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DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

Els veïns continuen amb talls de trànsit i bicicletades, i el PDeCAT 
proposa un "pacte de ciutat" per plantejar "solucions factibles" 6 i Edit.
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EN PORTADA

1r ESOP3 Accés a
EDUCACIÓ INFANTIL

Accés a
ED. SECUNDÀRIA

OFERTA PLACES VACANTS CURS 2018/2019Granollers
E. Pereanton 22
E. Joan Solans 22
E. Ferrer i Guàrdia 25
Granullarius 44
Salvador Llobet 50
E. Ponent 44
Mestres Montaña 48
Salvador Espriu 49
Lledoner 50
Granollers 22
Cervetó 50
Escola Pia 100
Escola Jardí 50
L’Estel 25
Anna Mogas 50
Educem 25

TOTAL 676

Després de setmanes de portes obertes als centres educa-
tius, ha arribat el moment per a les famílies de triar escola 
i instituts per als infants i adolescents de la casa. Divendres 
la Generalitat obre el termini per presentar les sol·lici-
tuds de preinscripció als centres públics i concertats per a 
l’ensenyament obligatori, un període que finalitzarà el 24 
d’abril. Aquest és el primer pas per poder fer efectiva la ma-
triculació de l’educació infantil, primària i de 1r d’ESO, del 
21 al 27 de juny –i la matriculació o confirmació de plaça de 
2n, 3r i 4t d’ESO, del 25 al 29 de juny–.

A Granollers, el regidor d’Educació, Francesc Arolas, con-
sidera que l’oferta de places, tant a P3 com a 1r d’ESO, serà 
suficient per la demanda que s’espera a la ciutat. Al primer 
curs obligatori d’educació infantil hi ha 676 places, de les 
quals 376 a centres públics i 300 a concertats. “Segons el 
cens, haurien de quedar algunes places vacants a infan-
til, però com que aproximadament acostumem a tenir 
un 20% d’alumnat de fora, s’acaben omplint pràctica-
ment”, apunta Arolas, qui destaca que per al curs 2018-19, 
Granollers mantindrà el mateix nombre de grups de P3 i de 

1r d’ESO, tot i que en el cas de la primària es perdrà un grup 
com a resultat de l’evolució de l’escola Granollers, fruit de 
“la fusió de Fàtima i Pau Vila, que té alguns grups des-
doblats i el que comença 6è era de dues línies, mentre 
que ara comença el 1r de primària, que serà d’una sola 
línia”, explica el regidor. 

Les ràtios a P3
Segons l’Ajuntament de Granollers, en el cas de P3 hi ha 
cinc centres que mantenen el decreixement de ràtio i, per 
tant, ofereixen 22 places en comptes de 25 per aula. Segons 
la Generalitat, en conjunt a infantil la ràtio és de l’entorn de 
23 alumnes per aula, ja que compta amb 84 grups de tots 
els cursos i 1.949 places.

Més preocupat es mostra el regidor de les Franqueses, 
José Antonio Aguilera, perquè el municipi perd una línia de 
P3 i en passa a tenir 8. “És cert que el cens ha baixat, però 
vam demanar a Ensenyament que apostessin per re-
duir la ràtio i no reduissin el grup”, explica Aguilera, qui 
dilluns té una reunió amb els responsables territorials del 

Departament per insistir en el manteniment de les 9 línies 
actuals. A les Franqueses hi ha una oferta de 194 places a 
P3 i un cens d’infants empadronats de 223. Actualment la 
ràtio d’alumne per aula és de 25 i l’Ajuntament demana a 
la Generalitat que es pugui baixar a 22. Amb tot, Aguilera 
reconeix que habitualment un 20% dels infants censats es-
tudien fora del municipi. En tot cas, “si per algun motiu se 
superés l’oferta, la Generalitat sí que s’ha compromès 
a mantenir el novè grup”, explica.

Secundària
Pel que fa a la secundària, en el conjunt dels cursos Gra-
nollers perd un grup, tot i que a 1r d’ESO es mantenen els 
mateixos que aquest curs. A l’institut Antoni Cumella, la 
ràtio podrà passar de 30 alumnes a 27 per grup, tot i que 
una línia passa a l’EMT. En total, a 1r d’ESO hi ha 434 places 
–394 a centres públics i 40 a concertats–. Les Franqueses 
en canvi guanya dos grups i tindrà 4 línies al Til·ler i 4 al 
Lauro. La principal novetat del proper curs serà la incorpo-
ració del Batxillerat al Til·ler. i M. ERAS

El moment de triar escola
Divendres comencen les preinscripcions escolars 

que es podran presentar fins al dia 24 d’abril
Les Franqueses perd un grup de P3 i Granollers, un 
de primària arran la fusió de Fàtima i Pau Vila el 2015

Les Franqueses
Guerau de Liost 50
Camins 50
Colors 25
Joan Sanpera 25
Bellavista - J. Camps 44

TOTAL 194

Granollers
EMT 111
Antoni Cumella 77
Carles Vallbona 60
Celestí Bellera 87
Marta Estrada 59
Escola Pia 15
Escola Jardí 6
L’Estel 4
Anna Mogas 7
Educem 8

TOTAL 434

Les Franqueses
Institut Lauro 114
Institut El Til·ler 120

TOTAL 234
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Tertúlia sobre el carrer GironaRutes en bici per Granollers
Can Jonch acollirà dilluns (18 h) Anècdotes i 
records del carrer Girona, una nova tertúlia 
de l'Arxiu que en aquesta ocasió comptarà 
amb els testimonis d'Eulàlia Canades,  
Joaquim Garriga i Núria Soto. 

Avui, dijous, hi ha prevista la quarta sèrie de sortides lliures en 
bicicleta emmarcades en  la iniciativa #30DiesEnBiciGranollers. 
El recorregut començarà a la plaça de la Porxada a les 19.30 h. 
Diumenge se celebrarà la pedalada mensual de Granollers 
Pedala, que aquesta vegada anirà de Llevant a Ponent (10 h).

GRANOLLERS. La plataforma veïnal 
Integració Ronda Sud ha intensifi-
cat aquest abril les protestes amb 
talls parcials del tram urbà de la 
carretera cada dijous i dilluns, 
unes  accions que s'afegeixen a les 
bicicletades quinzenals previstes 
fins al juny. 

Així doncs, la propera actuació 
del veïnat serà aquesta tarda de di-
jous amb un tall parcial d'un tram 
de la ronda sud (de 17 a 18.30 h) 
i demà, divendres, hi ha prevista 
una nova bicicletada (de 17 a 19 h) 
que en aquest cas sí suposarà un 
tall total de la via. Dilluns es repeti-
ran els talls parcials de 8 a 9 h. 

El PSC insta el Govern a actuar
Paral·lelament a les actuacions del 
veïnat, el PSC ha entrat al registre 
del Parlament una proposta de re-
solució sobre la ronda Sud amb les 
línies d'actuació que el grup soci-
alista va fer públiques dies enrere. 
Aquest document insta el govern 
de la Generalitat a fer un estudi 
de caracterització del trànsit de 
la ronda en un màxim de tres me-
sos i demana que insti el govern 
espanyol a alliberar el peatge de 
l'AP-7 de la Roca quan s'acabi la 
concessió. Com a mesura més im-
mediatada, reclama l'alliberament 
del peatge als vehicles d'alt tonat-
ge i amb mercaderies perilloses. 
La proposta de resolució també 
sol·licita un estudi sobre les con-

TALL del tram urbà de la ronda Sud, dilluns al matí 

x.s.

Un any més, el govern espanyol no 
preveu en els pressupostos gene-
rals de l'Estat cap partida específi-
ca per al desdoblament de la línia 
de tren R3 (Barcelona-Puigcerdà), 
una de les demandes històriques 
en infraestructures al territori, ni 
tan sols per fer part del desdobla-
ment parcial en què s'ha treballat 
els últims anys.

En el projecte de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2018 
presentat la setmana passada pel 
ministre d’Hisenda, Cristóbal Mon-
toro, no apareix cap partida es-
pecífica en el capítol d’inversions 
destinada a aquesta obra, que des 
de fa anys ja disposa dels estudis 
informatius i ambientals necessa-
ris i la licitació parcial de la qual 
s’ha anunciat en diverses ocasions.

En tots aquests anys, però, el 
govern central no ha aportat la 
partida necessària per iniciar el 
procés que permetria la millora 
de la línia, ni tan sols per al desdo-
blament parcial en tres trams en 
què s’havia treballat darrerament 
–entre Parets i Granollers, entre 
les Franqueses i la Garriga, i entre 
Tona i Vic– i que s’havia anunciat 
per aquest 2018. 

Davant d’això, el grup socialis-
ta al Congrés farà una esmena per 
incorporar als pressupostos una 
partida de 70 milions que permetin 
començar el desdoblament.    

INFRAESTRUCTURES

Cap partida als 
pressupostos 
de l'Estat per  
a la línia R3

MOBILITAT  EL PSC I EL PDECAT-DC REACCIONEN A LES MOBILITZACIONS DEL VEÏNAT

Demà, nova bicicletada al 
tram central de la ronda Sud 

La Taula Intermunicipal per a la 
Millora de la Qualitat de l’Aire del 
Vallès Oriental, formada per 17 
municipis, ha presentat el projecte 
AIRe NET a la tercera convocatòria 
del programa europeu Urban In-
novative Actions (UIA). Enguany, 
aquest programa finança projectes 
que aportin solucions innovadores 
en l’àmbit de la qualitat de l’aire.

El projecte vallesà busca reduir 
les emissions de contaminants a 
l’atmosfera a partir de la col·labo-
ració entre els municipis, la Dipu-
tació i la Generalitat, a més d'altres 
organismes com universitats o em-
preses. Així es pretén tenir una vi-
sió de l’estat de la qualitat de l’aire 
del Vallès Oriental; determinar les 
principals fonts de contaminació a 
partir de la recopilació de dades; 
aplicar mesures que contribueixin 
a la reducció de la contaminació 
atmosfèrica en la mobilitat, la in-
dústria i l'agricultura, i valorar-ne 
l’eficàcia.

Les últimes dades indiquen que 
la majoria dels contaminants de 
l'àrea de Barcelona que fa anys 
presentaven incompliments, com 
els metalls pesants, el benzè o el 
monòxid de carboni, han assolit els 
objectius durant el 2017. Només el 
diòxid de nitrogen, les partícules 
PM10, l’ozó troposfèric i el sulfur 
d’hidrogen superen alguns límits.   

MEDI AMBIENT  

Demanda de 
fiançament 
europeu per a la 
qualitat de l'aire

seqüències del soterrament de la 
ronda Sud, millorar la mobilitat 
del veïnat –amb nous passos de 
vianants a l'altura dels carrers 
Mare de Déu de Montserrat i Pla 
de Baix, millorar la seguretat del 
pas de vianant de Lluís Companys 
i donar més temps al vianant en 
el pas del carrer Esteve Terrades. 
També es reclamen instruments 
que redueixin l'impacte ambiental 
en les construccions de la zona i 
utilitzar asfalt sonoreductor en les 
operacions de manteniment. 

El PDeCAT vol un pacte de ciutat
Per la seva banda, el grup muni-
cipal del PDeCAT ha reclamat "un 
pacte de ciutat per consensuar 

solucions factibles" que resol-
guin el malestar del veïnat de la 
ronda Sud. Per a Àlex Sastre, "les 
mesures més eficients passen 
per pacificar la via en el seu 
tram urbà per reduir el pas de 
vehicles, sobretot dels camions, 
i incrementar la mobilitat de 
vianants en condicions de se-
guretat". El grup considera que el 
soterrament de la ronda en aquest 
tram central "només resoldria el 
problema de la fractura entre 
barris i el del soroll, però els 
vehicles seguirien circulant i 
generant contaminació". Tot i 
això, el PDeCAT creu que caldria 
un estudi per valorar-ne la viabili-
tat, sobretot econòmica. i

SOCIETAT
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L'Ajuntament de les Franqueses 
està disposat a substituir el siste-
ma del semàfor foto-vermell i es-
tudiar alternatives a aquest siste-
ma, com "ressalts, plataformes 
elevades, coixins berlinesos o 
altres fórmules de semàfors, 
com que estiguin per defecte 
en vermell i es posin en verd si 
es va a la velocitat adequada", 
apunta José Antonio Marín, regi-
dor de Seguretat Ciutadana.

Marín continua defensant el sis-
tema del foto-vermell "perquè ha 
millorat la sensació de seguretat 
gràcies a les càmeres i ha contri-
buït a la pacificació del trànsit. 
Dels 3.000 o 3.500 vehicles que 
passen cada dia pels semàfors, 
només se'n multen quatre de 
mitjana", assegura. Tot i així, con-
sidera que el consistori pot estudiar 
ara alternatives perquè "les esta-
dístiques setmanals que rebem 
dels set punts semafòrics són bo-
nes, ja que hi ha menys infracci-
ons i menys sancions. Si aquests 
números es consoliden durant 

Per la seva banda, la Plataforma 
d'Afectats per les Multes (PAM) 
continua insisint que "no hi ha 
més alternativa que l'amnistia 
de totes les sancions i la retirada 
del foto-vermell", apunta Dolors 
Amaro, portaveu de la PAM, que 
també recorda que "hi ha siste-
mes que funcionen millor i que 

un cert temps, estem oberts a al-
tres opcions". Tot i això, el regidor 
no concreta el període de temps 
que el consistori es dóna per valo-
rar si les xifres es consoliden: "Ara 
hi ha una tendència a la baixa, 
però alguns mesos les sancions 
repunten. Les dades encara no 
s'han consolidat", assegura.

arxiu

MOBILITAT  HO CONDICIONA AL FET QUE ES MANTINGUI LA PACIFICACIÓ ACONSEGUIDA, DIU EL CONSISTORI, GRÀCIES ALS SEMÀFORS

Les Franqueses s'avé a estudiar 
alternatives al foto-vermell

FOTO-VERMELL La PAM continua insistint en l'amnistia de les sancions

no són trampa per aconseguir 
que els vehicles redueixin la ve-
locitat, com el semàfor de Santa 
Maria de Palautordera que està 
sempre en vermell i només es 
posa verd si se circula a una ve-
locitat de fins als 50 km/h", diu. 
Amaro també creu que "als punts 
on hi ha instal·lats els semàfors 
ara hi ha menys trànsit senzilla-
ment perquè la gent circula per 
carrers alternatius, no perquè hi 
hagi menys vehicles".

Segons la PAM, actualment hi 
ha uns 35.000 afectats per les 
multes, alguns dels quals han re-
corregut les denúncies. "Ja tenim 
vàries sentències que ens són 
favorables. Seguirem endavant 
amb el Tribunal Suprem i, si cal, 
anirem a Europa perquè estem 
convençuts que guanyarem per 
imperatiu legal", afirma Amaro. 
En aquest sentit, Marín assegura 
que el replantejament del consis-
tori "no ve ni per les decisions 
del Tribunal Suprem ni per les 
sentències, sinó per la plas-
mació dels números. La majo-
ria dels contenciosos ens han 
donat la raó. Si hagués estat al 
revés, aquest Ajuntament ja ha-
gués desistit de mantenir el fo-
to-vermell", ha afirmat.  t.p. 

MANTENIMENT

Talls elèctrics a Can 
Suquet per feines 
de millora a la xarxa

L’Ajuntament de les Franque-
ses ha iniciat les actuacions ne-
cessàries per al manteniment 
i la millora de l’àrea de jocs in-
fantils de la plaça Joan Sanpera. 
Entre els treballs previstos hi 
ha el replanteig i la instal·lació 
d'una tanca de fusta, la col·loca-
ció i reposició de papereres, i el 
poliment dels jocs instal·lats.

ÀREA INFANTIL

Reformes a la zona 
de jocs de la plaça 
Joan Sanpera

Endesa ha avisat que dimarts 
de 8 a 12.30 h hi haurà talls 
elèctrics per feines de mante-
niment i millora de la xarxa a 
Can Suquet. En concret, afecta-
ran Can Suquet del Pla, Camí de 
Can Suquet, Travessia de Gràcia, 
Avinguda Major, Travessia de 
Sant Geroni, Urbanització Can 
Suquet, i els carrers de la Unió 
i Tibidabo. 
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Mare 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

El ple de les Franqueses ha apro-
vat inicialment ampliar en 19.030 
m2 –més d'un 50%– el sòl urbanit-
zable entre l'avinguda de la Sagre-
ra, el carrer Joan Maragall i el camí 
de la carena –l'anomenat sector R 
(Can Garriga)–. D'aquesta mane-
ra, l'espai passaria dels 37.379 m2 

amb la carretera de Cànoves. 
No és lògic que no s'hi pugui 
accedir per la carretera", apun-
tava Jordi Ganduxé, regidor d'Ur-
banisme. 

Per la seva banda, la regidora 
Elisabet Pericas (ILFC-E) criticava 
que "s'ampliï l'espai sobre ter-

actuals als 56.409. "És un sector 
ja previst a l'actual pla general 
com a àmbit de sòl urbanitzable 
delimitat, pendent de desenvo-
lupar. L'ampliació permetrà do-
nar accés als equipaments que 
ja hi ha, com l'escola Camins i el 
cementiri, i connectar el sector 

xavier solanas

URBANISME  EL PLE HO VA APROVAR INICIALMENT AMB ELS ÚNICS VOTS A FAVOR DEL GOVERN. PP ES VA ABSTENIR I LA RESTA DE L'OPOSICIÓ VA VOTAR EN CONTRA

Les Franqueses ampliarà el sòl 
urbanitzable entre la carretera 
de Cànoves i el cementiri

AMPLIACIÓ Terrenys situats al sector R, a prop de la Comissaria de la Policia Local i de l'escola Camins

LES FRANQUESES. L'illa situada 
entre els carrers Verge de Mont-
serrat, Sant Joaquim i Sant Antoni 
de Corró d'Avall –on actualment 
s'emplacen diverses naus indus-
trials, la majoria sense activitat 
(segons el consistori, només hi 
queda un treballador)– canviarà 
el seu ús industrial pel residen-
cial. Així es va aprovar inicial-
ment en la darrera sessió del ple 
municipal, que també va decidir 
suspendre l'atorgament de llicèn-
cies a l'àrea: "La modificació té 
en compte la incompatibilitat 
que es podria generar entre la 
implantació de nous usos in-
dustrials i el residencial, que 
ja està implantat al voltant 

de l'illa", va apuntar el regidor 
d'Urbanisme, Jordi Ganduxé, que 
també va indicar que "el muni-
cipi disposa de polígons indus-
trials com el Ramassar o el Pla 
de Llerona on aquests usos s'hi 
poden ubicar sense generar 
molèsties". 

Si s'aprova definitivament, la 
modificació implicarà que 4.187 
metres quadrats dels 7.118 de 
què consta l'illa es destinaran a 
la construcció de blocs de pisos 
alineats al carrer Sant Joaquim i 
Sant Antoni, –la planta baixa tin-
dria usos comercials i les supe-
riors, residencials–. L'Ajuntament 
preveu que, de tots els edificis 
previstos, un 30% sigui habitatge 

protegit, el mínim establert per la 
llei d'urbanisme. 

La proposta es va aprovar amb 
els vots a favor de l'equip de go-
vern –PDeCAT-Demòcrates i PSC-
CP– i l'abstenció de tota l'oposi-

ció. En aquest sentit, el regidor 
Àlex Vega, d'ILFC-E, va celebrar 
que l'ús industrial es converteixi 
en residencial, però es va mostrar 
en desacord amb el model plante-

Fi dels usos industrials 
a Verge de Montserrat

L'ESPAI, LIMITAT TAMBÉ PELS CARRERS SANT JOAQUIM I SANT ANTONI I ON ARA HI HA NAUS, TINDRÀ USOS RESIDENCIALS

renys rurals i de conreus, que 
són d'especial protecció al nos-
tre poble" i va reclamar que a la 
zona s'hi construeixin més habi-
tatges de protecció oficial dels que 
preveu la llei –que estableix un mí-
nim del 30% de la promoció com a 
habitatge protegit–. Pericas també 
va apuntar que "l'ampliació supo-
sa un benefici privat d'un sector 
que està en mans d'un propieta-
ri a qui li interessa treure'n un 
rendiment". En aquesta línia, el 
regidor Rafael Bernabé (ILFC-E) 
va assegurar que es "malfiava" 
de l'ampliació: "perquè el pla del 
sector R sigui viable econòmica-
ment, cal ampliar-lo. És una ini-
ciativa d'un privat, que aprofita 
el pla no desenvolupat i demana 
l'ampliació", va apuntar. Bernabé  
també va alertar que "o el propi-
etari hi posa diners, o tindrem 
problemes". 

Àngel Protifós (ERC-AM) va dir 
no entendre el motiu de l'ampli-
ació: "Ja és una zona prou gran. 
A més, tant a l'escola com al ce-
mentiri s'hi pot arribar per dos 
camins, l'itinerari ja hi és". El 
republicà va afegir que "els ter-
renys que s'amplien són propi-
etat de qui ja té terrenys en el 
sector anterior. En concret, són 
dos propietaris, un d'ells una 
societat privada" i va assegurar 
que l'equip de govern "està fent 
vestits a mida des de fa molts 
anys. Són vàlids per arreglar 
desgràcies de governs ante-
riors, però en aquest cas no n'hi 
ha". Profitós també va demanar 
que al sector R s'hi construeixi 

més habitatge de protecció oficial 
del previst per llei. 

L'alcalde Francesc Colomé va 
defensar l'ampliació assegurant 
que es tracta d'una necessitat del 
municipi: "Estem esgotant el pla 
general, no ens inventem res. 
Tenim molta demanda d'ha-
bitatge i no n'hi ha", va assegu-
rar. I va afegir: "no cal ampliar 
el sector perquè sigui rendible 
econòmicament. Podem créixer 
en alçada, però no ho volem". 
L'alcalde també va destacar que 
"la petició d'ampliació és d'una 
quinzena de propietaris. Vam 
proposar-ho a la Comissió d'Ur-
banisme de la Generalitat i ens 
van dir que no ho aprovarien si 
no ampliàvem el sector. Dubto 
que la Generalitat conegui els 
propietaris dels terrenys", va 
concloure.  

La proposta de modificació del 
pla general d'ordenació urbana 
per canviar la regulació del sector 
R es va aprovar en el ple munici-
pal només amb els vots a favor de 
l'equip de govern (PDeCAT-De-
mòcrates/PSC-CP). El PP s'hi va 
abstenir i la resta de l'oposició 
(ERC-AM, CpF i ILFC-E) va vo-
tar-hi en contra. Ara, l'aprovació 
inicial accepta al·legacions durant 
el termini d'un mes.   t.p.

jat per govern municipal, "propi 
de la bombolla immobiliària. 
Destinar un 30% a habitatge 
social és el mínim, però l'Ajun-
tament hauria de ser valent i 
invertir més en habitatge pú-
blic, tot assumint la propietat 
d'aquests edificis", va apuntar. 

Els pisos de protecció a Llerona
Rafael Bernabé, també d'ILFC-E, 
va preguntar per una promoció 
de pisos de protecció oficial que 
estaven previstos a Llerona. "La 
Generalitat ens ha retornat la 
sol·licitud. No es faran", va expli-
car l'alcalde Francesc Colomé, que 
va afegir que "la Generalitat no 
els farà, però un privat, sí. Hem 
de mirar si els pot fer l'Ajunta-
ment". Colomé també va avisar 
que "el pla general d'ordenació 
urbana està esgotat. El govern 
de la propera legislatura hauria 
d'obrir-ne un de nou", va apun-
tar.   t.p.

El ple aprova un canvi 
en el planejament per 
enderrocar les naus i 

poder construir-hi pisos

Barri de Bellavista

El ple municipal va donar compte de 
l'acord de la Junta de Govern per a la 
reparació amb caràcter d'emergència 
del col·lector de clavegueram del car-
rer Aragó, entre el carrer Cardedeu i la 
plaça d'Espanya, al barri de Bellavista. 
També es va informar de l'aprovació 
de la sol·licitud de subvenció dins el 
programa de suport als municipis del 
Consorci Besòs Tordera. 

REPARACIÓ DE 
CLAVEGUERAM
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Divendres, prop 
de 450 alumnes 
de 3r d'ESO (de 
l'EMT, Institut 
Carles Vallbona, 
Institut Marta 

Estrada, Escola Pia, Institut Celes-
tí Bellera i Col·legi l'Estel) parti-
ciparan en una caminada per 23 
itineraris diferents que tenen vin-
culació amb els espais de memò-
ria de la ciutat. Un dels itineraris 
que es farà és, per exemple, el de 
l'Escola Pereanton al carrer Co-
nestable de Portugal i al refugi del 
carrer València.

Aquest acte s'inscriu en la pro-
gramació que commemora el 80è 
aniversari del bombardeig del 31 
de maig de Granollers i ha estat 
coorganitzat per l'Ajuntament, Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau 
i el Col·legi l'Estel. Els alumnes de 
3r d'ESO d'aquest centre han defi-
nit els itineraris i també han escrit 
un petit resum de cada espai de 
memòria en concret que es llegirà 
on correspongui (refugis, carrers 
bombardejats, el cementiri, el Bosc 
de la Pau, Can Jonch, etc).

La caminada començarà a les 
10.30 h a Roca Umbert i l'alumnat, 

Una quinzena d'entitats 
a la festa del voluntariat

PARTICIPACIÓ   LA PRIMERA TROBADA ES VA FER A LA PORXADA

Les entitats de voluntariat –com 
Creu Roja, Mans Unides, Oncova-
llès i Càritas, entre d'altres– van 
ser les protagonistes divendres a 
la tarda a la Porxada. Una quinze-
na d'associacions van participar 
a la primera festa del voluntariat, 
organitzada per donar a conèixer 

la tasca d'aquestes entitats a la ciu-
tadania i promoure el voluntariat. 
La trobada va comptar amb diver-
ses activitats, com tallers i contes 
infantils. Amb tot, l'afluència de 
públic va ser poc important, de 
manera que s'estudiaran canvis de 
cara a la propera edició.  

Seguint les passes de Patxot
El Centre d'Estudis de Granollers 
presentarà avui, dijous (20 h), al 
Museu de Granollers, la ponèn-
cia Rere les passes vallesanes de 
Rafael Patxot i Jubert, a càrrec de 
l'historiador i cap del departa-
ment d'Arts i Humanitats de l'Es-
cola Batània Patmos de Barcelo-
na, Xavier Ciurans i Vinyeta.

Patxot va ser un dels mecenes de 
la cultura catalana més extraordi-
naris de la primera meitat del se-
gle XX, i un gran oblidat, en part pel 
seu tarannà discret, però també 
perquè va passar gairebé els seus 
últims 30 anys de vida a Suïssa. La 
ponència pretén resseguir les pet-
jades que aquest empordanès mul-

LES FRANQUESES.  El ple donava el 
vistiplau a una moció en defensa 
de l'escola catalana i del model 
d'immersió lingüística presen-
tada per PDeCAT-DC, ILFC, PSC 
i ERC. El text havia estat aprovat 
per junta de portaveus el 22 de 
març. L'acord rebutja l'intent de 
segregació dels infants per motius 
lingüístics de la LOMCE, els atacs 
al model d'immersió lingüística i 
la incorporació d'una casella per 
triar el castellà com a llengua ve-
hicular a l'aula.  i

No a la segregació 
escolar per llengua

vitat conjunta per a alumnes de 3r 
d’ESO, emmarcada dins l’assigna-
tura d’Educació per a la Ciutadania.

'Trafic' de refugiats
D'altra banda, Can Jonch inau-
gurarà dimarts (18 h) l'exposi-
ció Like, una selva com la teva, 
d'Iván-Oliver AP i la Fundació 
Pedrolo. El projecte Like, que pre-
tén crear un espai de reflexió en 
relació amb la mal coneguda com 
a crisi migratòria europea, i com 
a Facebook i en poques hores, es 
pot traficar amb desplaçats de la 
guerra de Síria, seguint els passos 
del Manual per al traficant de per-
sones en Facebook. 

a través d'una aplicació de mòbil 
(Eduloc 360), seguiran unes pis-
tes per arribar als diferents espais 
marcats en els itineraris.

La cloenda de l'activitat es pre-
veu a les 13 h a la Nau B1, també 
de Roca Umbert. Allà es passarà 
un vídeo fet per l'alumnat de 3r 
d'ESO del Col·legi l'Estel recollint 
la seva experiència amb altres 
ciutats bombardejades com Ger-
nika (amb qui van contactar per 
Skype) i Nagasaki, de qui van re-
bre un vídeo.

El 2011 es va iniciar aquest pro-
jecte de caminada ciutadana que 
cada any lidera un centre de secun-
dària diferent. Es tracta d'una acti-

xavier solanas

MEMÒRIA HISTÒRICA  ALUMNAT DEL COL·LEGI L'ESTEL HA DEFINIT ELS ITINERARIS

Uns 450 joves recorren espais 
de memòria del bombardeig

PARADES  Divendres les entitats van instal·lar-se a la Porxada

També en el marc de la commemoració del 
bombardeig, dimecres (19 h) Can Jonch acollirà la 
xerrada Josep Tarradellas. Més de 70 anys de servei 
a Catalunya, a càrrec de Montserrat Catalan, qui va 
ser secretària del president de la Generalitat, des de 
la seva arribada a Catalunya el 1977 i fins a la seva 
mort el 1988. L'acte també comptarà amb la periodista 
Montserrat Ponsa, que farà de moderadora.

La secretària de Tarradellas 

timilionari, pioner de l'astrologia i 
de la meteorologia moderna, va 
deixar al Vallès. El públic assistent 
ho farà de la mà de Xavier Ciurans, 
col·laborador de la revista Ronça-
na i de l'Anuari local de Santa Eu-
làlia de Ronçana, i de l'àrea d'His-
tòria i Art Medieval i Modern del 
Museu de Granollers, així com del 
mateix Centre d'Estudis. És autor 
del llibre Rere les passes dels Patxot. 
La història dels tres Rafaels. 

L'Espai Zero del Centre Cultural 
de Bellavista acollirà el 13 i el 20 
d'abril (de 18 a 20 h) un curs de 
primers auxilis que impartirà la 
Creu Roja. La formació s'adreça a 
joves d'entre 18 i 30 anys i consta 
de continguts teòricopràctics en 
què es treballaran aspectes com el 
tractament d'hemorràgies i feri-
des, i la mobilitat i el maneig de la 
víctima. El curs permetrà obtenir 
el certificat d'aptitud en primers 
auxilis. Per inscriure's cal trucar 
al telèfon 93 840 46 24.  i

Curs de primers 
auxilis a Bellavista

ANIVERSARI

1938 ·2018
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
04/04 Rafael Martínez Vilaró 54 anys
04/04 Ma Carme Comulada Duñó 72 anys
04/04 Nicolás Sánchez Legrán 86 anys
04/04 Josep Ma Porta Ribas 88 anys
04/04 Eulàlia Tarridas Lleonart 88 anys
05/04 Albert Farré Martorell 88 anys
05/04 Antònia Clos Ginesta 95 anys
05/04 Ana Galera Martínez 86 anys
06/04 Àngel Cervera Talavera 82 anys
06/04 José Luis Maestre Pardo 67 anys
06/04 Vicenç Castelló Bernadó 86 anys

06/04 Martirio Sánchez Rodríguez 94 anys
06/04 Florentino Villalobos Bolaños 86 anys
06/04 Àngel de Tomas Aguirre 85 anys
08/04 Cándida Fernández Tavero 90 anys
08/04 Carol Salayet Zubiaurre 43 anys
09/04 Josep Llestanós Olivé 84 anys
Cardedeu
06/04 Inés Sayós Freixenet 90 anys
Llinars del Vallès
08/04 Josep Pou Crivillers 86 anys
St. Esteve Palautordera
03/04 Josep Casals Pujol 86 anys

GRANOLLERS. El bisbe de Terras-
sa, Josep Àngel Saiz Meneses, va 
beneir diumenge la nova capella 
de la Mare de Déu de la Salut a la 
parròquia de Sant Esteve de Gra-
nollers, en un acte que s'emmar-
cava en la visita pastoral del bisbe, 
així com en el 10è aniversari del 
moment que la Salut de Sabadell 
es va convertir en la patrona de la 
diòcesi de Terrassa.

bre de l'episcopat, fill il·lustre 
de Granollers", indica Monfort.

Aquesta no és l'única reforma 
que s'ha emprès dins l'església 
de Sant Esteve. De fet, la parrò-
quia espera poder estrenar el 27 
d'abril un altre espai amb la res-
tauració de la imatge de la Mare 
de Déu de Montserrat.

Actes de la visita pastoral
La benedicció de diumenge va 
coincidir amb la visita pastoral 
que s'escau cada cinc anys i que 
porta al bisbe a totes les parròqui-
es de la diòcesi. Així, Saiz Meneses 
va presidir diumenge la Missa es-
tacional –acte central de la visita 
pastoral– a Sant Esteve, en què 
una quinzena de joves van rebre 
la confirmació i un infant va fer la 
primera comunió.

La missa va comptar també 
amb els cants de la Coral Albada 
de Pueri Cantores i amb la música 
de l'orgue Josep M. Ruera.

Durant aquesta setmana el 
bisbe s'està reunint amb tots els 
grups parroquials, així com amb 
l'alcalde de la ciutat. Dissabte 
vinent serà a l'església de Sant 
Josep de Can Bassa, i diumenge, a 
Sant Julià de Palou. La visita pas-
toral continuarà els propers dies 
per les Franqueses.   MontSE ERAS

La parròquia granollerina es-
trenava així la reforma a la capella 
que, fins ara, s'havia utilitzat com 
a sala de catequesi i que s'ha re-
cuperat per a la Mare de Déu de la 
Salut. Segons ha explicat mossèn 
Josep Monfort, la reforma ha in-
clòs un vitrall nou, un canvi d'il·lu-
minació, la instal·lació de la imat-
ge de la Salut i també d'una llosa 
per a la futura tomba "d'un mem-

parròquia sant esteve

Sant Esteve estrena la capella 
de la Mare de Déu de la Salut

VISITA DEL BISBE  Saiz Meneses beneïa diumenge la nova capella de la Salut

RELIGIÓ  EL BISBE DE TERRASSA, SAIZ MENESES, FA LA VISITA PASTORAL QUINQUENNAL

El Casino acull la gala 
de l'AE Ramassà 
per ajudar Madagascar

COOPERACIÓ  TXELL SUST I PEP POBLET VAN ACTUAR-HI

#enCantats és el nom de la gala 
solidària que dissabte omplia la 
sala del Casino de Granollers i que 
permetia sumar els diners neces-
saris per a l'expedició solidària 
a Madagascar, que del 19 al 27 
d'abril durà a terme l'AE Ramassà 
de les Franqueses.

La gala solidària va comptar 
amb les actuacions de Txell Sust i 
Pep Poblet, i Nito Figueras.

El projecte esportiu i solidari de 
l'AE Ramassà va néixer el 2014, 
quan va viatjar a Etiòpia per jugar 
un amistós amb el Saint George 
Sports Club, el principal equip del 
país, així com per portar-hi mate-

rial esportiu. Durant aquest any 
també ha fet expedicions solidà-
ries i esportives a la República de 
Benín, Uganda i Camerun.

En aquesta ocasió l'objectiu és 
lliurar 700 quilos de material es-
portiu i escolar a Madagascar, per 
mitjà de l'ONG Yamuna. Durant l'es-
tada, l'AE Ramassà jugarà un partit 
amistós a Mahamasina i també està 
treballant per poder portar un au-
tobús escolar que faciliti el trans-
port a la zona. A banda d'activitats 
com aquesta gala per recaptar els 
diners necessaris per l'expedició, 
l'Ajuntament de les Franqueses va 
donar 4.000 euros a la causa. i

xavier solanas

SOLIDARIS  Txell Sust cantava per al públic del Casino de dissabte

Jonch, renovador del Zoo de Barcelona
Dimarts, la presentació del llibre De les gàbies als espais oberts al Museu 
de Ciències Naturals va servir per recordar el granollerí Antoni Jonch,  
artífex de la renovació que a mitjans del segle passat va tenir lloc 
al Zoo de Barcelona, on entre 1955 i 1970 les gàbies amb barrots van  
transformar-se en espais oberts amb dependències naturalitzades per  
als animals. El fons documental de la família Jonch ha servit al biòleg 
Miquel Carandell per escriure aquesta obra, que ha publicat Alpina.

raül medina

CIÈNCIES  ALPINA PUBLICA 'DE LES GÀBIES ALS ESPAIS OBERTS'

Colònies Sant Esteve ha obert les 
inscripcions a la 15a caminada 
popular Granollers-Montserrat, 
que tindrà lloc el 5 de maig, i que 
organitzen els monitors de l'esplai 
amb l'objectiu de difondre l'excur-
sionisme i el respecte per al medi 
ambient d'infants, joves i adults. La 
caminada es pot fer en tres modali-
tats: la sencera, que surt de Sentme-
nat a les 5.30 h; la mitja, que surt de 
Matadepera a les 9 h, i la curta, que 
surt en autocar de Granollers per 
portar els participants fins a Mo-
nistrol per pujar la muntanya fins al 
monestir de Montserrat. Allà també 
hi haurà tres autobusos a l'arribada 
perquè a mesura que es vagin om-
plint dels caminaires puguin sortir 
de retorn cap a Granollers. Els in-
teressats poden contactar amb la 
comissió organitzadora de la cami-
nada al correu caminadacolonies@
gmail.com o fer la inscripció a www.
sport-ticket.cat.   M.E.

Obren inscripcions 
a la caminada 
a Montserrat

També per recaptar fons per a Madagascar –concretament per a la millora de les 
instal·lacions educatives d'un barri marginal de la capital–, Mans Unides orga-
nitza divendres (21 h) a la parròquia dels Frares Franciscans un concert a càrrec 
del Cor de Gospel de Montmeló, sota la direcció d'Òscar Altide. Amb 17 anys 
d'història i prop de mig centenar de cantants, el Cor de Gospel estarà acompa-
nyat del pianista Jordi Gaig, que es va formar a l'escola de música local. L'entrada 
al concert és lliure, però es demanen donatius per a la causa solidària en què 
aquest any treballa Mans Unides del Vallès Oriental i per a la qual  
necessita recaptar 57.793 euros.

Concert solidari de gospel
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EL CABAL DEL 
CONGOST SUPERA 
EL LLINDAR D'ALERTA

L'Agència Catalana de l'Aigua informava dimecres al matí que el el riu Congost a 
la Garriga portava un cabal alt, que superava el llindar d'alerta. A l'entorn de les 10 
h el cabal era de 76 metres cúbics per segon i a les 11.30 h superava els 100 m3/ 
segon. Per això l'ACA recomanava evitar els accesos a la llera, punts baixos, guals 
i creuaments de riu a nivell als municipis pels quals discorren diversos rius i rie-
res, especialment a Granollers, les Franqueses, la Garriga, Canovelles, Montmeló, 
Montornès, Martorelles, Mollet, la Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Montca-
da i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i Sant Adrià del Besòs.

Consulat del Senegal a Bellavista
LES FRANQUESES. Una delegació de 
funcionaris del Consulat General 
del Senegal a Madrid es va tras-
lladar dilluns a les Franqueses per 
fer tràmits amb persones d'origen 
senegalès que vulguessin votar a 
les eleccions del país africà, pre-
vistes pel 24 de febrer de 2019. 

L'espai escollit per fer tasques 
de cens i documentació ha estat 
Bellavista Activa, per on es calcula 
que hi van passar més de 300 se-
negalesos d'arreu de la comarca. 
Poden fer els tràmits totes aque-
lles persones que faran 18 anys 
abans del febrer i també els ma-
jors d'edat sense censar.  

La República del Senegal està 
governada, des de 2012, per la 
formació progressista Benno 
Bookk Yakaar (BBY) amb el pre-
sident Macky Sall al capdavant. 

Les darreres reformes legislatives 
d'aquest país han suposat, d'una 
banda, la obligatorietat de la pa-
ritat homes-dones a totes les llis-
tes que es presenten i, d'una altra, 

que els senegalesos que viuen fora 
del país puguin escollir 15 dels 
165 parlamentaris que governa-
ran el Senegal durant els propers 
anys.  i 

Els robatoris van baixar l'any pas-
sat a Granollers i els municipis 
de l'entorn, mentre que els de-
lictes de lesions, maltractaments 
i agressions sexuals van patir un 
increment. Aquestes són algunes 
de les conclusions del balanç de 
fets delictius que han presentat 
els Mossos d'Esquadra pel que fa 
a l'ABP de Granollers, que el 2017 
en va registrar 14.872, una xifra 
que suposa un increment de 48 
fets més respecte a l'any anterior.

Pel que fa als delictes contra les 
persones, s'ha detectat un incre-
ment de 26 fets del 2016 al 2017, de 
manera que de 1.538 s’han passat a 
1.564 l’any passat. S’incrementen 
els delictes lesions que passen de 
493 el 2016 a 508 el 2017, així com 
els maltractaments en l’àmbit de la 
llar, que passen de 255 a 338 i les 
agressions sexuals, de 23 a 26.

En canvi, pel que fa als homici-
dis, van passar de 2 fets el 2016 
a 1 fet el 2017. També disminuei-
xen les amenaces que passen de 
394 fets a 365 l’any passat i les 
coaccions, de 70 fets a 54 el 2017.
Les estrebades baixen considera-
blement i passen de 126 fets el 
2016 a 75 el 2017.

D'altra banda, els delictes contra 
el patrimoni s'han reduït en 106 
fets menys que el 2016 (de 12.269 

fets el 2016 a 12.163 el 2017).
Hi ha un increment en els furts 

que passen de 4.150 a 4.350 el 
2017 i en les estafes que van de 
1.413 el 2016 a 1.611 el 2017. 
També els robatoris amb violèn-
cia i intimidació en establiments 
augmenten, de 60 el 2016 a 102 
el 2017, i els robatoris violents en 
espai públic, que passen de 227 a 
244 de l’any passat.

En canvi els robatoris amb força 
a domicilis disminueixen, de 1.774 
fets el 2016 a 1.480 el 2017. Se-
gons el cos, aquesta era una de les 
prioritats del cos de Mossos d’Es-
quadra atès l’impacte directe que 
té en la seguretat i intimitat de les 
persones. També baixen els robato-
ris amb força a empresa (de 227 a 
237) i a establiment de 333 fets als 
302 de l’any passat, i els robatoris 
amb força a interior de vehicle van 
ser 1.061 el 2016 i 890 el 2017.

Delictes de seguretat viària
Aquesta tipologia delictiva ha 
augmentat en 84 fets, de 630 fets 
el 2016 a 714 el 2017, i en concret 
destaca la conducció sota els efec-
tes de begudes alcohòliques, que 
passen de 300 fets a 340 el 2017.

Pel que fa a salut pública hi ha 
hagut un descens de fets, de 93 
del 2016 a 90 el 2017. i M.E.

Menys robatoris 
a domicilis, però 
més agressions

m.c.

SEGURETAT  ELS MOSSOS PRESENTEN LA MEMÒRIA DE 2017 METEOROLOGIA  A MIG MATÍ EL RIU SUPERAVA ELS 100 METRES CÚBICS PER SEGON

POLÍTICA  UNES 300 PERSONES VAN PASSAR PER LES INSTAL·LACIONS PER CENSAR-SE PER VOTAR

El sardanista Joan 
Llampadas Garriga 
mor als 75 anys
L'històric de les colles sardanis-
tes de la comarca Joan Llampadas 
i Garriga va morir la matinada de 
dimecres als 75 anys. Llampallas 
va ser president de l'Agrupació 
Sardanista de Granollers entre els 
anys 1982 i 1985. Avui, dijous (11 
h), es farà el comiat a l'església de 
Ntra. Sra. de Fàtima a Granollers.  

aJuntament les Franqueses

CUES Dilluns unes 300 persones van passar per Bellavista Activa

Jordi Borràs presenta el  
seu últim llibre a l'Espolsada
LES FRANQUESES. El fotoperiodista Jordi Borràs pre-
sentarà divendres a partir de les 19.30 h el seu últim 
treball, Dies que duraran anys, a la llibreria l'Espol-
sada de Corró d'Avall (plaça de l'Espolsada, 8). L'ac-
te també comptarà amb l'escriptora montmelonina 
Anna Ballbona –que hi va col·laborar– i l'editor Mi-
quel Adam. El llibre és un relat sobre l'1-O que ha 
editat AraLlibres –del grup SOM, al qual pertany el 
SomlesFranqueses–.  

Pere Portabella, present en un 
acte per als presos polítics
GRANOLLERS. El Centre Cultural projectarà aquest 
vespre (20 h) la pel·lícula El Sopar, en un acte que 
comptarà amb la presència de Pere Portabella, di-
rector del film. Després del visionat, hi ha previst un 
debat polític amb la participació de Gabriela Serra 
(CUP) i Chakir El Homrani (ERC). L'entrada a l'acte 
serà gratuïta i s'acceptaran donatius pels familiars 
dels presos polítics i els exiliats, que també hi seran 
presents.  

OBITUARIS

Agevo celebrarà els 
25 anys de les Aules 
Universitàries 
Agevo celebrarà dimarts (18.30 
h) la celebració del 25è aniversari 
de les Aules Universitàries de Gra-
nollers. L'acte tindrà lloc a la sala 
d'actes del Museu. A les 19 h hi ha 
prevista una nova conferència en 
què Joan Vives aprofitarà l'ocasió 
per parlar de les òperes més cone-
gudes de Gioachino Rossini. 

XERRADES
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P.- Amb certa freqüència tinc singlot. 
Això és dolent? Com es talla?
R.- El singlot acostuma a ser un feno-
men ocasional que no sol durar més 
d’uns segons o minuts, i normalment 
cedeix sense fer res. La causa més 
freqüent del singlot és el reflux gas-
troesofàgic. El singlot es pot minorar 
amb maniobres senzilles com aturar la 
respiració uns segons, respirar uns mi-
nuts (no més de cinc) en una bossa de 
paper o plàstic, beure petits glops d’ai-
gua freda, etc. En aquest cas desconec 
la freqüència amb què es presenta, si 
marxa fàcilment i espontàniament i la 
durada. El millor seria consultar-ho 
amb el metge per descartar causes or-
gàniques.

P.- Sovint tinc insomni. Com 
puc alleujar-lo sense prendre 
medicaments?
R.- L’insomni primari és aquell en què 
no hi ha o no es descobreixen causes 
orgàniques que el justifiquin. Quan hi 
ha causes que el provoquen el que cal 
fer és tractar-ne les causes. No es con-
sidera insomni el fet de dormir poques 
hores si no hi ha repercussions en la 
vida quotidiana. Les mesures inicials 
que jo recomanaria serien fer exercici 
físic suau i dormir sense sorolls i sen-
se llum en un llit el màxim de còmode 
possible. També utilitzar el llit només 
per dormir (no per veure-hi la televi-
sió, llegir, etc.), no dormir de dia, no fer 
migdiada, tenir una regularitat horària, 
banyar-se amb aigua calenta durant 5 a 
10 minuts abans d’anar a dormir, sopar 
lleuger i no ingerir begudes estimulants 
a partir de mitja tarda. Després d’apa-
gar el llum l’objectiu hauria de ser des-
cansar, i no centrar-se únicament en 
dormir.

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

Els bombers del Parc de Grano-
llers participen des de dimarts i 
fins divendres en la 14a edició del 
concurs de rescat en accidents de 
trànsit, que se celebra a la seu de 
la Regió d'Emergències de Lleida 
amb la participació de 18 equips. 
L'equip millor classificat partici-
parà en el 14è Encuentro Nacional 
de Rescates en Accidentes de Tráfi-
co que es farà a Alcanyís (Terol) el 
setembre vinent. A més, aspirarà 
a assolir una de les places de l'As-
sociació Professional de Rescat en 
Accidents de Trànsit (APRAT) pel 
World Rescue Challange 2018 a 
Sud-àfrica, a l'octubre.

Entre la resta d'equips se sorte-
jarà la participació al curs Rescue 
Days, que tindrà lloc a Bostalsee 
(Alemanya) el proper setembre.

L'equip del Parc de Bombers de 
Granollers va resultar tercer en 
la 13è trobada estatal de rescats 
celebrada l'any passat a València, 
darrera dels equips de Terrassa i 
Gandia. Granollers també va que-
dar tercer en la categoria de millor 
equip tècnic i d'atenció sanitària, i 
segon a millors maniobres. 

SEGURETAT

Els Bombers 
de Granollers, al 
concurs de rescat 
en accidents

Una vintena de jutges i fiscals es 
concentraven dijous al Jutjat de 
Primera Instància número 4 de 
Granollers per reclamar millores al 
sector i donar suport a les mesures 
que han secundat 1.200 juntes de 
jutges de tot l'Estat i més de 3.500 
jutges i magistrats. En concret, els 
magistrats han reclamat que s'im-
pulsi una proposició de llei de re-
forma de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial (LOPJ), que es garanteixi 
la seva independència i que se su-
primeixin els magistrats designats 
pels parlaments autonòmics, amb 
l'objectiu de reforçar-la.

Els jutges també han demanat 
mesures per modernitzar l'ad-
ministració de Justícia. "No ens 
podem queixar de l'edifici de 
Granollers, però sí del de Mo-
llet", apuntava Antoni Climent, 
degà dels jutges de Granollers, i re-
cordava: "Des del 2010 no hi ha 
nous jutjats. Això vol dir que es-
tem treballant amb les mateixes 
eines que utilitzàvem deu anys 
enrere", lamentava.

La fiscal en cap de l'Àrea de 
Granollers, Gloria García Palomo, 

Jutges i fiscals també han dema-
nat millorar les seves condicions 
laborals i recuperar el nivell sala-
rial que van perdre el 2010. 

Per aconseguir que s'adoptin les 
mesures que reclamen, fiscals i jut-
ges han anunciat aturades d'una 
hora els dijous a partir de la se-
gona quinzena d'abril i també han 
insistit en convocar vaga el proper 
22 de maig.  tXELL pARERA

també criticava que "només hi ha 
16 fiscals en tota l'àrea, on hi vi-
uen unes 400.000 persones. El 
volum de feina no és assumible, 
però surt gràcies al sentit de la 
responsabilitat dels magistrats", 
afirmava. Precisament, una de les 
reivindicacions dels magistrats és 
que es convoquin 300 places de jut-
ges i fiscals durant quatre anys per 
equiparar-se a la mitjana europea.

Un jove de 16 anys va resultar 
ferit greu dijous passat al vespre 
quan va ser atropellat al passeig 
de la Conca del Besòs de Grano-
llers, a prop de la discoteca 2046. 
El noi va ser traslladat a l'Hospital 
de Sant Pau de Barcelona. El noi, 

veí de les Franqueses, va patir 
l'impacte d'un cotxe quan traves-
sava el carrer. El conductor era un 
home de 55 anys i veí de Montor-
nès del Vallès que va donar posi-
tiu a les proves d'alcoholèmia i de 
drogues. 

t.p.

JUSTÍCIA  PROTESTES PER LES CONDICIONS LABORALS I LA MANCA DE RECURSOS AL VALLÈS

SUCCESSOS  EL CONDUCTOR DÓNA POSITIU EN ALCOHOLÈMIA

Jutges i fiscals anuncien 
aturades d'una hora els dijous

QUEIXES  Concentració de dijous passat als Jutjats de Granollers

Un noi de 16 anys queda ferit 
greu en un atropellament 

Miquel Valls Morata ha estat triat 
com a jutge de pau de les Franque-
ses durant els propers quatre anys. 
El ple revalida així el càrrec que 
Valls ja ocupa des de 2009, quan 
va substituir José M. Vallelado, que 
moria al març. Valls era llavors el 

jutge de pau suplent i aquesta és el 
tercer cop que se'l tria com a titu-
lar. També es manté Miguel Mara-
ver Box com a suplent. Èlia Monta-
gud (ILFC) demanava més difusió 
de la convocatòria i un esforç per-
què alguna dona aspiri al càrrec . 

MIGUEL MARAVER BOX ES MANTÉ COM A SUPLENT

Miquel Valls Morata revalida 
el càrrec de jutge de pau
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diarisomGRN

Avui fa 25 anys de l’assassinat de 
#GuillemAgulló per part d’un grup de nazis. 
Des d’aleshores, que no l’hem oblidat. 
Molts érem nens i nenes i el Guillem ha 
crescut amb nosaltres. Ara podem dir que 
els carrers són nostres. #25anysAmbTu.

Elisenda @elisendacat

Jaume Guinot @JaumeGuinot

Del servei telefònic de @vodafone_es seria 
genial que treiessin el sistema automàtic que 
fa perdre el temps o dóna informació inútil 
quan només els hi has demanat parlar amb 
un operador

arrerament tinc una cita tots 
els diumenges a les 10 de la nit, 
però si li faig el salt, em dóna 
l’oportunitat de repescar l’en-
contre via internet.

Cinc capítols –escric aquest primer ar-
ticle el Dilluns de Pasqua- són els que fins 
ara ha emès Vallès Oriental TV de Territori 
Contemporani, un nou programa televisiu, 
estrenat el 4 de març, produït per La Xar-
xa i realitzat per VOTV.

En un moment en què estem atrapats 
pels esdeveniments polítics que vivim, un 
programa cultural tan rodó com és Terri-
tori Contemporani s’agraeix, i és un plaer 
conèixer de la mà de Martí Sales, el con-
ductor del programa, espais de creació, 
artistes i mediadors culturals del territori.

A les nostres comarques s’estan impul-
sant iniciatives artístiques d’un gran nivell 
creatiu. Explicar-les i difondre-les és tam-
bé tasca dels mitjans locals, per no que-
dar-nos només, amb el que es genera des 
de la capital, que és al que estem habituats.

Territori Contemporani va donant vi-
sibilitat a totes aquestes iniciatives, des 
de les Terres de l’Ebre a l’Alt Empordà, 
en capítols de 25 minuts, i amb un eix 
transversal: la relació del paisatge i el te-
rritori amb l’art, el pensament i la cultura 
contemporània. Setmana rere setmana 

‘Territori contemporani’, el nou 
programa cultural de VOTV

hem anat descobrint com diferents artis-
tes en sintonia amb el seu territori, com 
Perejaume, Anna Dot, Pere Llobera, Joan 
Fontcuberta, Oriol Vilanova... creen la 
seva obra expressada amb la fotografia, la 
pintura, la paraula o les més agosarades 
intervencions a la natura, i ens ho expli-
quen des del Konvent 0 de Cal Rosal, La 
Sala de Vilanova i la Geltrú, Roca Umbert 
de Granollers, Nau Côclea de Camallera, el 
Museu Abelló de Mollet, entre d’altres, ar-
gumentades també pels gestors culturals 
responsables d’aquests espais.

Els peus de pàgina visuals que comple-
menten moltes de les entrevistes, ajuden a 
construir el discurs de la creació artística i 
en Martí Sales, rebel poeta i escriptor com 
a conductor del programa, li va donant 
forma.

Els capítols finalitzen amb píndoles re-
flexives procedents d’arxius audiovisuals 
del CCCB. Tot plegat, un programa inundat 
de vida, de natura i d’art, excel·lentment 
dirigit per l’amic Albert Jordana al capda-
vant de l’equip de VOTV.

I acabo amb unes paraules de Verda-
guer extretes del programa: “I a on tu veus 
lo desert, eixams de mons formiguegen”.

D

La plataforma veïnal per la Integració de la Ronda Sud està posant sobre la 
taula un problema que s’arrossega de fa anys i havia quedat en els calaixos 
de l’oblit polític. Fa més de dos anys que una moció instava el govern local 
a pressionar la Generalitat perquè es retiri el peatge de l’AP-7 a la Roca, una 
mesura que aconseguiria reduir el trànsit per aquesta artèria de la ciutat que, 
ara, dos cops la setmana el veïnat pren per caminar-hi o anar-hi en bicicleta 
una estona i aturar els vehicles que hi circulen constantment. 
Des que la plataforma es fa sentir, l’Ajuntament ha recuperat la idea de  
l’aixecament del peatge i ara sí, sembla que les reunions amb el secretari de 
Mobilitat de la Generalitat poden desencallar alguna mesura efectiva per  
minvar el trànsit a la ronda Sud –que no pas el soterrament també reclamat–. 
Fins i tot, el grup parlamentari del PSC ha presentat una proposta de resolució 
per instar la Generalitat a tirar endavant moltes de les mesures que demanen 
els veïns. Per a la CUP fa temps que és un tema recurrent i el PDeCAT-DC 
aquesta setmana també hi ha volgut dir la seva per mitjà d’una roda de 
premsa. En fi, que la pressió popular és evident que fa moure alguna cosa. 
Compte, però, amb tallar carrers, no vingui algú a titllar-ho de terrorisme i rebel·lió!

TOTS PENDENTS DE LA RONDA
Editorial

TERESA 
LLOBET I ILLA

@llobetilla

Un espai ple de vida, de
natura i d’art, excel·lentment

dirigit per l’amic Albert
Jordana i amb Martí Sales

Les cartes i imatges que ens vulgueu adreçar han de 
fer constar noms de l’autor, l’adreça, un telèfon de 
contacte i el document d’identitat. Els escrits han de 
tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que es 
depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.

Bústia

La Vinyeta per adolf belío

El calendari i fer memòria
Mirant el calendari d’aquest any de l’Ajun-
tament de Granollers, dedicat a la Porxa-
da amb una dotzena d’imatges, i amb el 
record i el sentiment dels tres mesos de 
final de l’any passat en què la ciutadania 
va encapçalar com mai concentracions al 
centre de la ciutat, trobo a faltar algunes 
imatges. Crec que hi ha un greu oblit, ja 
que l’Ajuntament no ha triat cap imatge 
de les concentracions democràtiques i 

de civisme que s’hi han produït i que han 
estat continuades i massives, com mai ha 
viscut aquesta ciutat. Aquest oblit per part 
del fotògraf o dels promotors del calendari 
d’aquests 90 dies és un signe de poc grau 
democràtic.

 Joan arenes / gRAnoLLERS

Francesc Sala @quicosala

A Granollers tenim Patufets camí de 
la República! 
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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



dj, 12 abril 201818

Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.catClassificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

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

Empresa dedicada al envasado 
y empaquetado de productos 
cosméticos, en las cercanías 
de Granollers, precisa: 
2 PLANIFICADORES (Ref. 1304-01)
Integrándose en un equipo de 4 pers., 
se encargará de la Planificación de 
la Producción, Logística de pedidos, 
órdenes de producción, expedicio-
nes, 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. 1304-01)
Liderando un equipo de 5/6 pers., se 
encargará de la correcta ejecución de 
toda la normativa ISO, implementación 
y desarrollo de manuales de procedi-
miento de calidad, etc. Imprescindible 
exp. previa en sector químico, cos-
mético, sanitario, etc. Disponibilidad 
para viajar puntualmente. Para ambos 
puestos se requiere nivel alto de in-
glés 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 :
PRESCRIPTOR/A MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
(Ref.1304-02)
Formació a nivell d'Arquitectura, Arquitectura Tècnica, 
Enginyeria Tècnica o similar, amb exp. en el món de la 
prescripció i de contacte amb estudis d'Arquitectura, 
constructors, estaments públics, etc. En col·laboració 
amb l'equip comercial, s'encarregarà de la prescripció, 
presentació de producte, visites, etc. Valorable exp. 
en la gestió amb l'Admin. Pública. Nivell alt d'anglès, 
valorant també el francès. Disponibilitat de viatjar 
puntualment, el seu àmbit territorial serà bàsicament 
Catalunya, donant suport a la resta de l'Estat.
RESPONSABLE TÈCNIC I DE QUALITAT (Ref.1304-02)
Amb dependència directa el Director de fàbrica, s'en-
carregarà 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, etc). Formació a nivell Enginyeria Quí-
mica, Industrial o bé una Arquitectura o Arq. Tècnica. 
Valorable exp. al sector construcció. 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

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. ME 
LLAMO SUSI. Madu-
rita, 50 años, gordita 
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

COMPRAMOS li-
bros,juguetes,co-
mics,cromos,an-
tigüedades y arte 
religioso, restos de 
pisos y casas. Pago 
al momento. José 

COMPRO cómics, 
álbunes de fútbol, 
Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman,
Madel-man, mu-
ñecas, Tente, Rico, 
Paya y antigüe-
dades en general. 
679-736-491.

Empresa fabricant de maquinària per la indústria de 
l'alimentació, ubicada al Vallès Oriental, precisa: 
TÈCNIC/A EN COMPRES I COSTOS (Ref.1304-03)
Es responsabilitzarà de les compres i estudi de costos, 
interpretació de plànols, negociació amb proveïdors, 
etc. Cerquem candidats amb estudis a nivell de FP Me-
cànica i/o Enginyeria Industrial Mecànica, amb expe-
riència en departament de Compres i estudi de Costos. 
Imprescindible nivell alt anglès i disponibilitat per 
viatjar. Es valorarà coneixement de maquinària me-
canitzada, com planxa, màquina-eina, làser i centres 
mecanitzats. S'ofereix contracte estable i directa amb 
l'empresa. Sou negociable en funció de l'experiència 
del candidat/a.

Empresa distribuidora de productes de Disseny 
i Interiorisme, situada a Granollers, precisa 
incorporar un/a: 
ADMINISTRATIU/VA POLIVALENT (Ref.1304-04)
Es tracta d'una empresa petita però amb un creixement 
considerable i continuu en els últims anys.Empresa que 
distribueix en exclusiva una série de marques italianes 
de productes de Disseny i Interiorisme. Les principals 
funcions seràn tasques d'Atenció telefònica, Atenció 
al client , Gestió de comandes i ofertes amb clients i 
fàbrica, el.laboració de catàlegs , gestió de la pàgi-
na web, Gestió d'incidències, etc. Candidats/es amb 
formació a nivell de FP Administratiu o CF d'Adminis-
tració. Es valorarà idioma anglès i/o italià.  S'incorpo-
rarà a un equip de treball jove i dinàmic. Persona amb 
bona disponibilitat, amb ganes d'aprendre, bon gust, 
entusiasme i positivisme. S'ofereix contracte estable i 
directa amb l'empresa. Horari: de 8.30h. a 13.30h. i de 
15.30h. a 18.30h.( flexibilitat horària).

Per important empresa 
del sector del metall del 
Vallès Oriental cerca: 
RESPONSABLE DE 
MAGATZEM (Ref.1304-06)
Es valorarà experiència en 
gestió d’equips, en ERP de 
control de magatzem i for-
mació específica en àrees 
de Magatzem i Logística. 
S’encarregarà de la recep-
ció de mercaderies, gestió 
d’ubicacions, marcatge de 
materials, emmagatzemat-
ge, càrrega i descàrrega de 
camions (alguns de gran 
tonatge) amb pont grua i 
carretilla elevadora, ubica-
ció de mercaderia, mante-
niment i millora de totes les 
àrees del magatzem, con-
trol d’estoc i inventari, org. 
de l’espai disponible. Tam-
bé de la Gestió informàtica 
d’albarans i comandes. 
Feina estable i contrac-
te directa amb l’empresa. 
Retribució negociable en 
funció de l’exp. aportada. 
Disponibilitat horària i fle-
xibilitat. Valorem residència 
al Vallès Oriental o comar-
ques veïnes.

IMMOBILIÀRIA
LLOGUER/ VENDA

OPORTUNIDAD. SE 
ALQUILA LOCAL  EN 
GRANOLLERS.  Si-
tuado en la calle  
Joan Prim. Frente 
a Educem. Sup 100 
m2. Cristaleras, con 
suelos de parquet, 
aseos. PRECIO: 1.100 
€/mes (Ref 976). 
EMINAD. Más infor-
mación al teléfono: 
93 870 36 66

Miguel. Teléfono: 
679-736-491.

A Naturhouse t’oferim la solució per a la 
pèrdua de pes i mantenir una alimentació 
saludable. En una primera visita et pautem 
un objectiu de pes que aconseguirem tot 
complint tres pilars fonamentals: un pla 
dietètic personalitzat i assessorament nu-
tricional setmanal, unit als complements 
alimentaris. La pèrdua de pes és gradual i 
progressiva. En base als resultats setma-
nals, t’anem adaptant tant el pla dietètic 
com els complements.  

T’ajudem a mantenir el pes obtingut 
gràcies a les etapes d’estabilització i 
manteniment. A Naturhouse treballem 

amb complements alimentaris a base 
d’ingredients naturals i especialment 
formulats amb extractes de plantes i fruits, 
minerals i vitamines. 

També tenim productes d’alimentació 
rics en fibra, baixos en sucre i poques 

calories per complementar i ajudar-te a 
gaudir d'una una alimentació equilibrada. 

NATURHOUSE
C. Girona, 96 Granollers 931739937

C. Roger de flor, 93 Granollers 938790067

El mètode més natural i eficaç   
per aconseguir el pes ideal

L’APARADOR
DE LA SETMANA
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GRANOLLERS. Dara Pharma, amb 
seu al polígon Coll de la Manya de 
Granollers, està estudiant la viabi-
litat de posar en marxa una nova 
planta als Estats Units, que requeri-
ria una inversió de 2 milions d'eu-
ros i que tindria un procés de posa-
da en funcionament d'uns dos anys.  

En l'etapa inicial, Dara Pharma 
preveu que la planta d'EUA tin-
dria uns 15 treballadors per a la 
fabricació, venda i postvenda de 
la maquinària, que es dissenyaria 
des de Granollers.

Segons el director general de 

dament, sobretot en els darrers 
tres anys, la qual cosa ha suposat 
un augment constant en la seva 
facturació. L'empresa preveu arri-
bar a una facturació de 40 milions 
d'euros aquest 2018, mentre que 
l'exercici de l'any 2017 s'ha tancat 
amb 38,4 milions.

El trasllat de 2014
El trasllat de les oficines de la 
Garriga a Granollers a mitjans de 
2014, amb unes instal·lacions i in-
fraestructures millors i més grans, 
va suposar un augment de la ca-
pacitat productiva, que ha anat 
acompanyada d'un increment re-
llevant del nivell de vendes.

Des de 2014, Dara Pharma man-
té un creixement anual del vo-
lum de vendes del 25% respecte 
a l'any anterior. La construcció 
de la nova planta a Granollers, al 
costat de la seu actual i la qual ja 
ha iniciat l'activitat, potenciarà la 
contractació de més personal.

Dara Pharma es va fundar el 1996 
i proporciona serveis a la indústria 
farmacèutica, biotecnològica i cos-
mètica, amb equips individuals i 
línies completes per al rentat, es-
terilització i  l'emplenat i tancat de 
pots, vials, xeringues i bosses, per 
al condicionament de productes lí-
quids, semisòlids i en pols en condi-
cions estèrils. Actualment, exporta 
el 90% de la producció i té presèn-
cia a més de 80 països.   M.E.

Dara Pharma, David Ral, "Estats 
Units és un dels principals mer-
cats per a la companyia i els pro-
ductes que fabriquem són molt 
adients per a un mercat tan cus-
tomitzat com el nord-americà".

Ampliació a Mèxic
D'altra banda, l'empresa també 
preveu invertir mig milió d'eu-
ros a l'ampliació de la seva plan-
ta a Mèxic. L'objectiu és duplicar 
aquest any la seva superfície i as-
solir els 2.000 metres quadrats.

Dara Pharma ha crescut ràpi-

dara pharma

EMPRESA  LA FIRMA, AMB SEU A GRANOLLERS, TAMBÉ PREVEU DESTINAR MIG MILIÓ A MÈXIC

Dara Pharma estudia invertir 
2 milions a una planta als EUA

A COLL DE LA MANYA L'interior de la nau de Dara Pharma a Granollers

GRANOLLERS. La startup impulsa-
da pel granollerí Xavier Jiménez 
New Born Solutions és una de les 
20 empreses emergents del país 
que han rebut l'ajut Startup Capi-
tal d'Acció –l'agència de la Gene-
ralitat per a la competitivitat de 
l'empresa–, que pot suposar una 
subvenció de fins a 75.000 euros 
per impulsar el creixement. New 
Born Solutions ha creat el primer 
dispositiu –semblant a un bolígraf 
i que actualment és una prototip– 
que detecta la meningitis infantil 
de manera no invasiva i en tres 
segons. Es col·loca sobre el cap 
del nadó i determina a través d'ul-
trasons la concentració de glòbuls 
blancs, un indicador que permet 
esbrinar si hi hi la infecció. 

L'empresa de Xavier Jiménez, 
que compta actualment amb qua-
tre treballadors i té la seu al Parc 
Científic de Barcelona, preveu 
iniciar la comercialització del seu 
primer producte a partir de 2020 a 
l'Estat espanyol i després a Europa. 
"Realitzar un cribratge ràpid de 
meningitis és essencial per mi-
llorar la cura del pacient i reduir 
la mortalitat infantil, que arriba 
al 10% en països desenvolupats 
i al 50% en no industrialitzats, 
a més dels efectes neurològics 
que poden patir els nens poste-
riorment”, alerta Jiménez.  

STARTUPS

New Born 
Solutions rep 
ajuda de la 
Generalitat

Dilluns la Unió d'Empresaris d'Au-
tomoció de Catalunya va celebrar 
a Granollers la seva assemblea ge-
neral ordinària en què va revalidar 
el càrrec de Domingo Comas com a 
president del gremi, i en la qual van 
participar un centenar de persones 
en representació dels tallers de re-
paració d'automòbils de la comarca.

L'assemblea va aprovar per 
unanimitat l’estat de comptes de 
l’entitat, així com les gestions fe-
tes de l’any 2017 i el pressupost 
de l’any 2018. Seguidament es va 
procedir a la renovació de la Jun-
ta Directiva, amb la reelecció de 
Domingo Comas, propietari d'un 
taller de vehicles industrials a 
Abrera, com a president.

La junta directiva es completa 
amb Fermí Nadal, vicepresident 
primer; Josep Villagrasa, vicepre-
sident segon i tresorer; Jaume Mo-
list, vicepresident tercer i delegat 
d'Osona; Miquel Tripiana, delegat 
del Maresme; Jesús MArtínez, del 
Baix Empordà; Esteve Pardàs, de 
l'Alt Empordà, i Francesc Ausas, 
Joan Argemí, Xavier Palet i Pere Tu-
set com a vocals. L'assemblea tam-
bé va ratificar Carles Torras com a 
secretari general de l’entitat i Lour-
des Maymó, adjunta a Secretaria.

La trobada va acabar amb un de-
bat sobre el futur dels tallers d'au-
tomòbils al Vallès.  

EMPRESA

Domingo Comas, 
de nou president 
de la Unió 
d'Automoció

ECONOMIA
CCOO fa un cinefòrum sobre model productiu
El 19 d'abril (20 h) al Centre Cultural, la Unió Intercomarcal de CCOO al  
Vallès Oriental, Maresme i Osona participa a l'organització d’un cinefòrum 
amb In the same boat, un documental dirigit per Rudy Gnutti, que fa una 
crítica sobre la relació de la humanitat amb els avenços tecnològics i proposa 
alternatives a l’actual model productiu, i que serà present a Granollers.

Pimec va fer 35 cursos el 2017
PIMEC Vallès Oriental va impartir 35 cursos 
de formació el 2017. Uns 360 alumnes van 
assistir als cursos impulsats, que sobretot 
es van centrar en habilitats interpersonals i  
directives, idiomes i salut laboral, entre d’altres.
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LES FRANQUESES. Si la pluja ho per-
met, la plaça Major de Bellavista 
acollirà durant tot el cap de set-
mana la segona edició de la Fira 
Medieval, una proposta que va 
néixer l'any passat amb l'objectiu 
de "potenciar el barri, propiciar 
que els veïns de Bellavista es 
coneguin i promocionar també 
el comerç local", indica Loli Mun-
zó, membre de l'Associació Gen-
te del Barrio Bellavista, que n'és 
l'entitat organitzadora. 

Durant tot dissabte i diumenge, 
una vintena de parades –entre les 
quals cinc són del mateix barri de 
Bellavista i una de Corró d'Avall– 
oferiran tota mena de productes 
artesanals, des de pa i embotits, a 
joies o espelmes naturals, i també 
n'hi haurà una que mostrarà com 
fer vidre de manera artesanal. "Hi 
ha més parades que l'any pas-
sat, i moltes han decidit repe-
tir; es nota que aquest any ja es 
coneix més la fira, ha estat més 
fàcil organitzar-la", afirma Mun-
zó. Entre les parades, també n'hi 
haurà una de solidària per recap-
tar fons per la campanya Tots amb 
l'Aina, la nena a qui fa uns mesos li 
van diagnosticar leucèmia. 

Com en la primera edició, la 
mostra pensa en els més petits i 
els dedicarà un espai en què s'hi 
faran tallers de manualitats i on 
puguin pintar i dibuixar escuts i 
corones medievals. A diferència 
de l'any passat, que es va instal·lar 
un espai musical infantil, enguany 
hi haurà personatges que entre-
tindran els nens i nenes amb acti-
vitats de malabars i xanques. 

La Fira Medieval de Bellavista 
arrencarà dissabte pels volts de les 
11 h i s'allargarà fins a la nit. Diu-

raül medina

COMERÇ  LA SEGONA EDICIÓ DE LA MOSTRA TINDRÀ LLOC A LA PLAÇA MAJOR DISSABTE I DIUMENGE

La fira medieval torna a 
Bellavista amb més parades

INAUGURACIÓ del nou espai Jeep-Alfa Romeo, el passat 5 d'abril

GRANOLLERS.  El Centre Mèdic i 
Diagnòstic Activita, situat al car-
rer Joan Prim 136, ha firmat un 
acord de col·laboració en serveis 
de cirurgia amb Cànons Clinics. 
D'aquesta manera, el centre am-
pliarà la seva oferta amb serveis 
de cirurgia facial, corporal, repa-
radora i també oferirà cirurgia 
estètica basada en el greix autò-
log –el propi del pacient–. Així, 

doncs, a partir d'ara els pacients 
que sol·licitin un servei de cirur-
gia plàstica i estètica es derivaran 
a l'equip mèdic especialitzat de 
Cànons Clinics. 

Més de 90 professionals treba-
llen a Activita oferint serveis en 
àmbits com la clínica dental, les 
especialitats mèdiques, la radio-
logia i el diagnòstic per la imatge , 
la pediatria o el làser. 

El Centre Mèdic Activita 
oferirà serveis de cirurgia

GRANOLLERS. L'empresa Vallès 
Motor, situada al polígon Jordi 
Camp, ha inaugurat un nou espai 
Jeep-Alfa Romeo amb què el grup 
Difisa –al qual pertany Vallès Mo-
tor– consolida la seva expansió a 
la comarca. 

L'espai compta amb més de 
1.500 m2 de superfície i ofereix 
els serveis de venda, postvenda i 
recanvi de diferents marques. 

Les instal·lacions s'han con-
cebut en col·laboració amb dis-
senyadors italians del grup Fiat, 
seguint els estàndards de màxima 
qualidad del sector. Així, el nou 
espai consta de 500 m2 d'expo-
sició de vehicles nous Jeep i Alfa 
Romeo, i de 1.000 m2 de zona de 
postvenda que inclou una sala 
d'espera i també disposa de ser-
vei de wifi obert. 

Vallès Motor estrena 
un nou espai Jeep 

AMB 500 M2 D'EXPOSICIÓ I 1.000 M2 MÉS DE SERVEI POSTVENDA

menge, la jornada serà una mica 
més curta, tot i que l'horari s'adap-
tarà a l'afluència de visitants. En 
cas de pluja, l'organització avisa 

que la fira s'haurà de suspendre i 
que s'ajornarà fins a finals de mes, 
probablement al cap de setmana 
del 28 i 29 d'abril.  t.p. 

Dissabte, la plaça de Perpinyà de Granollers serà escenari d'una nova 
edició del mercat de vi i formatge. Una vintena de paradetes amb vi, 
formatges i productes complementaris ompliran el recinte, on també 
s'hi instal·larà una carpa que acollirà activitats al llarg de tot el dia. 
Una de les més destacades serà al migdia, quan l'Associació 
Gastronòmica i Cultural Tita Vivi organitzarà un vermut gratuït a base 
de torradetes i delícies dolces i salades. Més tard, a partir de les 18 
h, la mateixa entitat té previst fer un taller de cuina gratuït en què es 
prepararà una recepta de musclos a la crema de vi i una altra de 
calamarsets amb salsa de vi. Les places per al showcooking són 
limitades, i per això cal inscriure-s'hi prèviament al telèfon 639 66 95 
96 o bé trucant-hi o enviant-hi un missatge de Whatsapp. L'activitat 
és oberta a tothom i, en acabar, es podrà degustar cadascun dels 
plats preparats. Els més petits també trobaran el seu espai al mercat, 
que els ha preparat jocs de fusta relacionats amb el món del 
formatge i del vi. A més, entre les parades que participaran a la 
mostra n'hi haurà una on s’hi podrà trobar tot el necessari per fer 
una sessió de vinoteràpia. El mercat és una iniciativa organitzada per 
Firalia i compta amb la col·laboració de l'entitat Granollers Mercat. 

arxiu

Vi i formatges omplen 
la plaça Perpinyà
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

ABRIL 2018

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

LES PLACES SÓN LIMITADES, CAL INSCRIPCIÓ PRÈVIA. L’ASSISTÈNCIA ÉS GRATUÏTA

ACTIVITATS DESTACADES PROGRAMACIÓ MENSUAL
18 D’ABRIL 2018 (3 h) 
De 9.30 a 12.30 h 
COM VENDRE A INTERNET: ESTRATÈGIA DE 
COMUNICACIÓ I COMERCIALITZACIÓ 
Emprenedoria. Granollers Mercat

18 D’ABRIL 2018 (1 h) De 9.30 a 10.30 h 
CLOENDA PLA D’ENTRENAMENT PER 
L’EMPRENEDORIA 
Emprenedores. Granollers Mercat

19 D’ABRIL 2018 (2,5 h)
De 9.30 a 12.30 h 
COM MUNTAR UNA EMPRESA
Emprenedoria. Granollers Mercat

24 D’ABRIL 2018 (4 h)
De 9.30 a 13.30 h
TREBALLO A CASA, COM EM PLANIFICO? 
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

25 D’ABRIL 2018 (3h)
De 9.30 a 12.30 h 
PLANIFICA LA TEVA WEB AMB CANVAS 
Emprenedoria. Granollers Mercat

25 D’ABRIL 2018 (4h)
De 15.30 a 19.30 h 
INTRODUCCIÓ A WORDPRESS.ORG  
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

26 D’ABRIL 2018 (2.5h) 
De 9.30 a 12.30 h
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Emprenedoria. Granollers Mercat

HORARI: 9.30 a 13.30 h (8 h)
ADREÇAT A: Empresa i emprenedoria

HORARI: 15.30 a 17.30 h (2 h)
ADREÇAT A: Empresa

Organitza: Eurecat  i Granollers Mercat

17 i 18 D’ABRIL 2018 (8 hores) 18 D’ABRIL 2018 (2 hores)

Objectiu del curs:
Revisió dels hàbits de salut per detectar les pròpies fonts 
de difi cultat a l’hora de l’autolideratge durant el procés 
d’assolir amb èxit el nostre pla de negoci.
Objectius específi cs:
�  Gestió del canvi de forma funcional i efectiva.
�  Conèixer com funcionen les diferents àrees funcionals 
 dels éssers humans des del punt de vista clínic.
�  Reconèixer la infl uència dels meus propis hàbits de 
 salut actuals.
�  Generar estils de vida saludables, personalitzats 
 i efectius per assolir els propis objectius estratègics.

La jornada s’emmarca dins el programa per l’impuls a 
la innovació tecnològica i a Indústria 4.0 que Granollers 
Mercat (Ajuntament de Granollers) juntament amb el cen-
tre tecnològic EURECAT estan duent a terme.
Aquest programa pretén millorar la competitivitat de les 
empreses del territori a través del desenvolupament d’un 
conjunt de jornades per a la sensibilització al voltant de la 
Indústria 4.0 i a través de l’assessorament a PIMES per en 
el seu camí cap a la transformació tecnològica basat prin-
cipalment en la incorporació de noves tecnologies digitals 
així com tecnologies avançades. 

ELS 7 HÀBITS DE SALUT PER 
L’EMPRENEDORIA EFICAÇ

LA INDÚSTRIA 4.0 OPORTUNITATS PER 
GRANS EMPRESES COM PER PIMEs 
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Trofeu de Figures ObligatòriesMés de 800 atletes al cros Anna Mogas
Durant tot el diumenge 22, el públic podrà 
gaudir del Primer Trofeu de Patinatge de 
Figures Obligatòries que organitza el Club 
Patinatge Artístic Granollers i que es disputarà 
al pavelló municipal –el Parquet–.

Diumenge se celebrarà la 39a edició del cros de l'Escola Anna Mogas. 
Enguany participaran en aquesta ja clàssica prova escolar més de 800 
joves atletes, que aniran des dels més petits –de P3– fins a la categoria 
cadet, i la Open, en la qual els nens i nenes podran veure córrer els 
seus pares. El primer tret de sortida serà a les 10 h.

Han passat 25 anys des que el 
BMG va guanyar per última vega-
da el FC Barcelona a casa. Una mu-
nió de seguidors van sortir de Gra-
nollers per donar suport a l'equip 
en aquelles semifinals del play off 
de lliga a les quals el BMG –amb 
Atavin, Kisiliev, Etxaburu, Nuñez i 
el lesionat Tjumencev– va accedir 
després de vèncer a quarts de final 
al Bidasoa –amb un Wenta lesio-
nat–. A la final, l'esperava el totpo-

HANDBOL |  Divisió d'Honor  EL BMG VA SUPERAR ALS BARCELONINS EN LA SEMIFINAL DE LLIGA

Visita al totpoderós Barça

derós Teka de Mats Olson, Garral-
da, Iakimovic i Dujshebaev, que va 
impedir que els granollerins aixe-
quessin el títol. Aquell Barça d'es-
trelles com Lorenzo Rico, Vujovic, 
Urdangarín, Masip o Òscar Grau, 
que havia de treballar cada jorna-
da per les primeres posicions, s'ha 
convertit en un Barça egemònic 
que fa setmanes que ja ha guanyat 
la lliga domèstica sense cap equip 
que li faci ombra. Aquest és el FC 

Barcelona que demà (20.30 h) es 
trobarà el Fraikin, el dels Tomás, 
Entrerríos, Sorhaindo, Anderson i 
Mem. Els granollerins assaltaran 
el Palau Blaugrana amb la inten-
ció de mantenir les primeres pla-
ces de la classificació –amb Lo-
groño, Huesca i Anaitasuna en la 
lluita– i seguir posant pressió a un 
Ademar de León que sembla que 
no deixarà escapar amb facilitat el 
segon lloc de la taula. i oRioL font

bmg

L'aleví femení, campió de Catalunya
L'equip aleví femení del BMG es va proclamar campió de Catalunya de la 
seva categoria després de guanyar al BM la Roca en el partit definitiu. La 
Final a Quatre es va disputar el cap de setmana passat a Gavà i també hi 
 va accedir l'AEH les Franqueses, a banda de l'equip local.

El KH-7 afronta el tram final de 
lliga amb un duel contra el líder

El KH-7, amb la permanència ja 
assegurada, encara la recta final 
de la lliga amb ganes d'escalar al-
guna posició més. Amb 21 punts, 
les granollerines són vuitenes –a 
tres del Màlaga i a quatre del Zua-
zo–. Dissabte rebran el Bera Bera, 
flamant nou líder de la Divisió 
d'Honor femenina. Difícil partit el 
que hauran d'afrontar les vallesa-
nes, que vénen de guanyar al BM 
Castelló i que en el duel d'anada 
contra les basques van perdre per 
un contundent 31 a 19.

Divisió d'Honor  LES GRANOLLERINES SÓN VUITENES A TRES PUNTS DEL SETÈ, EL MÀLAGA

Antonio García torna per 
reforçar la primera línia del 
Fraikin la temporada vinent
Antonio García Robledo i el BMG 
han arribat a un acord perquè 
el jugador llagostenc torni al 
Fraikin, club en què va militar 13 
temporades des de les categories 
inferiors. “Tornar a formar part 
del Fraikin és un somni fet rea-
litat; des del dia que vaig mar-
xar sempre he tingut l’objectiu 
de tornar al club de la meva 
vida”, explica García, qui afegeix 
que “durant els 13 anys que vaig 
ser al BMG vaig poder jugar al 
primer equip, créixer com a ju-
gador i com a persona, i tenir 
experiències a diferents clubs”, 

El lateral esquerre prové del 
CSM Bucuresti, on ha jugat aques-
ta temporada després d’una ces-
sió d'uns mesos al FC Barcelona. A 
més, durant aquest 7 anys també 
ha jugat al Reale Ademar León, 
al París Saint-Germain, al SC Pick 
Szeged i al KIF Copenhague. 

García va estar en diverses oca-
sions al 7 ideal de la Lliga Asobal 

CLUB I JUGADOR HAN ARRIBAT A UN ACORD

ANTONIO GARCÍA

i va formar part el combinat esta-
tal, amb qui l’any 2013 va aconse-
guir l’or al Mundial;  l’any 2014, 
el bronze, i el 2016, la plata en el 
campionat europeu. El llagostenc, 
de 34 anys, és un dels màxims go-
lejadors del seu equip amb 72 dia-
nes al seu compte. 

Els Campionats del 
Vallès canvien de 
data i seran al maig

Ribot es classifica 
per a l'Europeu 
de Duatló a Eivisa 

Dilluns es va presentar a l'Ajun-
tament de Barberà, la 56a Edició 
dels Campionats d'Atletisme del 
Vallès, en els quals competeixen 
els clubs més rellevants tant del 
Vallès Oriental com de l'Occiden-
tal. Com a novetat d'enguany, i 
amb la intenció de donar més ni-
vell esportiu als campionats, les 
dates de celebració deixen de ser 
passat l'estiu per fer-se els matins 
de l'1 i el 12 de maig, que corres-
ponen a les dates d'inici de la tem-
porada d'atletisme a l'aire lliure. 

Els clubs que participaran en 
l'edició 2018 són la UA Barberà 
–que s'encarrega d'organitzar la 
prova aquest any–, el CA Caste-
llar, el CA Mollet, el CA Granollers, 
la UA Rubí, el CA Sant Celoni, la 
JA Sabadell, la UA Terrassa i el CA 
Cerdanyola. 

Santi Ribot, triatleta del Club Tri-
atló Granollers, es va classificar 
per a disputar l'Europeu de Du-
atló que es farà a Eivisa el proper 
mes d'octubre. Ribot ho va acon-
seguir després de signar la vuite-
na plaça al Campionat d'Espanya 
de Duatló de carretera que es va 
celebrar a Avilés –Cantàbria– el 
cap de setmana.

El triatleta vallesà acudia a la 
cita com a sotscampió de la Copa 
Catalana de la seva categoria i 
amb aspiracions de lluitar pel 
podi estatal, tal com va fer, ja que 
bona part de la cursa va estar en 
tercera posició. "Estic molt con-
tent d'haver aconseguit plaça 
per a l'Europeu, llàstima que 
se m'hagi escapat la medalla de 
bronze que he tingut a tocar", 
explicava Santi Ribot. 

ATLETISMEDUATLÓ

csm bucaresti

xavier solanas

HISTÒRIA La plantilla 1992-93 que va guanyar per última vegada al Palau Blaugrana

KH-7 - BERA BERA
Dissabte, 14  20 h Palau Olímpic

ESPORTS
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.es

+IVA

+IVA

+IVA

A falta de dues jornades per a fi-
nalitzar la lliga, el primer equip de 
waterpolo del CNG es va assegurar 
matemàticament la permanència 
a la Primera Divisió. Va ser grà-
cies als punts aconseguits a casa 
contra el Tres Cantos de Madrid. 
Els granollerins van guanyar per 
8 a 5, una victòria que els col·loca 
en vuitena posició amb 27 punts, i 
que els dóna la garantia de seguir 
sent equip de Primera.

El Tres Cantos va arribar a Gra-
nollers amb la tranquil·litat de 
no jugar-s’hi res. Cuer de la clas-
sificació i sense la possibilitat de 
salvar-se del descens, va plantar 
cara als locals, que en les dues pri-
meres parts van intentar posar en 
pràctica un nou joc que no va ser 
efectiu. A la represa, i amb empat 
a 3 al marcador, el Granollers va 

visiten les piscines del Sant Feliu –
són setens–, amb qui podrien em-
patar a punts si els de Quattroc-
chio tornessin amb la victòria. 

recuperar el seu joc habitual amb 
el què va aconseguir trencar el 
partit amb un parcial de 4-0 i en-
dur-se finalment el duel. Dissabte 

xavier solanas

cng

WATERPOLO | Primera Divisió  ELS GRANOLLERINS VAN GUANYAR 8 A 5 AL TRES CANTOS

El waterpolo del CNG rubrica 
la permanència a Primera

PERMANÈNCIA Els granollerins jugaran un any més a Primera Divisió

El CNG acull la segona Jornada 
del Català de natació artística
El CNG acollirà diumenge la segona 
jornada del Campionat de Catalun-
ya de la categoria Copa Catalana de 
natació artística, en la qual partici-
paran 41 equips en rutina lliure. Hi 
estaran representats 14 clubs, que 
competiran amb els seus equips en 
tres categories. En Copa Catalana I, 
participaran 7 equips –que és l’úni-
ca categoria en què el CNG no hi es-
tarà representat–. En la II, hi haurà 
18 equips, entre ells, 2 del CNG. I 
seran 16 equips els que competi-
ran en la Copa Catalana III, amb un 
equip del CNG. 

NATACIÓ ARTÍSTICA  HI PARTICIPARAN 41 EQUIPS DE 14 CLUBS

El CN les Franqueses 
busca esportistes 
per a l'any que ve
El CN les Franqueses ha engegat 
una campanya per a trobar espor-
tistes que la propera temporada 
defensin els colors del club fran-
quesí. Per aquest motiu, dissab-
te d'aquesta setmana i de la que 
ve, el club farà proves de natació 
sincronitzada a tots aquells que 
hi estiguin interessats –el club 
demana enviar un mail a clubna-
tacio.lesfranqueses@gmail.com–. 
L'horari serà de 10 a 13 h i el lloc 
serà el Complex Esportiu Munici-
pal (CEM) de Corró d’Avall.

ENTITATS

MOTOR  TRES DIES EN QUÈ EL CIRCUIT VA TORNAR ALS ANYS 60

L'Espíritu de Montjuïc sota la pluja
El festival d'automobilisme Espíritu de Monjuïc va arribar diumenge al final 
després de tres dies de curses, espectacles i diversió per a tota la família, 
en què la pluja també hi va ser present. El Circuit de Barcelona-Catalunya 
va fer un salt en el temps i es va transformar en un circuit dels anys 60, on 
el motor es va barrejar amb homenatges a Charlie Rivel i Los Payasos de la 
Tele, concursos de bellesa de cotxes i activitats de conducció.

e. llanes. imatges solidaries

Pujadas es corona com la 
millor júnior en papallona
La nedadora del CNG, Júlia Puja-
das, es va proclamar campiona 
d’Espanya Júnior de la prova dels 
200 papallona, al Campionat d’Es-
panya Absolut-Júnior Primavera 
Open que es va disputar fins dime-
cres a Màlaga. Però del campionat 
no només se'n va endur l’or, Puja-
das va aconseguir, a les semifinals, 
una marca de 2.12.93, amb la qual 
no només va fer rècord del Cam-
pionat júnior, sinó que també va 
fer-se amb la mínima europea per 
disputar el Campionat d’Europa.

A la final, la granollerina també 
va nedar per sota de la mínima, i 
va parar el cronòmetre en 2.13.72, 
i va fer, amb aquest temps, el 
quart lloc a nivell absolut, en una 

NATACIÓ VA ACONSEGUIR LA MÍNIMA PER A L'EUROPEU

JÚLIA PUJADAS

prova en què Mireia Belmonte es 
va proclamar, una vegada més, 
campiona d’Espanya absoluta. 

Club

El CNG ha convocat pel dia 26 l'as-
semblea general ordinària de socis. 
La primera convocatòria és a les 19 h i 
la segona a les 19.30 h. Tindrà lloc a la 
sala 3 de la zona de fitness. Està oberta 
a tots els socis majors de 18 anys que 
no tinguin suspesa la condició de soci i 
presentin un document acreditatiu.

ASSEMBLEA 
ORDINÀRIA DE SOCIS
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L'EC Granollers va sumar la sego-
na victòria consecutiva al camp 
de l'Europa. Els granollerins, 
amb un partit molt seriós en de-
fensa i amb una gran efectivitat 
en atac, van signar un 0 a 3 con-
tra un equip que s'està jugant els 
llocs que donen accés als play offs 
d'ascens. La victòria –sumada a la 

dels de Solivelles, ja que porten sis 
jornades sense conèixer la victò-
ria i només han sumat tres punts 
dels últims 18. Els del Prat neces-
siten guanyar si no volen despen-
jar-se definitivament de les opci-

derrota del Palamós contra el Cer-
danyola per 2 a 0– fa que l'EC deixi 
la zona de descens a cinc punts. El 
Gavà, juntament amb el Vilassar, 
ja han perdut matemàticament 
la categoria. Resta un equip per 
completar el trident de descensos 
–que en aquests moments seria el 
Palamós–.

Diumenge, els granollerins 
rebran la visita d'un altre dels 
equips forts de la categoria, l'AE 
Prat, que amb 50 punts ocupa la 
setena plaça. Tot i això, els visi-
tants estan immersos en una di-
nàmica completament inversa a la 

El Rugbi Spartans ha aconseguit 
una fita històrica pel club grano-
llerí: s'han classificat pel play off 
de la lliga de Primera Catalana. 
A falta d'una jornada, queda de-
cidir en quina posició. "El partit 
d'aquest cap de setmana contra 
el CNPN marcarà on quedem, 
que pot ser dels primers als 
quarts", explica David Guri, vice-
president del club. Quedar entre 
els dos primers significa jugar la 

semifinal a casa, que serà el dia 
21. "És una eliminatòria a un sol 
partit, per tant, ens interessa 
guanyar dissabte per tenir el 
factor camp a favor", diu Guri. 

L'altre equip que també té asse-
guarada la participació a la semifi-
nal és el Terrassa, a qui el grano-
llerins van guanyar per un ajustat 
21 a 20 en el partit de lliga que es 
va disputar a les pistes d'atletisme 
de Granollers. 

ec granollers

FUTBOL |  Tercera Divisió  L'EC GRANOLLERS VAN SIGNAR UN 0 A 3 AL CAMP DE L'EUROPA I DEIXEN EL PALAMÓS, QUE MARCA DESCENS, A CINC PUNTS

RUGBI | Primera Catalana  DISSABTE JUGUEN CONTRA EL CNPN

La salvació, tres 
punts més a prop

CELEBRACIÓ Els jugadors de l'EC al vestidor després de la victòria

EMPAT Els franquesins no passen de l'empat contra el Premià

Històriques semifinals 
dels Spartans a Primera

Sarsa exposa 
durant un matí 
la Copa del Rei

Dos duels pels 
equips del CB 
per escalar llocs

El CEFS torna 
a coliderar la 
Nacional Catalana

Dilluns, la Copa del Rei de futbol 
va estar exposada al concessiona-
ri Sarsa de Granollers, ja que va 
ser un dels concessionaris esco-
llits per SEAT per exhibir, durant 
un matí, el trofeu.

A través d'aquesta acció, SEAT, 
patrocinador oficial de la Copa del 
Rei de Futbol, inicia un recorregut 
per 86 ciutats i 94 concessionaris, 
amb l'objectiu d'apropar el trofeu 
al gran públic. D'aquesta manera, 
els clients dels concessionaris i 
seguidors de futbol podran aixe-
car la Copa del Rei i fer-se fotogra-
fies amb ella. A més, entre els que 
s'hi apropin, també se sortejaran 
pilotes oficials de la competició 
espanyola.  

El primer equip masculí del CB 
Granollers no va poder fer res 
contra el líder de la lliga, el CB Es-
parreguera, i va caure per 78 a 68. 
Els granollerins són setens i dis-
sabte tenen una oportunitat per 
intentar escalar una posició. A les 
19.30 h rebran, al pavelló del car-
rer Girona, a l'Artés –que és sisè a 
només una victòria del CB–.

Victòria contra el cuer
Les noies del CB –setenes– van 
sumar una nova victòria, aquesta 
setmana contra l'últim classificat, 
el CB Prat, per 58 a 42. Dissabte 
s'enfronten al GEiEG, amb qui no-
més les separa una victòria –les 
gironines són quartes–. 

El CEFS Ciutat de Granollers sem-
bla haver tornat a la bona dinà-
mica de joc i resultats i, a falta de 
set jornades per acabar la lliga, és 
segon empatat a punts amb el pri-
mer, el Ripoll, a qui va guanyar per 
6 a 5 en el darrer partit. Dissabte 
visita el Sagrerenc, equip que està 
en setena posició a 12 punts dels 
granollerins i en el partit d'anada 
disputat a Granollers, els locals es 
van imposar per 3 a 1.

Trofeus BÀSQUET | Copa / Primera

FUTBOL SALA | Nacional Cat.

EC GRANOLLERS - AE PRAT 
Diumenge, 15  12 h Granollers

CE EUROPA 0
EC GRANOLLERS 3

ons d'entrar al play off d'ascens 
–que actualment tanca la Pobla de 
Mafument amb 54 punts–. Duel de 
necessitats en que si guanyés l'EC 
i el Palamós perdés contra el ter-
rassa –cinquè– deixaria bastant 

Entitat

Dilluns, l'EC Granollers ha convocat 
una assemblea general extraordinària 
de socis. Tindrà lloc a la sala polivalent 
del Casal de l'Esport (al carrer Girona) 
La primera convocatòria és a les 20 h 
i la segona a les 20.30 h. Els temes a 
tractar seran la ratificació del contrac-
te de gestió per part de l'Assemblea i la 
cessió del crèdit.

ASSEMBLEA DE SOCIS 
EXTRAORDINÀRIA

encarrilada la permanència a falta 
de quatre jornades per acabar la 
competició regular. 

El CF les Franqueses va perdre 
una oportunitat d'or per assaltar 
la part alta de la classificació amb 
l'empat a 1 amb el qual va acabar 
el partit que van jugar a casa con-
tra el Premià. Els franquesins són 
quarts, a tres punts de la segona 
plaça –que dóna accés al play off 
d'ascens i que ocupa el Tona amb 
59 punts– i a dos del rival d'aques-
ta setmana, el Parets. Els paretans 
arribaran amb ganes de tornar 
a la bona línia que els havia situ-
at líders durant moltes jornades, 
però que sembla haver perdut en 
les últimes setmanes i que ha dei-
xat el Sabadell Nord com a primer 
a quatre punts. És el partit més 
complicat que li queda a les Fran-
queses que, de guanyar, podria es-

calar una posició i seguir amb les 
opcions d'ascens intactes. La der-
rota, per contra, deixaria als fran-
quesins en una situació bastant 
complicada de cara a l'objectiu de 
poder pujar a Primera Catalana.

100 gols pel Bellavista
Amb la derrota per 7 a 0 contra el 
Sabadell Nord, el Bellavista-Milán 
suma 100 gols en contra per no-
més 21 a favor. El Bellavista, cuer 
de la classificació amb només dos 
punts, rebrà la visita de l'Avià –pe-
núltim amb 16 i també matemàti-
cament a Tercera Catalana– diu-
menge a les 12.30 h al municipal 
de Corró d'Avall. El millor partit 
per intentar aconseguir la prime-
ra victòria de la temporada. 

Segona Catalana  DOS EQUIPS, DUES LLUITES DIFERENTS

Les Franqueses busca 
el play off i el Bellavista, 
la primera victòria

x. solanas

Primera Masc / Segona Fem

El nois del sènior del Club Bàsquet 
les Franqueses van aconseguir la 
segona victòria de la temporada. 
Va ser contra l'Escala per 71 a 80 
en el partit avançat de la jornada 
25 de lliga. Amb tot, l'equip se-
gueix últim a la classificació amb 
26 punts.

El primer equip femení del CB les 
Franqueses es desplaçaran fins a 
Mataró per jugar contra el Boet 
–11è classificat– amb l'objectiu de 
guanyar i intentar sortir de l'últim 
lloc de la taula. Dissabte van per-
dre contra el Calella (64 a 70).

Segona victòria 
de les Franqueses

Les noies visiten 
el Boet Mataró
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El Toubkal, s’ha convertit des de fa uns quants 
anys en un dels cims clàssics més freqüentats 
per un gran col·lectiu d’alpinistes internacio-
nals. Això és degut a la facilitat dels seus ac-
cessos i  per què és la cota més alta del Gran 
Atles marroquí (4.167 m). 
Per accedir-hi caldrà arribar-se a la atracti-
va ciutat de Marrakech i des d’allà dirigir-se 
fi ns a Imlil a 67 km de distància. Aquest poblet 
està situat a una alçada de 1.740 m, al peu de 
les més altes muntanyes de l´Atles, on hi tro-
barem tot tipus d’allotjaments, equipaments, 
així com la informació necessària per accedir 
pels nombrosos indrets del Parc Nacional del 
Toubkal. 
El cim del Toubkal és en diferència el destí 
més sol·licitat així com els altres cims veïns 
dels Ouanoukrims, tots superant la mítica 
cota dels “quatre mil metres” hi ha un ventall 
d’itineraris per a tots els nivells. L’aproximació 

fi ns els refugis és d’unes cinc hores de marxa, 
remuntant la Vall de Assiz Missane, fi ns arri-
bar a l´indret anomenat Sidi Chamarrouch, 
on descansarem una estona i on ens podrem 
avituallar, des d’aquí l’itinerari es torna més 
exigent, rodejats d’imponents muntanyes 
fi ns arribar a l’esplanada dels refugis ambos 
al costat un de l´altre situats a uns 3.200 m. 
De bon matí els muntanyencs remuntaran el 
camí al cim on després de salvar un desnivell 
de quasi 1.000 m en unes tres hores aproxi-
madament s’arriba dalt del cim del Toubkal, 
on podran contemplar un immens pano-
rama muntanyenc fi ns els amplis paisatges 
pre-saharians. Una vegada assolit el nostre 
destí descendirem de nou fi ns als refugis en 
poc més de 2 hores i d’allí seguidament a Imlil 
en unes cinc hores més. On podrem pernoctar 
en algun dels seus nombrosos albergs o bé 
tornar a Marrakech.

FENT CAMÍ A LA NATURA

ARTICLE PATROCINAT PER

Ascensió al Toubkal 
SOSTRE D’ÀFRICA DEL NORD
Per Josep Maria Escofet Jové

www.campbase.es | C. de la Bassa , 15. Parets del Vallès | Tel. 935 621 225

SITUACIÓ: 
Serralada del Gran Atles (Marroc)
PUNT DE SORTIDA I ACCÈS: 
Marrakech/Imlil 
ALÇADA MÍNIMA I MÀXIMA: 
Imlil, 1.740 m - Cim del Toubkal, 4.167 m
DIFICULTAT: Mitjana-Alta
DURADA DE LA SORTIDA: 
5 h + 3 h. aprox. (dos dies) 

FITXA TÈCNICA
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Film francès al Centre CulturalFestival de coros al Centre Cultural Andalús
El Centre Cultural projectarà la pel·lícula Un 
profil pour deux, dirigida per Stéphane Robelin. 
El film, que es podrà veure en versió original 
en francès i subtítols en castellà, comptarà amb 
passis divendres (19 h i 22 h) i diumenge (19 h). 

El Centro Cultural Andaluz de Granollers organitza diumenge un 
festival de coros que està previst que comenci a partir de les 12 h 
i que s'allargui fins a les 19 h. L'esdeveniment tindrà lloc al carrer 
Manresa 36-38 i, per més informació, l'entitat disposa de la direcció 
de correu electrònic info@ccagranollers.com.

G R A N O L L E R S . 
La sala gran del 
Teatre Auditori 
(TAG) es con-
vertirà dissab-
te (18 h) en un 

gran abocador en què un centenar 
d'infants enfrontats per la guerra 
buscaran refugi per salvar-se de les 
bombes. Aquesta serà la posada en 
escena de Plou foc, la nova edició 

del projecte d'òpera infantil que 
cada dos anys impulsen conjunta-
ment el TAG, l'Orquestra de Cambra 
i la Societat Coral Amics de la Unió. 

L'espectacle donarà el tret de 
sortida oficial als actes de comme-
moració dels 80 anys del bombar-
deig de Granollers, quan cinc avi-
ons italians Savoia-S 79 al servei 
del general Franco van matar 224 
persones en un sol minut. 

Aquesta vegada, l'òpera infan-
til comptarà amb la participació 
d'una quarantena d'alumnes de 
l'Escola Ponent, que asseguren 
que "estan vivint una gran ex-
periència, molt bonica i en-
riquidora, que els fa estar 
contents i molt motivats", ha ex-
plicat Antoni Garcia, director del 
cor del centre, durant la presenta-
ció del nou projecte. L'escola Po-

El TAG acull l'espectacle 'Plou Foc', en què hi participen els Petits Cantors i el Cor 
Infantil dels Amics de la Unió, l'Orquestra de Cambra i alumnat de l'Escola Ponent

nent actuarà en l'estrena de dis-
sabte, mentre que una quarantena 
dels Petits Cantors dels Amics de 
la Unió ho farà diumenge (18 h), 
tots ells sempre acompanyats de 
Veus, el Cor Infantil dels Amics de 
la Unió, i de la música de l'Orques-
tra de Cambra. "És un projecte 
únic, tant pel seu valor artístic 
com pel seu vessant educatiu, 
que permet a l'alumnat ser pro-
tagoniste d'una història que pot 
treballar a classe", afirma Carles 
Ribell, director del TAG, qui també 
ha destacat "el repte que supo-
sava que l'espectacle contribuís 
als actes de commemoració del 
bombardeig i es comprometés 
amb la memòria històrica i els 
conflictes actuals", ha indicat 
mostrant la portada d'un diari 
amb imatges de bombardejos a Sí-
ria del cap de setmana passat. 

Qui també s'ha referit a l'espec-
tacle com un repte ha estat Albert 
Pijuan, responsable del text, que 
es mostrava satisfet del resultat 
final "tot i partir de premises 
molt concretes, com que fos un 
projecte que tractés la guerra 
des d'una perspectiva infan-
til, que incorporés elements 
del bombardeig de Granollers 
i que fos per a tots els públics, 

t.p.

PRESENTACIÓ Alumnes de l'escola Ponent, amb membres de l'Orquestra de Cambra, del TAG i dels Amics de la Unió

MÚSICA  EL PROJECTE, QUE S'ESTRENARÀ DISSABTE (18 H) I ES REPETIRÀ DIUMENGE (18 H), REFLEXIONA SOBRE LA GUERRA DES DELS ULLS DELS MÉS PETITS

Un centenar d'infants cantarà òpera 
per recordar el bombardeig de 1938

sense escatimar en l'acritud del 
tema", indicava. Si el text és "un 
cant a l'esperança", com assegu-
ra Pijuan, la composició musical 
de l'òpera també està conformada 
per un conjunt d'elements "molt 
relacionats amb els sentiments, 
com la nostàlgia i el dolor. La 
intenció és que quan se senti 
una melodia, el públic pugui 
relacionar-la amb una emoció", 
ha indicat Lluís Pérez, compositor 
musical del projecte.  

A tot plegat se li afegeix un es-
cenari que defuig l'espectacle pla 
amb elements en què els infants 
podran "aferrar-se i refugi-
ar-se", apunten David Cuspinera 
i Francesca Masclans, els direc-
tors tècnics de l'espectacle. "Hem 
aconseguit que el públic pugui 
identificar-se amb els infants, 
perquè l'abocador pot ser el 
de qualsevol ciutat en guerra i 
el vestuari serà la mateixa roba 
que duen els nostres fills i filles, 
però més desmanegada", apun-
taven Masclans i Cuspinera, men-
tre que Josep Vila, director musi-
cal de Plou foc i d'òperes infantils 
anteriors, es mostrava feliç del re-
sultat final "perquè ja he fet uns 
quants espectacles i m'adono 
que cada cop tenim més capa-
citat de sumar i de fer un equip 
en què cadascú aporta les seves 
eines", assegura. 

Plou foc està recomanada per a 
infants a partir de 6 anys i hi ha pre-
vistes sis actuacions: les de dissabte 
i diumenge, i quatre més entre set-
mana per a centres educatius.   t.p.

Diumenge, trobada de 
corals adultes a la Tarafa
GRANOLLERS. La Coral Art-9 or-
ganitza diumenge a la sala Tarafa 
(12.30 h) una trobada de corals 
adultes. Hi participaran la Coral 
El Circol de Badalona, dirigida per 
Meritxell Bascomte; i el grup vocal 
Interludi de Granollers i la Coral 
Art-9, dirigits per Àngels Costa.

La coral badalonina és la nova 
secció del Círcol, formada per 
gent que li agrada el cant i vol 
passar una bona estona. Tot just 

aquest abril celebra el primer any 
de vida. 

L'escola de música Art-9 és una 
entitat sense ànim de lucre que 
potencia el cant coral entre per-
sones de qualsevol edat i gènere. 
Està impulsada per Àngels Costa, 
directora de l’Escola i la Coral, i 
tots els grups corals d'Art-9 estàn 
oberts a cantaires de qualsevol 
edat (de 3 anys a 80 anys), encara 
que no sigui alumne de l’escola.  

Passaltpas organitza un 
taller de dansa irlandesa
L'associació Passaltpas, que en-
senya a ballar danses d'arreu del 
món, celebrarà dissabte al centre 
cívic Nord (c. Lledoner, 6) un taller 
de dansa irlandesa amb Mediter-
rania, Escola de dansa Irlandesa, el 
principal centre en xarxa de dansa 
irlandesa del sud d'Europa.  

Pau Molina, docent de l'escola, 
serà l'encarregat d'ensenyar a ba-
llar aquest estil de dansa a partir 
de les 17 h i fins la mitjanit. L'escola 

Mediterrania, liderada per Betlem 
Burcet, fa tallers tant per a adults 
com per a infants i també realitza 
espectacles arreu del món. Està 
vinculada a la Irish World Academy 
de la Universitat de Limerick i és 
present arreu de Catalunya. 

El cost del taller és de 20 euros 
per als socis i socis amics de Pas-
saltpas, i de 30 euros per als no 
socis. El preu inclou les cinc hores 
de taller i un sopar.   

L'organista Vicenç Prunés ha enre-
gistrat el primer disc d'obra per a 
orgue del compositor Valentí Mise-
rachs Grau. El treball ha estat gra-
vat amb l'orgue Josep M. Ruera de 
la parròquia de Sant Esteve. Sota 
el títol Música sacra de la Diòcesi 
de Vic, segle XX-XXI, el disc ha estat 
promogut per la Fundació Pro Mú-
sica Sacra Granollers, que gestiona 
l'activitat musical que gira al vol-
tant de l'orgue Josep M. Ruera. 

Prunés enregistra el 
primer CD d'obra per  
a orgue de Miserachs

Ds 24 de març, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 36 € (20, zona B)
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MÚSICA  ELS GRANOLLERINS PRESENTEN EL SEGON DISC AMB EMPREMTA DE JORDI CASADESÚS

Lausana fa de teloner dels 
seus padrins musicals, La Iaia

GRANOLLERS. Els granollerins Lau-
sana viuran dissabte una nit especi-
al a la Nau B1, on encetaran una nit 
de concerts amb els seus admirats 
La Iaia, una banda que ha deixat una 
empremta important en el grup va-
llesà, que va triar el músic de La Iaia 
Jordi Casadesús com a productor de 
seu darrer disc, AS-506.

Així, Lausana presentarà aquest 
treball al públic granollerí que els 
va veure néixer. El disc no només 
té la mà de Casadesús, sinó que 
també ha comptat amb la mescla 
de Paco Loco, un dels referents 
de l’indie estatal, que ha treballat 
amb Lori Meyers i Bunbury, entre 
d'altres. Tot plegat ha donat com a 

arxiu

LA IAIA  La formació osonenca fa mesos que fa gira amb 'Tornar a ser u'

resultat un pop alternatiu amb un 
so més indie, de guitarres elèctri-
ques i efectes de pedals i veu.

'Tornar a ser u'
Seguidament, el trio osonenc d’in-
die folk presentarà el seu darrer 
disc, l’introspectiu Tornar a ser u, 
que va veure la llum el juny de l'any 
passat i que el públic granollerí ja 
va poder escoltar per festa major. 
Ernest Crusats (veu i guitarra), 
Jordi Casadesús (multiinstrumen-
tista) i Jordi Torrents (bateria) van 
tornar amb un treball que, tot i el 
to intimista, recupera una mica la 
singladura del primer, amb can-
çons més despullades, però que 
manté l'esperit del segon disc amb 
un so més electrònic i juganer. Els 
temes amb els quals es van fer fa-
mosos –com La platja i Jo vull ser la 
meva iaia– tampoc no hi faltaran.  

Ds 14 d'abril, 20 h
Gra Equipament juvenil. Preu: gratuït

Ds 14 d'abril, 22 h
Nau B1 (Roca Umbert). Preu: 10 / 14 €

GRANOLLERS.  El grup de rock gra-
nollerí Magret de Paco organitza 
la quarta edició de La Magretinya, 
una festa que reivindica la visibi-
litat dels grups locals, així com es-
devé una festa que comença al Gra 
i s'allarga a altres espais de la ciu-
tat, fins que els darrers aguanten.

Enguany, per iniciar la vetllada 
Magret de Paco ha convicat Per-
ro, una banda de rock nascuda fa 
anys a Barcelona i que actualment 

està formada per Edu Ortega i Jon 
Aitor a les guitarres, Israel Garcia 
a la bateria, Ezequiel Vidal al baix 
i Edu Ortega a la veu.

Una de les novetats de La Ma-
gretinya és la projecció d'un trài-
ler que ha gravat Magret de Paco 
i que es basa en l'exitosa sèrie Joc 
de trons, que s'ha revisat des del 
sedàs de l'humor.

Finalment, per l'escenari del 
Gra hi passaran els protagonistes, 

GRANOLLERS. Cap per Ball, una nova 
formació musical per amenitzar el 
ball i les danses col·lectives, es va 
presentar dissabte en societat, en 
el marc de l'exposició La Casa de la 
Festa Major, que difon els elements 
de cultural popular de la Festa Ma-

jor de Blancs i Blaus de Granollers. 
El projecte compta amb els músics 
Pere Cardoner, Oriol Cardoner, 
Mercè Balasch, Mari Alifa, Arnau 
Torrillas, Gerard Nogueira, Oriol 
Borrull, Emili Orrit, Joan Vilà, Tom 
Parellada, Xavier Ruiz i Laia Vilà.   

Perro, grup convidat a La Magretinya

Una estrena Cap per Ball

EL GRUP DE ROCK LOCAL MAGRET DE PACO ORGANITZA LA QUARTA EDICIÓ DE LA FESTA

Magret de Paco, que l'any passat 
presentaven el seu primer disc, 
Cosecha 2017, carregat com és ha-
bitual en els seus directes de rock 
directe i festiu. Després de la vet-
llada al Gra, la festa podrà conti-
nuar a bars, pubs i discoteques de 
la ciutat. 

LES FRANQUESES. El fascinant uni-
vers de les bombolles de Pep Bou 
servirà per cloure la 12a edició de 
la Mostra d'Arts Escèniques Festi-
val dels Amateurs, que ha portat 
mitja dotzena d'espectacles a les 
sales franquesines aquest hivern.

Experiències, un espectacle es-
tructurat en blocs antològics, és 
una mostra dels processos cons-
tants de recerca del creador –al-
quimista– al seu laboratori. La 
proposta de Pep Bou és una sín-
tesi inèdita d’un llenguatge audi-
ovisual i teatral que ha fascinat 
públics de tots els continents. 
Acompanyat del pianista Leonar-
do Brizzi, Pep Bou fa un viatge cap 
a mons poètics i onírics partint de 
tres elements senzills: el sabó, l’ai-
gua i la música en directe.

La residència
Aquesta no serà l'única oportunitat 
de veure Pep Bou enguany a la sala 
de Bellavista, ja que es preveu que 

TEATRE  L'ARTISTA PREPARA UN NOU ESPECTACLE A CORRÓ

Les 'Experiències' de Pep 
Bou tanquen el festival 
d'arts escèniques amateurs

a finals de 2018 hi preestreni l'es-
pectacle Bloop, que està preparant 
a la sala gran de les Antigues Esco-
les de Corró d'Amunt, cedides a la 
seva companyia a canvi de poder 
gaudir de l'espectacle al municipi i 
de començar a crear sinergies amb 
l'artista internacional que fa més de 
15 anys que viu a Corró d'Amunt.   

L'activitat mensual Avui Cantem, que 
recorre amb cançons populars els 
carrers del centre de Granollers, va 
comptar dissabte amb un convidat 
d'excepció, el vallesà Jaume Arnella.
Desenes de cantaires van gaudir de 
la presència del darrer romancer del 
país, que va animar cantaires i públic 
amb molts dels temes que ell mateix 
ha popularitzat i amb el seu habitual 
bon humor. De la Corona a la Porxada 
es va fer bona la dita de Qui canta 
els mals espanta.

          Jaume Arnella 
acompanya l'Avui 
Cantem a Granollers

xavier solanas

arxiu

PEP BOU

Ds 14 d'abril, 21 h
Centre Cultural Bellavista. Preu: 11 €

x. solanas

PRIMERA ACTUACIÓ  Roca Umbert va acollir el concert de Cap per Ball

Tiger Menja Zebra, a la sala BeGood
GRANOLLERS. La formació granollerina Tiger Menja Zebra actuarà di-
vendres a la nit a la coneguda sala barcelonina BeGood, al Poble Nou. 
Els granollerins, que l'any passat presentaven Anarquia i Mal de Cap, –el 
tercer treball de l'autoproclamada Trilogia de l'autodestrucció de l'ésser 
humà, compartiran escenari amb els manresans Puput.  
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FOTOGRAFIA  JORDI RIBÓ PRESENTA L'ASSAIG 'LA FOTOGRAFIA… I LA MARE QUE ELS VA PARIR'

30 anys del "primer instagram 
analògic" de la plaça Negra

GRANOLLERS. Fa 30 anys, el fotògraf 
Jordi Ribó "va crear el primer ins-
tagram analògic de la història" a 
la plaça Negra –com es coneix po-
pularment la plaça Folch i Torres–. 
Així descrivia el periodista Jordi 
Asturgó l'aparador de la botiga de 
Ribó, que enguany celebra tres dè-
cades de vida i que s'ha convertit 
en "una mena de galeria de fotos 
que es va actualitzant".

Asturgó era un dels amics que 
Ribó aplegava dijous al Museu de 
Granollers per presentar el seu cin-
què llibre i primer assaig, La foto-
grafia… i la mare que els va parir!, 
editat per Alpina en el marc de la 
col·lecció d'autors locals Marcòlic. 
Precisament, l'editor Martí Nadal, 
conduïa l'acte que, amb un logo i un 

aparador dissenyat pels germans 
Castells de Cardedeu, conforma la 
commemoració del 30è aniversari.

Hi prenia part també la presi-
denta de Gran Centre, Laura Sa-
batés, qui posava en valor la fa-
ceta de botiguer de Ribó, "que 
des dels inicis ha cregut en la 
filosofia de Gran Centre de ciu-
tat, cultura i solidaritat i ho ha 
retratat", indicava Sabatés. 

El llibre s'acompanya de les 
il·lustracions de Pau Farell, que 
explicava la facilitat que ha tingut 
per empatitzar amb el relat de 
Ribó, que "parla d'un fotògraf 
en els últims 30 anys en el món 
creatiu", indica Farell. 

També va voler ser-hi present 
l'escriptor Màrius Serra que, tot 

raül medina

TROBADA D'AMICS  Sabatés, Farell, Ribó, Asturgó, Barnusell, Bassa i Nadal, al Museu de Granollers

i que no va poder desplaçar-se a 
Granollers, va assegurar-se la parti-
cipació per mitjà d'un vídeo en què 
confessava que el seu capítol pre-
ferit és Les noies de la meva vida, en 
què hi descriu la càmera com "una 
noia que et sedueix cada dia i a 
cada moment, en tots els sentits".

Les dones del llibre
De fet, Jordi Ribó dedicava la seva 
intervenció a les dones del llibre, 
la primera de les quals, la seva 
germana Elisabet, que "m'ajuda a 
centrar-me i ordenar les idees". 
També a Elena Frauca, que va co-
mençar a il·lustrar un nou projec-
te quan Ribó iniciava l'assaig i que, 
precisament també ara ha publi-
cat amb l'escriptora Eulàlia Canal 
l'àlbum El misteri de les lletres. El 
fotògraf també recordava "la Rosa 
de l'estudi, que m'acompanya 
el dia a dia, i pateix les meves 
inquietuds", així com Marina Mi-
ralles, correctora del llibre, i que 
aquest Sant Jordi també s'estrena 
com a escriptora amb la novel·la 
Magnòlia. I, finalment, la cinquena 
dona: la càmera.  M.ERAS

L'EXPOSICIÓ I EL "COMPROMÍS PEL PAÍS"
n El periodista granollerí i cap d'informatius de TV3, David Bassa, destacava 
el "gran compromís pel país" de Ribó i el vinculava a l'exposició que el 17 
d'abril inaugurarà a La Gralla, titulada L'ànima dels informatius de TV3. "Davant 
d'aquesta tempesta que estan generant contra TV3, el Jordi ha fet un treball 
espectacular, una mena de making off dels serveis informatius", descrivia.

El Gra organitza 
un 'bookcrossing'

Entremares explica 
contes al cívic Nord

Dilluns (17 h) l'equipament ju-
venil Gra organitza una jornada 
de bookcrossing en el marc de la 
diada de Sant Jordi. Així, el Gra 
alliberarà llibres d'autors i auto-
res locals per la ciutat per tal que 
els llibres tinguin una nova vida. 
Se'n podran trobar fins al dia 23.

Dissabte (11 h) es farà una pas-
sejada artística al parc de Ponent, 
on ja ha començat la instal·lació 
de l'obra de Jordi Benito, que s'ha 
d'inaugurar el dia 21.

L'associació de criança Entrema-
res ha organitzat per avui, dijous 
(17.30 h), una sessió dedicada a 
Sant Jordi a centre cívic Nord. S'hi 
explicaran contes, s'hi podrà pin-
tar i retallar per fer la història de 
Sant Jordi. L'activitat gratuïta és 
dedicarà a llibres, roses i dracs.

A partir d'avui la sala Aire F de 
l'Alliance Française de Granollers 
(carrer Corró, 22) exposarà la 
mostra fotogràfica Incerts, d'Enric 
Canet. Hi serà fins al 30 de juny.

Gaspar Hernàndez presentarà a La Gralla 
la novel·la 'La dona que no sabia plorar'
La llibreria La Gralla acollirà dimecres (19 h) la seva darrera novel·la 
Gaspar Hernàndez, La dona que no sabia plorar (Edicions 62), prota-
gonitzada per un jove periodista que treballa en un diari de comar-
ques, que coneix una dona que amaga un secret que li impedeix plo-
rar. Hernàndez, que va guanyar el Premi Josep Pla 2009 pel llibre El 
silenci, presenta el programa L'ofici de viure a Catalunya Ràdio.

La filòloga granollerina Marina 
Miralles serà dimecres (19.30 h) 
a L'Artesanal (pl. Barangé, 4) per 
presentar el seu primer llibre, 
Magnòlia, editat a la col·leció Mar-
còlic de l'Editorial Alpina. L'acte 
comptarà també amb la presència 
d'Estel Solé, dramaturga, actriu, 
poetessa i productora, que acom-
panyarà l'autora novella.

LITERATURA

LECTURA

ART

Marata s'avança 
al Sant Jordi amb 
llibres i sardanes

Passejades per fer 
seguiment de l'obra 
de Benito a Ponent

Marina Miralles 
publica el seu primer 
llibre, 'Magnòlia'

L'Alliance Française 
exposarà 'Incerts' 
d'Enric Canet

El Sant Jordi a Marata arriba uns 
dies abans per poder celebrar la 
diada del llibre i la rosa al poble. 
Així, diumenge (12 h), el Centre 
Cultural de Marata organitza a la 
plaça del poble una jornada amb 
parada de llibres i una audició i 
ballada de sardanes a càrrec de 
la Cobla Premià (en cas de pluja 
es farà al centre cultural).
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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

HANDBOL. DIVENDRES 13, 20.30 h
FC Barcelona - BM Granollers
amb Roger Santaeugènia i Eduard Batlles
BÀSQUET. DISSABTE 14, 19.30 h
CB Granollers - CB Artés
amb Albert Rozas i Jordi Diéguez
FUTBOL. DIUMENGE 15, 12.00 h
EC Granollers - AE Prat
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 12 al diumenge 15 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 7º 18º 9º 17º 8º 20º 8º

GRANOLLERS. Abracadabra és una 
locució aramea que vol dir mentre 
parlo vaig creant, que ha servit l'ar-
tista Jordi Pagès per donar sentit a 
una sèrie de 44 obres de diferent 
format i tècnica mixta (collage, 
acrílic, llapis i aquarel·la, sobretot) 
que presentarà avui, dijous (18 h) 
a l'Espai d'Arts de Roca Umbert. 
Abracadabra no és només una 
mostra d'art plàstic, sinó que és un 
projecte multidisciplinari que tam-
bé aplegarà 44 poetes, fotògrafs i 
escriptors en un programa d'acti-
vitats que s'allargarà fins dissabte.

Gran lector de poesia, de fet, el 
pintor granollerí ja fa uns 7 anys 
que es fa acompanyar de poetes en 
les seves exposicions. “M’hi trobo 
molt a gust”, confessa Pagès, que 
vol que diferents gèneres creatius 
interaccionin i conflueixin.

La inauguració d'aquest dijous 
comptarà amb el tourmixground 
poètic de Núria Martínez-Vernis, 
Guim Valls i Martí Sales, a la pri-
mera part i, amb una segona part 
que començarà amb una improvi-
sació musical amb Francesc Vidal 
al saxo i Pol Pagès a la guitarra, se-
guida d’una nova barreja poètica 
amb David Caño, Maria Sevilla i el 
trio de poetes anterior. L’endemà, 
divendres, es podrà gaudir d’un 
recital de poesia amb Núria Bus-

quests i Judith Black –Duo focPoè-
tic– i el concert-poema amb Ivette 
Nadal. Finalment, Misael Alerm i 
Joan Gener també recitaran. Dis-
sabte serà el torn de Blanca Llum 
Vidal, Esteve Plantada i Santi 
Montagud, amb una “poesia fora 
de servei”, que anirà acompanya-

da del concert d’Albert Lax. Tot i 
que s'havia previst acabar les acti-
vitats diumenge amb una matinal 
de joves poetes vallesans, aquest 
acte s'ha avançat a dissabte (18 h) 
arran de la manifestació a Barce-
lona a favor de l'alliberament dels 
presos polítics.  M.E.

xavier solanas

ART I POESIA  L'ARTISTA GRANOLLERÍ PRESENTA A ROCA UMBERT LA PROPOSTA 'ABRACADABRA'

Jordi Pagès acompanyarà 
44 obres de poesia i música

GRANOLLERS. L’Esbart Dansaire 
celebra la 15a Esbartiada, la diada 
de l’esbart, el cap de setmana, en 
què els grups de l'entitat un cop 
l’any comparteixen una ballada 
entre ells, però també amb els so-
cis i amb la ciutat perquè tothom 
pugui gaudir dels balls tradicio-
nals que es mostren a plaça.

Les activitats començaran dis-
sabte a les 13 h amb una ofrena al 
senyor Sala, mestre i fundador de 

l’Esbart Dansaire de Granollers, a 
la plaça dels Jardins Josep Sala. A 
les 18 h a la Porxada hi haurà una 
actuació de tots els grups: Espar-
denyes, Faixes i Barretines, Cos de 
Dansa i Veterans.

Després hi haurà un sopar de 
germanor amb tots els socis de 
l’entitat a la Casa de Cultura Sant 
Francesc. "Tothom està convi-
dat a participar al concurs de 
pastissos, que aquest any té 

A punt de la 15a Esbartiada com a tema La ballada de Mont-
serrat”, indiquen des de l'entitat.

L’endemà al matí els protagonis-
tes seran els més petits. A les 12 h 
a la Porxada hi haurà la ballada de 
la Roda d’Esbarts Infantils i Juve-
nils Catalònia en la qual hi partici-
paran també els grups infantils de 
l’Esbart Dansaire de l’Hospitalet 
de Llobregat, Esbart Sant Jordi del 
Foment Martinenc i l’Esbart Dan-
saire de Sant Joan Despí. 

En cas de pluja, totes les balla-
des del cap de setmana es faran a 
la Casa de Cultura Sant Francesc.  

DANSA  LA DIADA DE L'ESBART GRANOLLERÍ INCLOURÀ L'HOMENATGE A JOSEP SALA

Ivette Nadal, molt activa per Sant Jordi
La cantautora Ivette Nadal fa setmanes que està fent presentacions del 
seu darrer poemari Arbres, mars, desconcerts, però l'activitat s'està 
intensificant més a l'entorn de Sant Jordi, no només per a la promoció  
pròpia del llibre, sinó també per les peticions que participi en actes culturals. 
Nadal serà present a l'Abracadabra, però aquesta setmana també ha estat al 
taller Escampant els versos i divendres al taller, en aquest cas de joieria, 
Tasmania, on precisament Jordi Pagès l'acompanyava [a la foto].
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Plaça de les Hortes, 5
(Roger de Flor)
Granollers
Tel. 93 860 65 65

S’acosta Sant Jordi, 
prepara’t per
veure-hi clar!

Taula rodona sobre els gegants
Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers 
han organitzat per dissabte (18 h) una taula 
rodona amb el títol Gegants: present i futur. 
L’acte tindrà lloc a La Troca, centre de cultura 
popular.

L’emblemàtic Cinema Alhambra celebrarà diumenge els 40 anys de gestió de la 
seva alma mater, Josep Maria Miró. La festa d’aniversari començarà a les 18.30 h  
amb el passi de la pel·lícula Breakfast at Tiffany’s (1961), el clàssic de Blake 
Edwards protagonitzat per Audrey Hepburn i George Peppard. Seguidament, el 
pianista Lluís Vidal oferirà un concert, que es completarà amb una degustació de 
productes de la Pastisseria La Vienesa.

El Cinema Alhambra és una construcció de 1913 –amb façana modernista–, 
que va ser seu d’orfeons, mítings, balls i teatre, i que va començar a projectar 
cinema el 1928. A finals dels 70, en Miró –com se’l coneix familiarment– va  
agafar les regnes d’aquest cinema de poble, un dels pocs que queden a  
Catalunya. Sota la seva batuta, la sala ha ofert durant anys programacions 
dobles, sobretot de cinema europeu i d’autor. Els canvis tecnològics del segle 
XXI van portar dificultats a l’Alhambra, que el 2013 encara tenia un projector de 
35 mm mentre les pel·lícules ja es distribuien en format digital. La família Miró va 
rebre la solidaritat de la Garriga i del sector a través de la campanya SOS Alhambra, 
que va recaptar uns 55.000 euros per comprar el projector i aconseguir la 
supervivència del Cinema Alhambra, que reobria l’estiu de 2014.

El Cinema Alhambra celebra 
40 anys de gestió d’en Miró

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 12
17.30 h Gimnàs de l’escola Joan Camps
Rotllana: mimar i malcriar. Espai Nadó
18 h Biblioteca Municipal
Espais de lectura. Comentari de la 
novel·la A cielo abierto d’Antonio Iturbe
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de rimes i brega de 
galls. Per a joves fins als 22 anys
DIVENDRES, 13
19 h Centre Cultural de Bellavista
Escenifica’t. Burrusuki’s Team
19.30 h Llibreria L’Espolsada
Presentació del llibre Dies 
que duraran anys, de Jordi Borràs
DISSABTE, 14
11 h Plaça Major de Bellavista
Fira Medieval. Associació Gent del Barrio
DIUMENGE, 15
8 h Can Ganduxer. Corró d’Avall 
Sortides de natura. A Riells del Fai
11 a 13 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
11 h Plaça Major de Bellavista
Fira Medieval. Fins a les 21 h
12 h Centre Cultural de Marata
Sant Jordi a Marata
DIMARTS, 17
18 h Centre Cultural de Bellavista 
Espai Zero. Fem batuts. per a joves 
de 12 a 17 anys. Inscripcions a  
pij.franqueses@lesfranqueses.cat

x.l.

DIJOUS, 12
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de correspondència. 
Descobreix què passava a Granollers 
els anys 30
17 h Centre cívic Nord 
Sant Jordi amb Entremares. Contes 
i manualitats
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Guarda arxius al 
núvol (Drive, Dropbox, OneDrive, etc) 
18.45 h Biblioteca Roca Umbert 
Library talks. Conversa en anglès
20 h Roca Umbert 
Abracadabra. Projecte d’art, poesia 
i música. Amb collages de Jordi Pagès 
i el tourmixground poètic amb Núria 
Martínez-Vernis, Guillem Valls, Martí 
Sales, Maria Sevilla i David Caño, i la 
improvisació musical de Francesc Vidal 
i Pol Pagès
20 h Museu de Granollers 
Ponència Rere les passes vallesanes 
de Rafael Patxot i Jubert, a càrrec de 
Xavier Ciurans i Vinyeta
DIVENDRES, 13
10.30 h Roca Umbert 
Caminada per espais de memòria de 
Granollers. En commemoració del 80è 
aniversari del bombardeig
17.30 h Museu de Ciències Naturals 
Aranyes i insectes a les vostres mans!
17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
La Vall dels Mumin. Club de lectura 
infantil (6-7 anys)
18.30 h Biblioteca Roca Umbert 
L’andana 9 i 3/4. 
Club de lectura infantil (10-11anys)
19 i 22 h Centre Cultural 
Cineclub. Un profil pour deux
19 h Roca Umbert
Abracadabra. Recital de poesia amb 
Núria Busquets i Judith Black, Misael 
Alerm i Joan Gener Barbany, i concert 
d’Ivette Nadal
19.30 h Centre cívic Nord 
Il·lumina’t: trobada mensual social 
i fotogràfica
21 h La Troca. Roca Umbert 
Visita nocturna a La Casa de la Festa 
Major
21 h Parròquia dels Franciscans 
Concert solidari amb el Cor Gospel 
Montmeló per a Mans Unides
DISSABTE, 14
8 h Centre cívic Nord 
Excursió a Osona a veure el món màgic 
del tren. Inscripcions al 93 840 17 38
8 h Can Bassa
Mercat setmanal. Fins a les 13 h
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l’Assemblea 
d’Aturats de Granollers
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra. Fins a les 14 h
9 h Plaça Maluquer i Salvador

Encants solidaris de l’Associació 
Protectora d’Animals
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira de Vi i Formatge. Fins a les 21 h
10.30 h Biblioteca Can Pedrals 
Hora menuda. 0-15 mesos
10.30 h Plaça de la Porxada
La Llotja del Disseny. Tot el dia
11 h Parc de Ponent
Passejades artístiques Mirant Jordi 
Benito
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
18 h Teatre Auditori
Òpera infantil Plou Foc
18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. Venus, la deessa de l’amor
19 h Roca Umbert
Abracadabra. Amb Blanca Llum Vidal, 
Esteve Plantada i Santi Montagud, i 
concert d’Albert Lax
19 h Centro Cultural Andaluz
Festival de danza
20.30 h Gra
Magretinya 2018
22 h Sala Nau B1. Roca Umbert
Concert de La Iaia
23 h Casino
Festa de Country
DIUMENGE, 15
9 h Centre cívic Palou
Xerrada Com jugar correctament amb 
el gos, a càrrec de Mercè Serrano de 
l’Associació de Recerca i Rescat Caní
9 h Parc del Congost
Matinal de descoberta ornitològica
10 h Plaça de la Corona
Pedalada de Llevant a Ponent
11 h Antigues escoles de Palou
Itinerari per Palou
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller a l’entorn de l’exposició Primats. 
La nostra petjada al seu món
12 h Plaça de la Porxada
Esbartiada
12 h Centro Cultural Andaluz
Festival de coros
19 h Roca Umbert
Abracadabra. Matinal amb jove poetes 
del Vallès. Akiara Casamiquela, Mar 
Montagud, Capitán Mr. Litro i Paula 
Castellsagué
12.30 h Sala Francesc Tarafa
Trobada de corals adultes
18 h Casino
Ball social amb Choffers
18 h Teatre Auditori
Òpera infantil Plou Foc
19 h Centre Cultural 
Cineclub. Un profil pour deux
DILLUNS, 16
17 h Gra
Activitat de bookcrossing
18 h Can Jonch
Les tertúlies de l’Arxiu: Anècdotes 
i records del carrer Girona
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura 

Ajuntament
Carrer Girona, de la via a l’asfalt.
Exposició fotogràfica de l’AMGr. 
Fins el 25 de maig. 
Alliance Française
Exposició Incerts, fotografies 
d’Enric Canet. S’inaugura avui, 
dijous, a les 20.30 h. 
Fins al 30 de juny
Llibreria La Gralla
L’ànima dels informatius de TV3, 
del fotògraf Jordi Ribó. 
S’inaugurarà dimarts. 
Fins al 29 d’abril 
Museu de Ciències Naturals
Primats. La nostra petjada 
al seu món. 
Fins al 29 d’abril de 2018
Descobreix els ratpenats. 
Fins al 8 de juliol de 2018

AGENDA

Escarabats
Fins al 8 de juliol 
Museu de Granollers 
Utopies persistents.
Fins a l’octubre
Mirades i diàlegs. Permanent
Logicofobistes. 1936. El suerralisme 
com a revolució de l’esperit
Fins al 29 d’abril 
Projecte Womart. Mònica Rikic.
Fins al 29 d’abril
Can Jonch
Exposició Like, una selva com la 
teva, d’Iván-Oliver AP. 
S’inaugurarà el dimarts. 
Fins al 3 de maig
Roca Umbert. Dents de Serrra
La Casa de la Festa Major 2018. 
Fins al 14 d’abril
El Mirallet
Exposició de l’obra de Ferran 
Sedó. Fins al 7 de maig

DIMARTS, 17
18 h Antigues Escoles de Palou
Jornada de cloenda i resultats del 
projecte europeu COMPOSE
19 h Museu de Granollers
Conferència d’Agevo –Òpera de  
Rossini, amb Joan Vives– i celebració 
del 25è aniversari de les Aules  
Universitàries de Granollers
19 h Centre cívic Nord
Xerrada sobre alimentació i nutrició
19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Descobrint els clàssics.  
Club de lectura + 17 anys
DIMECRES, 17
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora del conte (+ de 3). Contes al cau 
de l’os, amb Sandra Rossi
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda (0-15 mesos)
18.30 h Centre cívic Can Bassa
Organització d’activitats:  
assegurances i altres obligacions 
legals que cal conèixer
19 h Can Jonch 
Xerrada. Josep Tarradellas. Més de
70 anys de servei a Catalunya
19 h Llibreria La Gralla 
Presentació de la novel·la La dona que 
no sabia plorar de Gaspar Hernández
19.30 h Restaurant l’Artesanal
Presentació del llibre Magnòlia,  
de Marina Miralles



dj, 12 abril 201832


