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EN PORTADA

Granollers celebra 50 anys de tradició  
gegantera amb l'Esteve i la Plàcida

Amb motiu de l'aniversari, els dos gegants de la ciutat estrenaran vestuari, peces d'orfebreria i també una nova dansa

CULTURA POPULAR  ELS ACTES DE CELEBRACIÓ COMENÇARAN EL 3 DE MAIG I S'ESTENDRAN FINS EL DIA 6, COINCIDINT AMB L'ESTRENA DE LES FIGURES L'ANY 1968

El cap de setmana previ a la Fira de 
l'Ascensió de Granollers de 1968 
es desvetllava un dels secrets més 
ben guardats de la ciutat: el rostre 
dels dos gegants grossos, l'Esteve 
i la Plàcida, que van rebre el nom 
del patró i copatró del municipi. 
Havien estat un encàrrec a l'escul-
tor maratoní Josep Maria Diamant 
i des de l'inici van ser apadrinats 
pels gegants de Mataró, la Família 
Robafaves.

Mig segle més tard, els Amics 
dels Gegants i Capgrossos de Gra-
nollers celebraran els 50 anys dels 
gegants de la ciutat del 3 al 6 de 
maig –la setmana prèvia a l'As-
censió–, una data "carregada de 
simbolisme i que s'ha fet coinci-
dir amb l'estrena de l'Esteve i la 

Plàcida justament el diumenge 
anterior a la fira de l'any 1968", 
va explicar Gerard Nogueira, presi-
dent de l'entitat, durant la presen-
tació dels actes de celebració.

Amb motiu de l'aniversari, la 
Plàcida i l'Esteve estrenaran vestu-
ari, que incorporarà més elements 
decoratius. "Després de 14 anys 
sense haver passat per les mans 
de cap modista, hi havia alguns 
desperfectes. Ha estat un gran 
treball que ha arrossegat moltes 
persones, des del Pau Fernàn-
dez que n'ha fet el disseny, fins 
a l'Anna Maria Garcia i l'Anna 
Maria Blanco, les modistes que 
l'han confeccionat, o la Mer-
cè Miranda i la Pilar Vila, que 
s'han encarregat dels elements 

amics dels gegants i capgrossos de granollers

CERCAVILA Amb l'Esteve i la Plàcida, l'any 1969

Programa d'aniversari

n El primer acte d'aniversari serà una 
exposició que acollirà el Museu, on es 
mostraran fotografies i objectes que 
repassaran els 50 anys de l'Esteve i la 
Plàcida. També s'hi podran veure les 
peces d'orfebreria que s'han restaurat 
coincidint amb el mig segle dels ge-
gants. La mostra s'inaugurarà  dijous 3 
a partir de les 18 h.

L'endemà, el centre de Granollers 
s'omplirà d'activitats pensades per als 
més petits (17 h). La plaça de les Olles 
es dedicarà als nens i nenes més me-
nuts, mentre que la Porxada serà l'es-
pai indicat per als infants més grans i 
joves. L'activitat es farà conjuntament 
amb l'Associació de Comerciants del 
Rec al Roc.

El 5 de maig, l'activitat continuarà a 
la Porxada, que acollirà una fira d'ar-
tesans de la festa (de 10 a 20.30 h) i un 
concert vermut amb el grup Llum d'Oli 
(12 h). A la tarda se celebrarà l'acte 
principal, un espectacle amb els ge-
gants –que estrenaran dansa i tam-
bé els vestits– i que comptarà amb la 
participació de l'Esbart Dansaire (19 h).
Finalment, el dia 6 es tancaran els 
actes d'aniversari amb l'espectacle A 
Granollers ballem, un recull de danses 
típiques de la ciutat a càrrec de l'Esbart 
(18 h). A partir de les 19 h, serà el torn 
de la mostra de balls dels gegants.

ACTIVITATS INFANTILS, 
CONCERTS, DANSES 
I EXPOSICIONS 

amics dels gegants i capgrossos de granollers

ESTRENA DELS GEGANTS EL 1068 A més de l'Esteve i la Plàcida hi ha la família Robafaves de Mataró, els seus padrins

decoratius", apuntava Nogueira, 
qui també va recordar que l'Ajun-

tament ha assumit tots els costos 
de millora del vestuari. "A més, 
els vestits seran rigurosos amb 
l'època històrica que represen-
ten els gegants", va indicar el 
president de l'entitat. 

A més de la vestimenta, els dos 
gegants lluiran peces d'orfebreria 
–com les corones i els escuts– res-
taurades per complet, una acció 
que no s'havia fet mai al llarg dels 
50 anys d'història. A més, l'Este-
ve durà un nou ceptre i la Plàcida 
estrenarà arrecades. Alhora, tots 
dos duran anells nous, una joia 
que s'incorpora a les figures per 
primera vegada.

Finalment, una altra novetat de 
la celebració dels 50 anys serà la 
dansa dels gegants, que ballaran 
el mateix dia en què ensenyaran 
per primera vegada el nou vestu-
ari. Aquest ball està composat per 
Adrià Abellán, que ja va composar 
el ball dels Gegants Vells. i t.p.



dj, 26 abril 20184

Retard a l'obra del camp de futbol de 
Palou a l'espera del permís ambiental

RECREACIÓ  El futur camp de futbol serà al costat del riu Congost

GRANOLLERS. El futur camp de 
futbol de Palou, que havia d'estar 
enllestit per entrar en funciona-
ment la temporada 2018-2019, ha 
topat amb entrebancs burocràtics 
que endarreriran considerable-
ment l'inici de les obres. De fet, 
la regidora d'Urbanisme, Mònica 
Oliveres, reconeix que "l'obra no 
es podrà acabar en aquest man-
dat", tal com estava previst inici-
alment.

De fet, en el pressupost muni-
cipal d'enguany, el consistori hi 
preveia una inversió d'1.798.000 
euros per afrontar l'obra, que té 
un pressupost total de 3.797.982 
euros i que es volia iniciar a finals 
de l'any passat, després que fa gai-
rebé un any s'aprovés el projecte 
executiu.

Més enllà de l'autorització urba-
nística de la Generalitat, la proxi-
mitat del camp al riu i, de retruc, 
a la xarxa Natura 2000, ha fet que 
hagi de passar una avaluació am-
biental que, segons Oliveres, "fins 
ara té tots els informes favora-
bles, però el fet que calgui fer la 
tramitació ordinària i no la sim-
plificada ha allargat el procés".

Segons l'Ajuntament, la Nor-
mativa d'Avaluació Ambiental 
de Plans i Programes ha anat 
"resolent dubtes a l'entorn 
d'aspectes relacionals amb la 
proximitat de sòl no urbanit-

zable [el terreny del camp està 
previst com a urbanitzable per a 
equipaments] i amb la seguretat 
arran de la proximitat als po-
lígons". Oliveres considera que 
no hi ha d'haver cap impediment 
per desenvolupar el projecte, 
però explica que "es mira més 
amb lupa perquè és proper a la 
xarxa Natura 2000 i, al capda-
vall, tindrem més garanties  
ambientals que la re-
modelació del camp 
es farà bé, i tenint en 
compte la urbanització 
d'espais exteriors".

Punt positiu per la passera
El projecte municipal preveu que 
on hi ha ara el camp de futbol de 
Palou es construeixi un equipa-
ment amb dos terrenys de joc 
–futbol 11 i futbol 7–, amb una 
graderia amb una capacitat per 
a 727 espectadors. L'equipament 
disposarà, a banda dels terrenys 
de joc, dels serveis següents: 10 
vestidors (4 de grup, 4 de col·lec-
tius i 2 d'àrbitres), 5 lavabos, 4 
magatzems, 2 oficines, un gimnàs, 
una bugaderia, una sala de reuni-
ons i un bar. Arquitectònicament 
es proposa la instal·lació d'una 
passarel·la elevada que permetrà 
veure alhora els partits que es dis-
putin en tots dos camps de futbol.

Un dels aspectes més polèmics 

URBANISME  L'AJUNTAMENT PREVEIA QUE L'EQUIPAMENT ESPORTIU ENTRÉS EN FUNCIONAMENT LA PROPERA TEMPORADA

arxiU / ajUnt.

Festius locals de 2019Adhesió al Pla Local Antiestigma
El ple de l'Ajuntament de Granollers 
ha aprovat les festes locals per a l'any 
2019. Els festius a la ciutat serna el 31  
de maig, per l'Ascensió, i el 30 d'agost,  
per la festa major de Blancs i Blaus.

El ple de Granollers ha aprovat per unanimitat l'adhesió al Pla Local 
Antiestigma, redactat per la Taula de Salut Mental i Addiccions. "Els 
problemes de salut mental són desconeguts i creen recels, però  
són més habituals del que pensem. Sovint són estigmatitzat i  
cal combatre-ho", recordava la regidora de Salut, M. del Mar Sánchez.

SOCIETAT

del nou equipament –que va topar 
amb l'oposició de part de l'oposi-
ció– va ser la mobilitat que gene-
rarà a l'espai rural, un àmbit que 
Oliveres assegura que s'ha resolt 
satisfactòriament, tant pel de-
partament de Medi Ambient com 
per l'Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA).

En aquest sentit s'han ampliat 
les places d'aparcament a l'altre 
costat del riu, al polígon industri-
al, i es preveu la construcció d'una 
passera per a vianants que con-
necti els dos costats del riu. "El 
Departament de Medi Ambient 

ha valorat molt bé la passera 
que evita el trànsit de cotxes 
per Palou i també ho ha celebrat 
l'ACA, perquè la passera permet 
suprimir el gual d'Arquímedes", 
apunta la regidora d'Urbanisme.

Pendents de la resolució
L'Ajuntament, doncs, està pendent 
d'una resolució del director gene-
ral de Medi Ambient que preveu 
que se segueixi el tràmit. Segons 
Oliveres, abans o després de l'es-
tiu se sabrà la resolució final, que 
el consistori espera que doni llum 
verda al projecte. i MONtSE ERAS

L'Ajuntament de Granollers ha do-
nat llum verda a les entitats finance-
res perquè puguin establir oficines 
als baixos d'edificis del nucli histò-
ric granollerí, un ús que fins ara no 
estava permès a l'ordenament mu-
nicipial. El govern socialista, amb 
el suport de Cs i el vot contrari del 
PDeCAT-DM, ERC i CUP, ha apro-
vat la supressió de l'article 143 del 
POUM, que limitava aquests usos. 
Com ja va fer a l'aprovació inicial de 
la proposta, la regidora d’Urbanis-
me, Mònica Oliveres, va defensar la 
diversitat d'usos al centre històric, 
que "el fa robust i competitiu" i 
assegurava que "aquesta restric-
ció al POUM –aprovada el 2006– és 
bastant atípica –només restringit 
a entitats financeres–. I en un con-
text de canvis i de no ocupació to-
tal, i respecte a certes directives 
europees, té una certa inadequa-
ció", considerava i recordava que es 
va restringir en un moment de pro-
liferació que actualment no existeix.

Bona part de l’oposició, però, 
continua qüestionant la modifica-
ció. El regidor Oriol Vila, del PDe-
CAT-DC, assegurava que el seu grup 
no veia malament un aixecament 
parcial de la prohibició, però hi vo-
tava en contra. ERC i la CUP també 
s'hi oposen perquè els horaris de 
les oficines bancàries normalment 
són només matinals.  M.E.

RESTRICCIÓ SUPRIMIDA

Bancs i caixes 
podran obrir 
als baixos del 
nucli històric
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GRANOLLERS. En una setmana, el 
nivell de partícules en suspensió 
(PM10) registrat a l'estació del 
carrer Francesc Macià de Grano-
llers ha superat dos cops el nivell 
recomanat com a màxim de 50  
ug/m3 –ahir en registrava 51–. 
Així, dissabte, amb una entrada 
d'aire amb pols africana i amb 
fortes cues a la C-17 en direcció 
nord, els nivells es disparaven, 
com també dimecres, quan la Ge-
neralitat ja havia alertat d'un epi-
sodi de contaminació atmosfèrica. 
Amb tot, Granollers era de les po-
ques estacions que superaven els 
nivells, juntament amb Montcada.

Precisament, dimarts veïns de la 
plataforma per la Integració de la 
Ronda Sud tornaven a fer sentir les 
seves reivindicacions al ple muni-
cipal, així com reclamaven explica-
cions al regidor de Medi Ambient, 
Albert Camps, sobre la contamina-
ció atmosfèrica a la ciutat, la cin-
quena més contaminada de Cata-
lunya segons dades de l'any passat. 

L'Ajuntament de Granollers ha 
allargat el temps del verd per a vi-
anants al semàfor del carrer Marie 
Curie, a la cantonada amb el car-
rer Esteve Terrades, per millorar 
la seguretat dels veïns i a petició 
de la plataforma Integració Ronda 
Sud.

En concret, els vianants tenen 
ara cinc segons més de semàfor en 
verd per travessar Marie Curie en 
els horaris que coincideixen amb 
el major pas d'escolars –és a dir, 
de 8.45 a 9.15 h, de 12.15 a 12.45 

h, de 14.15 a 15.15 h i de 16.15 a 
17 h–. Així doncs, en aquest horari 
el semàfor per a vianants estarà 
29 segons en verd i tres segons en 
verd intermitent.

El regidor de Mobilitat, Juanma 
Segovia, explicava els detalls al ple 
de dimarts, després que membres 
de la plataforma Integració Ron-
da Sud preguntaven sobre quines 
mesures s'havien aplicat els dar-
rers dos mesos a Marie Curie "per 
eradicar el perill d’atropella-
ment al carrer".  M.E.

Més temps de pas per 
a vianants al semàfor 
del carrer Marie Curie

gencat

MOBILITAT I MEDI AMBIENT  LA PLATAFORMA INTEGRACIÓ RONDA SUD INSISTEIX EN ELS PROBLEMES DE SEGURETAT VIÀRIA I DE CONTAMINACIÓ A LA ZONA

Superat el nivell de partícules 
en suspensió per pols africana

DADES A L'ABAST  Extretes de l'app

arxiU

EL SEMÀFOR  Situat a la cantonada dels carrers Marie Curie i Esteve Terrades

Camps feia notar que la qualitat de 
l'aire no es mesura a tots els mu-
nicipis i assegurava que s'havia 
avançat. "El 2012 érem l'estació 
que més incomplia i actualment 
estem dins els paràmetres de la 
Unió Europea", deia.

Avís de la Generalitat
De fet, la Direcció General de Qua-
litat Ambiental i Canvi Climàtic va 
emetre dilluns un avís preventiu 

per nivells moderats de contami-
nació de l'aire pel contaminant 
PM10 arran de l'alt nivell de partí-
cules en suspensió PM10 registrat 
per la Xarxa de Vigilància i Previ-
sió de la Contaminació Atmosfèri-
ca (XVPCA) a causa de la presèn-
cia d'una intrusió de pols africana 
des de divendres passat.

Per tot això, la Direcció General 
de Qualitat Ambiental recordava 
que sempre que hi hagi un avís de 
superació dels nivells, cal extre-
mar les precaucions i la vigilància 
amb els grups de població espe-
cialment sensibles, i aconsella no 
fer esforços físics prolongats a 
l'aire lliure, evitar el consum de 
tabac i reduir l'estona que es pas-
sa en espais a l'aire lliure.

A més, per reduir els nivells de 
contaminació, també recomana 
evitar els desplaçaments inneces-
saris amb vehicle motoritzat, uti-
litzar el transport públic i fer els 
desplaçaments a peu, en bicicleta 
o en transport públic.  

BonaO3
Ozó
14.5

BonaNO2
Diòxid de Nitrogen
88

PobraPM10
Particules PM10

51

La qualitat 
de l'aire actual és: Pobra

Dades de dimecres 25/04/2018
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LES FRANQUESES. Els cercis del 
carrer Girona han estat la prime-
ra espècie d'arbres que han rebut 
marietes i una espècie de xinxa 
inofensiva pels humans per tal de 
lluitar contra les infestacions de 
pugó i psylla.

L'Ajuntament ha optat per com-
batre les plagues que pateixen al-
gunes zones verdes del municipi 
a través de la lluita biològica i ha 
alliberat insectes depredadors per-
què facin un control biològic en els 
arbres. D'aquesta manera, s'han 
evitat els productes químics i les 
fórmules fitosanitàries que creen 
insectes resistents als tractaments.

En concret, s'estan tractant til-
lers, alzines, cercis i tipuanes al 
passeig dels Til·lers, als carrers 

també a la plaça de l'Ajuntament 
i els voltants.  t.p.

Bruc i Girona, la plaça de Can Prat, 
el carrer Orient, la plaça Nova i 

GRANOLLERS. L'alcalde Mayoral 
reclamava als regidors que alhora 
són diputats al Parlament que no 
duguin el debat de la cambra ca-
talana al ple, després que aquest 
centrés bona part de la sessió de 
dimarts. El punt de la discòrdia va 
ser una moció presentada pel PSC 
que a priori podia rebre el suport 
de tots els grups, ja que reclama 
la millora de la implantació de la 
renda garantida de ciutadania. 
PDeCAT-DM i, especialment, ERC-
AG, la qualificaven d'oportunista  
–com a adjectiu més suau que es va 
emprar–. La moció insta el Depar-

tament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat a accele-
rar el procés d'adjudicació de cites 
prèvies de la renda garantida de 
ciutadania, així com resoldre els 
expedients oberts incrementant 
notablement el personal de la Di-
recció General d'Economia Social, 
el Tercer Sector, les Cooperatives 
i l'Autoempresa per a aquesta fi-
nalitat, i destinar-hi més recursos, 
així com iniciar els expedients de 
les persones beneficiàries.

Es dóna la circumstància que, 
precisament, el regidor i diputat 
granollerí Chakir El Homrani va 

La líder de Ciutadans (Cs) a Ca-
talunya i portaveu nacional del 
partit, Inés Arrimadas, es reunirà 
avui, dijous, amb representants 
de l’Hospital de Granollers. Du-
rant la campanya de les eleccions 
del 21-D, Arrimadas ja va ser a 
Granollers, on va protagonitzar 
l'acte central de campanya de la 
formació taronja al Vallès Orien-
tal. Arrimadas atendrà els mitjans 
cap a les 11.30 h, després de vi-
sitar les instal·lacions del centre 
sanitari. 

GRANOLLERS. Avui, dijous (18 h) 
tindrà lloc a la sala d’actes del Mu-
seu de Granollers la presentació 
pública de les propostes d'entitats 
i persones a títol individual adme-
ses a votació als Pressupostos Par-
ticipatius 2018-2019. La votació 
popular per triar les actuacions 
que es desenvoluparan es farà del 
2 al 15 de maig.

El procés de Pressupostos Par-
ticipatius 2018-2019 es va iniciar 
el gener i s’hi han presentant 150 
propostes, de les quals 80 han es-
tat admeses i 70 desestimades; 
d’aquestes últimes, set propostes 
es duran a terme aquest any 2018 
perquè ja han estat previstes per 
l’Ajuntament de Granollers.

Les 80 propostes admeses s’han 
transformat en 64 projectes que 
s’han fusionat perquè el concep-
te de la proposta plantejada era 
similar. Ara, totes les persones 

que tinguin més de 16 anys i esti-
guin empadronades a Granollers 
(abans del 26 d’abril de 2018) po-
den votar els cinc projectes que els 
agradin més. Les propostes que es 
poden votar estan organitzades 
en quatre categories: mobilitat i 
seguretat vial, zones verdes i de 
lleure, accessibilitat i millores ur-
banes i equipaments municipals.

El Consell de Ciutat ha prioritzat 
17 projectes que considera que 
plantegen millores per a la igual-
tat de gènere, la sostenibilitat, la 
convivència intergeneracional i 
intercultural.

La votació es fa a través de la pla-
taforma tecnològica www.grano-
llers.cat/pressupostosparticipatius. 
Cal registrar-se i clicar l’opció per 
la qual es vol votar. També s’esta-
bliran punts de votació a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) i als 
centres cívics de la ciutat.  M.E.

Admeses 80 propostes 
de les 150 presentades 
al pressupost participatiu

ajUntament

arxiU

VIA PÚBLICA  ACTUACIÓ DE CONTROL BIOLÒGIC SENSE PRODUCTES QUÍMICS PARTICIPACIÓ  VOTACIÓ POPULAR, DEL 2 AL 15 DE MAIG

POLÍTICA  EL PSC, AMB SUPORT DE CS I CUP, RECLAMA LA IMPLANTACIÓ DE LA RENDA GARANTIDA

Marietes i xinxes per combatre 
les plagues de pugó als arbres

INSTAL·LACIÓ  Personal municipal fent tasques de control de plagues

INÉS ARRIMADAS

Terrades i El Homrani porten 
el debat parlamentari al ple Inés Arrimadas, de Cs, es reuneix 

amb representants de l'Hospital

ser ponent relator d'aquesta llei. 
El regidor d'ERC considerava que 
la proposta del PSC estava feta 
amb "un punt de mala fe" perquè 
el grup socialista "és conscient de 
les dificultats de les polítiques 
públiques. Em sap molt greu que 
proposin aquesta moció que diu 
coses que són falses", deia. El 
Homrani assegurava que el SOC 
ha gestionat gairebé 100.000 visi-
tes i que s'han contractat unes 400 
persones per implantar la renda 
garantida. El republicà culpava 
l'aplicació del 155 en la frenada 
de la llei, mentre que el portaveu 
socialista i també diputat Jordi 
Terrades negava que en fos el mo-
tiu i insistia que 40.000 persones 
sol·licitants "no saben què passa 
amb el seu expedient".  M.E. 



dj, 26 abril 2018 7



dj, 26 abril 20188

Pas per a les carreteres intel·ligents

PRESENTACIÓ  La proposta es va explicar a l'Arxiu Comarcal a Granollers

El cablejat de banda ampla a vies com
la BP-5107 i BV-5108 permetrà alertar
els conductors d'accidents propers, 
de circulació de ciclistes o de glaçades
VALLÈS ORIENTAL. La Diputació de 
Barcelona iniciarà a inicis de maig 
les obres per fer les canalitzacions 
necessàries per al futur desplega-
ment de la fibra òptica a través de 
tres carreteres del Vallès Oriental. 
Es tracta d'una primera fase que 
afectarà vials dels municipis de 
Sant Pere i Sant Antoni de Vilama-
jor, la Garriga i Cànoves i Samalús.

El pressupost de licitació d’a- 
questa actuació és d'1.733.800 
euros i el desplegament de la fi-
bra òptica es farà a través de 22 
quilòmetres de les carreteres BP-
5107, BP-5109 i BV-5108. Així ho 
van anunciar el diputat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i So-
cietat de la Informació, Joan Car-
les García Cañizares, i el d’Infraes-
tructures Viàries i Mobilitat, Jordi 
Fàbrega, durant l’acte presentació 
del projecte als alcaldes de la co-
marca celebrat dimarts a la tarda 
a la Seu de l’Arxiu Comarcal del 
Vallès Oriental, a Granollers.

García Cañizares va explicar que 
l’obra s’acabarà abans de finalitzar 
l’any i que té l'objectiu, en aquesta 
primera fase de "fer arribar a tots 
els municipis que tenen carre-
teres de la Diputació la banda 
ampla a través d'un tub al voral 
de la carretera, de manera que 
tots els ciutadans de la comarca 
tinguin els mateixos serveis". En 
una segona fase, que s'emprendria 
el 2019 o 2020, la Diputació vol 
"treballar conjuntament amb 
la Generalitat perquè hi hagi 
fibra òptica d’operadors i de la 

mateixa administració que si-
gui pública". En aquest sentit, els 
diputats avançaven que la segona 
fase farà arribar la fibra òptica a 
una desena més de municipis de la 
comarca.

D’altra banda, Fàbrega recorda-
va que la corporació només pot ac-
tuar en les carreteres que són de ti-
tularitat pròpia i va posar en valor 
el fet "d'optimitzar recursos, ja 
que el cost més car és fer la rasa, 
l'obra civil, i afegir la fibra supo-
sa un 10% del total del pressu-
post". A més, Fàbrega assegurava 
que "ampliem la carretera amb 
un metre més de voral que serà 
remuntable per a vehicles i, per 
tant, millorem la seguretat".

'Smart roads'
A més, la instal·lació permetrà dis-
posar de carreteres intel·ligents, 
les anomenades smart roads, que 
també han de permetre "reduir la 
sinistralitat", amb tot un conjunt 
de sensors al llarg de la carretera 
que permetran, per exemple, "avi-
sar si hi ha glaçades a la calça-
da, si hi ha un accident a poca 
distància o si hi ha ciclistes", 
indicava Fàbrega.

Per fer-ho possible s’aprofita-
ran els projectes que ja es tenien 
planejats, com a obra ordinària in-
closa en la conservació i la millora 
de la seguretat en les carreteres, i 
s’incorporarà dins de la de cune-
ta de formigó la infraestructura 
per a la fibra òptica. A la xarxa de 
transport soterrada es proposa 

una secció de quatre tritubs de 
20 mm amb arquetes als extrems 
per als nuclis de població i els po-
lígons. El projecte s’ha fet de for-
ma coordinada amb el Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació de la Generalitat 
(CTTI) i l’acord permetrà a la cor-
poració reservar conductes per al 
seu possible ús en serveis tecno-
lògicament avançats d’autopres-
tació sobre les carreteres.

Segons García Cañizares, la in-
versió suposa el 80% del cost del 
desplegament de fibra òptica als 
municipis i "els ajuntaments po-
den demanar un estudi de com 
fer el desplegament un cop arri-
bat al nucli urbà principal".

El president del Consell Comar-
cal del Vallès Oriental, David Ri-
cart, celebrava l'actuació que "aju-
da municipis petits a guanyar en 
igualtat d'oportunitats". i M.E.

COMUNICACIÓ  LA DIPUTACIÓ FARÀ ARRIBAR LA FIBRA ÒPTICA A MUNICIPIS PETITS PER MITJÀ DE LES CARRETERES

m.e.

L'AV Lledoner 
celebra la sisena 
pedalada popular

Unes 30 empreses 
participaran a la 
19a edició del MAC

Diumenge, a partir de les 10 h, 
l'Associació de Veïns del barri 
del Lledoner celebrarà la sisena 
edició de la pedalada popular del 
barri, que sortirà de la plaça Jau-
me I. Aquesta bicicletada multitu-
dinària s'ha convertit any rere any 
en una tradició per a l'associació 
de veïns del barri. i

Unes 30 empreses participaran a 
la 19a edició del Mercat Audiovi-
sual de Catalunya (MAC), que se 
celebrarà els dies 6 i 7 de juny a 
Roca Umbert. D'entre totes aques-
tes, una desena hi serà per prime-
ra vegada, com és el cas de l'Escola 
de Cinema de Mataró, que hi pro-
mocionarà els seus cursos i estu-
dis, i Recam Stunts, una empresa 
que forma especialistes de cinema 
arreu d'Europa. 

També s'hi estrenarà Broomx 
Technologies, que presentarà una 
tecnologia capaç de produir realitat 
vitual sense pantalles, projeccions 
ni ulleres. Justament, els espais de 
realitat virtual i de càmeres volado-
res seran són dos dels més consoli-
dats a la Fira MAC. Aquesta edició, 
els drones tornaran a la Nau Dents 
de Serra amb Drones Company.  
El Mercat Audiovisual d'enguany 
apostarà per una nova distribució 
i una estructura més funcional que 
s'han encarregat de definir els es-
tudis Igloo i Kokudev-Padilla Taller 
d'Arquitectura, tots dos residents a 
Roca Umbert. i

MERCAT DE L'AUDIOVISUAL

Granollers i Barcelona compartiran 
una plataforma de contractació
L'Ajuntament de Barcelona traurà a licitació una nova plataforma 
electrònica per a la contractació municipal en el marc d'un projec-
te que compartirà amb Granollers, Girona, Gavà, Terrassa, Mataró i 
Premià de Mar. La comissió de Drets de Ciutadania i Participació ha 
aprovat aquesta setmana la contractació d'aquests serveis, per valor 
de 3,8 milions. La contractació pública electrònica permetrà reduir la 
contractació directa, agilitar els tràmits dels procediments amb publi-
citat, fer un seguiment rigorós de la contractació i especialment dels 
objectius marcats en contractació pública sostenible, segons informa-
va el consistori diumenge. També es pretén facilitar la participació de 
les pimes locals en licitacions de poca quantia econòmica. i ACN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA MOBILITAT
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Pl. Onze de Setembre, 13. 1r.  Granollers 
931 319 131 l 686 149 787  l  686 149 787 
info@espaciodenegocios.com 

En coworking o despacho por horas

RESERVANDO ON-LINE
https://alquilerdespachos.reservio.com

En tu próximo servicio de coworking o despacho por horas, obtén un 
25% de descuento en el total de tu factura mensual de estos servicios.

Descuento no acumulable a otras ofertas, no aplicable a bonos ni a otros servicios de 131 Espacio 
de Negocios. Sólo para COWORKING tarifa horas o día y DESPACHO HORAS tarifa horas y días.

25% DTO

ESPACIO DE NEGOCIOS www.131espaciodenegocios.com

GRANOLLERS. L'Hospital de Gra-
nollers ha quedat en quarta po-
sició a la classificació general de 
la primera edició dels Bcn Salut 
Games, les olimpíades solidàries 
del sector de la salut. El centre ha 
quedat empatat amb l'Hospital de 
Nens de Barcelona i amb el Grup 
Mutuam. En total, 19 entitats del 
sector de la salut i la investigació 
han participat a la competició.

Els equips de l'Hospital que han 
participat al certamen han acon-
seguit una segona posició en la ca-
tegoria de futbol i en la de bitlles, 
després de superar el tall de 42 
equips. Un altre equip ha quedat 
tercer en pàdel.

Tal com ja apuntava el SomGra-
nollers la setmana passada, l'Hos-
pital també va quedar cinquè en la 
gimcana urbana d'entre un total 
de 64 participants. En canvi, els 
granollerins no van poder passar 

llida pels mateixos empleats. La 
iniciativa que va triar l'Hospital 
de Granollers va ser la de reforçar 
el projecte Omplim l'Hospital de 
Somriures.  t.p.

a quarts de final de bàsquet.
Els Bcn Salut Games van comen-

çar el 3 d'abril i van acabar ahir, 
diumenge. Cada participant ha 
donat 5 euros a una acció esco-

GRANOLLERS. Avui, dijous, des de 
les 9 h, se celebrarà la quarta edi-
ció del Mercat de Tecnologia de 
Granollers, a la nau Dents de Serra 
de  Roca Umbert. 

Per inaugurar la trobada educa-
tiva hi assistiran Alba Barnusell, 
primera tinent d'alcalde; Fran-
cesc Arolas, regidor d'Educació i 
Joventut; Núria Salan, presidenta 
de la Societat Catalana de Tecno-
logia; i representants dels centres 

educatius participants:  instituts 
Marta Estrada, Celestí Bellera, 
Carles Vallbona, Antoni Cumella, 
EMT, Escola Pia i L'Estel.  

Més de 600 alumnes de 2n 
d’ESO participen en aquesta inici-
ativa que vol apropar la tecnolo-
gia als joves. 

A la nau Dents de Serra s’hi ex-
posaran i presentaran més de 40 
treballs tecnològics fets a l’aula 
amb els quals es podrà experi-

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
acollirà diumenge, novament, la 
18a edició del Mou-te per l’escle-
rosi múltiple, una jornada orga-
nitzada per la Fundació Esclerosi 
Múltiple (FEM), i amb el suport 
tècnic del Club d'Atletisme Mon-
tornès, el Circuit i la Federació 
Catalana d'Atletisme, que pretén 
sensibilitzar la població sobre 
aquesta malaltia, que afecta ac-
tualment unes 7.000 persones a 
Catalunya.

L'acte solidari tindrà dos pa-
drins d’excepció, el pilot d’auto-
mobilisme Dani Clos i el de motos 
Ricky Cardús. Tots dos van pre-
sentar la cursa acompanyats per 
la presidenta de la Fundació Es-
clerosi Múltiple, Maria José Abe-
lla, el director del Circuit de Bar-
celona-Catalunya, Joan Fontserè, 
i joves que participen al Grup de 
suport a joves amb esclerosi múl-
tiple. Aquest grup de joves que or-
ganitza la fundació, ha decidit for-
mar un equip i competir al Mou-te 
per l’esclerosi múltiple.

Els fons recaptats al Mou-te es 
destinaran a la investigació con-
tra l'esclerosi múltiple infantil, 
un projecte en el qual la fundació 
centra els seus esforços aquest 
any. “Actualment, entre un 3% i 
un 10% dels nous diagnosticats 
d’esclerosi són menors de 16 
anys, un fet que requereix per 
part nostra de més implicació 
per poder donar resposta da-
vant de les diferents dificultats 
que es puguin anar trobant”, ha 
explicat Maria José Abella, presi-
denta de la fundació.

La jornada esportiva i solidària, 
que començarà a les 9 h i s’allar-
garà fins les 14 h, tindrà com a eix 
principal les curses atlètiques (de 
10 i 5 quilòmetres), de bicicletes 
(de 20 quilòmetres) i patins (de 
5). A més, com que es tracta d’una 
jornada per a tota la família, s’or-
ganitzaran també activitats com 
un circuit de karts, rocòdrom i in-
flables, tallers i foodtrucks.

Les inscripcions es tancaran 
aquest mateix dijous.  M.E.

El Circuit acull de nou 
diumenge el 'Mou-te 
per l'esclerosi múltiple'

bcn salUt games

SALUT  ELS GRANOLLERINS HAN ESTAT SEGONS EN FUTBOL I BITLLES, I TERCERS EN PÀDEL 20 QUILÒMETRES EN BICICLETA O 10 I 5 PER A L'ATLETISME

EDUCACIÓ  LA NAU DENTS DE SERRA DE ROCA UMBERT ACULL LA PRESENTACIÓ DE TREBALLS

L'Hospital queda quart a les 
olimpíades solidàries de salut

COMPETICIÓ  Un dels equips de l'Hospital que han participat en les olimpíades

Uns 600 alumnes seran al 
quart mercat de tecnologia

Les farmàcies de la demarcació de 
Barcelona han encetat la campa-
nya La meva medicació, com toca, 
que pretén donar a conèixer el 
servei de dosificació i seguiment 
personalitzat de la medicació per 
ajudar els pacients a evitar pro-
blemes en els tractaments. S'hi 
han adherit 11 farmàcies de Gra-
nollers i 3 de les Franqueses.

Segons un estudi publicat a l’Or-
ganització Mundial de la Salut, es 
calcula que el 50% dels pacients 
amb tractaments de llarga durada 
en malalties cròniques no pren els 
medicaments tal com li han pres-
crit.

La campanya del Col·legi de Far-
macèutics de Barcelona es mantin-
drà activa fins al 9 de maig. 

Farmàcies que ensenyen a 
prendre la medicació que toca

mentar, i els alumnes d’educació 
postobligatòria presentaran als 
alumnes d’ESO una quinzena de 
treballs més. 

Els estudiants podran prendre 
part en 45 tallers de 12 matèries 
diferents: tecnologia i autonomia 
personal amb Sírius, centre muni-
cipal per a l'autonomia personal; 
experiències pràctiques amb ar-
tistes de Roca Umbert, electròni-
ca, ficcions sonores, multicòpters 
(robots voladors o drons), rea-
lització audiovisual, música elec-
trònica, art i tecnologia, Internet i 
privacitat, entre altres temes vin-
culats a la tecnologia. 

Avui, dijous, el Museu de Ciènci-
es Naturals de Granollers acollirà 
la setena jornada de recerca de la 
Unitat Docent de la Metropolitana 
Nord de l'ICS, en què els professio-
nals de Medicina Familiar i Comu-
nitària que acaben el quart any de 
residència presenten els seus tre-
balls de recerca. Se'n presentaran 
10 de 24 professionals de l'atenció 
primària de diversos equips, entre 
els quals el de Granollers Sud. 

Jornada de recerca 
de metges de l'ICS 
al Museu La Tela
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Som conscients que actualment, hi ha 
un gran nombre de persones que estan 
disposades a emprendre i a arriscar 
costat del seu equip de negocis. Per 
això, encara que cada un conegui la 
seva funció i sàpiguen tractar-les per 
separat, quan arriba el moment de po-
sar totes les idees juntes, el lloguer de 
despatxos és la millor opció per a ells
Per què és una bona opció?
Gràcies a Internet i a la revolució tec-
nològica que ha suposat, un gran 
nombre de persones han anat obrint-
se camí en diferents sectors amb la 
intenció de muntar un petit negoci o de 
participar com a autònom en diferents 
activitats.
Per exemple, un sector on es pot veure 
això amb claredat, és el sector audio-
visual. Gràcies a les plataformes exis-
tents sabem que molts professionals 
s’han trobat i posat en contacte gràcies 
a Internet i d’aquí, han anat sembrant 
les diferents idees per explicar his-
tòries, muntar espots, etc.
No obstant això, tot i que cada un tingui 
clara la seva funció, sempre arriba un 
moment en què els caps de la creació 
han de reunir-se entre ells i posar les 
idees en conjunt, i fins i tot, han de 
quedar els directius amb els tècnics 
per a traspassar a la realitat el que s’ha 
plantejat en el foli.
Si no es disposa d’una oficina, la pos-
sibilitat que tots lloguin un espai comú 
on puguin sentir-se lliures d’usar quan 
els plagui i ho necessiten és una opció 
molt viable per a la realització de les 
seves funcions.
Lliurement i sense presses, podran 
posar les idees en coneixement de la 
resta dels membres de l’equip, dur els 
seus propis ordinadors per repassar 
detalls i fins i tot construir alguna cosa 
des de zero. Reunions per als equips de 
treball.
Comptant amb un lloguer de despatxos 
adequat i adaptat a les seves necessi-
tats, el treball organitzatiu serà més 
eficaç i ràpid.

Plaça Onze de Setembre, 13. 1r. 
Granollers 

931 319 131 l 686 149 787  l  686 149 787 
info@espaciodenegocios.com

LLOGUER DE 
DESPATXOS
per a emprenedors

CENTRE DE NEGOCIS

www.131espaciodenegocios.com

GRANOLLERS. Disset centres edu-
catius de la comarca –dotze dels 
quals de Granollers, tres de Cano-
velles i dos de la Roca– han presen-
tat els resultats finals del Valles-
Bot, el projecte de robòtica en què 
han participat per primera vegada 
escoles i instituts dels tres muni-
cipis amb l'objectiu de solucionar 
problemes reals de mobilitat.

Al llarg dels més de dos mesos 
de projecte, l'alumnat ha constru-
ït des d'un aparell per millorar els 
desplaçaments de les persones ce-
gues fins a un carret de la compra 
pensat perquè la gent gran no hagi 
de carregar pes. En aquest cas, el 
robot l'han construït Helena Álva-
rez, Aina Barrufet i Lucía Aguado 
de 2n d'ESO de l'Escola Pia, que 
han fet el projecte "amb cartró 
pluma, amb dues rodes cons-
truïdes per nosaltres i dues 
més amb motors, i amb tres ul-
transons", expliquen, i afegeixen 
que "la part més complicada ha 

estat programar les rodes per-
què n'hi havia alguna que no 
girava enrere i hem hagut de 
canviar de placa diverses ve-
gades". El carret duu uns sensors 
que detecten i segueixen el propi-
etari mentre camina.

Un altre dels projectes, aquesta 
vegada fet per nens i nenes de 5è 
de primària de l'Escola Lledoner, 
ha estat la construcció d'un cinta 
per ajudar les persones amb dis-
capacitats físiques a desplaçar-se 
pel barri de la Font Verda. "Hem 

t.p.

EDUCACIÓ UNA VINTENA DE CENTRES PARTICIPEN EN UN PROJECTE TECNOLÒGIC PER SOLUCIONAR PROBLEMES DE MOBILITAT 

Robots per dur la compra o  
per passejar per la Font Verda 

EXPOSICIÓ  Alumnes mostren els seus treballs finals de robòtica 

programat el robot perquè una 
cinta rodi amb una peça que 
hem dissenyat i que hem fet 
amb la impressora 3-D. Quan 
hi poses la mà detecta el mo-
viment i para de rodar perquè 
té un sensor que identifica les 
persones", apunten els alumnes, 
que qualifiquen l'experiència de 
"molt divertida perquè hem 
treballat plegats i hem passat 
bons moments junts", afirmen.

Justament, Carmina Pinya, di-
rectora dels Serveis Territorials 
del Departament d'Ensenyament 
al Maresme i al Vallès Oriental, ha 
destacat "l'impuls que suposa el 
VallesBot a l'hora de treballar 
competències com la tecnolo-
gia, la programació, la geogra-
fia o la maquetació, però també 
la importància d'haver après a 
treballar en equip i de trobar 
solucions de manera col·lecti-
va", ha assenyalat Pinya.

El resultat final del VallesBot 
s'ha mostrat durant el Mercat de 
Tecnologia que s'ha celebrat a la 
nau Dents de Serra de Roca Um-
bert. Tot i que un jurat ha valorat 
els projectes dels 32 grups partici-
pants, els centres no han competit 
entre ells.  t.p.

Dimecres vinent s'obre el perío-
de de preinscripció per internet a 
les activitats del Fes-te l'estiu que 
impulsa l'Ajuntament de Grano-
llers. El període per apuntar-s'hi 
s'allargarà fins al 13 de maig i tant 
el dia 7 com el 8  es podrà fer en 
persona a l'OAC.

El consistori ha preparat casals 
d'estiu i activitats esportives per in-

fants i joves de 3 a 12 anys, i itinera-
ris per fer al GRA dels 12 a 16 anys. 
En total s'ofereixen 850 places per 
a veïns de Granollers, tot i que si hi 
ha disponibilitat també s'hi podran 
acollir nenes i nens no residents a 
la ciutat, pagant un suplement en 
el preu. Les activitats es portaran a 
terme del 2 al 27 de juliol.

D'altra banda, dilluns es va 

LLEURE  A LES FRANQUESES JA S'HI POT APUNTAR, MENTRE QUE A GRANOLLERS EL PERÍODE PER INSCRIURE'S COMENÇA DIMECRES

Obren les preinscripcions 
de les activitats d'estiu

obrir el període de preinscripci-
ons a les activitats de lleure i es-
portives municipals per a infants i 
joves d'estiu a les Franqueses.

Les activitats de lleure tindran 
lloc durant el juliol en casals –els 
matins del 2 al 20 de juliol–, en 
campaments al Centre Municipal 
de Joves de Bellavista i Camaras-
sa –del 2 al 15 de juliol– i a l'Espai 
Zero del Centre Cultural de Bella-
vista –del 2 al 27 de juliol–. També 
hi ha l'opció de participar al casal 
del Centre Cultural Can Ganduxer 
i del Centre Cultural de Bellavista i 
fer colònies a Fogars de Montclús. 

Les activitats esportives munici-
pals estan previstes per als matins 
del 2 al 27 de juliol a la Zona Espor-
tiva Municipal de Corró d'Avall.

Les persones interessades po-
den formalitzar les preinscrip-
cions a través del web de l'Ajun-
tament o anant a les Oficines del 
Servei d’Atenció a la Ciutadania i 
de Bellavista Activa, de dilluns a 
divendres de 8.30 a 14 h i dimarts 
i dijous de 16 a 18 h. Cadascú pot 
triar dues opcions i ordenar-les 
per ordre de preferència. El perí-
ode per inscriure's a les activitats 
acabarà el 6 de maig. 
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Quatre centres educatius de Gra-
nollers participen enguany en la 
sisena edició del programa d'edu-
cació financera de l'Institut d'Es-
tudis Financers, que impulsa con-
juntament amb la Generalitat de 
Catalunya. En total, hi participen 
130 alumnes de 4t d'ESO. 

Uns 130 alumnes 
de Granollers reben 
educació financera

Cinc alumnes de l'Escola Munici-
pal de Treball i tres de l'IES Car-
les Vallbona de cicles formatius 
de grau superior faran pràctiques 
professionals a l'estranger aquest 
curs gràcies a la concessió de be-
ques Erasmus+, a les quals s'hi 
afegit un complement de 300 eu-
ros acordat pel Consell de la For-
mació Professional de Granollers. 
Aquest complement es dóna per 
facilitar aquestes estades en pràc-
tiques a l'estranger ja que les be-
ques Erasmus+ per a alumnes de 
cicles de grau superior estan poc 
dotades econòmicament.

Els alumnes faran pràctiques 
professionals a Eslovènia, el Reg-
ne Unit, Itàlia i França dels cicles 
de comerç, administració i finan-
ces, laboratori clínic i biomèdic, 
automatismes i robòtica industri-
al, i el de laboratori d'anàlisi i con-
trol de qualitat.

Els alumnes que rebran beca 
són Noelia Bernabeu Martínez, 
estudiant del CFGS de Laborato-

FORMACIÓ  ESTUDIANTS DEL VALLBONA I DE L'EMT REBEN 300 EUROS AMB QUÈ EL CONSISTORI COMPLETA LA BECA ERASMUS +

L'Ajuntament beca alumnes 
per fer pràctiques a l'estranger

ri d'anàlisi i control de qualitat 
a l'EMT que farà les pràctiques 
a Itàlia; Aleix Vilaró i Donaire i 
Ariadna Garcia Segura, alumnes 
de CFGS de Gestió de vendes i es-
pais comercials de l'Institut Carles 
Vallbona que faran les pràctiques 

a Eslovènia; com també Marta 
García Mañas i Marta Lecha Ma-
cià, alumnes del CFGS de Labo-
ratori clínic i biomèdic de l'EMT; 
Àlex González Muñoz, alumne del 
CFGS d'Automatització i robòtica 
industrial de l'EMT que anirà al 

Regne Unit; Nadia Boix Essanhaji 
alumne del CFGS d'Administració 
i finances a l'Institut Carles Vall-
bona farà pràctiques a Eslovènia, 
i Mariela Mey-Lin Saltos Ugarte 
alumna del CFGS de l'EMT que 
farà pràctiques professionals a 
França.

Erasmus+ és el programa de la 
Comissió Europea per educació, 
formació, joventut i esport, que 
té com a objectiu principal oferir 
experiència als alumnes tant pro-
fessional com personal mitjan-
çant estades a l’estranger. D'una 
banda, es contribueix per tal que 
l’alumne s’adapti a les exigències 
del mercat laboral a escala comu-
nitària, adquirint aptituds especí-
fiques, així com també a millorar 
la seva comprensió de l’entorn 
econòmic i social del país en qües-
tió, al mateix temps que obté ex-
periència laboral. 

Ajudant l’alumne a adquirir 
noves habilitats, coneixements i 
qualificacions, el programa també 
persegueix que els estudiants si-
guin més competitius en el mercat 
laboral europeu. D'aquesta mane-
ra, s’amplia la mobilitat laboral 
necessària dins del camp profes-
sional i les adaptacions als canvis 
en les qualificacions.  

PRÀCTIQUES  L'alumnat que ha rebut l'ajut municipal que se suma a la beca 

ajUntament de granollers
Granollers ha aprovat el docu-
ment Acompanyament en la mi-
llora de la intervenció en matèria 
d’infància i adolescència en risc al 
Vallès Oriental, per tal de validar  
i reconèixer la tasca transversal 
realitzada al territori, que té un alt 
valor col·laboratiu a nivell intermu-
nicipal. El document té la fi de cons-
truir un model compartit d’atenció 
a la infància i l’adolescència en risc.

Professionals 
d'atenció a la 
infància en risc, 
coordinats

SERVEIS SOCIALS
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Bea Talegón i Valtònyc participaran en  
una jornada sobre llibertat d'expressió 

XERRADES  L'ACTE, ORGANITZAT PER L'ANC I ÒMNIUM CULTURAL, SE CELEBRARÀ DIVENDRES A LA TARDA A LES PLACES PERPINYÀ I MALUQUER I SALVADOR

GRANOLLERS. La periodista Bea 
Talegón, els cantants Valtònyc i 
Titot o l'advocat d'Alerta Solidària 
David Aranda són alguns dels par-
ticipants a la jornada que han or-
ganitzat l'ANC i Òmnium Cultural 
aquest divendres amb l'objectiu 
de "parlar i reflexionar sobre la 
llibertat d'expressió en l'àmbit 
de la comunicació, de la cultura 
i de les xarxes socials", ha expli-
cat Manel Gener, president de l’as-
semblea local de l’ANC a Grano-
llers, en la presentació dels actes.

La jornada començarà a les 17 
h amb una taula rodona a la plaça 
Maluquer i Salvador amb la di-
rectora d'opinió de Diario 16 Bea 
Talegón, el cap de política de l'Ara 
Maiol Roger, la presidenta del PEN 
Català Carme Arenas i Josep Casu-
lleras, cap de redacció de Vilaweb. 
Tots ells parlaran de la llibertat 
d'expressió en el món de la comu-
nicació.

A partir de les 18.30 h, la matei-

t.p.

REIVINDICACIÓ  Assistents a la presentació de la jornada, amb caretes grogues

xa plaça acollirà una nova xerrada 
sobre la llibertat d'expressió en el 
món de la cultura. Aquesta vegada 
comptarà amb la participació de 
Valtònyc, Titot, l'actriu Mariona 
Casanovas i Laura Medina, del col-

lectiu Irídia.
L'última conferència està pre-

vista per les 20 h i girarà entorn a 
la llibertat d'expressió en les xar-
xes socials. Hi intervindran l'advo-
cat David Aranda, la directora del 

programa Popap de Catalunya Rà-
dio Mariola Dinarès, el periodista 
de La Directa Àlex Romaguera i 
Ismael Peña, professor de la UOC.

Concerts i pallassos
Alhora, a la plaça Perpinyà tin-
drà lloc un seguit d'espectacles i 
concerts que començaran amb el 
pallasso Surti com surti i continu-
aran amb la música de Firstmen, 
Marc Dantuvi (Bemba Saoco), 
Antoni García, Quim, Valtonyc, Ti-
tot, Max Tyler & The Hot Saddles 
Band, Slips, Xavier Fort & jazz trio, 
Marc Prat, Jordi Pegenaute i Pep 
Pérez, entre d'altres. "L'objectiu 
és passar la tarda acompanyats 
d'artistes i que, entre concert i 
concert, gent com Santi Monta-
gud o Núria Busquet recitin po-
esia", ha explicat Gener.

Durant tota la tarda hi haurà un 

photocall de Jordi Ribó, es podran 
redactar textos per completar un 
llibre sobre la llibertat d'expressió i 
també es podrà firmar un manifest 
que l'ANC i Òmnium presentaran a 
l'Ajuntament. A més, hi haurà una 
exposició sobre la llibertat d'ex-
pressió que es manté sorpresa i que 
inicialment es volia instal·lar a dins 
del refugi antiaeri, "però l'Ajunta-
ment no ens ha cedit l'espai. Per 
això hem decidit col·locar-la just 
a sobre del refugi", explicava Ma-
nel Gener. "Serà una mostra de 
30 m2 que causarà un impacte 
visual i emocional considerable, 
tenint en compte tot el que estem 
vivint a Catalunya", apuntava. La 
mostra es podrà visitar a partir de 
les 17 h i fins que s'acabi la jornada.

Finalment, el president de l'as-
semblea local de l'ANC a Granollers 
va aprofitar la presentació de la jor-
nada per explicar que les entitats 
busquen voluntaris que ajudin, so-
bretot, durant el procés de muntat-
ge i desmuntatge i també al darrere 
de la barra del bar. La presentació 
de l'activitat va acabar amb el cant 
dels Segadors i amb crits de "visca 
la República". i  t.p.

L'abstenció del PSC va permetre que dimarts al ple  
prosperés una moció –presentada per la CUP i amb el 
suport també del PDeCAT-DC i ERC-AG– que manifesta 
la preocupació del consistori "per la deriva autoritària de 
l'Estat" i denuncia "la criminalització de la protesta social, 
la repressió i la violència institucional". A més, la proposta 
aprovada defensa la llibertat d'expressió, manifestació i 
protesta política com els pilars centrals de qualsevol  
societat democràtica, i se solidaritza amb els rapers 
Valtònyc i Pablo Hasél i de qualsevol que pateixi persecució 
per le seves creacions. La portaveu de la CUP, Maria Oliver, 
citava un text d'Eduardo Galeano per explicar que "vivimos 

patas arriba" i lamentava "la tibiesa del govern local 
davant les siutacions injustes", arran de l'abstenció del 
PSC, en comptes de donar suport a la moció.

El portaveu socialista, Jordi Terrades, assegurava que  
"en la majoria de punts hi estem d'acord, perquè és  
molt difícil opopsar-se als pilars fonaments de la  
democràcia", però considerava que la moció els havia  
volgut "fer pasar la prova del cotó com a cada ple" amb 
un text previ amb frases amb les quals el PSC no hi està 
d'acord. Terrades va tancar el punt dient: "la nostra posició 
és ben coneguda i, a més, és compresa per molts  
ciutadans de Granollers".

El ple denuncia la deriva autoritària de l'Estat

Solidaritat amb Jordi Pessarodona
Coincidint amb la declaració del regidor de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi 
Pessarodona, davant dels jutjats –conegut per haver protestat al costat de 
policies de l'Estat amb un nas de pallasso–, ciutadans d'arreu del país es 
van concentrar davant dels jutjats –com el de Granollers– en solidaritat. 
Dilluns la jutge va arxivar la causa de delit d'odi que s'imputava al regidor.

cdr
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GRANOLLERS. La regidora d'ERC-
AG a l'Ajuntament de Granollers, 
Núria Maynou, ha estat l'única 
candidata que s'ha presentat a les 
eleccions primàries del grup, fet 
que probablement la convertirà 
en la cap de llista de les munici-
pals de l'any vinent. 

Durant el procés de precampa-
nya, Maynou ha recollit 32 sig-
natures a favor de la seva candi-
datura, una xifra que representa 
el 60% dels afiliats republicans. 
També ha comptat amb el su-
port de l'executiva local –que va 
apostar per ella per encapçalar 
les llistes municipals de 2019– i 
amb l'aval dels darrers tres caps 
de llista –Pep Mur, Isabel Alcalde 
i Manel Balcells–. A partir d'ara i 
fins al 4 de maig comença el perío-
de de campanya en què la regido-
ra haurà d'explicar el seu projecte.

Així, doncs, la candidata té pre-
vist presentar la seva proposta a 
la militància, a les entitats de la 
ciutat i també a les associacions 

rer Torras i Bages, 9) i estarà di-
rigida a militants i simpatitzants 
del partit republicà. Maynou asse-
gura que ella i el seu equip estan 
intentant tancar les reunions amb 
veïns i entitats, per trobar-se pro-
bablement un cop passat el dia 5 

de veïns, unes trobades amb què 
també vol "recollir propostes i 
idees i aconseguir el màxim su-
port de cara al 5 de maig". 

De moment, la primera trobada 
se celebrarà avui al vespre a partir 
de les 20 h al local d'ERC-AG (car-

arxiU

POLÍTICA  LA REPUBLICANA HA RECOLLIT 32 SIGNATURES A FAVOR DE LA SEVA CANDIDATURA PELS COMICIS MUNICIPALS DE 2019

Núria Maynou, única candidata 
a les eleccions primàries d'ERC

CANDIDATA Núria Maynou, l'única en presentar-se a les primàries d'ERC

de maig.   
Qualsevol persona resident a 

Granollers podrà votar a les pri-
màries si es registra en un cens 
de votants. Fins al 3 de maig es 
poden fer les inscripcions prèvi-
es al local d'ERC-AG o enviant un 
correu a granollers@esquerra.cat. 
El dia de la jornada electoral, –el 5 
de maig, d' 11 a 18.30 h– es torna-
rà a obrir el cens per fomentar la 
participació als comicis.

Núria Maynou, de 45 anys, és 
llicenciada en Geografia i Història 
i té estudis també en demografia. 
És veïna del barri Tres Torres, 
treballa com a tècnica a l’admi-
nistració pública comarcal i té 
experiència en desenvolupament 
local i gestió pública des de l’àm-
bit tècnic. Vinculada al teixit asso-
ciatiu de la ciutat, fa tres anys que 
és regidora independent del grup 
d’ERC-AG.

Maynou va presentar la seva 
candidatura el 20 de març en un 
acte al local de Torras i Bages en 
què va assegurar que "Granollers 
té moltes potencialitats i pot 
ser més dinàmica. Crec que ara 
és el moment de presentar un 
nou model per anar més enllà 
de la gestió gris de la ciutat", va 
afirmar.  t.p.

GRANOLLERS. Vidal Aragonès, di-
putat de la CUP-CC al Parlament, 
serà aquest vespre (19.30 h) al lo-
cal de la Filadora (c. Navarra, 14). 

Aragonès intervindrà en un acte 
sobre la classe treballadora i la re-
pública que també comptarà amb 
la participació de Càrnies en Llui-
ta d'Osona. 

L'acte està organitzat per la CUP 
Vallès Oriental-Baix Montseny i 
servirà per escalfar motors pel 
Primer de Maig, quan entitats com 
la CUP faran un dinar solidari amb 
els treballadors de les càrnies. 

CONFERÈNCIES 

Vidal Aragonès  
fa una xerrada  
a la Filadora
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Aiguafreda
20/04 Ana González Castro 91 anys
Les Franqueses del Vallès
22/04 Maria Garriga Coll 97 anys
23/04 Consol Tomás Ria 73 anys
Granollers
21/04 Ana Bogallo Prieto 86 anys
15/04 Amalia-Rosa Aracil Sanjuan 49 anys
16/04 Antonio Carrasco Pérez 81 anys
16/04 Mª del Pilar Pérez Ortega 55 anys
17/04 Joan-Francesc Maturana 90 anys
18/04 Antonio Masero Sierra 65 anys
17/04 Pilar Moreno Ronquillo 93 anys
18/04 Maria Castañé Caminal 94 anys
19/04 Antonio Muñoz Regalón 65 anys
21/04 Catalina Montblanc M. 86 anys

21/04 Juan Torres Cintas 83 anys
21/04 Teresa Morales Yepes 84 anys
22/04 Paquita Saperas Montoliu 86 anys
22/04 Carmen García Romero 87 anys
17/04 Joana Casas Pascuet 69 anys
19/04 Josep Valls Gurri 77 anys
20/04 Juan Ros Valverde 73 anys
19/04 Iosu Rodríguez Sada 52 anys
La Roca del Vallès
20/04 Alonso Parra Rando 70 anys
St. Pere de Vilamajor
21/04 Francesc Prat Parera 81 anys
Sta. Eulàlia de Ronçana
17/04 José Indiano Guarnido 85 anys
Sta. Maria Palautordera
22/04 Montserrat Cortés Juncadella 94 anys

LES FRANQUESES. Corró d'Amunt 
ja disposa d'un llibre que recull 
la història del poble des dels seus 
orígens fins a l'actualitat. Dijous 
es va presentar a les Antigues Es-
coles Corró d'Amunt, quadern de 
notes, el nou llibre de la Col·lecció 
Les Franqueses que en aquesta 
ocasió ha realitzat Pruden Pana-
dès sobre el poble franquesí.

L'autora ha estat treballant du-
rant més d'un any en el projecte, 
"que no és el primer llibre so-
bre Corró d'Amunt, però sí el 
primer intent de recollir infor-
macions que estaven disperses 
sobre el poble i endreçar-les de 
manera visual i temporal per 
fer-les accessibles. És una mane-
ra d'explicar com ens veu el món 
i com Corró d'Amunt s'expressa 
a partir dels documents, arxius, 
objectes i testimonis de la gent", 
ha explicat Panadès. Gran part del 
treball ha estat possible gràcies 

on s'instal·la la primera escola, 
sembla que a Can Suquet, però 
no està confirmat. El que sí que 
sabem és que se li fa una aporta-
ció de 310 pessetes per comprar 
material", indica Grau.

Ara, la col·lecció compta amb 

a les donacions d'imatges i docu-
ments privats de veïnat, tot i que 
també s'han consultat arxius com 
la Biblioteca de Catalunya i l'Arxiu 
de l'Institut Cartogràfic.

El llibre no s'estructura de forma 
cronològica, sinó que està dividit 
en tres àmbits, "com si fessim un 
tall en el paisatge: des de sota 
terra, arran de terra i mirant en-
laire", apunta l'autora, que explica 
que "això ens ha permès ubicar 
tots els documents i intentar 
reconstruir la història col·lec-
tiva de Corró d'Amunt a partir 
d'aquestes tres seqüències. Des 
del 984 fins el 2018 hi ha dates 
i fets de totes les èpoques", diu.

En concret, un dels capítols del 
llibre retrocedeix fins a l'any 1902, 
"quan es parla per primera ve-
gada de la necessitat que hi hagi 
una escola al poble", explica Jor-
di Grau, un dels col·laboradors 
del treball. "No sabem ben bé 

GRANOLLERS.  Després de dos anys 
de feina, Pere Diumaró i Pou (Gra-
nollers, 1928) ha publicat La Por-
xada 1827-1955 i el seu entorn, en 
què detalla la transformació de la 
plaça i dels seus veïns a través de 
330 pàgines i 275 fotografies.

Diumaró va néixer fa 90 anys al 
número 11 de la plaça de la Coro-
na, cantonada amb doctor Robert, 
i hi ha passat tota una vida, com 
també palesava el 2010 amb la pu-
blicació del llibre La plaça de la Co-
rona. Amb el mateix estil, ara, a La 
Carretera 1880-2010. De la Fonda 
Europa a Can Peret de la Taverna 
(2013), li ha seguit el volum dedi-
cat a la plaça més emblemàtica de 
Granollers. L'estima de Diumaró 
per la ciutat hi és ben evident, així 
com el seu grau de coneixement de 
la història de Granollers.

A la presentació del llibre, dijous 
al Museu, es feia acompanyar de 
Joan Canal i Gil, qui precisament 
parlava del pas de tota una vida a 
la Porxada de l'autor. Canal també 
recordava l'època en què encara hi 
havia serenos –els quals mereixen 
un capítol del llibre– i coneixia totes 
les famílies de la plaça, unes dades 
que també es recullen meticulosa-

Els actes de 
c o m m e m o -
ració del 80è 
aniversari del 
b o m b a r d e i g 
de Granollers 
el 31 de maig 

continuaran la propera setmana 
amb una intervenció a l'aparador 
de la biblioteca Can Pedrals, que 

es podrà veure des de dimarts i 
fins al divendres 4 de maig.

D'altra banda, també amb motiu 
de la commemoració del bombar-
deig, les biblioteques de Grano-
llers estan preparant la guia per 
a la lectura Guia documental sobre 
el bombardeig, que es publicarà al 
desembre coincidint amb el Dia 
Mundial dels Drets Humans. 

Intervenció a l'aparador 
de Can Pedrals per 
recordar el bombardeig

t.p.

MEMÒRIA HISTÒRICA  LES ANTIGUES ESCOLES VAN ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE PRUDEN PANADÈS

LES BIBLIOTEQUES TAMBÉ PREPAREN UNA GUIA DE LECTURAPERE DIUMARÓ DETALLA EN UN LLIBRE LA HISTÒRIA DE LA PLAÇA I LES FAMÍLIES QUE HI VAN VIURE

Un llibre recull els més de 1.000 
anys d'història de Corró d'Amunt

PRESENTACIÓ  A càrrec de l'alcalde, l'autora i la regidora de Cultura

Tota una vida a la Porxada

llibres de Bellavista, Corró d'Avall, 
Llerona i Corró d'Amunt. La regi-
dora de Cultura, Marina Ginestí, 
ha explicat que "l'any vinent toca 
Marata; estem parlant amb ve-
ïns del poble per veure si serà 
possible", assegura.  txEll pARERA

d'edificis desapareguts, com el de 
la banda nord de la plaça, on ac-
tualment hi ha el bloc de l'òptica 
Rius, així com de les celebracions 
que es feien a aquest espai públic 
–el ball de donzelles, Santa Llúcia, 
enterraments i visites d'il·lustres, 
com Salvador Dalí–.

Pere Diumaró també destaca les 
botigues històriques de l'espai i al-
guns dels veïns coneguts de la Por-
xada, com l'esportista Josep Fonde-
vila Solà, l'escriptor Esteve Garrell 
Escorsell, el creador Amador Gar-
rell i Soto, i el cronista Amador Gar-
rell Alsina, entre d'altres.   M.E.

ment en el volum. "El primer re-
cord impactant de la Porxada és 
quan els pares em van explicar 
que al bombardeig hi havia mort 
l'avi Joan Canal", recordava Canal 
i Gil. Els fets del 31 de maig del 38 
també es recollien en el passi de fo-
tografies que va oferir Pere Diuma-
ró als assistents al Museu, acompa-
nyat d'explicacions i records. Entre 
les més curioses, les d'elements ja 
desapareguts, com les de les reixes i 
persianes de la Porxada i els quatre 
quioscos adjacents que la flanque-
javen fins al 1899.

El llibre també conté imatges 

t.p.

PRESENTACIÓ  Diumaró va presentar el seu darrer llibre dijous al Museu

L'Adoberia engegava dimarts un 
cicle d'activitats a l'entorn d'aquest 
conjunt arqueològic i centre d'in-
terpretació històrica del Granollers 
medieval, que comptava com a pri-
mera proposta amb la conferència 
Les adoberies històriques, a càrrec 
d'Antoni Ylla-Català Genís, expresi-
dent del Gremi d'Adobadors de la 
Comarca d'Osona i Membre del Pa-
tronat d'Estudis Osonencs. El cicle, 
que s'allargarà fins al desembre, 
tindrà una desena d'activitats que 
inclouen propostes per a tots els 
públics com conferències, concerts 
i tallers de tot tipus amb l'objectiu 
d'explicar i apropar el patrimo-
ni i la història de Granollers a la 
ciutadania. L'antiga adoberia dels 
Ginebreda i un important tram de 
la muralla medieval de Granollers 
formen un destacat conjunt arque-
ològic, eix del centre d'interpreta-
ció històrica. 

GRANOLLERS MEDIEVAL

L'Adoberia 
inicia un cicle 
per difondre  
el patrimoni

ANIVERSARI

1938 ·2018
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EL TEU CENTRE DE REFERÈNCIA
AL VALLÈS ORIENTAL, 

sempre en constant expansió

CONSULTA TAMBÉ ALTRES 
TRACTAMENTS ESTÈTICS:

- Correcció del lòbul esquinçat de l’orella
- Tractaments per a la sudoració excessiva
 (de les aixelles i els palmells)
- Tractaments per a l’alopècia capil·lar
- Remodelació labial amb àcid hialurònic 
 (farcit d’arrugues nasogenianes)

C/ Joan Prim, 136. 08400 Granollers. Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

Programes de 
rejoveniment facial
 SENSE CIRURGIA 
• Toxina botulínica tipus A
• Mesoteràpia facial amb vitamines
• Peelings químics
• Hidratació facial profunda
• Fils tensors - “Fils químics”
• Taques facials
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P.- N’hi ha prou amb prendre 
el sol per tenir vitamina D?

R.- La vitamina D és fonamental 
perquè el calci es fixi en els ossos i, 
per tant, essencial per a la bona es-
tructura del nostre sistema ossi. En 
persones amb un correcte estat de 
salut n’hi ha prou amb l’exposició al 
sol sense excessos i una alimenta-
ció adequada (peix, lactis, ous, etc.). 
Ara bé, en persones grans, malaltes, 
subjectes a determinats tractaments 
mèdics; sovint l’exposició solar no és 
suficient i cal fer un tractament mèdic.

P.- Sóc una dona de 45 anys 
i vull començar a fer esport. 
Quines mesures he de prendre?

R.- Seria convenient conèixer quina 
mena d’esport vol practicar. No és el 
mateix començar a córrer amb la idea 
de preparar-se per a una marató que 
anar dos o tres dies al gimnàs. En tot 
cas, si gaudeix de bona salut i no vol 
fer un exercici físic extraordinari no 
cal res extraordinari, amb un simple 
electrocardiograma pot ser suficient. 
Si en canvi la seva intenció és fer 
exercici físic intens seria convenient 
que fes una prova d’esforç en un cen-
tre convenientment acreditat.

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

A Santa Agnès de Malanyanes
(la Roca del Vallès)

Ideal per a 7 cases unifamiliars
Preu a negociar

SOLAR EN VENDA
OPORTUNITAT

www.jubanyassociats.com · Tel.630 275 468

Jubany & Associats
Assessors Immobiliaris

Granollers respirarà motor amb  
una vintena d'actes entre maig i juny

COMERÇ  SE CELEBRARAN DURANT EL GRAN PREMI DE F´ÓRMULA 1 I EL DE MOTO GP QUE ACOLLIRÀ EL CIRCUIT DE CATALUNYA

t.p.
Des del Gran Premi d’Espanya de 
Fòrmula 1 –que se celebrarà de 
l'11 al 13 de maig al Circuit de 
Barcelona-Catalunya– fins al Gran 
Premi Monster Energy de Cata-
lunya de Moto GP–que tindrà lloc 
del 15 al 17 de juny també a Mont-
meló–, Granollers s'omplirà d'ac-
tivitats relacionades amb el món 
de l'automoció i el motociclisme 
de la mà del programa Granollers 
també és motor.

Enguany, la segona edició am-
plia el nombre d'activitats i in-
clou una vintena de propostes 
gastronòmiques, culturals i co-
mercials organitzades per Gran 
Centre Granollers, l’Associació 
d’Hotels del Vallès Oriental, Pam 
deSis, l’Associació Cultural Gra-
nollers, l’Unió d’Empresaris d’Au-
tomoció de Catalunya –que s'hi 
estrena–, Zinkers, el Festival del 
Motor de Granollers, el Circuit de 
Barcelona-Catalunya i el Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental,. 
Tots ells compten amb el suport 
de  l'Ajuntament de Granollers ja 
que, tal i com ha assegurat la re-
gidora de Promoció Econòmica, 
Andrea Canelo, "l'activitat del 
circuit és bàsica per a l'econo-
mia de l'entorn, i la ciutat no en 
vol ser aliena". 

Per a l'organització, el programa 
pretén "que els aficionats de la 
Fórmula 1 i de les Motos GP ens 
visitin. Per això cal que la ciutat 
respiri motor", ha assegurat Lau-
ra Sabatés, presidenta de l'asso-
ciació de comerços i serveis Gran 
Centre. L'entitat sortejarà entra-
des dobles tant per al Gran Pre-
mi de Fórmula 1 com per al Gran 
Premi de MotoGP entre els clients 

dels establiments de l'associació 
Per la seva banda, David Vázquez, 
president del Gremi d'Hostaleria 
del Vallès Oriental, espera que 
Granollers també és motor "sigui 
ara una petita mostra i acabi 
sent una gran festa en el futur", 
ha desitjat. L'Unió d'Empresaris 
d'Automoció de Catalunya ha ex-
plicat que aprofitarà l'ocasió "per 
organitzar una jornada dedi-
cada al vehicle elèctric", i Enric 
Gisbert, president de l'Associació 
d'Hotels del Vallès Oriental, ha 
apuntat que el programa és una 
oportunitat "apropar els hotels 

al públic local" i ha anunciat l'or-
ganització d'una ruta gastronòmi-
ca que oferiran quatre hotels de la 
ciutat –Hotel Augusta, Hotel Ate-
nea, Hotel Granollers i Hotel Ciu-
tat– de maig a juny. El programa 
inclou també la tercera edició del 
festival del motor de Granollers, 
que se celebrarà el 16 de juny i po-
sarà el punt finals als actes.  L'any 
passat, el festival va comptar amb 
una setantena d'expositors i més 
de 300 vehicles, va oferir espec-
tacle d'acrobàcies amb motos i 
també va comptar amb un espai 
de foodtrucks.  

Així doncs, els actes del Granollers 
també és motor començaran tot 
just el 5 de maig i s'allargaran fins 
a mitjans de juny. Al llarg d'aquest 
mes i escaig s'organitzaran acti-
vitats arreu de la ciutat, com una 
competició de canvi de pneumà-
tic de Fórmula 1, exposicions de 
vehicles i motos clàssiques, la 
projecció d'un documental sobre 
l'empresa McLaren, curses d'Sca-
lextric, una xerrada sobre el futur 
de l'enginyeria de l'automoció, 
un esmorzar de forquilla solidari 
o activitats infantils relacionades 
amb el món del motor. i t.p.

IMPULSORS L'organització del 'Granollers també és motor', dimecres durant la presentació del programa d'activitats
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El passat mes de gener vam engegar 
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental. 
Els Ateneus Cooperatius són espais de 
trobada, aprenentatge, reflexió col·lec-
tiva, cooperació i transformació social 
que esdevenen punts de referència als 
territoris des d’on poder visibilitzar 
l’economia social i solidària (ESS). De 
manera transversal l’objectiu és gene-
rar riquesa i ocupació de qualitat. Els 
reptes dels ateneus són amplis, com a 
recursos de nova creació que arriben 
als territoris i busquen enxarxar-nos 
i col·laborar: explicar què és l’ESS i 
generar recursos experts per acom-
panyar en la creació de nous projectes 
que operen amb lògiques empresarials 
que busquen la satisfacció de les per-
sones per sobre del lucre.

Hi ha una altra manera de fer les co-
ses? Som una alternativa real? Existei-

MONTSE
LAMATA

Coordinadora de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental

xen molts mites i creences al voltant de 
l’ESS, i és cert que a les escoles, univer-
sitats, gestories, assessories, adminis-
tració, etc., se’n parla poc. Allò que no 
coneixem, ens genera por o desconfi-
ança? Possiblement no ens ensenyen a 
cooperar, i massa sovint els ritmes ac-
tuals ens porten cap a la individualitat 
i la recerca de la pròpia supervivència. 
Podríem generar projectes col·lectius 
que permetin donar resposta a neces-
sitats col·lectives? Cal una reflexió al 
voltant de la lògica empresarial actual 
i per això és important parlar oberta-
ment de què entenem per ESS i fer ar-
ribar a la població exemples concrets 
que ens permetin anar més enllà d’allò 
que crèiem o que ens havíem pensat 
que era...

Posem realitat sobre la taula. Avui 
toca iniciar aquest espai d’opinió en 
què pretenem plantejar els debats 
actuals al voltant de l’ESS i poder vi-
sibilitzar exemples concrets que ja fa 
temps que treballen a la comarca. Per-
què el tot és més que la suma de les 
parts. Comencem!

Comencem?
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OPINIÓ

és fosc, plou suau, fa fred, camina, camina i 
es fon amb la pluja, es creua amb un home 
que porta cartrons, que porta un carret, 
que porta la nit tatuada a la pell, camina i 
camina i arriba ben xopa a la casa, els fills, 
el sopar, els deures, la cuina, la planxa, que 
apaguis la tele! que deixis el mòbil! Aneu 
a dormir, petons i sofà, i cau adormida 
entre els fulls d’un diari, somia com boja, 
s’inventa una dona o un home, algú que la 
porti ben lluny, ben endins, que mentre la 

toqui i la miri, pregunti:
Has vist quina lluna, has vist quina nit, i 

l’aigua del riu, has vist els xiprers que hi ha 
al cementiri, què fas, què vols, on eres ahir, 
on has estat sempre, fugim lluny d’aquí?

Però un so la desperta, les set. S’aixeca, 
badalla, desperta els seus fills, es pren un 
cafè i es fica a la dutxa...

n so la desperta, les set. S’aixe-
ca, badalla, desperta els seus 
fills, es pren un cafè i es fica 
a la dutxa. Que gran que m’he 

fet, la crema, les dents, els llavis, els ulls, la 
roba dels fills, la llet, les galetes, es vesteix 
i surt camí de l’escola. 

Com sempre va tard, fa fred, ha deixat els 
nens i arriba a la feina, bon dia a tothom, 
un munt de papers, visites que esperen 
i sona el telèfon, negocia un contracte i 
mana i la manen, el correu, les còpies, l’he-
morràgia de tinta li taca el cervell. 

Reunió amb quatre boques que s’om-
plen de crisi, l’augment que no arriba, 
l’atur, l’euribor, els bancs, les ofertes, re-
baixes, factures, estocs i morosos, ingres-
sos, despeses, clients que exigeixen i que 
ho volen tot.

I dina en un bar, després del cafè es fuma 
un cigarro i torna a l’agenda: la llei, les reu-
nions, el mòbil que truca i el temps mal pa-
gat que es menja la vida... I tanca el calaix i 
obre la porta i posa l’alarma i surt al carrer, 

U
UNA DONASi els grups punks dels 80 a l’Estat espanyol –que, tot sigui dit, sortien tot  

just alliberats de 40 anys de dictadura– escrivissin les lletres de llavors en  
el context actual, probablement estarien citats a declarar al jutjat i, potser, 
seguirien la dissort de Valtònyc i Hasél. La situació de repressió en què es viu 
actualment a l’Estat lamentablement recorda èpoques passades i arriba a tots 
els sectors, des dels mitjans de comunicació i fins a creadors. És difícil 
quedar-se impassible davant les amenaces constants a la llibertat d’expressió 
en un Estat suposadament democràtic. Per això, divendres es viurà una  
jornada reivindicativa i festiva per reclamar aquest dret bàsic, fonament de les  
societats democràtiques. Sens dubte, els presos i preses polítiques hi seran 
presents, evidentment no literalment, però sí a la memòria de tots els 
assistents. I més, tenint en compte que innocents sense condemna són a la 
presó, mentre condemnats com a culpables són al carrer.

L’any 1984 La Polla Records cantava “Banqueros, unos ladrones sin palanca 
y de día políticos estafadores juegan a vivir de ti. Fabricantes de armamento 
eso es jeta de cemento las religiones calmantes y las pandas de uniforme la 
droga publicitaria delito premeditado. Y la estafa inmobiliaria. Delincuencia  
es la vuestra”. I d’això en fa 34 anys! Aquells punks han passat de ser  
considerats bojos a visionaris. I, pel que fa a la llibertat d’expressió, no és  
descabellat pensar que hem anat enrere, oi? 

PARAULA DE PUNK
SANTI MONTAGUDDes del balcó

Aneu a dormir, petons i sofà, 
i cau adormida entre els fulls

d’un diari, somia com boja, 
s’inventa algú que la porti lluny

Bústia

Nosaltres hem perdut i 
l’Ajuntament no ha guanyat
El passat dia 10 el jutge del Contenciós Ad-
ministratiu núm. 17 de Barcelona va decidir 
no admetre la demanda que la Plataforma 
d’Afectats per les Multes (PAM) havia inter-
posat, dos anys abans, contra l’Ajuntament 
de les Franqueses pel que nosaltres ente-
níem (i continuem entenent!) que era una 
contractació irregular del sistema de con-
trol semafòric conegut com a foto-vermell 
que tants maldecaps ha suposat per a molts 
veïns de les Franqueses i dels altres munici-
pis veïns que es veuen obligats a passar per 
les Franqueses.

Diu el jutge que no queda acreditada la 
voluntat de litigar de la PAM, que no tenim 
legitimació perquè no hi érem quan es va 
produir el procediment administratiu de 
contractació i que vam presentar la nostra 
demanda fora de termini. Bé... segurament 
el senyor jutge no sap que la PAM porta 
gairebé tres anys manifestant-se contra el 
foto-vermell cada vegada que l’Ajuntament 
fa el ple, ni ha considerat que no podíem ser 
“part actora en el procediment administra-
tiu de contractació” quan encara no existí-
em, ni tampoc podíem posar la demanda 
perquè no s’havien començat a veure els 
estralls que produïen els que, des d’aquell 

moment, van passar a ser coneguts a tota 
la comarca com “els semàfors-trampa de les 
Franqueses”.

Sens dubte que aquesta decisió del jutge 
(que no sentència, perquè no hi ha hagut 
un judici!), deu haver agradat molt a l’Ajun-
tament de les Franqueses, però els hauria 
d’haver agradat més una sentència que 
dictaminés sobre la correcció del contracte 
que varen fer amb l’empresa dels semàfors 
(que era el que qüestionava la PAM), i això 
no s’ha produït, per la qual cosa seguim 
sense saber si el contracte era correcte o no.

Amb aquesta decisió del jutge tots hem 
perdut: la PAM ha perdut perquè li han 
imposat el pagament de les costes; l’Ajun-
tament (i amb ell tota la ciutadania) ha per-
dut perquè no s’han aclarit els dubtes sobre 
la legalitat del tipus de contracte que va fer; 
i fins i tot la justícia ha perdut perquè, una 
vegada més, acollint-se a temes formals, no 
ha ajudat a clarificar el fons del conflicte.

 DOLORS AMARO FITÓ 
Presidenta de la Plataforma d’Afectats 

per les Multes (PAM) / lES FRANQUESES

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.

FEM MEMÒRIA

Inauguració del llac de Ponent, el 1989
Barquetes plenes de gent en l’acte d’inauguració del llac del parc de Ponent, situat 
a l’extrem sud, entre els carrers de Rafael Casanova, Torras i Bages i el riu Congost. 
Diumenge passat el llac tornava a ser protagonista perquè acull la instal·lació que  
l’artista Jordi Benito va idear per a l’espai. Ja no s’hi veuen barques, sinó les plaques  
de formigó amb les partitures de Carles Santos. autor desconegut arxiu municipal de 
l’ajuntament de granollers

Editorial
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Un equip de professionals al teu servei

n DERMOFARMÀCIA 
n NUTRICIÓ 
n COSMÈTICA 

n INFANTIL
n HIGIENE 
n ORTOPÈDIA

ÀREA NATURAL 
n FITOTERÀPIA 
n HOMEOPATIA

Joan Prim, 29. 08401 Granollers. Tel. 93 840 39 00. farmaciabretcha@cofb.net www.farmaciabretcha.cat

Salut
Bellesa

&

L'atenció més personal 
és a l'Institut Clínic Vallès
La qualitat, la professionalitat i la pro-
ximitat són els tres eixos sobre els quals 
gira la tasca de l'Institut Clínic Vallès, 
que dedica tots els seus esforços a 
oferir els millors serveis en medici-
na general, clínica del dolor, depilació 
làser, medicina de l'esport, en la seva 
unitat de psicopatologia i de diagnòstic 
i també en les seves especialitats mè-
dicoquirúrgiques. 

El centre compta amb una plantilla 
formada per més de 30 persones que 
disposen d'una dilatada carrera pro-
fessional. També han dotat les seves 
instal·lacions amb els equips i màquines 
més avantguardistes, fet que els con-
verteix en un dels centres diagnòstics 
de referència a Granollers. 

Per tot això, és una clínica que ofe-
reix una atenció sanitària de qualitat i 
que té els mitjans tècnics més avançats 
del món de la medicina. Això els permet 
treballar sobre la base d'un objectiu: 
aconseguir la màxima satisfacció dels 
seus pacients i donar una assistència 
molt personalitzada. Si necessita un 
especialista mèdic, vol una revisió ex-
haustiva del seu cas o simplement està 
buscant un centre mèdic seriós, l'Insti-
tut Clínic Vallès és la seva clínica. 

El Centre de Medicina Avançada (Ce-
mav) va néixer l'any 2010 com un nou 
centre mèdic privat de referència a 
Granollers. Cemav ofereix el tracte més 
rigurós a pacients que busquen serveis 
de màxima qualitat en traumatologia, 

odontologia, sexologia, podologia, ci-
rurgia, fisioteràpia o psicologia, entre 
d'altres especialitats –a més de la me-
dicina general–.  

Compta amb espais de més de 5.000 
m2 i instal·lacions modernes que li per-

Cemav, la millor aposta   
per vetllar per la teva salut

Medicina Centre 

INSTITUT CLÍNIC VALLÈS

c. Agustí Vinyamata 7-11 2n pis 
Tel. 93 840 25 76
www.institutclinicvalles.es

CEMAV

c. Vinyamata 7-9-11
Tel. 93 693 44 55
www.cemav.cat

meten oferir una àmplia gamma de 
serveis mèdics que també disposen de 
l'última tecnologia. L'equip mèdic que 
treballa  al centre realitza una medicina 
absolutament qualificada i personalit-
zada, per tal d'oferir un servei que as-
pira a la màxima excel·lència. 

Com que estem convençuts que una 
experiència val més que mil paraules, 
Cemav us convida a conèixer el seu per-
sonal i les seves especialitats que, sense 
dubte, són les millors apostes per vetllar 
per la vostra salut i la de tota la família. 

La sabateria Nadal:  
el calçat de referència 
Calçats Nadal és la sabateria de refe-
rència a Granollers per la seva aposta 
per la comoditat i el confort, però sense 
deixar de banda l'estil i la moda. 

El negoci aposta també per una 
atenció del tot personalitzada i vet-
lla per la salut i el benestar dels seus 
clients, que poden triar entre un am-
pli ventall de primeres marques, com 
Clarks, Pielsa, Stonefly o Romika. 

La sabateria no renuncia ni a la be-
llesa ni al disseny, dos dels elements 
que més valoren els joves, i també dis-

posa de calçat per a cada ocasió, com 
sabates de taló per a festes i ocasions 
especials, o sabates professionals. 

A tot plegat, cal afegir-hi els més 
de 60 anys d'experiència en botiga de 
la família, que dirigeix un dels negocis 
més destacats de la ciutat des de 1951.

SABATERIA NADAL 

Plaça de la Porxada, 2 - Granollers 
Tel. 93 870 04 69
www.sabaterianadal.com
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Farmàcia Parera, més 
de 90 anys d'experiència

Fundada el 1927 –l'any passat celebrava 
el 90è aniversari–, la Farmàcia Parera 
és una barreja immillorable d'experièn-
cia i tracte personalitzat, i de tecnologia 
i innovació constant. 

Es tracta d'un establiment equipat 
amb les últimes tecnologies i amb un 
equip de professionals formats dia a dia 
per assessorar amb els últims produc-
tes i serveis. A més, la Farmàcia Parera 
disposa de serveis per atendre totes 
les necessitats del client i té professi-
onals especialitzats en totes les àrees. 
La farmàcia de la plaça de l'Oli està en 
contínua comunicació amb tots els la-

boratoris per oferir sempre les darreres 
novetats en tots els productes. 

A la Farmàcia Parera hi trobareu ser-
veis d'ortopèdia, fórmules magistrals, 
preparació de medicació personalit-
zada, plantes medicinals, veterinària, 
dermocosmètica, nutrició, anàlisi, ho-
meopatia, control de pes i tensió, i se-
guiment del creixement del nadó. 

Establiments

FARMÀCIA PARERA

pl. de l'Oli, 3, baixos 
Tel. 93 870 00 38
www.farmaciaparera.com

La pèrdua de pes eficaç i 
saludable, a Naturhouse
Als centres Naturhouse t'oferim la solu-
ció per a la pèrdua de pes i per aconse-
guir mantenir una alimentació saluda-
ble. En una primera visita et pauten un 
objectiu de pes que s'aconseguirà tot 
complint amb tres pilars fonamentals:  
un pla dietètic absolutament perso-
nalitzat i un assessorament nutricional 
setmanal, tot plegat unit als comple-
ments alimentaris. Amb aquests tres 
elements, la pèrdua de pes és gradu-
al i progressiva i, en base als resultats 
setmanals, t'aniran adaptant tant el pla 
dietètic com els complements. 

A Naturhouse t'ajuden a mantenir 
el pes obtingut gràcies a les etapes 
d'estabilització i manteniment. Els seus 
professionals treballen amb comple-
ments alimentaris fets a base d'ingre-
dients naturals i especialment formu-
lats amb extractes de vegetals i fruites, 
rics per tant en minerals i en vitamines. 
També tenen productes d'alimenta-
ció rics en fibra, baixos en sucre i amb 
poques calories, contribuint així a una 
alimentació equilibrada.

Naturhouse disposa de dos cen-
tres a Granollers, un al carrer Roger de 
Flor –entre el Club Natació Granollers i 

l'Escola Municipal del Treball– i un al-
tre al carrer Girona. Tots dos locals són 
cèntrics i de fàcil accés, tant en vehicle 
privat com en transport públic i també 
desplaçant-se a peu. 

En tots dos punts t'ofereixen les claus 
per assolir el teu pes ideal a base d'un 
assessorament i un seguiment dietètic 
personalitzat, amb l'atenció, l'experi-
ència i els coneixements d'un asses-
sor Naturhouse que se centrarà en el 
teu cas setmana rere setmana, i amb 
productes exclusius a base de plantes. 
Aquestes són les tres bases per perdre 
pes de forma sostenible, equilibrada i 
duradera. 

A la seva pàgina web (www.na-
turhouse.es) pots trobar tota la infor-
mació sobre el seu mètode, a més de 
localitzar els centres Naturhouse que et 
queden més a prop. També hi pots cal-
cular el teu IMC i tens l'opció de subs-
criure't al seu butlletí. 

Cura de la persona

NATURHOUSE

c. Girona, 96 Granollers 931739937
c. Roger de Flor, 93 938790067
www.naturhouse.es

La Farmàcia 
Bretcha per al 
benestar i salut
Farmàcia Bretcha és un espai de salut 
on trobareu un equip de professio-
nals al vostre servei per oferir-vos una 
atenció personalitzada en el camp de 
la salut, el benestar i la cura personal.
Vetllen per millorar la vostra qualitat 
de vida amb serveis per a la prevenció 
de malalties i us ajuden a solucionar 
qualsevol consulta que tingueu sobre 
problemes relacionats amb la salut i la 
medicació. La Farmàcia Bretcha –que 
té àrea de dermofarmàcia, higiene, àrea 
natural, nutrició i ortopèdia– també 
ofereix serveis de control de la ten-
sió arterial, dels paràmetres habituals 
–com glucosa, colesterol, triglicèrids, 
àdic úric i GTP–, assessorament per al 
control de pes i fórmules magistrals, així 
com atenció personalitzada per paliar 
al·lèrgies, conservar bé els medica-
ments i sentir-se més fort, per exemple. 
No dubti a preguntar al seu personal.

Establiments

BRETCHA

c. Joan Prim, 29 
Tel. 93 840 39 00
www.farmaciabretcha.cat
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L’APARADOR
DE LA SETMANA

L’APARADOR
DE LA SETMANA

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

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

ALTRES
COMPRA / VENDA

ALTRES
CONTACTES

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

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

LOCAL EN VENTA. 
FRANQUESES. Pº de 
Andalucía. Sup. 150 
m2. 162.000€pts. 
(Ref. 323). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66. 

FINCA EN VENTA EN 
LA GARRIGA. GRAN 
O P O R T U N I D A D . 
C-17. Sup. 75.000 m2. 

Tintoreria-bugaderia ubicada a Barcelona ciutat, 
precisa incorporar:
PLANXADOR/A (Ref.2704-01)
Tintoreria a peu de carrer, també fan Bugaderia, tant per 
particulars com industrial i hosteleria. Cerquem candi-
dats/es amb experiència demostrable de més de 2 anys 
com a planxador/a industrial. S'encarregarà de la planxa 
bufant (sopladora), així com donar suport puntualment a 
altres tasques de Bugaderia i Tintoreria. S'ofereix con-
tracte directa i estable amb l'empresa. Jornada de 40 ho-
res setmanals (de dll a dv de 10 a 17h. i ds de 10 a 15h.) Sou 
segons conveni i amb possibilitats de millora.

Empresa fabricante de maquinaria situada en los 
alrededores de Granollers, del sector metalúrgico, 
precisa incorporar un/a:
ELECTROMECANICO/a(Ref.2704-02)
Buscamos electrónico/a industrial para la realización de 
instalaciones eléctricas y cuadros eléctricos en maqui-
naria industrial, con experiencia mínima de 3 años en ta-
reas similares. Formación a nivel de FPII o CFGS o CFGM 
en Electrónica y electromecánica. Con conocimientos 
en programación para efectuar modificaciones en ma-
quinaria o puestas en marcha. Persona con capacidad 
de trabajar con autonomía y disponibilidad para des-
plazamientos en montajes al extranjero. Imprescindible 
conocimentos de inglés a nivel medio. Se ofrece contrato 
directo con la empresa y puesto estable. Horario: jornada 
completa de 8 a 13h. i de 15 a 18h. Se valorará residencia 
en la zona del Vallès Oriental.

Consultoría de Seguridad alimentaria, 
ubicada en Vallès Oriental, precisa: 
RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO 
(Ref.2704-03)
Buscamos un Responsable del Dpt. Técnico con 
sólidos conocimientos y experiencia en Seguridad 
alimentaria. Sus funciones serán: Dirección del 
depart. técnico. Gestión de clientes, planificación/
seguimiento, supervisión de documentación, de-
legación de trabajos. Supervisión personal a cargo 
2/3 técnicos, evaluación y contratación. Auditorías 
a clientes. Redacción de informes en el sector 
restauración e industrias alimentarias. Realiza-
ción de prerrequisitos y APPCC. Interpretación de 
datos y muestras analíticas. Formación a clientes 
y técnicos. Legislación alimentaria. Requisitos: 
Sólida formación y experiencia en Seguridad Ali-
mentaria. Formación (Licenciatura en Ciencias y 
Tecnología de los alimentos o bien formación uni-
versitaria a nivel científico con especialización en 
Seguridad alimentaria a través de Masters o Pos-
grados). Formación y/o experiencia APPCC y nor-
mativa alimentaria. Se valorarán conocimientos y 
experiencia en PRL (Riesgos Laborales) Dietética y 
Nutrición, IFS ISO, etc. Aptitudes: Persona proac-
tiva con capac. organizativas, emprendedora, re-
solutiva. Se ofrece contrato directo y estable con la 
empresa. Salario negociable en función de la valía 
del candidato/a. Horario flexible.

Empresa líder al sector automoció, precisa 
per les seves instal·lacions properes a 
Granollers,
VENEDOR/A SECTOR AUTOMOCIÓ 
(Ref.2704-04)
Home/dona, amb experiència com a comer-
cial, valorant-se molt positivament del sector 
del automòbil. Es responsabilitzarà del tracte 
amb el client a la concessionària, assesso-
rant-lo i aconsellant-lo en tot moment. Per-
sona persuasiva, responsable i autosuficient. 
Horari comercial de dll a ds. Preferible candi-
dats/es residents a la zona del Vallès Oriental o 
comarques veïnes.vehicle pròpi. S'ofereix feina 
estable, contracte directa amb l'empresa. Sou: 
19-20.000 € bruts anuals+incentius.

Grupo industrial fabricante de soluciones 
integrales para la manipulación, 
automatización y dosificación de productos 
en polvo, granulados y líquidos, precisa: 
MONTADOR Y PUESTA EN MARCHA 
(ESP.ELÉCTRICA) (Ref.2704-05)
Serà su misión ejecutar y supervisar el mon-
taje electro-pneumático de instalaciones 
en casa del cliente y puesta en marcha de 
la instalación. Coordinar los trabajos con el 
responsable del montaje del cliente, marcar 
prioridades y necesidades.

Edif 1.000 m2. Finca 
llana a pie autovía. 
Formada por bosque, 
campos, labranza, to-
rrente, jardines. Casa 
de 1.316 m2 dividida 
en sótano de 418 m2. 
P baja 303 m3. 1ª P 313 
m2 (42 m2 terrazas). 2ª 
P 138 m2. invernadero. 
Piscina 92 m2. Frontón. 
jardines. P. 700.000 € 
(Ref.100)EMINAD Tel. 
93 870 36 66. 

IMMOBILIÀRIA
VENDA / LLOGUER

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. 698 233 361.

La Clínica Activita ofereix el servei de més 
qualitat en el seu ampli ventall d'especia-
litats, com la clínica dental –en especial els 
implants–, les ecografies, la radiologia i el di-
agnòstic de la imatge, els certificats mèdics i 
les exploracions com les proves d'esforç, les 
espirometries o els electrocardiogrames. 

El centre també destaca en el camp de les 
especialitats mèdiques com la cirurgia infan-
til, la cirurgia plàstica i estètica, la depil·lació 

làser  o l'al·lergologia. Entre els seus equips 
–formats per més de 60 professionals–, hi 
ha vuit ginecòlegs experts en el seu camp i 
també personal especialitzat en anomalies 
de la son. 

La clínica disposa d'un espai equipat amb 
l'última tecnologia al centre de Granollers, 
amb zones blaves d'aparcament davant del 
mateix centre, una situació que la fa perfec-
tament accessible per als seus usuaris.

CENTRE MÈDIC ACTIVITA
C/Joan Prim, 136. Granollers. 93 840 17 02

www.activita.cat

Les millors especialitats en el camp 
de la clínica dental les ofereix Activita

La Clínica Dorsia disposa d'un equip de ci-
rurgia plàstica i medicina d'estètica que con-
verteix el centre en un referent del camp de 
la bellesa responsable. Entre els seus profes-
sionals hi ha cirurgians genitals, experts en 
endoscòpies, metges estètics, psicòlegs. nu-
tricionistes i també especialistes en microin-
jerts capil·lars. 
En l'àmbit facial realitzen correccions de ci-
catrius, rejoveniment del coll i líftings, aug-

ment de la barbeta, cirurgia en orelles, mi-
cropigmentació i augment de llavis. També 
operen la presbícia, la miopia i la hiperme-
tropia i també realitzen rinoplasties. 
Els pacients de la Clínica Dorsia poden sot-
metre's a reconstruccions de pit, a augment 
de glutis o a liposuccions. 
A Granollers, l'espai es troba al carrer d'Enric 
Prat de la Riba, en un punt cèntric proper als 
principals accessos de la ciutat.

DORSIA
C/ Enric Prat de la Riba, 55. Granollers. 93 595 16 56 

www.dorsia.es

Clínica Dorsia, la cirurgia plàstica i 
estètica de més confiança a la ciutat
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Avui, xerrada de Gran CentrePresentació d'un llibre sobre conflictivitat laboral 
L'Associació de Comerciants Gran Centre 
organitza avui (20.30 h) la conferència  
La meditación como herramienta para  
simplificar nuestras vidas, amb Jorge Larruy.  
L'acte tindrà lloc a la sala Francesc Tarafa. 

El restaurant Anònims acull dijous (19 h) la presentació del llibre 
La conflictividad laboral en el área metropolitana de Barcelona (1961-1975), 
un treball que pretén demostrar la rellevància del moviment obrer en el 
marc sociopolític i econòmic de l'època gràcies a les vagues i a altres 
formes de protesta. Hi participarà l'autor, Víctor López.

ECONOMIA

GRANOLLERS. Una quinzena d’enti-
tats, sindicats i partits d'esquerra 
preparen actes a Granollers durant 
tot el matí de l'1 de maig. La jorna-
da començarà amb una manifesta-
ció que, sota el lema Organitzem 
l’alternativa al capitalisme, sortirà 
dels Jutjats (10.30 h) i acabarà a 
la plaça de la Porxada, on se cele-
brarà un acte amb parlaments dels 
sindicats i de Càrnies en Lluita (13 
h). Després s’organitzarà un dinar 
popular a la mateixa plaça de la 
Porxada en solidaritat amb els tre-
balladors de les càrnies.

L’acte està convocat per la CUP, 
la Marea Pensionista, la CNT, l’As-
semblea d’Aturats i Aturades de 
Granollers, el CDR, Podem, Enda-
vant, l'Assemblea Llibertària, Em-
bat, la Intersindical Alternativa de 
Catalunya, Arran, la Coordinadora 
Obrera Sindical, l'Associació Pa-
pers i Drets per a Tothom i el grup 
de suport Càrnies en Lluita, una 
convocatòria àmplia amb què les 
entitats esperen que “s’hi pugui 
identificar qualsevol tipus de 
perspectiva política”.

En l’acte de presentació dels 
actes del Primer de Maig, l’orga-
nització també ha explicat que la 

així com també de la lluita per les 
pensions amb l'objectiu de frenar 
“la retallada de la llibertat d’ex-
pressió amb el processament 
de músics, censura artística i 
literària", han assenyalat. I han 
afegit: "L’Estat es troba en una 
clara regressió centralista, tant 
en drets socials com en drets 
laborals. Ens hi hem d'enfron-
tar", han assegurat.   t.p.

manifestació s'organitza a Grano-
llers perquè "volem que el veï-
nat participi de la jornada i que 
el contingut del Primer de Maig 
ompli la ciutat”, i ha assegurat 
que l’objectiu de la convocatòria 
és “denunciar l’ofensiva capita-
lista i patriarcal que empobreix 
la classe treballadora i la deixa 
en una situació crítica”.

Durant la lectura del manifest 
del Primer de Maig, les entitats 
també han criticat les pensi-
ons, l’atur juvenil –“que frega el 
50%"– i la bretxa salarial, i han 
recordat que la població d’origen 
immigrant “pateix unes condi-
cions indignes i una explotació 
brutal”. A més, també han asse-
nyalat que "les organitzacions 
sindicals anomenades majori-
tàries giren l’esquena i només 
parlen de tímides reformes, que 
en molts casos són pedaços per 
no quedar malament davant de 
l’opinió pública".

Finalment, han fet una crida a 
participar en la mobilització del 
Primer de Maig seguint l'exem-
ple de les vagues generals del 3 
d'octubre, del 8 de novembre i de 
la vaga feminista del 8 de març, 

t.p.

TREBALL  LA JORNADA COMENÇARÀ ALS JUTJATS I ACABARÀ A LA PLAÇA DE LA PORXADA

Entitats faran una manifestació 
i un dinar popular l'1 de Maig

PRESENTACIÓ Les entitats organitzadores, explicant els actes previstos pel Primer de Maig dimarts a la Porxada

L'Agència Tributària de Catalunya 
(ATC) ajudarà, per primer cop, a 
fer la declaració de la renda als 
contribuents que ho sol·licitin a 
les seves oficines territorials, com 
a la de Granollers.

El secretari d'Hisenda de la Ge-
neralitat, Albert Castellanos, ha 
afirmat que és una "ocasió mag-
nífica" per demostrar la voluntat 
de servei al ciutadà i per oferir un 
servei de proximitat. Els contribu-
ents podran demanar cita prèvia a 
partir del 8 de maig i anar a fer la 
declaració de l'IRPF de l'exercici 
del 2017 a les 32 oficines repar-
tides arreu del territori. "El que 
fem aquí és un acompanyament 
per presentar la declaració a 
l'agència estatal, es tracta de fer 
els passos perquè el servei sigui 
gairebé immediat", ha subratllat 
Castellanos.

Fins ara, ha indicat el secretari, 
aquest servei a territori "s'exter-
nalitzava" a través dels registra-
dors de la propietat amb el servei 
d'oficines liquidadores. "Ara rei-
vindiquem el paper de les ofi-
cines territorials de l'ATC", ha 
afegit. El desplegament de l'Agèn-
cia Tributària de Catalunya va 
culminar el passat 4 de setembre. 
78 tècnics de l'ATC repartits a les 
32 oficines de l'Agència Tributària 
de Catalunya arreu de Catalunya 
es posaran a disposició dels ciu-

tadans per ajudar-los a elaborar 
la seva declaració de la renda. El 
secretari d'Hisenda, Albert Caste-
llanos, ha afirmat que, després de 
culminar el desplegament territo-
rial, és un pas més per evidenciar 
que un dels objectius és crear "un 
servei públic de proximitat i útil 
al ciutadà". "La campanya de la 
renda és una ocasió magnífica 
per demostrar la voluntat de 
servei al ciutadà", ha afirmat. 

El canvi principal és que ara 
l'ATC ha "internalitzat" l'asses-
sorament per a la renda a través 
de l'estructura pròpia perquè fins 
ara es feia a través de registradors 
de la propietat amb el servei d'ofi-
cines liquidadores. "Ja presta-
ven el servei d'atenció i suport, 
però la diferència és que a par-
tir d'ara ho assumirem direc-
tament des de l'ATC", destaca el 
secretari.

Tot i que cada vegada hi ha 
més contribuents que opten per 
presentar la declaració de for-
ma telemàtica, Castellanos ha dit 
que "els que requereixin d'un 
punt d'atenció amb algú que el 
pugui ajudar a interpretar què 
està obligat a tributar i què no, 
podrà fer-ho amb els tècnics de 
l'ATC", ha dit. 

El desplegament territorial de 
l'agència catalana va començar el 
2017 i va durar set mesos. 

L'Agència Tributària 
ajudarà a fer la  
declaració de la renda

CALDRÀ DEMANAR CITA PRÈVIA A PARTIR DEL 8 DE MAIG
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La Ferreteria North, de Granollers, 
celebra 50 anys de negoci familiar

JOSEP VILARRASA  rere el taulell de la Ferreteria North, que enguany celebra els 50 anys

En Josep Vilarrasa tenia només 13 
anys quan va començar a treballar 
a la Ferreteria North, el negoci que 
els seus pares van engegar al maig 
de 1968 "durant la revolució 
a França", recorda, "en un mo-
ment en què no hi havia com-
petència de grans superfícies o 
d'Internet. El pare va tenir feina 
perquè li concedissin el permís 
d'obertura, ja que la ferreteria 
més pròxima havia d'estar a 
500 metres", assegura. 

Cinquanta anys més tard, la boti-
ga continua al mateix lloc –al Camí 
Vell de Canovelles– i conserva la 
imatge del primer dia amb els ma-
teixos prestatges, la mateixa caixa 
enregistradora, el mateix mos-
trador. "Hi ha clients de tota la 
vida que em diuen que els agra-

da venir perquè els recorda els 
primers temps", diu en Josep, per 
qui els 50 anys "han passat vo-
lant" tot i haver estat rere el taulell 
pràcticament tota la vida, "des que 
plegava de l'escola i anava a aju-
dar els meus pares", explica.

Josep Vilarrasa, propietari 
de la botiga, hi treballa 

des dels 13 anys. Assegura
 que "ara no podria fer 

cap altra feina"

Amb el pas del temps va aga-
far les regnes del negoci familiar, 
amb qui ha mantingut una relació 
d'amor gairebé des del primer 
dia: "al principi vaig dubtar de 

si m'hi volia dedicar, però ben 
aviat vaig veure que m'agrada-
va estar a la botiga. M'encanta 
el contacte amb la gent, m'hi 
sento molt a gust. Ara no podria 
fer cap altra feina", assegura. 

Una inundació i un incendi
Al llarg dels anys, el negoci ha su-
perat crisis i obstacles; "el més 
greu cap als anys setanta, quan 
les pluges van fer desbordar el 
riu i se'ns va inundar el soter-
rani. Això ens va fer perdre tot 
el magatzem", diu en Josep, que 
també recorda com, just uns mesos 
després, un curtcircuit va provocar 
un incendi a la botiga. "En cap dels 
dos casos teníem assegurança, 
així que vam haver de començar 
de zero les dues vegades".

COMERÇ  L'ESTABLIMENT, SITUAT AL CAMÍ VELL DE CANOVELLES, VA AIXECAR LES PERSIANES EL MAIG DE 1968

raül medina

Després d'haver renascut de 
les seves pròpies cendres en 
dues ocasions, la botiga ha hagut 
d'adaptar-se als nous temps tot 
i les reticències del propietari, 
que "no volia posar-me Inter-
net, però ho he hagut d'acabar 
fent; però no hi venc pas, per la 
xarxa", assegura. Així, el negoci 
continua sent fidel als seus prin-
cipis i procura oferir "el millor 
tracte possible" a totes aquelles 
persones que decideixen entrar a 
la ferreteria i hi fan confiança. Per 
en Josep, aquesta és la clau que ha 
mantingut viva la ferreteria du-
rant totes aquestes dècades.

Homenatge a les eines
Coincidint amb el 50è aniversari, 
en Josep ha muntat una mostra 
als aparadors de la botiga amb 
les eines que ha rebut durant tots 
aquest anys i que no s'han venut, 
com claus de cargolar, fogonets o 
interruptors. Són eines poc vis-
tes i, per això, assegura que "els 
aparadors estan tenint molt 
èxit, la gent es para i s'atura a 
mirar-los".

Després d'haver celebrat el mig 
segle de vida, en Josep mira el futur 
de la Ferreteria North amb cert es-
cepticisme. El seu fill ha emprès un 
altre tipus de carrera professional 
i ell diu que no té clar què fer quan 
li toqui jubilar-se. "Tinc 63 anys i 
encara tinc marge, ho decidiré 
arribat el moment", afirma. El 
que és segur és que per ara conti-
nuarà rere el mostrador, de dilluns 
a dissabte, a l'espera de poder aju-
dar tot aquell que creuï la porta del 
carrer, com ho ha fet els últims 50 
anys. i txEll pARERA

GRANOLLERS. L'Ajuntament de 
Granollers vol elaborar un cens 
on hi figurin tots els comerços 
centenaris de la ciutat. Per ara, 
el consistori té previst contactar 
amb entre una quarantena i una 
cinquantena de botigues que so-
brepassen els 100 anys de vida 
per incloure-les al cens, que està 
previst en el Pla Estratègic de Co-
merç de la ciutat. 

L'objectiu de la iniciativa és po-
sar en valor els comerços locals 
centenaris i destacar el seu esforç 
per sobreviure generació rere ge-
neració i superar moments soci-
als, polítics i econòmics que han 
estat d'extrema dificultat. Alhora, 
l'Ajuntament ha previst homenat-
jar tots aquests negocis grano-
llerins en un acte que tindrà lloc 
després de l'estiu, probablement 
de cara a l'octubre. 

De moment, l'Ajuntament de 
Granollers –i en particular la re-
gidoria de Promoció Econòmi-
ca– han fet una crida perquè tots 
aquells negocis de la ciutat que 
superin el centenar d'anys en 
funcionament i que continuïn en 
marxa es posin en contacte amb el 
consistori per tal de poder inclou-
re'ls en el cens –sempre que com-
pleixin tots els requisits– i també 
puguin ser comptabilitzats per 
participar en l'acte d'homenatge 
de la tardor.

Fins al moment, l'Ajuntament 
de Granollers ja ha contactat amb 
una quinzena d'establiments que 
s'ajusten al perfil buscat i que, per 
tant, van aixecar les persianes per 
primera vegada ara fa més de cent 
anys enrere.  

PER POSAR-LOS EN VALOR  

L'Ajuntament 
crearà un cens 
de comerços 
centenaris
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GRANOLLERS. La cinquena edició 
del Gastrotapes ha repartit unes 
20.000 tapes entre la vintena d'es-
tabliments que hi han participat, 
una xifra amb què l'organització 
assegura estar "contenta" perquè 
supera de bon tros les 13.000 de 
l'any passat –tot i que enguany el 
concurs s'havia allargat una set-
mana més que en edicions ante-

riors–, i compleix amb les espec-
tatives que tenia a priori.

Els restaurants Denominació 
d'Origen i El Celler del Jabugo 
han estat els grans guanyadors 
del certamen. El primer s'ha im-
posat en la categoria de la tapa 
més elaborada, triada per un jurat 
reunit fa setmanes per tastar les 
propostes de cada establiment, 

COMERÇ  EL CERTAMEN VA REPARTIR MÉS DE 20.000 TAPES I ELS CLIENTS VAN EMETRE MÉS DE 2.000 VOTS, GAIREBÉ EL DOBLE QUE L'ANY PASSAT

Els restaurants DO i El Celler de 
Jabugo triomfen al Gastrotapes

votv

PREMIATS El Celler de Jabugo es va endur el reconeixement de clients i jurat

amb una tapa de calamarset farcit 
de mongeta del ganxet, tiake i bo-
tifarra del perol amb pil pil i xips 
de violet. A la mateixa categoria, 
el cruixent de filet de porc ibèric 
de El Celler de Jabugo ha quedat 
segon i el curiós Trampantojo de 
Yögos, tercer –un plat salat servit 
amb aspecte de gelat–.

Pel que fa a la categoria de tapa 
més popular –que han pogut triar 
els clients que han participat al 
Gastrotapes–, El Celler de Jabugo 
ha quedat en primera posició, se-
guit de l'hamburguesa de bacallà 
del restaurant Layón i novament 
el plat del Denominació d'Origen, 

que ha tancat el podi de la votació 
popular en tercer lloc.

Més de 2.000 persones han vo-
tat en l'elecció de les millors tapes 
del concurs, una xifra que gairebé 
multiplica per dos la de l'any pas-
sat. Entre tots els participants s'ha 

sortejat un curs de cuina –que s'ha 
endut Laura Alarcón– un val de 
compra de Gran Centre –per Te-
resa Boix Costa– i una sopar per a 
dues persones en un establiment 
participant al Gastrotapes –que ha 
guanyat Josep Mandome–. i

La Unió d'Empresaris Intersecto-
rial (UEI-Cerclem) celebra aquest 
any el seu 40è aniversari, amb 
un seguit d'actes que s'encetaran 
avui, dijous, a la sisena edició de 
la Nit Empresarial - Premis UEI, 
que tindrà lloc aquest vespre al 
restaurant Mas de Sant Lleí de Vi-
lanova del Vallès.

Com és habitual, la UEI aprofita 
aquesta trobada anual per atorgar 
reconeixements a les empreses de 
la comarca amb més projecció, més 
innovadores i que contribueixen a 

generar riquesa en el territori.
Habitualment el sopar i el lliu-

rament de premis se celebrava a 
la tardor, però el context polític a 
l'entorn de l'1 d'octubre van fer 
que la patronal decidís postpo-
sar la Nit Empresarial. Amb tot, 
aquesta no serà una edició habi-
tual, tant per la celebració dels 
40 anys com per l'actual situació 
sociopolítica. De fet, la darrera 
edició, l'octubre de 2016, va ser 
presidida pel president de la Ge-
neralitat, Carles Puigdemont. 

EMPRESA  PRIMER ACTE DE LA CELEBRACIÓ DE L'ANIVERSARI

La UEI celebra 40 anys a 
la sisena Nit Empresarial

El ple de l'Ajuntament de Granollers ha aprovat –amb els vots a favor 
del PSC, ERC i la CUP, i l'abstenció del PDeCAT-DM i Cs– una moció 
proposada per la Marea Pensionista que insta a la Comissió Europea 
a retirar la proposta del producte paneuropeu de pensions individuals 
(PEPP), que pretén crear un mercat de capitals europeu. 

El ple rebutja la proposta europea 
de producte d'estalvi de pensions
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Cesc Rubio, vocal de la FCTL'AE Ramassà supera totes les expectatives
Cesc Rubio, president del Club Triatló 
Granollers, ha entrat a formar part de la nova 
junta directiva que dirigirà la Federació 
Catalana de Triatló, entitat que presideix Francina 
Guadiola. Rubio farà les funcions de vocal.

L’expedició de l’AE Ramassà ja és de camí a Madagascar per complir 
la seva tasca solidària. Han superat totes les expectatives perquè,  
fins ara, ja han recaptat 17.000 euros per adquirir un autobús i  
facilitar el transport dels infants fins a l’escola. El pressupost
del vehicle és d’11.000 euros i es fixaven arribar fins als 15.000.

El Fraikin va caure derrotat de 
14 gols (37 a 23) a la pista del 
Saint-Raphaël Var Handball i se 
li complica molt l'accés a la Final 
Four de la EHF de Magdeburg.

Els granolerins no van acon-
seguir entrar mai en el partit i, a 
la mitja part, ja perdien per set 
gols. La segona meitat va seguir 
la mateixa tònica que la primera, 
amb els francesos aconseguint 
més renda a mesura que el temps 

HANDBOL |  Copa EHF  ELS GRANOLLERINS VAN CAURE PER 14 GOLS A LA PISTA FRANCESA

Un diumenge per a l'èpica 
en la tornada de la EHF

per a la remuntada s'acabava. 
Diumenge, el Fraikin està cridat 
a l'èpica i a la sort, ja que només 
amb un partit perfecte –i un mal 
dia dels francesos– podrà superar 
els 14 gols de diferència. Un port 
de muntanya només apte per als 
millors escaladors.

I després, la Copa del Rei
El cap de setmana vinent –del 4 
a 6 de maig– el Granollers dispu-
tarà la Copa del Rei que es juga a 

Madrid. La competició té format 
de Final a 8 i, divendres, el Fraikin 
s'enfrontarà al Puente Genil en els 
quarts de final. En cas de guanyar, 
el seu rival de semifinals seria el 
guanyador del partit Barça-Valla-
dolid. Els partits Logroño-Anaita-
suna i León-Guadalajara comple-
ten el quadre dels quarts. 

El primer equip del Rugbi Spar-
tans es va classificar per a la fi-
nal de la lliga de Primera Catala-
na després de vèncer el Sabadell 
davant d'unes pistes repletes de 
públic. Va ser un partit molt ajus-
tat en què els granollerins es van 
avançar a l'inici, però els sabade-
llencs van remuntar i, fins i tot, 
a falta de 10 minuts pel final, es 
van posar 19 a 20. Però la reacció 
dels Spartans no es va fer esperar 
i van tornar a avançar-se al mar-
cador fins a deixar el 24 a 20 final. 
"Ens vam passar els últims cinc 

De dimecres a diumenge, els pri-
mers equips juvenils del BM Gra-
nollers jugaran la fase final del 
Campionat d'Espanya. El juvenil 
masculí disputarà l'estatal a casa, 
ja que la Federació  Espanyola va 
designar Granollers com a seu per 
al campionat. En la fase de grups 
(Grup II), els granollerins s'hau-
ran d'enfrontar a l'Agustinos Ali-
cante, iKasa Balonmano Madrid 
i Atlético Valladolid. Els equips 

del Grup I són Surjet La Salle, El- 
che-DBM Pumps, Cisne Colegio 
Los Sauces i FC Barcelona. Els 
granollerins debutaran dimecres 
a les 21 h contra el BM Madrid. 
Dijous es veuran les cares amb el 
Valladolid (19 h) i divendres con-
tra el San Agustín (17.30 h). Tots 
els partits seran al Palau.

D'altra banda, les noies viatja-
ran fins a Elgoibar per disputar la 
fase final del campionat. 

RUGBI |  Primera Catalana  LA FINAL, CONTRA ELS SENGLARS

El Rugby Spartans té
una cita amb la història

Els millors equips juvenils
es troben a Granollers

toni qUiñonero

LLUITA  Un partit molt igualat que no es va decidir fins al final del duel

Una altra visita difícil per al KH-7
Després de plantar cara al líder, el Super Amara Bera Bera, les  
granollerines es desplacen fins a Gran Canaria per jugar contra el 
Rocasasa –tercer empatat amb els dos primers–. Les granollerines 
estan en una còmoda vuitena posició, a quatre punts del setè i del novè.

xavier solanas

Campionat d'Espanya  L'ESTATAL ES DISPUTARÀ DEL 2 AL 6

Les Franqueses 
encara la recta 
final de la lliga

L'Escola Colors, 
també juga

El Raid Intercicles, 
a les Franqueses

El primer equip masculí de l'AEH 
les Franqueses va guanyar el Sant 
Cugat –34 a 36– i el supera a la 
classificació tot i estar empatats 
a 30 punts. A falta de quatre jor-
nades per acabar la lliga, els fran-
quesins són sisens a quatre punts 
del cinquè i a 17 del líder, el BMG.  
Per sota, quatre equips a menys 
de cinc punts. Dissabte (19.15 h) 
rebran el Bordils. Els gironins són 
13ns  a 17 punts dels vallesans.

L'Escola Colors de les Franqueses 
participarà per primera vegada en 
el Torneig Coaliment que organit-
za cada any el BM Granollers i que 
enguany arriba a la 23a edició. Els 
entrenadors d'handbol visitaran 
des de la propera setmana l'esco-
la per ensenyar als nens i nenes 
que s'hi vulguin apuntar les bases 
d'aquest esport, en cas que no en 
sàpiguen, o ajudaran a perfeccio-
nar la tècnica. Els entrenaments 
tindran una durada de sis sessions.

Enguany, l'Institut Lauro de les 
Franqueses és l'encarregat d'or-
ganitzar el Raid Intercicles, la 
competició escolar ciclista, que 
arriba a la setena edició, en què 
participaran més de 250 alumnes 
de 14 instituts diferents del país.

La cursa serà el divendres 4 de 
maig i constarà de dos sectors: est 
i oest. Cadascun tindrà ampliaci-
ons i dreceres que permetran als 
equips allargar o escurçar l’itine-
rari base previst.

Primera Catalana
Torneig Coaliment CICLISME

Inauguració

Divendres, el club homenatjarà Albert 
López Ortega Fari amb la inauguració 
del grafit fet pels alumnes del Celestí 
Bellera a l'espai de musculació i re-
habilitació del Palau que porta el seu 
nom. Està obert a tothom i els amics 
d'Albert López recordaran la seva per-
sona i la vinculació amb el club.

RECORD A ALBERT 
LÓPEZ ORTEGA 'FARI'

FRAIKIN BMG - SAINT-RAPHAËL
Diumenge, 29  20 h Granollers

SAINT-RAPHAÊL 37
FRAIKIN BM GRANOLLERS 23

minuts defensant com bèsties 
cinc mentres de la nostra mar-
ca", explica David Guri, vicepresi-
dent del club. A la final els espe-
rarà el Torroella Senglars, que va 
guanyar, contra tot pronòstic, el 
Terrassa. "És un equip molt fort, 
que generalment a fora té bai-
xes, però per a la final, suposo 
que hi seran tots", comenta Guri. 
Des del club s'organitzarà el des-
plaçament pels aficionats que vul-
guin seguir l'equip –més informa-
ció al  Facebook de l'entitat–. Des 
dels Spartans diuen que, tot i que 
no s'havia arribat mai a la final, 
"el partit més important que te-
nim és el que està jugant l'Enric 
Llistuella" –jugador del sub-18 
que està en coma després de ser 
atropellat–, "la resta és només 
esport".  ORiOl FONt

SPARTANS - SENGLARS
Dissabte, 5  La Foixarda (BCN)

ESPORTS
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L'EC Granolers ha anunciat que 
a partir de l'1 de juny l'empresa 
Nama Sports gestionarà el club 
per "dotar-lo d'una estructura 
professional durant els propers 
quatre anys", assegura el comu-
nicat que l'entitat granollerina ha 
difós.

En plena lluita per la permanèn-
cia del primer equip, l'EC ha deci-
dit subcontractar la gestió del club 
perquè "per qüestions laborals, 
els actuals membres de la junta 
directiva no poden dur a terme 
una gestió professionalitzada 
del club", assegura el comunicat. 
Per aquest motiu, continua el text, 

FUTBOL |  EC Granollers  LA JUNTA DIRECTIVA DIU QUE NO POT ASSUMIR LA GESTIÓ DE L'ENTITAT DE MANERA PROFESSIONAL

L'empresa Nama 
Sports gestionarà 
l'EC Granollers 

Les Franqueses empata al derbi
El CF les Franqueses va empatar contra la Molletense en la 29a jornada  
de lliga de la Segona Catalana. Els franquesins van perdre l'oportunitat  
de tornar-se a acostar al Parets –que va perdre contra el Matadepera– 
i continuen quarts a la taula. Precisament, el Matadepera –equip  
que va sisè a la classificació– serà el proper rival dels de les Franqueses.

xavier solanas

"han confiat en l'empresa Nama 
Sports per a dur a terme aquesta 
tasca (...) per tal de dotar de pro-
fessionalització al club en tots 
els àmbits, des del primer equip 
fins a l'últim del futbol base, pas-
sant per l'àrea social, econòmica 
i comunicativa".

Nama Sports és una empresa 
catalana especialitzada en gestió 
esportiva amb molta presència a la 
Xina, on és un referent pel que fa 
al futbol base. El director és Nacho 
Guerrero, i qui s'ecarregarà del dia 
a dia del club com a nou director 
general de l'entitat és Carlos Are-
an, que ve de desenvolupar les ma-
teixes funcions al CE Sabadell.

La permanència a tres partits
L'ascensor de la lliga ha fet apro-
par-se als sòtans el primer equip 
de l'EC Granollers. Els nois que 
dirigeix Solivelles van perdre con-

FUTBOL | Segona Catalana

FUTBOL | Segona Catalana

El Bellavista-Milán 
visita el Premià

Punt inesperat per
a l'Atlètic del Vallès

El Bellavista-Milán continua 
sumant golejades a cada partit. 
L'última va ser contra la Saba-
dellenca per 7 gols a 1. Dissab-
te, els cuers de la classificació, 
rebran el Premià, vuitè amb 41 
punts més que els franquesins.  
Al partit d'anada, va caure per 
la mínima –1 a 0– en la visita 
al camp del Maresme. Una lliga 
massa llarga per un equip con-
demnat al descens.

L'Atlètic del Vallès va aconseguir 
un valuós empat contra el Mont-
meló –2 a 2– al camp del Primer 
de Maig. Els del Baix Vallès són 
els actuals tercers classificats i 
els granollerins ocupen la 13a 
plaça amb un coixí de 10 punts 
sobre la zona de descens. Diu-
menge visitaran el Sant Celoni, 
qui, amb 49 punts i dos partits 
menys, continua lluitant pels 
primers llocs de la taula.

tra l'Hospitalet (3 a 1) i van gaire-
bé exhaurir el coixí de cinc punts 
respecte al Palamós –els del Baix 
Empordà van aconseguir una vic-
tòria al camp del Gavà–. A falta de 
tres jornades per acabar la lliga i 
amb dos punts de marge sobre el 
descens, els granollerins rebran 

diumenge el Reus Deportiu, equip 
de la part mitjana-baixa de la clas-
sificació i que només ha sumat nou 
punts dels darrers 27. 

EC GRANOLLERS - REUS
Diumenge, 29  12 h Granollers

HOSPITALET   3
EC GRANOLLERS   1
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ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS
AUTÒNOMS I PIMES
SERVEIS JURÍDICS

Divorcis i família. Reclamacions impagaments, clàusules 
abusives hipoteques, indemnitzacions danys i prejudicis. 

Laboral i Seguretat Social. Penal
Passeig Andalusia 7B. Bellavista. Les Franqueses del Vallès

93 023 09 82 ·      680 738 259

CAMPANYA DE LA RENDA 2017
Declaració Renda a 30 €

El CB Granollers masculí va per-
dre de 17 punts (68 a 51) el der-
bi vallesà que el va enfrontar al 
Recanvis Gaudí-CB Mollet B. Els 
molletans, que són penúltims, van 
aprofitar el tercer quart per aga-
far una distància de 13 punts que 
van eixamplar el darrer temps.  
Amb la derrota, els granollerins 
es mantenen en sisena posició, 
empatats a 35 punts amb Lliçà de 
Vall –setè– i Artés –vuitè– i molt 
lluny de les posicions que donen 
possibilitats a l'ascens. Diumenge 
(18.05 h, al pavelló del carrer Gi-
rona) rebran el Basquetpia Saba-
dell, novè a dues victòries del CB 
Granollers.

El femení guanya el líder
El primer equip femení va gua-
nyar el primer, el Sant Adrià, per 
49 a 40, i manté el pols per pujar 
a la quarta plaça que està només 
a una victòria de distància –ac-
tualment és cinquè–. Dissabte al 
vespre (21.15 h) viatjarà fins a la 
Garrotxa per enfrontar-se al 10è 
classificat, el CB Olot. 

ona cervera

BÀSQUET |  Copa Catalunya /  Primera Fem.  VA CAURE CONTRA EL CB MOLLET B

El CB Granollers s'acomiada 
dels llocs d'ascens a EBA

DERROTA  El CB Granollers no va poder fer front al penúltim classificat

Or per a Méndez 
amb l'espanyola

Les nedadores d’artística júnior 
del CNG van tancar la seva parti-
cipació a la Lliga Catalana. En l'úl-
tima cita d’aquesta temporada de 
la categoria júnior es van disputar 
les rutines de duet i equip tècnic. 
Les granollerines, amb la seva ac-
tuació, van aconseguir penjar-se 
la medalla de plata, compartint 
podi amb el CN Kallipolis, primer, i 

el CN Tàrraco, tercer. En duets, els 
CNG va ser baixa.

Abril Conesa, amb l'absoluta
Abril Conesa és al Japó amb 
l’equip espanyol absolut partici-
pant en la concentració de Yama-
guchi. Aquest stage és previ a la 
participació de l’equip espanyol a 
la Japan Open de Tòquio. 

El gimnasta júnior del CNG Edu-
ard Méndez va penjar-se l'or per 
equips amb la selecció espanyola 
en la competició internacional 
TGW Austrian Team, celebrada 
a Linz. A nivell individual, Mén-
dez només va poder participar 
en quatre aparells a causa d'una 
lesió, i es va classificar 20è.

El Karate Nokachi va participar al 
Campionat de Catalunya que es va 
disputar a Llívia i del qual en va 
tornar amb 11 podis. Els ors van 
ser pels equips de Nagore Núñez, 
Iris Montejano i Gerard Serrano 
(kata aleví); Iria Esteban, Miguel 
Azor i Bezay Grediaga (kata juve-
nil); Erika Ortega, Joel Carvalho i 
Álex Bermejo (kata cadet); Ainoa 
Astorga, Noèlia Balaguer i An-
drea Astorga (kata sènior); Àlex 
Morales, Víctor Palacios, Álex Al-
mendros i Aitor Migueles (kumi-

te infantil); Xavi Sevillano, Íker 
Esteban i Yeray Sánchez (kumite 
cadet); i Kilian Raya, Joel Sánchez 
i Gabi Garcia (kumite juvenil). Les 
plates pel format per Alfredo Do-
minguez, Noèlia Balaguer, Rafa 
Migueles i Marta De Sande (kumi-
te sènior). Els bronzes van recau-
re en Andrea Fernández, Iona Lo-
bato i Xavi Sevillano (kata cadet); 
Denis Carvalho i Arnau Fernández 
(kumite infantil); i Miquel Azor, 
Besay Grediaga i David Morales 
(kumite juvenil). 

NATACIÓ ARTÍSTICA  VAN QUEDAR DARRERA DEL KALLÍPOLIS

KARATE  VAN SUMAR 11 METALLS ENTRE KATA I KUMITE

GIMNÀSTICA

Segona plaça per a les júniors

Pluja de medalles al català 
per al Club Karate Nokachi

El Formula 1 Gran Premio de Es-
paña 2018, que se celebrarà de 
l'11 al 13 de maig, presenta els 
seus horaris amb alguns canvis 
significatius. El més rellevant és 
que la graella del Mundial d'F1 
prendrà la sortida a les 15.10 h de 
diumenge.

La resta de sessions, tant les 
d'entrenaments lliures com les 
de cronometrats, s'endarrereixen 
també una hora. D'aquesta mane-
ra, el Gran Premi d'Espanya serà 
el primer en introduir el nou ho-
rari europeu aquesta temporada. 
El divendres es faran els primers 
entrenaments lliures d'11 a 12.30 
h i els segons de 15 a 16.30 h. El 
dissabte a les 12 h tornaran a sor-
tir a pista, per última vegada abans 
de la disputa de la classificació, la 
qual es farà de 15 a 16 h. El cap de 
setmana culminarà amb la cursa 
del Gran Premi de F1a les 15.10 h.

Les categories de suport que 
acompanyen l'F1 sortiran a pista 
divendres per completar els as-
saigs lliures; es començarà per les 
GP3 Series a les 9.30 h i s'acabarà 

Novetats en els 
horaris del Gran 
Premi de Fórmula 1

MOTOR |  Fórmula 1  EL GP COMENÇARÀ UNA HORA ABANS

amb la Porsche Mobil 1 Supercup 
a les 18.45 h; així com els assaigs 
oficials del FIA Formula 2 i de les 
GP3 Series, a les 16.55 i 17.50 h 
respectivament.

El Circuit també ha presentat un 
programa d'actes paral·lels. 

Ciclisme

Dissabte i diumenge es va celebrar 
al Circuit de Barcelona-Catalunya la 
tercera edició del BiCircuit, un cap de 
setmana dedicat a les bicicletes en el 
qual es van poder viure les 24 Hores 
Madform BiCircuit –que se les van 
emportar l'equip Wolfpro-Optica Ris-
sol– i la Folding Friends, una cursa de 
bicicletes plegables de tres voltes al 
circuit i on tots els participants anaven 
vestits amb corbates i americanes.

LES BICICLETES 
OMPLEN EL CIRCUIT 
UN CAP DE SETMANA

Dimecres el FC Barcelona va res-
cindir el contracte del granollerí 
Gerard López, que ha estat al cap-
davant durant gairebé tres tempo-
rades de l'equip del filial del Barça.

L'adéu del tècnic feia dies que 
es veia a venir, després d'una rat-
xa de partits amb mals resultats 
que han acabat amb la paciència 
de la directiva blaugrana.

A sis jornades per acabar la lliga, 
el Barça B arrossega nou jornades 
sense vèncer i és en posicions de 

descens a Segona B, a dos punts 
de la salvació. La rescissió del 
contracte s'ha fet efectiva un cop 
el substitut, Javier García Pimien-
ta, ha acabat de disputar la Youth 
League amb el Juvenil A, i ara es 
podrà fer càrrec del filial del Barça 
fins a final de temporada. 

En un comunicat, el FC Barce-
lona agraeix l'esforç i dedicació 
del granollerí, que marxa amb un 
balanç de 48 victòries, 30 empats 
i 39 derrotes. 

El Barça B rescindeix el 
contracte de Gerard López

FUTBOL  L'ENTRENADOR GRANOLLERÍ DIU ADÉU AL CLUB DESPRÉS DELS MALS RESULTATS DE L'EQUIP
arxiU

GERARD LÓPEZ
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Després d'aconseguir la perma-
nència a la Divisió d'Honor –la 
màxima categoria estatal–, l'As-
sociació Granollers Esportiva de 
bàdminton ha començat a prepa-
rar la nova temporada, però s'han 
trobat amb un escull que no s'epe-
raven, la marxa de Blanca Lucas  
–una de les millors jugadores d'Es-
panya– als Estats Units. "Marxo 
per acabar la carrera de biotec-
nologia allà. He vist que a San 
Diego hi ha un centre on pots 
entrenar amb alguns dels mi-
llors exjugadors del món, i vull 
intentar entrar-hi. La veritat és 
que estic molt il·lusionada", co-
meta Lucas sobre el seu comiat.

Dani Garcia, entrenador del 
primer equip del club, assumeix 
que és un cop dur a l'estructura 
de l'equip, però "estem buscant 
la millor opció per suplir-la". 
L'entitat granollerina està en con-
tacte amb diversos volantistes, 
tant nacionals com d'altres països, 
però encara no hi ha cap contacte 

xavier solanas

BÀDMINTON  LA GRANOLLERINA, UNA DE LES MILLORS VOLANTISTES ESPANYOLES, MARXA A ACABAR LA CARRERA ALS EUA

La marxa de Blanca Lucas complica 
el nou projecte del bàdminton

tancat. "Una vegada vam assolir 
la permanència, ens vam posar 
a treballar; la veritat és que 
és molt agradable quan par-
les amb jugadors i tots estan 
encantats de que un club com 
nosaltres s'interessi per ells, 
perquè ens consideren un club 
seriós", diu Garcia. 

Enguany es va aconseguir man-
tenir-se en la darrera jornada, 
en una temporada que "ha sigut 
una muntanya russa i on no 
vam saber gestionar el bon ini-
ci que vam fer". Ara, de cara a la 
propera campanya, el club té el 
dilema de decidir si apostar per 
enfortir l'equip amb alguns fitxat-
ges que "ajudin al bloc de casa a 
ser millors i provoquin un salt 
qualitatiu" o, en canvi, "seguir 
apostant per la gent de la base, 
que és el que hem fet durant 
tots aquests anys". Com sempre, 
al final, el que manarà seran els 
diners que es podran invertir en 
la confecció de l'equip.   ORiOl FONt

Monroy i Piris, fora de les medalles
De divendres a diumenge es va celebrar al pavelló del Congost el 
Campionat d'España Sub-19 i de Parabàdminton (10*). Dos dels 
representants granollerins, Joan Monroy i Carlos Piris, van caure a 
quarts de final en dobles, fet que "va ser una sorpresa perquè com a 
parella són de les millors. Potser es van presionar massa pel fet de 
jugar a casa", comenta Dani Garcia, entrenador dels dos jugadors al club 
granollerí. Precisament, Garcia serà el proper en competir. Serà al 
Campionat d'Espanya sènior, on té moltes possibilitats de guanyar.

FUTBOL SALA | Nac. Cat.

WATERPOLO | Primera Div.

El CEFS s'allunya 
dos punts del líder

El waterpolo acaba 
la lliga en novè lloc

Amb l'empat a 3 contra el Clot 
i la victòria del Ripoll contra el 
Tiana, el CEFS Ciutat de Grano-
llers veu com la primera plaça 
de la competció se li allunya 
dos punts més. Els granollerins 
són segons i dissabte (19 h al 
pavelló de Can Bassa) rebran 
al Futbol Sala Borges, que amb 
23 punts, milita en la novena 
posició de la lliga de Nacional 
Catalana.

L'equip absolut masculí de 
waterpolo del CNG va perdre 
contra el líder, l'AR Concepción- 
Ciudad Lineal, per 9 a 12, en el 
darrer partit de lliga. Aquest re-
sultat fa baixar els granollerins 
una plaça a la classificació i 
acaben la competició en el novè 
lloc. Acabada la lliga regular, la 
secció que dirigeig Pablo Quat-
troccio ja està treballant de cara 
a la propera temporada.
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Enric Prat de la Riba, 68. Granollers
www.global-bits.com
bits@bits-educacio.com

FORMACIÓ ON-LINE
• Formador de formadors. 80 hores. Inici 7 de maig
• Excel 2016 bàsic. 40 hores. Inici 14 de maig
• Excel 2016 avançat. 40 hores. Inici 3 de maig
• Community Manager. 80 hores. Inici 14 de maig
• Publicitat en cercadors (SEM). Google Adwords
  40 hores. Inici 8 de maig

CURSOS TOTALMENT SUBVENCIONATS 
PER A JOVES MENORS DE 30 ANYS 
APUNTATS A GARANTIA JUVENIL
• Anglès A2. 125 hores.
• Reparació i muntatge d'ordinadors. 155 hores.
• Com realitzar una pàgina web 
 amb WordPress. 90 hores.
Només cal presentar DNI i inscripció a Garantia Juvenil
(si no ho estàs, nosaltres t'ajudem)

93 844 32 25

CULTURA
'The sense of an ending''El Grúfal', diumenge al Petit Cineclub
Aquest és el títol que el Cineclub de l'AC ha triat 
per aquest divendres (19 i 22 h) i diumenge 
(19 h) a l'habitual projecció de cinema en versió 
original subtitulada del Centre Cultural. El film 
de Ritesh Batra es va estrenar l'any passat.

El Petit Cineclub de l'AC ha preparat una sessió especial 
vinculada al Sant Jordi amb la pel·lícula El Grúfal, basada 
en l'àlbum il·lustrat de Julia Donaldson i Axel Scheffer.  
La sessió, que es recomana per a infants majors de 3 anys, 
serà diumenge a les 17 h al Centre Cultural.

Adala & The same 
song band i Senyor 
Oca, a les Barraques 
de l'Ascensió
Un dels referents del rap català, 
Senyor Oca, i els grups de reggae 
Adala & The same song band se-
ran a l'escenari de la cinquena 
edició de les Barraques de l'As-
censió, que també se celebrarà el 
dissabte 12 de maig, organitzada 
per les colles de Blancs i Blaus, 
Diables, Xics i Jovent Ignorat, i 
amb la col·laboració de CCOO, 
Spartans, Granollers Pedala, Òm-
nium, Pingra, Anònims, el bar de 
La Troca, Frankfurt92, HatMan's, 
Tramuntana, El Patufet, Puput, Ca 
l'Espinasa i Fradera. 

The same song band va néixer el 
2014 de la unió de músics joves de 
reggae de Barcelona, provinents 
de bandes com A4 Reggae Orques-
tra i The Cold Decembre. Ara s'ha 
unit a Adala, un projecte coetani 
de Guillem Simó també de música 
d'arrel jamaicana. 

Més activitats i L'Home Llop
A banda dels concerts, que comen-
çaran a les 23.30 h i es clouran amb 
el PD Rialles Sound System, la pro-
gramació de les barraques comen-
çarà amb una pedalada a les 10.30 
h, seguida d'una cursa solidària 
(les inscripcions començaran a les 
10 h a la plaça de les Hortes). A les 
12 h, hi haurà un vermut musical 
amb L'Home Llop & The Astramats, 
seguit d'un dinar popular a les 14 
h (els tiquets de 6 euros es poden 
comprar al bar de Roca Umbert 
i a les barraques durant el matí). 
Amb la producció de Marc Serrats 
i Jordi Rexach com a tècnic de so i 
mescles, L'Home Llop & The Astra-
mats donem forma i cos a un recull 
d'estandards del jazz i de composi-
cions de la música jamaicana i de la 
música moderna en general.

Ja a la tarda (16 h) hi haurà una 
sobretaula amb chill out i gintò-
nics. A les 17 h començarà la gim-
cana infantil, que acabarà amb un 
berenar per a tots els participants.

El correbars
El ja tradicional correbars comen-
çarà a les 20.30 h. Les inscripcions 
es podran fer a les mateixes bar-
raques a partir de les 19.30 h i les 
places són limitades. 

MÚSICA

GRANOLLERS. El dissabte de l'As-
censió –12 de maig– els saltim-
banquis prendran el carrer An-
selm Clavé i la plaça Barangé per 
oferir als vianants set pistes d'es-
pectacles circenses i de la Com-
media dell'Arte que mostraran 
"el circ en moviment i imatges 
molt poètiques", destacava la re-
gidora de Cultura, Mireia López, 
en la presentació dijous a La Troca 
de la Passada de l'Ascensió.

Es tracta d'una activitat "única, 
en què tradició i innovació van 
de bracet, i hi ha moltes coses 
difícils de veure a un altre mu-
nicipi", considera el coordinador 
de la Passada, Paco Cruz, qui re-
corda que, tot i el canvi de mo-
del de la tradicional desfilada, es 
"manté l'esperit d'una fira, que 
és mostrar coses". I per ensenyar 
el món dels saltimbanquis i el circ 
Granollers ha comptat amb uns 
assessors de luxe, com Marcel·lí 
Puig i Bienve Moya. Cruz explicava 
que, amb l'ajuda també de l'Esco-
la Superior d'Art Dramàtic (ESAD) 
de l'Institut del Teatre de Barcelo-
na, s'ha ideat una "passada espe-
cial, en què la gent desfilarà per 
buscar les propostes que ha tri-
at. Hem inventat una cosa que 
genera identitat i sorpresa", 
destacava l'alcalde, Josep Mayoral.

La Passada de l'Ascensió comen-
çarà a les 17 h amb l'entrada de la 
troupe d'artistes a la ciutat, acom-

La Carretera tindrà sis pistes circenses i la plaça Barangé serà travessada per funambulistes

utilització de la bàscula i els plats 
xinesos de la Bella Tour i la des-
tresa dels equilibris mà a mà del 
duo Leti&Fer; a la pista 5, la sor-
prenent habilitat dels malabars de 
rebot de Fernando Pose, i a la pista 
6, Escarlata Circus oferirà un com-
pendi d'arts del circ en el marc de 
l'espectacle Llenties i Marabú.

Un cop acabada aquesta part, la 
banda de músics recollirà els es-
pectadors i els conduirà fins a la 
plaça Barangé, on hi haurà la pista 
7, on els funambulistes de La Cou-
pole, d'Olivier i Valerie Roustand, 
amb la col·laboració de la compa-
nyia La Corcoles de Mariona Moya, 
travessaran l'espai de nord a sud i 
de llevant a ponent, i faran també 
un espectacle de corda penjant. Es 
tracta d'un espectacle dissenyat 
amb el desaparegut compositor de 
Vinaròs, Carles Santos, que incor-
pora la seva música.  M.ERAS

m.e.

A LA TROCA  Montse Vellvehí i Jordi Vilà, de l'ESAD, en primer terme

TRADICIÓ  EL MÓN DEL CIRC I DE LA COMMEDIA DELL'ARTE PROTAGONITZARAN, EL 12 DE MAIG, LA PASSADA DE L'ASCENSIÓ

La desfilada dels saltimbanquis

panyats d'una banda de músics –la 
Zampone Brass– i Claret Clow, que 
farà l'entrada de les companyies al 
circ, que tindrà una carpa a la car-
retera, des de la plaça Maluquer al 
Museu, amb sis pistes. Aquestes 
veuran començar els espectacles a 
les 18 h, primer a les senars i des-
prés a les parells, alternativament, 
de manera que a cada pista hi haurà 
dues actuacions i "tothom podrà 
veure quatre espectacles, més el 
número final", apuntava Cruz.

A la pista 1 –l'única en què l'es-
pectacle serà ininterromput– ac-
tuaran els alumnes del darrer curs 
d'interpretació de l’ESAD de l’Ins-

titut del Teatre de Barcelona que 
representaran dos espectacles: 
Bufó i Commedia dell'Arte, "pas-
sat per un estil contemporani i 
transgressor", explicava el profes-
sor de l'escola Jordi Vilà. "A més, 
serà molt profitós per als alum-
nes que hi participaran", afegia 
Montse Vellvehí, qui reafirmava la 
"vocació de servei públic i nacio-
nal" de l'Institut del Teatre.

A la pista 2, hi haurà la contor-
sionista Shakti Olaizola; a la pista 
3, el mestratge en el domini de 
les baldufes de Pablo Potocnjak, 
el senyor baldufes; a la pista 4, la 
simpàtica i sempre complicada 

n La jornada s'iniciarà a les 12 h, amb 
la descoberta d'una exposició fotogrà-
fica davant la Fonda Europa, produïda 
per l'Institut del Teatre, sobre mim i 
pantomima. Durant el curs 2016-2017 
es van complir 40 anys de la creació 
de l’Escola de Mim i Pantomima de 
l’Institut del Teatre de la Diputació de 
Barcelona. Aquesta exposició és un 
recull fotogràfic d’aquests 40 anys, 
acompanyada d'un audiovisual. La 
mostra es podrà veure durant tot el 
dissabte de l'Ascensió i també del 15 
de maig al 3 de juny a La Troca. Cen-
tre de Cultura Popular. El comissari de 
l'exposició, Jordi Vilà, recordava que el 
seu primer espectacle de mim va ser, 
precisament, a Granollers, l'any 1971 
amb Xesco Boix i Ton Font. Vilà també 
recordava que els saltimbanquis sem-
pre anaven acompanyats dels mon-
timbanco, que també s'enfilava per 
captar l'atenció de la gent, però, en 
aquest cas, amb una intenció comerci-
al. Així, vinculava la passada amb la fira 
de l'Ascensió, "en què saltimbanquis i 
comerç també van junts".

MOSTRA SOBRE ELS 40 
ANYS DE L'ESCOLA DE 
MIM I LA PANTOMIMA
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GRANOLLERS. Unes 300 persones 
van escoltar diumenge el Passodo-
ble berlinés de Carles Santos al parc 
de Ponent de Granollers, en un mo-
ment en què el performer, ballarí i 
amic de Jordi Benito, Toni Jodar, en-
trava al llac per inaugurar la instal-
lació que l'artista conceptual grano-
llerí va deixar llegada a la ciutat.

Jodar va fer l'actuació d'ober-
tura de l’acte d’inauguració de la 
instal·lació permanent amb l’ar-
milla de Jordi Benito, que tant el 
significava, i dins del llac on a par-
tir d’ara hi haurà (en nou blocs de 
granit) la partitura de l’obra que 
Santos va dedicar a Benito (Gra-
nollers 1951- Barcelona 2008).

L’actuació de Jodar va donar pas 
als parlaments. La primera tinent 
d’alcalde, Alba Barnusell, va afir-
mar que era un "dia màgic" i va 
explicar que "després de molts 
anys i gràcies a la col·laboració 
de molta gent, per fi s’ha pogut 
fer realitat aquesta instal·lació 

Unes 300 persones reben l'obra 
de Jordi Benito al Parc de Ponent

xavier solanas

ART  EL PERFORMER, BALLARÍ I AMIC DE L'ARTISTA GRANOLLERÍ, TONI JODAR, VA OBRIR L'ACTE D'INAUGURACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ PERMANENT AL LLAC

PONENT  El parc acull nou blocs de granit amb la partitura de l'obra que Carles Santos va dedicar a Jordi Benito

que va pensar Jordi Benito en 
vida". Tot seguit, Vicenç Altaió, 

comissari del projecte, va explicar 
els quatre elements que formen 

aquesta instal·lació i va destacar 
que "Benito, al final de la seva 

vida, tenia la dèria que tot allò 
efímer havia de tenir una per-
manència i per això va oferir a 
l’alcalde un document que s’ha 
interpretat durant deu anys i 
que avui estem inaugurant".

L’arquitecta i amiga de Benito 
Beth Galí va recordar l’esperit de 
l’artista i va afirmar que "avui el 
tornem a tenir aquí, en aquest 
parc inacabat que sembla que 
estigui esperant que Jordi Be-
nito reaparegui un altre cop". 
L'alcalde, Josep Mayoral, va fer un 
repàs a la cronologia del projecte i 
va explicar que "en Jordi tenia la 
necessitat d’estar present amb 
la seva obra a la seva ciutat. 
Sempre havia expressat la seva 
identitat granollerina arreu del 
món". Mayoral va definir el pro-
jecte com un monument de país i 
com un espai per fer-nos pregun-
tes i va afirmar que "aquí hi ha 
l’esperit d'en Jordi, però també 
el de Granollers".

L'acte d'inauguració de la instal-
lació permanent de Jordi Benito 
al parc de Ponent va acabar amb 
una acció a càrrec d'alumnes de 
l’Escola Municipal de Música Jo-
sep Maria Ruera que van fer una 
improvisació sobre una música de 
Carles Santos. i
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TEATRE  UNA DE LES OBRES MÉS DESTACADES DE LA CARTELLERA D'ENGUANY ARRIBA AL TAG

Josep M. Pou es posa a la pell 
del capità Ahab de 'Moby Dick'

GRANOLLERS. El veterà Josep Ma-
ria Pou convida el públic del TAG 
a ofegar-se en la profunditat de 
l’ànima del capità Ahab, que en-
carna una barreja de bogeria i 
obsessió. Moby Dick és una de les 
obres més importants del panora-
ma teatral actual, protagonitzada 
ara per un dels més reconeguts 
actors de l’escena estatal, el mo-
lletà Josep Maria Pou, i dirigida 

per Andrés Lima. Un clàssic sobre 
la destructiva persecució de la 
gran balena blanca que compta, 
a més, amb l’adaptació de l’obra 
a l’escena teatral a càrrec de Joan 
Cabestany.

Sens dubte, una de les obres 
més conegudes de la literatura 
universal i, de fet, una obra de la 
qual s’han fet moltes adaptacions 
al terreny teatral. No obstant això, 

tag

PROTAGONISTA  Josep M. Pou es converteix en l'obsessiu capità Ahab

el muntatge que presenta Andrés 
Lima està inspirat molt especial-
ment en la figura d’Ahab i la seva 
obsessió per caçar la balena. 

Un muntatge amb una esceno-
grafia imaginativa i projeccions 
audiovisuals al fons de l’escenari 
per crear ambients molt diferents 
en determinats moments de l’obra.

Amb aquesta versió teatral, in-
terpretada pel lloat Josep Maria 
Pou, es pot retornar al clàssic i 
valorar-lo, no només com una de 
les novel·les més apassionants 
que s’han escrit mai, sinó també 
com una profunda exploració dels 
racons més obscurs de l’ànima hu-
mana.

La música també a escena
L'espectacle, que es pot veure en 
castellà, es completa amb la músi-
ca ideada per Jaume Manresa, que 
va gravar un cor de 40 veus sota 
la direcció de Juan Pablo de Juan, i 
amb l'escenografia de Beatriz San 
Juan.  

Ds 28 d'abril, 21 h
TAG. Preu: 25 € (12, a la zona B)

GRANOLLERS.  El trio de post-rock 
granollerí Golíat ha estat el grup 
guanyador del concurs [És] Mú-
sica per a bandes emergents amb 
músics d'entre 18 i 30 anys, que 
dissabte es va celebrar a les places 
de la Porxada i l'Església.

La banda, formada per David C. 
Güell a la bateria i teclats, Marçal 
Itarte Aguiló al baix i Marçal S. 
Rubal a les guitarres i veu, ha ob-
tingut un premi de 1.000 euros en 
metàl·lic i el dret a la participació 
al cartell del Festival Musik N Viu 
2018 del dia 28 de juny al parc 
Torras Villà.

Golíat, que té tres treballs au-
toproduïts i autoeditats, es ca-
racteritza per l'experimentació i 
l'energia així com pels passatges 
atmosfèrics i sintetitzadors i les 
veus potents en català.

Els guanyadors van actuar dis-
sabte a la tarda a la plaça de l'Es-
glésia, on també va tocar Reset in 
May. La resta de bandes partici-
pants –La Cabanya, Perrø i Red- 
Led– van tocar a la Porxada.

L'[És] Música es va cloure amb 

El monologuista David Barragán, 
amb més de 17 anys d'experièn-
cia en el món de l'humor, serà di-
vendres (21 h) al Gra en el marc 
del cicle d'oci Dnit. En la sessió, el 
còmic no es limita a explicar his-
tòries, sinó que en fa partícip el 
públic i crea situacions més inver-
semblants i personatges absurds. 
Barragán aconsegueix les rialles 
per mitjà de dues vies: el monò-
leg que porta a pensar és veritat, 
i les situacions originals personals 
portades a l'extrem. Tothom qui 
vulgui riure una estona pot passar 
aquest divendres pel Gra. L'entra-
da és gratuïta. 

D'altra banda, dissabte (20.30 
h) l'entitat Asgram organitza un 
nou Concert de Lluna Plena i, en 
aquesta ocasió, hi ha convidat 
Firstmen, un grup de joves estu-
diants del conservatori de música 
de Granollers, que faran versions 
de rock i funky, i potser algun 
tema propi que actualment estan 
produint. El quartet va participar 
l'any passat al concurs [És]Músi-
ca, en la categoria de menors de 
18 anys, i van ser-ne els guanya-
dors, de manera que van actuar 
al Musik N Viu Off. Així, doncs, 
dissabte al Gra es tindrà una nova 
oportunitat d'escoltar-los.  

Golíat guanya l'[És] Música David Barragán serà al Dnit
MÚSIC  LA BANDA DE DAVID G.GÜELL, MARÇAL ITARTE I MARÇAL S. RUBAL SERÀ AL MUSIK N VIU EL CONCERT DE LLUNA PLENA ANIRÀ A CÀRREC DE FIRSTMEN

un concert de la formació gua-
nyadora de la passada edició, In-
flexión, durant la qual el jurat va 
tenir temps de deliberar, abans 
d'anunciar el grup vencedor.

El concurs és una iniciativa de 
l'Ajuntament de Granollers i l'AS-
GRAM, Associació Granollerina de 
Músics, orientada a donar suport 

a la creació i difusió musical jove, 
i que s'adreça a joves d'entre 18 
i 30 anys de Granollers i el Vallès 
Oriental. 

Enguany, la categoria I[és]Músi-
ca, per a joves músics de 12 a 18 
anys estudiants de secundària, ha 
quedat anul·lada perquè no s'hi 
ha presentat cap grup.  M.E.

El meu nom és Hor és el segon 
espectacle de la companyia PSi-
RC, una peça basada en la poesia 
visual, l’expressió personal, l’es-
tudi del moviment i la tècnica del 
circ (la manipulació d’objectes i 
les marionetes). A l'espectacle, 
preparat a Roca Umbert i que 
diumenge es podrà veure al TAG, 
PSiRC posa en primer pla allò que 
el circ representa per a cadascun 
dels components: emoció, vivèn-
cies personals reflectides a través 
del cos, plasticitat del moviment i 
fragilitat del risc.

L’espectacle investiga a través 
d’una barreja de tècniques i dis-
ciplines el moviment màgic de 
les marionetes, motor expressiu i 
emotiu de l’espectacle. Sense que 
tinguin una presència directa en 
la peça, els artistes han begut de 
diverses fonts artístiques a l’hora 
d’entrar en mons abstractes, com 
ara l'obra del pintor Edgar Ende.

PSiRC va néixer el 2011 i està for-
mada per Adrià Montaña (àgil de 
mans a mans), Wanja Kahlert (por-

tor de mans a mans) i Anna Pas-
qual (perxa xinesa). El seu primer 
espectacle, Acrometria, va girar du-
rant 3 anys per Europa i Amèrica 
Llatina en 12 països. Amb més de 
120 representacions, l’espectacle 
va rebre guardons rellevants, com 
el premi a l’espectacle de nit de la 
darrera edició de FETEN, el guardó 
Freiburger Leiter de la Kulturbörse 
de Freiburg 2016 com a espectacle 
d’arts de carrer, el premi Zirkolika 
2012 a la millor companyia novell i 
el FAD 2013 - Aplaudiment a la cre-
ació emergent.

La companyia va preparar l’es-
pectacle El meu nom és Hor durant 
la residència al Centre d’Arts en 
Moviment de Roca Umbert i ha es-
tat seleccionada pel projecte eu-
ropeu De Mar a Mar, cofinançat en 
el marc del programa POCTEFA 
pel Fons Europeu de Desenvolu-
pament Regional (FEDER).  

CIRC  UNA INVESTIGACIÓ SOBRE EL MOVIMENT DE MARIONETES

L'art circense i la poesia 
visual se citen al TAG

xavier solanas

SOTA LA PORXADA  Els concerts es van repartir entre dues places

'El meu nom és Hor' és el segon espectacle 
de la companyia PSiRC, preparat a Roca Umbert

Dg 29 d'abril, 19 h
Teatre Auditori (TAG). Preu: 10 €

El cor Kanti Kune de la Garriga 
actuarà a Santa Maria de Llerona
El cor Kanti Kune de la Garriga, en el marc del cicle musical Encicla't, 
actuarà dissabte (19 h) a l'església de Santa Maria de Llerona, en un 
concert organitzat per l'Associació d'Intercanvis Socials i Culturals. El 
recital es dedicarà a la música sacra europea des del renaixement i fins 
al segle XXI. El cor Kanti Kune va néixer el 2014 amb la vocació de di-
fondre la música coral de tots els temps, estils i procedències, i va fer el 
seu primer concert ara fa prop de dos anys.
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Llibreters i floristes han tancat el Sant Jordi amb èxit de vendes 
després d'una diada que, en caure en dilluns, va impregnar els 
carrers ja des de dissabte. Diumenge les parades ja s'instal·la-
ven a la Porxada i a la carretera. A més, la Gralla reunia durant 

tot el dissabte uns 40 d'autors per signar els seus llibres. Entre 
d'altres, hi va ser Martí Gironell, autor de La força del destí –la 
novel·la més venuda d'aquest Sant Jordi– i el periodista Xavi 
Tedó, coautor d'Operació urnes –el llibre de ficció més venut–.

Diumenge va tenir lloc la tradicional trobada d'autors i autores comarcals, dinamitzada per l'escriptora  
Núria Pujolàs, que va aplegar una cinquantena d'escriptors del Vallès Oriental que han publicat llibre el 
darrer any. Jordi Masó, pregoner de Sant Jordi d'enguany a Granollers, tancava l'acte.

La diada del llibre i la rosa 
s'estén de dissabte a dilluns

La diada de Sant Jordi en imatges

AUTORS LOCALS I COMARCALS  La tradicional trobada a les escales de l'ajuntament

ANTONI BASSAS  El periodista de 'Bon dia, són les vuit'

ANY FABRA Endevinadors del futur a través del diccionari

JORDI MASÓ  Va oferir un pregó irònic i intel·ligent a la Porxada

Dissabte La Gralla va convidar una quarantena d'autors a 
signar els seus volums i diumenge Jordi Masó va fer el pregó

'LLEGIR ÉS PERJUDICIAL PER A LA SALUT' 
(fragment del pregó de Jordi Masó) 
[…] "Hauríem d'encetar un pla paral·lel que alertés 
dels perills de la lectura per la salut de l'individu. […] 
Els anuncis adreçats als joves haurien de contagiar 
vitalitat: «Viu la vida: passa de llegir!» […] Aques-
ta tasca pedagògica seria insuficient si no ens bus-
quéssim la complicitat d'aquells que proveeixen els 
llibres, és a dir, els bibliotecaris i els llibreters. L'ob-
jectiu seria fer més dificultós l'accés a la lectura. Tant 
les biblioteques com les llibreries haurien de reduir 
progressivament els seus horaris d'obertura fins a 
fer-los aleatoris, de manera que en la compra d'un 
llibre hi intervingués la sort, l'atzar. […] Encara que, 
no ens enganyem, el nostre pla no està exempt de ris-
cos i d'inconvenients col·laterals […]. Els editors, per 

exemple, passarien una mala època, perquè publica-
rien poques novetats i les vendes anirien a la baixa. 
Als autors encara els costaria més trobar qui els pu-
bliqués i molts llibreters haurien de buscar-se feines 
alternatives. […] Ara bé, considerem els guanys que 
obtindríem gràcies a aquestes mesures: d'una banda, 
alertant sobre els perills de la lectura incentivaríem 
la curiositat primigènia de tastar el fruit prohibit; de 
l'altra, si en dificultéssim l'accés, el llibre recuperaria 
la categoria d'objecte cobejat […].

No tardarien a convocar-se manifestacions per re-
clamar un racionament de llibres més just —i més 
generós— amb consignes com ara «Nosaltres llegim, 
nosaltres decidim» o bé «Més lectura i menys dicta-
dura». […]

Llegiu la versió íntegre a somgranollers.cat/opinio

Participació d'autors comarcals

El pregó

xavier solanas

xavier solanas

MARTÍ GIRONELL  Autor de la novel·la més venuda

xavier solanas

@aidaa28

xavier solanas
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Mans Unides lliura els premis 
del concurs de contes solidaris
La Sala Tarafa va acollir dissabte 
el lliurament de premis de la 15a 
edició del Concurs de Narracions 
Solidàries que organitza Mans 
Unides, i que va incloure tam-
bé una xerrada d'alumnat de 4t 
d'ESO de l'Escola Cervetó, que va 
transmetre la seva visió sobre el 
malbaratament alimentari.

L'acte, que començava amb la 
projecció del vídeo de la campa-
nya de l'entitat Comparteix el que 
importa, va comptar amb la pre-
sència de l'alcalde, Josep Mayoral; 
Maria Carmen Olivencia, direc-
tora de l'oficina de Roger de Flor 
de CaixaBank, i Joan Quintana, 
delegat de Mans Unides al Vallès 
Oriental.

També es van projectar dos 
clipmetratges com a exemple dels 
que s'han presentat al concurs 
estatal de clipmetratges de Mans 
Unides, en les categories d'escola 

i general. En aquest últim l'auto-
ra, Marta Castillo, va explicar què 
vol transmetre en el seu treball en 
Nuestro papel en la receta.

Va tancar l’apartat cultural 
Montserrat Mas, promotora cultu-
ral i membre del jurat. En la seva 
conferència, va saber transmetre 
les aportacions dels participants 
en el concurs. En les mirades dels 
finalistes es notava la satisfacció 
quan llegia part del seu treball.

L'acta de Jurat, format per Joan 
Sala Vila, Lambert Botey i Mont-
serrat Mas, va ser llegida pel 
voluntaris de Mans Unides i els 
components de la mesa d’autori-
tats lliuraren els premis a tots les 
guanyadors.

A la categoria de 10 a 11 anys 
es van presentar 88 treballs, dels 
quals van resultar guardonats La 
revolta dels aliments, de Guillem 
Riera de l'Escola Pia de Granollers 

com a primer premi; La nevera 
d'en Joan, de Marc Gálvez, i Les 
dues escombraries que van canviar 
el món, de Martina Ferrer, segon i 
tercer respectivament, i ambdós 
alumnes de l'Escola Pia de Caldes.

Pel que fa a la categoria de 12 a 
13 anys, s'hi van presentar 69 tre-
balls i va guanyar el primer premi 
Edgar Molina de l'Escola Munici-
pal del treball de Granollers amb 
És de nit; el segon, Víctor Sánchez 
de l'Escola Pia de Caldes, amb El 
Pitet de la Valentina, i Laia Canut 
de l'Escola Cervetó de Granollers 
amb el treball No per tenir més, se-
ràs més feliç.

A la categoria de 14 a 15 anys es 
van presentar 64 escrits i el jurat 
va premiar, en primer lloc, Antoni 
Romero de l'Escola Cervetó, amb 
T'explicaré una història; el segon, 
Natàlia Garrigosa del Cor de Maria 
de Sant Celoni, amb Una estrella al 

GUANYADORS  Els premiats i els organitzadors a la Sala Tarafa

xavier solanas

cel, i el tercer, Hayat Ahaouari de 
l'Institut Bellulla de Canovelles, 
per A cada llar espanyola llencem 
a les escombraries una mitjana de 
76 kg/anys d'aliments, què cal fer 
per evitar-ho?

Finalment, a la categoria de 16 
a 18 anys es van presentar 16 
treballs i el premiat va ser S'ha 

acabat el bròquil, signat amb el 
pseudònim Manowli i d'un alum-
ne desconegut que no va adjuntar 
el sobre amb les dades. El segon 
premi ha estat per Sóc de tothom, 
sóc un dret, de Maria Parés de l'Es-
cola Cervetó, i el tercer per a Sí, jo 
també, de Gemma Jané de l'Avet 
Roig de Sant Celoni.. 

La diada de Sant Jordi en imatges

DIA DEL CONTE  La mainada atenta a una de les contecontes de la jornada de dissabte SARDANES A LES FRANQUESES  Els més menuts dels Sardanistes Franquesins a l'Espolsada

Per despertar el gust per la lectura i els espectacles, l'Editorial Alpina –amb la col·laboració de Gran Centre– va desplegar dissabte durant tot el dia activitats 
relacionades amb els contes a la plaça Maluquer i Salvador. D'altra banda, dilluns la plaça de l'Espolsada es convertia en el centre neuràlgic del municipi i 
acollia una ballada dels Sardanistes Franquesins, que mostraven el talent dels més petits –infants de poc més de 2 anys–.

Actes de Sant Jordi per als més petits

xavier solanasxavier solanas
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

Previsió meteorològica
de dijous 26 al diumenge 29 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

24º 12º 24º 12º 22º 12º 22º 12º

LES FRANQUESES. Per quart any 
consecutiu, el parc del Mirador de 
Bellavista s’ha omplert d’activi-
tats per donar la benvinguda a la 
primavera. Aquesta trobada és ja 
un clàssic que convida les famílies 
a gaudir d’una tarda de jocs i de 
tallers en aquest espai. L’objectiu 
de la trobada és obrir el parc a 
tots els veïns de les Franqueses i 
fer d’aquest espai un punt de re-
ferència del lleure en família del 
municipi. De fet, durant els dar-
rers anys s’han anat introduint 
elements i racons pensats per 
convertir-lo en una zona d’oci col-
lectiu amb jocs infantils, taules i 
bancs i més zones d’ombra.

Enguany, Sant Jordi i el circ han 
compartit temàtica. Durant tota la 
tarda de divendres van fer-s'hi ta-
llers de circ, fins i tot per a nadons, 
i els més aficionats als dolços i les 
manualitats van poder fabricar 
una rosa de llaminadures. Els as-
sistents també van poder berenar  
un tros de pa amb xocolata per 

agafar forces.
La Festa de la Primavera va es-

tar organitzada per la Taula d’En-
titats per a la Millora de Bellavis-
ta, i entre les associacions que 
van organitzar activitats hi havia 

l'Espai Nadó-Espai Infant (ENEI), 
l’Associació Gente del Barrio de 
Bellavista i el Grup de Diables de 
les Franqueses Els Encendraires, 
que van dirigir el final de festa 
amb una cercavila timbalera. 

xavier solanas

POPULAR  LA QUARTA FESTA DE LA PRIMAVERA VA APLEGAR DIVENDRES DESENES DE VEÏNS

La festa per impulsar l'ús del 
parc del Mirador es consolida

TALLERS DE CIRC Nens i nenes van poder provar el funambulisme al parc

Alumnat de 
l'ESMUC actua a 
les portes obertes 
del conservatori
L'Escola Municipal de Música i 
Conservatori Josep M. Ruera con-
tinua la setmana de portes ober-
tes aquest divendres amb dife-
rents activitats per a l'alumnat i, 
d'altres, adreçades a tots els pú-
blics. És el cas del concert d'alum-
nes de l'Escola Superior de Mú-
sica de Catalunya (ESMUC), que 
tindrà lloc a la sala d'actes a les 18 
h. A més, a l'aula 20 hi haurà, a les 
18.15 h, una classe oberta de cor-
da elemental amb Ernest Miralles. 
A l'aula 21, a les 19 h, hi haurà una 
altre classe de corda amb Chus 
Castro i Eduard Herrero, i a la 
planta baixa, a les 19 h, un concert 
de Debussy amb Daniel Rubies.  

Ambient medieval a Bellavista
Una vintena de parades es van instal·lar el cap de setmana a la plaça 
Major del passeig d'Andalusia de Bellavista –cinc del nucli i una de Corró 
d'Avall– i van traslladar els vianants a l'època medieval, sobretot gràcies 
a l'ornamentació i als xanquers especials que hi transitaven per primera 
vegada [a la foto]. Aquesta era la segona edició de la Fira Medieval que 
també disposava d'un espai lúdic infantil.

xavier solanas

BÀSQUET. DISSABTE 28, 18.05 h
CB Granollers - Bàsquet Pia Sabadell
amb Albert Rozas i Jordi Diéguez
FUTBOL. DIUMENGE 29, 17.00 h
EC Granollers - Reus B
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
HANDBOL. DIUMENGE 29, 20.00 h
BM Granollers - Saint-Raphael VHB
amb Eduard Batlles i Roger Santaeugènia

Programació Esportiva
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La Fira Embruixa't, finalment dissabte
Després d'anul·lar-se per culpa de la pluja, els carrers 
Sant Roc i Santa Anna acolliran dissabte (de 10 a 21 
h) la Fira Embruixa't. La mostra, organitzada per 
l'Associació de Comerciants del Rec al Roc, inclourà 
paradetes, tallers infantils, xerrades, ambientació i jocs.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa, la plaça Anselm Clavé de Cardedeu 
es convertirà diumenge al migdia en un gran tatami de judo. En aquesta ocasió, 
però, no s'hi veurà un combat, sinó l' espectacle Hand to hand, un projecte de 
dansa gratuït dirigit per l'artista granollerina Roser López Espinosa. Es tracta 
d'una proposta que López Espinosa qualifica com "un llac de cignes singular" 
en forma de combat, en què la dansa s'apropa a les arts marcials i juga amb les 
seves tàctiques i cadència. Així, mà a mà, dos ballarins –Roser López Espinosa i 
Magí Serra–componen una dansa en parella amb moviments precisos i joc net, 
on cada gest recorda una carícia. 

Cardedeu celebra el Dia  
Internacional de la Dansa 

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 26
17.30 h Biblioteca Municipal
Hora del conte. Nyam! Et menjaré! 
18 a 19 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Sucs detox
DISSABTE, 28
19 h Església Santa Maria de Llerona.
Cicle Musical Encicla't. Música Sacra 
Europea del Renaixement fins al s. XXI
DIUMENGE, 29
9 a 18 h Llerona
Sortida familiar. La Comtessa i el seu 
entorn. 
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx 
Circulació de Trens Tripulats

roser lópez espinosa

DIJOUS, 26
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de  
correspondència. Descobreix què 
passava a Granollers els anys 30
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz!
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Compres per internet 
de forma segura. Inicia't en les  
compres per internet
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència La meditación como 
herramienta para simplificar nuestras 
vidas. Amb el ponent Jorge Larruy
DIVENDRES, 27
17.30 h Museu Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
19 h Centre Cultural
Cinema en versió orginal
The Sense of an Ending 
21 h Gra.Equipament juvenil
Dnit: monòleg David Barragán
Activitat d'oci nocturn 
22 h Centre Cultural
Cinema en versió orginal
The Sense of an Ending
DISSABTE, 28
8 h Can Bassa 
Mercat setmanal
9 a 14 h Parc Firal 
Fira Abac-Gra (antiquaris,  
brocanters i col·leccionistes)
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça Perpinyà.
Encants solidaris de l’Associació 
Protectora d’Animals 
9 h Plaça Can Trullàs 
Encants solidaris de l’Assemblea 
d’Aturats
9 h Plaça de Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
10 h Carrer Corró
Fira de primavera. Botigues al carrer. 

Més que Comerç 
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. 16-36 mesos
12 h Plaça de la Porxada
Feria de abril
17 h Centre Cultural
Espectacle Flors i Violes
18.30 h Museu de Granollers
Artefactes. Taller familiar. Activitat  
a l'entorn de l'exposició Artefactes,  
de Mónica Rikic

20 h Gra. Equipament juvenil
Concerts de Lluna Plena. Activitat 
oberta i gratuïta
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Moby Dick. Josep Maria Pou es 
posa en la pell del capità Ahab en la 
persecució de la gran balena blanca
23 h Casino 
Festa de Salsa i Bachata
DIUMENGE, 29
10 h Centre Cívic Nord
VI Pedalada popular amb bicicleta
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Primats. La nostra petjada al seu món
Taller familiar 

13.30 h Centro Cultural Andaluz
Dinar i jocs al Centro Cultural  
Andaluz de Granollers
17 h Centre Cultural 
Petit Cineclub. El Grúfal.  
Per infants a de més de 3 anys. 
18 h Casino  
Ball Social. Amb Duo Dava 
19 h Teatre Auditori
Circ. El meu nom és Hor
Una irresistible obra de poesia visual 
guanyadora del premi Zirkolika 2012 
que atorga la revista de circ
19 h Centre Cultural
Cinema en versió orginal
The Sense of an Ending
20 h Teatre Auditori
Espectacle 360º. Conversa amb la 
companyia de El meu nom és Hor
Activitats 360º 
DILLUNS, 30
18 h Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura
DIMARTS, 1
10 h Biblioteca Can Pedrals.
Intervenció a l'aparador de la Biblioteca
Activitat de commemoració del  
80è aniversari del bombardeig  
del 31 de maig

AGENDA

Exposicions
Ajuntament
Carrer Girona, de la via a l’asfalt.
Exposició fotogràfica de l’AMGr. 
Fins al 25 de maig. 
Alliance Française
Exposició Incerts, fotografies 
d’Enric Canet. Fins al 30 de juny
Llibreria La Gralla
L’ànima dels informatius de 
TV3, del fotògraf Jordi Ribó. 
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
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 dimarts. 
Fins al 3 de maig
El Mirallet
Exposició de l’obra de Ferran 
Sedó. Fins al 7 de maig



dj, 26 abril 201840


