents establiments ubicats 
en poblacions diferents d’on es 
produïen els furts, amb la inten-

GRANOLLERS. Núria Maynou, que a 
les últimes eleccions municipals va 
anar com a número dos a les llistes 
d'ERC-AG, es presentarà a les pri-
màries del partit per encapçalar el 
projecte dels republicans durant el 
mandat 2019-2023. L'anunci l'ha 
fet després que Pep Mur, cap de 
llista el 2015, hagi pres la decisió 
de plegar: "He decidit deixar la 
primera línia de la política local 
perquè ja duc molt de temps al 
capdavant del projecte, que era 
temporal. No em presentaré a 
les primàries i donaré el relleu a 
persones que ho faran de conya 
i que tenen una experiència so-
brada", ha assegurat Mur durant 
la presentació de la candidata.

L'actual regidora d'ERC-AG, 
Núria Maynou, ha explicat que va 
prendre la decisió de presentar-se 
a primàries "després d'alguns 
dubtes, perquè no era un pro-
jecte fàcil. Però vaig arribar a la 
conclusió que com a ciutadana 
tinc una responsabilitat i que 
havia d'entomar el projecte, tot 
i que em feia respecte. Crec que 
hi puc aportar molt".

Maynou compta amb el suport de 
l'executiva local del partit i ha expli-
cat que, si guanya les primàries, en-
capçalarà un projecte continuista: 
"Estem fent bé les coses, però 
crec que cal canviar dinàmiques, 
treballar als barris i posar en va-
lor tots els veïns. Cal construir 
una ciutat pels qui hi són ara, 
però també pels qui vindran", ha 
apuntat. "Granollers té moltes po-

Núria Maynou anirà a 
les primàries d'ERC 
per substituir Pep Mur

cup

EQUIPAMENTS  CONSIDERA QUE L'AJUNTAMENT NO VA FISCALITZAR LA CONCESSIÓ AL CNG POLÍTICA   L'ACTUAL PORTAVEU DEIXA LA PRIMERA LÍNIA

SUCCESSOS  EL BOTÍ, QUE ASCENDEIX A 8.500 EUROS, ES VA OBTENIR A LLARS DE LES FRANQUESES, CARDEDEU, LLINARS I VILAMAJOR

La CUP porta les presumptes 
irregularitats de la gestió de 
les piscines a l'Oficina Antifrau

DOCUMENTACIÓ  Els regidors de la CUP, dimecres davant l'Oficina Antifrau

Detinguda una dona i el seu fill per 
robatoris de joies als domicilis on netejava

Més fets delictius

Els Mossos detenien dilluns un jove de 
23 anys pels delictes de robatori de ve-
hicle, conducció temerària, resistència 
i desobediència a agents de l'autoritat i 
danys. L'home va intentar saltar-se un 
control de trànsit a la C-17 i va conduir 
de manera temerària el cotxe que els 
Mossos van comprovar que era robat. 
Després d'una persecussió va envestir 
el cotxe policial dues vegades. Final-
ment va intentar fugir a peu i va ser 
detingut a Canovelles.

ROBA UN COTXE I 
XOCA CONTRA ELS
MOSSOS A LA C-17

ció d’eludir l’acció policial i no 
ser descoberta. La investigació 
va permetre comprovar que era 
la mateixa detinguda i el seu fill 
qui venien les joies sostretes i se'n 
van poder recuperar algunes, tot i 
que la majoria ja havien estat fo-
ses. L’import total del botí ascen-
deix a 8.500 euros.

Els detinguts, que no tenen an-
tecedents, van passar dijous a 
disposició del Jutjat de Guàrdia de 
Granollers i se'ls va decretar la lli-
bertat amb càrrecs. La investiga-
ció continua oberta per esbrinar 
si hi ha més persones afectades.  

tencialitats i pot ser més dinàmi-
ca. És el moment de presentar un 
nou model per anar més enllà de 
la gestió gris de la ciutat", ha afir-
mat Maynou. La candidata també 
ha posat en valor "la feminització 
de la política".

Núria Maynou i Hernàndez, de 
45 anys, és llicenciada en Geogra-
fia i Història, i té estudis també en 
Demografia. Treballa com a tècni-
ca al Consell Comarcal i té experi-
ència en desenvolupament local i 
gestió pública des de l'àmbit tèc-
nic. Fa set anys que està vinculada 
a ERC-AG: el 2011 va anar cinque-
na a les llistes i segona el 2015. Si 
guanya les primàries, serà la se-
gona dona de la formació republi-
cana que encapçalarà el projecte, 
després d'Isabel Alcalde el 2007. 

Les primàries d'ERC-AG se cele-
braran el 5 de maig i pot presen-
tar precandidatura qualsevol per-
sona que visqui a Granollers i que 
obtingui l’aval de l’executiva local 
o el 20% de les signatures de la 
militància. El termini per presen-
tar-la és del 5 d’abril al 19.  t.p.

arxiu

NÚRIA MAYNOU  
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Granollers
12/03 Antonio Morato Márquez 59 anys
12/03 Joan Filbà Pàmias 58 anys
12/03 Xavier Cañas de Vives  45 anys
12/03 Pere Cañas Resina 15 anys
13/03 Carlos Edo Mateu 73 anys
13/03 Félix Gutiérrez García 72 anys
13/03 Salustiano Ortiz Zambrano 92 anys
13/03 Maria Burgués Llongarriu 94 anys
13/03 Carmen Requena Martínez 90 anys
14/03 Maria Raich Baldich 96 anys
14/03 Josep Martínez Martínez 76 anys
15/03 Severiano Corrales Granado 73 anys
15/03 Carles Garí Dalmau 74 anys
15/03 Claudia Merino Fernández 78 anys
15/03 Francisco Gramache Mariné 91 anys

16/03 Gloria Cachinero Luna 89 anys
16/03 Alonso Parra Garnacho 57 anys
16/03 Luisa Navarrete Fernández 68 anys
17/03 Maria Rosario López Sola 62 anys
17/03 Félix Cañado Rodríguez 80 anys
17/03 Ernest Bernal Fernández 81 anys
18/03 Joan Serra Farrés 90 anys
18/03 Francisco Guerrero Gil 81 anys
18/03 Pepita Madrid Gadea 88 anys
Cardedeu
16/03 María Espejo Expósito 95 anys
Sant Feliu de Codines
16/03 María Maynou Gensana 92 anys
Bigues i Riells
12/03 Joana Farré Gregoria 92 anys

Defuncions

–Hi ha un home que a tothom saluda, que 
t’atura i diu: -Tu vas néixer.... Aleshores es 
posa el puny al front, tanca els ulls amb força 
i diu una data. Hi ha un home a qui, com a mi, 
li agraden molt les lletres i, a diferència de 
mi, és catòlic practicant i del club de fans de 
mossèn Cinto. Hi ha un home que quan veu 
un paper a terra s’ajup, el cull i el diposita en 
una paperera. Hi ha un home que, malgrat el 
seu dolor d’esquena crònic, mai no perd els 
ànims per tirar endavant i t’encomana el seu 
seny eixelebrat. Hi ha un home que et regala 
un poema, perquè vol regalar-te un poema. 
Hi ha un home que viu aquí, entre nosaltres, 
però també és de Poblet i de Montserrat, de 
Salamanca i de Segovia.

Ell va néixer Vilanova del Vallès, a can Ba-
litre, en plena dictadura, va ser l’any d’una 
gran manifestació catalanista a Montserrat, 
l’any que morí Al Capone, el mateix any que 
va néixer Maria del Mar Bonet i Jaume Cabré.

Ens trobem a can Layon, al Layon de tota 
la vida, al Layon fundat pel besavi Hilarión 
l’any 1892. I és que el restaurant dels ger-
mans Planas, així com l’impremta Busquets 
del carrer de Ricomà, són gairebé segones 
residències del nostre personatge.

Com sempre, arribo tard. Em rep amb 
bufanda i una gorra de llana vermella, em 
mira amb aquells ulls petits i fa un glop a 

una copeta de ratafia que en Ramon Planas 
li ha servit.
–Josep, qui ets, com et definiries?
–Sóc una persona normal i corrent que sem-
pre intento fer el bé. Disposat a donar-ho 
tot a qui ho necessiti. Mai m’he cregut les 
alabances a la meva persona. [Comencem a 
discrepar. Una persona que intenta fer el bé, 
mai pot ser una persona normal].
–Et consideres més poeta o rapsode?
–Sóc un versificador i un rapsode modest.
–Vull que em diguis, sense pensar-ho gai-
re, un músic, un pintor, un poeta (n’estic 
segur serà Verdaguer) i un llibre.
–Josep Maria Ruera, Marià Fortuny, Verda-
guer i un llibre: El Cafè de la Marina de Jo-
sep Maria de Sagarra (després em diu que 
El Cafè de la Marina no l’ha llegit, i em deixa 
fora de joc)   
–Què t’inspira, què et fa escriure?
–El llegir poesia m’ajuda a escriure, Martí i 
Pol, Verdaguer, sovint també la natura.
–Digue’m noms de gent de Granollers 
pels qui sentis una estima especial.
–M’aprecio moltíssima gent de Granollers i 
em sap greu dir noms perquè de ben segur 
que me n’oblido d’una bona colla, però així, 
et diria en Salvador Estany, en Josep Rovi-
ra, en Genís Tura i les famílies Busquets, 
Planas, Diumaró, Canal, Homs… També la 

meva família.
–Què en penses de la situació política 
actual?
–Jo sempre vull el millor per al meu país, el 
millor per a Catalunya i que se solucioni el 
conflicte en el què tots hi estem ficats. Si sóc 
independentista? Ho sóc.
–Si et toqués la loteria, canviaria molt la 
teva vida?
–No. M’agradaria molt ajudar la gent que ho 
necessita, però sense que ningú ho sabés.
–Ets creient, oi?
–Creient, practicant, de missa diària i con-
fessió.
–Però si tu no tens pecats.
–Jo sóc un home pecador [jo més, penso]. 
Crec en l’Església i estic convençut que qui 
la va crear va fer-la perfecta però, ja saps, 
és humana… La fe, tot en el que jo crec, 
m’ha ajudat durant tota la meva vida, no sé 
si sense fe hauria pogut suportar els meus 
mals d’esquena.
–Però Josep, la gent fuig de la religió, 
cada dia menys batejos, menys comuni-
ons, menys matrimonis religiosos, les 
esglésies es buiden, cada cop som més 
els que no creiem tota aquesta història 
de sants i de verges tan ben muntada. 
Què en penses?
–La religió no es perdrà mai i si viviu sense 

fe, a molts de vosaltres al final de la vida us 
arribarà la llum...
–Ep, Josep, aquest final no et sembla que 
és una manera d’agafar-se a alguna cosa 
per omplir el buit enorme de l’eternitat? 
A vegades la por de la mort ha convertit 
molts ateus en creients d’última hora. 
Em sembla que es confon la fe d’última 
hora amb una mena de covardia, em 
queda poc, deixa’m creure per si de cas....
–A l’escola falta cultura religiosa ben expli-
cada, el creient ha de donar exemple, la fa-
mília és molt important. I no només cultura 
religiosa, falta educació, així, en general. Hi 
ha massa televisió, massa pantalles, massa 
mòbils.  
–Com t’agradaria que et recordessin?
–Tal com sóc, amb totes les meves qualitats 
i totes les meves equivocacions.
– I és que ell és tal com raja, un home que 
de nen va dir-li al seu pare: -Jo no vull ser 
pagès, jo vull ser pallasso. I no va ser pagès i 
no va ser pallasso, als 13 anys va actuar per 
primera vegada i es va fer i va ser rapsode 
i va ser poeta. I em mira i el miro i mentre 
acaba la segona copa de ratafia, em perdo 
recordant-lo dalt d’un escenari, tancant els 
ulls i transformant-se en artista, en actor, 
en poeta popular, en rapsode. Llarga vida 
Josep Bover i Blanc, el rapsode del Vallès.

Josep 
Bover
El rapsode del Vallès

“Sóc un versificador, 
una persona normal 
que intenta fer el bé”

xavier solanas

Tot poble, tota ciutat té uns personatges molt seus, únics i que per ser 
com són, per dir el que diuen o per fer el que fan, s’han convertit en 

elements inseparables de la ciutat. Vull començar una sèrie d’entrevistes 
a aquesta gent, persones triades per mi i que si em deixen i es deixen, els 

farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix

PERSONATGES ÚNICS (I)  Per Santi Montagud
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

ABRIL 2018

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç: 
902 448 448  ext.1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

LES ACTIVITATS ORGANITZADES 
PER GRANOLLERS MERCAT 
SÓN SUBVENCIONADES 
I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS
AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

5 i 12 D’ABRIL
9.30 a 12 h. 
Formació. 
Emprenedoria
CANVAS I 
PLA D’EMPRESA
Comença 
amb el CANVAS 
i acaba amb el 
Pla d’empresa
Granollers Mercat

19 i 26 D’ABRIL
9.30 a 12 h. 
Formació. 
EMPRENEDORIA
SESSIÓ 
INFORMATIVA 
PER MUNTAR 
UNA EMPRESA
Tràmits, fi scalitat, 
ajuts, subvencions
 i capitalització 
de l’atur
Granollers Mercat

6
9 a 14 h. 
Formació bonifi cable de 
20 hores. Emprenedoria i 
Emprenedoria
EL NOU ROL DELS AJUDANTS 
O ASSISTENTS DE DIRECCIÓ 
Potenciar competències com 
l’autonomia, la discreció, 
la capacitat de treball i 
de resoldre confl ictes i la 
coordinació de persones
Cambra de Comerç
Delegació de Granollers

9
9.30 a 12.30 h.
Formació. Emprenedoria
CONEIX ELS REQUISITS 
LEGALS I FISCALS DE LA 
VENDA ON-LINE. Regulació 
del negoci i el comerç elec-
trònic. Granollers Mercat

10
9.30 a 12 h.
Jornada. Empresa
JORNADA MERCATS 
INTERNACIONALS. 
Sessió informativa gratuïta 
sobre els mercats 
internacionals. Cambra de 
Comerç. Deleg. Granollers

11
9.30 a 12 h. 
Sessió informativa. 
Emprenedoria

EMPRÈNTIC: KIT BÀSIC DE 
COMUNICACIÓ PER A 
L’EMPRENEDORIA. 
Coneixerem eines bàsiques 
de comunicació i màrqueting
Granollers Mercat

9 a 14 h. 
Formació bonifi cable 
de 15 hores. Empresa i 
emprenedoria.
TRANSMET IL·LUSIÓ AL TEU 
EQUIP I AUGMENTA EL SEU 
COMPROMÍS. Desenvolupar 
les habilitats de gestió dels 
participants  i treballar els 
punts febles per millorar 
l’efi ciència i efi càcia de 
l’equip.  Cambra de Comerç
Delegació de Granollers

9.30 a 13.30h. 
Programa 
d’emprenedoria jove
EMPRÈNJOVE: EL MEU 
NEGOCI A INTERNET. Ets 
jove i creatiu? Tens una idea 
de negoci? EmprènJove és 
un programa de curta 
durada. Granollers Mercat

14 .30 h a 16.30 h. 
Formació. Comerç. 
APARADORS QUE CAPTIVEN 
MIRADES. 
Aprèn eines que millorin 
la imatge del teu comerç. 
Granollers Mercat

12
9.30 a 13.30h. 
Formació. Empresa 
i Emprenedoria
COM OBRIR UNA 
FRANQUÍCIA? Amb aquest 
taller formatiu us aproparem 
a un model de negoci d’èxit 
provat i ple de noves idees
Granollers Mercat

13
9 a 14 h. Formació. 
Emprenedoria.
EINES DE FINANÇAMENT 
PER PROJECTES 
D’EMPRENEDORIA, DE LA 
INVERSIÓ PRIVADA 
FAMILIAR, SOCI 
CAPITALISTA, AL
CROWDFUNDING I EL 
CROWDLENDING. 
Saps quin és el 
fi nançament que necessites?
Granollers Mercat

16
9.30 a 12.30 h. 
Formació. Emprenedoria
CONEIX ELS REQUISITS 
LEGALS I FISCALS DE LA 
VENDA ON-LINE. 
Granollers Mercat

17
9 a 14 h. 
Formació bonifi cable de 
10 hores. Empresa i 

emprenedoria
APLICACIÓ DEL LEAN A 
PROCESSOS ADMINISTRA-
TIUS. Millora la productivitat 
del departament adminis-
tratiu a través de tècniques 
que et permetran escurçar 
i eliminar tasques que no 
aporten valor a l’ofi cina
Cambra de Comerç
Delegació de Granollers

9.30 a 13.30 h. 
Formació. Emprenedoria
ELS 7 HÀBITS DE SALUT PER 
L’EMPRENEDORIA EFICAÇ
Granollers Mercat

18
9.30 a 13.30 h. 
Formació. Emprenedoria
EMPRÈNTIC:COM VENDRE 
PRODUCTES PER INTERNET 
Vols vendre per Internet? 
Coneix què cal per estar 
present efectivament
Granollers Mercat

15.30 a 18.30 h. 
Jornada. Empresa
LA INDÚSTRIA 4.0: OPOR-
TUNITATS TAN PER GRANS 
EMPRESES COM PER LES 
PIMES. Avançem cap a una 
major efi ciència, control i 
monitorització de la indús-
tria gràcies a la digitalització
Granollers Mercat

24
9.30 a 13.30 h. 
Formació. Emprenedoria
TREBALLO A CASA, COM EM 
PLANIFICO? Eines i 
recursos per gaudir de la 
millor vessant de poder 
treballar a casa. 
Granollers Mercat

25
15.30 a 19.30 h. 
Formació. 
Empresa i emprenedoria
EMPRENTIC: 
ECOMMERCE: 
INTRODUCCIÓ A 
WORDPRESS.ORG 
Treballes amb WordPress 
i vols incloure un e-com-
merce? Woocomerce és la 
solució. 
Granollers Mercat

26
9 a 14 h. 
Formació bonifi cable 
de 15 hores. 
Empresa i emprenedoria
EINES AVANÇADES D’EXCEL 
Conèixer totes les 
possibilitats que dóna el 
programa informàtic Excel 
amb la fi nalitat d’augmentar 
la productivitat i millorar la 
qualitat de la feina en el dia 
a dia.Cambra de Comerç
Delegació de Granollers

SESSIONS
GRUPALS
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GRANOLLERS. "Les relacions de 
Federica Montseny amb el fe-
minisme van ser complicades 
perquè sempre deia que no vo-
lia feminisme, sinó humanisme. 
Ella lluitava per una societat mi-
llor per a tots dos sexes i deia: 
Feminisme? Mai! Humanisme, 
sempre", assegurava la catedràti-
ca d'Història Contemporània de la 
Universitat de Barcelona, Susanna 
Tavera, durant la xerrada Fede-
rica Montseny, ministra a la rere-
guarda, que va acollir Can Jonch 
en el marc dels actes programats 
a l'entorn del Dia de la Dona. 

Tavera considera, però, que 
l'anarquista donaria suport a la 
lluita feminista actual: "Evident-
ment que avui en dia estaria 
al costat de la lluita feminista 
i estaria immensament satis-
feta de les manifestacions, so-
bretot d'aquelles promogudes 
per la gent jove. Però per ella 
el tema fonamental era el de 
l'anarquisme. Qualsevol altra 
lluita que no fos transversal 
sinó en una direcció de gènere 
li semblava que no incorporava 
la tradició de lluita i era una in-
comprensió per ella, perquè al 
moviment anarquista sempre 
hi havia hagut dones", assegu-
ra la catedràtica, qui recorda que 

espanyol, i va ocupar la cartera de 
Salut i assistència social, després 
de "molts dubtes i profundes 
reticències" a acceptar el càrrec. 
"És la primera dona que arri-
ba a ser ministra en la nostra 
història, i ho és en un període  
curt, però complicat, durant la 
Guerra Civil espanyola, entre 
1936 i 1937", apunta la catedrà-
tica. I afegeix: "Cal destacar la 
paradoxa que suposa que una 
militància que es desenvolupa 
contra l'Estat per eliminar el 

Montseny també va estar vincu-
lada a l'entitat Mujeres Libres. 
"Quan arriba la guerra, la força 
de la presència de les dones en 
la lluita contra el feixisme va 
fer que s'apropés i participés 
en actes promoguts per l'asso-
ciació de dones Mujeres Libres. 
Crec que va ser la mateixa força 
de lluita de les dones la que la 
va apropar a aquests terrenys", 
apunta Tavera.

Federica Montseny va ser la 
primera dona ministra a l'Estat 

t. p.

EDUCACIÓ  CAN JONCH ACULL UNA XERRADA SOBRE L'ANARQUISTA EN EL MARC DELS ACTES DEL 8 DE MARÇ

"Federica Montseny estaria al 
costat de la lluita feminista"

XERRADA Susanna Tavera i María del Mar Sánchez, regidora d'Igualtat

poder polític i aconseguir una 
societat sense política, donés 
quatre ministres anarquistes 
a la direcció de la política de 
guerra. És l'expressió del que 
s'anomena el governamentalis-
me de guerra, l'exteriorització 
de la responsabilitat de la mi-
litància anarquista per partici-
par en la direcció de la guerra i 
lluitar contra el feixisme", indi-
ca Tavera. Durant el seu exercici, 
Montseny va regular qüestions 
com l'avortament, l'educació pú-
blica o l'atenció als refugiats.

L'exministra anarquista va mo-
rir l'any 1994, "quan ja era un 
mite", i Susanna Tavera creu que 
avui en dia "estaria pujant-se 
per les parets amb el govern es-
panyol i amb la incertesa de la 
política catalana. Un govern de 
la dreta, i de la dreta pepera, no 
la satisfaria gens", assegura la 
historiadora.  t. parera

GRANOLLERS. Aquesta setmana 
han començat actuacions d'ade-
quació del paviment en diversos 
punts de la ciutat. Els carrers que 
es fresaran i s'asfaltaran seran 
el carrer d'Agustina d'Aragó i el 
passatge Minetes avui, dijous, i 
Font de l'Escot i el lateral del car-
rer Ponent, divendres. Dilluns 
continuaran les obres al lateral i 
començaran al carrer Princesa; 
dimarts seguiran en aquest punt 
i començaran al carrer Corró –en-
tre plaça Jacint Verdaguer i Anna 
Mogas–, i continuaran el dia 28, 
quan també començaran als car-
rers Anna Mogas i Molí de la Sala. 
Les actuacions en aquests dos 
vials s'allargaran fins al dia 29. 

Les obres s'havien d'haver ini-
ciat abans però s'ha preferit apro-
fitar l'aturada de Setmana Santa, 
quan les escoles fan vacances, i 
també l'arribada de la primavera 
perquè hi ha una millor qualitat 
de l'aire. D'aquesta manera, s'ha 
aplicat una de les mesures adop-
tades a la Taula intermunicipal 
per a la qualitat de l'aire del Vallès 
Oriental per reduir la contamina-
ció atmosfèrica, que instava a evi-
tar fer les intervencions de reas-
faltat de carrers en els dies en què 
la qualitat de l'aire empitjora.  

VIA PÚBLICA  

Més de 1.500 estudiants, a la Fira Guia't
Es calcula que més de 1.500 alumnes d'una trentena de centres de la 
comarca visitaran la Fira Guia't sobre estudis postobligatoris, que va 
començar dimarts i acaba avui, dijous. Durant aquests dies la Nau Dents 
de Serra de Roca Umbert acull 38 expositors que ofereixen els seus estudis 
de cuina, fusteria, perruqueria, estètica o mecànica, dirigits a alumnes 
que han acabat 4t d'ESO. Enguany sis expositors s'han incorporat a la 
novena edició de la mostra. Es tracta del Centre Català Comercial, el CIFO 
de les Franqueses (que ja hi havia participat), el PFI de l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, l'Escola Sant Gervasi de Mollet, l'Institut Mollet del Vallès i 
l’Escola d’Hostaleria de Barcelona. A més, s'han incrementat el nombre de 
xerrades i de taules rodones. 

t. p.

LA MOSTRA VA COMENÇAR DIMARTS I S'ACABA AVUI, DIJOUS

GRANOLLERS.  Més d'una vintena 
d'instituts han participat al primer 
certamen de Comunicació Audio-
visual Villà Viatges, un projecte 
sorgit amb la intenció que alum-
nes d’ESO aprenguin a crear una 
campanya publicitària, concreta-
da en un espot real per a l’agència 
Villà Viatges. En concret, hi han 
participat 24 centres educatius, 
que han presentat els seus treballs 
centrats en les Cultures del Món, la 
temàtica d'aquesta primera edició. 
L'alumnat ha partit de zero i ha dut 
a terme tot el procés d'elaboració 
d'un espot, des del disseny fins a la 
producció i la gravació del vídeo. 
Divendres es van lliurar els pre-
mis als millors projectes, després 
d'escollir-ne cinc finalistes d'entre 
més de vint. El primer premi va 
ser el Centre d'Estudis Mollet.  

xavier solanas

DIVENDRES ES VAN ENTREGAR ELS PREMIS ALS MILLORS PROJECTES PRESENTATS A CONCURS 

PREMIS Alguns alumnes premiats, amb Carles Villà, director de l'agència

Adequació  
dels paviments 
de carrers per 
Setmana Santa

Ensenyament

El Casal del Mestre celebra avui, di-
jous, l'últim debat del cicle sobre 
l'escola catalana. En aquesta ocasió, 
la xerrada porta per títol Quina Esco-
la Catalana volem construir? i girarà 
entorn al model d'escola del futur. El 
debat tindrà lloc a partir de les 18 h a 
la seu del Casal (avinguda del Parc, 9). 

ÚLTIMA XERRADA  
AL CASAL DEL MESTRE

Una vintena de centres graven espots 
per al certamen de Villà Viatges
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P.- És cert que prenent el sol 
mitja hora al dia s’aconsegueix 
suficient vitamina D per prevenir 
l’osteoporosi?

R.- És cert que el sol és una font natu-
ral d’obtenció de vitamina D amb una 
breu exposició diària, però també una 
dieta equilibrada aporta vitamina D. 
Ara bé, aquesta vitamina ha de trans-
formar-se en l’organisme per ser efi-
caç i en alguns casos no seria suficient.
La millor manera de prevenir l’os-
teoporosi és un estil de vida saludable 
per aconseguir una massa òssia ade-
quada (dieta equilibrada i exercici són 
fonamentals per a això).
Malgrat això la gent gran, especial-
ment les dones després de la meno-
pausa, tenen un risc elevat de patir 
osteoporosi. La millor manera de pre-
venir les complicacions (fractures) són 
les revisions periòdiques.

P.- En una revisió rutinària 
hauria fer-me una radiografia 
dels pulmons?

R.- Inicialment el seu metge ha de ser 
qui determini les proves necessàries 
en un examen rutinari en funció d’an-
tecedents personals, edat, sexe, fac-
tors de risc, etc.
Les plaques de tòrax, en persones 
sense factors de risc (malalties pul-
monars, patologies respiratòries, de-
terminades malalties sistèmiques), no 
acostumen a fer-se de manera ru-
tinària.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:
info@activita.cat

ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers 
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. 
Diumenge se celebra una de les 
tradicions més participades de 
l'Església, el Diumenge de Rams, 
en què desenes de famílies surten 
al carrer per beneir palmes i pal-
mons a les parròquies vallesanes.

A Granollers, l'acte més multitu-
dinari és al migdia, amb la bene-
dicció dels rams a la plaça de l'Es-
glésia, on s'apleguen centenars de 
persones. L'acte comptarà amb 
la música de les corals Albada i 
amb la presència dels armats, per 
segon any consecutiu. Aquesta 
figura típica de la Setmana Santa 
es va recuperar l'any passat amb 
quatre armats, que en aquesta 
ocasió passaran a ser una dotzena 
–tothom qui ho vulgui es podrà fo-
tografiar amb ells–. A més, per ter-
cer any, abans de la benedicció es 
llegirà el pregó de rams. Com ja es 
va fer l'any passat, la parròquia ha 
volgut unir la solidaritat a aquest 
dia i a la plaça s'oferiran rams i 
ensaimades per recaptar diners 
per a Càritas i els seus projectes 

per seguir la tradició del Diumen-
ge de Rams, començant per Santa 
Maria de Llerona (amb l'eucaristia 
a les 10.45 h), Santa Coloma de 
Marata (11 h), Sant Francesc d'As-
sís de Bellavista i Santa Eulàlia de 
Corró d'Avall (11.30 h) i acabant 
per Sant Mamet de Corró d'Amunt 
(13 h).  m.e.

socials. Granollers donarà, així, el 
tret de sortida a la Setmana Santa, 
que també comptarà amb actes a 
les parròquies de Sant Julià de Pa-
lou i Fàtima. 

Cinc parròquies per triar
A les Franqueses els ciutadans po-
dran triar entre les cinc parròquies 

GRANOLLERS. Divendres s'inau-
gurarà l'exposició infantil La 
carbassa, la poma i el pèsol, tres 
vegetals… molt femenins! a la bi-
blioteca de Can Pedrals, que es 
podrà visitar fins al 13 d'abril. 
Produïda per Tantàgora, aques-
ta exhibició donarà a conèixer el 
misteri d'aquests tres vegetals i 
quin paper han tingut al llarg de la 
història de la literatura.

De l'hort a la biblioteca és un 
nou programa liderat per 11 bi-
blioteques del Vallès Oriental que 
té l'objectiu de donar a conèixer el 
patrimoni agrícola, els productes 
i la gastronomia de la comarca. 
Des de gener s'han programat di-
ferents activitats com ara tastos, 
passejades, xerrades i tallers.

A la biblioteca de Can Pedrals hi 
ha un punt d'informació i un pro-

arxiu

ajuntament

RELIGIÓ  LES PARRÒQUIES ORGANITZEN ELS ACTES TRADICIONALS DE DIUMENGE DE RAMS

TERRITORI  EL PROGRAMA 'DE L'HORT A LA BIBLIOTECA' TAMBÉ INCLOU UNA VISITA I UN TAST DE PRODUCTES A PALOU

Tot a punt per beneir la palma

BENEDICCIÓ La plaça de l'Església de Granollers s'omple de gom a gom

CARTELL  Del programa

Can Pedrals inaugura una 
exposició sobre vegetals

grama d'activitats per conèixer 
millor la cultura agrària. A més, 
el 16 de maig a les 18 h hi ha Pro-
ductes de Palou. El gust de la proxi-
mitat, una visita i tast a càrrec de 
Vicenç Planas, tècnic de dinamit-
zació agrària de l'Ajuntament de 
Granollers. S'explicarà el projecte 
de dinamització de Palou i es visi-
taran les explotacions de Can Pep 
Julià, Can Ventosa i la Formatgeria 
Caseus. El punt de trobada serà 
l'Església de Sant Julià de Palou. 
Per participar en aquesta activitat 
cal inscriure's prèviament a Can 
Pedrals. 

SALUT

Oncovallès fa un 
taller de nutrició

Dilluns se celebrarà una nova 
sessió del Consell del Poble de 
Corró d'Amunt a les Antigues 
Escoles. Serà a partir de les 20 h. 

AGENDA

Consell del Poble 
de Corró d'Amunt 

Dissabte (10 h), l'associació Al 
Maghfira organitza la ja tradi-
cional caminada familiar, que 
sortirà del centre cívic Jaume 
Oller en direcció a Can Bassa. 

ACTIVITATS

Caminada familiar 
fins a Can Bassa

L'entitat Oncovallès organitza 
avui, dijous, de 15 h a 20 h, un 
taller de nutrició a càrrec de 
Montse Abanades, directora de 
Hidroskin Oncology, i de la nu-
tricionista Jordina Casademunt. 
L'acte es farà a la plaça Malu-
quer i Salvador.
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OPINIÓ

infinites vestides de negre transparent, 
mai m’he somniat ballant sardanes amb 
una pubilla d’Osona de faldilla horitzontal 
i espardenyes de cordill.

–I què?
–No res, només volia dir-te això. Que 

la catedral de Burgos m’impressiona més 
que la Sagrada Família, que prefereixo la 
Mafalda que el doctor Caparrós, o aquell 
cementiri de l’Havana que el de Montjuïc, 
o el Partenó que el Palau de la Música, o 
el Carnaval de Venècia que la festa major 
de Granollers, o el Parque del Retiro que el 
parc Torras Villà, o les Piràmides d’Egipte 
que la Pedra de l’Encant o el Volga que el 
Congost.

–I què?
–No res, això, que com nosaltres, com 

Catalunya, com Granollers i el seu Vallès… 
hi ha molt més i que, de tant en tant, cal 
fer-ho públic, dir que no tots ens sentim 
el rovell de l’ou, ni el melic del món, ni el 
centre de l’univers. Som i serem un sac de 
cendra impregnat de seny, de pactes, de 
ganes de viure per treballar i poder com-
prar cotxes, pisos, segones residències i 
nínxols cara al sol per morir tranquils amb 
la camisa nova i carregats de deutes. I per-
dona, t’estimo més que mai però avui tinc 
el cervell com una pista de gel, la imagina-
ció coberta de molsa i els ulls plens de llu-
metes de colors que s’encenen i s’apaguen, 
que s’encenen i s’apaguen…

-Sempre seràs un ximple.
–Potser sí, apa, salut i República.

o recordes? Som independen-
tistes des d’un temps en què 
gairebé ningú no ho era. Ens 
deien peluts, rojus, bojos o 

penjats i, fins i tot, ens havíem jugat el físic 
per portar aquell pin de l’estelada que un 
dia em vas regalar. Fa molts anys que tots 
dos ens sentim lligats en aquesta terra, 
en aquesta vall antiga, barreja d’ibers, de 
grecs, de romans, de visigots, d’àrabs, d’an-
dalusos, d’extremenys, d’africans, d’ameri-
cans, de tots aquells que han viscut o viuen 
entre l’Aragó i la Mediterrània, entre els 
Pirineus i l’Ebre. Però jo, malgrat tot i sem-
pre des d’un punt de vista estètic, trobo 
encara més maca la bandera japonesa que 
la senyera. M’emociona molt més sentir 
l’esperit d’en Víctor Jara cantant allò de Te 
recuerdo Amanda que l’himne del Barça in-
terpretat per la filla de Súria; m’atreu més 
la Yolanda d’en Pablo Milanés que la Rosó 
de la Núria Feliu; el boxejador d’en Simon 
i en Garfunkel que la gavina voladora de la 
Marina Rossell. M’agrada més llegir Cernu-
da que Martí i Pol; escoltar Camarón que 
Carreras; el so d’un saxo que el d’una gra-
lla; beure tequila que ratafia; xampany que 
cava o assaborir un plat de percebes de la 
Costa da Morte que unes mongetes del gan-
xet amb botifarra de la Garriga.

Més d’una vegada m’he somniat mentre 
ballava un tango amb una muchacha de 
Boca, de pollera llarga, tallada i de cames 

H
HI HA MOLT MÉS

és de 85 professionals de 
l’educació provinents de més 
de 40 centres educatius de 
secundària de la zona, Gi-

rona i Tarragona van assistir el passat 
dissabte dia 10 de març a la jornada que 
s’havia sol·licitat a l’Institut Marta Estra-
da de Granollers sobre la metodologia i 
el desenvolupament pedagògic del cen-
tre. Un centre educatiu de recent creació, 
que amb una història de tan sols 3 anys 
ja s’ha guanyat l’admiració del professorat 
i més encara dels pares i mares. Al Marta 
Estrada no el coneixia ningú, o més aviat, 
poca gent, i allà arribaven els estudiants 
rebotats d’altres instituts de Granollers, 
aquells que no havien pogut entrar en la 
seva primera opció. Avui el Marta Estrada 
es converteix en centre educatiu públic pi-
oner i referent, que en menys de tres anys 
ha aconseguit premis i mencions d’honor, 
i, que esdevé primera opció per als estu-
diants que volen tenir l’oportunitat de 
treballar i aprendre de manera disruptiva, 
potenciant l’aprenentatge per projectes, 
el treball en equip i el desenvolupament 
de les hard & soft skills dels seus alumnes.

Vivim en un món en constant disrupció 
i l’únic que tenim segur és el canvi continu 
i l’efecte que les tecnologies tindran a la 
nostra realitat quotidiana i professional. 
Aquest efecte serà molt més gran en els 
nostres fills, avui adolescents en procés 
d’aprenentatge en un món en el qual mol-
tes de les professions a les que es podran 
dedicar estan encara en fase embrionària. 
Els propers 15 anys apareixeran noves 
professions que avui no existeixen (no 
m’ho invento jo, està descrit per tot arreu 
des de les anàlisis de KPMG, PwC al llibre 
de Juan Martínez-Barea: El mundo que 
viene, entre d’altres). Centres educatius 
amb projectes pedagògics com el Marta 
Estrada fan que el procés d’aprenentatge 
passi de la memorització d’assignatures 
individuals en base a un èxit que es me-
sura en un o dos exàmens trimestrals, a 
una forma d’aprendre altament motiva-
dora, basada en projectes i treballs, tant 
individuals com en equip, que potencien 
l’autonomia i la capacitat de resolució de 
problemes que es presenten de forma 
multidisciplinària. El món demanarà gent 

L’Institut Marta Estrada i la 
revolució del coneixement 3.0

que sigui capaç de treballar per projectes 
i que pugui combinar diverses disciplines 
per oferir solucions a les necessitats de la 
nostra societat, perquè les solucions que 
nosaltres mateixos trobem en els nostres 
treballs no responen només a variables 
úniques, sinó que hem de comptar amb 
múltiples variables que possibilitin la 
capacitat de donar resposta als assumptes 
que tenim sobre la taula de treball.

Els alumnes i les alumnes del Marta 
Estrada treballen molt, moltíssim en les 
seves classes, ja que mentre en la tipolo-
gia d’escola que tots coneixem els alum-
nes, principalment, agafen apunts de les 
lliçons impartides i les treballen en soli-
tari a casa seva a base de deures, als cen-
tres innovadors les matèries es treballen 

proactivament a les classes i es realitzen 
projectes que s’exposen en els centres 
científics i culturals de Granollers, parti-
cipen de projectes que es generen sobre 
el territori i, sí, també fan exàmens... però 
són, només, una part més de tot el procés 
d’avaluació d’una gestió educativa basada 
en la generació creativa del coneixement.

I hauria de ser així, s’hauria d’estar 
transitant cap a aquests models, perquè 
el món, segons Richard Florida, necessita 
un alt índex de creativitat que es basa en 
el desenvolupament de la tecnologia, la 
potenciació de talent i la tolerància, una 
creativitat que depèn principalment de 
la innovació, l’oportunitat educativa i el 
desenvolupament econòmic, la capacitat 
d’atreure la diversitat i l’obertura social 
en un mateix món, que Thomas Friedman 
ens diu que s’ha tornat pla i, en el qual, 
es donen tres processos de globalització. 
Avui estem vivint el tercer d’ells, i la nos-
tra lluita, vulguem o no, es lliura en els 
camps de la tecnologia i el coneixement. 
Com convivim amb ells? Volem gestionar 
l’abast i la generació de coneixement amb 
les eines i mètodes dels segles passats? 
Com vol realment aquesta societat crear 
el coneixement? Aquest és el debat en un 
món del qual Friedman, al New York Ti-
mes, va dir: “I’ts a flat world, afterall”.

Els exàmens són una part 
de tot el procés d’avaluació

d’una gestió educativa
basada en la generació 

creativa del coneixement

M

Avui, després de gairebé tres anys, l’AraGranollers no sortirà al carrer. En el seu 
lloc SomGranollers i la nova capçalera SomlesFranqueses li agafaran el relleu 
per continuar apostant per la informació de proximitat, però unificant marques 
sota el paraigua de la denominació Som –també amb edicions al Baix Vallès–.

Nous noms però el mateix esperit: aportar la informació més propera amb 
rigor, ser altaveu de totes les opinions i esdevenir una eina per dinamitzar  
els municipis sigui amb les edicions en paper o a través de la xarxa.

I amb aquest objectiu, l’editora SomContrapunt fa un pas endavant i una 
aposta ferma i, a més, posa en marxa els diaris digitals de cada municipi, 
amb la intenció de ser encara més exhaustius en el seguiment de la 
informació local més immediata.

Creiem fermament en aquest nou projecte perquè volem ser més útils 
per als lectors, anunciants i entitats. I, en definitiva, fer servei a Granollers 
i les Franqueses.

ARA SOM
Editorial
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MORILLO
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Calçats Nadal disposa d’un ampli ventall de 
sabates de primeres marques, com Pielsa, 
Clarks, Romika o Stonefly,  i compta amb més 
de 60 anys d’experiència donant prioritat al 
calçat còmode tant per home com per dona. 
Per als més joves disposa de sabates que 
combinen el disseny amb la bellesa i la como-
ditat, i també compta amb calçat professional 
i adequat per a cada ocasió, incloses les saba-

tes de taló o de vestir. 
La sabateria complementa el calçat més cò-
mode per a tots el públics amb la sabata per-
fecta per als peus delicats. Per això incorpora 
calçat per plantilles amb amplada de 13 a 18. 
Fundada el 1951, la botiga s'ha anat renovant 
i adaptant als nous temps sense perdre ni la 
identitat del producte ni un servei de quali-
tat, buscant la millor solució per a cada peu. 

Calçats Nadal: l'aposta per la 
comoditat, el disseny i la qualitat

SOP SELECCIÓ S.L. SERVEIS D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

Per empresa catalana fabricant de maquinària i 
d'instal.lacions industrials, amb forta incidencia 
a nivell de clients  internacionals busca:
OFICIALS DE PRIMERA SOLDADORS-CALDERERS 
(Ref.2303-01)
Preferiblement soldador/a homologat. Experiència en 
soldadura TIG i MIG arc sumergit i electrode. Materials 
emprats: acer inoxidable i acer al carbono. Valorable 
experiència en aleacions de niquel i titani i en solda-
dura d'equips de pressió radiografiats, amb ultrasons 
i demés assatjos no destructius. Imprescindible exp. 
essent molt valorable l'exp. en Caldereria d'Equips 
a Pressió en acer al carbono i inoxidables. S'ofereix 
contracte directa amb la mateixa empresa i estabili-
tat laboral. Preferible residents al VALLÈS ORIENTAL o 
comarques veïnes. També d'altres llocs amb possibi-
litats de residir a Granollers o al seu entorn.

Important empresa del sector del metall que es dedica a la fabricació de 
caldereria i de maquinària de procés, precisa per les seves instal·lacions 
al Vallès Oriental un:
ENGINYER/A DE QUALITAT (Ref.2303-04)
Enginyer/a, preferiblement mecànic/a, naval o químic/a. Altres valorables. Bon 
nivell d'anglès. Es valorarà molt positivament: Experiència amb els codis de 
disseny ASME, AD 2000 MERKBLÄTTER i EN 13445, en la part relativa a qualitat 
(NDT, materials, proves, certificacions, etc…). Exp. amb processos de soldadura 
TIG, MIG/MAG, ELECTRODE i ARC SUBMERGIT, especialment en tot tipus d'acer i 
aliatges de níquel. Exp. amb assajos no destructius (NDT) tal com RADIOGRAFIA, 
ULTRASONS, LÍQUIDS PENETRANTS i PARTÍCULES MAGNÈTIQUES. Exp. amb assajos 
destructius. Exp. amb tractaments tèrmics. Coneixements bàsics de metal·lúrgia. 
Coneixements de la ISO 9001. Coneixements bàsics de CAD, solidworks. Altres 
idiomes (alemany, francès…). Responsabilitats del lloc de treball: Preparació 
dels requisits tècnics dels materials de construcció, en base a requisits de codi 
i client. Preparació de Plans de Punts d'Inspecció, en base a requisits de codi i 
client. Preparació de proced. de soldadura, en base a requisits de codi i client. 
Definició, preparació i seguiment dels assajos no destructius, en base a requisits 
de codi i de client. Preparació de diversos proced. segons apliqui en cada cas. 
Control i seguiment de la traçabilitat dels materials emprats en producció, i revi-
sió dels corresponents certificats, en base a requisits de codi i client. Coordinació 
amb els altres depart., principalment enginyeria, compres i producció, per fer el 
correcte seguiment de cada fabricació. Coordinació amb empreses externes pro-
veïdores de serveis (NDT, inspeccions de tercera part, assajos destructius, etc…). 
Atenció als/a les inspectors/es dels clients i dels organismes de control. Inspec-
cions durant la fabricació i al final de cada fabricació. Inspecció de les proves 
hidrostàtiques finals. Preparació dels dossiers finals de qualitat. S'ofereix: lloc fixe 
amb bones perspectives de futur com a Enginyer/a de Qualitat.  Feina molt varia-
da i molt interessant on no es para d'aprendre. Jornada completa partida(horari 
flexible), de dll a dv. Remuneració econòmica segons vàlua del/de la candidat/a.

Empresa de maquinaria industrial de la zona del 
Vallès, líder en su sector, precisa: 
MECÀNICO/A POSTVENDA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL (Ref. 2303-02)
Para encargarse de reparaciones y mantenimiento de 
máquinas, ajustes y reparación de elementos (roda-
mientos, ejes, ensamblajes, alineaciones...). Se valo-
rará exp. en uso de tornos y fresas y experiencia en 
soldadura (electrodos y TIG). Sus funciones las desa-
rrollará en empresas de nuestros clientes localizados 
(a nivel nacional e internacional). Se valorará muy po-
sitivamente buen nivel de inglés (nivel conversación).

Empresa productora i distribuïdora de carn 
KM.0 ovina i bovina, amb granges pròpies, 
ubicada al Vallès Oriental, precisa: 
PROFESSIONAL ESPECEJAMENT VEDELLA 
(Ref.2303-03)
Candidats/es amb exp. demostrable en el es-
pecejament (desfer) vedelles. S'incorporarà a 
un equip encarregat de la recepció de la ve-
della provinent de l'escorxador i el seu pos-
terior especejament. Persona autosuficient, 
responsable i per treballar en equip. Con-
tracte indefinit, directament amb l'empresa.

Empresa dedicada al envasado y 
empaquetado de prods. cosméticos, en las 
cercanías de Granollers, precisa: 
2 PLANIFICADORES (Ref.2303-05)
Integrándose en un equipo de 4 pers., se en-
cargará de la Planificación de la Producción, 
Logística de pedidos, órdenes de producción, 
expediciones, stocks,etc. Imprescindible exp. 
previa en puestos similares, a poder ser en 
sectores químicos, cosmético  o sanitario. 
Capacidad de Trabajo bajo presión.
RESPONSABLE DE CALIDAD (Ref.2303-06)
Liderando un equipo de 5/6 pers., se encar-
gará de la correcta ejecución de toda la nor-
mativa ISO, implementación y desarrollo de 
manuales de procedimiento de calidad, etc. 
Imprescindible exp. previa en sector químico, 
cosmético, sanitario, etc. Disponibilidad para 
viajar puntualmente. Para ambos puestos se 
requiere nivel alto de inglés y exp. con SAP. Se 
ofrece contrato indefinido, directo con la em-
presa, salario negociable.

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

COMPRAMOS li-
bros, juguetes, co-
mics, cromos, an-
tigüedades y arte 
religioso, restos de 
pisos y casas. Pago 
al momento. José 
Miguel. Para más 
información, llamar  
al teléfono: 679-
736-491.

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. ME 
LLAMO SUSI. Madu-
rita, 50 años, gordi-
ta y cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés natural 
y hago todo tipo de 
servicios. Llámame. 
Tel. 631 169 659.

CONTACTES

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

ALTRES
COMPRA / VENDA

 L’aparador
CALÇATS NADAL
Plaça de la Porxada, 2, 08401 Granollers. 93 870 04 69 
www.sabaterianadal.com
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Punt Roma fa una desfiladaEl Gremi d'Hostaleria fa descomptes a la UVic
La botiga Punt Roma del carrer Anselm 
Clavé organitza avui, dijous (19 h), una 
desfilada de moda de les seves propostes 
per a primavera i estiu. La botiga ha 
convidat la seva clientela.

Tots els membres de la comunitat universitària de la UVic - UCC podran 
tenir descomptes en alguns establiments del Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Oriental. L’acord signat pel gerent de la UVic-UCC, Marc Mussons, i 
el president del Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental, David Vázquez, té 
l’objectiu que els associats del gremi ofereixin avantatges als universitaris.

CONCENTRACIÓ A LA 
PORXADA A FAVOR  
DE LES PENSIONS

Més d'un centenar de persones van concentrar-se dissabte al migdia a la plaça 
de la Porxada per defensar el sistema públic de pensions, responent a la crida 
dels sindicats de la UGT i CCOO. Els concentrats van reclamar un augment de les 
pensions superior al 0,25% que ha establert el govern espanyol i van recordar que 
"les pensions són un dret, i no un negoci". 

xavier solanas

LABORAL  ELS CONCENTRATS RECLAMEN UN AUGMENT SUPERIOR AL 0,25% ACTUAL

GRANOLLERS. El local on es troba-
va el restaurant Ca La Sila, situat 
al carrer Anselm Clavé al costat de 
la Fonda Europa, és a lloguer. L'es-
tabliment havia tancat a finals de 
l'any passat, segons el propietari 
Ramon Parellada "per reformar 
el restaurant" i sense tenir clar 
si tornaria a obrir. De fet, quan 
va anunciar el tancament, Pare-
llada va explicar que es prenia un 
temps de reflexió, "per pensar i 
decidir”. Ara, tot sembla ja deci-
dit i a la façana del restaurant hi 
penja el cartell de local disponible, 
tot i que les instal·lacions de Ca La 
Sila continuen intactes i no se n'ha 
desmantellat res.

El projecte el va posar en marxa 
el fondista i també propietari de 
la Fonda Europa Ramon Parella-
da. Al llarg dels 21 anys de funcio-
nament, Ca la Sila, nom que Pare-
llada va posar per homenatjar la 
seva avantpassada Cecília, ha es-
tat un referent en oferir una cuina 
especialitzada en peix a la brasa 

COMERÇ  TANCAMENT ANUNCIAT A FINALS DE 2017

El local del restaurant Ca 
La Sila s'ha posat a lloguer

o.f.

A LLOGUER  Adéu a Ca La Sila

a preus populars i cuinat d’una 
manera casolana sense oblidar la 
qualitat, aspectes que va destacar 
Parellada quan va posar en marxa 
el negoci.   t.p.

GRANOLLERS. L'empresa farma-
cèutica Dara Pharma, a Granollers 
situada al polígon industrial del 
Coll de la Manya, s'ha proclamat 
guanyadora del Premi Farmafo-
rum a la millor empresa de ser-
veis per a la indústria farmacèu-
tica, un guardó que l'empresa va 

recollir en el marc de la cinquena 
fira Farmaforum que es va cele-
brar a Madrid.

La farmacèutica va ser present 
a la fira els dies 7 i 8 de març, una 
participació amb què Dara Phar-
ma va evidenciar el canvi de ten-
dència del sector cap a productes 

EMPRESA  GUARDÓ A LA FIRA FARMAFORUM, QUE REUNEIX 3.000 PROFESSIONALS DEL SECTOR

Dara Pharma, premiada pels 
serveis a farmacèutiques

de més alt valor afegit, com els 
bioderivats. La fira reuneix anu-
alment 3.000 professionals del 
sector farmacèutic, cosmètic i bi-
ofarmacèutic.

Dara Pharma fabrica equips in-
dividuals i línies completes per a 
la neteja, l'esterilització i el tan-
cament de pots, vials, cartutxos, 
xeringues i bosses, pel condicio-
nament de productes líquids, se-
misòlids i en pols en condicions 
estèrils. 

GRANOLLERS. Barret Cerveses, 
fundada el 2012 a Granollers, ha 
guanyat una medalla de bronze 
al Barcelona Beer Challenge, una 
competició que avalua cerveses 
de tot el món i reconeix les cerve-
ses que compleixen amb els més 
elevats estàndards de qualitat. 
Al concurs es van presentar un 
miler de cerveses procedents de 
25 països diferents. Els premis de 
les més de 40 categories que van 
entrar a concurs es van atorgar 
en una cerimònia, diumenge, dins 
del marc d’actes del Barcelona 
Beer Festival, festival de referèn-
cia al Sud d’Europa que atrau més 
de 50.000 visitants.

Les cerveses guanyadores del 
Barcelona Beer Challenge van ser 
seleccionades per 40 jutges acre-

ditats internacionalment. Barret 
Cerveses va ser guardonada amb 
bronze en la categoria British 
Strong Ale per la seva varietat 
Kabuto, una cervesa d’11 graus 
elaborada amb mel dels casta-
nyers del Montseny i que ja havia 
obtingut una altra medalla de pla-
ta en la Global Beer Awards, cele-
brada a Berlín l’any 2014.

Les cerveses de Barret Cerve-
ses es caracteritzen per la seva 
elaboració amb antics mètodes 
artesanals, i la predominança dels 
malts, en lloc dels sabors llupolats 
tan de moda actualment.

El Barcelona Beer Challenge és 
un concurs de cervesa que encara 
la tercera edició amb el repte d’in-
crementar la competitivitat i el 
prestigi dels seus guardons. i m.e.

Barret Cerveses, medalla 
de bronze al Barcelona 
Beer Challenge

LA KABUTO, PREMI EN LA CATEGORIA BRITISH STRONG ALE

ECONOMIA
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La nit en rosa del comerç granollerí
OPEN NIGHT 2018  MÉS D’UN CENTENAR D’ESTABLIMENTS PARTICIPARAN EN L’ESDEVENIMENT ORGANITZAT PER GRAN CENTRE

Una trentena de restaurants, mitja dotzena d'hotels i 90 comerços, a punt per fer bullir 
els carrers del centre de la ciutat amb la setena edició de l’Open Night de divendres
Divendres se celebrarà la setena 
edició de l’Open Night de Grano-
llers, que tornarà a fer bullir els 
carrers del centre de la ciutat a 
partir de les 20 h del vespre i fins 
a la mitjanit. 

Sis hotels, 29 restaurants i 88 
comerços i serveis participaran 
enguany a la festa del comerç de 
Granollers, liderada un cop més 
per l’associació de comerciants i 
empreses de serveis Gran Centre, 
i amb la col·laboració del Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental, 
de l’Associació d’Hotels del Vallès 
Oriental i de cava Torelló. 

Com ja van fer l’any passat, els 
comerços i serveis participants  
oferiran una àmplia varietat de 
descomptes i promocions espe-
cials. En el sector de la restau-
ració, per exemple, una vintena 
d’establiments oferiran menús 
open amb descomptes especials, 
mentre que vuit restaurants més 
inclouran descomptes en plats se-
leccionats i altres promocions. 

Aquesta setena edició de l’Open 
Night, sis hotels també oferiran 
preus especials, ja sigui amb des-
comptes del 18% sobre el cost 
habitual o amb preus tancats de 
18 euros per persona i nit. Els 
seus restaurants també oferiran 

menús amb preus especials que 
oscil·laran entre els 15 i els 18 
euros. 

'La vie en rose'
El rosa serà el color que regna-
rà  en aquesta propera edició de 
l’Open Night. Sota el lema La vie en 

rose, inspirat en la cançó d’Edith 
Piaf de 1947, els comerços i els 
carrers es tenyiran d’aquest co-
lor amb l’objectiu de transmetre 
valors com l’alegria i la tendresa, 
“però també amb un punt chic”, 
com ha recordat el dissenyador 
gràfic de l’esdeveniment, Ferran 
Martínez. 

Mostra d’aquest protagonis-
me en són els dos productes 
que oferirà cava Torelló: el Rosa 
d’Abril, un vi rosat de l’any 2015 
cultivat en conversió a l’agricultu-
ra ecològica, i el Cava Torelló Pàl-
lid, un cava rosat brut reserva del 
Penedès, també de l’any 2015. 

La majoria repeteix
El nombre de comerços i serveis 
que oferiran descomptes i preus 
especials durant la setena edició 
de l’Open Night és molt semblant 
al de l’any passat, quan es van re-
gistrar xifres rècord de participa-
ció. La gran majoria tant de boti-
gues com d’hotels i de restaurants 
repeteix l’experiència d’altres 
anys i més d’una vintena, que no 
hi havia participat l’any passat, ho 
fa enguany. 

A més, franquícies com les sis 
botigues del grup Inditex d’Ar-
mancio Ortega o d’altres negocis 
de decoració i llenceria que es 
van incorporar a l’esdeveniment 
l’any passat, aquesta vegada han 
decidit repetir l’experiència i di-
vendres tornaran a fer ofertes i 
promocions. i

INAUGURACIÓ  L'any passat el tret de sortida va anar a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Granollers

arxiu

Menús ‘Open’:
 100 MONTADITOS, c. Museu, 10 
 EL CELLER DE CAN ROS. 

 pl. Josep Barangé Bachs, 13
 EL 19 . pl. Perpinyà, 19
 EL CELLER DEL JABUGO. 

 pl. Maluquer, 20
 EL MIRALLET. pl. de la Porxada, 39
 EL MOS. pl. de la Porxada, 28 
 EL NAGUABO. c. Joan Prim, 1
 ENO BURGER SANKT PAULÍ.  

 c. Lliri, 32 
 LES ARCADES. c. Girona, 29 
 LA FUSTA. c. Roger de Flor, 87 
 L’ARTESANAL. pl. J. Barangé, 4 
 LAYÓN. pl. de la Caserna, 3 
 ENRIQUE TOMÁS. 

 Santa Esperança, 13
 OS GALEGOS. 

 c. Travessera Lledoner, 9 
 OSTRYA CELLER DEL FERRER.  

 c. Joan Prim, 177 
 TÀBATA RESTAURANT Corró, 15
 RESTAURANT ESPAI BRODER’S.  

 pg. Conca del Besòs, 12
 SAN FRANCISCO. 

 c. Mare de Déu de Núria, 22

 SANT MIQUEL GASTRONÒMIC.  
 c. Corró, 36

 EL CUIT. c. Sant Cristòfol, 37 
 LA MAGRANA. c. Joan Prim, 6

Descomptes i/o promocions:
 EL TRULL. c. A. Vinyamata, 21
 BARBA ROSSA BEACH BAR.   

 pl. Josep Folch i Torres, 16 
 CAFÉ SANT ROC. 

 c. Sant Roc, 5 93 879 21 79
 DENOMINACIÓ D’ORIGEN.   

 pg. de la Muntanya, 2
 FONDA EUROPA. 

 c. Agustí Vinyamata, 2 
 LA GAMBA. c. Santa Elisabet, 6 
 FORN ST JORDI. pl. Catalunya, 7
 TOLINO BURGER RESTAURANT. 

 pl. de l’Església, 5 
Habitacions i menús d’hotel 
amb descompte:

 APARTHOTEL ATENEA VALLÈS
 HOLIDAY INN ESPRESS
 HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS
 HOTEL GRANOLLERS
 HOTEL IBIS 
 HOTEL MERCURE AUGUSTA

�	4RT PRIMERA. 
 c/ de l´Enginyer, 1, 1er pis 
�	AFROS. c. Santa Esperança, 6
�	AGUDO Z. c. Santa Anna, 21
�	AUTOESCOLA GRANOLLERS. 
 av. del Parc, 1
�	AUTOESCOLA LICEU. 
 c. Roger de Flor, 31
�	AUTOESCOLES XIOL
     c. Josep Umbert. 58
�	AUTOMÒBILS BERTRAN. 
 Ctra Nacional 152a, km. 25,5
�	BENITOSPORTS. 
 c. Anselm Clavé, 51-55
�	BERSHKA. c. Anselm Clavé, 33
�	B-KOVER. c. Sant Roc, 4
�	BO3. c. Anselm Clavé, 21
�	BRIGHTY. c. Sant Roc, 7
�	CALÇATS CASTELLÓ. c. Nou, 25
�	CALÇATS GIRALT. Sant Roc, 21
�	CALÇATS MIRALLES. 
 c. Santa Esperança, 14
�	CALÇATS NADAL. Porxada, 2
�	CALÇATS NUANJU. pl. les Olles, 1
�	CALÇATS TARRATS. pl. Perpinyà, 9
�	CARBÓ. c. Anselm Clavé, 36
�	CARLES. c. Santa Anna, 23
�	CASINO DE GRANOLLERS CLUB 
 DE RITME. Agustí Vinyamata, 21
�	CHIC&BEAUTY. 
 c. Agustí Vinyamata, 19
�	CLAXON. c. Anselm Clavé, 8
�	CLUB NATACIÓ GRANOLLERS. 
 c. Lluís Companys, 8
�	CORINTO. c. Sastre, 6
�	DON ADELINO. Anselm Clavé, 41
�	DRACS. c. Santa Esperança, 7
�	EASY BEAUTY pl. Maluquer, 21
�	ELAN VITAL. c. del Museu, 10
�	ESCOLA DE DANSA SWING. 
 pl. Maluquer, 16, 2n 
�	ESPAI WELLNESS. 
 pg. Conca del Besòs, 12
�	EXIT. c. Anselm Clavé, 16
�	FARMÀCIA VINYAMATA. 
 c. Museu, 20
�	FERRERES SABATERS. 
 c. Anselm Clavé, 66
�	GENERAL ÒPTICA. Pl.Porxada, 10
�	GOTTA PERFUMERIA. 
 pl. Perpinyà, 5
�	GRUP D’AUTOMOCIÓ I SERVEIS 
 PRUNA. ctra. C-17 – Km 19,060
�	HOY VOY GRANOLLERS. 
 av. Sant Esteve, 9
�	HUNKEMÖLLER.  Sta Anna, 8-10
�	IKKS. c. Rec, 2
�	IES CARLES VALLBONA. 
 c. Camp de les Moreres, 14
�	INHALA. c. Portalet, 9
�	INSITU. c. Lliri, 11
�	JACK & JONES. c. Anselm Clavé, 70
�	JOAN SITJES. pl. Porxada, 25
�	JUGUETTOS. pl. Porxada, 24
�	LA DISCO GRANOLLERS.
 c. Francisco de Quevedo, 11
�	L’ENGRUNA. Santa Elisabet, 19
�	LINIA. c. Anselm Clavé, 18
�	LLIBRERIA LA GRALLA. 
 pl. dels Cabrits, 5
�	L’ÒPTICA UNIVERSITÀRIA. 
 c. Anselm Clavé, 4
�	MACKEY. c. Anselm Clavé, 68
[segueix a la pàgina 22]

350 €
AQUESTA ÉS LA QUANTITAT  
D’HABITACIONS D’HOTELS
que oferiran descomptes especials
amb motiu de la setena edició de
l’Open Night. Serà un total de 6 hotels, 
que faran promocions amb preus 
especials de 18 euros o bé amb 
reduccions del 18%. En cas de fer 
àpats als seus restaurants també 
oferiran promocions i preus especials 
als clients en els seus menús. 

Automoció
A LA PLAÇA DE LES OLLES S’HI 
INSTAL·LARÀ UNA EXPOSICIÓ I 
DINAMITZACIÓ DE DACIA
a càrrec de Gasp. A la plaça de Maluquer 
i Salvador també es podrà visitar una 
mostra de vehicles de la marca Hyundai 
muntada per Automòbils Bertran, i a la 
plaça de l’Església hi haurà marques 
com Jeep i Alfa Romeo, en una exposició 
que instal·larà Vallès Motor II. Al carrer 
Anselm Clavé s’exposaran BMW a càrrec 
d’MB Motors, que també farà un tast 
d’activitats esportives del CNG. A més, 
s’hi realitzarà un ball organitzat per 
l’Autoescola Hoy Voy. 

ELS COMERÇOS

ELS HOTELS I ELS RESTAURANTS



dj, 22 març 2018 21



dj, 22 març 201822

ELS COMERÇOS

Els Xics inauguraran 
el setè Open Night 
La setena edició de l’Open Night 
serà probablement la que donarà 
més importància a la cultura po-
pular, que prendrà el protagonis-
me només començar amb la par-
ticipació de la colla dels Xics en 
l’acte d’inauguració de la festa. De 
fet, serà el cap de colla, David Car-
rueso, qui s’encarregarà de tallar 
la cinta que doni el tret de sortida 
a l’esdeveniment, en un acte que 
tindrà lloc a la plaça de la Porxa-
da a partir de les 20 h del vespre. 
“Hem nascut per fer pinya i per 
això ens sumem a la festa”, ha 
assegurat Carrueso. Serà la prime-
ra vegada que la colla castellera 

participarà a l’Open Night. 
Durant l’acte inaugural, el cap 

de colla estarà acompanyat de 
Montse Vilalta, directora general 
de Comerç de la Generalitat de Ca-
talunya, de l’alcalde Josep Mayoral 
i de la presidenta de Gran Centre, 
Laura Sabatés. A tots ells s’hi afe-
girà un personatge misteriós del 
qual no se’n revelarà la identitat 
fins a l’últim moment, per tal de 
mantenir l’efecte sorpresa.

Més enllà de l’acte inaugural, 
la cultura popular també deixa-
rà la seva empremta en el comiat 
de la vetllada, ja que la colla dels 
Diables de Granollers serà l’encar-

[ve de la pàgina 20]
�MARIONNAUD PERFUMERIES. 
 pl. Maluquer, 24 
� MARLO’S. 
 c. Anselm Clavé, 22
�MASSIMO DUTTI. 
 pl. de la Porxada, 4
�MB MOTORS.  Ctra. Granollers -
 Masnou, km 15,5
�MODA Y EVENTOS. c. Barcelona
�MON GROC. c. Sant Roc, 12
�MONTSE INTERIORS. 
 c. Anselm Clavé, 43
�MULTIOPTICAS OCULUS. 
 c. Anselm Clavé, 27
�MUY MUCHO. Anselm Clavé, 58
�N1 EN ZAPATILLAS.  
 Pl. de l’Oli, 1-2
�ÒPTICA ANDORRANA. 
 c. Sant Roc, 15
�ÒPTICA COTTET. 
 c. Anselm Clavé, 17
�OYSHO. c. Anselm Clavé, 38
�PASTISSERIA PUIGDOMÈNECH. 
 c. Sant Roc, 1-3
�PORTA MODA. pl. Perpinyà, 10
�PELL TOLRÀ. pl. de les Olles, 5
�PENTA LEARNING.  
 c. Isabel de Villena, 30
�PER TU.  Pl. de la Porxada, 34
�PERFUMERIA CAUSSA. 
 c. Joan Prim, 7
�PERFUMERIA COLOMINA. 
 pl. de les Olles, 19
�PERFUMERIA JÚLIA. 
 c. Anselm Clavé, 71
�PIGUILLEM TELEFONIA.  
 Pl. de la Corona, 18
�PULL & BEAR. Anselm Clavé, 57
�RACC TRAVEL. 
 c. Sastre, 6, ent. 3a
�SANS MÚSICA & COPES.  
 c. Girona, 11
�SEGUROS DE VIAJE MARTA.  
 c. Montserrat, 19 (Canovelles)
�SOM SIS. pl. Maluquer, 26
�SPOTTY FOREVER.  Porxada, 11
�STRADIVARIUS. pl. Corona, 22
�SVELTA, LENCERIA Y 
 COMPLEMENTOS. 
 c. Josep Umbert, 39
�TALLER D’EN PICH. 
 c. Joan Prim, 11
�TEZENIS. c. Anselm Clavé, 35
�TIÓ-CENTRE. c. Anselm Clavé, 6
�TOMAS COLOMER. 
 c. Anselm Clavé, 20
�VALLÈS MOTOR II. Sant Roc, 13.
�ZARA. c. Anselm Clavé, 65-67
�ZEBRA. c. Sant Roc, 13.

15.000 €

regada de posar-hi el punt final 
amb una cremada a la mitjanit, 
una altra de les principals nove-
tats d’aquesta setena edició. Com 
en ocasions anteriors, els Diables 
també participaran a la festa amb 

una parrillada de gambes a la bra-
sa que es farà a la plaça de les Olles.

Música i espectacle
Després del pilar inaugural dels 
Xics, l’Orquestra de Cambra par-
ticiparà per segon any a l’esdeve-
niment amb un concert  (20.15 h) 
que tindrà un bis a les 21 h.

 La música continuarà amb l’es-
cola de dansa Swing, que oferirà 
dues coreografies de ball en direc-
te, una a les 20.45 h i una altra a 
les 21.30 h. Qui també participarà 
a l’Open Night és l’entitat Milno-
tes i els xanquers de la companyia 
La Gralla que, com ja és habitual, 
aportaran el seu toc personal a la 
festa. 

Rauxa als carrers i a les places
Divendres, el centre de la ciutat 
serà una olla en plena ebullició 
amb activitats de tot tipus i per 
a tots els gustos. La plaça de la 
Caserna acollirà una Fira d’Abril  
amb sevillanes i flamenc i també 
una desfilada, mentre que a la de 
Perpinyà s’hi instal·laran food-
trucks per aquells visitants que 
prefereixin menjar a l’aire lliure i 
defugir els restaurants. 

A la plaça de l’Església hi hau-
rà balls, exhibicions, actuacions, 
màgia i molta música de la mà de 
l’alumnat de l’institut Carles Vall-
bona, i a la Porxada s’hi podran 
trobar les carpes de Gran Centre i 
d’Oncovallès, que aprofitarà l’oca-
sió per donar a conèixer l’entitat.  
També hi haurà l’Open Kids, una 
altra de les novetats d’enguany. Es 
tracta d’un espai on els més petits 
podran pintar i jugar, i que ha es-
tat possible gràcies a la col·labo-
ració de l’empresa Pinmat. 

A Anselm Clavé, Penta Lear-
ning farà un sorteig, Seguros de 
Viajes Marta oferirà un servei de 
photocall i el Museu acollirà un 
concert amb la coral Gospel-Rock 
i una ballada de swing amb Lindy 
Frogs, pensada per totes aquelles 
persones que vulguin continuar 
ballant després de les actuacions 
de l’escola de dansa Swing. 

OPEN NIGHT 2018  LA COLLA DELS DIABLES FARÀ UNA CREMADA PER POSAR EL PUNT FINAL A L’ESDEVENIMENT
raül medina

LAURA SABATÉS, de Gran Centre, en la presentació de l’Open Night

ELS SORTEJOS SERAN UNA DE LES 
NOVETATS DE LA SETENA EDICIÓ 
DE L’OPEN NIGHT. Es realitzarà un 
macrosorteig a través dels ‘rasques del 
diamant’, unes butlletes que permetran 
guanyar més de 400 regals valorats en 
15.000 euros, entre els quals hi haurà un 
xec regal de Gran Centre de 500 euros.
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FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
PER A ATURATS 2017 - 2018 

IFCD0110. Confecció i publicació 
de pàgines web (600 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2 
Inici previst: març

AGAR0309. Activitats auxiliars en conservació 
i millora de forestals (310 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 1 
Inici previst: 3 d’abril

SSCE0110. Docència de la formació professional 
per a l’ocupació (420 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 3
Inici previst: 4 d’abril

SSCG0111. Gestió de trucades 
de Teleassistència (270 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2
Inici previst: 6 d’abril

SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones 
dependents en institucions socials (490h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2
Inici previst: maig

Habilitats de comunicació (30 hores)
Inici previst: setembre

Més informació a:
EMFO
c. Riera, 7. 1a Planta
Mollet del Vallès
93 570 51 60 · info@emfo.cat
www.emfo.cat

INSCRIPCIONSOBERTES

ÚLTIMES
PLACES!
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El Burrusuki’s Team a la Maroc Challenge 2018
El Burrusuki’s Team, format per David Gallego, de les Franqueses, i 
Dídac Soto, de Cànoves i Samalús, participarà amb un Panda 4X4 de 
1991 a la Maroc Challenge –una cursa benèfica que col·labora amb 
associacions i ONG’s i que en l'edició de 2017 va reunir 111 vehicles–. 
L’Ajuntament de les Franqueses ha donat 300 euros a l'expedició.

FINALISTES FEMENINS I MASCULINS DE LA FESTA DE L’ESPORT 2018

GRANOLLERS. Avui, dijous (20 h), 
se celebrarà una nova edició de 
la festa de l'Esport de Granollers. 
Serà a la Sala Tarafa i es donaran 
a conèixer les millors i els millors 
esportistes de l'any passat a la ciu-
tat, a més de guardons per a dife-
rents entitas granollerines relaci-
onades amb l'esport. 

El CN Granollers (CNG) i l'As-
sociació Granollers Esportiu de 
bàdminton (AGE) són les dues 
entitats que més nominacions 
sumen –amb un total de quatre 
cada una–. El CNG té a Meritxell 
Mas (natació artística) nominada 
com a Millor Esportista Femeni-
na, Josep Puig (waterpolo) com a 
Millor Esportista Masculí, i Mire-
ia Hernández (natació artística) i 
Max Pedrola (gimnàstica) com a 
Millors Promeses. 

Per la seva banda, l'AGE com-
peteix amb Blanca Lucas i Bernat 
Amaya  en categoria sènior, i amb 
Marta González i Carlos Piris com 

Josep Puig

Kaba Gassama

Bernat Amaya

Blanca Lucas

Adrià Figueras

CN GRANOLLERS

CN GRANOLLERS

BM GRANOLLERS

ASS. GRANOLLERS ESPORTIU

ASS. GRANOLLERS ESPORTIU

BM GRANOLLERS

Torna la Festa de l'Esport de Granollers amb 
el CNG i l'AGE com a clubs amb més nominats

RECONEIXEMENTS  EL BMG I EL CLUB TAEKWONDO COMPLETEN LA LLISTA. EL PREMI A L'ESPORTIVITAT JOAN CREUS SERÀ PER A FERNADO ÁLVAREZ

a Millors Promeses, femenina i 
masculina respectivament. 

El següent club amb més nomi-
nacions és el BM Granollers –en 
suma tres– que, amb Kaba Gas-
sama i Adrià Figueras, completen 
la llista dels nominats a Millors 
Esportistes en categoria sènior 
de 2017. El jugador del juvenil del 
BMG Àlex Estirado també compe-
tirà en la categoria de Millor Pro-
mesa Masculina. 

L'altre entitat amb representa-
ció serà el Club Taekwondo Gra-
nollers, amb Marina López com-
petint en la categoria de Millor 
Promesa Femenina. 

Al llarg de l'acte, també es faran 
entrega de tres reconeixements 
especials a persones i entitats que 
hagin promogut alguna acció im-
portant per a l'esport a la ciutat 
durant el 2017, se celebrarà l'ani-
versari d'una entitat local i s'en-
tregarà el Premi a l'Esportivitat 
Joan Creus a Fernándo Álvarez.  

Meritxell Mas

El president del CNG, Eduard Es-
candell, entrarà a formar part de 
la Junta Directiva de la Federa-
ció Catalana de Natació (FCN), 
després que la candidatura en-
capçalada per Enric Bertran, i de 
la qual en formava part, sigués 
l'única que es va presentar a les 
eleccions. “Sempre ha estat la 
nostra voluntat millorar les 
relacions amb els diferents or-
ganismes federatius dels quals 
formem part, com la de natació 
o la de gimnàstica, i a la vega-
da, de les corresponents fede-
racions estatals; fet que impli-
ca haver d’estar presents, de 
la millor manera possible, en 

aquestes federacions”, explica 
Escandell, que reconeix que, quan 
li van fer la proposta de formar 
part de la directiva de la FCN, ho 
va rebre amb "molta il·lusió i 
amb molt d’orgull, però també 
amb discreció i un gran sentit 
de responsabilitat". 

Serà la tercera legislatura de 
Bertran al capdavant de la FCN. 
La nova junta va prendre pos-
sessió del càrrec dimarts i tindrà 
un mandat de quatre anys, que 
estarà marcat pel centenari de la 
FCN. Entre les propostes de ges-
tió, hi ha la creació de la figura del 
defensor de l’esportista i ajudar 
en la formació acadèmica.  

ENTITATS  ERA MEMBRE DE LA CANDIDARURA DE BERTRAN

Escandell entra a formar 
part de la junta de la FCN

Tres plates i un 
bronze a l'estatal 
d'artística

El waterpolo 
masculí rep 
dissabte el Rubí

Mal inici dels 
Espargaró al 
Mundial de motos

Les nedadores júniors del CNG 
van aconseguir quatre metalls  
al Campionat d’Espanya, que va 
tenir lloc el cap de setmana a Va-
lladolid. Les noies d’artística del 
club van tornar a casa amb tres 
subtítols estatals i una medalla de 
bronze, i van aconseguir pujar al 
podi en totes les modalitats dis-
putades.

Les plates van ser per l'actuació 
realitzada amb l’equip, el combo, i 
el duet que van interpretar Mireia 
Hernández i Clara Arboix, i es van 
proclamar triples subcampiones 
d’Espanya. El solo d’Hernández, 
a més, va obtenir la medalla de 
bronze.  

L’absolut masculí de waterpo-
lo del CNG va caure a casa del 
Màlaga en un partit amb mol-
tes pujades i baixades. Tot i que 
els locals van començar domi-
nant el duel, els granollerins van 
aconseguir igualar el matx a 5 
gols. A partir d’aquest empat, 
el lluminós es va anar movent 
amunt i avall, fins que es va aca-
bar amb el 8-7 definitiu. La der- 
rota manté al CNG a la part mit-
ja-baixa de la classificació –és vui-
tè amb 24 punts–. La propera jor-
nada, s’enfronten a un dels rivals 
més forts de la categoria, el Rubí, 
segon amb 38 punts, i que lluita 
per aconseguir l’ascens.  

Els germans Pol i Aleix Esparga-
ró no han començat amb bon peu 
el Mundial de Moto GP. En la pri-
mera cursa de la temporada –ce-
lebrada a Qatar i que va guanyar 
Andrea Dovizioso, seguit de Marc 
Márquez a 27 mil·lèssimes– els 
de Granollers no van aconseguir 
puntuar. Pol Espargaró no va 
ser capaç d'acabar la cursa i va 
haver d'abandonar arran de pro-
blemes mecànics a la seva KTM 
RC 16. En canvi, Aleix sí que va 
acabar, però fora de les posicions 
de punts. Abans del Gran Premi 
d'Argentina, Pol és 22è i Aleix, 
19è, en la classificació del Mun-
dial de MotoGP.  

NATACIÓ ARTÍSTICA WATERPOLO | Primera Div. MOTOR | Moto GP

Primer Sincro Fest del CNG
Dissabte, el CNG ha organitzat el Sincro Fest, 
una jornada lúdica que té com a objectiu el 
de donar a conèixer la natació artística als nens 
i nenes nascuts el 2011 i el 2012. Serà de 9 h 
a 11.30 h a les piscines del club.

ESPORTS



dj, 22 març 2018 25ESPORTS

Després de tres setmanes sense 
competició europea, el Fraikin té 
una nova cita amb la Copa EHF. 
Serà diumenge al Palau, quan 
s'enfrontaran al Chambéry en el 
segon partit de la segona volta de 
la fase de grups.

En el duel d'anada –que va ser el 
primer d'aquesta fase–, granolle-
rins i francesos van empatar a 30 
a la pista gala, amb Adrià Figueras 
com a màxim anotador del partit 
amb nou gols, seguit del jugador 
del Chambéry Minel –amb 7–. Des 
de llavors, l'equip francès no ha 
perdut cap partit i lidera el Grup 
D de la EHF amb set punts –i de-
mostra perquè, des de l'inici, era 
el gran favorit per classificar-se 

xavier solanas

HANDBOL | Divisió d'Honor  EN EL PARTIT D'ANADA ELS DOS EQUIPS VAN SIGNAR UNES TAULES A 30 GOLS

L'handbol més petit omple els pavellons
650 nens i nenes, de 59 equips i de 20 clubs diferents, van participar  
diumenge a la 16a Trobada de Minihandbol-Torneig La Mútua que va 
organitzar el BMG. Els partits van ser de categories prebenjamí, benjamí i 
aleví, masculins i femenins, i es van disputar als pavellons de Can Bassa, 
el Tub i el Palau d’Esports durant tot el matí. Alguns jugadors i jugadores 
del primer equip s'hi van apropar, com Tilda Matthijs, Fanny Monrós, Judith 
Vizuete, Marc Garcia, Adrià Figueras i Gonzalo Pérez de Vargas (FCB).

La Copa EHF torna al Palau amb el 
duel del Fraikin contra el Chambéry

com a primer–. El segon és el Frai-
kin –arran de la derrota a la pis-
ta suïssa del Wacker Thun– amb 
cinc punts. Els suïssos són tercers 
i el KS Azoty-Pulawy tanca el grup 
amb dos punts.

Ensopegada en lliga
El Fraikin va perdre l'oportunitat 
d'apropar-se a l'Ademar de Lleó 
i convertir-se en un clar aspirant 
a la segona plaça. Els granollerins 
van caure per 25 a 23 a la pista 
del Ciudad Encantada i, juntament 
amb la victòria del Guadalajara 
i les taules del Bada Huesca, els 
quatre equips empaten a 27 punts 
–a quatre dels lleonesos que en 
sumen 31–. Dins aquest grup, el 
BMG són cinquens. Al tancament 
d'aquesta edició s'estava dispu-
tant el Fraikin-Bada Huesca, que 
podria desencallar la situació. 

Victòria ajustada 
del Rugbi Spartans

Derrota del KH-7 
abans de l'aturada 
per seleccions

El líder de la Primera Catalana, el 
Rugbi Spartans de Granollers, va 
guanyar per només tres punts –26 
a 23– al tercer classificat, el Castell- 
defels, i es referma a la primera 
plaça. Dissabte els granollerins 
descansen.

El KH-7 no va poder quedar-se 
amb els dos punts en el partit que 
van disputar a casa contra el BM 
Porriño. Les granollerines –vuite-
nes– van caure d'un sol gols –23 
a 24– contra les novenes, i veuen 
com com el Màlaga se'ls escapa a 
tres punts i s'allunyen les opcions 
de seguir escalant posicions a la 
classificació. El proper partit de 
les granollerines no serà fins al 
dia 6 d'abril arran de l'aturada 
pels compromisos internacionals 
de la selecció espanyola.

Divisió d'Honor

RUGBI | Primera Catalana

FRAIKIN BMG -  CHAMBERY
Diumenge, 25  19.00 h Palau

CIUDAD ENCANTADA 25
FRAIKIN BM GRANOLLERS 23
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El CB les Franqueses va tenir la 
victòria a tocar fins a l'últim mo-
ment, però no se'n va sortir.  Dis-
sabte van rebre, al municipal, una 
de les visites més incòmodes de 
la lliga, la del CE Palamós –quart 
classificat de la Primera Masculi-
na–, que va dominar tot el partit 
fins que els franquesins van em-
patar el duel al final del tercer 
quart. Darrer temps ajustat, però, 
al final, derrota local (93 a 97).

L'equip segueix cuer de la lli-
ga amb 24 punts i només dues 
victòries. Estan a cinc de l'Esca-
la –que és penúltim– i a sis del 
CB Salt. Precisament els gironins 
seran l'adversari d'aquesta set-
mana dels de les Franqueses. Els 
saltencs han guanyat nou partits 
i ostenten la tercera pitjor anota-
ció del grup, amb 1.343 punts –13 
menys que els franquesins–.  

xavier solanas

BÀSQUET | Primera Masculina  L'EQUIP VISITA DIUMENGE EL CB SALT, ANTEPENÚLTIM A LA LLIGA

El CB les Franqueses planta
cara però cau contra el Palamós

PER POC  L'equip va perdre per només quatre punts contra el Palamós

El CB Granollers és un dels 10 clubs de Catalunya 
amb més equips en el seu organigrama, segons in-
forma la revista Solo Basket. Les entitats que s'em-
porten l'or són la AE Boet-Mataró i la AECC Mataró, 
que amb 37 equips cadascuna. El Granollers entra 
al top ten amb 30 equips, molt a prop del Joventut 
de Badalona –que en té 31– o del CB Mollet –que en 
té 32–. Més enllà dels 18 masculins i 12 femenins 
comptabilitzats, però, hi ha l'equip en cadira de ro-
des, de manera que, amb 31 conjunts, el club grano-
llerí igualaria el Joventut i pujaria fins al cinquè lloc.

Derrota del primer equip masculí
Els homes de Manel Blanco no van poder fer res con-
tra la Salle Reus i van caure de 10 punts –82 a 72–. 
Amb la derrota –i la victòria de l'Artés–, els grano-
llerins –sisens– veuen com les possibilitats d'escalar 
posicions i situar-se en zona de play-off s'escapen. 
Dissabte (17.45 h al pavelló del carrer Girona) s'en-
frontaran al Salou, segon a la classificació. i o. font

31

El CB Granollers, al 'top ten' 
de clubs amb més equips

EL CB GRANOLLERS 
TÉ 31 EQUIPS
Estan repartits 
en 12 de femenins 
i 19 de masculins 
–entre els quals 
hi ha el de cadira 
de rodes–. 
Els mataronins 
del Boet i AECC 
encapçalen la 
llista amb 37 
equips cada un.

Copa Catalunya  EL SÈNIOR 1 MÀSCULÍ REBRÀ EL SALOU

El CB femení espera 
el Sant Cugat Negre

El CB en cadira de 
rodes acaba quart

Les noies del sènior 1 del CB  van 
guanyar a la pista del CN Sabadell 
i trenquen l'empat que hi havia a la 
part mitjana de la classificació. Les 
granollerines són vuitenes i dissab-
te (19.30 h al pavelló del carrer Gi-
rona) rebran al Sant Cugat Negre, 
que és quart amb nou victòries.

La Lliga Catalana de bàsquet en ca-
dira de rodes nivell 2 va arribar a 
l'última jornada. El Màsters FCEDF 
va guanyar al CB Granollers, i deixa 
els granollerins quarts i últims de 
la classificació. El campió va ser 
l'Escola AFA, que va guanyar en el 
darrer partit al SE Bamesad.

Tercera Femenina Cadira de rodes

LES FRANQUESES. L’AE Ramassà 
ha tancat un acord amb l’Ajunta-
ment de les Franqueses per col-
laborar en el projecte esportiu i 
solidari que des de 2014 porta a 
terme el club. En aquesta ocasió, 
l’expedició viatjarà a Madagascar 
del 19 al 27 d’abril amb l’objectiu 
d’entregar 700 quilos de materi-
al esportiu i escolar. El projecte 
es durà a terme mitjançant l’ONG 
catalana Yamuna, que desenvolu-
pa dos projectes a la zona. L’AE 
Ramassà jugarà un partit amistós 
a l’Estadi Municipal de Mahama-
sina, a la capital del país, Antana-
narivo, i també està treballant per 
poder portar-hi un autobús esco-
lar que faciliti el transport dels 
nens i nenes locals.

L’Ajuntament ha donat 4.000 
euros (dels 15.000 que es neces-
siten) i s’ha compromès a col·la-

borar amb la logística per tras-
lladar tot el material esportiu i 
solidari fins a Madagascar. 

Els actes per recaptar fons per 
a aquest projecte culminaran 
amb una gala solidària que es 
farà el 7 d’abril (19 h) al Casino 
de Granollers, amb l’actuació de 
#enCantats (Nito Figueras, Txell 
Sust i Pep Poblet), un acte que 
comptarà també amb la col·labo-
ració de l’artista Pep Plaza.

Cinquè país africà que visitaran
El club ja ha viatjat en anys an-
teriors a Etiòpia, República de 
Benín, Uganda i Camerun. La seva 
expedició sempre ha tingut el ves-
sant esportiu i la solidari, però els 
últims temps també s’ha reforçat 
amb el desenvolupament d’un 
projecte a llarg termini que duri 
els 365 dies de l'any. 

ENTITATS  EL PROJECTE VA COMENÇAR EL 2014

Madagascar, l'expedició 
solidària de l'AE Ramassà 

FUTBOL | Tercera divisió  EL PALAMÓS EL SUPERA A LA TAULA

El CF les Franqueses, 
a tocar dels líders

Dura derrota a Vic 
del Bellavista Milán

El CF les Franqueses es manté 
a les primeres posicions –quart 
a set punts del primer, el Saba- 
dell Nord–. Després de la victòria 
contra la Sabadellenca per 6 a 1, 
diumenge al migdia s'enfrontarà, 
a domicili, al Can Rull –antepenúl-
tim amb 23 punts–. Partit idoni 
per seguir sumant.

El Bellavista Milán no aconse-
gueix aixecar cap i continua últim 
del Grup 4 de la Segona Catalana 
amb només dos punts. El cap de 
setmana l'equip va caure per 7 a 
0 al camp del Vic Riuprimer, que 
és sisè a la taula. Diumenge (12.30 
h, al camp de Corró d'Avall) rebrà 
el Tona, un dels clars aspirants al 
títol –tercer amb 53 punts–.

Segona Catalana

L'EC Granollers torna a caure al pou
L'EC Granollers no va ser capaç de puntuar en la visita que va rebre del 
Cerdanyola diumenge. Els granollerins van perdre per 0 a 2 en un partit  
en què van mantenir la porteria a zero durant tota la primera part. 
Aquesta derrota, i la victòria del Palamós contra el Castelldefels, fa que el 
Granollers torni a baixar fins a la 18a plaça, la zona vermella que porta al 
descens. Dissabte a la tarda (19 h), l'EC visitarà el camp del Terrassa, un 
equip en una situació diametralment inversa a la dels de Granollers, ja que 
està immers en la lluita pels llocs d'ascens –és cinquè empatat a punts 
amb el quart, l'AE Prat–. El Palamós s'enfronta al Vilafranca, 14è i amb un 
balanç d'un punt aconseguit dels últims 21 que ha disputat.

xavier solanas

CB SALT - CB LES FRANQUESES
Diumenge, 25  16.15 h Salt

CB LES FRANQUESES 93
CB PALAMÓS 97
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Dansa al Centro AndaluzObertes les inscripcions al 'Dispositivo Labranza'
El Centro Cultural Andaluz de  
Granollers organitzat dissabte,  
a partir de les 19 h, un festival de 
dansa, que tindrà entrada gratuïta  
i s'allargarà fins a la nit.

El Centre d'Arts en Moviment (CAM) de Roca Umbert ha obert les  
inscripcions al projecte de dansa comunitària Dispositivo Labranza, amb 
el Colectivo Lamajara. Es tracta d'un projecte destinat a majors de 40 anys, 
no necessàriament habituats a la dansa contemporània, que vulguin  
experimentar el moviment del cos amb un taller i espectacle final.

Alumnat de l'Escola 
Joan Camps estrena 
'El retorn d'Odisseu'

El TAG exhaureix 
les entrades dels 
concerts de Jorge 
Drexler i Blaumut

La Gralla presenta 
el llibre 'Generació 
(H)Original'

Els alumnes de sisè de l'Escola 
Joan Camps de Bellavista, a les 
Franqueses, amb la col·laboració 
de la companyia Frec a Frec –que 
imparteix classes–, ha treballat la 
interpretació de l'obra de teatre 
El retorn d'Odisseu, que avui, di-
jous (15.15 h) portarà a escena 
al Teatre Auditori de Bellavista. 
El retorn d'Odisseu s'inspira en el 
clàssic d'Homer de l'heroi grec.

La programació d'aquest semes-
tre al Teatre Auditori de Grano-
llers està aconseguint més d'una 
sessió de ple absolut. Si fa unes 
setmanes succeïa amb l'obra de 
teatre Bodas de Sangre, el proper 
abril també penjarà el cartell de 
ple per al concert que protagonit-
zarà el dia 6 la formació catalana 
Blaumut.

Les entrades també s'han ex-
haurit per poder escoltar l'11 de 
maig el reconegut cantautor ar-
gentí Jorge Drexler, que presen-
tarà al TAG el nou treball Salvavi-
das del Hielo.

La llibreria La Gralla de Grano-
llers acollirà avui, dijous (19.30 
h), la presentació del llibre foto-
gràfic i poètic Generació (H)Origi-
nal, editat per LaBreu, i que és una 
crònica d'una generació literària 
nascuda al Bar Horiginal del Ra-
val. L'acte comptarà amb els dos 
fotògrafs que, juntament amb una 
setantena de poetes, protagonit-
zen el llibre –Marta Huertas i Dí-
dac Rocher–, i els editors i poetes 
Ester Andorrà i Esteve Plantada. 
L'acte acabarà amb un concert de 
la cantautora granollerina Ivette 
Nadal.

MÉS PROGRAMACIÓ

Col·laborar amb directors i for-
macions de renom és una experi-
ència que sempre resulta molt 
enriquidora i que Veus – Cor In-
fantil Amics de la Unió té la sort 
de poder gaudir sovint. En aques-
ta ocasió el cor es posa en mans 
d’un dels músics catalans de més 
renom a nivell internacional, Jordi 
Savall, que dirigeix La Passió se-
gons Sant Marc de J.S. Bach amb 
La Capella Reial de Catalunya i Le 
Concert des Nations. Sens dubte, 
el gran concert de música clàssica 
de la temporada al Teatre Audito-
ri de Granollers, que serà dissabte 
(19 h). Ara com ara en queden po-
ques entrades.

Durant la seva etapa a Eimar, 
Johann Sebastian Bach va adaptar 
parcialment una Passió segons 
Sant Marc de Reinhard Keiser. 
Posteriorment, un cop establert 
a Leipzig, va compondre la seva 
pròpia Passió segons Sant Marc 
BWV 247, que es va interpretar el 
1731 i després el 1744 en una ver-
sió revisada. La partitura comple-
ta de l’obra no ha arribat fins als 
nostres dies i diversos musicòlegs 
n’han intentat la reconstrucció.

Jordi Savall n’ofereix la seva ver-
sió de la mà de les dues formaci-
ons que dirigeix: La Capella Reial 

i Le Concert des Nations (1989). 
Ha enregistrat i editat més de 230 
discos de repertoris de música 
medieval, renaixentista, barroca i 
del classicisme, amb una especial 
atenció al patrimoni musical his-
pànic i mediterrani, que han estat 
mereixedors de diverses distinci-
ons. La seva fecunda carrera mu-
sical ha estat guardonada amb les 
més altes distincions nacionals i 
internacionals.  m.e.

tag

JORDI SAVALL És un dels principals compositors catalans i internacionals

'DON CARLOS' Interpretat per Albert Casals va estar acompanyat, entre altres de Felipe Bou i Carles Daza

MÚSICA  EL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS REBRÀ TAMBÉ LES FORMACIONS LA CAPELLA REIAL I LE CONCERT DES NATIONS

Savall dirigeix 'La Passió segons 
Sant Marc' de Bach amb el cor Veus

Ds 24 de març, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 36 € (20, zona B)

de Catalunya (grup vocal dedicat 
a la interpretació de les músiques 
del segle d’or hispànic amb crite-
ris històrics) i Le Concert des Na-
tions (orquestra amb instruments 
d’època capaç d’interpretar un 
repertori que abasta des del bar-
roc fins al romanticisme) i amb la 
participació de Veus – Cor Infan-
til Amics de la Unió. El concert, a 
banda del TAG, només es podrà 
escoltar també a L’Auditori de Bar-
celona i a la Philharmonie de París.

Jordi Savall és una de les perso-
nalitats musicals més polivalents 
de la seva generació. Les seves 
activitats com a concertista, pe-
dagog, investigador i creador de 
nous projectes, tant musicals com 
culturals, el situen entre els prin-
cipals artífexs del fenomen de 
revalorització de la música histò-
rica. És fundador, juntament amb 
Montserrat Figueras, dels grups 
musicals Hespèrion XXI (1974), La 
Capella Reial de Catalunya (1987) 

n El mateix dia del concert els par-
ticipants i protagonistes del concert 
La Passió segons Sant Marc, de Bach, 
obren les portes al públic per poder 
veure com assagen els músics amb 
el mestre Savall, unes hores abans de 
l’espectacle. L'assaig serà de 17.30 h a 
18:30 h a la Sala Gran del Teatre Audi-
tori de Granollers. És una activitat gra-
tuïta i no cal inscripció, però cal recollir 
la targeta d’accés a partir de les 17 h al 
mateix TAG.

ASSAIG OBERT 
UNES HORES ABANS

ELS AMICS DE L'ÒPERA
DE SABADELL TORNEN AL 
TAG I CELEBREN 35 ANYS
Diumenge el Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) va rebre una nova òpera de la mà dels 
Amics de l'Òpera de Sabadell. En aquesta oca-
sió i per celebrar el 35è aniversari de l'entitat, 
hi presentaven Don Carlo, de Giuseppe Ver-
di, i amb llibre de Camille du Loche i Joseph 
Méry, que gira a l'entorn de la figura de Felip 
II –interpretat per Felipe Bou–, immers en una 
complicada guerra contra França. La pau pot 
passar pel matrimoni entre el seu fill, don Car-
los (Albert Casals), i la princesa Isabel de Va-
lois (Maite Alberola). A banda de l'espectacle, 
també es va poder gaudir d'una presentació a 
càrrec del musicòleg Marc Heilbron.

xavier solanas

L'ESCENARI GRANOLLERÍ VA ACOLLIR EL MUNTATGE 'DON CARLO', AMB MÚSICA DE GIUSEPPE VERDI

CULTURA
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MÚSICA  ALFONS BERTRAN, GUILLEM CALLEJÓN I ALEIX FORTS EDITEN EL SEU PRIMER TREBALL

El Festival de Jazz tanca amb 
dos llançaments discogràfics
GRANOLLERS. La divisió discogrà-
fica del Festival de Jazz de Grano-
llers posarà la cirereta a aquesta 
28a edició, amb la presentació 
de dos CD amb factura local, que 
tancaran el certamen d'enguany. 
La primera part del concert servi-
rà per presentar Codi Personal, el 
darrer treball del reconegut gui-
tarra Joan Sanmartí, acompanyat 
al piano per Roger Santacana, al 
contrabaix per Marc Cuevas i a la 
bateria per Joan Vidal.

Noves promeses del gènere
La segona part servirà per pre-
sentar el treball Retina, dels gra-
nollerins Alfons Bertran (bateria) 
i Guillem Callejón (guitarra), i el 
garriguenc Aleix Forts (contra-
baix), que en aquesta ocasió han 
convidat el pianista italià Giovan-
ni Guidi per presentar el CD al Ca-
sino amb les seves composicions 
originals, que beuen de la música 

improvisada més contemporània. 
El disc de JazzGranollers Records  
s'ha enregistrat a Saudades Studio 
de Canovelles, amb Denis Sanz, i 
s'ha mesclat i masteritzat a Verti-
go Studio de Llinars, amb Ferran 
Donatelli. Es tracta, doncs, d'un 

jazzgranollers

TRIO GRANOLLERÍ  Bertran, Callejón i Forts presentaran el seu primer disc

treball 100% vallesà, que es com-
pleta amb el disseny de la caràtula 
del dissenyador Amador Garrell.  

Dj 15 de març, 18 h
Gra Equipament juvenil. Preu: gratuït

Dv 23 de març, 22 h
Casino. Preu: 10 €

GRANOLLERS.  Avui se celebrarà la 
gala Gra d'Or. Viu-lo en Pantalla 
Gran, un acte en què es projec-
taran els set curtmetratges que 
s'han presentat a l'edició d'en-
guany d'aquest certamen de l'au-
diovisual fet per joves. L'acte, que 
es farà al Gra, fusiona i pren els 
noms de dos concursos audiovi-
suals anuals que es fan a la ciutat 
organitzats, respectivament, pel 
Servei de Joventut i l'Associació 
Cultural. L'objectiu del certamen 
és afavorir la creació cinematogrà-
fica, i fer visible i donar suport al 
talent jove en l'àmbit audiovisual.

L'acte començarà amb la ben-
vinguda i la presentació de la 
gala, i les paraules del regidor 
de Joventut, Francesc Arolas. A 
les 18.50 h es projectaran els set 
treballs audiovisuals que s'hi han 
presentat i es lliuraran els pre-
mis, valorats en 200 euros, i 100 
euros en material audiovisual. En 
la categoria de 12 a 17 anys, de 
temàtica lliure, s'han presentat 
L'armari d'un indi (2:40 minuts), 
de Roc Morella, Josep Vaquer i Nú-
ria Moré; Four Ways of Red (7:20 
min.), de Mariana Rof, Alez Casa-
nova, David Gil i Mar Teixidor, i El 

GRANOLLERS. L'escriptor i dina-
mitzador del Gra, Joan Camps, 
presentarà dissabte (19 h) al res-
taurant llibreria Anònims el seu 
darrer poemari, Corazones en la 
playa, publicat com a llibre-dvd. 
Es tracta d'un recull de textos 
que van des de l'amor fins a la 
reivindicació social, passant pels 
temes més quotidians. Aquest és 
el segon llibre del poeta barceloní, 
després de publicar La Revolución 
de la Palabra, l'any 2015.

El poemari ha comptat amb la 
participació de creadors audiovi-
suals vallesans: el booktràiler i el 
vídeo-poema Ausencia un sábado 

por la noche ha estat obra de la 
productora de Parets Dawn Me-
lodies Productions, i el videopoe-
ma Febrero de cenizas ha comptat 
amb la direcció de Marçal Bassa 
i la col·laboració dels artistes Vi-
cenç Viaplana i Helena Pielias, tots 
tres vallesans.

La presentació tindrà un format 
de recital, en que l'autor anirà 
desgranant poemes de cada una 
de les quatre parts que donen for-
ma al treball. 

També participaran a la vetlla-
da artistes vallesans que col·labo-
raran com a convidats. L'entrada 
serà de taquilla inversa.  m.e.

Set curtmetratges optaran al Gra d'Or
Joan Camps presenta el seu 
darrer poemari a l'Anònims

CINEMA  LA GALA JOVE DE L'AUDIOVISUAL SE CELEBRA AVUI DIJOUS A LA TARDA

LITERATURA  'CORAZONES EN LA PLAYA' ÉS UNA LLIBRE-DVD

Virgili (7:59 min.) de Marc Sán- 
chez. A la categoria 18-24, es visu-
alitzaran Personal (4 min.) d'Iván 
Almendros i Adai Batlles, i Spoilers 
(3:06 min.) d'Aitor Guerra. I en la 
de 25-35 anys, es veuran els tre-
balls La dieta (4:23 min.), de Nora 
Castañon, Judith Garell i Neus Gi-
ralt, i Cambio de chip (8 min.), de 
José Luis Cano Soto. En aquestes 
dues darreres categories el tema 
era l'expressió "tocar la pera". 

El Daydream Festival, un esdeve-
niment musical internacional dedi-
cat a la música electrònica, aterra 
per primer cop a l'Estat espanyol. 
Ho farà el 30 i 31 de març al Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya, als 
termes municipals de Granollers 
i Montmeló, amb l'escenari més 
gran d'Europa. El festival compta-
rà amb quatre escenaris repartits 
entre els 120.000 metres quadrats 
d'espai, que ja han començat a 
construir i que està previst que 
acabin el 29 de març, el dia abans 
que engegui el festival.

Pel que fa a les entrades, l'afo-
rament és de 18.000 persones per 
dia i a hores d'ara ja s'ha superat 
el 80% de vendes. També hi haurà 
un aparcament de 62.000 metres 
quadrats i disponibilitat per allot-
jar-se al càmping Can Guitet 1.400 
persones, el mateix que s'utilitza 
en les curses de Moto GP, però ja 
s'han esgotat les entrades. Els or-
ganitzadors asseguren que vindrà 
gent de "literalment tot el món": 
d'Austràlia, d'Àfrica, de la Xina, 
del Japó i del Regne Unit, entre 
d'altres, a més de molt públic a es-
cala local i nacional.

El director del Daydream Fes-
tival a Espanya, Alfred Bonet, ha 
afirmat que es tracta "d'un recin-
te preciós, amb unes vistes molt 
boniques". També ha valorat 
positivament la llunyania amb el 
nucli urbà: "Estem apartats de la 
població i no molestem als ve-
ïns; això també és molt impor-
tant". A més, ha volgut destacar el 

JA HA VENUT MÉS DEL 80% DE LES ENTRADES DISPONIBLES

El Daydream Festival, 
referent de l'electrònica, 
munta escenaris al Circuit

gran acolliment rebut per part del 
Circuit, "perquè sense aquesta 
bona voluntat això no hagués 
estat possible".

La negativa de la Roca
Encara que ja estigui tot a punt 
perquè a finals de mes se celebri 
el festival al Circuit, el Daydream 
s'havia de celebrar inicialment 
a la Roca del Vallès. El rebuig de 
part de la població per l’impacte 
que l’esdeveniment pogués tenir 
en l’entorn i pel model d’activi-
tat cultural que representa (fins i 
tot van constituir una plataforma 
d’oposició), va fer que trasllades-
sin el lloc de celebració.

En aquest sentit, Bonet ha dit 
que, malgrat que la Roca "era tam-
bé un lloc ideal" i que van rebre 
suport del consistori, per respecte 
a tothom van decidir fer el canvi: 
"Nosaltres respectem a qui ens 
vol, evidentment, però també a 
qui no ens vol; som tolerants".   

El cartell
La música anirà de la mà de Martin 
Garrix, número 1 del món, i Dimitri 
Vegas & Mike LIke, número 2, a més 
d'altres dj com Steve Angello, W&W, 
Martin Solveig, Sunnery James & 
Ryan Marciano, Nicky Romero, 
Kungs, Lost Frequencies o Brian 
Cross, entre d'altres.

Les acrobàcies més clàssiques i més 
innovadores es poden veure al Circ 
Raluy, instal·lat des dels 15 de març al 
Parc Firal de Granollers. Aquest cap 
de setmana hi haurà una nova ocasió 
de gaudir d'aquest espectacle de circ 
tradicional i innovador alhora, així 
com per poder gaudir de la imatge de 
l'únic circ-museu del món. Al xou, per 
a infants i adults hi actuen membres 
de la família Raluy i nombrosos 
artistes internacionals. 

          El Circ Raluy 
combina tradició i 
innovació tècnica

c.r.
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El 21 d'abril al migdia s'inaugu-
rarà l'obra pòstuma de l'artista 
Jordi Benito al parc de Ponent, un 
projecte format per un conjunt de 
quatre elements –una estructura 
a la torre elèctrica del parc, nou 
blocs de granit que conformen 
una partitura del músic Carlos 
Santos, una anella al llac i un espai 
amb una fórmula matemàtica–. 
"El projecte recull l'àmbit tèc-
nic, el musical, l'històric i tam-
bé el científic", apunta el poeta 
Vicenç Altaió.

"A l'espai de la torre elèctri-
ca s'instal·larà una estructura 
en forma de signe d'infinit amb 
què Benito ens diu que ara exis-
teix una substància d'energia 
nova que és la societat del co-
neixement, i que no hi ha res 
més alt que el flux del coneixe-
ment. Quan avancem, sentirem 
música que ningú no toca per-
què hi haurà partitures fetes 
pedra del projecte De Vinarós a 
Berlín, que Benito va presentar 
a la Galeria Taché de Barcelona 
el 1994 amb la col·laboració del 
músic Carles Santos", explica el 
poeta.

"Després arribarem al llac, un 
espai que Benito concebia com 
a dramàtic perquè s'inspira en 
el llac berlinès Wannsee, on s'hi 
van produir suïcidis i on tam-
bé es van tancar acords sobre 
l'aplicació de l'Holocaust. En 
aquest espai, Benito ens diu que 
hem de saber interpel·lar la his-
tòria", assegura Altaió, i afegeix: 
"Al llac s'hi ubicarà una anella 

t.p.

L'OBRA PÒSTUMA de Benito, durant la presentació al Museu de Granollers

ART  ÉS UN PROJECTE QUE L'ARTISTA VA LLIURAR A L'AJUNTAMENT L'ANY 2006

L'obra de Jordi Benito a Ponent
s'inaugurarà el 21 d'abril

que representa el valor d'allò 
universal i que recorda que no 
tothom ho ha de conèixer tot, i 
que la cultura és un esforç".

El poeta afegeix que "també hi 
haurà un espai amb la fórmula 
matemàtica d'Euler, que parla 
de l'infinit. De nou, un llenguat-
ge, el científic, que no tothom 
pot llegir. El projecte no només 
tracta d'allò que podem veure, 
sinó de reflexionar sobre la for-
ça que exerceix el món de la cul-
tura en la vida social i domèsti-
ca", indica Altaió.

Pel poeta, el projecte és un "re-
coneixement del paper que els 
artistes tenen en la ciutat del 
futur. De fet, no és la ciutat qui 
homenatja l'artista, sinó que 
és Benito qui reconeix l'espai 
on va néixer", assenyala Altaió. 
"L'obra és un acte de reflexió 
sobre el paper de Benito al món 
de l'art, i del de la mateixa ciu-
tat de Granollers al món artís-
tic" apunta l'alcalde Josep Mayo-
ral. "El repte no era fàcil i ha 
calgut una gran feina de recerca 
i de rehabilitació de les obres", 
explica Mayoral, qui també ha dit 
que el projecte permetrà cons-
truir una passera que resseguirà 
el llac i connectarà la plaça de la 
Constitució amb el camp de futbol 
de Ponent.

El projecte s'inaugurarà el pro-
per 21 d'abril, però una setmana 
abans, d'11 a 14 h, s'organitzaran 
al mateix parc de Ponent unes 
passejades artístiques a càrrec de 
l'artista Glòria Giménez que per-

Ha comptat amb la participació d'estudiants de l'Institut Celestí 
Bellera, que han col·laborat en la restauració de les peces

metran conèixer els elements de 
l'obra de Benito.

Participació d'estudiants
Alumnes de l'institut Celestí Be-
llera i del Taller Ginebró de Lli-
nars del Vallès han participat en 
la recuperació del projecte i han 
restaurat algunes de les peces que 
conformen l'obra. "És un artista 
important per Granollers i ens 
il·lusiona haver pogut aportar 
el nostre granet de sorra a la 
seva obra", assegura Pau Martín, 

alumne del Celestí Bellera. 
"Ha estat una oportunitat 

molt gran i interessant. Parti-
cipar en el seu projecte ens ha 
permès conèixer més la ciutat i 

també els artistes locals", apun-
ta Paula Creixell, una altra estudi-
ant del centre que ha col·laborat 
en el projecte que s'instal·larà al 
parc de Ponent.  t.p.

GRANOLLERS.  El Museu de Cièn-
cies Naturals estrena avui (11 h) 
l’exposició Up to Date – L’Univers 
al dia, una mostra que recull la 
tasca de la tercera edició del pro-
jecte d'astronomia dels alumnes 
de 1r d'ESO de l’Institut Marta 
Estrada.

L'exposició pretén fer una mi-
rada actual a diversos temes 
relacionats amb l’astronomia: 
exoplanetes amb possibilitats de 

vida, forats negres que es formen 
a partir d’estrelles, les nebuloses 
més curioses, missions exploratò-
ries dintre i fora del sistema solar, 
els secrets de la Via Làctia o cons-
tel·lacions que ens obren a l’espai 
profund.

Els estudiants han elaborat ma-
quetes en tres dimensions que 
representen aquestes investigaci-
ons i les acompanyen de pòsters 
explicatius que les descriuen. 

Alumnes de l'Institut Marta 
Estrada exposen a La Tela

LA MOSTRA ESTUDIA FENÒMENS DE L'UNIVERS
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205 
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11

BÀSQUET. DISSABTE 24, 17.45 h
CB Granollers - CB Salou
amb Albert Rozas i Jordi Diéguez
FUTBOL. DISSABTE 24, 19.00 h
Terrassa FC - EC Granollers
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
HANDBOL. DIUMENGE 25, 19.00 h
BM Granollers - Chambéry Savoie Handball
amb Eduard Batlles i Roger Santaeugènia

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 22 al diumenge 25 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 02º 16º 05º 15º 05º 16º 05º

LES FRANQUESES. L’Espai Zero del 
Centre Cultural de Bellavista ha 
estat l'escenari aquest cap de set-
mana d'una nova edició de Les 
Franqueses Open 2018, el cam-
pionat internacional de cub de 
Rubik que per segon any ha atret 
estrelles del trencaclosques vin-
gudes d'arreu del món. 

En concret, en aquesta edició hi 
ha participat més d'un centenar de 
jugadors provinents de nou països 
diferents, que han competit en 
una quinzena de categories. Entre 
els noms que més cops van repetir 
el podi hi ha Dario Roa Sánchez i 
Alberto Pérez de Rada, que figuren 
en sis de les 16 categories. Julen Si-
món Iriarte va fer cinc podis, Eder 
Olivencia González quatre i Ting 
Sheng Bao Yang, tres. 

L'única noia que va quedar en-

tre les tres primeres posicions 
de les 16 categories, Berta García 
Parra, va imposar-se en la cate-
goria 3x3x3 Multi-Blind i va fer 

segon lloc a 3x3x3 Blindfolded. La 
competició forma part del cam-
pionat oficial internacional de la 
World Cube Association. 

xavier solanas

CULTURA  ÉS UN DELS PREMIS CAPITAL DE LA SARDANA 2018 I ES LLIURARÀ EL 10 DE NOVEMBRE

Els Sardanistes Franquesins, 
premiats per ensenyar a ballar

CONCENTRACIÓ Un dels participants a l'Open Les Franqueses 2018

Els cracs d'arreu del Cub de Rubik

La colla dels Sardanistes Fran-
quesins ha estat premiada per la 
tasca d'ensenyament de la sarda-
na a tots les col·lectius arreu de 
les Franqueses del Vallès, un dels 
reconeixements dels Premis Capi-
tal de la Sardana 2018 que es van 
fer públics dissabte a Montblanc, 
actual capital de la sardana. 

Eli Gascón, presidenta de l'enti-

tat, assegura que ha estat tota una 
sorpresa per a la colla: "Nosal-
tres no fem grans ballades i no 
tenim grans aspiracions, però 
s'han fixat en nosaltres. No ens 
ho esperàvem per res, estem 
molt contents", afirma. 

El guardó pertany a la categoria 
de Difusió i Promoció de la sarda-
na i reconeix la transversalitat de 

l'agrupació a l'hora de promoure 
la sardana: "És un premi que ens 
representa moltíssim perquè 
estem en molts actes del muni-
cipi. A més, enguany hem visitat 
totes les escoles i hem aconse-
guit ser presents en cadascun 
dels cinc pobles que conformen 
les Franqueses", apunta Gascón.

Els Sardanistes Franquesins 
van néixer el 2016 i, des d'alesho-
res, han incorporat la sardana en 
actes com la Festa de la Mongeta 
del Ganxet de Llerona –on al no-
vembre van recuperar una sarda-
na de l'any 1960– o la festa major 
de Corró d'Avall, de la qual en van 
ser pregoners l'estiu passat.

La propera actuació de la colla 
serà dissabte (11.30 h), durant un 
sorteig del Centre de Normalitza-
ció Lingüística i l'Associació Les 
Franqueses Comerç a la plaça Can 
Font. També preparen un gran 
acte per Sant Jordi.   t.p.

BALLADA dels sardanistes amb alumnat de 4t de l'escola Joan Sanpera

sardanistes franQuesins
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Arturo Padilla visita La Gralla 
Divendres, de 17 a 20 h, Arturo Padilla visitarà 
la llibreria La Gralla. Padilla ha escrit el llibre Fora 
de guió, una novel·la que s’ambienta en Granollers. 
L’autor signarà llibres i conversarà amb tothom  
qui passi per la llibreria. 

Mishima presenta el seu últim treball, Ara i res, dissabte al Teatre El Patronat de 
la Garriga (20 h). El vuitè disc del grup insisteix en la doble aposta per la cura 
en les lletres de les peces i en la contundència en el so, una proposta ja  
característica del quintet barceloní. 

Enregistrat amb Peter Deimel a Black Box Studio, a França, Ara i res és un treball 
més descregut però també més romàntic, més sentit i alhora més despullat, més 
literari però més planer. 

A la Garriga, el teatre El Patronat acollirà un taller gratuït per a infants de 3 a 
12 anys relacionat amb l’espectacle per tal que mares i pares puguin gaudir del 
concert. Per participar-hi, cal inscriure’s prèviament abans de divendres (14 h) 
enviant un correu electrònic a l’adreça info@teatrelagarriga.cat. El taller està or-
ganitzat per l’Associació Cultural Gatzara en el marc del cicle de Terra de Sons.

Cardedeu acull a partir de divendres el Labyrinth Catalunya, la tercera edició del 
festival internacional de músiques tradicionals de l’Orient Mitjà i de la Mediter-
rània. La cita inclou concerts, jams, projeccions i tallers, que se celebraran del 
23 al 27 de març i del 29 de març al 2 d’abril. El primer període d’activitats inclou 
una sessió de composició en música modal amb Ross Daly i Kelly Thoma, una altra 
de percussió amb Zohar Fresco, una d’Oud amb Alexandros Papadimitrakis i una 
última de violí i cello en la música modal, aquesta vegada amb Giorgos Papaio-
annou i Nikos Papaioannou. Durant el segon període de tallers s’organitzarà una 
sessió de creació i orquestració per a conjunts instrumentals mixtes amb Sokratis 
Sinopoulos, una activitat de cant grec, tècnica vocal i ornamentació a càrrec de 
Katerina Papadopoulou, una de música otomana i sufí amb Omer Erdogdular i una 
de percussió ibèrica amb Aleix Tobias Sabater.  

Mishima presenta Ara i res  
al Patronat de la Garriga

Cardedeu s’omple de música 
mediterrània i d’Orient

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS
LES FRANQUESES

Actes culturals

DIJOUS, 22
15.15 h Escola Joan Camps.
Obra de teatre: El retorn d’Odisseu  
17.30 h Biblioteca Municipal.
Hora del conte en anglès 
19 h Centre Cultural de Bellavista.
Espai Zero. Taller impressions 3D
21 h Centre Cultural de Marata.
Trobem-nos i parlem-ne
DISSABTE, 24
12 h Llibreria L’Espolsada.
Taller familiar
DIUMENGE, 25
11 h Centre d’Estudis Ferroviaris 
Via Oberta. 
Circulació de Trens Tripulats
DILLUNS, 26
20 h Antigues Escoles de Corró 
d’Amunt. 
Consell del Poble de Corró d’Amunt.

misHima

DIJOUS, 22
11 h Museu de Ciències Naturals
Inauguració de l’exposició Up to date - 
L’Univers al Dia.
15 h Plaça Maluquer i Salvador. 
Taules informatives càncer de còlon. 
Organitza: Oncovallès
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de 
correspondència. Descobreix què 
passava a Granollers els anys 30
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz!
18 h Gra. Equipament Juvenil
Concurs audiovisual: El Gra d’Or. 
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Formats i repositoris 
de llibres electrònics
18.30 h Gra. Equipament Juvenil
Gala Gra d’Or. Viu-lo en 
Pantalla Gran 2018!
19 h Llibreria La Gralla. 
Presentació del llibre de poesia 
Generació (H)original
DIVENDRES, 23
9 h Plaça de la Corona.
Fira d’Artesans 
17.30 h Museu Ciències Naturals.
Aranyes i insectes a les vostres mans!
19 h Centre Cultural.
Cineclub. Victoria and Abdul
20 h Carrers del centre.
7a edició Open Night La vie en rose
22 h Centre Cultural.
Cineclub. Victoria and Abdul
22 h Casino de Granollers.
Nit de JazzGranollers Records
28è Festival de Jazz 
DISSABTE, 24
8 h Can Bassa. 
Mercat setmanal
9 h Parc Firal.Fira Abac-Gra 
(antiquaris, brocanters

 i col·leccionistes)
9 h Plaça de la Corona.
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça Perpinyà.
Encants solidaris de l’Associació 
Protectora d’Animals 
9 h Plaça Can Trullàs.
Encants solidaris de 
l’Assemblea d’Aturats
10 h Centre cívic Jaume Oller. 
Caminada infantil
11 h Biblioteca Can Pedrals.
BiblioLab. Espurnes. 
Taller de 6 a 12 anys
19 h Centro Cultural Andaluz.
Festival de dansa. Entrada gratuïta
21 h Teatre Auditori de Granollers.
Música Clàssica. Passió segons 
Sant Marc, de Bach. 
Amb La Capella Reial de Catalunya 
i Le Concert des Nations 
23 h Casino de Granollers.
Festa de Salsa i bachata
DIUMENGE, 25
18 h Casino de Granollers.
Ball Social. Amb Charli Music

Ajuntament
Carrer Girona, de la via a l’asfalt.
Exposició fotogràfica de l’AMGr. 
Fins el 25 de maig. 
Llibreria La Gralla
Exposició de pintura de Blanca Gibert. 

AGENDA

19 h Centre Cultural.
Cineclub. 
Victoria and Abdul

Fins al 10 d’abril. 
Museu de Ciències Naturals
Primats. 
La nostra petjada al seu món. 
Fins al 29 d’abril de 2018
Descobreix els ratpenats. 
Fins al 8 de juliol de 2018
Escarabats Fins al 8 de juliol 
Museu de Granollers 
Utopies persistents. Fins a l’octubre
Mirades i diàlegs. 
Logicofobistes. 1936. El suerralisme 
com a revolució de l’esperit
Fins al 29 d’abril 
Agrupació Excursionista
Exposició del 13è 
Concurs Fotogràfic La Muntanya
Alliance Française
La model, 113 anys. Fins al 24 de març.


