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EN PORTADA

El Consell Comarcal es 
traslladarà a l’edifici 

dels antics jutjats

L’Ajuntament de Granollers li cedeix 
bona part de l’immoble, exceptuant el 

tercer pis, que queda en mans municipals

L’administració del Vallès Oriental 
comptarà amb un espai de més de 2.500 
metres quadrats en subsòl i dues plantes

metres quadrats– que “donarà resposta a les ne-
cessitats de creixement” de l’ens.

Ricart espera que el trasllat es pugui fer efectiu 
a finals de 2020. Les previsions són que en un any 
o menys es pugui enllestir la redacció del projecte 
d’obres, i que aquestes es puguin licitar i adjudi-
car abans de les eleccions del maig de 2019 per 
tal que el procés no s’endarrereixi. Tot i que les 
dues administracions asseguren que l’edifici està 
en bones condicions, els treballs de rehabilitació 
podrien durar a l’entorn d’un any i mig.

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, ha indi-
cat que es tracta “d’un bon acord per a la ciutat i 
per a la comarca”. i MONTSE ERAS

Després de dos anys de converses, el Consell Co-
marcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Grano-
llers han arribat a un acord perquè l’administració 
comarcal pugui establir la seva seu a l’antic edifici 
dels jutjats de la ciutat, situat a l’avinguda del Parc. 
Les dues administracions van rubricar un conve-
ni que dimarts ratificava al ple de Granollers i a 
l’abril arribarà al del Consell Comarcal.

Amb l’acord, l’edific de l’avinguda del Parc pas-
sarà a ser propietat del Consell Comarcal, excep-
tuant la tercera planta, que manté la titularitat de 
l’Ajuntament. Tot i haver estudiat altres possibili-
tats per al trasllat de la seu –com la d’una oferta 
de terrenys a les Franqueses–, l’ens comarcal tenia 
“la intenció de seguir a Granollers, la capital 
de la comarca, i l’Ajuntament ha ofert la millor 
opció per centralitat i per poder reformar un 
edifici ara sense ús i donar-li un futur”, explica 
el president del Consell Comarcal, David Ricart, 
qui també detalla que els dos ens constituiran una 
comunitat de propietaris per gestionar el cèntric 
edifici, així com es crearà una comissió de segui-
ment de les obres.

La reforma anirà a càrrec íntegrament del Con-
sell Comarcal, que estima que els treballs tindran 
un pressupost aproximat de 4 milions d’euros, que 
es finançaran amb recursos propis, amb la inclusió 
de l’edifici de l’actual seu del Consell Comarcal al 
carrer Ricomà en l’adjudicació del contracte –és a 
dir, “pagarem una part de les obres en espèci-
es”, apuntava Ricart–, amb l’ajuda de la Diputació 
de Barcelona i amb un préstec bancari.

El Consell Comarcal pateix ara una manca d’es-
pai, ja que a l’edifici del carrer Ricomà, d’uns 1.000 
metres quadrats, hi ha uns 150 treballadors, a més 
dels 33 consellers comarcals. Amb el trasllat a 
l’immoble dels antics jutjats aconseguirà un espai 
de 2.500 metres quadrats –l’edifici té un semisote-
rani, una planta baixa i tres plantes de més de 500 

Un entorn en 
transformació

L’alcalde de Granollers també ha posat en valor 
el procés de transformació que inicia la zona de 
l’entorn de l’antic edifici judicial. De fet, es pre-
veu que en el termini d’un mes s’iniciïn les obres 
de reurbanització de la plaça Pau Casals. A més, 
ha avançat que el consistori estarà en disposició 
abans de l’estiu d’aprovar el projecte urbanístic 
per a la reforma de la plaça Josep Barangé –una 
de les actuacions més reclamades per la majoria 
de grups municipals–. “La nova seu del Consell 
Comarcal és la punta de llança d’un procés de 
transformació cap a una plaça Barangé amb 
més serveis i més transitable per a la ciutada-
nia”, apunta Mayoral.

LA GENERALITAT RETORNA L’IMMOBLE
L’alcalde Mayoral ha recordat que l’edi-
fici de l’avinguda del parc va “retornar 
a la ciutat” fruit del conveni amb la Ge-
neralitat per la cessió dels terrenys dels 
actuals Jutjats. De fet, l’Ajuntament havia 
cedit el solar del centre els anys 60 per a 
diferents equipaments i “ha fet un esforç 
per anar recuperant aquest patrimoni”, 
assegura.

El retorn de l’edifici dels antics jutjats 
a l’Ajuntament tenia, però una condició: 
que fos dedicat a equipaments relacio-
nats amb l’administració local abans de 
2020. Així, doncs, el conveni amb el Con-
sell Comarcal permet mantenir el caràc-
ter local i comarcal de l’immoble i que les 
dues administracions, local i comarcal, 
en mantinguin la propietat.

MONtSE ERAS

ACORD David Ricart i Josep Mayoral, dijous al costat dels antics jutjats
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SOCIETAT

GRANOLLERS. El govern municipal 
ha presentat la liquidació en posi-
tiu del pressupost 2017 de l’Ajun-
tament amb un resultat pressu-
postari ajustat de 9.090.346,27 
euros i un romanent de tresoreria 
disponible de 16.113.144,07 eu-
ros, un resultat que el regidor 
d'Hisenda, Jordi Terrades, atribu-
ïa a "una gestió amb prudència 
i rigor". Segons el regidor socia-
lista, els 16 milions de romanent 
permeten "mirar el futur de 
l'Ajuntament amb optimisme". 

Terrades detallava els punts 
que havien contribuït a disposar 
d'aquest romanent, que, segons 
indicava, permetrà que l'any 
vinent es tornin a congelar els 
impostos municipals. El regidor 
explicava que s'havien ingressat 
1,4 milions més dels previstos en 
relació amb operacions immobi-
liàries, "sobretot produïdes als 
polígons", així com les transfe-
rències corrents de l'Estat havien 
superat en 950.000 euros la xifra 
prevista al pressupost. Finalment, 
el responsable de les arques mu-
nicipals destacava la disminució 
de la càrrega financera que l'Ajun-
tament té amb entitats bancàries. 
"Una part de romanent de 2016 
es va destinar a amortitzar una 

GRANOLLERS. "Una casa que con-
sumeix 36 metres cúbics d'aigua 
paga actualment 61,34 euros al 
trimestre, i ara passarà a pagar 
1,01 euros més". Així exemplifi-
cava el regidor de Serveis, Juanma 
Segovia, com afectarà a la ciutada-
nia el conveni que l'Ajuntament ha 
acordat amb l'empresa Sorea SA i 
que el ple va aprovar amb l'únic vot 
a favor del PSC. Segons el govern 
municipal, l'acord, vigent fins a la 
finalització del contracte el 2021, 
té com objectiu no apujar les tari-
fes dels usuaris, amb l'excepció que 
aquesta sigui per l'encariment de la 
compra d'aigua, "fet que no depèn 
de l'Ajuntament i és comú arreu 
de Catalunya", insistia Segovia.

El conveni resol discrepàncies 
en relació amb el contracte de ges-
tió del servei d'abastament d'aigua 
potable, que es remunten a l’any 
2014, quan l’empresa Sorea va 
sol·licitar un augment de tarifes 
(l’anterior augment tarifari s’havia 
produït el 2012) i l'Ajuntament li 
feia un requeriment d'informació. 
"Considerem que és l'empresa 
qui ha de reduir alguns concep-
tes de despesa. I la discrepància 
es tradueix en més d'un milió 
d'euros", explicava Segovia, satis-
fet per l'acord que partia "de po-
sicions molt allunyades a l'inici" 
i que "blinda l'augment de l'ai-
gua fins al 2021, així com ens 
ha permès tenir més informació 
per encarar la darrera etapa del 

contracte".
L’acord d’aquest conveni 

transaccional aconsegueix que 
l’impacte al consumidor final sigui 
el mínim possible, s'acorda ajus-
tar a la baixa el cànon concessio-
nal, que es planteja per tal de no 
haver d’augmentar les tarifes per 
sobre del 2,63% resultant. L’ingrés 
en concepte de cànon passaria a 
220.000 euros, sense que aquest 
afecti el contracte. "L'Ajuntament 
incrementa un 2,2% la tarifa tot 
i que l'ATLL ha comunicat un 
11,8% d'increment en la com-
pra d'aigua, un sobrecost que 
assumeix Sorea", deia Segovia.

Tarifa social
A més, Sorea amplia el Fons de So-
lidaritat per a persones amb greus 
dificultats econòmiques, en 6.000 
euros, i passa de 18.000 a 24.000 
euros. Es crea una tarifa social en 
aquells casos que tinguin recone-
guda per part de l’ACA la tarifa so-
cial del cànon de l’aigua, així com 
per aquells usuaris que Servei So-
cials de l’Ajuntament de Granollers 
informin favorablement.

Estudiar el model
Tant la CUP (que hi votava en con-
tra), com ERC i el PDeCAT-DC  (que 
s'abstenien) consideraven que 
calia estudiar el futur model de 
gestió del servei d'aigua a la ciutat 
i obrien la porta a la municipalitza-
ció.  M.E.

El rebut de l'aigua puja 
un euro al trimestre

ARQUES MUNICIPALS  EL GOVERN VA PRESENTAR AL PLE LA LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST SERVEIS  CONVENI AMB SOREA

L'Ajuntament tanca el 2017 
amb un romanent de 16 milions

61.049 habitantsMig milió d'euros amb el rasca de l'ONCE
Aquesta és la xifra d'habitants de Granollers  
a 1 de gener de 2018 que dimarts aprovava  
el ple, a l'espera de la confirmació oficial de 
l'Institut Nacional d'Estadística. Segons  
Mayoral, és la xifra més alta que ha tingut mai.

L’ONCE ha repartit 500.000 euros a Granollers, amb un premi 1a 
categoria del seu rasca anomenat X20. María José García Orta, agent 
venedora dels jocs responsables de l’organització, és qui ha portat 
la sort a Granollers, des del quiosc del número 15 del carrer Girona, 
des d'on ha venut la butlleta premiada amb mig milió d'euros.

Una part d'aquests diners es destinarà a avançar inversions previstes 
inicialment per a 2019, així com seguir ampliant el parc d'habitatge públic

part del deute que teníem amb 
crèdits fora de mercat", indicava.

D’altra banda també s’aprovava 
la liquidació positiva del pressu-
post del Patronat del Museu de 
Granollers de 2017 amb un resul-
tat ajustat de 86.483,87 euros i un 
romanent de tresoreria disponi-
ble de 647.555,52 euros. 

Increments de retribucions 
Terrades va explicar que una part 
del romanent de l'any passat es 
destinarà a fer front a l'augment 
de remuneració dels treballadors 
públics pactat entre sindicats i go-
vern de l'Estat. "Vam reservar una 
partida al fons de contingències, 
però l'increment serà superior 
al previst", indica. A més, també 
es preveu que els sindicats de po-
licia arribin a un acord per avançar 
la data de jubilació, de manera que 
caldrà fer front a l'increment de 
cotitzacions que tindrà un impacte 
als comptes que no estava previst.

Avançar inversions
Una altra part d'aquest romanent 
servirà per amortitzar alguns 
crèdits de l'Ajuntament o bé per 
finanaçar el pressupost d'inversi-
ons i, per tant, no haver de dema-
nar més crèdits. Segons Terrades, 

també es podrà avançar a aquest 
any inversions que estaven pre-
vistes per a 2019, així com algu-
nes propostes dels pressupostos 
participatius que, encara que no 
quedin guanyadores a la fase de 
votació d'aquest procés, "poden 
quedar en cartera i incorpo-
rar-se a aquest avançament 
d'inversió", apunta Terrades.

El govern també vol destinar 
més diners al pla d'habitatge, de 
manera que el consistori continuï 
ampliant el parc d'habitatge públic 

per a lloguer assequible, així com 
altres propostes estratègiques 
del govern com els ajuts a joves 
titulats universitaris per incorpo-
rar-se al mercat laboral i "altres 
compromisos recollits del PDe-
CAT sobre els doctorats indus-
trials. També volem seguir po-
sant encara més la nostra ciutat 
al mapa per captar inversions", 
concloïa Terrades. i MONTSE ERAS

El resultat permetrà 
ampliar la partida 

pressupostària per 
a les remuneracions

dels treballadors públics
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GRANOLLERS. El ple de l'Ajuntament 
granollerí instarà el govern de l'Es-
tat a obligar les entitats bancàries, i 
especialment la Sareb, a què posin 
a disposició de l’administració local 
en règim de propietat, com a admi-
nistració més pròxima al ciutadà, el 
parc d’habitatges de la seva propie-
tat, en compensació o pagament del 
deute públic existent provinent de 
les ajudes financeres del procés de 
reestructuració del sistema bancari 
espanyol, a efectes d’augmentar el 
parc públic d’habitatges. El plenari 
arribava a aquest acord recollit en 
una moció proposada per la Plata-
forma d'Afectats per la Hipoteca 
(PAH), que s'aprovava amb el vot a 
favor del PSC, ERC i la CUP; l'absten-
ció del PDeCAT-DC, i el vot contrari 
de Ciutadans.

La moció també reclama una re-
forma legislativa de la Llei d’arren-
daments urbans, que doni esta-
bilitat al mercat de lloguer amb 
contractes més llargs, de com a 
mínim 5 anys, i que permeti l’esta-

HABITATGE  EL PLE APROVA UNA MOCIÓ, AMB EL VOT EN CONTRA DE CS, PROPOSADA PER LA PAH

El consistori vol que la Sareb 
pagui amb pisos el deute públic

bilització de preus de lloguer sense 
estar tant sotmès a les fluctuacions 
constants, així com instar la Gene-
ralitat a la cessió del parc públic 
d’habitatges gestionat per l’Agència 
de l’Habitatge a Granollers per ser 
gestionat des de l’àmbit municipal. 
Precisament aquest punt generava 
dubtes al PDeCAT-DC que es con-
cretaven amb l'abstenció, "tot i 
estar d'acord amb el gruix de la 
moció", deia Àlex Sastre. Aquest 

posicionament disgustava la PAH, 
que exemplificava què significa que 
la gestió no sigui local: "A una noia 
desnonada de la Torreta li donen 
un pis a Callús [el Bages]", deia 
Paco Galán, portaveu de la PAH.

La moció també insta l’Ajunta-
ment a aprovar un nou Pla d’acció 
sobre la problemàtica de l’habitat-
ge que actualitzi el Pla d'acció de 
suport als afectats pels desnona-
ments, aprovat el 2013.  M.E.

GRANOLLERS. La Diputació ha lliu-
rat a l’Ajuntament de Granollers 
el Pla Local d’Habitatge (PLH), un 
instrument de planificació que 
serveix per definir la política local 
d’habitatge de la ciutat en els pro-
pers anys, i que haurà de ratificar 
el ple. El PLH ha de ser clau per 
desplegar les polítiques en aques-
ta matèria i afrontar de forma 
integral i coherent les accions en-
caminades a garantir l’accés a l’ha-
bitatge i l’impuls a la rehabilitació i 
millora del parc d’habitatges.

El PLH és el document tècnic 
que, partint de l’anàlisi i diagno-
si de la situació de l’habitatge en 
un àmbit territorial determinat i 
de les condicions de context, de-
fineix, per un període de sis anys, 
les estratègies i propostes a des-
envolupar des del govern local 
amb l’objecte de fomentar l’as-
soliment del dret dels ciutadans 
a gaudir d’un habitatge digne en 
condicions assequibles.

El document s’estructura en 
tres grans apartats. El primer és 
el d’anàlisi, que defineix l’emmar-

cament territorial, s’analitza la 
població, el parc d’habitatge, les 
potencialitats del planejament ur-
banístic i es recullen els recursos i 
iniciatives existents.

Un segon apartat és el de diag-
nosi, que fa una interpretació 
relacionada de les dades analit-
zades. En concret, destaca que 
hi ha diferents col·lectius socials 
amb necessitats d’habitatge as-
sequible que no poden accedir a 
l’oferta disponible i que el desen-
volupament de sectors i àmbits 
de millora i reforma urbana va 
quedar aturat per efecte de la cri-
si, si bé l’Ajuntament compta amb 
un planejament urbanístic que 
permet creixement d’habitatge 
nou a mig termini, patrimoni mu-
nicipal disponible per a habitatge 
assequible i experiència munici-
pal i recursos per a l’execució de 
polítiques d’habitatge.

Finalment, el tercer apartat de-
fineix el pla d’acció en què s’esta-
bleixen els objectius generals, les 
línies estratègiques de treball i la 
proposta d’actuacions. 

LA DIAGNOSI DESTACA LA MANCANÇA DE LLOGUER ASSEQUIBLE

La Diputació lliura al govern 
el Pla Local d'Habitatge

ARXIU

PISOS L'Ajuntament vol centralitzar la gestió del parc d'habitatge públic
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Can Ganduxer té 
nou espai de lectura

Granollers fomenta 
l'activitat física

Els més petits disposen d'un 
nou servei de lectura a Can 
Ganduxer. Es tracta d'una sala 
adaptada on els usuaris més 
petits poden realitzar activitats 
com l’Hora del Conte. L’espai 
també ha renovat el fons bibli-
ogràfic per a infants. 

El 6 d'abril, Dia de l'Activitat Física, 
l'Ajuntament organitzarà diversos 
actes per combatre el sedenta-
risme. El primer serà una marxa 
nòrdica que sortirà de les Pistes 
d'Atletisme i anirà a Palou. També 
es farà una sessió d'hipopressius, 
un taller i una activitat pels infants. 

Nou arbrat al carrer Barcelona, al barri 
de Bellavista, per combatre el pugó
Una quarantena d'arbres del carrer Barcelona, a Bellavista, s'han substi-
tuït per solucionar els problemes de plagues de pugó que generava l'an-
terior espècie i que embrutaven els carrers. En concret, l'Ajuntament 
ha reemplaçat 43 arbres per l'anomenada photinia, un arbre d'origen 
asiàtic i fulla perenne que produeix una flor blanquinosa i de forma cò-
nica que s'espera que millorin la visibilitat dels veïns des dels balcons. 

L'Ajuntament ha començat a re-
tirar nius de cotorres argentines 
i Kramer, i a actuar en espais 
on aquests ocells poden buscar 
menjar i descans per tal de con-
trolar-ne la població. Aquesta au, 
introduïda als anys 70, és consi-
derada una espècie invasora i s'ha 
convertit en plaga a ciutats catala-
nes com Barcelona.

VIA PÚBLICA

HÀBITS

Can Calet estrena 
nou fanals a la zona 
del carrer Ferreria

Retirats nius de 
cotorres argentines, 
una espècie invasora

Can Calet ha estrenat enllume-
nat públic amb la instal·lació 
de nou fanals a la zona verda 
entre la plaça Francesc Macià 
i el carrer de la Ferreria, en el 
traçat paral·lel a la via del tren. 
Els nous fanals que ha instal·lat 
l'Ajuntament incorporen un re-
cobriment per protegir-los dels 
orins dels gossos.

GRANOLLERS. La plataforma Inte-
gració Ronda Sud ha anunciat que 
té previst tallar dos dies a la set-
mana un carril del tram urbà de 
la ronda Sud durant una hora, al-
ternant matins i tardes. Es preveu 
iniciar les actuacions després de 
Setmana Santa, tot i que els veïns 
estan a l'espera de rebre els per-
misos pertinents per dur a terme 
l'acció. L'actuació s'està preparant 
després de la bicicletada reivin-
dicativa del passat dia 16, que va 
tallar la via durant unes hores a 
la tarda. La plataforma va fer un 
bon balanç de la primera activitat 
pública, que va aplegar unes 200 
persones i va omplir el tram de 
bicicletes i infants jugant al carrer. 
Segons la plataforma veïnal, també 
es va aconseguir reduir l'impacte 
mediambiental, que va ser equiva-
lent al d'un dia de pluja. Amb tot, 
el consistori nega que la disminu-
ció de les partícules en suspensió 
(PM10) es pugui atribuir al tall. 

MEDI AMBIENT COMENÇARAN DESPRÉS DE SETMANA SANTA

Veïns de la ronda Sud faran 
talls dos dies a la setmana

LES FRANQUESES. Els treballs de 
reurbanització de la plaça de l’Es-
polsada de les Franqueses ja s'han 
enllestit. Les obres han pretès mi-
llorar la sostenibilitat ambiental i 
la seguretat per convertir la plaça 
en un espai més adequat per a l’ús 
dels vianants. S'han adaptat les 
alineacions i les cruïlles existents 
a la normativa d’accessibilitat, i 
s'ha ordenat i connectat la plaça 
Muriel Casals amb la plaça l’Espol-
sada per tal d’afavorir-ne la seva 
utilitat.

Amb aquesta remodelació de 
la plaça, les obres de la qual han 
finalitzat abans del temps pre-
vist inicialment tot i haver-se 
endarrerit per les inclemències 
climatològiques dels darrers dies, 
l'Ajuntament "busca potenciar 
l’activitat econòmica, comerci-
al i social en tota la zona, a més 
de prioritzar l’ús de vianants i 
eliminar el trànsit rodat, cons-
truint una plataforma única en 
tota la plaça". Actualment, la pla-

sentar al veïnat al juny del 2017. 
Les obres van començar a mitjans 
de gener al primer tram del carrer 
Sant Ponç, a l’alçada de la carrete-
ra de Cànoves. 

Dos mesos i mig després, la re-
modelació de la plaça de l’Espol-
sada ha finalitzat.  

ça es composa de 4 metres lliures 
pel recorregut dels vianants, d’una 
zona d’estar i descans de 10 me-
tres d’amplada (bars i terrasses) 
sota una zona arbrada i pels 40 
metres lliures que la plaça ja tenia.

El projecte de remodelació de 
la plaça de l’Espolsada es va pre-

AJUNtAMENt DE LES FRANQUESES

OBRES  L'ESPAI S'HA CONNECTAT AMB LA PLAÇA MURIEL CASALS PER POTENCIAR-NE L'ÚS

Fi de les obres d'accessibilitat 
de la plaça de l'Espolsada

NOVA IMATGE Remodelació de la plaça de l'Espolsada

El Casal d’Avis i Centre Social de 
Bellavista disposarà d'un nou ser-
vei de perruqueria, que s'inaugu-
rarà el proper dimarts. El servei 
obrirà tots els dimecres i dijous 
(de 10 a 13.30 h) i comptarà amb 
un espai d'entreteniment per als 
més petits.

L'Ajuntament de les Franque-
ses ha concedit la concessió per a 
l'explotació del servei durant dos 
anys, prorrogables fins a un mà-
xim de quatre –fins a l'any 2022–. 
El 3 d'abril (10 h), també es pre-

sentarà Cristina Pardo, perruque-
ra que oferirà el nou servei.

Més serveis
El Casal d'Avis de Bellavista ja 
disposa d'un servei de podologia 
a càrrec de Roman Cutrina, que 
s'ofereix els dimarts i divendres 
(de 10  a 13 h) amb hores concer-
tades.

Al mes de novembre, l’Ajunta-
ment va renovar el conveni amb 
la Fundació Privada de les Fran-
queses del Vallès a través del qual 

El Casal d'Avis de Bellavista 
tindrà servei de perruqueria

GENT GRAN  A PARTIR DEL 3 D'ABRIL, S'OFERIRÀ TOTS ELS DIMECRES I DIJOUS AL MATÍ

s’ofereix assistència de càtering 
domiciliari i servei de transport 
setmanal des de casa fins a la re-
sidència. 

El servei ompta amb una apor-
tació anual de l’Ajuntament de 
20.000 euros.

Ara fa tres anys, l’Ajuntament i 
la Fundació Privada de les Fran-
queses van signar el primer con-
veni per tal d'ampliar els serveis 
de la residència de la gent gran 
més enllà dels usuaris que hi vi-
uen, i l'any 2016 es va acordar 
crear el servei de càtering a domi-
cili amb l'objectiu de facilitar que 
la gent gran en situació de fragili-
tat tingui cobertes les necessitats 
bàsiques. 

Per tal d'insistir en les seves rei-
vindicacions, la plataforma també 
ha decidit assistir a totes les ses-
sions plenàries i ha penjat cartells 
des de la rotonda del carrer d'Es-
teve Terrades fins a la del carrer 
de Lluís Companys.  

t.p.

L'entitat REIR i Granollers Fun-
dació Probitas organitzen un curs  
subvencionat destinat a persones 
que vulguin ser monitors de lleu-
re. Es tracta d'una formació divi-
dida en una etapa lectiva de 120 
hores presencials, 25 hores virtu-
als i 25 hores més de memòria, i 

una altra etapa de pràctiques de 
160 hores. El curs es realitzarà 
a l'espai de la Fundació Espavi-
la de Granollers (carrer València 
33-35), amb classes presencials 
durant 8 dies del mes d'abril i 12 
més al maig, de 9 h del matí a 14 h. 

Un cop finalitzada aquesta for-

FORMACIÓ  ES REALITZARÀ DURANT ALGUNS MATINS DELS MESOS D'ABRIL I MAIG

REIR i Probitas organitzen un 
curs de monitors de lleure

mació, està previst que es realitzi 
un curs complementari d'una set-
mana en la què es treballaran els 
hàbits saludables. Aquesta forma-
ció, que es realitzarà a continuació 
del de monitor de lleure, està ín-
tegrament subvencionada, de ma-
nera que tots dos cursos costen 25 
euros.

Per optar-hi, l'organització ac-
cepta inscripcions fins al 9 d'abril 
a la seu de REIR (al carrer Pla de 
Baix, 28).   

CARTELLS al tram urbà de la ronda
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LES FRANQUESES DEL VALLÈS. L'any 
vinent, el cos de la Policia Local 
de les Franqueses s'incrementarà 
en un o dos agents i passarà dels 
31 actuals als 32 o 33. D'aquesta 
manera, s'assolirà una de les fi-
tes que s'havia proposat l'equip 
de govern abans d'acabar aquest 
mandat: "Un dels objectius que 
hem tingut des que vam entrar 
fa 7 anys és dotar de recursos 
humans i materials la Policia 
Local de les Franqueses. Crec 
que ho hem aconseguit perquè 
estàvem amb 23-24 efectius i 
ara estem en 31 i incrementa-
rem la plantilla l'any vinent a 
32 o 33 efectius", apunta l'alcal-
de Francesc Colomé. 

L'augment del cos ha suposat 
una ampliació del cos del voltant 
del 35% en els últims anys. El 
2017 es va anunciar la convoca-
tòria de cinc places d'agents i, a 
hores d'ara, ja se n'han convocat 
quatre. S'espera que al llarg del 
2019 es pugui treure la cinque-
na plaça, que seria la de l'agent 

SEGURETAT  LA PLANTILLA HA CRESCUT MÉS D'UN 30% EN ELS ÚLTIMS SET ANYS

La Policia Local augmentarà, 
almenys, fins als 32 agents 

EN MARXA UNA NOVA ORDENANÇA  
DE CONVIVÈNCIA I CIVISME
n L'Ajuntament de les Franqueses ha enllestit una nova ordenança municipal de 
convivència i civisme que endurirà les sancions per accions incíviques: "Un dels 
principals problemes que ens trobem és l'incivisme: la recollida de caques de 
gos, els mals aparcaments, els papers per terra...La gent està molt empipada 
amb aquest tema i ens demana responsabilitats", explica Colomé.
El regidor Marín afegeix que l'ordenança "és tot un repte, perquè l'actual  
encara parla en pessetes" i espera que s'aprovi abans de marxar de vacances 
d'estiu: "L'hem acabada però ara partits i entitats l'han de valorar i  
presentar-hi al·legacions, i després passarà per ple. Esperem tenir-la 
aprovada abans de marxar de vacances a l'agost" explica el regidor, que indica 
que amb la nova normativa "segurament serem un referent a la comarca. Qui 
vulgui ser incívic s'haurà de rasca la butxaca".

El consistori també prepara un pla de convivència i civisme que preveu tenir 
enllestit cap a la tardor.

número 32. El consistori però no 
descarta arribar als 33 policies si 
no s'amortitzen les dues places de 
caporal que es convocaran aquest 
2018: "Ho estem estudiant per-
què va lligat a la dotació pressu-
postària de què disposem, però 

crec que podria ser una opció 
per ampliar els agents de poli-
cia fins als 33. Llavors estaríem 
en la línia de municipis que te-
nen uns 20.000 habitants", ha 
assegurat el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Juan Antoni Marín.  T.p.

LES FRANQUESES. El govern muni-
cipal de les Franqueses proposa 
instal·lar càmeres de vigilància 
en punts estratègics dels polígons 
industrials com a una de les mesu-
res a implementar per combatre 
els robatoris a empreses. L'Ajun-
tament ho ha posat sobre la taula 
en una trobada amb empresaris i 
cossos de seguretat a Can Ribas. 

Les càmeres, segons fonts mu-

nicipals, tenen una doble funció, 
la persuasiva i la incriminatòria 
en cas de delicte. La prevenció és 
també, segons els experts, clau per 
evitar delictes contra la propietat, 
per això, representants de l'Ofici-
na de Relacions amb la Comunitat 
de l'ABP de Granollers dels Mos-
sos d'Esquadra s'han reunit amb 
els empresaris de les Franqueses 
per parlar-ne. 

 L'AJUNTAMENT ES REUNEIX AMB EMPRESARIS A CAN RIBAS

El govern proposa càmeres 
de vigilància als polígons

AJUNtAMENt DE LES FRANQUESES

REUNIÓ Ajuntament, empresaris i policies, durant la trobada a Can Ribas

LES FRANQUESES. Els agents del 
cos de la Policia Local de les Fran-
queses Albert Costa i Pedro Jimé-
nez han estat guardonats per la 
seva participació en la campanya 
dels escuts solidaris que recapta 
fons per la investigació del càncer 
infantil. La distinció s'ha fet en el 
tradicional acte de reconeixement 
a agents del cos policial franque-
sí per les seves actuacions meri-
tòries. La Policia Local, que va ad-
herir-se a la campanya solidària al 
mes de gener, ja ha venut més de 
600 escuts i ha recaptat gairebé 
2.000 euros per a la causa.

L'acte de felicitacions també ha 
reconegut la tasca de la metgessa 
de l'Hospital de Granollers Ana 
Pereda per la seva implicació en 
la campanya Tots amb l'Aina, filla 
d'un dels agents del cos policial 
franquesí.

"En aquesta diada ens sem-
blava important posar de relleu 
no només les actuacions  poli-
cials, sinó també dues campa-

escuts solidaris i la de Tots amb 
l'Aina, que ens toca més de prop 
perquè és la filla d'un company 

nyes solidàries en què ens hem 
implicat, i molt, com a entitat i 
com a servidors públics: la dels 

t.p.

 EL COS TAMBÉ RECONEIX LA TASCA DE POLICIES QUE HAN CONTRIBUÏT A DETENIR PRESUMPTES AUTORS DE ROBATORIS AL MUNICIPI

Premis a la iniciativa dels escuts solidaris i  
a la metgessa impulsora de 'Tots amb l'Aina'

DISTINGITS Els agents i la doctora Pereda guardonats durant l'acte de reconeixement, divendres passat

que ha patit leucèmia", apuntava 
Xavier López, inspector en cap de 
la Policia Local de les Franqueses. 

López també assegurava que la 
petita "rep tractament i evolu-
ciona molt favorablement". 

La campanya Tots amb l'Aina 
està impulsada per l'Hospital de 
Granollers, l'escola Els Pinetons 
de la Garriga i els cossos de la 
Policia Local de les Franqueses, la 
Garriga i Granollers.

Més reconeixements
L'acte de commemoració del 
patró de la Policia Local també ha 
distingit diversos agents, les actu-
acions dels quals van contribuir a 
detenir presumptes autors de ro-
batoris al municipi. 

Un dels casos va tenir lloc la ma-
tinada del 24 de juny passat, quan 
agents de la Policia Local van de-
splaçar-se a una nau, alertats per 
una veïna que assegurava haver 
sentit cops. Allà van descobrir dos 
individus i van detenir-los com a 
presumptes autors d'un robatori 
amb força.

El segon cas es va produir el 
29 de juny, quan uns agents van 
veure com un delinqüent habitual 
llençava una bossa i, en obrir-la, 
van descobrir que contenia doc-
umentació de vehicles que havien 
estat denunciats per robatoris a 
l'interior.  T.p.
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple	representatiu	per	a	un	fi	nançament	de	999	€	(obra	+	mampara	de	vidre)	a	12	mesos.
TIN	0,00%.	TAE	0,00%.	12	mensualitats	de	83,25€	cadascuna.	Import	total	degut	999€.
Finançament	subjecte	a	l’aprovació	de	Sabadell	Consumer	Finance,	SAU.	Oferta	vàlida	fi	ns	al	31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Granollers
19/03	 Rosa	Jené	Casanovas	 92	anys
19/03	 Jordi	Agut	Cucurull	 77	anys
20/03	 Valentín	Cano	Ruiz	 71	anys
20/03	 Rafaela	López	Perea	 91	anys
20/03	 Carme	Ballús	Puigdollers	 81	anys
21/03	 Jordi	Comas	Ortigosa	 80	anys
21/03	 Antonio	Sánchez	Alonso	 88	anys
21/03	 Jordi	Sabater	Pascual	 93	anys
22/03	 Esperanza-Macarena	Lozano	 40	anys
22/03	 Josep	Puigsech	Roma	 75	anys
22/03		Victoriana	Curiel	Rodriguez	 91	anys
22/03	 Alejandra	Hermosel	Saavedra	 91	anys
22/03	 Luis	Carrasco	Jiménez	 77	anys
22/03	 Ramon	Casas	Coma	 95	anys
22/03	 Pilar	Valls	Coma	 72	anys
23/03	 Antonio	Mimó	Lozano	 75	anys
24/03	 Maria	Lavado	Pozo	 91	anys
24/03	 Conxita	Torndelacreu	Tarté	85	anys

24/03	 Rosario	Núñez	Tregón	 93	anys
24/03	 Msrís	Candel	Fernández	 60	anys
24/03	 Montserrat	Prat	Tort	 97	anys
24/06	 Gregorio	Carrión	García	 86	anys
24/03	 Maria	Cozcolluela	Mercé	 86	anys
25/03	 Elisabet	Perea	Liria	 38	anys
25/03	 Aniceto	Hernández	Jiménez	 60	anys
25/03	Llibert	Portet	Fornells	 57	anys
25/03	 Gabino	Serrano	Serrano	 78	anys
25/03	 Bartolomé	Moreno	López	 75	anys
26/03	 Hilda-Carlota	Camejo	D.	 65	anys
Cardedeu
23/03	 Navitividad	González	Figueroa	82	anys
24/03	 Dolors	Bellavista	Sauleda	 92	anys
St Esteve Palautordera
24/03	 Joan	Tàpias	Barau	 96	anys
Sta. Eulàlia de Ronçana
20/03	 Carme	Ribera	Maspons	 102	anys

Defuncions

GRANOLLERS. Amics d'El Xiprer, 
l'associació nascuda l'abril de 
2010 per tal de crear una xarxa 
que col·laborés econòmicament 
amb la fundació El Xiprer, va fer 
l'any passat un rècord d'aporta-
cions assolint els 131.531 euros. 
La xifra es va donar a conèixer du-
rant la darrera assemblea anual 
de socis, que es va celebrar diven-
dres passat, i es va atribuir sobre-
tot a l'increment de quotes dels 
socis: "El nostre propòsit inicial 
era arribar als 1.000 socis i que 
aportessin 10 euros anuals ca-
dascun, amb la idea que fóssim 
molta gent que aportés pocs 
diners. Però l'últim recomp-
te ens situa als 858 socis i, per 
això, la xifra de 2017 l'atribuïm 
a què molts socis aporten molt 
més per iniciativa pròpia, i tam-
bé a una campanya que vam 
iniciar per augmentar la quota 
dels socis i que passés dels 10 
als 15 euros anuals", explica l'ac-
tual president d'Amics d'El Xiprer, 

seguits l'any passat vénen donats 
en bona part pels socis –segons 
Nogueras, les quotes suposen al 
voltant del 40% del pressupost 
total–, però també per donacions 
puntuals de particulars –sobre 
un 20% del pressupost–, de Càri-
tes –un 15% aproximadament–, 
d'Ajuntaments, de la Generalitat 
de Catalunya i de fundacions pri-
vades.   T. pARERA

Pep Nogueras, que qualifica la xi-
fra d' "injecció important" per a 
El Xiprer. Nogueras assegura que 
les quotes dels socis es destinen a 
sufragar les despeses d'El Xiprer, 
que és qui les administra. "Nor-
malment serveixen per com-
prar producte fresc i congelat, 
que no ens dóna el Banc dels 
Aliments", apunta. 

Els més de 131.000 euros acon-

LA MútUA

Amics d'El Xiprer fa rècord 
d'aportacions amb 131.531 €

TALÓ Josep Rius va lliurar la recaptació a la doctora Mireia Camós

Pep Nogueras és des de la setmana passada el nou 
president d'Amics d'El Xiprer, després d'haver-ne 
estat secretari i vicepresident. Assegura que el 
càrrec "és tot un repte,  perquè el llistó molt 
alt" i que el seu objectiu serà consolidar l'entitat, 
difondre la feina d'El Xiprer i augmentar en 36 
persones més els socis de l'entitat al llarg de 2018. 
"Prioritzem la fidelització dels socis, que ho 
siguin perquè coneixen la nostra tasca. Volem 
més qualitat que quantitat", afirma. 

El nou president de l'entitat

COOPERACIÓ  ES VA ANUNCIAR EN L'ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS, QUE VA TRIAR NOU PRESIDENT

La Mútua recapta 
20.322 euros per  
combatre la leucèmia

L'ENTITAT CELEBRA LA TERCERA DIADA DEL SOCI AL TAG

GRANOLLERS. La Mútua de Grano-
llers ha recaptat, a la campanya 
solidària Somriures que curen, 
20.322 euros que es destinaran 
a la investigació de la leucèmia 
infantil, a l'Hospital de Sant Joan 
de Déu de Barcelona. El director 
de la Mútua, Josep Rius, lliurava 
el taló divendres en el marc del 
Dia de la Mútua, que celebrava la 
tercera edició al Teatre Auditori, 
coincidint amb el 66è aniversari 
de l'entitat.

L'acte va comptar amb l'actua-
ció del Cor Jove dels Amics de la 
Unió, que ens van oferir un tast 
del seu repertori més actual al 
vestíbul del TAG per amenitzar la 
primera part de l’acte que consis-
tia en un petit aperitiu a peu dret 
per tal que els socis de l’entitat 
compartissin converses i experi-
ències.

L'espectacle central de la gala 
va ser el musical Viva Brodway, 
un espectacle que repassa la his-
tòria del teatre musical i que va 

connectar amb un públic entregat 
a la sala.

En aquest tres anys la quantitat 
total recollida amb la campanya 
solidaria de La Mútua han estat 
més de 70.000 euros, una xifra 
que, segons va manifestar la doc-
tora Mireia Camós, investigadora 
principal del laboratori de recer-
ca del càncer infantil de l'Hospital 
Sant Joan de Déu, és imprescindi-
ble per poder investigar i tractar 
tants nens i nenes que pateixen 
les conseqüències de la malaltia.
"Tots els que deu Mútua ens 
hem de sentir molt orgullosos 
de fer història”, deia Camós. "Es-
tem orgullosos de la campanya 
Somriures que curen", deia el 
president de la Mútua, Jaume Ba-
ges, una iniciativa que permet als 
socis contribuir amb el seu granet 
de sorra en els avenços científics 
ens els que els equips d’investiga-
ció estan treballant actualment i 
que suposen un pas endavant en el 
tractament dels infants afectats. i

L'ONG Àfricat ha donat per acabat 
el projecte solidari del molí solar 
de farines que ha desenvolupat a 
Kebemer, al nord de Senegal, que 
es va començar a construir a finals 
de desembre passat.    

El projecte tenia un cost de 
7.254 euros i ha estat finançat 
gràcies a contribucions de socis 
de l'entitat i de l'empresa Tecno-
matrix, instal·lada a Lliçà de Vall; 
d'una campanya solidària que va 

impulsar l'organització no gover-
namental, i també del programa 
de Cooperació Internacional de 
l'Ajuntament de Granollers, que 
hi va aportar 3.627 euros. 

Abans d'aquest projecte, Àfricat 
ja n'havia impulsat d'altres, com un 
d'accés a l'aigua i un altre d'il·lumi-
nació d'una escola, un institut i un 
centre de salut. L'entitat anunciarà 
properament el projecte que té pre-
vist realitzar durant el 2018/19.   

àFRIcAt

HA COSTAT MÉS DE 7.000 EUROS I HA COMPTAT AMB LA CONTRIBUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

DONES DE KEBEMER  amb el molí

L'ONG Àfricat acaba el Molí 
Solar de farina al Senegal

El 12 d'abril se celebrarà la terce-
ra edició del Somriures a taula, un 
sopar solidari impulsat pel Club 
Rotary i el Gremi d'Hostaleria del 
Vallès Oriental. Enguany, l'àpat 
servirà per recaptar fons pel pro-
jecte Un pou d'esperança, que a 
través de l'ONG Petits detalls vol 

fer arribar aigua potable a l'escola 
Tabingwa d'Uganda, on hi estudi-
en 850 infants, amb l'objectiu de 
millorar les condicions higièni-
ques i facilitar hàbits saludables. 

El sopar tindrà lloc al restaurant 
Can Biel de Llinars i el tiquet costa-
rà 75 euros, uns diners que es des-

ROTARY CELEBRARÀ LA TERCERA EDICIÓ DEL SOPAR SOLIDARI EL 12 D'ABRIL A CAN BIEL DE LLINARS

'Somriures a taula' vol dur 
aigua potable a una escola

tinaran íntegrament al projecte. 
A més del Club Rotary i del gre-

mi, també hi col·laboren les em-
preses Arderiu, la Carn i Disterri, 
i Aigües Ter-Llobregat hi aportarà 
les membranes perquè l'aigua d'un 
pou proper a l'escola es pugui po-
tabilitzar. El projecte està finançat 
en un 40% per Rotary, pels clubs 
de Granollers i Caldes en un 45%; 
un 10% pel districte on està situ-
ada l'escola, i pels Clubs Rotary 
d'Uganda i Argentina en un 5%.  
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Les persones interessades poden presentar la sol·licitud, acompanyada de la resta de docu-
mentació, en el registre d’entrades de l’entitat, que està en Can Muntanyola, centre de serveis 
a les empreses, Camí del Mig, 22, 08401-Granollers, � ns al dia 9 d’abril de 2018, a les 14 h.
Les bases que regulen aquest procés de selecció de personal es poden consultar a la web de 
l’entitat: www.canmuntanyola.cat/granollersmercat/contractaciopublica.

L’entitat pública empresarial Granollers Mercat convoca 
un procés de selecció per cobrir un lloc de treball de 

Les funcions d’aquest lloc de treball són:
• Portar la comptabilitat i el control de la tresoreria. 
• Gestionar la implementació i l’avaluació de projectes. 
• Plani� car la contractació administrativa

Responsable 
d’Administració 
i Comptabilitat

de l’entitat

SOLIDARITAT   SE CELEBRARÀ A BARCELONA DEL 3 AL 21 D'ABRIL

GRANOLLERS. L'Ajuntament de Granollers 
ha fet una crida a joves de la ciutat per-
què presentin les seves candidatures per 
representar la ciutat en el curs Hiroshima 
and Peace que organitzen la Universitat 
d’Hiroshima i la xarxa internacional Ma-
yors for Peace (Alcaldes per la Pau) del 31 

de juliol al 10 d'agost d'aquest any a Hiros-
hima (Japó). De totes les persones que es 
presentin al concurs, Granollers en propo-
sarà fins a un màxim de tres al Secretariat 
Internacional de la xarxa, que escollirà fi-
nalment vuit finalistes –dos japonesos i sis 
persones més d’arreu del món–. i

Convocatòria oberta per assistir 
a la trobada sobre pau al Japó

COOPERACIÓ   ELS JOVES PODEN PRESENTAR CANDIDATURA FINS AL 6 D'ABRIL

GRANOLLERS. Professionals de l’Hospital 
General de Granollers seran entre el miler 
de participants de l'àmbit de la salut que 
competiran en els Bcn Salut Games 2018, 
una olimpíada solidària que se celebrarà 
entre el 3 i el 21 d'abril a Barcelona. 

Els participants jugaran en partits de fut-
bol, de bàsquet 3x3, pàdel, running, bitlles i 
una gimcana urbana durant tres setmanes, 
i el dia 21 se celebrarà la gran final a la ciu-
tat esportiva de la Universitat de Barcelona.

Per tal de poder-hi competir, cada pro-
fessional haurà de donar 5 euros que es 

destinaran directament a una de les ac-
cions escollides pels mateixos centres par-
ticipants, entre les quals hi ha Obertament, 
OpenArms, Fundació Paliaclínic, Fundació 
Alex, Plataforma de suport a la investigació 
de les atàxies espinocerebel·loses, Funda-
ció Estimia, Fundació Aspanin, Baby Beat-
les, Obra Social de l'Hospital de Nens, Cu-
rar amb un somriure, Omplim l'Hospital de 
somriures i Una onada de petits somriures. 
En total, 19 entitats del sector de la salut 
i investigació participaran en la 1a edició 
dels BCN Salut Games 2018. i

L'Hospital participa en la primera 
olimpíada solidària de la salut
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LES FRANQUESES 
SE SUMA A L'ACORD 
DE 28 AJUNTAMENTS 
DE LA COMARCA

Les Franqueses és un dels 28 municipis dels 39 de la comarca que s'ha adherit a la 
Declaració dels alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental per una resposta unità-
ria en defensa dels principis democràtics i dels drets civils i polítics, un document 
impulsat pel Consell Comarcal davant els darrers esdeveniments polítics i judicials 
que afecten el país. Les adhesions es van explicitar dimarts a la plaça de la Porxada 
de Granollers, malgrat l'absència de l'alcalde granollerí. En canvi, sí que van rubri-
car l'acord batlles com el de les Franqueses, Lliçà de Vall i Cardedeu, entre d'altres.

Crits de dimissió per a 
Terrades, després de 
"donar l'esquena" als presos 

Bona part del públic del ple de di-
marts va mostrar cartells contra 
l'actuació del PSC al Parlament 
dissabte, quan no es va sumar a 
les mostres de suport als familiars 
dels presos polítics. La ciutadania 
també va protagonitzar crits de 
"dimissió" per al regidor i parla-
mentari socialista Jordi Terrades, 
que va haver de sentir com des del 
públic se li preguntava per què no 
es va aixecar, si podrà "mirar als 
ulls dels seus companys presos 
sense sentir vergonya". El dipu-

tat granollerí responia: "Al llarg 
dels meus anys de diputat, amb 
els meus adversaris polítics he 
travat relacions personals. El 
que no faré és ensenyar mis-
satges de mòbil ni explicar les 
converses que he tingut amb 
algun conseller", deia, després 
d'alguns moments tensos a la 
sala, en què l'alcalde va cridar al 
respecte i alertava que podia ar-
ribar a suspendre el ple. "Amena-
ces, com sempre", responien des 
del públic. i M.E.

L'alcalde de Granollers, el socia-
lista Josep Mayoral, s'ha sumat a 
la proposta de front comú per la 
democràcia i en defensa dels drets 
civils i polítics que va proposar el 
president del Parlament de Cata-
lunya, Roger Torrent, "amb l'ob-
jectiu d’eixamplar aquest movi-
ment a d’altres col·lectius de la 
comarca: sindicats, patronals i 
associacions cíviques".

En aquesta línia, l'alcalde ha 
qualificat els empresonaments 
d'injustos i indignes, i ha fet una 
crida a crear "una aliança de tots 
els demòcrates per demanar 
i aconseguir la llibertat de les 
persones perseguides per ha-
ver posat en mans de la ciutada-
nia les decisions sobre el futur 
polític d'aquest país". Mayoral, 
que insta a tots els ajuntaments a 
sumar-se a aquest front per la de-
fensa dels drets civils i polítics, ha 
afegit que "aquest no és un em-
bat de banderes, sinó de valors 
universals. Per això, emplacem 
els demòcrates del Vallès Ori-
ental a unir-nos en la defensa 
de la pau i la llibertat".

La declaració institucional de 

l'alcalde [que podeu llegir ínte-
grament a somgranollers.cat] ar-
ribava tot just una hora després 
que alcaldes i regidors de 28 
ajuntaments de la comarca fessin 
un acte conjunt a la Porxada per 
manifestar la intenció de fer un 
front comú per "la defensa dels 
principis democràtics", una con-
centració en què es va visualitzar 
l'absència de Mayoral.

Manca d'acord del text
El govern granollerí ha justificat 
la manca d'adhesió de Grano-
llers a l'acord comarcal perquè 
"un grup d'alcaldes han vetat 
l'acord amb el PSC. En el fons es 
buscava que el PSC no pogués 
aparèixer a la foto", etzibava el 
portaveu socialista, Jordi Terra-
des. L'alcade Mayoral afegia expli-
cacions respecte a les converses 
que havia mantingut amb David 
Ricart, president del Consell Co-
marcal del Vallès, impulsor de la 
Declaració conjunta dels alcaldes. 
Segons Mayoral, Ricart li va pro-
posar que presentés les esmenes 
que considerés oportunes i "així 
ho vam fer, amb un afegitó 

Mayoral insta a 
sumar-se al front 
comú de Torrent

XAvIER SOLANAS

M.E.

POLÍTICA  L'ALCALDE DE GRANOLLERS EMET UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DESPRÉS DE L'ABSÈNCIA A L'ACORD PELS DRETS PROPOSAT PEL CONSELL COMARCAL

PROTESTA  La sala es va omplir amb cartells contra l'actitud del PSC al Parlament

NOVA CONCENTRACIÓ 
MULTITUDINÀRIA PER 
ALS PRESOS POLÍTICS

L'empresonament divendres de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa va prduir 
noves concentracions multitudinàries al país i també a la Porxada de Granollers 
per denunciar l'actuació de la justícia espanyola i a favor de l'alliberament dels 
presos polítics. El coordinador de l'ANC a Granollers, Manel Gener, va llegir el ma-
nifest Units per la represssió; seguidament, la concentració es va transformar en 
manifestació que va acabar tallant durant uns minuts el carrer Girona.

RAüL MEDINA
RESPOSTA, DIVENDRES, A L'EMPRESONAMENT DE TURULL, RULL, FORCADELL, ROMEVA I BASSA

que era exactament allò que va 
aprovar la junta de portaveus 
del Parlament dissabte passat". 
Segons Mayoral, Ricart li va comu-
nicar que "amb un parell d'esme-
nes" acceptaven el text proposat, 
però després va rebre un missatge 
que deia "hi ha hagut dificultats 
i no ho podem acceptar". Mayo-
ral llegia el whatsapp que li va 
respondre al president del Consell 

Comarcal, en el qual assegurava 
que li hauria agradat ser present a 
l'acte de la Porxada. "Em sap greu 
que no hagi sorgit d'un treball 
conjunt dels alcaldes de la co-
marca", li deia. La declaració co-
marcal també emplaça els demò-
crates del Vallès Oriental a unir-se 

en la defensa de la pau i la llibertat, 
i formar un front transversal, basat 
en el respecte de la pluralitat, su-
mar-se al front proposat per Tor-
rent i eixamplar aquest moviment 
a d’altres col·lectius de la comarca, 
com sindicats, patronals i associa-
cions cíviques. i MONTSE ERAS
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DESPRÉS DE LA RENÚNCIA DE ROVIRA, FORCADELL I BASSA

El Homrani torna a 
ocupar l'escó de diputat
GRANOLLERS. El regidor granollerí 
d'ERC-AG Chakir El Homrani torna 
a ocupar l'escó de diputat al Par-
lament de Catalunya, després que 
les diputades Marta Rovira, Carme 
Forcadell i Dolors Bassa renunci-
essin dijous a l'escó "per no inter-
ferir en l'activitat democràtica 
del Parlament i no ser un obsta-
cle a la seva sobirania", indicava 
ERC en un comunicat.

El Homrani, juntament amb les 
candidates Titon Laïlla i Magda 
Casamitjana, substituiran els es-
cons que deixen lliures les tres 
diputades, una decisió que es feia 
pública en acabar el debat d'in-
vestidura de dijous al Parlament i 
hores abans de la marxa de Rovi-
ra i l'empresonament de la resta 
de diputats sortints.

Les diputades volen evitar que 
"cap jutge pugui fer xantatge a 
la voluntat democràtica del po-
ble de Catalunya. Per sobre de 
noms concrets, hi ha un projec-
te compartit", conclouen.

El granollerí Chakir El Homrani 
va ser diputat de Junts pel Sí l'an-

ERc

CHAKIR EL HOMRANI

GRANOLLERS. Tot i la declaració de 
l'alcalde que aposta per un front 
comú per la defensa dels principis 
democràtics, el PSC es va abstenir 
en una moció presentada per PDe-
CAT-DC, ERC i CUP en aquest sentit. 
L'acord, aprovat per majoria sim-
ple dels partits sobiranistes, exigeix 
l'alliberament dels presos polítics, 
denuncia la situació de regressió 
de drets i manifesta la voluntat de 
l'Ajuntament de treballar amb la 
voluntat de bastir un front ampli. 
"És una moció de mínims demo-
cràtics i si el PSC no és capaç de 
subscriure-la haurà d'explicar 
per què", deia Àlex Sastre (PDe-
CAT). En canvi, el PSC presentava 
una segona moció que s'aprovava 
únicament amb els vots dels seus 
regidors per expressar la necessi-
tat de restablir consensos, establir 
un marc de diàleg i reclamar l'aixe-
cament de la situació de presó pre-
ventiva de tots els exconsellers, de 
l'expresidenta del Parlament i dels 
líders de l'ANC i Òmnium.  M.E.

POLÍTICA

Dues respostes 
"unitàries" als 
atacs als drets 
civils i polítics

Tercer ajuntament català en implantació 
de l'administració electrònica
GRANOLLERS. L’Ajuntament de Granollers és la tercera administració 
local catalana  en la implantació de l’administració electrònica segons 
el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). Només Terrassa, 
Sant Feliu de Llobregat –que encapçalen el rànquing– i Girona superen 
la capital vallesana. El regidor Jordi Terrades va recollir el premi durant 
el Congrés de Govern Digital Local, en què va celebrar-se el lliurament 
dels Reconeixements d'Administració Electrònica.

terior legislatura i a les darreres 
eleccions al Parlament es va pre-
sentar com a número 21 per ERC. 
El Homrani, veí del barri de Can 
Bassa, és llicenciat en Sociologia. 
El Homrani és un dels 150 noms 
que a principis de mes transcen-
dien d'un informe de la Guàrdia 
Civil sobre l'1 d'octubre, en què els 
investigadors el situen com a nego-
ciador de la llei de Seguretat Social.

El Homrani és el tercer diputat 
granollerí després que obtingues-
sin l'acta de diputat Jordi Terrades 
(PSC) i Blanca Navarro (Cs).  M.E.

JOSEP NOGUÉS, SANDRA VERDERA I SÒNIA MASSAGUÉ

Granollerins a la candidatura 
alternativa per liderar Podem
Els granollerins Josep Nogués, 
Sandra Verdera i Sònia Massagué 
formen part de la candidatura 
Som Podem Catalunya, liderada 
per Noelia Bail García, que aspira 
a substituir Xavier Domènech a la 
secretaria general de Podem Cata-
lunya. La candidatura alternativa 
es presenta com "una opció polí-
tica basada en la representació 
territorial, l'autonomia organit-
zativa i els valors feministes".

La candidatura està àmpliament 
representada per militants dels 
cercles dels principals municipis 
del Vallès Oriental, que aspiren 

a constituir el Consell Ciutadà de 
Catalunya, màxim òrgan de direc-
ció política de Podem. A banda del 
granollerí i les dues granollerines, 
també formen part de la llista Ali-
cia Campuzano i Kike Fuentes de 
Cardedeu, Daniel Flores i Mari 
Maqueda de Canovelles, Esther 
Resina de Lliçà d'Amunt i Mercè 
Benages de la Llagosta.

La votació de les primàries 
tindrà lloc entre el 5 i 9 d’abril. 
Som Podem Catalunya aposta per 
"mantenir l'esperit inicial de 
Podem i defensar l'autonomia 
de Podem Catalunya". 
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Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546  

aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

Consume menos 
energía, gracias a 
nuestras ventanas de 
última generación de 
aluminio y PVC

Si cambias todas 
las ventanas de 
tu casa, TE 
REGALAMOS LAS 
MOSQUITERAS

� Per a totes les tardes
� De 25 a 35 anys
� Truqueu al telèfon:

BUSQUEM
ESTETICISTA 

636 50 47 13Mare de Déu de Núria, 22. Granollers
info@sanfranciscorestaurante.com

sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

Menús diaris · Sopars ·  i molt més...
Menjadors de grups

Especialitzats en peix

Un restaurant únic
amb espais i ambients 

diferents

P.- Què és la malaltia de Graves 
Basedow?
R.-	 És	 la	 causa	més	 freqüent	 d’hi-
pertiroïdisme	 (que	 consisteix	 en	
una	 secreció	 excessiva	 d’hormones	
tiroïdals).	 És	 una	 malaltia	 autoim-
mune,	 més	 freqüent	 en	 dones	 que	
en	homes.	El	quadre	clínic,	al	marge	
de	 l’augment	 de	 la	 glàndula	 (goll)	
sol	 consistir	 en:	 descens	 de	 pes,	
tremolors,	 fatiga,	 palpitacions,	 pell	
calenta,	 mirada	 fixa	 (ulls	 sortits),	
etc.	 Malgrat	 que	 és	 una	 malaltia	
molt	 aparatosa,	 amb	 el	 tractament	
adequat	s’acostuma	a	resoldre	amb	
relativa	 facilitat	 en	 la	 majoria	 dels	
casos.

P.- En què consisteix el favisme?
R.-	Es	tracta	d’una	malaltia	heredi-
tària	en	la	qual	els	glòbuls	vermells,	
en	 determinades	 condicions,	 es	
destrueixen.	 La	 causa	 és	 el	 dèficit	
de	glucosa	6	fosfat	deshidrogenasa.	
Les	 persones	 afectades	 per	 aquest	
dèficit	 davant	 determinades	 causes	
(infeccions,	 alguns	 medicaments,	
ingesta	 de	 faves,	 etc.)	 desencade-
nen	la	destrucció	d’hematies	amb	la	
consegüent	anèmia	i	possibles	com-
plicacions.	 El	 tractament	 consisteix	
bàsicament	en	evitar	les	causes	que	
desencadenen	 aquesta	 destrucció	
d’hematies.	Curiosament,	en	negres	
africans	 i	 altres	 poblacions	 medi-
terrànies	 el	 favisme	 confereix	 certa	
protecció	davant	del	paludisme.

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

EDUCACIÓ  GRANOLLERS FA UN BALANÇ POSITIU DELS TRES DIES DE MOSTRA A ROCA UMBERT

L'exposició de la Fira Guia't, 
a l'Espai Zero de Bellavista
L'exposició de la Fira Guia't, la 
mostra dedicada als joves que 
han acabat l'ESO o el Batxillerat 
i volen informació per incorpo-
rar-se al món laboral o continuar 
la seva formació acadèmica –que 
la setmana passada acollia Roca 
Umbert a Granollers–, serà al Cen-
tre Cultural de Bellavista del 3 al 
6 d'abril. En concret, s'instal·larà 
a l'Espai Zero totes les tardes (de 
16 a 20.30 h) i dimarts i dimecres 
al matí (de 10 a 14 h). 

La fira compta amb informació 
sobre Batxillerat, cicles formatius 
de Grau Mig i Superior, Progra-

mes de Formació i Inserció i al-
tres possibilitats de formació no 
reglada, etc. L'Espai Zero oferirà 
més activitats per a joves durant 
el mes d'abril. El 13, per exemple, 
comença el curs de primers auxi-
lis per a persones d'entre 18 i 30 
anys en què la Creu Roja farà la 
formació en els conceptes teòrics 
de l'atenció immediata a perso-
nes en una situació d'emergència.

Bon balanç a Granollers
Més de 1.500 alumnes d'una tren-
tena de centre van passar per la 
Fira Guia't quan va instal·lar-se a 

Roca Umbert del 20 al 22 de març. 
"És una mostra cada cop més 
consolidada en què els estu-
diants reben informació de pri-
mera mà i els expositors dispo-
sen d'un espai per explicar-se. A 
més de les 1.500 visites totals, la 
jornada de la tarda de dimecres, 
en què es van fer visites guiades 
a les famílies, hi van participar 
unes 500 persones", apunta Fran-
cesc Arolas, regidor d'Educació. 

Dimecres, una desena d'alum-
nes també van visitar l'empresa 
DNC, S.A. de l'Ametlla del Vallès, 
que es dedica a l'empaquetatge. 

Cent nou alumnes i sis docents de 
l'Escola Pia Granollers han hagut 
de restar una dia més a Dublín 
perquè el seu vol de tornada va 
ser cancel·lat per una vaga de con-
troladors aeris francesos, sense 
cap opció per retornar a casa. Els 
alumnes de 2n i 3r d'ESO eren a 
Dublín des del 16 de març en una 
estada d'aprenentatge de l'anglès.

Durant aquella setmana s'esta-
tjaven en cases de famílies irlan-
deses i, durant el dia, assistien a 
classes d'anglès en uns Progra-
mes de la Dublin City University i, 
un cop acabades les classes, feien 
activitats com la visita turística 
als llocs més significatius de la 
ciutat, a la National Gallery d'Ire-
land, al Natural History Museum, 
al Microsoft Center.

La sorpresa del docents va ser 
que, dos dies abans d'acabar l'es-
tada, els va trucar la companyia 

Alumnat atrapat a Dublín

amb la qual viatjaven per notifi-
car-los que havien cancel·lat el vol 
de tornada del dijous, 22 de març 
a causa d'una vaga de controla-
dors aeris i que ells no hi podien 
fer res. En les primeres hores les 
possibilitats de trobar un vol eren 

pràcticament nul·les. L'endemà, 
la companyia del vol -Ryanair- va 
plantejar la possibilitat d'intentar 
noliejar un vol especial per retor-
nar els menors a Barcelona, que 
finalment divendres van arribar a 
Granollers.  

FOTO DE GRUP  a les instal·lacions de Microsoft

EScOLA pIA

GRANOLLERS.  L'Ajuntament té 
dipsonibles al seu web dues en-
questes –una per a la ciutadania 
i una altra per a les entitats– so-
bre la reducció i la reutilització de 
residus al municipi. Les respostes 
han d'ajudar a definir el Pla Local 
de Prevenció de Residus, que ac-
tualment està en fase de redacció.

El Pla Local de Prevenció de Re-
sidus és una eina de planificació a 
mitjà i llarg termini que determina 
les actuacions a l'hora de reduir i 
reutilitzar els residus. La idea és 
fer partícip la ciutadania, invo-
lucrar-hi els agents i les entitats 
locals, de manera que incorporarà 
valors, nous hàbits i actituds de 
consum per reduir els residus.
El document permetrà disposar 
d’un marc de referència, donar 
continuïtat a les actuacions pun-
tuals en la prevenció i reducció de 
residus, i establir una estratègia 
global que doni coherència a la 
gestió municipal en aquest àmbit.

Tothom qui vulgui pot partici-
par a l'enquesta fins el 15 d'abril. 
dania i una altra, per les entitats.  

MEDI AMBIENT  

Enquesta sobre 
reutilització i 
reducció de residus

El ple dimarts va aprovar per una-
nimitat el Conveni de cooperació 
i col·laboració entre els municipis 
que integren el Fòrum de les ciu-
tats amb Consells de la Formació 
Professional de Catalunya. L'acord 
ha de servir per ampliar el marc de 
col·laboració amb les entitats rela-
cionades amb el món municipal i la 
formació professional (FP). 

El Fòrum de ciutats 
amb Consells de la FP, 
en via d'ampliació

JOVES DE L'ESCOLA PIA VAN VEURE'S AFECTATS PER UNA VAGA DE CONTROLADORS AERIS
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LA SAJOLIDA
Carrer Sant Josep, 16. Granollers. 93 153 87 89 

www.lasajolida.cat / hola@lasajolida.catL’APARADOR
DE LA SETMANA

    Restaurant La Sajolida, 
plats cuinats amb calma i passió

La Sajolida és un restaurant on po-
dreu trobar una oferta gastronòmi-
ca com les que posaven les nostres 
àvies a taula. El nostre xef, en Felip 
Tura, va néixer  i créixer  entre les 
olles, cassoles, rostits, guisats i tota 
la saviesa culinària de la iaia Conxita.

 De les arrels viscudes a casa, va 
aprendre  un munt de plats i truqui-
llos. Després amb el temps ha anat 
millorant alguna tècnica en diversos 
tallers i cursos varis. I els darrers dos 
anys i mig ha estat el cap de cuina al 
restaurant Masia de can Sous, que  és  
on ha pogut adquirir l’experiència 
necessària  per poder arrencar ara 
aquest projecte.

Al restaurant La Sajolida podreu 
gaudir d’un ambient tranquil i agra-
dable i d’una cuina que us trasllada-
rà a aquells records de plats cuinats 
a poc a poc, amb calma, amb passió, 
assaborint tots els ingredients, en-
sumant totes les aromes... molt sem-
blants als de la cuina de les nostres 
àvies.
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OPINIÓ

Promou:
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i ha dies que conviden a atu-
rar-nos i a mirar de manera 
diferent els espais i les relaci-
ons que ens envolten: el Dia 
Internacional de la Dona, el Dia 

Internacional de l’Educació no sexista o 
el Dia del Llibre. Fent una lectura ràpida 
del calendari d’aquestes efemèrides veu-
rem que el que marcaria la bona salut del 
nostre planeta i de la nostra societat seria 
que no haguessin d’existir “aquests dies”. 
Malament quan ens cal marcar un dia per 
fer-nos ressò d’una temàtica! En aquest 
context de qüestions que cal no oblidar, 
n’he triat tres perquè crec que estan molt 
relacionats.

Fa pocs dies, els actes del Dia Internaci-
onal de la Dona mostraven els temes que 
marquen la problemàtica avui: desigual-
tat, precarietat laboral i violència de gène-
re. Pel que fa el Dia de l’Educació no sexista 
i el Dia del Llibre van íntimament lligats i 
ben segur que tenen una incidència clara 
en les desigualtats de sexe-gènere.

No parlaré d’educació, ni de qui educa. 
Són paraules majors i seria massa llarg 
perquè, com diu un proverbi africà, per 
educar un nen cal la tribu sencera. Em fi-
xaré en un aspecte molt concret, molt a 
l’abast de tothom i relacionat amb els dies 
que s’acosten: l’ús del conte com a element 
educatiu i lúdic.

Tots hem tingut a mans un llibre d’imat-
ges o un conte infantil. De petits a tots ens 
han explicat algun conte. Ben segur que els 
recordem: La Caputxeta, Rínxols d’or, La 
rateta que escombrava l’escaleta o qualse-
vol altre conte del repertori tradicional. De 
ben segur que tots també n’hem explicat 
algun. Però el que potser no hem fet mai, o 
ho hem fet poc, és aturar-nos a pensar so-
bre quins rols de gènere i quines relacions 
socials entre gèneres transmeten aquests 
materials privilegiats.

Des de ben petits, quan encara no han 
après a llegir, els infants gaudeixen de les 
imatges que expliquen una història però 
alhora aquestes imatges i la història, de ma-
nera subtil o amagada, els van incorporant 
estereotips de gènere i pautes de conduc-
ta que van dibuixant la seva concepció del 
món, la seva pròpia persona i la visió de 
l’altre. En fer-se grans ja llegeixen pel seu 
compte i les lectures que cauen a les seves 

Els contes també eduquen
mans, o que trien, continuen actuant com 
agent transmissor de les normes socials, de 
les ideologies i dels valors. Mai les lectures 
són neutres.

El mateix passa amb els contes que expli-
quem. Si ens fixem en els contes més cone-
guts, els de tota la vida, veurem que, a través 
dels personatges, dels ambients i de la his-
tòria narrada, se’ns transmeten uns models 
familiars molt tradicionals, unes jerarquies 
i uns valors diferenciats per sexes, amb uns 
homes i unes dones a qui s’ atribueixen qua-
litats i habilitats diferents: valents cavallers, 
princeses que es casen amb els príncep que 
les salva, mares que tenen cura dels nens, 
bruixes malvades o tants altres rols prees-
tablerts en funció d’un model social a per-
petuar, encara que això signifiqui mantenir 
les desigualtats.

Hem de triar amb molta cura els contes 
que volem explicar. Amb això no vull dir que 
s’hagin de deixar de llegir o d’explicar contes 
clàssics, sinó que cal que trobem eines per a 
fer-ne una lectura més crítica. Ens hem de 
qüestionar el llenguatge que fan servir i re-

butjar els rols de gènere intrínsecs, aportant 
una mirada diferent i creant nous referents 
que donin valor a allò que tradicionalment 
s’ha considerat femení.

El filòsof Ludwig Wittgenstein afirma 
que “els límits del meu llenguatge són els 
límits del meu món”, donant al llenguatge 
un paper fonamental en la configuració del 
nostre pensament, la nostra pròpia reali-
tat i la forma com ens relacionem amb el 
món. Es per aquesta raó que m’ha semblat 
oportú relacionar els tres dies triats. Tota 
persona està obligada a vetllar perquè, des 
de ben petits, els nostres infants i joves pu-
guin créixer i desenvolupar-se plenament, 
més enllà dels estereotips de gènere, utilit-
zant tots els mitjans al nostre abast, entre 
ells els llibres d’imatges i els contes. Totes 
les persones que configurem la tribu edu-
cadora hem d’aconseguir que cap infant i 
cap jove perdi ni una sola oportunitat per 
crear-se un llenguatge propi, un llenguat-
ge que els permeti créixer més lliures, al 
marge del seu gènere-sexe. Només així po-
dem somniar una societat més igualitària, 
més justa i més inclusiva.

Cal una lectura crítica,
 qüestionar-se el llenguatge

que fan servir i rebutjar els
rols de gènere intrínsecs

H

El president del Parlament de Catalunya –actualment, la màxima autoritat  
política del país– va proposar dissabte un front comú de tots els demòcrates 
per defensar els drets fonamentals. Aparentment, hauria de ser un acord fàcil 
de rubricar, però la posada en escena ja partia d’algunes absències que, a escala 
local, s’han volgut corregir. Dissabte, al Parlament, tot i un discurs aparentment 
conciliador de Miquel Iceta, el PSC no escenificava aquest front comú. Dimarts 
a la Porxada, tampoc era present a un acte convocat pel Consell Comarcal per 
donar suport a la proposta de Roger Torrent. Amb tot, l’alcalde de Granollers 
assegurava, poc després per mitjà d’una declaració institucional, voler-se 
sumar a la proposta del president del Parlament, i justifica l’absència a l’acord 
comarcal perquè no s’han pogut incorporar esmenes al text. Segurament, el 
text d’uns i altres podria haver estat més lax; però la declaració emplaça els 
demòcrates del Vallès Oriental a unir-se en la defensa de la pau i la llibertat, 
i formar un front transversal, basat en el respecte de la pluralitat. I, malgrat 
els matisos que hi pugui haver a la resta de l’articulat i tenint en compte les 
circumstàncies, és lamentable que tothom no pugui rubricar això.

NI CONSENS PER AL CONSENS
Editorial

DOLORS
CAMENFORTE

Membre	del	grup
	Rella	a	Granollers

FEM MEMÒRIA

Gimcana de motos, als anys 50 
Una gimcana de motos al parc de l’Estació MZA, actual plaça de Barangé, un espai polèmic 
que tornarà a estar en procés de transformació urbanístic. fons de francesc gorgui arxiu 
municipal de l’ajuntament de granollers

En aquests moments transcendentals no 
s’hi valen mitges tintes. O estàs clarament 
al costat dels q defensen la vulneració de 
drets civils, fonamentals i polítics q afecta 
a la ciutadania de Catalunya i demana la 
#LlibertatPresosPolitics o estàs a l’altre i 
n’has d ser conseqüent

Fa anys que el PSC combina un 
missatge dur al Parlament per 
disputar-se vots amb Cs amb un 
missatge soft a nivell municipal 
per mantenir quota de poder. 
Però funciona de conya, perquè 
veig tothom bevent a galet.

Francesc Colomé @FranCOLOME Àlex Sastre @alexsastre83

CIBERACTIVITAT                Segueix-nos a @diarisomgrn
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FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
PER A ATURATS 2017 - 2018 

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: 4 d’abril

SSCE01-2. Anglès A1 (190 h). 2a edició
Inici previst: 25 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!

ÚLTIMES
PLACES!
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

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.3003-03)
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	sol-
dadura	d'equips	de	pressió	radiografiats,	amb	ultrasons	i	demés	assa-
tjos	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	estabilitat	laboral.	Preferible	
residents	al	VALLÈS	ORIENTAL	o	comarques	veïnes.	També	d'altres	llocs	
amb	possibilitats	de	residir	a	Granollers	o	al	seu	entorn.

Empresa dedicada al envasado y empaquetado de productos 
cosméticos, en las cercanías de Granollers, precisa: 
2 PLANIFICADORES (Ref.3003-01)
Integrándose	en	un	equipo	de	4	pers.,	se	encargará	de	la	Planificación	
de	la	Producción,	Logística	de	pedidos,	órdenes	de	producción,	expe-
diciones,	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.3003-01)
Liderando	un	equipo	de	5/6	pers.,	se	encargará	de	la	correcta	ejecución	
de	toda	la	normativa	ISO,	implementación	y	desarrollo	de	manuales	de	
procedimiento	de	calidad,	etc.	Imprescindible	exp.	previa	en	sector	quí-
mico,	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	empresa,	salario	negociable.

Empresa industrial fabricant de materials de 
construcció, paisatgisme i mobiliari urbà destinats a 
l'Obra Pública i Civil, ubicada al Vallès Oriental, precisa 
incorporar: 
PRESCRIPTOR/A MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
(Ref.3003-02)
Candidats/es	 amb	 formació	 a	 nivell	 d'Arquitectura,	 Ar-
quitectura	Tècnica,	Enginyeria	Tècnica	o	similar,	amb	ex-
periència	en	el	món	de	 la	prescripció	 i	 de	 contacte	amb	
estudis	 d'Arquitectura,	 constructors,	 estaments	 públics,	
Enginyeries,	 etc.	 En	 col·laboració	 amb	 l'equip	 comercial,	
s'encarregarà	de	 la	prescripció,	presentació	de	produc-
te,	visites	amb	els	Delegats	Comercials,	 formació,	etc.	Es	
valorarà	molt	 positivament	 experiència	 en	 la	 gestió	 amb	
l'Administració	Pública.	Nivell	alt	d'anglès	,	valorant	tam-
bé	el	francès.	Disponibilitat	de	viatjar	puntualment,	el	seu	
àmbit	territorial	serà	principalment	Catalunya,	donant	su-
port	també	a	la	resta	de	l'Estat.
RESPONSABLE TÈCNIC I DE QUALITAT (Ref.3003-02)
Amb	dependència	directa	del	Director	de	fàbrica,	s'encar- 
regarà	de	la	part	Tècnica	de	la	producció	i	de	la	Qualitat	de	
l'empresa	i	del	producte.	Responsable	de	la	Gestió	de	les	
ISOS	 9000	 i	 14000.(Implementació,	 Documentació,	 Con-
trol,	etc).	Formació	a	nivell	Enginyeria	Química,	 Industrial	
o	bé	una	Arquiectura	o	Arquitectura	 Tècnica.	 Es	 valorarà	
experiència	en	el	 sector	construcció,	materials	de	cons-
trucció,	etc.	Imprescindible	nivell	alt	d'Anglès	,	valorant	el	
Francès.	S'incorporarà	a	un	equip	de	treball	jove	i	dinàmic.	
Per	ambdos	llocs	s'ofereix	contracte	indefinit	i	directa	amb	
l'empresa,	formació	i		salari	negociable.

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

Empresa de maquinaria industrial de la 
zona del Vallès, líder en su sector, precisa: 
MECÀNICO/A POSTVENDA DE MAQUINARIA
INDUSTRIAL (Ref. 3003-04)
Para	encargarse	de	reparaciones	y	manteni-
miento	de	máquinas,	ajustes	y	reparación	de	
elementos	 (rodamientos,	 ejes,	 ensamblajes,	
alineaciones...).	 Se	 valorará	 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	positivamente	buen	nivel	de	
inglés	(nivel	conversación).

Empresa de caldereria especialitzada en 
projectes d' instal·lacions industrials 
precisa incorporar:
ENGINYER/A TÈCNIC/A MECÀNIC/A JUNIOR 
(Ref.3003-05)
Imprescindible	formació	a	nivell	d'Enginyeria	
Tècnica	o	Superior	en	àrea	 Industrial	mecà-
nica.	Bon	nivell	d'anglès.	Domini	de	les	eines	
ofimàtiques.	 Coneixements	 de	 programes	
específics	de	disseny.	Valorem	coneixements	
de	Delineació,	Càlcul,	coneixement	de	mate-
rials	i	experiència	similar	en	empreses	metal.
lúrgiques.	S'incorporarà	al	dpt.	de	planifica-
ció	de	la	producció	del	Taller,	fent	les	tasques	
pròpies	del	departament.	S'ofereix	contracte	
directa	 amb	 l'empresa	 i	 feina	 estable	 i	 amb	
continuitat.	Es	valora	residència	a	la	zona	del	
Vallès	Oriental.	 Imprescindible	 vehicle	pròpi.	
Edat	ideal	23-30	anys	.

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 ALTRES
COMPRA / VENDA

EASY-BUY
93 181 82 88

www.easy-buy.es

PUNT ROMA
Anselm Clavé, 50. Granollers. 938 61 35 82

www.puntroma.com

Les ofertes, novetats, promocions i sortejos 
del Vallès Oriental són a Easy-buy, la plata-
forma d’oci i serveis de la comarca on s’hi 
poden trobar regals relacionats amb la salut, 
la gastronomia, els viatges o l’automoció de 
més de 500 empreses a uns preus especials.

La plataforma compta amb més de 9.000 
usuaris registrats i rep 50.000 visites al mes, 
xifra que consolida Easy-buy com una de les 

pàgines web de més confiança i qualitat.
A més de les promocions, Easy-buy dispo-

sa d’un gran directori d’empreses i serveis 
del Vallès Oriental, on pot participar-hi qual-
sevol empresa. Ara i fins al 9 d’abril la plata-
forma ofereix una promoció per formar part 
del seu directori amb una quota de només 
13 euros al mes. Per donar-se d’alta cal tru-
car o enviar un correu a info@easy-buy.es.

La gran plataforma d'oci, serveis 
i ofertes a la comarca és Easy-Buy

La firma Punt Roma ha presentat a la seva 
botiga del centre de Granollers les últimes 
tendències per a la temporada primave-
ra-estiu en un acte on han lluït vestits, pan-
talons, camises, samarretes i jaquetes de la 
talla 38 fins a la 54.  

El blanc i negre han predominat en unes 
peces vaporoses i còmodes, que també pri-
oritzen l'elegància i l'estil més modern que 

encaixen en tot tipus de dona i en qualsevol 
situació.  Les ratlles han protagonitzat part 
de la desfilada, on el vermell també ha estat 
un dels colors més destacats. 

Punt Roma, firma amb seu a Mataró, des-
taca per oferir moda per a qualsevol tipus 
de dona, amb una àmplia varietat d'estil i 
prioritzant sempre la màxima qualitat dels 
seus productes.

Les tendències primavera-estiu 
dissenyades per a tot tipus de dona

L’APARADOR
DE LA SETMANA
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Fira de BrocantersPimec convoca la 31a edició dels Premis Pimes
La plaça de Josep Maluquer i Salvador  
acollirà dissabte la tradicional Fira de  
Brocanters, que s'hi instal·larà durant tot  
el dia. D'altra banda, el Parc Firal rebrà,  
de 9 a 14 h, l'habitual Fira Abac-Gra.

Pimec ha convocat la 31a edició dels Premis Pimes per reconèixer 
les millor iniciatives empresarials a Catalunya durant l’any 2017 en 
diferents àmbits. El president de Pimec Vallès Oriental, Pere Barrios, ha 
animat les empreses del territori a presentar-s’hi, tot recordant que en 
la darrera edició un 6% de les empreses candidates eren de la comarca.

LES FRANQUESES. Passada la Set-
mana Santa, l'empresa Derivados 
y Polímetros (Derypol), situada al 
polígon Congost de les Franque-
ses, instal·larà un nou filtre per 
evitar les emissions contaminants 
al medi ambient. La mesura arri-
ba després que una inspecció del 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat l'any passat alertés d'una 
incidència en el compliment ade-
quat en qüestió de contaminació 
atmosfèrica. Segons el director 
d'operacions de l'empresa, Narcís 
Darnés, el problema va ser pun-
tual, després que s'unifiquessin 
dos focus d'emissions, que ja dis-
posen de dos sistemes d'scrubber 
(equip de rentat de gasos), que la 
inspecció va revelar insuficients 
per evitar la sortida de COV (car-
boni orgànic volàtil). "Hem fet di-
ferents assajos per solucionar 
el problema, però no han tingut 
èxit, de manera que hem bus-

cat un especialista i instal·la-
rem un nou tercer sistema de 
rentat", que es posarà en marxa 
aquest abril, ha explicat Darnés. El 
responsable de Derypol assegura 
que "hem trigat uns mesos per 
la complexitat en trobar la solu-
ció, no pas perquè no vulguem 
fer la inversió", que suposa la 
compra del sistema d'uns 20.000 
euros i un manteniment anual 
d'entre 9.000 i 10.000 euros. 
Aquest tercer sistema de rentat 
disposa d'un element absorbent 
amb carbó actiu que sí que té ca-
pacitat de capturar residus volàti-
ls. "Tota la resta de paràmetres 
que inspecciona la Generalitat 
els tenim bé", destaca Darnés, 
que considera que la inspecció 
que rebran aquest any donarà un 
resultat satisfactori.

De fet, el director d'operacions 
de Derypol ha posat en valor el fet 
que l'empresa disposa de la ISO 

Derypol instal·la 
un nou filtre per 
evitar emissions

EMPRESES  DERIVADOS Y POLÍMETROS FABRICA UNES 15.000 TONES ANUALS DE FLOCULANTS I UNES 3.000 DE RESINES 
M.E.

FILTRE En primer pla, el tercer sistema per evitar la contaminació a l'aire

Des de l'any 2000 Derypol ha anat invertint per modernitzar les instal·lacions i 
augmentar la producció, de manera que ha incorporat diversos reactors nous,  
el darrer, l'any passat. De fet, el 2017, coincidint amb el seu 50è aniversari,  
l'empresa va destinar a inversions prop d'un milió d'euros. Enguany l'esforç  
inversor s'aplicarà sobretot en l'automatització de la fàbrica i, a inicis d'aquest 
any, s'ha posat en marxa una envasadora semiautomàtica.

En procés d'automatització

9000 de gestió de qualitat i de la 
ISO 14000 de medi ambient, així 
com des de 2001 segueix el regla-
ment EMAS, complementari a la 
ISO i més restrictiu.

Producció i laboratori
Derypol va néixer el 1967 amb 
una planta de producció de resi-
na, que s'ha anat especialitzant en 
productes per a tèxtil, pells, de-
tergents i cosmètica, i que actual-
ment fabrica unes 3.000 tones 
de producte anuals. La part més 
important de la producció, però, 

és la dels floculants, dels quals 
se'n fan 15.000 tones anuals des-
tinades a depuradores d'aigua, 
sobretot, i a la indústria del pa-
per. Derypol exporta actualment 
un 60% del producte. "Volem 
ser globals, alhora que apos-
tem per la innovació lligada a 
la diferenciació, que ens apor-
ta un valor afegit en relació a 
les grans empreses. A més, en 
disposar d'un laboratori propi 
d'aplicació i recerca podem ser 
més àgils en el desenvolupa-
ment", conclou Darnés. i M.ERAS

L'OMIC dóna la 
raó a 6 de cada 
10 consumidors 
que reclamen
LES FRANQUESES. L'Oficina Muni-
cipal d'Informació al Consumidor 
(OMIC) de les Franqueses va obrir 
l'any passat 112 expedients de 
reclamacions, consultes i queixes 
presentades per veïns, que van 
considerar vulnerats els seus drets 
com a consumidors. De tots els ex-
pedients, 69 van ser reclamacions 
(un 62%), de les quals 35 es van 
poder resoldre (50,7%). D'aques-
tes, 35, el 60% van ser favorables 
la ciutadania –21 en total–.

La majoria de reclamacions in-
terposades van tenir a veure amb 
el sector de les telecomunicacions 
i sobretot amb els serveis de tele-
fonia (el 42%), per problemes a 
l'hora de donar-se de baixa, per 
la manca de qualitat del servei, de 
l'accés a Internet o per contracta-
ció no consentida. El sector dels 
subministraments en va acumular 
15, 10 van tenir a veure amb el co-
merç –5 en establiments–, 7 van 
ser presentades en relació amb 
l'àmbit automobilístic, 5 van es-
tar vinculades a les assegurançes 
i tres, al servei de transport.

La quantitat d'expedients oberts 
va disminuir dels 155 als 112 en 
comparació amb l'any 2016. Les 
dades municipals indiquen que 
l'any passat es van resoldre menys 
reclamacions que en els tres anys 
anteriors, però es va donar la raó 
a la ciutadania en més ocasions. i

CONSUM

ECONOMIA
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COMERÇ  GRAN CENTRE SUSPÈN L'ACTE INAUGURAL COM A PROTESTA PELS EMPRESONAMENTS

GRANOLLERS.  L'associació de co-
merciants Comerç de Dalt ha pre-
sentat una campanya amb l'objec-
tiu de posar en valor els botiguers 
i els negocis que conformen 
l'entitat. La iniciativa s'allargarà 
durant tot l'any i consta de foto-
grafies dels comerciants acom-
panyades d'entrevistes: "Hem 
fet unes fotos molt personals i 
les hem acompanyat d'un text 
que explica l'esforç que cal per 
mantenir un negoci, la impor-
tància del tracte amb el públic, 
l'experiència del botiguer, els 
avantatges de la zona...L'objec-
tiu és posar cares al comerç", 
explica Miquel Fernàndez, presi-
dent Comerç de Dalt.

De moment s'han fotografiat 
només sis comerciants, però la 
intenció és que s'animin a parti-
cipar-hi tots els comerços asso-
ciats –una seixantena en total–, 
inclosos aquells que s'afegeixin a 
Comerç de Dalt al llarg de l'any. 
Els qui ja ho han fet creuen que 
és una proposta molt positiva: 
"És una bona iniciativa perquè 
ajuda a què la gent ens conegui 
i ens vegi. En el meu cas, que 

tinc una botiga especialitzada 
en muntanya, potser hi ha gent 
que em veu a la foto i que em re-
laciona amb la botiga, i un dia li 
cal un producte i pensa en mi", 
assegura Josep Manel Rastrero, de 
la botiga Illa Sports.

A més de donar visibilitat als 
botiguers, la campanya també 
pretén posar en valor la qualitat 
dels comerços que conformen 
Comerç de Dalt: "Una de les ca-
racterístiques de la nostra zona 
comercial és que tenim molts 
negocis de serveis on la cara del 
comerciant és molt propera i 
important perquè, al cap i a la fi, 
és un barri i al darrera de com-
prar i vendre hi ha una atenció 
al client, una cura i un respecte. 
Amb la campanya volem posar 
en valor els comerços per fer 
ciutat", apunta Fernàndez.

Les fotografies i les entrevistes 
dels botiguers de Comerç de Dalt 
es publicaran cada setmana a les 
xarxes socials i al web de l'asso-
ciació. A més de la publicació set-
manal, a finals d'any hi haurà un 
recopilatori de totes les fotografi-
es publicades.  

EN UNA CAMPANYA QUE S'ALLARGARÀ DURANT TOT L'ANY

Comerç de Dalt fa visibles 
els botiguers de l'entitat

t. p.

Granollers és la ciutat del país 
amb més botigues per habitant, 
segons el Cens d’Establiments 
Comercials del 2018, elaborat per 
la Direcció General de Comerç i el 
Consell General de Cambres i que 
s’ha presentat en el marc de la 
jornada Comerç, Territori i Vida 
Urbana, dins la segona edició de 
la Setmana del Comerç.

El cens també conclou que 
l'oferta comercial a Catalunya ha 
crescut un 1,87% respecte al 2016 
i se situa en 103.214 comerços. 
Segons l'estudi, la densitat comer-
cial mitjana és de 13,66 comerços 
per cada 1.000 habitants i, en 
aquest sentit, Granollers, Girona 
i Barcelona, per aquest ordre, són 
les ciutats amb més botigues per 

habitant de Catalunya.
Així mateix, la meitat dels co-

merços catalans tenen una su-
perfície de menys de 65 metres 
quadrats i nou de cada deu establi-
ments estan situats dins la Trama 
Urbana Consolidada, tret carac-
terístic del model comercial i de 
ciutat vigent a Catalunya. Segons 
el cens, Catalunya compta amb 
103.214 establiments, un 1,87% 
més que el 2016, amb una densitat 
comercial mitjana de 13,66 esta-
bliments per cada 1.000 habitants, 
una xifra que representa un aug-
ment del 1,4% respecte al 2016.

Tot i que en xifres absolutes 
la ciutat de Barcelona aglutina 
la major part dels establiments 
(27.155), Granollers és el muni-

cipi de més de 50.000 habitants 
amb una major densitat comer-
cial, concretament de 18,17 es-
tabliments per 1.000 habitants, 
seguit de Girona que consolida 
la segona posició amb 16,82 bo-
tigues per 1.000 habitants i Bar-
celona, que se situa en 16,75 co-
merços per cada 1.000 habitants, 
poc per sobre de la mitjana de 
Catalunya.

El cens apunta que la meitat de 
les botigues de Catalunya tenen 
menys de 65 metres quadrats de 
superfície de venda i un de cada 
quatre no arriba als 34 metres qua-
drats. D’altra banda, el 93,1% dels 
establiments comercials catalans, i 
el 83,8% de la superfície de venda 
se situen dins de trama urbana. 

SEGONS INDIQUEN DADES DEL CENS D'ESTABLIMENTS COMERCIALS DEL 2018

Granollers és la ciutat amb
més botigues per habitant

IMPULSORS de la campanya que dóna el protagonisme als comerciants

L'edició de l'Open Night "més 
freda" es tenyeix de color groc

GRANOLLERS. La setena edició de 
l'Open Night va ser, en paraules de 
la presidenta de Gran Centre, Laura 
Sabatés, "la més excepcional i fre-
da de totes", després que la festa 
del comerç granollerí coincidís amb 
l'empresonament dels diputats Jor-
di Turull, Josep Rull, Carme Forca-
dell, Raül Romeva i Dolors Bassa. 

Sabatés assegura que dijous "ja 
contemplàvem la possibilitat 

només hi van pujar Laura Sabatés 
–qui va recordar que "Granollers 
batega per la democràcia i la 
llibertat"– i els representants de 
l'ANC, el CDR i Òmnium Cultural 
van llegir un manifest de rebuig als 
empresonaments. 

La resta de la jornada es va de-
senvolupar "amb tristor, amb 
menys ganes i il·lusió", indica Sa-
batés.  T. p.

que passés, però va ser tot tan 
precipitat que no vam poder can-
cel·lar tota la festa i vam mirar 
d'adaptar-la a les circumstànci-
es". Per això, l'organització va deci-
dir suspendre l'acte inaugural: no hi 
va haver parlaments d'autoritats, ni 
focs artificials, ni es va tallar la cinta 
inaugural. Els Xics van carregar el 
seu pilar per reclamar la llibertat 
dels presos polítics i a l'escenari 

RAüL MEDINA

LA JORNADA es va desenvolupar en un ambient "de tristor", segons la presidenta de Gran Centre, Laura Sabatés.

Els sindicats UGT i CCOO han des-
convocat la vaga del sector de la 
neteja d'edificis i locals prevista 
pels dies 3 i 4 d'abril després que 
s'hagi arribat a un preacord en la 
negociació del conveni. "No és un 
mal preacord perquè no es toca 
l'antiguitat, hi ha increment 

salarial i algunes millores, tot 
i que no és el que esperàvem 
els sindicats", explica Mónica 
Muñoz, responsable de formació i 
neteja de la UGT al Vallès Oriental. 
El dia 5 se celebrarà una nova as-
semblea en què els delegats vota-
ran si aproven el preacord. 

SINDICATS I PATRONAL HAN ARRIBAT A UN PREACORD 

Desconvocada la vaga  
de neteja del 3 i 4 d'abril
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ESPORTS
El BMG juga contra l'OAREscandell, responsable de la delegació del Vallès
Dimecres, Fraikin i KH-7 juguen dos amistosos 
contra els primers equips de l'OAR Gràcia 
de Sabadell. Primer, a les 19 h, serà el torn 
de les noies –que no hauran competit en 
tres setmanes–, i a les 20.30 h serà el dels nois.

El president del CNG i vocal de la junta directiva de la Federació  
Catalana de Natació (FCN), Eduard Escandell, ha estat l'escollit per  
ser el responsable de la delegació del Vallès –Oriental i Occidental–  
de la FCN. És una delegació de nova creació que se suma a les  
de la Catalunya Central, les Terres de l'Ebre i la del Baix Llobregat.

Blanca Lucas i Adrià Figueras es 
coronen com els millors de 2017

FOTO DE FAMÍLIA  Guanyadors, nominats i autoritats van posar al final de l'acte amb les fotografies i els guardons

El premi a l'Esportivitat el va rebre 
Fernando Álvarez, del CN Cadis. També 
hi va haver un record especial per al pilot 
Enric Saurí, que va morir l'any passat

GRANOLLERS. La Festa de l’Es-
port va donar a conèixer, dijous 
al vespre, els millors esportistes 
de l’any a Granollers i també va 
reconèixer particulars, professi-
onals i entitats que han ajudat a 
promoure l'esport a la ciutat, així 
com també es va lliurar el Premi a 
l'Esportivitat.

En la categoria de promesa fe-
menina, la guanyadora va ser Mi-
reia Hernández Luna, de la secció 
de natació artística del CNG; en 
categoria sènior, Blanca Lucas 
Burgos, de l’Associació Granollers 
Esportiva (AGE) de bàdminton, es 
va endur el guardó. "La veritat és 
que no m'ho esperava, perquè hi 
havia gent molt bona", diu Lucas, 
per qui era la quarta nominació. 

"Ja havia guanyat el de millor 
promesa i, fa un parell d'anys, 
el sènior; potser per això també 
m'ho esperava menys", confessa 
la volantista, que enguany s'està 
disputant la primera posició del 
rànquing espanyol tant en la mo-
dalitat individual com per parelles.

Pel que fa als premis masculins, 
el de millor  promesa va recaure 
sobre Max Pedrola Borrero, gim-
nasta del CNG, i el de categoria 
sènior va ser per a Adrià Figueras 
Trejo, del BM Granollers. "És un 
reconeixement molt especial, 
sobre tot per mi, que vinc de 
fora" –és de Barcelona–, "i que 
una ciutat com aquesta et reco-
negui els mèrits em fa molt con-
tent", diu el pivot del Fraikin. 

Figueras, per qui era la segona 
nominació consecutiva, també vol 
destacar que "és complicat que a 
un jugador d'un esport d'equip 
li donin un premi individu-
al, però si ha estat així és pels 
grups dels quals he format part 
i que aquella nit vaig represen-
tar" –a banda de la seva tasca amb 
el Fraikin, Figueras va guanyar 
l'Europeu d'Handbol amb la selec-
ció espanyola–.

Reconeixements i esportivitat
La Sala Tarafa va ser, un cop més, 
l’escenari d’una festa que va co-
mençar amb la felicitació a la 
Unió Subaquàtica de Granollers  
(UNISUB) que enguany celebra el 
seu 50è aniversari.

Com cada any, es va lliurar el 
Premi a l’Esportivitat Joan Creus, 
que va ser per Fernando Álvarez, 
del CN Cadis. Álvarez va fer, tot 
sol, un minut de silenci en record 
de les víctimes de l’atemptat del 
mes d’agost passat a Barcelona 
després que l’organització del 
Mundial de Natació Màster de 

Budapest no acceptés la seva pro-
posta. Fent-ho, va perdre la pos-
sibilitat d’obtenir un bon resultat 
en aquell mundial.

En l’apartat de reconeixements, 
n'hi va haver per a Ramon Soler 
Moya, periodista d'El 9 Nou, i per 
al Club Taekwondo Granollers, 
pels èxits aconseguits pels seus 
esportistes. També es va fer un re-
coneixement especial, a títol pòs-
tum, a Enric Saurí Saperas, per la 
seva important i intensa dedicació 
a l’esport –Saperas va morir en un 
accident al Circuit durant la dis-
puta de les 24 h de Motociclisme–.

La resta de finalistes van ser, en 
categoria de Millor Promesa, Ma-
rina López, del Club Taekwondo 
Granollers; Marta González. de 
l'AGE; Alex Estirado, del BMG; i 
Carlos Piris, de l'AGE. Pel que fa 
a la categoria de Millor Esportis-
ta Absolut, van ser Meritxell Mas, 
de la secció de natació artística 
del CNG; Kaba Gassama, del BMG; 
Josep Puig, de la secció de water-
polo del CNG, i Bernat Amaya Via-
plana, de l'AGE. 

PREMIS  TAMBÉ VAN REBRE UN RECONEIXEMENT EL CLUB TAEKWONDO, EL PERIODISTA RAMON SOLER I LA UNIÓ SUBAQUÀTICA

AJUNtAMENt

Durant el cap de setmana es van 
celebrar les V de V Endurance 
Series al Circuit de Barcelona-Ca-
talunya –la prova que dóna el tret 
de sortida a la temporada de mo-
tor al traçat català–. 

El plat fort de la jornada al Cir-
cuit de dissabte, l’Endurance GT, 
Turismes, LMP3, PVF i CN, es va 
veure afectada per la ininterrom-
puda pluja que va caure durant la 
prova i que va fer sortir el cotxe 
de seguretat a la pista. Després 
de disputar les 62 voltes, l’Equipe 
Palmyr va acabar en primera posi-
ció, amb un Norma M20 FC pilotat 
pels francesos Frederic Croullet i 
Rodolphe Rosati. 

L’altra de les proves que es van 
disputar va ser la CN Sprint, que 
se’n va del circuit català amb un 
clar dominador i possible aspi-
rant al títol. Es tracta del francès 
Nicolas Cannard qui, als coman-
daments d’un Super Proto SP05, 
va firmar tres victòries en les tres 
tandes disputades. 

GRANOLLERS. Del 16 al 21 d'abril 
tindrà lloc a les instal·lacions del 
Club Pàdel Indoor de Granollers la 
segona de les cinc proves del Cir-
cuit de pàdel –la Aliance Vending– 
que l'entitat està duent a terme 
durant tot aquest any. El circuit es 
divideix en les categories A, B, C, 
masculína i femenina.

Es tracta de proves puntuables 
i que desenvocaran en un màster 
final del 15 al 20 d'octubre. No-
més es classificaran per jugar-lo 
els 16 finalistes de cada categoria. 
Les inscripcions ja estan obertes 
i es poden realitzar a través de la 
pàgina web del club –padelindoor-
granollers.com–. 

MOTOR  

PÀDEL  

El Circuit 
va estrenar la 
temporada amb 
les Endurance

S'acosta la 
segona prova 
del Circuit 
Pàdel Indoor
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CENTRO DE LA MOTO

GRANOLLERS. El Fraikin viatjarà a 
Polònia per disputar l'últim partit 
de la fase de grups de la Copa EHF. 
Els granollerins –que ja tenen la 
classificació assegurada gràcies a 
la victòria a casa contra el Cham-
bry per 28 a 21– són primers de 
grup i depenen d'ells mateixos per 
continuar sent-ho. 

A la pista polonesa hauran de 
superar, com ja van fer al Palau 
Olímpic, el KS Azoty-Pulawi. "Si 
no haguéssim guanyat el Cham-
béry, el Pulawy encara hauria 
tingut possibilitats de quedar 
segon i hauríem de plantejar el 
partit de manera molt diferent, 
tot", comentava Antonio Rama, 
entrenador dels vallesans, que 
afrontaran el partit amb els dub-
tes de Bernatonis i Tarrafeta, que 
es van lesionar diumenge. 

Contra el Chambéry, David Resi-
na es va convertir –amb les 7 dianes 
que va fer– en el màxim golejador 

Van guanyar el Chambéry –28 a 21– amb set gols de Resina, 
que el converteixen en el màxim golejador del BMG a Europa

XAvIER SOLANAS

CELEBRACIÓ  Els jugadors i tècnics celebrant la classificació

HANDBOL |  Copa EHF  DISSABTE S'ENFRONTARÀ AL KS AZOTY-PULAWY, QUE NO S'HI JUGA RES

El Fraikin es juga a Polònia 
la primera plaça del grup

El sènior femení de Les Franqueses 
jugarà un any més a Lliga Catalana
LES FRANQUESES. El primer equip 
femení de l'AEH Les Franqueses 
va aconseguir la permanència ma-
temàtica a la Lliga Catalana Feme-
nina d'Handbol, en l'any del debut, 
a falta de dues jornades per aca-
bar la lliga. Les franquesines van 
aconseguir-ho després de vèncer 
en el derbi vallesà contra la Roca 
per un ajustat 27 a 26. Actualment 
són desenes, però podrien escalar 
una posició més si guanyessin els 
partits contra Sanes i Palau en la 
última jornada.

L'equip aleví femení, al 'top 4'
L'Handbol Les Franqueses és un 
club que està gaudint de moments 
dolços, no només amb els sèniors, 

sinó també amb l'handbol base. 
L'equip aleví femení va aconse-
guir, el cap de setmana, colar-se 
en el top 4 –entre els quatre mi-

llors equips de Catalunya–. Ho va 
fer després de guanyar l'Handbol 
Perelló, amb qui es jugaven la pla-
ça, per 5 a 11. 

AEh LES FRANQUESES

 Lliga Catalana  AMB ELS DOS PUNTS DAVANT LA ROCA JA TÉ LA PERMANÈNCIA ASSEGURADA

EL SÈNIOR FEMENÍ  Després de guanyar el BM la Roca

en la història del club en competi-
ció europea. Ha marcat un total de 
129 gols en 44 partits, superant a 
Carlos Viver, que va marcar-ne 125 
en 42. Qui sembla que té ganes de 
disputar-li en tron és Adrià Figue-
ras, amb 113 gols en 34 partits.

Consolidat a la tercera plaça
Gràcies a la victòria contra el Bada 
Huesca –31 a 26– i a la derrota 
del Ciudad Encantada davant el 
Bidasoa d'Irún, els granollerins 

KS AZOTY-PULAWY - BMG
Dissabte, 31  16 h Polònia

CIUDAD ENCANTADA 25
FRAIKIN BM GRANOLLERS 23

han aconseguit situar-se, en soli-
tari, com a tercers en una lliga de 
les més igualades que es recorden 
"i on pot passar qualsevol cosa, 
com hem vist", deia Rama. 

Al tancament d'aquesta edició, 
el Fraikin jugava contra el Bidasoa 
a la pista  irunesa, que és 11è a la 
classificació. 

El pivot Adrià Figueras 
renova amb el Fraikin fins 
al juny de 2020
GRANOLLERS. Una setmana ro-
dona per a Adrià Figueras, pivot 
del Fraikin que, després de ser 
coronat com el millor esportista 
de Granollers de 2017, també ha 
renovat amb el BM Granollers per 
dos anys més. Club i jugador han 
mantingut diverses negociaci-
ons i, finalment, han arribat a un 
acord perquè el pivot de Barcelo-
na vesteixi la camiseta granolleri-
na fins al juny de 2020. "He rebut 
ofertes d'altres lligues que, eco-
nòmicament, eren més sucoses, 
però al final ho has de valorar 
tot en conjunt, i hi ha coses que 
no es poden pagar amb diners", 
confessa Figueras, qui diu que 
"em trobo molt valorat tant per 
l'afició, com pels companys i el 
club, a qui li agraeixo molt l'es-
forç que ha fet, perquè tot això 
també compta". Quan finalitzi el 
contracte, el pivot barceloní tin-
drà 31 anys, però "encara seré 
jove, espero donar guerra fins 
als 34 o 35 com a mínim".

Un exemple de Dual Career
Adrià Figueras diu que un dels 
motius pels quals ha renovat és 
pel projecte esportiu del club, 
però n'hi ha més. Té 29 anys, es 
va incorporar al Fraikin BM Gra-
nollers la temporada 2014-2015 
provinent del FC Barcelona; va ser 

CLUB I JUGADOR HAN ARRIBAT A UN ACORD

ADRIÀ FIGUERAS / bMg

nomenat MVP i millor pivot de la 
Lliga Asobal la temporada 2015-
2016; el passat mes de gener va 
quedar campió d'Europa amb la 
selecció estatal; i també s'ha tret 
la carrera de fisioteràpia i el màs-
ter en Fisioteràpia Esportiva. "La 
veritat és que aquest és el pri-
mer any que em puc dedicar 
només a jugar i vaig una mica 
més relaxat", diu el pivot, que és 
un exemple clar del que el club 
està promocionant amb el H4DC 
(handbol per a les carreres duals), 
en què es vol orientar els jugadors 
per cultivar-se un futur per quan 
l'esport s'acabi. "És un projec-
te molt interessant, tant per al 
club com per als jugadors", con-
clou Adrià Figueras. i ORiOl fONT
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GRANOLLERS. L’EC va sortir go-
lejat per 4 a 0 del camp del Ter-
rassa –un dels equips que està 
lluitant per l'ascens–. Els grano-
llerins van arribar al partit amb 
set baixes, que l'entrenador, 
José Solivelles, va haver de co-
brir amb jugadors no habituals 
i algun del juvenil, com Galindo. 
Un cop acabat el duel, el tècnic 
deixava aquest missatge al seu 
compte de Twitter. "És molt im-
portant confiar sense por en la 
gent de casa quan es necessita 
i, a més, veure que estan pre-
parats i responen. Aquestes 
coses no donen punts, però 
compten com a victòries per 
al club". 

Divendres reben el Gavà, equip 
que amb 17 punts va per sota de 
l'EC. Els granollerins estan obli-
gats a guanyar, ja que el Palamós, 
amb qui es juguen el descens, es 
veurà les cares amb el Vilassar, úl-
tim a la classificació.  

GRANOLLERS.  La setmana passada 
el granollerí Joan Villuendas va 
ser reelegit president de la Fede-
ració Catalana d'Atletisme (FCA). 
Va ser en el marc de l’assemblea 
general extraordinària que es va 
convocar per dur a terme la vo-
tació entre els dos candidats que 
es presentaven als comicis –d'una 
banda, Joan Villuendas i, de l'altra, 
Mercè Rosich–.

La votació del president i de la 
junta directiva de la FCA es va dur 
a terme a la sala d’actes de l’edi-

RAüL MEDINA

FcA

FUTBOL |  Tercera Divisió  DIVENDRES ESPERA EL GAVÀ AMB L'OBLIGACIÓ DE GUANYAR

FEDERACIONS  VA GUANYAR A MERCÈ ROSICH PER UN VOT

Un EC amb moltes baixes perd 
contra el Terrassa per 4 a 0

VILLUENDAS El president, al centre, acompanyat del seu equip

Joan Villuendas, reelegit 
president de la FCA

El Tona no té pietat del Bellavista Milán
Dura derrota del Bellavista Milán contra el Tona per 1 a 6. L'equip encara 
no ha guanyat cap partit aquesta temporada. De fet, és el conjunt que més 
gols ha encaixat –93, seguit del Can Rull amb 57– i és el cuer de la Segona 
Catalana amb 2 punts. El cap de setmana descansa i, diumenge de la
setmana següent, s'enfrontarà al líder, el Sabadell Nord, al seu camp.

RAüL MEDINA

VICTÒRIA per 3 a 1 contra el Femisport Palau

GRANOLLERS. Nova victòria de les 
noies del primer equip del CB Gra-
nollers. En aquesta ocasió, per 56 
a 53 contra un equip que les su-
pera en tres posicions i dos punts, 
el Sant Cugat Negre. Les noies de 
Sevillano van dominar tot el partit, 
augmentant la diferència de punts 
però sense acabar de marxar mai 
en el lluminós. El màxim coixí el 
van aconseguir al final del tercer 
quart, amb el 45 a 37. Al final del 
quart quart, una bona ratxa anota-
dora del Sant Cugat va empatar el 
partit, però les granollerines van 
saber tornar a agafar avantatge i 

BÀSQUET | Primera Femenina  EL PARTIT VA SER MOLT IGUALAT

GIMNÀSTICA  ÉS UN DELS CINC GIMNASTES CONVOCATS

El CB guanya al Sant Cugat 
abans de visitar el cuer

van acabar amb el 56 a 53 final. 
Dissabte descansen i, la setmana 
següent, s'enfrontaran al CB Prat, 
cuer de la categoria amb només 
cinc victòries.

El CB masculí s'allunya
El primer equip masculí no va po-
der fer front al Salou, segon a la 
taula, i va caure per 50 a 62. Amb 
la derrota, l'equip granollerí ha 
gairebé esvaït les poques opcions 
que li quedaven per intentar l'as-
cens. Els granollerins no tornen a 
jugar fins el dia 7, i ho faran contra 
l'Esparreguera –primer–. 

fici docent del Consell Català de 
l’Esport a Esplugues de Llobregat, 
i Villuendas va ser reelegit presi-
dent amb 37 vots, només un més 
dels que va aconseguir la seva 
contrincat, Rosich, que es va que-
dar amb 36.

Després de les votacions, es va 
obrir el període per presentar re-
clamacions pel funcionament del 
procés electoral. Vist que no n'hi 
va haver cap, Joan Villuendas va 
prendre possessió del carrec di-
jous passat. 

GRANOLLERS. El CNG va aconse-
guir un total de cinc podis a la se-
gona fase del català de base i via 
olímpica, disputat a Manresa. En 
categoria base, el club es va en-
dur una medalla d’or –per Anna-
bel Maymí en base 6G, destacant 
en barra, on va obtenir la millor 
puntuació de la competició–;  En 
la competició de via olímpica 

(màxima categoria) el club va 
guanyar quatre metalls. Va ser 
l’or d’Ainara Martínez en cate-
goria via olímpica 5 i els tres de 
bronzes aconseguits per Helena 
Lucas (VO6), que va classificar-se 
en primer lloc a terra; d’Ona Per-
xachs (VO7), primera en barra i 
tercera en salt; i de Berta Pujadas 
(VO9), primera en salt.  

GRANOLLERS. El gimnasta júnior 
del CNG Eduard Méndez ha estat 
convocat pel seleccionador esta-
tal de gimnàstica artística mas- 
culina, Fernando Siscar, per par-
ticipar a la competició interna-
cional TGW Austrian Team, que 
tindrà lloc del 19 al 22 d’abril a la 
localitat austríaca de Linz. Mén-
dez formarà part de l’equip espa-
nyol integrat per cinc gimnastes. 
Abans, participaran a la concen-
tració que la Federació Espanyola 

ha organitzat al CAR de Madrid 
com a preparatori.

Casanova i Pérez, a la catalana
Les gimnastes absolutes del CNG, 
Lluna Casanova i Marisol Pérez, 
han estat seleccionades per la 
Federació Catalana de Gimnàsti-
ca per formar part del combinat 
català femení que participarà a 
la Ukraine International Cup. La 
competició se celebrarà a Kiev el 
cap de setmana.  

Cinc medalles pel CNG al GAF

Eduard Méndez, del CNG, 
viatja a Linz amb l'espanyola

GRANOLLERS. L’absolut masculí 
de waterpolo del CNG no va po-
der guanyar a casa contra un dels 
equips més forts de la competició, 
però va donar la cara fins el final, 
amb un resultat de 12 a 14.

Els granollerins sabien que, 
contra el Rubí –que l'any passat 
militava a Divisió d'Honor i que 
enguany ja domina la Primera Di-
visió– seria difícil aconseguir la 
victòria que els donaria la salvació 
matemàtica. Tot i així, van saltar 
a la piscina amb ganes de plantar 
cara i d'intentar el miracle. El CNG 
va desplegar un bon joc, però no 
va ser suficient i va acabar caient 
per un ajustat 12 a 14, que reflec-
teix la igualtat que hi va haver 
durant tot el partit i que no es va 
decantar fins al tram final. 

El proper cap de setmana la lli-
ga descansa amb motiu de la Set-
mana Santa. La competició es re-
prendrà el dissabte següent, quan 
l'equip que entrena Pablo Quat-
trocchio torni a jugar a casa i rebi 
el conjunt cuer de la categoria, el 
Waterpolo Tres Cantos. 

WATERPOLO |  Primera Div.

Derrota contra
el Rubí i jornada
de descans
per al waterpolo
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CULTURA
El còmic en catalàConcurs per incloure els mots a Instagram
L'artista i escriptor Jordi Riera  
oferirà dimarts (18.30 h), al Museu, 
la conferència Història del còmic en 
català, en el marc del cicle de xerrades 
organitzades per Agevo.

Amb motiu de Sant Jordi i de l'Any Fabra, l'Ajuntament convocarà un 
concurs d'Instagram per tal de recollir fotografies que continguin paraules 
en llengua catalana captades de cartells, pancartes i grafits, entre altres 
indrets. Les fotos participants s'hauran d'etiquetar amb #lamevaparaula 
i es podran presentar del 4 al 30 d'abril.

GRANOLLERS. El 22 de juliol de 
1988 Jordi Ribó va obrir el seu es-
tudi fotogràfic al centre de Grano-
llers. Feia anys, però, que, càmera 
en mà, retratava el pols de la ciutat 
per a diversos mitjans de comuni-
cació de l'època. Coincidint amb el 
30è aniversari de la botiga, Ribó 
(Granollers, 1965) presentarà di-
jous 5 d'abril, al Museu de Grano-
llers (9.30 h), el llibre La fotografia 
i la mare que els va parir!, un as-
saig nostàlgic sobre els canvis en 
el món de la fotografia dels dar-
rers temps. Publicat per Editorial 
Alpina, sota el segell de Marcòlic, 
La fotografia i la mare que els va 
parir! reflecteix l’evolució de la fo-
tografia i, de retruc, de la societat, 
des d’una perspectiva tant vital 
com professional. "D'una histò-
ria de la fotografia, n'ha fet una 
biografia", diu Màrius Serra que, 
juntament amb el periodista David 
Bassa –autor del pròleg–, ha col-
laborat en el volum. "Tinc bons 
amics escriptors i periodistes 
que m'han contagiat l'afició 
d'escriure", confessa Ribó. Amb 
Serra ha coescrit un epíleg amb 
vocabulari fotgràfic. El llibre es 
completa amb les il·lustracions de 
Pau Farell, que plasma amb dibui-
xos escenes de les que relata Ribó. 

Als 16 anys, Ribó començava a 
treballar com a tècnic de labora-
tori i assistent de fotògraf –"érem 
aprenents", recorda– i col·labo-
rava amb Plaça Gran. De seguida, 
iniciava estudis a l'Institut d'Estu-

XAvIER SOLANAS

COL·LABORACIÓ  Jordi Ribó i Pau Farell amb el llibre que es presentarà dijous

IMATGE  ALPINA PRESENTARÀ EL 5 D'ABRIL 'LA FOTOGRAFIA I LA MARE QUE ELS VA PARIR!'

Ribó 'retrata' en un assaig 
l'evolució de la fotografia

dis Fotogràfics de Catalunya
Començant per les diapositives 

i els laboratoris de revelatge caso-
lans i acabant amb les xarxes so-
cials i la immediatesa d’internet, 
el llibre retrata la manera com, en 
relativament pocs anys, hem pas-
sat del món analògic al món digi-
tal, amb tot el que això comporta. 
"Quan anàvem amb carret l'ar-
xiu de fotos i negatius era molt 
fàcil. Ara és el caos i s'hi afegeix 
la incertesa de si els arxius digi-
tals es podran obrir passats els 
anys", lamenta Ribó. Això sí, re-

GRANOLLERS. Carmen a Granollers. 
Ocell Rebel és el llibre del garri-
guenc Martí Porter, guanyador de 
la primera convocatòria de la beca 
Escrit per… i editat per l'Editorial 
Alpina, que es presentarà dimarts 
(19 h) a la llibreria La Gralla de la 
ciutat.

L’Associació Cultural de Grano-
llers, l’Editorial Alpina, el Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
del Vallès Oriental i l’Arxiu Mu-
nicipal de Granollers impulsen la 
beca d’escriptura narrativa Escrit 
per..., per tal de fomentar l’escrip-
tura sobre Granollers i el Vallès 
Oriental. La beca està dotada amb 
2.000 euros.

Amb l’obra Carmen a Grano-
llers. Ocell rebel, Porter ofereix un 
joc entre l’alcalde de Granollers 
Pere Maspons i Cadafalch (1875-

1877), el músic Georges Bizet, un 
comandament carlí i una sèrie 
d’actors locals. “Em va fer grà-
cia presentar-m’hi per un tema 
de qüestions locals i perquè la 
beca té un calendari a seguir i 
a mi em costa disciplinar-me a 
l’hora d’escriure. Les coses po-
den ser tan universals com vul-
guis en clau local”, va explicar 
Porter el novembre de l'any 2015, 
quan se li va atorgar la beca. L’au-
tor situa l’acció durant la tercera 
guerra carlina i fa referència del 
relat que va escriure el mateix al-
calde Maspons.

A banda de la presència de Mar-
tí Porter, l'acte a La Gralla també 
comptarà amb la intervenció de 
l'historiador Diego Sola i la pre-
sència de l'escriptor Núria Pujo-
làs, que el conduirà. i M.E.

'Escrit per…' presenta la 
novel·la de Martí Porter 
sobre l'alcalde Maspons

LITERATURA  'CARMEN A GRANOLLERS. OCELL REBEL'

GRANOLLERS. Es diu Iraida, s’acaba 
de traslladar a viure a Granollers 
amb els seus pares i no té amics. 
Després de veure un anunci, con-
tracta els serveis d’OnlyFriends, 
una empresa que ofereix amics 
a canvi d’una quota mensual. 
L’única condició és que mai po-
drà preguntar si les persones que 
anirà coneixent treballen o no per 
l’anomenada empresa. Aquest és 
l’argument de Fora de guió, l’úl-
tima novel·la del montornesenc 
Arturo Padilla. Una història que es 
complica quan l’Iraida coneix un 
noi amb el que inicia una relació.  
Es tracta d’una novel·la que gira 
entorn la soledat i l’amor. I que, 
a diferència de les anteriors que 
eren novel·les prescriptives adre-
çades a joves d’institut, “Fora de 
guió s’adreça a un públic juve-
nil-adult que llegeix per plaer, 
no perquè l’obliguen”, matisa 
l’autor, que divendres presentava 
el llibre a La Gralla. 

Per al montornesenc, aquesta 
novel·la, el seu vuitè treball,  l’ha 
posat a prova. “Ha estat un repte 
pel fet de desmarcar-me de la 
literatura juvenil que havia fet 
fins ara, per escriure una novel-
la romàntica on el que s’explica 
és una història d’amor, un tema 
que fins havia aparegut a les an-
teriors novel·les únicament de 
manera colateral, i per haver-la 
escrit en primera persona i des 
de la perspectiva d’una noia”, 
ha explicat Padilla, qui també ha 
destacat el treball realitzat per po-
sar-se a la pell de la protagonista. 

Situada a Granollers, Fora de guió 
explica una història en què s’hi po-
den reconèixer diferents indrets de 
la comarca. “Un d’ells és un bosc 
de Samalús on hi ha diferents 
escultures de mussols. Un lloc 
molt misteriós i màgic que em va 
inspirar i que és l’escenari d’al-
gunes escenes de la novel·la”, co-
menta Padilla.   A. ANSiA

EL MONTORNESENC ARTURO PADILLA LA PRESENTA A LA GRALLA

'Fora de guió', una història 
de soledat i amor a la ciutat

El granollerí repassa la seva trajectòria professional, iniciada el 1981 
a 'Plaça Gran', i commemora els 30 anys de la seva botiga al centre

"L'ÀNIMA DELS INFORMATIUS DE TV3"
n La feina de Ribó mostrarà un altre vessant el 17 d'abril, amb una exposició a  
la llibreria La Gralla, titulada L'ànima dels informatius de TV3. El fotògraf  
granollerí ha treballat durant quatre mesos per retratar els periodistes de la 
televisió pública catalana mentre treballaven. "He volgut reivindicar la feina dels 
periodistes de la casa, en uns moments difícils", explica Ribó, qui ha capturat 
instantànies d'un centenar de professionals, com Toni Cruanyes, Ramon Pellicer, 
Xavier Grasset, Lídia Heredia i Carles Costa, entre d'altres. La mostra inclourà 
plafons d'1 x 1 metre amb imatges en blanc i negre del dia a dia del informatius, 
actualment dirigits pel granollerí David Bassa.

coneix les virtuds del pas digital: 
"pots enviar una foto a l'altre 
punta del món en un moment". 
Ara bé, "quan fas còpies en pa-
per, la gent està encantada".

De fet, La fotografia i la mare 
que els va parir! és una reflexió 
amena sobre l’ofici de fotògraf en 
un temps canviant, però alhora 
pretén que tothom s’hi pugui sen-
tir identificat, amb experiències i 
anècdotes reals i compartides.

"Hi parlo de Granollers, però 
com a fotògraf de qualsevol ca-
pital de comarca, demanera que 
és extrapolable a Vic o Mataró", 
indica Ribó, que també presentarà 
el llibre aquest abril a Barcelona (el 
dia 12), en un acte amb David Bassa, 
i a Cardedeu (el dia 14), al Taramba-
na, amb els germans Castells, que, a 
més, li han dissenyat l'aparador de 
la botiga amb motiu dels 30 anys.

A la presentació al Museu, Ribó 
estarà acompanyat del mateix Pau 
Farell, del periodista Jordi Asturgó, 
del responsable de l'Alpina, Mar-
tí Nadal; de la presidenta de Gran 
Centre, Laura Sabatés, i de la regi-
dora Alba Barnusell.  MONTSE ERAS
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GRANOLLERS. El reconegut compo-
sitor català Jordi Savall va conver-
tir l'estrena de dissabte al Teatre 
Auditori de Granollers de la seva 
versió de La Passió segons Sant 
Marc de Bach en una "pregària 
per a la llibertat," dels exiliats i 
presos polítics, l'endemà de l'em-
presonament de Turull, Rull, For-
cadell, Bassa i Romeva, i de la mar-
xa de Marta Rovira.

Savall, que com molts dels mú-
sics lluïa un llaç groc, va protago-
nitzar un concert d'excepció en 
què va dirigir els intèrprets de Le 
Concert des Nations i els cantants 
de La Capella Reial de Catalunya 
–preparats per Lluís Vilamajó–, 
acompanyats de Veus, el cor infan-
til d'Amics de la Unió –dirigit per 
Josep Vila–.

El concert d'unes dues hores 
va despertar una encesa ovació a 
aquesta presentació granollerina 
que donarà pas a dos únics reci-
tals més, a L'Auditori de Barcelona 
i a la Philharmonie de París.

Durant la seva etapa a Weimar, 
Johann Sebastian Bach va adap-
tar parcialment una Passió segons 
Sant Marc de Reinhard Keiser. 

Pregària sonora per la llibertat 
RAüL MEDINA

MÚSICA  JORDI SAVALL VA ESTRENAR A GRANOLLERS 'LA PASSIÓ SEGONS SANT MARC' DE BACH, AMB LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA I LE CONCERT DES NATIONS

TAG Savall du a Granollers l'espectacle que es podrà escoltar a L'Auditori de Barcelona i a la Philharmonie de París

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. Diversos musicòlegs 
han intentat la reconstrucció de 
la partitura extraviada, i ara Jor-

di Savall n’ha ofet la seva versió, 
en el que ha estat, segurament, el 
concert de música clàssica més re-
llevants de la temporada al TAG. i 

Orozco
ENTRADES EXHAURIDES 
El cantant i compositor Antonio 
Orozco tornarà el 16 de febrer del 
2019 al TAG (21 h) dins del marc 
de la segona temporada de la gira 
Único. Un espectacle que busca 
nous camins i maneres d’explicar 
la vida. Único neix en la part fosca i 
difícil de la vida, amb un gran esperit 
de supervivència i amb l’objectiu 
d’entretenir els sentits. 

Les entrades –de 35 euros–, 
que es van posar a la venda el 27 de 
febrer, es van exhaurir en pocs dies. 

Amb més de 1,5 milions de discos 
venuts, 9 discos de platí i un disc 
d'or, Orozco és un dels artistes 
més premiats i estimats del país. 
Guanyador del Premi Ondas 2003 
al Millor Artista en Directe, ha estat 
nominat als Latin Grammy entre els 
millors compositors del món per 
la cançó Estoy hecho de pedacitos 
de ti. Des dels seus inicis, els èxits 
i reconeixements han marcat una 
carrera imparable amb més de 2.500 
concerts a Espanya i Llatinoamèrica. 
La trajectòria musical d'Antonio 
Orozco compta amb nou àlbums, 
que han estat número un a Espanya, 
Veneçuela, Colòmbia, Puerto Rico, 
Equador i top 10 a Argentina, Estats 
Units i Mèxic, entre altres països.

RAüL MEDINA

DARRER CONCERT DEL 28è FESTIVAL DE JAZZ DE GRANOLLERS

Del 7 al 14 d’abril se celebrarà a 
la nau Dents de Serra de Roca Um-
bert la segona edició de La Casa 
de la Festa Major, un projecte en 
forma d’exposició que permet 
conèixer tots els aspectes de la 
festa major de Blancs i Blaus, el 
seu origen, la competició i els di-
ferents rituals i cerimònies que 
amb el pas dels anys s’han con-
vertit en actes tradicionals. En el 
recorregut es combinen cartells, 
audiovisuals, música i elements 
antics que anys enrere formaven 
part activa de la festa, mostrant el 
present i el passat d’una de les fes-

tes majors més singulars del país.
Un dels objectius de la mostra 

és apropar als alumnes d'escoles 
de Granollers la cultura popular 
i tradicional catalana, i per això 
s’oferiran visites guiades gratuï-
tes als alumnes de les escoles de 
primària de la ciutat.

Les activitats començaran di-
mecres a les 18 h amb un concert 
i ball amb Cap per Ball, i a conti-
nuació, a les 19 h, està prevista la 
inauguració. A les 21 h hi haurà 
una visita nocturna, que es repe-
tirà els dies 9, 11 i 13 d’abril. Els 
horaris d’obertura de La Casa de 

ARXIU

DRAGUETS  A l'exposició l'any passat

'La Casa de la Festa Major' es  
torna a instal·lar a Roca Umbert

Aquest abril i fins al juny, el Cen-
tre d'Arts en Moviment (CAM) a 
Roca Umbert acollirà el projecte 
de dansa comunitària Dispositivo 
Labranza, ideat pel Colectivo La-
majara i destinat per a persones 

majors de 40 anys, no necessà-
riament habituades a la dansa 
contemporània, que vulguin po-
tenciar, descobrir i experimentar 
el moviment del cos fent un taller 
per crear un espectacle final, que 

'Dispositivo Labranza', dansa 
per a aficionats majors de 40

la Festa Major són de dilluns a di-
vendres, de 17 h a 20.30 h, i diu-
menge 8 i dissabte 14, de 10 h a 14 
h i de 17 h a 20.30 h.  M.E. 

es presentarà a Roca Umbert el 6 
de juliol.

La proposta de Lamajara per al 
taller s'inspira en els moviments 
del treball al camp, com a home-
natge als pagesos i que es contra-
posa a l'entorn fabril de Roca Um-
bert, de manera que dialoga amb 
el món rural i agrícola. Al web 
rocaumbert.com/centredartenmo-
viment hi ha més informació. 

Nit de discos al Casino
CLAUSURA  Bertran, Callejón i Forts van cloure el Festival de Jazz

El 28è Festival de Jazz de Grano-
llers va posar el punt i final diven-
dres passat a una edició prolífica 
i, com és habitual, d'una qualitat 
musical inqüestionable. I per ar-
rodonir la programació, JazzGra-
nollers oferia al Casino un doble 
concert de presentació dels dos 
darrers treballs discogràfics que 
ha editat.

D'una banda, un quartet liderat 
pel guitarra Joan Sanmartí –i amb 
Roger Santacana, Marc Cuevas i 

Joan Vidal– obria la vetllada per 
presentar Codi Personal.

Seguidament, a la segona part, 
era el moment de Retina, el tre-
ball del trio dels granollerins Al-
fons Bertran (bateria), Guillem 
Callejón (guitarra) i Aleix Forts 
(contrabaix), que en aquesta oca-
sió van convidar al pianista italià 
Giovanni Guidi. 

La festa de JazzGranollers Re-
cords va deixar un bon gust de 
boca a l'espera de la 29a edició. 
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Dijous a la tarda es va celebrar la 
gala Gra d'Or. Viu-lo en Pantalla 
Gran 2018. Durant l'acte del Gra, 
es van visionar els 7 treballs pre-
sentats a concurs i es va fer públic 
el veredicte. En la categoria 12-17 
anys de temàtica lliure, el curtme-
tratge guardonat va ser L'armari 
d'un indi de Roc Morella, Josep Va-
quer i Núria Moré, al qual també 
va correspondre la menció especi-
al En pantalla gran.

En la de 18-24 anys, el treball 
premiat va ser Spoilers d'Aitor 
Guerra; i en la de 25-35 anys, La 
dieta de Nora Castañon, Judit 
Garrell i Neus Giralt. En aquestes 
dues darreres categories, el tema 
central havia de girar al voltant de 
l'expressió tocar la pera.

Els joves premiats rebran passis 
gratuïts de tres mesos per a les 
projeccions del Cineclub de l'Asso-
ciació Cultural, abonaments d'un 
mes a la plataforma de cinema 
Filmin i dotacions econòmiques 
de 200 euros (en material audio-

Roc Morella, Josep Vaquer i Núria 
Moré, doblement premiats al Gra d'Or

AJUNtAMENt

CINEMA  DIJOUS ES VA CELEBRAR EL LLIURAMENT DE GUARDONS PER ALS CURTS 'L'ARMARI D'UN INDI', 'SPOILERS' I 'LA DIETA'

LLIURAMENT  Els premiats amb l'alcalde i el regidor d'Educació a la gala de premis al Gra

El Microteatre 
sobre la pau i 
els drets humans
GRANOLLERS. Arsènic Teatre i 
Roca Umbert han convocat la 
cinquena edició del concurs de 
guions teatrals Microteatre, que 
enguany s'adhereix a la comme-
moració del 80è aniversari del 
bombardeig del 31 de maig a Gra-
nollers, de manera que els guions 
presentats hauran de girar a l'en-
torn de temes vinculats a la defen-
sa dels drets humans, la solidari-
tat, la superació de les injustícies, 
la recuperació de la memòria his-
tòrica i la Guerra Civil espanyola.

Els textos hauran de ser escrits 
en català, ser originals i no ha-
ver estat presentats en cap altre 
concurs. Les bases, que es poden 
consultar a www.rocaumbert.cat 
i www.arsenicreacio.cat, especifi-
quen que els guions han de poder 
ser representats per un màxim 
de tres intèrprets d'entre 16 i 25 
anys, i que no duraran més de 20 
minuts. El jurat escollirà com a 
màxim quatre guions, els autors 
dels quals rebran un premi eco-
nòmic de 200 euros i la posada en 
escena del text. i

CONCURS DE DRAMATÚRGIA

visual en la categoria 12-17 anys). 
El curtmetratge amb menció espe-
cial es projectarà en un dels passis 
regulars del Cineclub i rebrà 100 

euros en material audiovisual.
Gra d'Or. Viu-lo en Pantalla Gran 

és un concurs audiovisual que 
n'uneix dos de la mateixa temàti-

ca, organitzats pel Gra i l'Associa-
ció Cultural, amb el propòsit d'afa-
vorir la creació cinematogràfica i 
fer visible el talent jove. i
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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
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

Previsió meteorològica
de dijous 29 de març al diumenge 1 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 08º 18º 07º 16º 06º 19º 08º

RELIGIÓ  ELS ACTES COMENCEN AVUI I S'ALLARGARAN FINS DILLUNS DE PASQUA

Misses, caramelles i rifes 
d'ous per Setmana Santa

La celebració de Diumenge de Rams 
va aplegar desenes de famílies a la 
plaça de l'Església de Granollers, 
que no van fallar a l'habitual cita en 
què el rector Josep Monfort beneeix 
palmes, palmons i llorers dels fidels. 

Després d'aquest acte, ara la 
Parròquia de Sant Esteve acollirà 
avui, dijous, la Missa de la Cena del 
Senyor, que comptarà amb la par-
ticipació de la Coral Albada (20 h). 
En acabar l'eucaristia se celebrarà 
l'Hora Santa, també amb actuació 
de la Coral Albada. 

Divendres a la tarda (16.30 h) tin-
drà lloc la celebració de la Passió i 
Mort del Senyor, i a la nit la plaça de 
l'Església acollirà el Via Crucis (22 
h), recuperat fa dos anys. 

Dissabte (9 h) tindrà lloc l'ofici de 

lectura i lauder a l'església de Sant 
Esteve, i a partir de les 22 h se ce-
lebrarà la Vetlla Pasqual, que anirà 
acompanyada d'un aperitiu. 

Diumenge hi ha prevista una mis-
sa de Pasqua a Sant Julià de Palou 
(10 h) i al migdia tindrà lloc a Sant 
Esteve la missa solemne i carame-
lles amb la Coral Sol Ixent. 

Més actes a les Franqueses
Avui, dijous, la Parròquia de Santa 
Eulàlia de Corró d'Avall celebra la 
missa de la Cena del Senyor amb 
Ofici del Lavatori de peus (19 h). 
Avui també se celebraran Sopars 
del Senyor a la de Sant Francesc 
d'Assís de Bellavista (19 h) i a Santa 
Coloma de Marata (20.30 h), men-
tre que la parròquia de Santa Maria 

de Llerona farà una celebració co-
munitària del perdó (18.30 h) i des-
prés celebrarà l'eucaristia de Dijous 
Sant (19 h). 

Divendres, totes les parròquies 
excepte la de Marata organitzen  el 
Viacrucis: al matí serà a Bellavista 
(11 h) i a la tarda n'hi haurà a Lle-
rona (17 h), Corró d'Avall (20 h) i a 
Corró d'Amunt (21 h). La Parròquia 
de Sant Mamet, a Corró d'Amunt, 
celebrarà una Passió del Senyor (11 
h) i més tard ho farà la de Sant Fran-
cesc d'Assís (19 h).  A més, la Parrò-
quia de Corró d'Avall començarà el 
dia amb un Res de Laudes (10 h) i 
al vespre celebrarà l'ofici de Diven-
dres Sant (19 h). 

Dissabte tindran lloc Vetlles Pas-
quals a Corró d'Avall (21 h), a Be-
llavista (22 h) i a Llerona (22 h). A 
Corró d'Avall també tindrà lloc una 
romeria (10 h). 

El dia 1, l'església de Santa Maria 
de Llerona celebrarà la Missa de 
Pasqua (10,45 h). Més tard ho faran 
la de Marata i de Bellavista (11 h) i 
també la de Corró d'Avall (12 h). A 
partir de les 17.30 h, Santa Maria de 
Llerona organitzarà una rifa d'ous 
i una ballada de sardanes amb els 
Sardanistes Franquesins.  

BENEDICCIÓ El rector Josep Monfort llença aigua beneïda a palmes, palmons i llorers dels fidels aplegats

RAüL MEDINA

DINAR I CANTADA DE CARAMELLES  
A LES ANTIGUES ESCOLES DE CORRÓ
n Dilluns, les Antigues Escoles de Corró d'Amunt acolliran un dinar i una cantada 
de caramelles que començaran a les 14 h. L'activitat està organitzada per 
 l'Associació de Veïns de Sant Mamet, que també han previst una rifa d'ous i  
animació durant la tarda. Per participar-hi cal inscripció prèvia que es pot fer 
fins avui, dijous, enviant un correu electrònic a l'adreça veinscorro@gmail.com. 
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Sobre el Compromís de Casp
Dimecres (18 h), la biblioteca de Roca Umbert,  
amb la col·laboració de la UPG, acollirà la Decadència 
política i crisi social: crisi de la dinastia, el Compromís 
de Casp, crisi econòmica i crisi social als segles 
XIV i XV, a càrrec de l’historiador Diego Valverde.

El cantautor Eduard Canimas serà dissabte (18.30 h) al restaurant Tarambana de 
Cardedeu en el marc del cicle d’intercanvi d’autors Trafi-Cants. El preu de l’en-
trada és de 10 euros i oferirà l’oportunitat de redescobrir –o descobrir– aquest 
músic amb una trajectòria de tres dècades en què ha sabut crear un llenguatge 
musical i literari propis. Canimas es va iniciar als 80 als bars de Girona amb el seu 
amic Adrià Puntí, amb qui versionaven temes de Lou Reed, Pau Riba i David Bowie, 
entre d’altres. Als 90 va formar i liderar el grup Zitzània, amb qui va gravar un disc. 
El 2003 publica el seu primer disc en solitari, Canimas i rebentes, al qual ha seguit 
Noh iha crisi (2006), Sagrat cor (2010) i, el darrer, Un pam de net (2016). Les seves 
cançons es caracteritzen per lletres molt acurades, plenes d’espiritualitat i senti-
ment, i una música que bascula entre la cançó d’autor i el rock.

Eduard Canimas cantarà al 
Trafi-Cants del Tarambana

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS
LES FRANQUESESActes culturals

DIUMENGE, 1
10.45 h Santa Maria de Llerona
Missa	de	Pasqua  
17.30 h Santa Maria de Llerona
Rifa	d’ous	i	ballada	de	sardanes	
DILLUNS, 2
14 h Corró d’Amunt 
Caramelles.	Org.	l’AV	Sant	Mamet	
DIMARTS, 3
14 h Casal d’Avis de Bellavista 
Inauguració	de	servei	de	perruqueria

E.cANIMAS

DISSABTE, 31
8 h Can Bassa 
Mercat	setmanal.	De	8	a	13	h
8 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira	de	Brocanters.	Tot	el	dia
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	de	l’Assemblea	d’Aturats
DIUMENGE, 1
18 h Casino de Granollers.
Ball	Social	amb	David	Magen
DIMARTS, 3
12 h Masia de les Tres Torres
Dones i diners.	Aprèn	a	organitzar	i	
gestionar	la	teva	economia	de	forma	
clara	i	senzilla
18.30 h Museu de Granollers

Conferència	d’Agevo.	Història del 
còmic en català,	a	càrrec	de	l’artista	
plàstic,	escriptor	i	divulgador	del	còmic	
Jordi	Riera
19 h Llibreria La Gralla
Presentació	del	llibre	Carmen a 
Granollers. Ocell rebel,	de	Martí	Porter	
i	editat	per	Alpina
DIMECRES, 4
20 h CAM. Roca Umbert
Inici	del	projecte	de	dansa	 
contemporània	Dispositivo Labrança,  
a	càrrec	del	Colectivo	Lamajara

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. Fins al 10 d’abril
Biblioteca Can Pedrals
La carbassa, la poma i el pèsol, 
tres vegetals… molt femenins!
Fins al 13 d’abril

AGENDA

Museu de Ciències Naturals
Primats. La nostra petjada 
al seu món. Fins al 29 d’abril
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 surrealisme 
com a revolució de l’esperit
Fins al 29 d’abril



dj, 29 març 201832


