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(2016/679 RGPD) 
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Els Autònoms, Pimes, Grans Empreses, Comunitats de 
propietaris i Associacions/Fundacions estan obligats 
a complir amb el Reglament UE.

Si encara no estàs adaptat, 
informa’t!
Data Protection Compliance ofereix un innovador sis-
tema de consultoria i auditoria per l’adaptació al nou 
reglament LOPD i Llei de la societat de la informació – 
Comerç Electrònic (LSSI-CE).

SERVEIS:
• Anàlisi inicial  i  avaluació d’impacte 
per un consultor.
• Disseny de procediments, controls 
i mesures a adoptar.
• Realització d’auditories.
• Assessorament jurídic.
• Assistència legal davant inspeccions 
i tramitació de recursos davant AEPD.

Avda. Rabassaires, 28, 1a planta - 08100 MOLLET DEL VALLÈS - Tel. 93.522.04.17
info@bdpcompliance.com  -  www.bdpcompliance.com
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Un 2,58% del 
cens vota als  
pressupostos 
participatius
El procés ha rebut el vot de 1.333 persones, 
que ha prioritzat 9 propostes que el govern
municipal s'ha compromès a executar 

GRANOLLERS. El procés de Pressu-
postos Participatius 2018-2019 ha 
rebut el vot de 1.333 persones (un 
2,58% del cens de 51.764 persones 
majors de 16 anys empadronades 
a Granollers), que han prioritzat 9 
propostes, que el govern municipal 
s'ha compromès a executar entre 
aquest any i el vinent

El procés de Pressupostos Par-
ticipatius 2018-2019 es va ini-
ciar al gener i s’hi van presentar 
150 propostes, de les quals 80 
es van admetre perquè complien 
els criteris establerts, i 70 es van 
desestimar –d’aquestes últimes, 
7 propostes es portaran a terme 
aquest 2018 perquè ja han estat 
previstes per l’Ajuntament–.

Finalment, van passar a la fase 
de votació 64 propostes, ja que 
algunes es van fusionar perquè 
tenien característiques similars. 
Les propostes, amb un cost esti-
mat d'execució, es van classificar 
en quatre categories: mobilitat i 
seguretat vial, zones verdes i de 
lleure, accessibilitat i millores ur-
banes i equipaments municipals.

Del 2 al 15 de maig s'ha fet la vo-
tació en línia, i també un centenar 
de persones han pogut votar als 

centres cívics, a l'OAC i a les para-
des informatives ubicades al mer-
cat del dijous. Aquest mes de maig 
les persones majors de 16 anys 
empadronades a Granollers han 
pogut votar els 5 projectes que més 
els agradaven. El Consell de Ciutat 
va prioritzar 17 projectes, que con-
sidera que plantegen millores per 
a la igualtat de gènere, la sosteni-
bilitat, la convivència intergenera-
cional i intercultural. Per aquests 
projectes –6 dels quals estan entre 
els 9 triats– el nombre de vots ob-
tinguts s'ha multiplicat per 1,5.

La suma del cost estimant dels 
9 projectes triats és d'1.070.000 
euros. Inicialment, l'Ajuntament 
va acordar destinar als Pressupos-
tos Participatius 1 milió d'euros 
del capítol d’inversions dels pres-
supostos municipals de 2018 i de 
2019 (500.000 euros en cada anu-
alitat pressupostària), per poder 
dur a terme la totalitat dels pro-
jectes guanyadors s'augmentarà la 
partida en 70.000 euros. Propera-
ment es distribuiran els projectes 
que es duran a terme entre 2018 
i 2019, i el ple municipal aprovarà 
la modificació de crèdit per comen-
çar-ne l'execució. i MONTSE ERAS

Plantar més arbres, arbustos i qualsevol tipus de vegetal autòcton en zones 
verdes i espais lliures municipals per millorar la salut mediambiental de la ciutat

Plantar arbrat en els espais verds i espais lliures municipals (d'acord amb el 
planejament) que siguin susceptibles de ser plantats, revegetats o reforçats 
amb noves unitats. Renovació i substitució d'espècies invasores.

Vots: 345 
Punts (vots ponderats): 517,5
Pressupost aproximat: 
150.000 €

Creació d'una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes a Granollers

Instal·lar 30 mòduls d'aparcaments segur per a bicicletes en diversos punts de 
la ciutat seleccionats estratègicament per afavorir i facilitar l'ús quotidià de la 
bicicleta entre la població. Es plantegen mòduls tancats amb accés restringit a 
usuaris prèviament registrats.

Vots: 263  
Punts (vots ponderats): 394,5
Pressupost aproximat: 
120.000 €

Camins escolars segurs
Instal·lar elements que ajudin a senyalitzar aquestes rutes per la ciutat mitjan-
çant un disseny de camí escolar que sigui fàcilment identificable pels alumnes 
i les seves famílies. Caldrà fer un estudi per conèixer quines són les principals 
rutes d'accés a cadascun dels centres educatius de la ciutat (escoles bressol, 
primària i secundària) i senyalitzar posteriorment els recorreguts principals 
com a itineraris segurs per accedir als centres escolars.

Vots: 241  
Punts (vots ponderats): 361,5
Pressupost aproximat: 
150.000 €

Espai per jugar, un espai per aprendre al barri dels Instituts
(pati de l’Escola Salvador Llobet) 

Remodelació i adequar el pati de l'Escola Municipal Salvador Llobet, obert a la 
ciutadania els caps de setmana, amb elements naturals, zones d'ombra, sorral 
més gran, renovació del terra de la zona de jocs, renovar el mur de separació 
amb l'institut, les grades i ampliar els elements lúdics.

Vots: 293  
Punts (vots ponderats): 293
Pressupost aproximat: 
140.000 €

Millora dels patis de les escoles públiques com a entorns educatius: Escola 
Mestres Montaña.

Millora del pati de l'escola pública Mestres Montaña amb elements naturals 
(fusta, jardí, herbes aromàtiques…), ja que convenientment articulats ofereixen 
possibilitats de joc i aprenentatge.

Vots: 281  
Punts (vots ponderats): 281
Pressupost aproximat: 
70.000 €

Reubicació de la parada de l'autobús de l’Hospital
Tenint en compte l'elevada presència d'usuaris amb problemes de mobilitat que 
fan servir aquesta parada, es proposa reubicar-la en un punt més proper a 
l'accés al centre hospitalari que no tingui desnivell.

Vots: 169 
Punts (vots ponderats): 253,5
Pressupost aproximat: 
40.000 €

Creació d'una nova zona de joc adaptada als infants al centre de la ciutat
Crear un nou espai al centre de la ciutat amb elements de jocs infantils o lúdics 
on els infants puguin jugar amb seguretat.

Vots: 247 
Punts (vots ponderats): 247
Pressupost aproximat: 
150.000 €

Il·luminació del barri de Can Bassa (fase 1)
La instal·lació d'enllumenat públic del barri de Can Bassa ha anat envellint pro-
gressivament. Per això es vol equiparar els nivells lumínics del barri als esta-
blerts a l'auditoria lumínica de Granollers. Es proposa una actuació en fases 
i a la primera s'executarà la instal·lació d'enllumenat als carrers Camí de Can 
Bassa, Esteve Garrell, Vallespir, Urgell, Garrotxa, Pallars, Capcir i Mas Draper.

Vots: 164 
Punts (vots ponderats): 246
Pressupost aproximat: 
150.000 €

Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'Escola Municipal de Treball
Instal·lació de dos sistemes de camps solars fotovoltaics en règim d'autocon-
sum a les cobertes planes i enrajolades de l'edifici antic i l'edifici nou de l'EMT. 
L'energia solar fotovoltaica és una tecnologia que permet reduir el consum 
elèctric dels edificis gràcies al consum instantani de l'energia generada pels 
camps solars.

Vots: 160 
Punts (vots ponderats): 240
Pressupost aproximat: 
120.000 €



dj, 24 maig 20184

Chakir El Homrani és nomenat 
conseller de Treball i Afers Socials

EL FUTUR CONSELLER  El granollerí assumeix la cartera de Treball i Afers Socials

La presa de possessió s'ha endarrerit 
arran de la negativa de l'Estat de publicar 
el decret de nomenament al diari oficial
GRANOLLERS. Les travesses es van 
complir i dissabte al migdia el 
president de la Generalitat, Quim 
Torra, nomenava el granollerí 
Chakir El Homrani Lesfar com a 
conseller de Treball, Afers Social 
i Famílies. El regidor d'ERC-AG a 
l'Ajuntament de Granollers i di-
putat al Parlament va ser un dels 
ponents de la renda garantida de 
ciutadania en la darrera legislatu-
ra, un fet que s'ha convertit en una 
de les virtuts que faran d'El Hom-
rani un home clau del Govern per 
desplegar aquesta llei i per inten-
tar desencallar d'altres propostes 
socials que el Constitucional va 
tombar en l'anterior legislatura.

Del món sindical
El Homrani, nascut el 1979, és veí 
del barri de Can Bassa i llicenciat 
en Sociologia per la UAB. El 2004 
va començar a militar a ERC, i 
durant un temps va ser secretari 
d'organització d'Avalot, la branca 
juvenil del sindicat UGT a Catalu-
nya. El 2007 va ser elegit portaveu 
nacional de l'organització, càrrec 
que va ocupar fins al 2011.

Ha treballat com a cap de pro-

ducte de l'àmbit de la formació 
professional en l'empresa privada 
i en el disseny de títols d'FP rela-
cionats amb el medi ambient i el 
sector de l'aigua. També ha estat 
coordinador de projectes de me-
diació sociolaboral juvenil i ha or-
ganitzat tallers ocupacionals.

L'any 2015 va anar com a nú-
mero 3 a la llista d'ERC-AG i va ser 
elegit regidor a l'Ajuntament de 
Granollers. També va ser triat com 
diputat al Parlament de Catalunya 
en la llista Junts pel Sí. En les darre-
res eleccions del 21-D no va acon-
seguir l'escó al Parlament, tot i que 
poc després, arran de la renúncia 
d'alguns diputats d'ERC al seu escó, 
El Homrani va recuperar l'acta.

Els darrers dies, s'ha fet força 
ressò de la seva ascendència mar-
roquina, malgrat que El Homrani 
va néixer a Barcelona, així com de 
la seva activitat com a sindicalista, 
que entronca amb la seva anteces-
sora Dolors Bassa, també a l'UGT.

El nou Executiu, a l'espera
El nou Consell Executiu de la Ge-
neralitat compta també amb Pere 
Aragonès (Economia i Hisenda i 

L'Ajuntament 
ampliarà la vorera 
del carrer Corró, de 
Llull a Verdaguer
La junta de govern local ha apro-
vat inicialment el projecte d'am-
pliació de voreres del carrer Cor-
ró, entre el carrer Ramon Llull i la 
plaça Jacint Verdaguer. Aquests 
treballs suposaran una continu-
ació a la reforma integral que es 
va executar al carrer Corró fa dos 
anys i que van abastar el tram en-
tre els carrers València i Ramon 
Llull, que és de plataforma única. 
En aquesta nou tram fins a la pla-
ça Verdaguer el consistori preveu 
ampliar la vorera per millorar 
la mobilitat a la via, que actual-
ment té un pas molt estret per a 
vianants. El pas que la junta de go-
vern va fer dimarts és el primer de 
cara a poder preparar el contracte 
per a adjudicar les obres.

Les obres a Pau Casals
D'altra banda, dimecres van co-
mençar les obres de reurbanit-
zació de la plaça Pau Casals, que 
comportaran el tancament de l'ac-
cés de vehicles a l'espai. Per això, 
excepcionalment, caldrà entrar a 
l'illa de vianants des del carrer Vi-
nyamata que canviarà el sentit de 
la circulació. A més, la parada de 
taxis de l'avinguda del parc es des-
plaçarà fins a l'altura del Casino. 
Les places de càrrega i descàrrega 
s'emplaçaran entre l'avinguda del 
Parc on hi havia la parada de taxis, 
i davant l'estació d'autobusos. i

vicepresident del Govern), Jordi 
Turull (conseller de la Presidèn-
cia), Ernest Maragall (Acció Ex-
terior, Relacions Institucionals i 
Transparència), Miquel Buch (In-
terior), Josep Bargalló (Ensenya-
ment), Antoni Comín (Salut), Jo-
sep Rull (Territori i Sostenibilitat), 
Lluís Puig (Cultura), Ester Capella 
(Justícia), Elsa Artadi (Empresa 
i Coneixement i portaveu), Jordi 
Puigneró (Polítiques Digitals i Ad-
ministració Pública) i Teresa Jordà 
(Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació). 

Estava previst que els conse-
llers prenguessin possessió del 
càrrec dimecres, però el president 
Torra va ajornar l'acte a l'espera 
del resultat d'un dictamen que 
ha demanat a la Comissió Jurídi-
ca Assessora "per tal de trobar 
la via de publicació del decret 
de nomenament al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC)", després que el govern 
de l'Estat l'hagi bloquejat com 
a desacord amb els noms dels 
consellers restituïts de l'anterior 
mandat. i M.E.

INSTITUTCIONS  EL PRESIDENT QUIM TORRA LI CONFIAVA DISSABTE LA CARTERA DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES URBANISME

arxiu

Osteopatia a l'esmorzar de ClarianaL'1-O i la recopilació de material gràfic
Dimecres (9.15 h), la Fonda Europa acollirà una 
nou esmorzar i xerrada organitzat per Clariana. 
En aquest cas, Arantxa Uría i Dàmaris Rodríguez 
hi parlaran d'osteopatia i acupuntura. 
Cal reserva prèvia al telèfon 673 67 31 96.

Dimecres (19 h), el Centre Cultural de Marata acollirà una taula rodona 
amb els fotoperiodistes Jordi Borràs, Ramon Ferrandis i l'arxivera Maria 
Guàrdia per debatre sobre la importància de recopilar i preservar 
material gràfic de moments històrics. L'acte girarà també a l'entorn del 
llibre de Borràs Dies que duraran anys, que recull una foto de Marata.

SOCIETAT
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MOBILITAT  ELS VEÏNS ES REUNEIXEN AMB EL GOVERN EN UNA TROBADA "INFORMAL I SENSE COMPROMISOS EN FERM"

La Generalitat estudia mesures 
per pacificar la ronda Sud

Aturada als jutjats 
per reclamar 
millores salarials
Els jutges del partit judicial de 
Granollers han suspès els judicis 
previstos per avui en el marc de la 
vaga de jutges que han convocat 
les quatre associacions de jutges i 
les tres de fiscals existents a l'Es-
tat per reivindicar més mitjans 
per a la Justícia, amb millores re-
tributives, i reclamar la seva inde-
pendència de l'estament polític. 

Ja fa setmanes que l'estament 
judicial fa mobilitzacions puntuals. 
Segons assenyala el sindicat STAJ, 
el Ministeri de Justícia no compleix 
l'acord de desembre de 2015 sig-
nat amb els sindicats per millorar 
les condicions de treball i destaca 
la manca de diàleg del govern.

Així mateix, qualifiquen de 
"mentides evidents" les 50 es-
menes que ha presentat el PP al 
Congrés dels Diputats a la Pro-
posició de llei per a la reforma de 
la Llei orgànica del poder judicial 
(LOPJ), perquè se suposava que 
seria un tràmit urgent per a la de-
volució dels permisos als funcio-
naris de justícia.  

JUSTÍCIA

GRANOLLERS. La Generalitat de 
Catalunya ha transmès als veïns 
de la ronda Sud que n'estudiarà 
el trànsit per esbrinar si el peatge 
de l'AP-7 provoca els problemes 
de circulació a la via. "Ells dubten 
que el peatge de l'AP-7 a la Roca 
causi els problemes de trànsit 
i volen fer-ne un estudi, tot i 
que ens han dit que el govern 
aposta pel sistema de vinyetes 
a les autopistes i que la titulari-
tat de l'AP-7 és del Ministeri de 
Foment", assegura Alícia Garcia, 
membre de la plataforma Integra-
ció Ronda Sud. 

El govern català, a través del di-
rector general d'Infraestructures 
de Mobilitat, Xavier Flores, ha em-
plaçat el veïnat a tornar reunir-se 
d'aquí a un mes a Granollers per 
informar-los de la viabilitat dels 
canvis semafòrics i de passos de 
vianants que li han proposat tant 
la plataforma com l'Ajuntament. 
"També ens han dit que faran 
un estudi del soroll amb sonò-
metres, però això ja fa mesos 

REIVINDICACIONS  El veïnat continuarà amb les mobilitzacions previstes

arxiu

que es comenta i encara no se 
n'ha fet cap", lamenta Garcia, qui 
també diu que la Generalitat els 
ha informat que no contempla el 
soterrament de la ronda per mo-
tius econòmics.

De tot plegat se'n va parlar en 
una reunió entre Flores, veïnat 
de la ronda Sud i membres del go-

vern municipal, entre ells l'alcalde 
Josep Mayoral i el regidor de Ser-
veis, Mobilitat i Via Pública Juan 
Manuel Segovia. Per als veïns, la 
trobada va ser "informal, perquè 
ni se'n va aixecar acta ni hi va 
haver ordre del dia. No la consi-
derem gaire positiva perquè no 
hi ha cap compromís en ferm, 

només ens han citat per tornar 
a parlar-ne d'aquí a unes set-
manes", afirma Garcia.

La plataforma insisteix amb les 
mobilitzacions i, de moment, tant 
dijous com els dies 28 i 31 de maig 
continuaran fent talls parcials a la 
ronda. A més, divendres hi ha pre-
vista una nova bicicletada, que es 
repetirà el proper 8 de juny.   T.p.

Ple municipal

La plataforma Integració Ronda Sud 
va presentar dimecres a l'Ajuntament 
una moció perquè el ple municipal es 
comprometi a resoldre els problemes 
de contaminació i de seguretat de la 
ronda Sud. També vol que el consistori 
reclami a la Generalitat les compe-
tències de gestió del tram urbà de la 
ronda, que actuï per abolir la segre-
gació espacial entre el sud de la ciutat 
i la resta de Granollers, i que s'estudiï 
l'impacte de la contaminació de la via 
en la salut de les persones. Per ara, la 
moció ha rebut el suport de tres partits: 
la Crida per Granollers-CUP, ERC- Ac-
ció Granollers i Ciutadans.

LA PLATAFORMA
REGISTRA UNA MOCIÓ
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L'Hospital General de Granollers 
ha presentat el projecte Ghata, una 
iniciativa innovadora que té com a 
objectiu desenvolupar un model 
de serveis no presencials dins de 
la cartera assistencial del centre 
sanitari de manera que es permeti 
el seguiment a distància de paci-
ents amb malalties cròniques.

El Ghata es va donar a conèixer 
en el marc de la Xarxa d'Innovació 
en Salut a Catalunya (XISCAT), de 
la qual en forma part l’Hospital 
granollerí i l'Institut d'Investiga-
ció i Innovació Parc Taulí (I3PT), i 
que va organitzar la jornada Rep-
tes i oportunitats en el sector salut: 
col·laboració publico-privada, en 
què una vintena de representants 
d'hospitals i empreses van com-
partir experiències i reptes en sa-
lut digital, medicina de precisió i 
impressió 3D.

Aquest projecte és fruit de l’evo-
lució de l’aplicació mòbil Hospi-
tal Granollers que es va posar en 
marxa el 2014 i que ja compta amb 
més 9.000 usuaris. La plataforma 
consisteix en la incorporació de 
qüestionaris clínics que perme-
ten fer un seguiment a distància 
dels pacients amb malalties crò-
niques, estalviant desplaçaments 
innecessaris a l’Hospital, millorant 
el control dels pacients –ja que se 
n’augmenta la freqüència i el se-
guiment–, alhora que permet als 
professionals mèdics optimitzar 
les agendes presencials de consul-
tes externes i augmentar la perso-
nalització del procés assistencial.

El projecte Ghata s’iniciarà com 
a prova pilot en la insuficiència 
cardíaca, una malaltia crònica que 
creix en prevalença i complexitat 
i que fa que les visites a consultes 

externes, urgències i reingressos 
siguin nombrosos. D'altra banda, 
hi ha experiències ja contraresta-
des de les aplicacions de telemedi-
cina en aquesta patologia.

El sistema que es presenta és un 
model senzill per als pacients, ja 
que no requereix la necessitat de 
cap dispositiu electrònic que no 
sigui un telèfon intel·ligent o un 
ordinador, el que facilita la seva 
utilització sobretot en pacients 

d’edat avançada. El pacient no-
més ha d’omplir un qüestionari 
que li arriba a través de l’aplicació 
mòbil de l’Hospital. Els resultats 
són interpretats pels sistemes 
d’informació per tal de detectar si 
existeix una descompensació en la 
malaltia: en aquest cas, s’indicarà 
al pacient com ha de procedir i, 
en cas contrari, l’usuari rebrà un 
missatge motivador per continuar 
amb el mateix tractament.  M.E.

L’AECC-Catalunya contra el Càn-
cer va inaugurar dimecres passat 
a Granollers un centre assistencial 
que donarà servei a tot el Vallès 
Oriental per evitar que els pacients 
de càncer i els seus familiars s'ha-
gin de desplaçar a Barcelona per 
beneficiar-se dels serveis de l’as-
sociació. Amb la nova seu, de més 
de 120 metres quadrats situada al 
passeig de la Muntanya, 68, l’AECC 
pretén apropar-se a la població.

Des d’aquest nou punt comar-
cal del Vallès Oriental s’oferirà 
de forma gratuïta un servei inte-
gral per a pacients de càncer i les 
seves famílies. Principalment es 
proporcionarà atenció social –fer 
de guia per minimitzar l’impacte 
del càncer en el dia a dia i oferir 
orientació sociolaboral, material 
ortopèdic, ajudes econòmiques...– 
i un servei d’atenció psicològica 
personalitzada. El servei d’atenció 
social s’oferirà cada dia de 16 a 
20 h i l’horari del servei d’atenció 
psicològica serà els dimarts i di-
mecres de 15.30 a 20 h.

A més, la seu també portarà a 
terme durant tot l’any campanyes 

de prevenció i detecció precoç del 
càncer i s’estrenarà el proper 30 
de maig amb la campanya contra 
el tabaquisme i una conferència 
titulada Esfuma’t del tabac, a càr-
rec de la psicooncòloga del centre 
Carme Cortès.

El nou punt comarcal és el ter-
cer d’una sèrie de centres assis-
tencials que l’AECC-Catalunya 
contra el Càncer està posant en 
marxa a la província de Barcelona. 
El primer es va inaugurar a Igua-
lada al juliol del 2017 i el segon a 
Mataró al setembre.

Es tracta, doncs, dels primers 
passos del desplegament territo-
rial que l’associació vol fer per po-
der fer front a la nova realitat que 
envolta la malaltia (cada vegada 
hi ha més persones que conviuen 
amb el càncer durant més temps 
i amb determinades mancances o 
seqüeles, així com una major pre-
valença de la malaltia arran de 
l’envelliment de la població i dels 
factors de risc) i amb l'objectiu 
aproximar els serveis a la població, 
universalitat de l’ajuda i professio-
nalització dels serveis oferts.  

L'Associació contra el 
càncer obre un centre 
assistencial a Granollers

hgg

SALUT  LA PROVA PILOT COMENÇARÀ AMB PERSONES QUE PATEIXEN INSUFICIÈNCIA CARDÍACA ENTITATS  EL NOU PUNT COMARCAL ÉS EL TERCER DEL PAÍS

L'Hospital avança per atendre 
virtualment malalts crònics

Comiat a 23 residents d'especialitats
L'Hospital celebrava divendres l’acte acadèmic de l’Àrea de Docència amb 
l’objectiu d’acomiadar als metges, infermeres obstetricoginecològiques 
i farmacèutics especialistes en formació. Així, 23 residents van rebre 
el diploma que acredita la seva estada al centre. Es tracta d'Alejandro 
Eugenio (anestesiologia i reanimació), Orlando Aurazo (cirurgia general i 
aparell digestiu), Xavi Barra i Eva Cases (cirurgia ortopèdica i traumatologia), 
Carmen Ferrer, Juan José Martínez Rivas i Sulema Nataly Yarleque (geriatria), 
Marta Alonso, Isis Casamiquela, Jon Ander Modenes (infermeria  
obstetricoginecològica), Jorge Garcia Gómez (medicina interna), Maria 
Esteve (obstetrícia i ginecologia), Roberto Nicolàs Cordovà (oftalmologia), 
Diana Àlvarez i Marina Mir (pediatria), Joan Soler i Irene Targa (psiquiatria), i 
Alba Babot, Fiorella Edith Guzmán, Alejandra M. Ortiz, Fernando Rodríguez 
Lucas, Núria Ventura i Eva Xicola (medicina de família).

Avui, dijous (17.30 h), l'Espai 
Nadó organitza al gimnàs de l'Es-
cola Joan Camps de Bellavista 
–rebatejada com a Atenea– una 
xerrada a càrrec de Lara Gregorio, 
sobre l'alimentació conscient i sa-
ludable.

Xerrada a l'escola 
sobre l'alimentació 
conscient en infants

L'Escola Municipal del Treball 
acull avui, dijous, de 16.30 a 20.30 
h, una unitat mòbil del Banc de 
sang i teixits per tal de poder-hi fer 
donacions de sang, en el marc de 
les campanyes que periòdicament 
es duen a terme a la comarca.

El Banc de sang fa 
un acapte a l'Escola 
Municipal del Treball
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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 futur conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, es compromet a parlar 
 "immediatament" amb les famílies després de prendre possessió del càrrec

EDUCACIÓ  L'AMPA DE L'ESCOLA BELLAVISTA JOAN CAMPS LES HA REUNIT EN QUATRE DIES DE CAMPANYA AL MUNICIPI

Més de 1.000 signatures per no  
perdre grups de P3 a les Franqueses

LES FRANQUESES. Les famílies de 
l'escola Bellavista Joan Camps han 
recollit més de 1.000 signatures 
en els quatre dies de campanya 
contra la pèrdua de grups de P3 a 
les Franqueses que van començar 
durant la fira de Sant Ponç del cap 
de setmana passat. 

L'AMPA del centre es mostra 
satisfeta de la quantitat de signa-
tures recollides, ja que "el temps 
no ens va acompanyar, però la 
gent està molt sensibilitzada", 
explica Verónica Garrido, presi-
denta de l'Ampa de l'escola Be-
llavista Joan Camps, qui insisteix 
en la necessitat de rebaixar ràtios 
en lloc de tancar línies de P3 i re-
corda que "tenim el suport de 
l'Ajuntament i hem aconseguit 
sumar les AMPA de les cinc es-

coles", apunta Garrido.
Ara, les famílies entregaran les 

signatures als Serveis Territorials 
del Departament d'Ensenyament 
al Maresme i al Vallès Oriental. En 
aquest sentit, Garrido assegura 
que les famílies han demanat de 
reunir-se amb responsables del 
departament en una trobada que 
també inclogui el regidor d'Edu-
cació de les Franqueses, José An-
tonio Aguilera, però que encara 
no han rebut resposta de Serveis 
Territorials.

Bargalló, disposat a parlar-ne
En canvi, qui sí que s'ha compro-
mès públicament a parlar amb 
l'AMPA sobre la possible pèrdua 
d'un grup de P3 a l'escola Bella-
vista Joan Camps ha estat el futur 

LES FRANQUESES La comissió de 
mares i pares dels grups de cin-
què de primària de l'escola Ca-
mins de les Franqueses organitza 
diumenge la vuitena edició de la 
caminada solidària del centre. La 
marxa començarà, com ja és habi-
tual, des de l'escola Camins (9 h) 
i comptarà amb dos recorreguts, 
un de 5 quilòmetres i un altre més 
llarg de 12 quilòmetres. El preu 
de la inscripció és de 6 euros i els 
tiquets es poden comprar tant a 
la mateixa escola com a la botiga 
Running i també a la perruqueria 
AriNeus. 

La sortida ja és una activitat del 
tot consolidada al centre, pensada 
per passar una bona jornada en 
família combinant natura, exercici 
i salut.  

L'escola Camins organitza  
la vuitena caminada solidària

L'escola Colors va celebrar dissabte la tercera edició de la cursa del centre. 
Desenes d'infants van participar en una activitat prevista a principis de mes, 
però que es va haver de reprogramar per culpa del mal temps. La cursa també 
va comptar amb jocs gegants, esmorzar i música. les franqueses

Tercera cursa de l'escola Colors

LES FRANQUESES. L'escola Bella-
vista Joan Camps de les Franque-
ses s'anomenarà Atenea. Així ho 
han decidit les famílies durant el 
procés d'elecció del nou nom, que 
s'ha imposat a la resta de propos-
tes amb 106 vots.

Amb aquest nom les famílies 
vinculen l'escola, que tindrà un 
nom de l'època grega, amb l'ins-

El CEIP Joan Camps 
es dirà 'Atenea'

LA PROPOSTA HA OBTINGUT 106 VOTS DELS 337 EMESOS

Les dades

Un informe del Síndic de Greuges pu-
blicat el juliol de 2016 indicava que 
les Franqueses va ser, juntament amb 
Montornès, el municipi de més de 
10.000 habitants amb més segrega-
ció escolar durant el curs 2013-2014. 
Granollers també apareixia entre les 
50 localitats més grans de 10.000 ha-
bitants amb més segregació escolar 
durant el mateix acurs acadèmic.

ALERTA DEL SÍNDIC 
SOBRE SEGREGACIÓ

titut Lauro, que du el nom d'una 
moneda romana i va ser construït 
després del centre de Primària, 
seguint la cronologia de les èpo-
ques històriques.

El canvi de nom es va proposar 
perquè l'alumnat s'hi sentís vin-
culat. Ara, queden pendents els 
últims tràmits perquè el canvi de 
nom sigui efectiu. Primer caldrà  
tenir el vistiplau del consell esco-
lar, després l'haurà d'aprovar el 
ple municipal i l'última paraula la 
tindrà el Departament d'Ensenya-
ment.

Les alternatives a Atenea han 
estat Emocions, amb 90 vots; Ar-
rels, que n'ha rebut 58, Milsom-
riures, amb 57 vots, i Aerenia 
–pau en llatí– que ha rebut un  
total de 26 vots.  i

conseller d'Ensenyament, Josep 
Bargalló, qui en una piulada ha dit 
que parlarà amb les famílies del 
centre "immediatament" un cop 
el Govern hagi pres possessió del 
càrrec. 

L'AMPA de l'escola hi ha contac-
tat a través de Twitter amb un mis-
satge en què li expliquen la seva 
lluita per evitar la pèrdua de grups 

de P3 a les Franqueses i li pregun-
ten "que farà la Generalitat per 
defensar l'escola pública". Les 
famílies valoren "de forma posi-
tiva la preocupació de Bargalló", 
tot i que recorden que no han po-
gut concretar cap reunió amb ell 
perquè han d'esperar que es formi 
govern. Alhora, asseguren que no 
descarten "res" que pugui evitar 
el tancament de la línia, fins i tot 
presentar una moció al Parlament 
de Catalunya, perquè creuen que 
"és l'hora d'abaixar ràtios i do-
nar una educació de més quali-
tat". Justament, aquest dimecres el 
PSC ha presentat una resolució al 
Parlament de Catalunya perquè no 
es tanqui cap línia de P3 a les Fran-
queses i per reclamar que s'abaixin 
les ràtios entre els 20-22 alumnes.

De fet, en una carta pública, 
l'Ampa del centre proposa la dis-
minució de ràtios a 20 alumnes, ja 
que "té un efecte positiu sobre el 
rendiment acadèmic de l'alum-
nat i sobre les pràctiques peda-

gògiques del professorat", i creu 
que s'ha d'entendre "com una 
oportunitat davant el descens 
demogràfic".

Les famílies recorden que les 
Franqueses és zona única d'esco-
larització i lamenten que el De-
partament d'Ensenyament hagi 
prioritzat "adjudicar les prime-
res opcions de les famílies, sen-
se tenir en compte com queda 
el municipi de desequilibrat". 
Com a mostra d'això assenya-
len que Bellavista, "de gairebé 
9.000 habitants, quedarà amb 
dues línies en dues escoles dife-
rents", mentre que a Corró d'Avall 
"es deixen sis grups, amb una 
població de 10.000 habitants 
aproximadament", una dada 
que la regidora Elisabet Pericas, 
d'ILFC-E, ha criticat i ha titllat de 
"mala planificació". i T.p.

L'AMPA de la Joan Camps  
no descarta "res" per evitar 

la pèrdua dels grups de 
P3, fins i tot presentar

una moció al Parlament

El centre es rebatejarà un cop rebi el 
permís del consell escolar, el ple i el Govern
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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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P.- Com puc saber si una piga és 
maligna?
R.- El diagnòstic l’ha de fer un es-
pecialista, però alguns detalls poden 
orientar-nos sobre la sospita. Si teniu 
més d’una piga pot ser útil fixar-se si la 
piga sospitosa és un ànec lleig, és a dir, 
si és diferent a la resta per mida –pot 
ser més o menys gran–, color, dolor, 
sensació de picor, etc. També ens pot 
fer sospitar canvis recents: bàsicament 
creixement, que la lesió estigui més 
elevada que la resta, sigui més dura, 
sagni, etc. En tot cas, davant de qualse-
vol canvi o dubte és adequat consultar 
al dermatòleg.

P.- Quan es poden considerar les 
xifres de tensió arterial com una 
urgència? 
R.- Per definició, una urgència hiper-
tensió és una elevació brusca de la ten-
sió arterial. No hi ha un consens estricte 
sobre les xifres, si bé xifres superiors 
a 180-110 són dignes de consideració. 
Poden haver-hi causes desencade-
nants, com la presa recent de medicació 
no habitual –antiinflamatoris, corticoi-
des, etc.–. En tot cas, xifres per sobre 
de les esmentades i més si van acom-
panyades d’aspectes clínics que ante-
riorment no existien –cefalees, mare-
jos, sagnat nasal, hemorràgia ocular, 
palpitacions– són motiu de consulta 
immediata.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita

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

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

GRANOLLERS. Abans d'acabar-se el 
curs, el Consell dels Infants ha fet 
públiques les seves demandes per 
afavorir la vida dels nens i nenes 
a la ciutat, entre les quals desta-
quen el foment de programes per 
combatre situacions de bullying i 
ciberbullying.

Els representants de les escoles 
granollerines també han demanat 
que l'oferta cultural, esportiva i 
d'oci i de lleure de la ciutat  sigui 
més accessible, i que s'ampliïn les 
beques i les ajudes. Alhora, han 
aconsellat "repensar algunes ac-
tivitats perquè siguin més par-
ticipades, com el Carnestoltes 
o la Cavalcada dels Reis d'Ori-
ent", apuntava Laura Salas, una 
de les integrants del consell.

A més, el Consell dels Infants 

nerar més intercanvis de co-
neixement entre els centres", 
indicava Oriol Puig, un altre dels 

també ha reclamat que es creiï 
una xarxa entre escoles, tant de 
la ciutat com de fora, per "ge-

t.p.

INFÀNCIA  ELS NENS I NENES TAMBÉ HAN DEMANAT AMPLIAR BEQUES I REPENSAR EL CARNAVAL O LA CAVALCADA DE REIS

El Consell dels Infants vol més 
programes contra el 'bullying'

FOTO DE FAMÍLIA  El Consell dels Infants, després de l'audiència amb l'alcalde

membres del Consell dels Infants, 
i també ha demanat que no es pro-
hibeixi jugar els infants a l'espai 
públic –actualment, hi ha cartells 
en diverses places de la ciutat on 
es prohibeix jugar-hi a pilota–. 
L'anècdota de la jornada va ser 
la petició a l'alcalde de reduir les 
llistes d'espera als hospitals, una 
sol·licitud que Mayoral va apun-
tar-se per "parlar amb el conse-
ller de Sanitat".

Totes les demandes, que s'han 
fet durant l'audiència del Consell 
d'Infants amb l'alcalde, s'afegiran 
a les propostes per actualitzar el 
Pla d'Infància i Adolescència de la 
ciutat per al període 2019-2024. 

Al llarg dels darrers mesos, el 
Consell d'Infants de la ciutat tam-
bé ha col·laborat en un projecte 
per repensar les biblioteques del 
futur a Granollers i ha participat 
en activitats com la Cavalcada dels 
Reis d'Orient i en l'elaboració de 
l'arbre gegant dels desitjos, que 
es va estrenar durant les passades 
festes nadalenques.   T.p.

L'Ajuntament de Granollers con-
voca per primera vegada un pro-
grama de beques destinat a joves 
d'entre 18 i 30 anys amb idees, 
projectes o productes innovadors 
que es puguin implementar a la 
ciutat. El programa, que de mo-
ment serà una prova pilot, sorgeix 
del Pla Estratègic i pretén que el 
talent jove local "tingui un im-
pacte en la ciutat i permeti in-
novar Granollers des d'un punt 
de vista social i econòmic", 
apuntava Joan Bellavista, director 
del Pla Estratègic de Granollers, 
en la presentació del programa. 

Bellavista afegia que "es tracta 
d'un projecte que també supo-
sarà un procés d'aprenentatge 
pels joves, que rebran formació 
en l'àmbit de l'emprenedoria", 
assegurava.

Les persones que vulguin optar 
a una beca hauran de presentar 
els seus projectes en una de les sis 
línies de treball del programa: la 
mobilitat sostenible, les indústri-
es culturals i audiovisuals, el Parc 
Tecnològic del Motor en el marc 
del Pla director del Circuit, noves 
fórmules i necessitats d'habitatge, 
reptes i solucions en l'àmbit de la 

sostenibilitat, i innovació i empre-
nedoria social. Com a màxim hi 
podrà haver dos projectes selecci-
onats per línia.

La dotació econòmica de la 
beca serà de 12.600 euros bruts 
i el programa es desenvolupa-
rà al llarg de nou mesos –de l'1 
d'octubre de 2018 al 30 de juny 
de 2019–. Durant aquest període, 
els joves hauran de desenvolupar 
el seu projecte amb l'ajut d'un tu-
tor durant 25 hores a la setmana, 
en què s'hi inclouen cinc hores al 
mes de coordinació de treballs i 
cinc hores al mes més de forma-

Granollers becarà joves que 
impulsin projectes innovadors

ció. Passats els nou mesos, els set 
becats hauran de presentar els 
seus projectes.

Requisits i procés de selecció
Les bases de les Beques del Pro-
grama Agents Innovadors de Gra-
nollers es publicaran al web de 
l'Ajuntament durant la primera 
quinzena de juny i la sol·licitud es 
podrà cursar a través d'Internet. 

A més del requisit de l'edat  
–entre 18 i 30 anys–, els candidats 
hauran d'estar empadronats a Gra-
nollers i disposar d'un títol de Grau 
Universitari o de Grau Superior 
FPII. Un jurat seleccionarà els set 
projectes becats tenint en compte 
la qualitat, la viabilitat tant tècni-
ca com econòmica de la proposta, 
l'adequació, la capacitat d'empre-
nedoria del projecte i la capacitat 
d'impacte en la ciutat.   T.p. 
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La Pedrera-Casa Milà de Barcelona va acollir dime-
cres el lliurament de premis de la 10a edició del con-
curs literari Ficcions, organitzat per l’Associació de 
Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC). En l’ac-
te, que ha començat a les 17 h, s’han donat a conèixer 
els guanyadors del concurs i els premis territorials. 
El Premi Territorial Vallès Oriental ha estat per a Ge-
nís Jordi Garcia, de l’IES Carles Vallbona de Grano-
llers, per la història La mort familiar.

L’acte va comptar amb la presència l’escriptor Jor-
di Sierra i Fabra; la directora dels Serveis Territorials 
a Barcelona del Departament de Cultura, Àngels 
Torras i Ripoll; el director de Promoció Educativa 
de l’IMEB, Joan Coma; la directora de la Fundació 
Carulla, Marta Esteve i Zaragoza; i la vicepresidenta 
segona de l'AMIC i editora d'El Tot Mataró, M. Carme 
Rodríguez. 

El Premi Millor Història del concurs l’ha obtingut 
el grup Generació2001, format per Celia Martínez, 
Júlia Sancho i Victòria Camacho del Centro de Estu-
dios Dolmen de L’Hospitalet de Llobregat, i el Premi 
Segona Millor Història ha estat per a Víctor Pérez, de 
l’IES de La Jonquera. i M.E.

535

La plaça de Can Mònic va ser l'escenari diumenge de la Diada de la Creu Roja, 
que va incloure un esmorzar popular, un fotomaton i un taller de xapes, així com 
també es va poder recollir informació de l'entitat, veure una ambulància per dins 
i participar en un taller de primers auxilis. 

Diada de Creu Roja a Can Mònic

Controls de l'ús del 
casc dels motoristes

Cinquena comarca 
amb més '.cat'

La Policia Local de les Franque-
ses farà més controls de l'ús del 
casc en les motocicletes durant 
tota la setmana. Així, la policia 
franquesina s'adhereix a una 
campanya coordinada pel Ser-
vei Català de Trànsit que es fa a 
tot el territori català.

El Vallès Oriental és la cinquena 
comarca catalana amb més dom-
nis '.cat', amb un total de 4.572 
–un 5,07%–, segons un estudi de 
l'Observatori Fundació puntCAT. 
El llistat l'encapçala el Barcelonès, 
seguit del Vallès Occidental, del 
Gironès i del Maresme. 

Diumenge, tercera edició de la Clàssica de 
Granollers des de la plaça de la Porxada

El MAC més 
mediàtic rebrà 
Terribas, Basté, 
Alsius i Pellicer

Genís Jordi Garcia del 
Vallbona, premi 'Ficcions'

La Porxada serà diumenge el punt de trobada de tots els participants 
a la Clàssica de la ciutat, la pedalada de bicicletes clàssiques que or-
ganitza Granollers Pedala per tercer any. Les inscripcions s'obriran a 
les 10 h a la plaça, on també hi ha prevista una exposició de bicicletes 
clàssiques. La passejada començarà a les 10.45 h i acabarà al migdia a 
la Porxada. L'organització deixarà bicicletes a qui no en tingui. 

Granollers Pedala celebra diven-
dres, entre les 17 i 19 h,  la Bici-es-
cola de Primavera, una activitat 
per a infants i adults que vulguin 
aprendre a anar amb bicicleta. 
L'activitat tindrà lloc al Parc Fi-
ral –entre el carrer de Londres i 
el passeig Fluvial, on s'instal·la la 
fira de l'Ascensió– i es tornarà a 
realitzar els dies 1 i 8 de juny.

Aquesta edició del Mercat de l'Au-
diovisual de Catalunya (MAC) –
que se celebrarà els dies 6 i 7 de 
juny a Roca Umbert– serà una de 
les més mediàtiques i comptarà 
amb professionals de la comuni-
cació com el director d'El Món a 
RAC1, Jordi Basté; la directora d'El 
Matí de Catalunya Ràdio, Mònica 
Terribas; el fotoperiodista Jordi 
Borràs, la consultora de comuni-
cació Míriam Hatibi, els periodis-
tes Empar Moliner, Salvador Al-
sius i Miquel Pellicer, i els experts 
en Internet Josep Maria Ganyet i 
Genís Roca.

La Fira MAC comptarà enguany 
amb més de 40 empreses en les 
diferents modalitats de participa-
ció i tornarà a tenir un espai per 
mostrar les últimes novetats en 
Drons i en Realitat Virtual, així 
com l'espai de l'Speech Corner, en 
què es faran breus presentacions 
de les darreres novetats en pro-
ductes i serveis de les empreses 
participants.

D'altra banda, com ja és habitu-
al, el MAC serà l'escenari per pre-
sentar el Concurs de Guió Trans-
mèdia, que enguany arribarà a 
la sisena edició. El 2013 el MAC i 
Guionistes Associats de Catalunya 
(GAC) feien una aposta pionera 
per un nou format narratiu que 
tot just aleshores s’estava desen-
volupant al país. El premi ha pro-
piciat el desenvolupament de pro-
jectes en l’àmbit de les narratives i 
les plataformes interconnectades 
amb projectes que han estat pre-
miats i ampliament reconeguts.

El concurs va adreçat a guionis-
tes, realitzadors, productors, dis-
tribuïdors, creadors i narradors 
d’històries del món audiovisual, 
que tenen l’oportunitat de prota-
gonitzar un canvi en la manera de 
crear històries interconnectades 
dins la cultura de la convergència. 
La convocatòria és una iniciativa 
conjunta del MAC i de GAC, amb la 
col·laboració de la plataforma Mi-
LAB de la Facultat de Ciències de 
la Comunicació Blanquerna-URL i 
TV3, que promociona el concurs a 
través els seus canals. i M.E.

SÓN EL NÚMERO
D'ESTUDIANTS
del Vallès que 
han participat a 
aquesta edició de 
Ficcions, amb 32 
centres educatius. 
En total, a tot 
Catalunya, Illes 
Balears i País 
Valencià s'hi 
han inscrit 3.593 
alumnes, una xifra 
de participació 
rècord

COMUNICACIÓ

EDUCACCIÓ  HI HAN PARTICIPAT 32 CENTRES VALLESANS

MOBILITAT SOSTENIBLE

SEGURETAT

Arriba la 16a edició 
de la Bicicletada  
del Besòs 

Granollers Pedala 
ensenya a anar  
en bicicleta

Diumenge se celebrarà la 16a 
Bicicletada del Besòs. La prova 
s’iniciarà alhora des de Grano-
llers (Parc Firal), Montornès 
del Vallès i Parets (9.30 h). Els 
ciclistes resseguiran els camins 
fluvials dels rius Congost, Mo-
gent i Tenes, respectivament, 
fins a arribar al Besòs, on conti-
nuaran riu avall i fins a mar.

xavier solanas

El concurs de guió
 Transmèdia, que es 

presenta al Mercat, arriba 
a  la sisena edició

'Ponències' presenta un nou 
volum amb una conferència 
sobre fauna a la comarca
GRANOLLERS. El Centre d'Estudis 
de Granollers presentarà avui, 
dijous (20 h), a la sala d'actes del 
Museu de Granollers, un nou vo-
lum de la revista Ponències, cor-
responent als treballs del curs an-
terior. A l'acte també s'aprofitarà 
per lliurar el 13è Premi Camí Ral 
de treballs de recerca de batxille-
rat sobre el Vallès Oriental, que 
enguany s'ha atorgat a Júlia Mur 
i Eloi Casanovas, de l'Escola Mas-
sana de Barcelona, per un treball 
d'investigació sobre els orígens 
dels dos Gegants del Pi que exis-
teixen –un a Barcelona i l'altre a 
Caldes de Montbui–.

L'acte comptarà amb la confe-
rència del doctor en Biologia per 
la Universitat de Barcelona Jor-
di Ruiz-Olmo, que analitzarà els 

canvis en la fauna vertebrada del 
Vallès Oriental –extinció, retorn i 
nouvinguts–. Ruiz-Olmo sosté que 
la urbanització d’aquest territori, 
el desenvolupament industrial i 
les activitats humanes en general, 
van afectar la fauna de la comarca 
d’una forma severa. Moltes espèci-
es es van extingir o van esdevenir 
rareses a partir de la meitat del 
segle XX; en alguns casos, fins i tot 
abans, durant els segles XVII, XVIII 
i XIX. S'hi tractarà el cas de la llú-
driga, del cabirol, del gat salvatge, 
dels ocells aquàtics, del barb o de 
la tortuga de rierol, entre d’altres 
i, fins i tot, s'analitzaran les dades 
aïllades del llop. També es tindrà 
en compte el cas de porcs vietna-
mites, visons americans, faisans i 
tortugues de Florida. i

PUBLICACIONS  LLIURAMENT DEL PREMI CAMÍ RAL

La delegació de Pimec al Vallès 
Oriental i l'escola Educem han 
col·laborat per tal de fer arribar 
als alumnes del centre els aspec-
tes més destacats sobre els valors 
d'empresa i emprenedoria. En 
aquest cas, l’assistent a la Direcció 
General i responsable financera del 
Grup Epidor de Lliçà de Vall, Mireia 
Cammany, ha impartit una xerrada 
al Grau Superior en Administració i 

Finances sobre com està estructu-
rada una empresa, com s'adminis-
tra i gestiona. Laura Valencia, coor-
dinadora de formació professional 
d'Educem ha valorat molt positi-
vament aquesta col·laboració, que 
"ajuda molt als alumnes el fet 
de traslladar de primera mà les 
experiències i el significat dels 
valors d'empresa per part dels 
mateixos empresaris". 

Pimec ha col·laborat 
amb Educem en formació
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SUCCESSOS  ELS PRESUMPTES LLADRES ACTUAVEN AMB CELERITAT I ELS ROBATORIS NO DURAVEN MÉS D'UN MINUT

Els Mossos desarticulen una banda 
que va atracar tres comerços a la zona

Oncovallès farà 
proves als fumadors 
per detectar el 
monòxid en sang 
El 30 de maig és el Dia Mundial 
Sense Tabac i, per commemo-
rar-ho, la Fundació Oncovallès 
s'instal·larà durant tota la tarda 
(de 16 a 20 h) a la plaça Maluquer 
i Salvador per fer campanya en 
contra de l'hàbit tabàquic. 

L'entitat té previst col·locar tau-
les informatives sobre prevenció 
del tabac on dues infermeres, Lídia 
Molinés, de l’àrea bàsica de salut 
de Granollers, i Gemma Casanovas, 
del CAP Sant Miquel, faran proves 
per detectar els nivells de monòxid 
de carboni (CO) a la sang a totes les 
persones fumadores que vulguin 
comprovar-ho. L'entitat, que dóna 
suport a persones malaltes de càn-
cer i als seus familiars des de fa 15 
anys, assegura que no fumar redu-
eix un 40% la incidència de patir 
càncer al llarg de la vida.

El Dia Mundial Sense Tabac, 
promogut per l’OMS des de 1988, 
aconsegueix centrar l'atenció so-
bre el problema que representa el 
consum de tabac per a la salut. 

SALUT

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. Els 
Mossos d’Esquadra han desarticu-
lat una organització criminal dedi-
cada als robatoris violents en esta-
bliments comercials i empreses, a 
qui se li atribueix tres atracaments 
al Vallès Oriental, en concret a Gra-
nollers, les Franqueses i la Roca. 

Els agents van detenir quatre 
homes, d’edats compreses entre 
els 25 i els 34 anys i de nacionalitat 
espanyola, com a presumptes au-
tors de tres robatoris violents, de 
la sostracció de set vehicles i per 
pertinença a organització criminal.

La investigació va començar a 
principis d'abril del 2017, quan 
es van produir una sèrie d'atraca-
ments en establiments comercials, 
preferentment del ram de l’alimen-
tació. Els lladres aprofitaven l’hora 
de tancament dels establiments i 
el moment en què els treballadors 
quadraven caixes, generalment 
poc després de les 21.10 h, per ir-
rompre-hi i cometre el robatori.

Segons els Mossos, els autors 

eren homes joves que actuaven 
sempre amb el rostre ocult i que 
exhibien armes blanques o de foc 
per intimidar els treballadors del 
local. Actuaven molt ràpidament, 
ja que els robatoris mai no supera-
ven els 60 segons i, en aquest curt 
lapse de temps, els lladres tenien 
com a objectiu principal l’accés a 
la caixa forta de l’establiment per 
sostreure principalment diners, 
tot i que en un dels fets també es 
van endur rellotges d’alta gamma.

El grup utilitzava vehicles sos-
trets prèviament per desplaçar-se 
fins a l’establiment triat i l’abando-
naven un cop ja havien consumat 
el robatori. Els arrestats cuidaven 
tots els detalls, sempre amb la in-
tenció de dificultar la investigació 
policial. En aquest sentit, els Mos-
sos destaquen que mai no repeti-
en vehicle en un nou atracament 
i, fins i tot, havien utilitzat dos 
cotxes per a un mateix robatori: 
un per desplaçar-se fins a l’establi-
ment i, l’altre, per a la fugida.

Quan la investigació encara 
no havia finalitzat els agents van 
detenir el líder de l'organització 
criminal per ordre judicial, ja que 
portava gairebé 3 anys escapolit 
de la justícia. L’arrest es va dur a 
terme el 4 d’abril i el jutge en va 
decretar l’ingrés a presó. Com a 
conseqüència d'aquesta detenció 

els atracaments es van aturar i 
la posterior investigació no es va 
poder tancar en aquell moment, 
tot i que les gestions d'investi-
gació que s’havien realitzat fins 
aleshores van permetre acreditar 
que els altres tres membres del 
grup identificats havien participat 
de manera activa i directa en tres 
atracaments i en set robatoris de 

vehicles. Per aquest motiu es va 
acordar amb l'autoritat judicial 
les detencions dels tres integrants 
de l’organització identificats i que 
quedaven per arrestar. El 9 de 
maig es van dur a terme les deten-
cions a Hospitalet del Llobregat i a 
Barcelona.

En dues de les quatre detencions 
els lladres i alguns familiars van 
oposar una forta resistència a l’ac-
tuació policial. Tots quatre tenien 
nombrosos antecedents per delic-
tes contra el patrimoni i alguns ja 
havien complert pena de presó.

A banda dels tres atracaments 
amb arma de foc i la sostracció dels 
set vehicles els investigadors con-
tinuen les indagacions per acre-
ditar la participació dels arrestats 
en altres robatoris violents de ca-
racterístiques similars comesos en 
altres punts de Catalunya. Els de-
tinguts van passar a disposició ju-
dicial i el jutge va decretar l’ingrés 
a presó per a tres dels lladres i lli-
bertat amb càrrecs per al quart.   

El grup utilitzava vehicles
sostrets prèviament per

desplaçar-se a 
l'establiment triat
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ESTRÈS, INSOMNI
I DEPRESSIÓ

La teràpia nutricional és de gran ajuda 
en el tractament d’aquests símptomes, ja 
que afavoreix un estat òptim per la ment. 
Sobretot, permet tenir la concentració 
adequada de les substàncies, que de 
manera natural mantenen en equilibri la 
nostra salut mental. En situacions d’estrès 
trobem gran ajuda complementant amb 
aminoàcids, com L-teanina o L-triptòfan. 
També ajudaria una aportació adequa-
da d’omega 3 o complexos vitamínics del 
grup B. Un producte amb uns excel·lents 
resultats és el Dextress, un extracte de te 
verd amb magnesi i triptòfan que promou 
un relaxament fisiològic i una funció psi-
cològica normalitzada. Quan predomina 
l’ansietat recomanem el Florase Ansia, un 
producte innovador que inclou probiòtics 
per millorar la flora intestinal. Això incideix 
en les últimes teories sobre que l’intestí 
és el nostre segon cervell. També inclou 
griffonia com a precursor de triptòfan, 
magnesi i vitamines del grup B. En casos 
d’insomni tenim a l’abast les tradicionals 
valeriana i passiflora tant en comprimits, 
infusions, extractes. I no podem oblidar 
els bons resultats que podem aconseguir 
amb la melatonina, que és una hormo-
na que el nostre organisme produeix de 
manera natural i que promou una millor 
qualitat de son, redueix el temps de con-
ciliació de la son i els despertars nocturns.
Anna Lorente
Farmacèutica i Assessora de Salut
a Santiveri Granollers

93 870 85 46
SANTIVERI GRANOLLERS C.Roger de Flor, 75
Podeu adreçar les
vostres consultes a:

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

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Bigues i Riells
15/05 Maria Francàs Barbany 89 anys
Les Franqueses del Vallès
17/05 Orlando Díez Bragado 91 anys
Granollers
14/05 Jordi Ventura Comajuan 64 anys
14/05 Joaquim Butjosa Vilà 73 anys
14/05 María Vidal Colombo 82 anys
15/05 Encarnación Ucles M. 93 anys
15/05 Francisco Piñana Romero 62 anys
16/05 Juan Arévalo García 70 anys

17/05 José Sánchez Corral 92 anys
17/05 Cándido Pérez Guardado 65 anys
17/05 Eloy García Fernández 85 anys
18/05 Concha Cabezas Valle 92 anys
20/05 Juan Valverde Martínez 86 anys
Llinars del Vallès
17/05 Maria Jaurés Gómez 97 anys
St. Antoni de Vilamajor
14/05 Josep Guillamet Rigat 96 anys
Sta. Maria Palautordera
17/05 Ma Teresa Xirau Gay 89 anys

ASSESSORAMENT NATURAL

GRANOLLERS. 
El patrimo-
ni cultural de 
Granollers i 
la difusió de 
la memòria 
històrica per 

al foment de la pau han estat dos 
dels elements que han portat la 
revista de història referent del 
país ha organitzar el Dia Sàpiens 
a la ciutat. Així, la trobada de lec-
tors de Sàpiens se celebra aquest 
dissabte a Granollers, en el marc 
dels actes de commemoració del 
80è aniversari del bombardeig del 
31 de maig. El Dia Sàpiens s'ha ce-
lebrat anteriorment a ciutats com 
Tortosa, Terrassa, Sitges, Castell-
terçol i Olot, entre d'altres.

A Granollers, la jornada comp-
tarà amb una dotzena d'activitats 
entre visites guiades, tallers, itine-
raris i conferències, així com es 
podrà gaudir de les portes obertes 
als museus, l'Adoberia, Can Jonch 

Els lectors de 'Sàpiens' es troben a 
la ciutat per recordar el bombardeig

arxiu

REFUGIS Els lectors podran visitar els espais de defensa passiva de la Guerra

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL DIA SÀPIENS INCLOURÀ CONFERÈNCIES, VISITES GUIADES, ITINERARIS I TALLERS

Maluquer i Salvador (d'11 a 13 h i 
de 17 a 20 h) i sessions gratuïtes 
al Planetari del Museu de Ciències 
Naturals La Tela. 

El Dia Sàpiens comptarà també 
amb la conferència del catedràtic 
d'Història Contemporània de la 
UB Joan Villarroya, que tractarà 
Com s'han investigat els bombar-
dejos a Catalunya de la Guerra Civil 
al Museu. L'espai també acollirà, a 
les 13 h, la ponència de l'historia-
dor Joan Garriga El cas concret del 
bombardeig de Granollers.

De 12 a 13.30 h també es podran 
veure els assajos de l'Orquestra de 
Cambra al Teatre Auditori, per al 
concert de diumenge Música per a 
la Pau i la Memòria [més informa-
ció a la pàgina 34]. 

Esmorzar de forquilla
La Fonda Europa també col·labo-
ra amb el Dia Sàpiens per mitjà 
d'un pack d'esmorzar de forquilla, 
el mateix àpat que dècades enre-
re va captivar Josep Pla i Eugeni 
Xammar. Tot un jorn pensat per 
als amants de la història. i M.E.

i Roca Umbert. El Dia Sàpiens 
s'obrirà amb visites guiades al 
Granollers bombardejat, una acti-
vitat que es va omplir de seguida i 
que ha fet que hi hagi un grup ex-
tra a les 12 h. També hi ha inscrip-

cions tancades a la visita guiada 
del matí a Roca Umbert –n'hi ha 
una segona a les 17 h–.

El programa, però, també obre 
la possibilitat de baixar als refugis 
antiaeris de l'Ajuntament i la plaça 

El Museu mostra els 
espais de la memòria

Alpina reedita 'Les 
cendres del silenci'

El Bosc de la Pau es condiciona 
amb motiu del seu 10è aniversari

Diumenge (11 h), el Museu pro-
posa un itinerari per donar a 
conèixer alguns dels llocs més 
emblemàtics afectats pels bom-
bardejos de 1938 i 1939, la visi-
ta a un dels refugis antiaeris que 
es van construir l’any 1938 i a 
Can Jonch com a punt de sensi-
bilització. Cal reserva prèvia.

Avui, dijous (19 h), Can Jonch 
acollirà la presentació de la re-
edició del llibre Les cendres del 
silenci, de Lambert Botey i Berta 
Ventura, amb il·lustracions de 
Núria López i editat per Alpina. 
Hi seran els autors i l'historia-
dor Joan Garriga, així com el ro-
mancer Jaume Arnella.

Coincidint amb els 10 anys de la seva creació, el consistori està con-
dicionant el Bosc de la Pau, un espai verd situat al marge dret del riu 
Congost, a l'avinguda Sant Julià, que es va plantar el 2008, quan es 
va commemorar el 70è aniversari del bombardeig. Aleshores s'hi van 
plantar 224 arbres (lledoners, pins i alzines), tants com víctimes mor-
tals hi van haver el 31 de maig de 1938. Ara, es pretén esponjar el 
bosc per facilitar el creixement de les espècies plantades, així com es 
repinta el mur a tocar del riu i es delimita amb fitons de fusta. Dins 
de l'esplanada del bosc s'hi ha posat una senyalització dels Espais de 
Memòria que contindrà el llistat de les 224 víctimes, tant les identifi-
cades com les que no. A més, cada arbre se senyalitzarà amb el nom 
de la víctima amb una peça de maó i a la número 225 hi dirà A la resta 
de víctimes del 31 de maig de 1938 per honorar les persones descone-
gudes afectades pel bombardeig.

ITINERARI PUBLICACIONS ESPAI PÚBLIC

SÒNIA CASAS
Cap de redacció
de 'Sàpiens'

TOT PER ACOLLIR LA 
NOSTRA FESTA ANUAL
Quan ara fa vuit anys vam crear aques-
ta festa anual de la revista no ens 
podíem imaginar l’èxit de participació 
que tindria i la quantitat de poblacions 
d’arreu de Catalunya que ens acollirien 
any rere any. Granollers sempre ha 
tingut, de llarg, tots els ingredients 
necessaris per acollir el dia Sàpiens, 
però si hi havia un any adequat era 
aquest, el del 80è aniversari del bom-
bardeig. Es tracta d’un episodi encara 
desconegut per a molts catalans, com 
tampoc no es coneixen prou els mag-
nífics projectes de Roca Umbert, Can 
Jonch o el Planetari del Museu de la 
Tela. Celebrant el Dia Sàpiens aquí 
volem posar en valor tota la potèn-
cia històrica, musical, gastronòmica i 
patrimonial de la ciutat i explicar als 
nostres lectors d’arreu del país perquè 
Granollers és un dels punts calents de 
la nostra memòria històrica recent. Per 
nosaltres, és tot un honor formar part 
del programa d’actes de la commemo-
ració del bombardeig d’enguany.

ANIVERSARI

1938 ·2018
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• TREBALLS VERTICALS
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES
• EXTRACCIÓ D’URALITA
• OBRA I PINTURA EN GENERAL

L'Hospital General de Granollers 
ha presentat el projecte Ghata, una 
iniciativa innovadora que té com a 
objectiu desenvolupar un model 
de serveis no presencials dins de 
la cartera assistencial del centre 
sanitari de manera que es permeti 
el seguiment a distància de paci-
ents amb malalties cròniques.

El Ghata es va donar a conèixer 
en el marc de la Xarxa d'Innovació 
en Salut a Catalunya (XISCAT), de 
la qual en forma part l’Hospital 
granollerí i l'Institut d'Investiga-
ció i Innovació Parc Taulí (I3PT), i 
que va organitzar la jornada Rep-
tes i oportunitats en el sector salut: 
col·laboració publico-privada, en 
què una vintena de representants 
d'hospitals i empreses van com-
partir experiències i reptes en sa-
lut digital, medicina de precisió i 
impressió 3D.

Aquest projecte és fruit de l’evo-
lució de l’aplicació mòbil Hospi-
tal Granollers que es va posar en 
marxa el 2014 i que ja compta amb 
més 9.000 usuaris. La plataforma 
consisteix en la incorporació de 
qüestionaris clínics que perme-
ten fer un seguiment a distància 
dels pacients amb malalties crò-
niques, estalviant desplaçaments 
innecessaris a l’Hospital, millorant 
el control dels pacients –ja que se 
n’augmenta la freqüència i el se-
guiment–, alhora que permet als 
professionals mèdics optimitzar 
les agendes presencials de consul-
tes externes i augmentar la perso-
nalització del procés assistencial.

El projecte Ghata s’iniciarà com 
a prova pilot en la insuficiència 
cardíaca, una malaltia crònica que 
creix en prevalença i complexitat 
i que fa que les visites a consultes 

externes, urgències i reingressos 
siguin nombrosos. D'altra banda, 
hi ha experiències ja contraresta-
des de les aplicacions de telemedi-
cina en aquesta patologia.

El sistema que es presenta és un 
model senzill per als pacients, ja 
que no requereix la necessitat de 
cap dispositiu electrònic que no 
sigui un telèfon intel·ligent o un 
ordinador, el que facilita la seva 
utilització sobretot en pacients 

d’edat avançada. El pacient no-
més ha d’omplir un qüestionari 
que li arriba a través de l’aplicació 
mòbil de l’Hospital. Els resultats 
són interpretats pels sistemes 
d’informació per tal de detectar si 
existeix una descompensació en la 
malaltia: en aquest cas, s’indicarà 
al pacient com ha de procedir i, 
en cas contrari, l’usuari rebrà un 
missatge motivador per continuar 
amb el mateix tractament.  M.E.

L’AECC-Catalunya contra el Càn-
cer va inaugurar dimecres passat 
a Granollers un centre assistencial 
que donarà servei a tot el Vallès 
Oriental per evitar que els pacients 
de càncer i els seus familiars s'ha-
gin de desplaçar a Barcelona per 
beneficiar-se dels serveis de l’as-
sociació. Amb la nova seu, de més 
de 120 metres quadrats situada al 
passeig de la Muntanya, 68, l’AECC 
pretén apropar-se a la població.

Des d’aquest nou punt comar-
cal del Vallès Oriental s’oferirà 
de forma gratuïta un servei inte-
gral per a pacients de càncer i les 
seves famílies. Principalment es 
proporcionarà atenció social –fer 
de guia per minimitzar l’impacte 
del càncer en el dia a dia i oferir 
orientació sociolaboral, material 
ortopèdic, ajudes econòmiques...– 
i un servei d’atenció psicològica 
personalitzada. El servei d’atenció 
social s’oferirà cada dia de 16 a 20 
h i l’horari del servei d’atenció psi-
cològica serà els dimarts i dime-
cres de 15.30 a 20 h.

A més, la seu també portarà a 
terme durant tot l’any campanyes 

de prevenció i detecció precoç del 
càncer i s’estrenarà el proper 30 
de maig amb la campanya contra 
el tabaquisme i una conferència 
titulada Esfuma’t del tabac, a càr-
rec de la psicooncòloga del centre 
Carme Cortès.

El nou punt comarcal és el tercer 
d’una sèrie de centres assistenci-
als que l’AECC-Catalunya contra el 
Càncer està posant en marxa a la 
província de Barcelona. El primer 
es va inaugurar a Igualada al juli-
ol del 2017 i el segon a Mataró al 
setembre.

Es tracta, doncs, dels primers 
passos del desplegament territori-
al que l’associació vol fer per poder 
fer front a la nova realitat que en-
volta la malaltia (cada vegada hi ha 
més persones que conviuen amb el 
càncer durant més temps i amb de-
terminades mancances o seqüeles, 
així com una major prevalença de 
la malaltia arran de l’envelliment 
de la població i dels factors de risc) 
i amb l'objectiu aproximar els ser-
veis a la població, universalitat de 
l’ajuda i professionalització dels 
serveis oferts.  

L'Associació contra el 
càncer obre un centre 
assistencial a Granollers

hgg

SALUT  LA PROVA PILOT COMENÇARÀ AMB PERSONES QUE PATEIXEN INSUFICIÈNICA CARDÍACA ENTITATS  EL NOU PUNT COMARCAL ÉS EL TERCER DEL PAÍS

L'Hospital avança per atendre 
virtualment malalts crònics

Comiat a 23 residents d'especialitats
L'Hospital celebrava divendres l’acte acadèmic de l’Àrea de Docència amb 
l’objectiu d’acomiadar als metges, infermeres obstetricoginecològiques 
i farmacèutics especialistes en formació. Així, 23 residents van rebre 
el diploma que acredita la seva estada al centre. Es tracta d'Alejandro 
Eugenio (anestesiologia i reanimació), Orlando Aurazo (cirurgia general i 
aparell digestiu), Xavi Barra i Eva Cases (cirurgia ortopèdica i traumatologia), 
Carmen Ferrer, Juan José Martínez Rivas i Sulema Nataly Yarleque (geriatria), 
Marta Alonso, Isis Casamiquela, Jon Ander Modenes (infermeria  
obstetricoginecològica), Jorge Garcia Gómez (medicina interna), Maria 
Esteve (obstetrícia i ginecologia), Roberto Nicolàs Cordovà (oftalmologia), 
Diana Àlvarez i Marina Mir (pediatria), Joan Soler i Irene Targa (psiquiatria), i 
Alba Babot, Fiorella Edith Guzmán, Alejandra M. Ortiz, Fernando Rodríguez 
Lucas, Núria Ventura i Eva Xicola (medicina de família).

Avui, dijous (17.30 h), l'Espai 
Nadó organitza al gimnàs de l'Es-
cola Joan Camps de Bellavista 
–rebatejada com a Atenea– una 
xerrada a càrrec de Lara Gregorio, 
sobre l'alimentació conscient i sa-
ludable.

Xerrada a l'escola 
sobre l'alimentació 
conscient en infants

L'Escola Municipal del Treball 
acull avui, dijous, de 16.30 a 20.30 
h, una unitat mòbil del Banc de 
sang i teixits per tal de poder-hi fer 
donacions de sang, en el marc de 
les campanyes que periòdicament 
es duen a terme a la comarca.

El Banc de sang fa 
un acapte a l'Escola 
Municipal del Treball
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GRANOLLERS. La conferència que 
dijous organitzaven l’ANC i Òm-
nium Cultural amb el jurista El-
pidio José Silva va generar tanta 
expectació que la Sala Sant Fran-
cesc es va omplir de gom a gom, 
fins al punt que algunes persones 
s’escoltaven el ponent des de la 
porta, a peu de carrer. Elpidio és 
conegut pel compromís contra la 
corrupció i, de fet, ha estat el pri-
mer jutge de l’Estat a enviar un 
banquer a presó. Actualment in-
habilitat com a jutge, Silva es va 
fer molt popular pel cas Blesa, per 
la instrucció del qual el Tribunal 
Superior de Justícia de Madrid va 
determinar que havia comès un 
delicte de prevaricació i el va con-
demnar 17,5 anys d’inhabilitació.

Precisament, dijous a Grano-
llers va remarcar que a la Justícia 
espanyola hi ha una “corrupció 
sistèmica”, en què “l’ombra del 

cle 155 de la Constitució.
Tot i reconèixer el mèrit de 

molts jutges i fiscals, Elpidio José 
Silva assegurava que a la cúpula 
judicial hi ha corrupció. 

feixisme va deixar una Consti-
tució incompleta”. Entre altres 
exemples de mala praxi, Silva con-
sidera que s’està prevaricant amb 
l’aplicació que s’està fent de l’arti-

El delegat del govern espanyol a 
Catalunya, Enric Millo, ha enviat 
una carta als alcaldes de Catalunya 
per demanar-los que mantinguin 
la "neutralitat" als espais públics. 
La missiva arriba després dels fets 
que van tenir lloc el cap de setmana 
a Canet de Mar (Maresme), quan 
un grup de persones amb la cara 
tapada va irrompre a la platja i es 
va endur desenes de creus grogues 
que havien instal·lat membres del 

Comitè de Defensa de la Repúbli-
ca (CDR). De fet, a la carta Millo fa 
referència a aquest incident apun-
tant que l'aparició de banderes, 
pancartes i símbols "de caràcter 
partidista" no només es veu en 
edificis, carrers i places sinó que 
s'està "estenent" a altres àmbits. 
El delegat reivindica que aquests 
espais "són de tots" i recorda als 
batlles la seva "obligació" de no 
permetre'n l'ocupació "amb sím-

bols que puguin acabar malme-
tent" la convivència.

L'AMI, –a la qual pertany les Fran-
queses– ha respost a Millo que els 
municipis ja saben com gestio-
nar el seu espai públic "des de la 
convivència i respectant la lli-
bertat d'expressió, com s'ha fet 
sempre". Tant l'ajuntament de les 
Franqueses com el de Granollers 
llueixen símbols per la llibertat dels 
presos polítics a la façana.  AcN

 El Circuit ha respost a la polèmica 
carta del president de la Reial Fe-
deració Espanyola d'Automobilis-
me, Manuel Aviñó Roger, en què 
criticava la presència de la senye-
ra i Els Segadors al Gran Premi 
de F1. L'organització de la cursa 
assegura que des de 1991 s'han 
interpretat els himnes espanyol i 
català, de la mateixa manera que 
es va fer diumenge i que les dues 
banderes han estat presents a la 
pista també des del primer Gran 
Premi a Montmeló.
 La direcció del Circuit també 
apunta que sempre ha tingut el 
màxim respecte per als símbols 
d'Espanya i de Catalunya, i recor-
da que Aviñó ja va ser present al 
Circuit durant el Gran Premi de 
F1 de l'any passat, quan va pre-
senciar el protocol que s'hi seguia 
abans de començar la cursa, i que 
ara critica. 

En una carta oberta feta públi-
ca ahir, Aviñó considera "fora de 
lloc" tant la presència de la senye-
ra a la pista com la interpretació 
d'Els Segadors en el Gran Premi 

de F1 celebrat diumenge al Circuit 
perquè "òbviament, tractant-se 
del Gran Premi d'Espanya, i com 
que el reglament parla en singu-
lar de l'himne nacional, aquest 
no pot ser altre que l'himne 
d'Espanya o Marcha de Grana-
deros, que és l'únic himne ofici-
al d'Espanya des de 1770".

Aviñó també retreu que la fede-
ració no va ser informada del su-
posat "canvi de protocol" –que 
el Circuit ha negat que s'hagi pro-
duït– i assegura que, en cas d'ha-
ver-ho sabut, s'hi hauria oposat. 
Alhora, el president de la Federa-
ció reitera que aquesta presump-
ta "alteració del protocol s'ha 
entès pels mitjans de comuni-
cació i per una gran quantitat 
d'aficionats a l'automobilisme 
com una evident utilització de 
la capacitat de comunicació 
pública de l'esport per llançar 
missatges polítics". En el seu co-
municat, el Circuit ha fet constar 
"que sempre ha mostrat el mà-
xim respecte als símbols d’Es-
panya i de Catalunya". 

Polèmica al Circuit per 
l'himne d'Els Segadors

m.e.

POLÍTICA  L’HISTORIADOR JOAN GARRIGA VA CONDUIR L’ACTE ORGANITZAT PER L’ANC I ÒMNIUM QUEIXES DE LA REIAL FEDERACIÓ ESPANYOLA D'AUTOMOBILISME

EL DELEGAT DEL GOVERN HA RESPOST AMB AQUESTA CARTA  A L'ATAC DE LA PLATJA DE CANET

El jurista Elpidio José Silva 
desborda la Sala Sant Francesc

PLE ABSOLUT L’expectació que va despertar el jurista va deixar gent al carrer

Millo demana als alcaldes que vetllin 
per la "neutralitat" als espais públics

GRANOLLLERS.  La Crida per Gra-
nollers-CUP organitza avui, dijous 
(19.30 h) al local de La Filadora 
(c. Navarra, 14) una xerrada a 
l'entorn dels atacs a l'escola cata-
lana. Hi participaran Josep Lluís 
Alcázar, representat de l'Insti-
tut El Palau de Sant Andreu de la 
Barca –conegut pels professors 

investigats per un presumte delic-
te d'odi–; Maria Ferrer, de l'Asso-
ciació Memòria contra la tortura, 
i Clara Camps, de l'entitat Irídia, 
una associació per la defensa dels 
drets humans. L'acte compta tam-
bé amb el suport de la CGT, el CDR, 
Docents per la República, el Casal 
del Mestre i el sindicat USTEC. 

TAMBÉ HI SERÀ L'ASSOCIACIÓ MEMÒRIA CONTRA LA TORTURA

La CUP fa una xerrada 
amb l'Institut El Palau
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a uns anys, l’educació i la cul-
tura estaven massa distan-
ciades l’una de l’altra, però 
finalment, els darrers temps, 
s’estan aproximant. Bona 

mostra en són la quantitat de projectes 
culturals d’una gran qualitat i amb uns 
forts valors educatius que s’han iniciat a 
la nostra ciutat.

Iniciatives com Cantània, que dóna veu 
a nens i nenes de les escoles de primària 
de la comarca, i que podrem escoltar en 
16 concerts a principis de juny al Teatre 
Auditori; com Plou Foc, l’opera infantil es-
trenada el passat mes d’abril amb Veus –el 
cor infantil d’Amics de la Unió– i el cor de 
l’escola Ponent; com Tots Dansen, el pro-
jecte que convida a estudiants de secundà-
ria a expressar-se a través del moviment 
i que s’ha celebrat aquest mes de maig; 
com l’obra teatral presentada la setmana 
passada a Llevant Teatre amb els alumnes 
de l’Institut Bellera; com l’exposició del 
projecte Art i Escola que s’inaugurarà al 
Museu de Granollers el mes de juny; com 
les activitats per a les escoles que des de 

Educació i cultura
l’any 1982 impulsa i organitza la Fundació 
AC Granollers, i tots aquells projectes cul-
turals que, cada vegada més, professionals 
de l’ensenyament i de la cultura impulsem 
des dels respectius centres escolars i cul-
turals, i són mostres d’aquest canvi en què 
es trenquen els límits espacials i tempo-
rals que imposa el model curricular i que 
responen a una lògica menys acotada, més 
oberta i més participativa.

Tots aquests projectes educatius respo-
nen a unes noves estratègies de dinamit-
zació cultural que ja no consideren al seu 
públic exclusivament com a receptiu i pas-
siu. Les dinàmiques culturals estan incor-
porant, cada vegada més, noves iniciatives 
que consideren als nens i nenes, als noies 
i nois, com a conjunts actius, i promouen 
la seva participació activa en l’ús i el gaudi 
de les produccions culturals.

Mestres, gestors culturals i responsa-
bles polítics, tenim la feina de continuar 
creant ponts entre educació i cultura i de 
treballar plegats, perquè aquests projec-
tes tinguin tota la continuïtat que es me-
reixen i perquè se’n vagin creant de nous 
que responguin a les necessitats d’aques-
ta societat que canvia tan ràpid.

Tots ells són projectes que contribuei-
xen a la formació d’una ciutadania més 
creativa, amb sentit crític i amb uns extra-
ordinaris valors cívics i ètics.

F

A Granollers tenim novament un veí que serà conseller de la Generalitat, Chakir 
El Homrani, actualment regidor a l’Ajuntament. A priori, el fet de comptar amb 
un conciutadà que és membre a l’executiu del govern sempre és positiu per a un 
municipi, només pel fet que és més ben coneixedor de la realitat pròpia. La presa 
de possessió del càrrec d’El Homrani i la resta de consellers del govern català  
–prevista, inicialment, per dimecres– s’ha vist supeditada als estira i arronsa  
polítics entre Torra i Rajoy. El president de l’Estat ha decidit no publicar el nom 
dels consellers al diari oficial –una mesura inèdita i totalment qüestionable 
legalment i democràtica–, i el president de la Generalitat ha considerat que calia 
endarrerir la presa de possessió dels consellers a l’espera d’un dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora per estudiar com publicar el decret de nomenament 
al DOGC i estudiar mesures legals contra “el bloqueig institucional”. A priori tots 
els partits advoquen per tenir govern, però potser no tots hi estan tan interessats.

A L’ESPERA DE PRENDRE POSSESSIÓ
Editorial

TERESA 
LLOBET

Gestora cultural
Granollers

FEM MEMÒRIA

Exposició pictòrica a la Porxada, el 1979
Exposició de pintures dels artistes locals Jordi Benito, Joan March, Paco Merino i Vicenç 
Viaplana, sota la Porxada durant la festa major. FONS ajuNtameNt de graNOllerS / amgr

Bústia
Contra el tancament de línies de P3

Des de l’Ampa Bellavista Joan Camps es-
tem en contra del tancament de línies en el 
municipi, però estem més en contra encara 
que el Departament jugui amb les famílies 
i canviï les línies d’una escola a una altra. 
D’aquesta manera ha alterat les normes del 
joc un cop començada la partida i, algunes 
famílies pensant que no tenien possibilitat 
ja no van fer preinscripció al Joan Sanpera. 
Tancant la segona línia de l’escola Bellavis-
ta Joan Camps deixa fora l’escola a ser la se-
gona opció d’aquestes  famílies.

A més, una possible solució hagués sigut la 
rebaixa de ràtios a 20 alumnes. Això es coneix 
que té un efecte positiu sobre el rendiment 
acadèmic de l’alumnat i sobre les pràctiques 
pedagògiques del professorat, i ha de ser en-
tès com una oportunitat davant el descens 
demogràfic. També permet un ensenyament 
més individualitzat i una correcta atenció a 
les necessitats de l’alumnat. Garantint una 
major satisfacció professional del professorat 
perquè pot dedicar més temps a l’ensenya-
ment, facilitant la possibilitat d’implantar no-
ves metodologies d’innovació a l’aula.

En lloc d’això, el departament ha preferit 
colpejar el nostre poble –de gairebé 9.000 
habitants aproximadament (Bellavista)– i 
el deixa amb dues línies en dues escoles di-
ferents. Deixant 6 línies al poble de Corró 
d’Avall, amb una població de 10.000 habi-
tants aproximadament. Cal també afegir que 
les Franqueses del Vallès és una zona única 
d’escolarització. Tenint en compte això, en-
cara s’entén menys aquest traspàs de línies. 
Amb això no queda garantida l’essència de 
l’Escola pública que és l’equitat i la igualtat 
d’oportunitats dels infants, sense comptar 
que afavoreix la segregació escolar. Així ho 

evidencia l’informe del Síndic de Greuges La 
segregació escolar a Catalunya: La gestió del 
procés d’admissió d’alumnat (juliol 2016). A 
més, Bellavista és un poble d’acollida i l’Es-
cola Bellavista Joan Camps assumeix cada 
curs  matricula viva, amb el possible aug-
ment de ràtio. Pensem que la supressió de lí-
nies és conseqüència d’una mala planificació 
escolar portada a terme els darrers cursos. 
La prioritat d’aquest any del departament ha 
estat  adjudicar les primeres opcions de les 
famílies, sense tenir en compte com queda el 
municipi de desequilibrat. 

Senyors i senyores del Departament d’En-
senyament, no estem parlant de números, 
estem parlant d’educació dels nostres in-
fants, si us plau penseu en l’avui per viure un 
demà en equitat, igualtat i integració.

Tancant una línia perdem recursos en un 
municipi que vol ser ciutat.

 CARTA PÚBLICA DE L’AMPA DE L’ESCOLA 
BELLAVISTA - JOAN CAMPS / les franqueses

A Quim Torra
Senyor Torra, acabo de llegir en diferents 
mitjans de comunicació que el seu discurs 
ha estat molt criticat i la veritat és que me 
n’alegro. Doncs allà on no hi ha crítica, l’elo-
gi, a banda de no ser sincer, perd força i cre-
dibilitat. De fet, cregui’m que som molts que 
considerem que el seu discurs polític ha es-
tat molt encertat i sobretot molt adequat 
davant dels tristos temps que ens  ha tocat 
viure. Es parla de diàleg, d’eixos transver-
sals i de voluntat política d’acords tot man-
tenint com a poble aquesta necessaria dig-
nitat que mai s’ha de perdre. Tot allò que ha 
d’aportar un president amb sentit de país i 
amb responsabilitat envers el càrrec.

 ANNA MuNTADA / Granollers



dj, 24 maig 2018 21



dj, 24 maig 201822

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

Consultoría de Seguridad alimentaria, ubicada en el 
Vallès Oriental, precisa: 
RESPONSABLE DPTO. TÉCNICO (Ref.2505-03)
Funciones: Dirección del dpto. técnico. Gestión de 
clientes, planificación/seguimiento, supervisión do-
cumentación, delegación de trabajos. Supervisión 
personal a cargo 2/3 técnicos, evaluación y contra-
tación. Auditorías a clientes. Redacción de informes 
(restauración e industrias alimentarias). Realización 
de prerrequisitos y APPCC. Interpretación de datos y 
muestras analíticas. Formación a clientes y técnicos. 
Legislación alimentaria. Requisitos: Sólida formación 
y exp. en Seguridad Alimentaria. Formación (Licencia-
tura en Ciencias y Tecnología de los alimentos o form. 
universitaria a nivel científico con especialización en 
Seg. alimentaria a través de Masters o Posgrados). 
Formación y/o exp. APPCC y normativa alimentaria. 
Valorables conocimientos y experiencia en PRL (Ries-
gos Laborales) Dietética y Nutrición, IFS ISO, etc. Ap-
titudes: Persona proactiva con capac. organizativas, 
emprendedora, resolutiva. Contrato directo y estable 
con la empresa. Salario negociable según valía del 
candidato/a. Horario flexible.

Empresa líder en la distribució de maquinària ubicada al 
Vallès Oriental, precisa : 
ADMINISTRATIU/VA RECEPCIONISTA (Ref.2505-01)
Cerquem candidats en formació a nivell de FP II Administratiu, 
CFGS en Administració i finances o bé recent titulats en Em-
presarials o ADE. S'incorporarà a una empresa líder en el seu 
sector, per realitzar tasques d'administració general i recepció 
tant presencial com telefònica. Es valorarà anglès a nivell mig, i 
bon nivell del paquet Office. S'ofereix contracte inicial de 6 me-
sos amb possibilitat de passar a indefinit. Salari negociable.

Per vivenda familiar ubicada al Vallès Oriental, cerquem: 
ASSISTENT/A DE LA LLAR (Ref.2505-04)
S'encarregarà del manteniment general de la llar (neteja, cuina 
i planxa). Familia de 4 membres. Puntualment, tindrà cura dels 
nens. S'ofereix contracte estable, amb alta a la S.S. Jornada de 
6 -7 hores diàries (matins de 8.00 a 13.30h. i flexibilitat per les 
tardes).

Empresa industrial fabricant de materials 
de construcció , paisatgisme i mobiliari urbà 
destinats a l'Obra Pública i Civil, ubicada al 
Vallès Oriental , precisa incorporar: 
PRESCRIPTOR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
(Ref.2505-05)
Candidats/es amb formació a nivell d'Arqui-
tectura, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tèc-
nica o similar, amb experiència en el món de 
la prescripció i de contacte amb estudis d'Ar-
quitectura, constructors, estaments públics, 
Enginyeries, etc. En col·laboració amb l'equip 
comercial , s'encarregarà de la prescripció , 
presentació de producte, visites amb els De-
legats Comercials, formació, etc. Es valorarà 
molt positivament experiència en la gestió amb 
l'Administració Pública. Nivell alt d'anglès , va-
lorant també el francès. Disponibilitat de via-
tjar puntualment, el seu àmbit territorial serà 
principalment Catalunya, donant suport també 
a la resta de l'Estat. S'ofereix contracte inde-
finit,formació , cotxe i dietes d'empresa. Sou 
negociable + variables.

Empresa fabricante de maquinaria situada en los 
alrededores de Granollers, del sector metalúrgico , 
precisa incorporar un/a:
ELECTROMECANICO/a (Ref.2505-02)
Buscamos electrónico/a industrial para la realización de 
instalaciones eléctricas y cuadros eléctricos en maquina-
ria industrial, con experiencia mínima de 3 años en tareas 
similares. Formación a nivel de FPII o CFGS o CFGM en 
Electrónica y electromecánica. Con conocimientos en pro-
gramación para efectuar modificaciones en maquinaria o 
puestas en marcha. Persona con capacidad de trabajar 
con autonomía y con disponibilidad para desplazamientos 
en montajes al extranjero. Imprescindible conocimentos 
de inglés a nivel medio. Se ofrece contrato directo con la 
empresa y puesto estable. Retribución orientativa : 40-
42.000 € brutos anuales (sueldo + dietas+prima de viaje). 
Horario de jornada completa de 8 a 13h. i de 15 a 18h. Se 
valorará residencia en la zona del Vallès Oriental.

RELAX
ALTRES

COMPRA / VENDA

IMMOBILIARIA
LLOGUER / VENDA

COMPRAMOS libros, 
juguetes, cómics, 

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 

LOCAL EN VENTA 
GRANOLLERS. Jo-
sep Mª de Sagarra. 
Sup. 100 m2. Esqui-
nero. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maci-
za. Chim. de obra. 

Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. P.V. 
140.000 € (Ref.396). 
EMINAD Tel. 93 870 
36 66. 

ALQUILER LOCAL 
GRANOLLERS. Ra-
fael Casanovas.Sup. 
245m2+40 m2altillo. 

Totalmente acaba-
do. 14 m. fachada. 
Vidrieras y per-
sianas eléctricas. 
Aseos. A.A. Alarma. 
Agua y luz. Alt. 5 
m. P. 1.500 €/mes 
(Ref.860). EMINAD 
Tel: 93 870 36 66.

FINCA EN VENTA.

LA GARRIGA. C-17. 
Sup. 75.000 m2. Edif 
1.000 m2. Formada 
por bosque, cam-
pos, labranza, to-
rrente, pozos con 
agua. Casa de 1.316 
m2 dividida en sóta-
no de 418 m2. P baja 
303 m3. 1ª P 313 m2 

(42 m2 terrazas). 2ª 

P 138 m2. Inverna-
dero. Piscina 92 m2. 
Frontón. jardines. P. 
700.000 € (Ref.100).
EMINAD Tel. 93 870 
36 66.

COMPRO cómics, 
álbumes de fútbol, 
Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman, 

cromos, antigüeda-
des y arte religioso,
restos de pisos y 
casas. Pago al mo-
mento. José Miguel. 
679-736-491.

Madel-man, mu-
ñecas, Tente, Rico, 
Paya y antigüe-
dades en general.  
Llamar al teléfono 
de contacto: 679-
736-491.

ME LLAMO SUSI. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho natu-
ral, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
Llámame. Teléfono: 
698 233 361.

Espais de coworking i despatx 
per hores amb 25% de descompte
El 131 Espacio de Negocios és un centre 
nou, enfocat i dedicat a start-up que vo-
len iniciar el seu camí sense una despesa 
elevada en espai d'oficina. 131 Espacio de 
Negocios els hi ofereix espais de coworking, 
despatxos per hores i oficines virtuals amb 
serveis –com atenció telefònica, assesso-
ria i gestoria i enviaments certificats– per 
afrontar aquesta primera etapa del negoci.

A més si es reserva l'espai online per mit-
jà de l'adreça alquilerdespachos.reservio.
com 131 Espacio de Negocios ofereix un 
25% de descompte en la primera factura 
mensual del servei de coworking o despatx 
per hores. Val la pena aprofitar aquesta 
oportunitat per fer una bona arrencada al 
negoci. Consulteu tarifes a 131 Espacio de 
Negocios.

131 ESPACIO DE NEGOCIOS
Pl. Onze de Setembre, 13. Granollers 

Tel. 93 131 91 31  www.131espaciodenegocios.com
L’APARADOR

DE LA SETMANA

Reformas José Maria, especialitzada 
en la neteja de façanes i persianes
Reformas José Maria, associat a la firma 
Marfeli, especialitzada en la neteja de faça-
nes, ofereix el seu servei a la comarca amb 
una garantia dels serveis de 5 a 10 anys. La 
firma ofereix neteja de façana de comerç, 
neteja de grafits amb productes ecològics, 
un sistema de protecció antigrafit, pintu-
ra de persianes, polit de marbre de parets 
amb polidora manual, i neteja de pedra 

natural per mitjà d'aigua calenta a pressió 
i productes respectuosos amb el material, 
entre d'altres. A més, pots acordar un con-
tracte de manteniment anual per oblidar-te 
del mal de cap de les agressions a la teva 
façana.

No dubtis a trucar a Reformas José Maria 
i veure amb els teus propis ulls l'abans i el 
després de les seves actuacions.

REFORMAS JOSÉ MARIA
 Tel. 93 383 19 99 / 610 242 821 (whatsapp)

www.marfeli.es
L’APARADOR

DE LA SETMANA
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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

Cooperatives escolarsPau Garcia Milà fa una conferència al GDE
Les vuit cooperatives escolars –creades a 
través del projecte Cultura Emprenedora a 
l'Escola– del Granullarius, Mestres Montaña, 
Salvador Llobet i Lledoner vendran els seus 
productes aquest dijous al mercat setmanal.

El conegut emprenedor Pau Garcia Milà pronunciava dijous, a  
Sarsa de la Roca, una conferència sobre Fast Innovation, convidat
pel Grup de Desenvolupament de Directius i Empresaris (GDE).  
Garcia Milà va explicar com generar entorns innovadors i les  
noves regles socials de la tecnologia.

GRANOLLERS. La plaça Perpinyà 
acollirà dissabte (de 10 a 21 h) la 
primera Fira d'Economia Social 
i Consum Responsable a Grano-
llers, un espai dedicat a promoci-
onar les assegurances i la banca 
ètiques, les energies sostenibles i 
l'economia alternativa. A més de 
les parades informatives, xerra-
des i tallers, durant tota la jornada 
es facilitarà el canvi d'empreses 
de l'IBEX a companyies ètiques.

Al llarg del dia hi ha previstes 
quatre xerrades relacionades amb 
el consum responsable i l'eco-
nomia social. El primer col·loqui 
de la jornada (11 h) tractarà so-
bre les assegurances ètiques, al 
migdia n'hi haurà un altre sobre 
Consum i transformació social i 
a partir de les 13 h es parlarà de 
banca ètica a Fiare Banca ètica, un 
exemple de banca ètica i coopera-
tiva. A la tarda (17 h) l'ecosociò-
leg i activista Dídac Costa oferirà 

la xerrada Creant república des de 
l'economia alternativa, i a les 19 h 
s'organitzarà un taller pensat per 
a infants per combatre el sexisme 
en els jocs i les joguines.

Durant tot el dissabte hi haurà 
jocs de taula i de carrer, una vini-
lada i també s'instal·larà un espai 

infantil on els més petits podran 
dibuixar i fer tallers de molinets. 

L'Ateneu Cooperatiu del Va-
llès Oriental també hi participarà 
per tal de difondre les iniciatives 
d'Economia Social i Solidària exis-
tents a la comarca, i informar so-
bre els serveis que s'ofereixen des 
de la plataforma.  T.pARERA

La nau Dents de Serra de Roca 
Umbert acollirà durant tot el cap 
de setmana la Fira del Col·lec-
cionisme Playmobil, una mos-
tra  de productes i complements 
d'aquests coneguts ninots i que 
també tindrà exposicions de dio-
rames, concursos i tallers, així 
com un parc infantil.

Coincidint amb la fira, una vin-
tena d'establiments de l'associ-
ació de comerços Gran Centre 
Granollers han organitzat una 
ruta dels aparadors de Playmobil 
amb què es pot descobrir les pe-
ces gegants que tindrà cadascuna 
de les botigues. Els establiments 
estan situats en bona part al car-
rer Anselm Clavé, tot i que també 
n'hi ha a places i carrers propers 
com el carrer Corró, Sant Jaume, 

Alfons IV, Museu, Pompeu Fabra, 
Rec, Roc, Santa Esperança i les 
places dels Cabrits, Folch i Torres, 
Maluquer i Salvador, Perpinyà i la 
Porxada.

Pel que fa a la Fira, que obrirà 
dissabte i diumenge –de 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h a Roca Umbert– in-
clourà una exposició de diorames 
i tallers de creativitat, a més del 
primer concurs infantil de dio-
rames Playmobil –patrocinat per 
Abacus–, un parc infantil i el con-
curs El Click Amagat. L'entrada a 
l'espai val dos euros i és gratuïta 
per als menors de 2 anys.

Concurs infantil
El primer concurs infantil Abacus 
de diorames Playmobil de Grano-
llers té l'objectiu de promoure la 

m.e.

CONSUM RESPONSABLE  S'HI FARAN XERRADES I S'ASSESSORARÀ SOBRE SUBMINISTRAMENTS

COL·LECCIONISME  UNA VINTENA D'ESTABLIMENTS PARTICIPEN EN LA INICIATIVA DE GRAN CENTRE

La plaça Perpinyà acollirà la 
primera Fira d'Economia Social

'PUIGDEMONT' En un dels aparadors

Els aparadors de Gran 
Centre s'avancen a la Fira 
de Playmobil a Roca Umbert

n El centre de serveis a les empre-
ses Can Muntanyola acollirà dimecres 
(de 10 h a 12 h) un acte en el qual es 
tractarà L’IVA en els diferents tipus de 
cooperatives. A càrrec de Calidoscoop, 
Coop de Mà i Fil a l’agulla i amb la col-
laboració de l’Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental, la sessió pretén oferir 
als professionals i personal tècnic as-
sessor de la Xarxa d’Ateneus Coope-
ratius i a personal tècnic assessor de 
serveis públics una sessió per parlar 
sobre la llei de l’impost sobre el va-
lor afegit i aspectes bàsics a tenir en 
compte de la llei com el tractament de 
l’IVA en els diferents tipus de coope-
ratives; i cooperatives sense afany de 
lucre i la seva relació amb l’IVA.

CURS SOBRE 
EL TRACTAMENT DE 
L'IVA A COOPERATIVES

Es faran conferències 
sobre la banca ètica i la 

lluita contra el sexisme en 
les joguines, entre d'altres

Bona rebuda de la fira Fet a mà
Els carrers Sant Roc i Santa Anna es van omplir dissabte de paradetes amb 
productes fets a mà i artesans que oferien demostracions. Novament, la 
rebuda de la fira Fet a mà, que organitza Del Rec al Roc va ser molt bona.

xavier solanas

COMERÇ  LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS, AL CARRER

El motor pren la plaça Maluquer
El Festival del Motor, que organitzarà Zinkers al juny, continua 
promocionant el món del motor arreu de la ciutat amb el suport d'altres 
entitats i comerços. Dissabte, la plaça Maluquer i Salvador acollia aquest 
simulador de Fórmula 1. Aquest dissabte, també de 10.30 a 13.30 h i de 17 a 
20.30 h, n'hi haurà un de karting i una altre de ral·li en realitat virtual.

xavier solanas

cultura Playmobil entre els infants 
d'arreu del país, en especial els de 
la província de Barcelona, i esti-
mular el seu desenvolupament 
creatiu per mitjà de la iconografia 
d'aquests famosos ninots. Hi po-
dran participar nens i nenes de 2 
a 16 anys, distribuïts en tres cate- 
gories –iniciació, infantil i júnior–. 
El veredicte es farà públic diu-
menge a les 19 h. 

ECONOMIA
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GRANOLLERS. "Espanya i Catalu-
nya tenen un nivell democràtic 
suau; a la UGT estem capficats 
en aixecar el nivell democràtic. 
La llei mordassa ens impedeix 
que puguem defensar els drets 
dels ciutadans". Aquesta és una 
de les conclusions que el secretari 
general de la UGT, Josep M. Álvarez, 
va posar sobre la taula en la xerra-
da-col·loqui Lluita sindical, negoci-
ació col·lectiva i estat del benestar 
que el sindicat organitzava diven-
dres Granollers, i en la qual també 
participava la catedràtica de Dret 
del Treball de la UPF, Júlia López.

Álvarez lamentava el cas de Val-
tònyc tot apuntant que "un raper 
entri a la presó per una lletra no 
és acceptable en un país demo-
cràtic" i ha recordat que a Múrcia 
"per defensar que no s'hi faci 
un mur, s'han imposat multes 
de més de 50.000 euros". "La 
llei mordassa ens impedeix que 
puguem defensar els drets dels 
ciutadans", alertava.

dicats hi han de fer la seva aporta-
ció amb "una classe obrera orga-
nitzada als centres de treball".

Pel que fa a la situació política 
a Catalunya, Álvarez desitja que 
amb el nou Govern es "norma-
litzi i tinguem un govern que 
afronti les demandes ciutada-
nes, així com que no continuï 

Amb tot, el líder de la UGT asse-
gurava que "respirem més que fa 
un any i les mobilitzacions –com 
les dels pensionistes i el movi-
ment feminista– han obert una 
nova situació. S'està generant 
una consciència col·lectiva que 
expressa una voluntat de canvi", 
apuntava i considerava que els sin-

m.e.

LABORAL  EL SECRETARI GENERAL DE LA UGT HA PARTICIPAT EN UN COL·LOQUI A GRANOLLERS SOBRE LLUITA SINDICAL

Josep M. Álvarez: "Cal aixecar 
el nivell democràtic de l'Estat"

XERRADA Josep M. Álvarez, entre Òscar Riu –secretari comarcal– i Júlia López

la presó preventiva per a gent 
que pot esperar el judici a casa 
seva". Per al secretari general de 
la UGT, "calen noves estratègi-
es fonamentades en el diàleg i 
això no es fa des dels jutjats".

Repartir la riquesa
En la seva conferència, Álvarez 
va reclamar que els convenis col-
lectius reflecteixin la millora de 
l'economia. "Els guanys s'han de 
repartir amb els salaris i la pa-
tronal ho ha d'afrontar", deia i 
creia que cal negociar perquè no hi 
hagi cap conveni inferior als 1.000 
euros, com una fórmula per "con-
tinuar generant ocupació, per-
què s'incrementaria el consum".

Álvarez insistia que "s'ha re-
cuperat la riquesa, però no els 
salaris", i reclamava "els guanys 
que pertoquen als treballadors".

A més, entre els eixos de futur, 
el líder de la UGT apuntava que cal 
vetllar per l'estat del benestar, de 
manera que "volem que l'Estat 
recapti més i es combati el frau 
fiscal, que suposa que més de 
80.000 milions d'euros se'n van 
per les clavegueres". Álvarez la-
mentava que "Catalunya sigui una 
de les zones d'Europa amb més 
pobresa", assegurava.  M.ERAS

La patronal Pimec ha detectat que 
1.100 petites i mitjanes empreses 
del Vallès Oriental podrien arribar 
a estalviar-se centenars de milers 
d’euros. La patronal conclou que 
més del 90% de les pimes desco-
neixen les deduccions fiscals que 
existeixen en les activitats de ge-
nerar nous productes o millorar 
els seus processos productius, 
que poden arribar a suposar fins 
a un 59% d’estalvi en l’impost de 
societats, que els pertocaria per 
la seva activitat d’innovació em-
presarial. 

Aquestes ajudes van ser intro-
duïdes pel Govern per fomentar 
el canvi de model productiu i la 
millora de la competitivitat, i no 
només es refereixen a la innovació 
tecnològica, sinó també a la inno-
vació en processos, productes o 
procediments i, fins i tot, permeten 
deduir hores pròpies del personal, 
subcontractacions i col·laboraci-
ons externes, materials, prototips 
i patents, entre d’altres.   

FISCALITAT

Pimec alerta unes 
1.100 pimes que 
poden estalviar en 
impost de societats
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Actualitat

La foto

FORMACIÓ

La primera edició 
de Kart Academy 
es posa en marxa
Aquest any el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya acollirà la primera 
edició del Kart Academy, un 
projecte organitzat per STA 
(Sociedad de Técnicos de 
Automoción) i que comp-
ta amb la col·laboració 
de motorsport2020.cat 
i la Federació Catalana 
d’Automobilisme, destinat als 
estudiants de les escoles i els instituts 
de formació professional de Catalunya. 
L'objectiu del Kart Academy és disse-
nyar, construir i competir amb un Kart 
desenvolupat pels mateixos estudiants 
de formació professional. Els instituts i 
escoles que participaran en la prime-
ra edició de la Kart Academy el proper 
dia 30 de juny són: Institut Andreu Nin, 
IES Palau Ausit, IES-SEP Castellarnau, 
IESM Anna Gironella de Mundet, Col-
legi Sant Gabriel, La Salle Barceloneta, 
IES Pompeu Fabra, Escola d’Aprenents 
SEAT, Institut Camps Blancs, IES Mollet. 

Per a la novena edició de la 
Fórmula Student de 2018 ja 
s’han inscrit 75 equips, que 
és el record de participa-
ció en aquesta competició. 

La STA organitza també la Fórmula 
Student que és un projecte educatiu en 
què els estudiants universitaris d’engi-
nyeria de diversos països competeixen 
per equips, i es valora la capacitat d’in-
novació i creativitat en el desenvolupa-
ment dels vehicles.

L’edició de 2018 de Fórmula Student 

es celebra del 21 al 26 d’agost al Circuit. 
Serà una edició especial, perquè es re-
alitzarà la primera FSS Driverless, vehi-
cles sense conductor rodant pel Circuit 
dissenyats per estudiants. Hi participa-
ran més de 1.800 estudiants de 16 pa-
ïsos de tot el món, amb equips d’Ale-
manya, Espanya, Itàlia, Austria, Suïssa, 

Holanda, República Txeca, Noruega, 
Portugal, Romania, Estats Units, Suècia, 
Canadà, França, Finlàndia i Islàndia.

STA és una societat sense ànim de 
lucre que, des de la fundació el 1947, 
treballa per impulsar el progrés de 
l’automòbil i els avenços tècnològics en 
la indústria de l’automoció. STA és una 

plataforma de trobada neutral entre 
tècnics i enginyers de l’automòbil, que 
fomenta l’intercanvi d’experiències i 
opinions. STA és membre fundador de la 
Fédération Internationale des Sociétés 
d’Ingénieurs des Techniques de l’Auto-
mobile, si és l'única representant oficial 
a l'Estat.

Els pilots de MotoGP, després de la disputa del Gran Premi de França, van 
aterrar al Circuit de Barcelona-Catalunya amb l’objectiu de rodar pel nou 
traçat i el nou asfalt on se celebrarà el Gran Premi Monster Energy de Ca-
talunya de MotoGP els dies 15, 16 i 17 de juny.  
Les modificacions al traçat català, que responen als requeriments de la 
Federació Internacional de Motociclisme (FIM) per millorar la seguretat 
i que compten amb el consens de la Federació Internacional d’Automo-
bilisme (FIA), han consistit en l’ampliació de l’escapatòria del revolt 13 de 
MotoGP™ (abans revolt 12), així com el reasfaltat íntegre de la pista.

Carrera al circuit urbà de Granollers. Finals 
dels 60. Per Jose Maria Alguersuari©

Els pilots de MotoGP van 
rodar dimarts i dimecres 
al Circuit, per provar els 
canvis del traçat

Breus
NOU TRAÇAT
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Entrevista

MOTOR

Josep Bigas:
“El Circuit és 
un estendard 
importantíssim 
per generar 
riquesa al país”

CALENDARI OFICIAL 
GRANOLLERS TAMBÉ ÉS MOTOR

» 26 DE MAIG. Plaça Maluquer i 
Salvador. De 10.30 a 13.30 h i de 
17 a 20.30 h
Simuladors de karting per a nens 
de 4 a 12 anys, cotxets a pedals 
i simulador de ral·li amb realitat 
virtual en 360º

» 2 DE JUNY. Plaça Maluquer i 
Salvador. De 10.30 a 13.30 h i de 
17 a 20.30 h
Freestyle motocròs en realitat 
virtual i exposició Dirt Track. 
També Gran Premi de Rally Sim 
Citroën Granollers (amb 
simuladors) i Fotocol Estudi 
'Podium'

» 7 DE JUNY. Av. Europa, 21. 19 h
La Unió d'Empresaris 
d'Automoció de Catalunya 
organitza una jornada sobre 
el vehicle elèctric

» 9 DE JUNY. Carrer Anselm Clavé 
–davant la Fonda Europa–. De 
10.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Viu l'experiència de pujar al podi 
dels guanyadors del Circuit i crea 
fent d'artista amb els materials 
de Jovi a l'espai infantil de Gran 
Centre. També Pit Lane Museu 
de Motos i pintura d'un casc de 
competició en directe

» 9 DE JUNY. Plaça Perpinyà. De 
10.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Observa en directe l'exhibició del 
taller mòbil de Freddy San Juan 
a les 12 h i a les 18 h. I gaudeix de 
l'exposició de motos clàssiques 
de Pigra 

» DE MAIG A JUNY. Ruta 
d'Hotels Granollers
L'Associació d'Hotels del Vallès 
Oriental proposa una ruta per 
quatre hotels de la ciutat on es 
podrà prendre un platillo i una 
canya o copa de vi per 5 euros. Hi 
participen l'Hotel Augusta (amb 
un duo de minihamburgueses), 
l'ApartHotel Atenea (amb  
llagostins cruixents amb farcellet 
d'espàrrecs i salsa americana),
l'Hotel Granollers (amb pop a la 
planxa amb patata i salsa verda) 
i l'Hotel Ciutat (amb una focaccia 
amb sardina fumada, tomàquet 
cherry i olives calamata)

–Quan comença l'afició pel món del motor?
–El món dels cotxes sempre m'ha agradat 
molt i he tingut tant tallers com equips de 
competició. I l'any 1987, quan era molt jove, 
vaig començar a córrer, sobretot en ral·lis –
tant d'asfalt com de terra–. I durant tota la 
dècada dels 90 em vaig dedicar molt al cam-
pionat de Catalunya de ral·lis de terra.
–Amb bons resultats?
–Sí, l'equip de Bigas Grup va assolir dos 
campionats i quatre subcampionats. 
–I com passes de la terra a l'aire?
–L'any 1995-1996 un amic em va convidar 
a fer un vol en helicòpter i, com ens passa a 
tots els que ens agrada el món del motor, ens 
agrada tot el motor i volar és un repte. De fet, 
hi ha molt bons pilots, com Nani Roma i Àlex 
Crivillé –per citar-ne alguns–, que han volat 
amb mi i els encanta, i quan els hi expliques 
una mica de seguida saben com pilotar-lo.
–Tant s'assembla a un cotxe de carreres?
–Sí, té moltes similituds. També requereix 
concentració absoluta, no equivocar-te mai, 
un procediment, una disciplina i moltes altres 
coses que també et trobes quan estàs com-
petint –quan tens un error també el pagues 
car, així que sempre estàs buscant la màxi-
ma perfecció–. Per això em vaig treure el títol 
d'helicòpter.
–Però d'això a muntar una empresa d'heli-
còpters hi ha un camí.
–D'un helicòpter molt petitó vas passant per 
helicòpters cada cop més grans i el rep-
te també. I arriba un moment que no et pots 
permetre comprar-te un helicòpter si no li 
treus un rendiment. Per això t'has de fer el teu 
pla de negocis.
–I aquí esteu. Sou una empresa coneguda en 
el sector?
–No hi ha cap altre empresa del sector a l'Es-
tat que no ens conegui i et diria que d'Europa 
ens deuen conèixer un 40%. De fet, ens arriba 
gent de tot el món que ens coneixen. El món 
de l'aviació és mundial; tots estem connectats. 
–I rebeu gent de tot arreu?
–Sí, i tant! A més, durant les competicions-
venen els pilots, els propietaris de les escu-
deries, els capos de la Fórmula 1... ve tothom. 
–El fet d'estar al costat del Circuit suposo que 
us dóna un avantatge competitiu respecte 
d'altres empreses.
–El Circuit és un estendard importantíssim. 
De fet, jo passo molta angúnia quan sen-
to certes declaracions d'alguns polítics que 
menystenen aquesta infraestructura i diuen 

que això és elitista per a quatre persones. 
No en tenen ni la més remota idea. Pregun-
tem-ho als hotels, als restaurants, als taxis-
tes, a empreses d'autocars... preguntem a tota 
aquesta gent què li representa el Gran Premi 
de Fórmula 1 o el MotoGP que vindrà d'aquí 
a poques setmanes. No hi ha dret que diguin 
certes coses, quan quasi tots els països del 
món ho voldrien aconseguir i pagarien molt 
més per tenir-ho. El Circuit és un valor afegit 
impressionant.
–Per a vosaltres és importantíssim. Suposo 
que la campanya Granollers també és motor 
la trobeu ben encertada, doncs.
–Sí, el Circuit és un valor que cal aprofitar. 
Nosaltres l'aprofitem, no només per al nego-
ci, sinó també com a element que ens permet 
fer promoció del país. Els ensenyem paisatges 
que són espectaculars. Per exemple, en reu-
nions amb els polítics els he preguntat si han 
volat en helicòpter. Alguns responen que sí, a 
llocs com a Nova York, les catarates d'Iguazú. 
Però no han vist la Costa Brava des de l'aire, 
ni el Pedraforca ni els volcans de la Garrotxa. 
Aquesta és la gran pena, que aquí no ho fem, 
tot i que tenim dels millors paisatges del món. 
Aquí s'entenen els helicòpters només com a 
serveis de seguretat i emergència. 
–Però és car.
–Sí, perquè formar la gent són moltes hores 
i és molt car. Però això garanteix la seguretat.
–I a Catalunya hi ha bones escoles de forma-
ció especialitzades?
–Sí, per exemple a l'aeroport de Reus i un pa-
rell d'escoles més. No n'hi ha gaires. La for-
mació d'un mecànic d'aviació dura tres anys, 
com una diplomatura, i s'hi fa molt èmfasi a la 
responsabilitat.
–Pot ser equiparable a un mecànic d'un cotxe 
de competició?
–Hi ha tallers de competició tant preparats 
o més que un taller d'aviació. Perquè, de fet, 
la mecànica d'aviació –a banda dels avions 
comercials– és molt senzilla perquè no hi ha 
hagi problemes, perquè no falli mai. 
–I has canviat del tot el cotxe per l'avió?
–No del tot, l'any passat encara vaig anar a 
fer un ral·li a Fuerteventura.
–I aquesta afició pel motor també deu tenir a 
veure amb el fet que tinguis un espai a Palou 
llogat a un col·leccionista de motos?
–Sí, em va llogar una nau ja als anys 90 perquè 
també tenia un equip de competició. Ja cap al 
2000 va deixar de córrer però va voler mantenir 
la nau i té una col·lecció de motos impressionant.

El granollerí Josep Bigas i Salvans és 
el gerent de l'empresa BG Helicòpter, amb 
seu al costat del Circuit de Barcelona - 
Catalunya, i propietari de la constructora 
Bigas Grup. La seva vinculació amb el món 
del motor, però, ve de lluny, tant com a pilot 
de cotxes com a tallers i equips de 
competició. De fet, a partir de 1987 va 
començar a competir en ral·lis, una 
afició que no ha deixat mai enrere. La seva 
vinculació amb el motor també l'ha portat 
a tenir un espai llogat a un col·leccionista 
de motos a Palou.

Agenda

ESPECIAL INFORMATIU DE L'ACTUALITAT DE MOTOR A GRANOLLERS
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Dues medalles de plata a Guadalajara
El Club Karate Nokachi de les Franqueses va aconseguir dues medalles 
de plata als campionats d'Espanya per clubs celebrats a la ciutat de 
Guadalajara. El mèrit el tenen el kumite cadet-junior masculí –Aaron, 
Xavi, Izan, Yeray i David– i el kumite juvenil mixte –Iria, Anna, Miquel, 
Besay i Kilian. Els entrenen Montse Marín i Agustín Núñez.

GRANOLLERS. El granollerí Pep 
Vega serà un dels acompanyants 
de l'alpinista de Parets Sergi Min-
gote en el repte històric d'escalar 
les tres muntanyes més altes del 
món en menys d’un any, fet que es-
devindria un rècord Guiness. L’ac-
tual marca la té Silvio Mondinelli, 
qui ho va fer en 3 anys i 64 dies 
el 2004. Aquests tres colossos són 
l’Everest (8.848 m), el K2 (8.611 
m) i el Kanchenjunga (8.568 m). 
Mingote va presentar dimecres 
a Granollers el projecte 3x8.000 
Solidary Project. New Guinness Re-
cord, que “és un repte esportiu, a 
la vegada que solidari i social". 
Un altre rècord que batria Mingo-
te seria el de convertir-se en "el 
primer espanyol que trepitja el 
cim de l’Everest en tres ocasi-
ons", apunta l'alpinista. 

Però la primera muntanya que 
es proposarà pujar serà el Bro-
ad Pick, la dotzena més alta del 
món, on espera fer el cim entre 
el 20 i el 25 de juliol, per afron-
tar seguidament el K2, el segon 
cim més alt del món. L’expedició 
arrencarà el 12 de juny i Mingote 

El granollerí Pep Vega acompanyarà Sergi 
Mingote en el repte de coronar tres vuit mil

ALPINISME  EL REPTE DEL L'ALPINISTA ÉS ASSOLIR UN RÈCORD GUINNESS, PUJAR ELS CIMS MÉS ALTS DEL MÓN, EL K2, L'EVEREST I EL KANCHENJUNGA EN UN ANY 

El masculí i el femení, últims
Tant el CB Les Franqueses masculí com el femení 
han acabat la lliga últims després de perdre en la 
darrera jornada. El masculí, a Primera, va perdre 
88-72 a la pista de la UE Horta i el femení, a  
Segona, ho va fer a la pista del BC Fontajau 47-36.

ESPORTS

SERGI MINGOTE L'alpinista de Parets acompanyat per Pep Vega (esquerra) i Lluís Cortadellas (dreta)

sm

anirà acompanyat per Vega i per 
Lluís Cortadellas, veí de Cànoves, 
i que amb només 23 anys, seria 
la persona més jove del món en 
coronar el K2. Les proves fetes al 
CAR de Sant Cugat han demostrat 
que és qui està en millors condi-

cions físiques dels tres alpinis-
tes participants en el projecte.  
El Kachenjunga és la tercera mun-
tanya més alta del món, però és 
una gran desconeguda per a la 
gent que no forma part de l'alpi-
nisme. De fet, aquest 2018 a ban-

da de l'expedició vallesana ningú 
ha demanat permís per pujar-la. 
"Probablement estarem sols 
durant tota l'ascensió. És la 
muntanya que a mi em genera 
més respecte", va admetre Min-
gote. I, a continuació, vindrà l'Eve-

rest, el cim dels cims del món, el 
qual es proposa escalar sense 
oxigen artificial. "Només el 0'5% 
dels alpinistes que pugen l'Eve-
rest ho fa sense oxigen artifici-
al. L'altre dia va morir un alpi-
nista japonès que ho intentava 
d'aquesta manera", va explicar 
el paretà. La idea és pujar pel Ti-
bet, la cara nord, i baixar pel Ne-
pal, la vessant sud. 

Aquests quatre reptes suposa-
ran que durant el proper any Min-
gote estigui entre set i vuit mesos 
escalant, tot i que també va adver-
tir que "ja són quatre els 8.000 
que farem en un any i puc avan-
çar que no seran només quatre", 

deixant el misteri a la sala de l'Es-
pai de negocis Greg de Granollers, 
on es va fer finalment l'acte de pre-
sentació del projecte enlloc de les 
instal·lacions de l'Espai Wellness 
on entrena Vega, perquè l'afora-
ment va sobrepassar les espectati-
ves de l'organització.

En els ascensos s’aprofitarà per 
dur a terme set projectes d’investi-
gació, amb la col·laboració del CAR 
de Sant Cugat, relacionats amb l’al-
çada i el rendimen, i també amb 
l'alimentació liofilitzada. A més, 
3x8.000 Solidary Project. New Guin-
ness Record servirà perquè Onat 
Foundation, una fundació inclu-
siva mitjançant l’esport, presenti 
els primers Premis Inclusius de 
l’Esport Català amb el suport de la 
Secretaria General de l’Esport, que 
Apindep i Rodamunt siguin les as-
sociacions inclusives protagonis-
tes del repte esportiu i solidari al 
K2 i Be Artsy ho sigui al Kangchen-
junga nepalí. Per últim, la Fundació 
Catalana del Síndrome de Williams 
protagonitzarà el tercer dels rep-
tes, a l’Everest.  SERgi EScudERO

Cròniques des del cim

El diari SOM serà el diari oficial 
del projecte al Vallès. A través de 
les edicions en paper i digitals, el 
mitjà farà el seguimet de l'expe-
dició amb cròniques periòdiques 
enviades pels protagonistes des 
del camp base i en parts de l'as-
censió. D'aquesta manera, Som 
col·labora amb el repte de rècord 
Guiness i apareixerà en els crè-
dits dels documentals de televisió 
d’On Communication, productora  
que enregistrarà les expedicions i 
en la pel·lícula que es rodarà per 
a Festivals Cinematogràfics nacio-
nals i internacionals esportius i 
solidaris. 

SOM, EL DIARI OFICIAL 
DEL REPTE AL VALLÈS

El primer dels tres 
grans cims que Mingote 

intentarà assolir serà el K2,
  a finals del mes de juliol

TRES VUIT MILS EN UN ANY:  L'INTENT DE RÈCORD GUINESS DE MINGOTE
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El Fraikin Granollers es queda
sense el somni de la Champions

COMIAT  Després de 9 anys al club, Marc Cañellas va jugar el seu darrer partit al Palau d'Esports amb gol inclòs

GRANOLLERS. El Fraikin BM Gra-
nollers necessitava guanyar al Qu-
abit Guadalajara i que l'Ademar 
de Lleó punxés en el derbi contra 
l'At. Valladolid per classificar-se 
per la Champions. La segona pre-
missa no es va complir i les cinc 
victòries consecutives –incloses 
la històrica a la pista del lider Bar-
ça i la de casa davant l'Ademar, 
el segon– en els últims cinc par-
tits de Lliga Asobal no han estat 
suficients per a que el Granollers 
hagi pogut aconseguir el somni de 
classificar-se per a la Champions 
de la temporada vinent. De totes 
maneres, amb la tercera posició fi-

nal, s'ha guanyat el dret a disputar 
la Copa EHF per cinquena tempo-
rada consecutiva.

El Granollers ja guanyava 7-4 en 
el minut 9. Però desprès d'aconse-
guir un màxim avantatge de 12-8 
en el 17, un parcial de 0-5 va po-
sar per davant el Guadalajara en 
el 20. En aquell moment hi havia 
un empat a 11 entre el Valladolid i 
l'Ademar. Llavors el somni encara 
era possible. Desgraciadament, el 
panorama va canviar ràpidament i 
els lleonencs van marxar al descans 
guanyant per 13-19. El Granollers, 
per la seva part, ho feia per 17-16. 

Conèixer el resultat del seu rival 

directe no va afectar anímicament 
els granollerins i van començar 
amb bon peu la segona part. Tant, 
que el Guadalajara no va fer el pri-
mer gol fins al minut 39, posant un 
21-17 en el marcador. No va ser 

fins als últims minuts quan el Gua-
dalajara es va apropar en el marca-
dor i va posar en perill la victòria 
amb el 30-29 del minut 58. Però el 
Granollers va aguantar la pressió i 
va acabar guanyant per 32-30, aca-

HANDBOL  ELS DE RAMA VAN ACONSEGUIR GUANYAR AL QUABIT GUADALAJARA, PERÒ EL SEGON CLASSIFICAT, L'ADEMAR, TAMBÉ ES VA IMPOSAR A VALLADOLID

ajuntament

bant amb 42 punts la Lliga Asobal, 
una xifra que iguala el rècord de 
punts aconseguit en la temporada 
2014-15. L'Ademar va acabar gua-
nyant 29-36 a Valladolid.

“La temporada ha sigut extra-
ordinària, per sobre de les ex-
pectatives que teníem al princi-
pi”, va explicar el tècnic, Antonio 
Rama, en acabar el partit. “La 
gent veu que portem cinc anys 
classificant-nos per la Copa EHF 
i ja li sembla una cosa normal. I 
no és normal que el BMG vagi a 
la Copa EHF. S’estan fent coses 
molt extraordinàries any rere 
any i se li han de donar el valor 
que tenen”, va afegir.  i S. EScudERO

En acabar el partit davant el Quabit Guadalajara es van acomiadar de l'afició els 
jugadors que marxen aquest estiu: Marc Cañellas -després de nou anys al club-, 
Álvaro Cabanas, Gonzalo Porras, Rolandas Bernatonis, Jorge Silva i Albert Pujol. 
També està confirmada la renovació d’Adrià Figueras i la incorporació d’Antonio 
Garcia Robledo, el jugador format a la base, provinent del CSM Bucaresti.

Sis baixes i el primer fitxatge 

El BM Granollers
a Europa (1974-2018)

1974
1975 3r

2007
2008 12è

2008
2009 6è

2009
2010 8è

2010
2011 4t

2011
2012 8è

2012
2013 6è

2013
2014 3r

2014
2015 3r

2015
2016 4t

2016
2017 4t

2017
2018 3r

Copa(*)
d'Europa 

Recopa
d'Europa 

(*) Última vegada que s'ha classificat 
per aquesta competició

TEMPORADA
JUGADA

POSICIÓ
ASOBAL

COMPETICIÓ
EUROPEA
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

MAIG 2018
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

ACTIVITAT DESTACADA

HORARI: De 14.30 a 16 h
DURADA:  1,5 h
ADREÇAT A:  Comerços, empreses de serveis 
i restauració. Granollers Mercat

HORARI: De 9.30 a 13.30 h
DURADA:  8 h
ADREÇAT A: Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

INTERPRETA LA FACTURA 
ENERGÈTICA DEL TEU NEGOCI 

IVA I IRPF - ASPECTES FISCALS I COMPTABLES QUE 
LA PERSONA AUTÒNOMA HA DE CONÈIXER DEL 
SEU TREBALL 

4 DE JUNY 2018 INICI CICLE FISCAL 1r TALLER: 05/06/2018

Ajuts municipals 2018 Oberta la convocatòria 

PROGRAMACIÓ MENSUAL

29 i 30 DE MAIG 2018 (8 hores)
De 9.30 a 13.30 h
VISUAL THINKING AL SERVEI 
DE L’EMPRENEDORIA 
Emprenedoria. Granollers Mercat
El potencial del PENSAMENT VISUAL 
amb l’habilitat natural de l’EXPRESSIÓ 
mitjançant GRÀFICS.

7 DE JUNY 2018  (2,5 hores) 
De 9.30 a 12 h 
CANVAS I PLA D’EMPRESA 
Emprenedoria. Granollers Mercat
En aquesta sessió descobrirem a nivell 
pràctic com dissenyar un bon Canvas i 
implementar-ho al teu negoci. 
Explicació de cada un dels apartats que 
ha de composar el pla d’empresa de 
la idea de negoci: Defi nició del negoci, 
Descripció de l’equip promotor, Pla de 
Màrqueting, Pla de producció i qualitat, 
Organització i gestió, Pla Jurídic-fi scal, 
Pla Econòmic -fi nancer, Valoració: 
anàlisi de punts forts i febles del projecte.

Termini per presentar les sol·licituds 31 d’octubre de 2018
Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat

Aquest taller pretén donar eines per a 
entendre la factura energètica (electrici-
tat i gas), així com les ofertes que arriben 
de forma regular als vostres negocis. I 
conèixer les accions que es poden realit-
zar de forma senzilla per a reduir l’import 
de les vostres factures.

T’acostem la MECÀNICA dels IMPOSTOS del TREBALL AUTÒNOM, 
per tal que a través de la pràctica coneguis millor el seu contingut 
i puguis realitzar de forma independent o juntament amb la teva 
assessoria fi scal, una millor planifi cació de la tributació. 
Sessió 1 - dimarts 05/06/18 - Contingut de les declaracions d’IRPF 
(models 130 i 131). Sessió 2 - dimecres 06/06/18 - Contingut de les 
declaracions d’IVA (models 303 i 390)
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El KH7 s'assegura
a Valladolid ser 
vuitè a la lliga
El KH7 BM Granollers va guanyar a 
la pista del cinquè classificat, l'Au-
la Alimentos Valladolid, per 24-26 
i, d’aquesta manera, matemàtica-
ment ja ningú el pot avançar en 
la vuitena plaça de la classificació 
de la Lliga Guerreras Iberdro-
la. Aquesta és la vegada en què 
l'equip ha aconseguit el seu millor 
lloc de la història del club. Lamen-
tablement, sigui quin sigui el resul-
tat del proper partit és impossible 
que les jugadores del KH-7 puguin 
ascendir a la setena posició. L’úl-
tim partit de lliga serà dissabte 
(19h) al Palau d’Esports davant el 
Mecalia Atlético Guardés, el segon 
classificat de la lliga que es juga el 
títol en aquest encontre. Una bona 
manera d'acomiadar-se de la tem-
porada 2017-18. 

HANDBOL

GRANOLLERS. Dilluns el president 
del Club Natació Granollers, Edu-
ard Escandell, i el de la Mútua Gra-
nollers, Jaume Bages, van signar 
el nou conveni de col·laboració 
entre les dues entitats a les ins-
tal·lacions del CN Granollers. Amb 
aquest acord la Mútua dóna su-
port al nou projecte educatiu-es-
portiu del club, la CNG Escola, un 
projecte global de formació en 
l'esport i l'educació.

La CNG Escola es basa en l'es-
perit del CN Granollers de ser 
educador en valors i foment de 
l'esport, que no vol només ense-
nyar els esports que es practiquen 
al club –natació, waterpolo, nata-
ció artística, gimnàstica artística 
femenina i masculina–, sinó tam-
bé educar a tots els infants durant 
aquest camí. Per a edats més grans 
aquest projecte inclou un segui-
ment acadèmic i d'orientació. 

"No cal oblidar que les enti-
tats com la nostra també són 
una peça important de la soci-
etat educativa. Si entenem que 
l'esport fomenta un estil de 
vida, l'eduació ha d'anar de la 

mà d'allò que volem transme-
tre", va explicar Escandell. Per a 
la Mútua, la CNG Escola encaixa 
a la perfecció amb la seva filoso-
fia, ja que el projecte vincula, per 
mitjà de les seves activitats, la 
salut, la família i l'esport. A més, 
comparteix amb el CN Granollers 
objectius comuns i una manera de 
veure i viure la ciutat que va més 
enllà de les activitats pròpies. 

A banda d'aquest suport a la 
CNG Escola, La Mútua inicia també 
una campanya per a tots els socis 
del CN Granollers amb la intenció 
de celebrar aquest acord de col·la-
boració i donar-se a conèixer. Per 
aquest motiu, tots els socis del 
club disposaran del mes de juny 
gratuït amb els serveis de la pòlis-
sa de salut La Mútua Bàsica.

En aquesta línea, fa quatre anys 
que La Mútua va inciar el projec-
te MútuaKids, amb el que treballa 
per obrir l'entitat a la ciutat, orga-
nitzant activitats infantils adreça-
des a tothom. "No podríem tenir 
un partner millor que La Mútua, 
una entitat compromesa amb la 
ciutat", va dir Escandell. 

POLIESPORTIU  LA CNG ESCOLA EN SERÀ LA PROTAGONISTA

El CN Granollers i La Mútua
comencen projecte conjunt

Cn granollers

COL·LABORACIÓ  El CN Granollers i la Mútua treballaran conjuntament

Les Franqueses 
goleja el Bellavista 
Milán en el derbi 
LES FRANQUESES. Tal com s'espe-
rava, el derbi franquesí de Segona 
Catalana va ser molt poc igua-
lat. El CF Les Franqueses, tercer, 
va visitar el camp del Bellavista 
Milán, últim i que només ha sumat 
dos punts, en un derbi sense res 
en joc més enllà de l'orgull. Els vi-
sitants van guanyar per 0-14 (en 
la mitja part el resultat ja era de 
0-8) amb sis gols de Carlos Adar-
ve. Només falta una jornada pel 
final de lliga.

FUTBOL

Nova plata a
les World Series
de Budapest
GRANOLLERS. Abril Conesa, ne-
dadora artística del Club Natació 
Granollers, va aconseguir aquest 
cap de setmana una medalla de 
plata amb la selecció espanyola 
absoluta en la modalitat de lliure 
combinada a les World Series de 
Budapest. La setmana passada el 
CN Granollers havia aconseguit 
dues plates amb la selecció espa-
nyola a les World Series de Samo-
rin.  A partir de dissabte, Conesa 
participarà en el Campionat d'Es-
panya Absolut-Trofeu Infantes 
d'Espanya a Madrid.

NATACIÓ ARTÍSTICA

GRANOLLERS. L’atleta de Granollers 
Àngels Noell va participar la set-
mana passada en les proves de 10 
i 20 km de marxa atlètica en cate-
goria 55 celebrats a Alacant. El di-
vendres va ser el torn de la prova 
de 10 km, en què va quedar quarta. 
“Em vaig equivocar, igual que 
molts altres atletes, en l’elecció 
de les esportives. L’organització 
no ens va avisar que gran part 
de la prova seria en adoquins i 
no en asfalt”, explica Noell. Però 
ja va guanyar la primera meda-
lla, d’or, perquè les tres millors 
atletes classificades del combinat 
espanyol –entre elles Noell– van 

quedar en millors posicions que la 
resta de combinats. Encara notant 
el cansament muscular acumulat a 
les cames en la prova de divendres, 
dissabte Noell va participar en la 
dels 20 km, en la qual va aconse-
guir la medalla de bronze. “I això 
que al km 4 els jutges ja m’havi-
en tret dues targetes i encara em 
quedaven 16 km per endavant”. 
Una més hagués suposat la seva 
desqualificació de la prova, com 
els va pasar a una bona quantitat 
d’atletes. “Els jutges eren molt 
estrictes”. Amb el combinat espa-
nyol també va quedar en primera 
posició en aquesta prova. 

ATLETISME  TRES MEDALLES EN MARXA ATLÈTICA

Àngels Noell guanya 
tres medalles a Alacant

a.n.

ASSOLINT OBJECTIUS  La corredora de marxa atlètica va fer tres podis

Tests de MotoGP accidentats 
Dimarts i dimecres el pilots de Moto GP van donar voltes al Circuit de 
Barcelona-Catalunya per provar la nova configuració del traçat en el 
quart tram i el nou asfalt. Però els equips amb límit de tests van decidir 
no sortir a rodar dimarts per culpa de la pluja i dimecres, sense preci-
pitacions, el pilot barceloní Tito Rabat va patir una aparatosa caiguda 
amb què, per sort, només es va fer una lesió en el braç esquerre.  
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CULTURA
El 2046 celebra 11 anysEls més petits de l'Escola Coral
La sala 2046 de Granollers celebra aquest cap de 
setmana 11 anys de la seva obertura. Les persones 
que hi vagin divendres o dissabte seran obsequiats 
amb un clauer i entraran en el sorteig d'un viatge 
de 3 dies per Europa per a dues persones.

El Teatre Auditori acollirà dissabte i diumenge els concerts de 
fi de curs dels més menuts de l'Escola Coral d'Amics de la Unió. 
Dissabte (18 h) serà el torn del Cor Alegor i Petits Cantors, i 
diumenge (10.30 h) dels Minimúsics i del Cor d'Inicis (13 h). 
El preu de l'entrada és de 6 euros.

G R A N O L L E R S . 
L’Escolania de 
Montserrat par-
ticipa aquest di-
vendres en una 
doble efemèri-

de. Per una banda la prestigiosa 
coral participa en la commemo-

ració del 80è aniversari del bom-
bardeig de Granollers i, per l'altra, 
torna a l'església de Sant Esteve 
per recordar, 10 anys després, la 
inauguració de l’orgue Josep Ma-
ria Ruera, un instrument alemany 
–construït per Hugo Mayer Orgel-
bau– amb més de 600 tubs, que ha 

permès a la ciutat celebrar anual-
ment un cicle de concerts d’orgue 
i música sacra La música del cel.

A l’entorn del patrimoni mu-
sical propi generat a Montserrat 
al llarg dels segles, l’Escolania 
proposa en aquest concert fer un 
tribut especial a la pau, amb peces 

La coral participa en el 80è aniversari del bombardeig i al 10è de l'orgue Josep M. Ruera
del segle XXI, com és l’estrena de 
Da Pacem Domine del jove com-
positor igualadí Pol Requesens. 
El concert comptarà també amb 
obres de Bernat Vivancos –una 
d'elles, L'Ametller, peça dedicada a 
la pau i estrenada al 2017 al Ken-
nedy Center de Nova York amb 
motiu del centenari del President 
J.F. Kennedy–, Francis Poulenc, 
el Mestre Ruera, Francesc Civil i 
obres del repertori propi que l'Es-
colania canta a Montserrat –de 
Pau Casals, Johannes Brahms, Sc-
hubert, Poulenc i una peça de cant 
gregorià–. També interpretarà el 
Salve d'ecos de P. Joan Cererols 
–que va ser membre de l'Escola-
nia–, amb motiu dels 400 anys del 
seu naixement, i el Salve Regina 
de Piotr Moss, primer premi en el 
Concurs de Salves Joan Cererols. 

Al concert de divendres l'Esco-
lania, sota la direcció de Llorenç 
Castelló, compta amb Germán de 
la Riva de baríton, Carme Giménez 
de rapsoda i el granollerí Vicenç 
Prunés a l'orgue. L'Escolania està 
especialitzada en la interpretació 
de música de l'Escola Montserra-

tag

ESCOLANETS  La formació de cantaires va ser també a Granollers per estrenar l'orgue Josep M. Ruera

MÚSICA  LA FORMACIÓ OFERIRÀ UN REPERTORI CONTEMPORANI, AMB PECES DE BERNAT VIVANCOS I DEL JOVE POL REQUESENS, ENTRE ALTRES COMPOSITORS

L'Escolania de Montserrat torna a 
Sant Esteve a fer un clam per la pau

A Santa Coloma

Diumenge (10 h), el duet de Cristian 
Chivu al violí i Magdalena Cristea al 
violoncel tornarà a l'Església de Santa 
Coloma de Marata, a les Franqueses, 
per oferir un concert. Chivu va néixer 
a Bucarest, és membre de l'Orquestra 
Simfònica de Barcelona (OBC) i exer-
ceix de pedagog musical. Cristea ha 
col·laborat amb l'OBC i amb l'Orquestra 
Simfònica del Vallès, així com també 
imparteix  classes magistrals.

DUET DE VIOLONCEL 
I VIOLÍ A MARATA

tina, sorgida entorn al monestir i 
que és una de les escoles de mú-
sica d'Europa més representatives 
per la seva tradició, identificació i 
singularitat.

De tots els compositors que 
l'han integrat, a banda de Cere-
rols, hi ha també Anselm Viola i 
Narcís Casanoves (segle XVIII), 
Àngel Rodamilans, Anselm Ferrer 
i Ireneu Segarra (segle XX). L'Es-
colania interpreta sovint polifonia 
del renaixement i autors de tots 
els segles, amb música popular ca-
talana i harmonitzacions de com-
positors del país.  M.E.

Sota la direcció de Corrado Bolsi, 
l'Orquestra de Cambra de Grano-
llers (OCGr) clourà la temporada 
amb una nova aportació a la com-
memoració del 80è aniversari del 
bombardeig. En aquesta ocasió 
presentarà el recital Música per 
la pau i la memòria, acompanya-
da del Cor mixt Amics de la Unió 
(sota la batuta de David Gómez), 
el Cor femení de Granollers (Mar-
ta Dosaigues) i la Polifònica de 
Granollers (Agustí Vidal), que 
conformaran un cor col·laboratiu 
comandat per la prestigiosa direc-

tora Mireia Barrera.
Així, després de l'èxit de l'òpera 

infantil Plou Foc, l'OCGr presenta 
ara aquest espectacle amb una 
tria de música especial en què 
"donem la paraula als nostres 
avis que van sobreviure al 31 
de maig", indiquen des de la for-
mació. L'OCGr defineix el recital 
com un "repertori ple d'harmo-
nies i melodies serenes, reflexi-
ves i plenes de vida, pel record 
i el desig que amb la música no 
ens quedem mai muts". De fet, el 
dia 31 de maig l'Escola Municipal 

de Música i Conservatori Josep M. 
Ruera interpretaran un minut de 
música, amb diferents versions 
instrumentals al costat dels espais 
de record del bombardeig.

Pel que fa al concert de diumen-
ge, es complementarà amb pro-
jeccions de la creació visual dels 
artistes Vicenç Viaplana Ventura 
i Helena Pielies, que acompanyarà 
la música i les veus. 

L'Orquestra de Cambra i els 
cors s'uneixen per la memòria

Dv 25 de maig, 21 h
Parròquia de Sant Esteve
Preu: 15 € (gairebé esgotades)

Activitat prèvia

Abans del concert (18 h) la sala petita del 
TAG acollirà una activitat gratuïta que 
permetrà conèixer millor l'espectacle 
Música per la pau i la memòria. La di-
rectora de l'Escola Municipal de Música 
i Conservatori de Granollers i gerent de 
l'OCGr, Anna Maria Piera, conduirà una 
conversa amb el violinista i director de 
l'OCGr, Corrado Bolsi, i la directora titular 
del Coro Nacional de España, el Cor Ma-
drigal de Barcelona i la Capella de Santa 
Maria del Mar, Mireia Barrera. El 2014 va 
obtenir el Premi Nacional de Cultura per 
la innovació musical en introduir com-
positors contemporanis en els cors.

CONVERSA AMB 
MIREIA BARRERA

Concert familliar 
sobre Euterpe, 
la musa de la pau
El Teatre Auditori també acollirà 
el mateix diumenge (17.30 h) un 
concert familiar, a càrrec de l'Or-
questra de Cambra i amb la pre-
sentació de David Puertas, que ex-
plicaran als infants (a partir de 5 
anys) qui era Euterpe, la musa de 
la música, i perquè transmet pau. 
"La paraula música vol dir l'art 
de les muses, és a dir, l'art que 
fan o que inspiren unes nimfes 
precioses filles dels déus de-
dicades a la poesia, al teatre, 
a la dansa… Creieu que tenen 
temps de barallar-se entre 
elles? Doncs, no; són un símbol 
de la pau", explicarà Puertas. 

Dg 27 de maig, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 20 € (10, zona B)

ANIVERSARI

1938 ·2018
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UNA 'ANTIGA 
TREBALLADORA' 
MOSTRA ELS SECRETS 
DE L'ADOBERIA

Amb l'ajuda d'Arsènic i d'una actriu, el mig centenar de persones que dissabte  
–en dos passis– es van poder endinsar en el món de l'adoberia d'en Ginebreda 
i del treball de la pell, de la mà d'una antiga treballadora. L'equipament  
organitzava aquesta visita teatralitzada en el marc de la Nit Europea dels Museus 
i d'una campanya d'activitats per donar a conèixer aquest centre d'interpretació 
del passat medieval de Granollers. La commemoració el Dia Internacional dels  
Museus es va arrodonir diumenge amb una passejada artística a la instal·lació de 
Jordi Benito al parc de Ponent, a càrrec de l'artista Glòria Giménez –i que es va 
haver d'endarrerir fa unes setmanes per pluja–.

xavier solanas

TEATRE I PATRIMONI  COMMEMORACIÓ A GRANOLLERS DEL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

El músic Ayuune Sule presentarà 
dijous al restaurant Anònims el 
seu darrer treball, We have one 
destiny (20 h), en una de les ac-
tuacions de la seva gira europea. 
Sule és una estrella musical a Gha-
na, el seu país natal, i és expert en 
tocar el kologo, una guitarra de 
carabassa de dues cordes i pell de 
cabra. Les seves melodies, prope-
res al soul, tenen influències d'es-
tils del sud de Ghana i barregen 
la música moderna amb la més 
tradicional. El ghanès actuarà a 
l'Anònims acompanyat del músic 
de Sabadell Joan Mena. i

MÚSICA

El ghanès Ayuune Sule 
actuarà a l'Anònims

G R A N O L L E R S . 
Amics de la Ciu-
tat de Grano-
llers organitza-
va dimecres la 
presentació del 
llibre Montseny 
eròtic, un recull 

de 13 relats del Grup d'Escriptors 
del Montseny. Per fer-ho, comp-
tava amb nou actors de l'escola 
Arsènic i de la companyia Quatre 
per Quatre que, dirigits per Maria 
Manau i Marta G. Otín, donaven 
vida a les històries del llibre. Es 
tracta del quart recull de relats 
d'aquest grup d'autors, que en 
aquesta ocasió aposten per la lite-
ratura eròtica, i que es va publicar 
aquest darrer Sant Jordi. El Grup 
d'Escriptors del Montseny és una 
organització sense ànim de lucre 
que aplega escriptors, dibuixants, 
poetes i altres persones que volen 
promocionar la cultura al Mont-
seny. i

LITERATURA

Actors d'Arsènic i 
Quatre per Quatre 
presenten el llibre 
'Montseny eròtic'

Mokulua tanca al Gra 
el cicle de Lluna Plena
L'associació granollerina de mú-
sics Asgram celebra dissabte 
(20.30 h) un nou directe del cicle 
Concerts de Lluna Plena, que clou 
aquesta temporada amb el grup 
de rock Mokulua, nascut el 2015 
amb l'objectiu d'unir rock n' roll 
amb rap, pop i altres estils de la 
música moderna. 
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La pluja no desllueix l'Ascensió en dansa
xavier solanas

n La pluja no va impedir que l'Esbart Dansaire actués en una nova edició de 
l'Ascensió en Dansa, la trobada amb esbarts i grups de dansa que organitza des 
de fa quatre anys coincidint amb les festes de l'Ascensió de Granollers. Enguany, 
la sala Sant Francesc ha estat l'escenari que ha acollit les danses tradicionals de 
l'Esbart granollerí i de les dues colles catalanes convidades, l'Esbart Català de 
Dansaires de Barcelona i l'Esbart Fontcoberta de Banyoles. La festa se celebra 
amb l'objectiu que la ciutat conegui i gaudeixi de les danses tradicionals, a  
més d'enriquir els propis balladors. Aquesta vegada, a més, donada la situació 
política excepcional que es viu a Catalunya i a l'Estat espanyol, els esbarts van 
dedicar la ballada "a tots els presos polítics, exiliats i represaliats injustament". 

GRANOLLERS. La Fira de la Música 
i l’Educació Taral·la, dirigida per 
la pedagoga, musicoterapeuta i 
cantant Dàmaris Gelabert i el seu 
equip de l’Associació Totsona de 
Cardedeu, s'instal·larà de nou a 
l'espai Roca Umbert Fàbrica de 
les Arts el cap de setmana del 15 i 
16 de setembre. 

La mostra està pensada per sa-
tisfer dos col·lectius: d'una banda, 
els professionals i estudiants del 
món de l'educació i de la música, 
que rebran formació reconeguda 
pel Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat tant dissabte 
com diumenge; de l'altra, les fa-
mílies amb infants d'entre 0 i 10 
anys –inclosos els nens i nenes 
amb Necessitats Educatives Es-
pecials (NEE)–. A ells es destinarà 
tota la jornada del dia 15.

Com ja és habitual, la tercera 
edició de la fira Taral·la girarà 
entorn a la música, entesa com 
una  eina educativa. És per això 
que l’equip Taral·la ha preparat 
activitats obertes a tot el públic 
amb propostes d’animació als 
carrers de Roca Umbert, tallers 
per a diferents edats, espai per als 
més petits, concerts en viu, expo-
sitors, tallers pràctics, propostes 

didàctiques, animacions a l’espai 
exterior, foodtrucks i moltes al-
tres experiències enriquidores on 
l’ingredient principal és la músi-
ca. Dàmaris Gelabert encapçala el 
projecte, al qual hi destina tota la 
seva experiència –el seu canal de 
YouTube, on penja les seves can-
çons infantils, compta amb més 
de 70 milions de visites i 62.000 
seguidors. 

D'aquesta manera, Taral·la pre-
tén ser un espai i una proposta 
d'oportunitats, on trobar nove-
tats i experiències musicals, així 
com informació i formació sobre 
la música i la seva rellevància 
com a element educatiu. Edició 
rere edició, la fira té l’objectiu de 
compartir, aprendre i gaudir de 
les possibilitats educatives de la 
música.

Aquells professionals i estudi-
ants d'educació i de música que 
vulguin inscriure's a les formaci-
ons de la fira Taral·la, han d'ins-
criure's-hi a través del web www.
taral·la.cat. Per a dubtes i consul-
tes, l'organització també ha posat 
a disposició del públic el correu 
electrònic associaciototsona@
gmail.com i el número de telèfon 
938 711 930.   

La fira Taral·la 
tindrà lloc el 15  
i 16 de setembre

LA DANSA FA  
VIBRAR LA PLAÇA  
DE L'ESPOLSADA

La plaça de l'Espolsada es va convertir divendres en un gran escenari que va vi-
brar al ritme tant de les danses més tradicionals, com de les més modernes, en el 
marc del Dia Internacional de la Dansa que es va commemorar a les Franqueses. 
Els Sardanistes Franquesins van estrenar la jornada amb una mostra de dansa ca-
talana que va precedir les actuacions de les escoles Brooklyn Dance Studio i l'Es-
cola EnDansa. Totes dues van fer una mostra de dansa que va anar acompanyada 
d'un taller de teles acrobàtiques. Finalment, la música va prendre el protagonisme 
de la mà de l'Escola Municipal de Música i Corxeres Acadèmia,  i amb un concert i 
una ballada de Lindy Hop amb Stromboli Jazz. 

xavier solanas

CORRÓ D'AVALL 
CELEBRA LA 29A  
FIRA DE SANT PONÇ

La rambla de la carretera de Ribes, la plaça de Can Font i la plaça de l'Ajuntament  
han estat un formiguer durant la 29a edició de la Fira de Sant Ponç de les Fran-
queses. Tot i que el temps no va acabar d'acompanyar, els visitants de la mostra 
van trobar-hi paradetes i demostracions artesanals, i un bon grapat d'activitats 
per a tots els gustos i edats amb música, dansa, teatre i titelles. 

FESTES POPULARS  UNA MOSTRA PLENA DE PARADETES ARTESANALS, TEATRE I MÚSICA
xavier solanas

Concurs de disseny de la festa major
GRANOLLERS. Ja s'ha convocat el concurs per escollir el disseny de la imatge representativa de la Festa Major 
de Blancs i Blaus 2018, una proposta que ha de mostrar l'especificitat i els trets característics de la festa 
major de Granollers. Poden presentar-hi els seus projectes dissenyadors professionals residents a Catalunya  
que no hagin realitzat la imatge de la Festa Major prèviament. Els dissenys poden presentar-se des d'ara –el 
tret de sortida de la convocatòria va ser el 18 de maig– i fins a l'1 de juny, inclòs.  
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POPULAR  LA PROGRAMACIÓ D'ESTIU INCLOU CURSOS I TALLERS DE SALUT, EXPRESSIÓ, CUINA I RECURSOS I CULTURA DIGITAL

Els centres cívics reben el bon 
temps amb unes 60 activitats
GRANOLLERS. La Xarxa de Centres 
Cívics de Granollers té a punt la 
programació d'estiu amb més de 
60 propostes emmarcades en els 
àmbits de salut i creixement per-
sonal, expressió i creativitat, terra 
i fogons, recursos i cultura digi-
tal, a més de les activitats obertes 
de tarda, les adreçades a infants i 
joves, i les socials i comunitàries. 
Entre els cursos, hi ha Prepara't la 
pell i el cabell per a l'estiu, Dis_ten-
sió: exercicis per alliberar l'estrès 
i Reflexologia podal; Fes-te el teu 
pareo amb tècniques de bàtik, Tots 
portem un artista a dins... Desco-
breix-ho; Taller de teatre profund; 
Arrossos d'estiu, Què beure quan no 
beus, Descobreix els ceviches, Cuina 
hawaiana: pokebowls; Kokedama 
(tècnica japonesa de cultiu) i mini-
jardins, Fotowalk (taller de fotogra-
fia amb telèfon mòbil) i Speaking for 
travellers. Com a novetat, s'oferirà 
una activitat oberta i gratuïta a 
cadascun dels centres cívics: Te 
fresh, un tast de tes refrescants al 
centre cívic Jaume Oller; master-

xavier solanas

Trobada per jugar als palitrocs
L'Associació de Veïns de l'Hostal va organitzar diversos actes al centre cívic 
Nord el cap de setmana passat, entre els quals un torneig de palitrocs, 
un joc de bitlles catalanes que fa uns anys que l'entitat ha recuperat a 
la ciutat. A més, per començar la jornada de diumenge, es va fer una 
botifarrada popular per esmorzar.

class de Bollywood al CC Can Gili; 
sketching o esbós ràpid sobre pa-
per al Nord; classe oberta de dansa 
africana a Can Bassa; i masterclass 
de mindfulness a Palou. El termini 
d'inscripcions és del 28 de maig al 
15 de juny, de manera presencial o 
en línia al web www.granollers.cat/
centrescivics_inscripcions.  

Primer acte

Aquest divendres L’Eixida, col·lectiu 
d'agitació cultural i comunitària, dina-
mitzarà l'activitat Acció poètica i  recital 
DO al centre cívic Nord. A partir de les 18 
h, tothom que vulgui podrà interactuar 
amb les diverses instal·lacions poèti-
ques que se situaran davant de l'equi-
pament. Hi haurà diferents espais d’ex-
perimentació al voltant de la poesia, 
amb la idea que petits i grans puguin fer 
poesia a partir de diferents estímuls. La 
jornada es tancarà amb un recital  po-
ètic a càrrec de Santi Montagud i inte-
grants del grup Joves Poetes del Vallès 
(20.30 h). L'activitat és gratuïta.

L'EIXIDA IMPULSA 
UNA ACCIÓ POÈTICA I 
RECITAL AL CÍVIC NORD

L'Hermandad de 
Can Bassa celebra 
diumenge la
festa del Rocío
La romeria andalusa torna com 
cada any a Granollers de la mà 
de la Hermandad Rociera de Can 
Bassa. Diumenge, novament, ce-
lebrarà la festa del Rocío, que co-
mençarà a les 9 h amb la missa a 
l'església de Sant Josep Obrer de 
Can Bassa. Posteriorment, la ro-
meria sortirà pels carrers de Can 
Bassa fins a les Escoles de Palou. 
L'Hermandat hi fa el pase de la 
verge i ho acompanya de música.

TRADICIÓ

El Centro Cultural Andaluz de 
Granollers celebra aquest dis-
sabte (19 h) una sessió de dansa 
a la seva seu, al carrer Manresa, 
en què hi actuarà la formació La 
Clave de Mataró, així com altres 
quadres de ball.

Ball amb La Clave 
de Mataró al Centro 
Cultural Andaluz



dj, 24 maig 201838

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 24 al diumenge 27 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 15º 29º 17º 29º 17º 28º 16º

LES FRANQUESES. Guillots i Suats 
celebren dissabte (de 17 a 23 h) 
la cinquena edició de la diada de 
la colla amb un programa d'ac-
tes farcit d'activitats per a tots 
els gustos i edats. A diferència de 
l'any passat, que es va celebrar al 
parc del Mirador, aquesta vegada 
la diada ocuparà la plaça del Cen-
tre Cultural de Bellavista i també 
la sala polivalent de l'edifici. El 
canvi es deu a què "el Mirador 
és un espai que dóna molt joc, 
però creiem que així la festa 
queda més recollida i és més ac-
cessible", apunta Noelia Romero, 
presidenta de Guillots i Suats.

La diada repeteix el format de 
l'any passat, quan es van convidar 
entitats franquesines a participar 
de la festa, i comptarà amb una 
quinzena d'associacions tant del 
barri de Bellavista com de la res-
ta del municipi. "Pensem que és 
una bona manera de crear i fo-
mentar el teixit associatiu, vam 
trobar que era enriquidor i hem 
tornat a apostar per aquest for-
mat", assegura Romero.

Així doncs, algunes de les en-
titats repetiran l'experiència de 
l'any passat, com és el cas del 
Club Ciclista Bellavista, l'escola 
de ball Brooklyn Dance Studio o 
l'Escola de Dansa Moving, mentre 
que d'altres s'hi estrenaran, com 
l'Associació Sociocultural Maná, 
el Club Hoquei les Franqueses, el 
Centre de Joves, els Sardanistes 
Franquesins o Gente de Barrio.

Hoquei, sardanes i bicis
El tret de sortida el donarà Espai 
Nadó Les Franqueses amb una ac-
tivitat infantil per a nenes i nens 
dels 0 als 3 anys (17 h). Alhora, el 
Club Ciclista Bellavista ha organit-
zat un circuit de minibicis per a 
tots els públics i l'Associació Cul-
tural Maná maquillarà les cares 
dels més petits i també els farà 
trenes.

A partir de les 17.30 h, els Sar-

danistes Franquesins organitza-
ran jocs, rondalles i sardanes, i 
cap a les 18 h començaran els jocs 
d'hoquei a càrrec del club fran-
quesí. El Centre de Joves les Fran-
queses farà un taller de dj (18.30 
h) i el grup El Coverol té previst 
realitzar una mostra de teatre a la 
mateixa hora. 

A les 19 h la dansa prendrà el 
protagonisme, primer amb una 
masterclass de zumba que orga-
nitzarà Gente de Barrio i després 
amb exhibicions de jumping de 

l'Escola de dansa Moving (19.30 
h) i una mostra de balls del mateix 
centre, de l'Escola de ball Brook-
lyn Dance Studio i d'EnDansa (20 
h). Al vespre, la colla dels Guillots 
i Suats farà el gran sorteig de l'en-
titat i un monòleg d'Ángel del Mo-
ral (22 h) posarà el punt final a la 
jornada. 

Durant tot el dia hi haurà servei 
de menjar i beure en foodtrucks, 
a càrrec d'Hakuna Matata Street 
Food i també de la creperia La Pa-
risina.  T.pARERA

FESTES  LA JORNADA CANVIA D'UBICACIÓ I ES FA A LA PLAÇA DEL CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA

Guillots i Suats celebren  
la cinquena diada de la colla

La colla dels Encendraires de les Franqueses considera "tot un èxit" la quarta 
Trobada de Bèsties que l'entitat va celebrar dissabte. Enguany, a més del Cabró 
i les Closquetes locals, la diada ha comptat amb figures de cinc municipis  
convidats: la Godra de Caldes de Montbui, el DracGall de Castellgalí, l'Enxuscat 
de Molins de Rei, l'Anguila Murtrassa de Gavà i el CremaBlat de Tremp. La tarda 
va començar amb la plantada de bèsties i va continuar amb una cercavila  
pels carrers franquesins i la cremada final. per primera vegada, un concert  
amb música folck de La Coixinera va posar el punt final a la jornada.  

Les Franqueses crema a ritme de folk
xavier solanas
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Fira de les herbes a la Porxada
L'Associació de Veïns de Granollers Centre organitza 
dissabte a la plaça de la Porxada (de 9 h a 20 h) la fira 
de les herbes de maig. La mostra inclourà paradetes, 
un herbolari del Museu de Ciències Naturals i el
concurs Endevina la planta per la seva olor.

El Festival de jazz de La Garriga arrenca aquest divendres amb el concert de 
Ralph Alessi, que presentarà el seu últim treball, Wiry Strong, al Teatre (21 h). 
El trompetista és un dels artistes més destacats en l'àmbit de la innovació del 
panorama jazzístic i ha tingut una presència notable en el millor nou jazz fet a 
Nova York els últims anys. El festival ha programat tres concerts, el segon dels 
quals serà el de Tomàs Fosch Quartet, aquest dissabte al vespre, amb la presen-
tació del projecte Solid Society. L'actuació tindrà lloc a l'espai de creació La Filan-
da. Finalment, l'Auditori de l'Escola Municipal de Música serà l'escenari del tercer 
i últim concert del festival, el 2 de juny, amb les actuacions d’ImproLG , Santi de 
La Rubia Trio, amb Broken Line, Toni Saigi Quartet, amb Tronik, i The Rigodonians. 

La Garriga dóna el tret de 
sortida al Festival de Jazz

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES

l'horitzó, de Jaume Mestres. 
Fins al 5 de juny
Galeria Sol
Exposició Terra de Cartografies de 
l'horitzó, de Jaume Mestres. 
Fins al 22 de juny
La Tèrmica. Roca Umbert
Exposició Indústries en temps de 
guerra 1936-1939. Horari: dissabte, 
de 18 a 20 h i diumenge, d'11 a 13 h. 
Fins al 21 d'octubre
Espai d'Arts. Roca Umbert. 
Cibercràcia, d'Ignasi Prat. 
Fins al 10 de juny 

DIJOUS, 24
17.30 h Escola Bellavista-Joan Camps
Xerrada d'alimentació conscient
19 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Fem una bossa
DIVENDRES, 25
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Cosmètica natural
DISSABTE, 26
9 h Escola Camins
EdCamp les Franqueses
9 h Centre Cultural de Bellavista i 
Centre Cultural Can Ganduxer
Excursió de Sitges a Vilanova.  
Caminant. 
10 h Parc de Mas Colomer
Matinal ornitològica
17 h Plaça del Centre Cultural de 
Bellavista i Sala Polivalent
Cinquena diada de Guillots i Suats
DIUMENGE, 27
9 h Escola Camins
VIII Caminada Solidària de l'Escola 
Camins 
9.30 h Sortida des de Granollers
XVI Bicicletada del Besòs 
11 h Església de Sant Francesc 
d'Assís de Bellavista
Visita pastoral a Bellavista
11 h Circuit Ferroviari 
de Cal Gavatx
Circualció de Trens Tripulats
DILLUNS, 28
20 h Antigues Escoles 
de Corró d’Amunt
Consell del Poble de Corró d’Amunt
DIMARTS, 29
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Fem un Geocaching

ajuntament la garriga

DIJOUS, 24
17 h Plaça de Joan Oliver 
Alespissarres! Activitat dins el projecte 
Alesplaces!
18 h Ajuntament
Inauguració de l' exposició fotogràfica 
de l'Arxiu: Guerra Civil i bombardeig. 
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Google Fotos
19 h Can Jonch
Presentació de Les cendres del silenci, 
de Lambert Botey i Berta Ventura
20.30 h Centre Cultural
19a Primaveral de Cinema de Muntanya
20.30 h Sala Tarafa 
Els ordres de l'existència
DIVENDRES, 25
17 h Parc Firal 
Bici-escola de Primavera
17.30 h Centre Cívic Palou
Passa'm la recepta. Cuina de Festa!
18 h Espai Tranquil de Barbany
El món de les abelles
18 h Centre Cívic Nord
Acció Poètica i recital
19 h Centre Cultural CineClub Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri
20 h Biblioteca Can Pedrals
Supernit a les biblioteques
21 h Parròquia de Sant Esteve Música 
clàssica. Escolania de Montserrat
22 h Centre Cultural CineClub Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri
DISSABTE, 26
9 h Diferents espais de la ciutat 
Dia Sàpiens a Granollers. Visites 
guiades, tallers, conferències i més!
 10 h Plaça Perpinyà
Fira d'economia solidària
10 h Roca Umbert
Fira de col·leccionisme Playmobil
10.30 h Plaça Maluquer i Salvador
Simuladors de Karting, cotxets a pedals 
i simulador de Rally realitat virtual 360º
10.30 h Biblioteca Can Pedrals

Hora menuda. 16-36 mesos
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
18 h Roca Umbert
Taller familiar Les nostres històries
19 h Centro Cultural Andaluz
Dansa al Centro Cultural Andaluz
20 h GRA 
Concerts de Lluna Plena
23 h Casino de Granollers 
Festa de Salsa i bachata
DIUMENGE, 27
9 h Centre Cívic Can Bassa
Celebració de la Festa del Rocío 2018
10 h Plaça de la Porxada
Pedalada Clàssica
10 h Roca Umbert
Fira de col·leccionisme Playmobil
11 h Museu de Granollers
Granollers, ciutat bombardejada
17.30 h Teatre Auditori. Música 
clàssica. Euterpe: la música i la pau
18 h Teatre Auditori
Espectacle 360º. Un cafè amb Mireia 
Barrera i Conrado Bolsi
18 h Casa de Cultura Sant Francesc
Teatre. Dirección Santiago.
18 h Casino. 
Ball social
19 h Teatre Auditori Música Clàssica. 
Música per la pau i la memòria
22 h Centre Cultural Cineclub Three 
Billboards Outside Ebbing, Missouri
DILLUNS, 28
17.30 h Centre cívic Can Bassa
ALP: I tu com ho veus?
20 h Centre Cultural
Presentació d'un curtmetratge de 
Vicenç Viaplana i Helena Pielies
DIMARTS, 29
18.30 h Museu de Granollers
Conferència Morir amb dignitat
19 h Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat
DIMECRES, 30
15 h Plaça Maluquer i Salvador
Dia mundial sense tabac. Oncovallès 

18 h GRA Xerrada del Gra: Vull treballar 
de monitor. Com ho he de fer?
19 h Sala Francesc Tarafa
Un crit per la memòria, amb Marina 
Rossell i alumnes de l'Escola Pereanton

AGENDA

Ajuntament
Carrer Girona, de la via a l'asfalt. 
Exposició fotogràfica de l'AMGr. 
Fins al 25 de maig 
Museu de Ciències Naturals
Descobreix els ratpenats. 
Fins al 8 de juliol de 2018 
Museu de Granollers 
Utopies persistents. Fins a l’octubre
Alliance Française
Exposició Incert, fotografies d'Enric 
Canet. Fins al 30 de juny
Espai Tranquil de Barbany
Exposició Cel de Cartografies de
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