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DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

La meitat de l'estalvi energètic de 
les escoles s'invertirà en els centres

raül medina
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EN PORTADA

Amb l'objectiu de reduir un 20% 
el consum energètic dels centres 
docents i esportius municipals, 
l'Ajuntament de Granollers suma-
rà a la Marató de l'Estalgia –que se 
celebra durant un mes cada any– 
el programa 50/50, que consisteix 
en quantificar econòmicament 
l'estalvi energètic aconseguit du-
rant un any natural a les escoles 
i retornar-los el 50% de l'import, 
amb l'objectiu d'incentivar-los 
perquè continuin aplicant mesu-
res per reduir els consums.

Així, l'Ajuntament farà els càl-
culs de l'estalvi generat el 2017 i 
aquest juliol aprovarà les bases i 
la partida pressupostària per tal 
que els centres docents puguin, 
a partir del 30 de setembre, pre-
sentar la sol·licitud del 50% dels 
diners estalviats per a compra de 
material pedagògic i tecnològic 
per fomentar l'estalvi, equips de 
control i avaluació energètica o bé 
fer petites reparacions que impli-
quin millores energètiques.

Centres beneficiaris
El programa s'adreça als 15 cen-
tres educatius municipals: les tres 
escoles bressol –Tortuga, El Teler 
i Giravoltes–, les 10 escoles infan-
tils i de primària –Salvador Es-
priu, Granollers, Ferrer i Guàrdia, 
Salvador Llobet, Ponent, Lledoner, 

La Marató de l'Estalgia 2018, malgrat coincidir 
amb el febrer més fred dels darrers 36 anys, va 
reduir un 10% d'ús d'aigua i un 8% d'electricitat

L'objectiu és que, respecte a 2013, l'any 2020 
s'aconsegueixi disminuir un 20% el cost de gas, 
electricitat i aigua als centres docents i esportius

El consistori instal·larà els propers mesos 
plaques solars per a l'autoconsum a l'Escola 
Municipal del Treball i al Centre Vallès

Estalviar i reinvertir per 
baixar el consum energètic
L'Ajuntament de Granollers impulsa el Programa municipal 50/50 per tal que la quinzena de 
centres públics municipals puguin comprar material i fer petites obres per ser més eficients

Mestres Montaña, Joan Solans, 
Granularius i Pereanton–, el cen-
tre de secundària Escola Muni-
cipal del Treball (EMT) i l'escola 
d'adults Centre Vallès.

Aquest programa dóna conti-
nuïtat al projecte europeu Eu-
ronet 50/50 que la Diputació de 
Barcelona impulsa des de 2013 a 
l'Escola Salvador Llobet i que, des 
de l'any passat, es va començar a 
difondre a altres escoles.

A més, també complementa la 

Marató de l'Estalgia, que enguany 
es va celebrar a cinc escoles amb 
uns resultats "no tant especta-
culars com en altres edicions, a 
causa del fred inusual", indica el 
regidor de Medi Ambient, Albert 
Camps. De fet, el tècnic Eloi Bur-
riel, de l'empresa lorigen, explica-
va que el febrer de 2018 va ser el 
més fred dels darrers 36 anys, la 
qual cosa "ens ha fet veure que 
els edificis no estan preparats 
per a un any excepcional". Mal-

grat tot, es va aconseguir un es-
talvi global d'un 10% de l'aigua i 
d'un 8% de l'electricitat. 

A més, Burriel considera que 
cal prendre's la Marató com "un 
exercici complementari de re-
flexió durant un mes, però que 
té implicacions a més llarg ter-
mini". En aquest sentit, Camps 
posava en valor la formació dels 
escolars "per al canvi en la cul-
tura energètica que s'ha de pro-
duir". i montse eras

GRANOLLERS.  L'Escola Municipal 
del Treball (EMT) ja té el projecte 
que presentarà als ajuts del 
50/50. El centre necessita  
uns 1.300 euros per implantar  
un programa de control 
mediambiental a 20 aules, de 
manera que s'hi pugui instal·lar 
un controlador per gestionar el 
funcionament de la calefacció de 
manera individual. "Aquesta idea 
no només servirà per estalviar 
energia en un edifici vell i molt 
gran, sinó que també permetrà 
a l'alumnat posar en pràctica 
els seus coneixements", indica 
el sotsdirector i cap d'estudis 
del centre, Toni Corral. De fet, 
es preveu una primera fase en 
què alumnes de l'assignatura 
de Projectes dissenyin i facin 
el muntatge i la programació 
dels aparells de control. En una 
segona etapa, es desenvoluparà 
el sistema de monitorització i, 
en una tercera, s'integrarà el 
nou sistema a l'actual sistema de 
calefacció, de manera que "les 
aules que tinguin un excés de 
temperatura la puguin reduir". 
La quarta fase consistirà en 
crear perfils de control segons 
l'ús i les necessitats de cada aula 
per obtenir confort climàtic i el 
màxim estalvi energètic. 

El projecte també planteja 
una cinquena fase opcional en 
què s'implantaria un sistema de 
mesurament de la qualitat de 
l'aire.

L'EMT projecta 
un sistema de 
control ambiental 
de 20 aules

m.e.

EL BALANÇ  Eloi Burriel va exposar els resultats de la darrera Marató de l'Estalgia a Granollers
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¿QUIERES FORMAR
PARTE DE NUESTRO

PROYECTO?
Pregúntanos como puedes 

convertirte en socio/a
independiente.

¡Una oportunidad para
lanzar tu negocio con

productos únicos: naturales,
eco, bio, veganos y

FRESCOS!

deskaradasbarcelona@gmail.com

Tel. 618 422 273

Sisè Dia de les PapallonesEl bisbe tanca les visites pastorals
Dissabte a Marata s'iniciava el sisè Dia de les 
Papallones, que organitza el Museu de Ciències 
Naturals de Granollers. El proper dissabte seguirà 
amb una activitat guiada per Campins per conèixer 
les papallones de la comarca.

Josep Àngel Sáiz Meneses, bisbe de Terrassa, va tancar dilluns 
el cicle de visites a les parròquies de les Franqueses amb una 
trobada institucional a l'Ajuntament del municipi, després 
que diumenge presidís la missa de l'església de Santa Eulàlia 
de Corró d'Avall. 

SUCCESSOS  ELS FETS VAN PASSAR DIJOUS EN UN IMMOBLE EN VENDA DEL CARRER FRANCESC MACIÀ

Dijous la Policia Local va impedir 
l'ocupació d'una casa deshabitada 
al número 30 de l'avinguda Fran-
cesc Macià de Granollers. De fet, la 

xavier solanas

Okupació frustrada a una casa

DESALLOTJAMENT La Policia Local esperava que la parella recollís per marxar

casa fa temps que està a la venda a 
través de diferents portals immo-
biliaris.

Segons els agents que es van 

personar al lloc dels fets, el matí 
del mateix dijous un matrimoni 
sense recursos va entrar a l'immo-
ble i va canviar el pany. "El pro-
pietari ha vingut i s'ha trobat 
el pany canviat i ens ha avisat. 
Com que hi havia un testimoni 
que ha vist a la parella entrar al 
matí i fa menys de 24 hores que 
s'hi han instal·lat, legalment 
hem pogut aturar l'ocupació", 
indicava un agent.

La presència policial va desper-
tar certa espectació entre els ve-
ïns, tot i que la parella va desallot-
jar l'edifici sernse cap resistència 
cap a quarts de 8 del vespre, des-
prés de recollir els seus objectes 
personals. Els fets van ser posats 
en coneixement de la regidoria de 
Serveis Socials.  m.e.

LES FRANQUESES. El Servei de Su-
port, Assessorament i Mediació a 
les comunitats de veïns i en temes 
de veïnatge de les Franqueses ha 
estat inclòs en el Banc de Bones 
Pràctiques dels Governs Locals de 
Catalunya després que la Fede-
ració de Municipis de Catalunya i 
també la Fundació Carles Pi i Su-
nyer d'Estudis Autonòmics i Locals 
hagin considerat que representa 
una aportació "innovadora i de 
qualitat", i que pot ser una refe-
rència per d'altres ajuntaments. El 
servei és públic i gratuït i va entrar 
en funcionament el 2014 a Bella-
vista per resoldre conflictes entre 
veïns causats per problemes com 
impagaments, sorolls o desavinen-
ces. El projecte, que compta amb 
la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, pretén afavorir l'auto-
nomia del veïnat en l'organització 
comunitària, fomentar la participa-
ció i potenciar la comunicació en-
tre els veïns, a més d'establir una 
estratègia coordinada d'interven-
ció en problemàtiques greus i de 
prevenir i formar el veïnat.

L’atenció als usuaris es fa a Be-
llavista Activa (carrer del Rosselló, 
39) dilluns, dimarts, dijous i diven-
dres, de 9 a 13 h, i dijous, de 16 a 
18 h; i també a l’Ajuntament (Car-
retera de Ribes, 2) dimarts, de 16 a 
18 h, i dimecres, de 9 a 13 h.  t.p.

CIUTADANIA

Reconeixement 
al servei de 
mediació com a 
bona pràctica

El grup d'ICV-EUiA-E al Consell Co-
marcal del Vallès Oriental s'ha abs-
tingut en el punt d'aprovació del fu-
tur projecte de reforma dels antics 
jutjats de Granollers, a l'avinguda 
del parc, per establir la nova seu de 
l'ens comarcal. El conseller comar-
cal de la coalició Àlex Vega reconeix 
que calia una alternativa a l'espai 
actual del carrer Ricomà, però creu 
que s'ha optat per l'opció més cara 
i que "suposa l'endeutament del 
Consell". Per a ICV-EUiA-E la prime-
ra opció era reformar part de l'actu-
al edifici –com ja s'ha fet– i comprar 
espais auxiliar, una fórmula que 
es va descartar i que, segons Vega, 
tenia un cost d'uns 300.000 euros. 
També s'havia posat sobre la taula 
la possibilitat de construir un edi-
fici nou i alguns ajuntaments –com 
el mateix franquesí o el de Mollet– 
s'havien mostrat disposats a cedir 
un terreny per a acollir la nova seu. 
"Es podia haver optat per aques-
ta fórmula que suposava un pres-
supost d'uns 3 milions d'euros, 
mentre que la rehabilitació dels 
antics jutjats podria arribar als 5 
milions", lamenta Vega. "Entenem 
que l'Ajuntament de Granollers 
defensi la seva capitalitat, però 
aquest edifici està en el marc 
d'una reforma urbanística i qui 
n'assumirà el cost és el Consell 
Comarca", diu ICV-EUiA-E.  m.e.

EQUIPAMENTS

ICV-EUiA critica 
que el Consell 
Comarcal triï
la seu més cara

TROBEN UNA SERP A 
L'ESCOLA GRANOLLERS
Dimecres el Museu de Ciències Natu-
rals de Granollers va rebre una trucada 
d'alerta de l'Escola Granollers perquè 
hi havien trobat una serp verda (mal-
polon monspessalanum). El director 
i conservador del museu granollerí, 
Antoni Arrizabalaga, hi ha acudit per 
rescatar-la i alliberar-la en una en-
torn més adient per al rèptil. El Museu 
ho ha donat a conèixer a través del seu 
compte de Twitter. 

mUseU de CiÈnCies

EL DIRECTOR DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS L'HA RESCATAT I ALLIBERAT

SOCIETAT
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GRANOLLERS. Dimarts, 
en el marc del cicle 
Abaixem els fums, el 
restaurant Anònims va 
inaugurar l'exposició 
50 malentesos sobre el 
cotxe, basada en el con-
tingut del blog de David 
Bravo del mateix nom, 
que inclou un conjunt 
de reflexions per des-
fer-se de malentesos 
sobre la necessitat o 
conveniència de mantenir el pro-
tagonisme del cotxe. Bravo, que 
hi va ser present, explicava també 
com algunes mesures que prenen 
les administracions són contrapro-
duents. Per exemple, Bravo asse-
gura que les ajudes i mesures res-
trictives per promoure el canvi de 
vehicle per un d'elèctric "són un 
impuls a l'obsolescència progra-
mada, així com discriminen els 

més no genera llocs de treball, 
sinó que la classe treballadora 
no hi podrà accedir", alerta.  m.e.

conductors amb menys poder 
adquisitiu". A més, alertava que 
cal tenir en compte com es farà la 
gestió de residus d'aquest part de 
vehicles que s'està desestimant. 
Tenint-ho en compte, assegura que 
"el cotxe elèctric no és net, com 
ens diuen". Bravo també posava 
en dubte la proposta del cotxe in-
tel·ligent o autònom, una mena de 
taxi però sense conductor. "No no-

m.e.

MOBILITAT  DAVID BRAVO PRESENTA '50 MALENTESOS SOBRE EL COTXE' A L'ANÒNIMS

"Promoure el canvi a cotxe 
elèctric és com impulsar 
l'obsolescència programada"

DAVID BRAVO  Dimarts a l'Anònims

GRANOLLERS. La Crida-CUP ha 
anunciat que deixarà de tenir pre-
sència a la comissió informativa 
municipal sobre Territori i Ciutat,  
"atesa la nul·la funcionalitat i el 
paper estrictament burocràtic" 
d’aquest ens. Així, el representant 
de la CUP, Eduard Navarro, hi dei-
xarà d’assistir i, conseqüentment, 
deixarà de percebre la indemnit-
zació per assistència, ja que ente-
nen que "l’assistència del regi-
dor en una comissió en què el 
govern no facilita la informació 
requerida és una despesa inne-
cessària per a la ciutat". Pel que 
fa a les al·legacions que hi ha pre-
sentat, la CUP està a l’espera de 
rebre resolució a les presentades 
el juliol de 2017 al projecte del 
camp de futbol de Palou, al marge 
del riu Congost. La CUP lamenta 
que tampoc ha rebut resposta a 
les al·legacions que va presentar 
el febrer al Pla de Mobilitat.  

PARTICIPACIÓ

La CUP deixa la 
comissió local 
de Territori per 
"inoperant"

LES FRANQUESES. L'Ajuntament ha 
impulsat la campanya Siguem sin-
cers per conscienciar sobre la im-
portància del reciclatge i, a més, els 
propers mesos s'instal·laran 180 
contenidors de resta i matèria or-
gànica nous, i 90 més de selectiva 
per tal d'augmentar el nombre de 
contenidors arreu del municipi. 
Durant els quatre primers mesos 
de 2018 s'han recollit 205,04 to-
nes de matèria orgànica a les Fran-
queses, una xifra que s'apropa al 
total recollit al llarg de l'any 2016, 
quan es van comptabilitzar 215,16 
tones. L'increment també s'ha do-
nat en la recollida de paper cartró 
–que l'any passat va augmentar 
de les 137,10 tones de 2016 a les 
144,68–, en els envasos –que han 
passat de les 178,39 tones de 2016 
a les 185,82 de 2017– i en el vidre, 
que ha augmentat en gairebé 40 to-
nes, passant de les 191,41 de 2016 
a les 230,47 de l'any passat.  t.p.

MEDI AMBIENT

Les Franqueses 
sensibilitza 
sobre el bé de 
fer reciclatge

Transició
EL CICLE ABAIXEM ELS FUMS
ES COMPLETARÀ DISSABTE 
amb una festa al carrer Ricomà, 
davant de l'Anònims, que inclourà 
el taller (12 h) La ciutat serà sempre 
nostra. Seguidament es lliuraran 
els Premis Esteves, amb els quals 
el col·lectiu Granollers en Transició 
vol donar visibilitat a iniciatives 
comunitàries que signifiques un 
canvi o agitació a Granollers. La 
festa, en que també es commemora 
el quart aniversari de Granollers en 
Transició, es tancarà amb un dinar 
(14 h) a l'Anònims (amb un preu de 
15 euros i incripció a La Magrana).
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El Homrani marxa amb "pena" per deixar 
el consistori i per la situació de Bassa

SIGNATURA  El Homrani ha escrit com a conseller en el llibre d'honor de la ciutat de Granollers

El concert per 
l'Associació pels 
Drets Civils omplirà 
el Teatre Auditori
El concert solidari per la llibertat 
que pretén recaptar fons per a la 
caixa de solidaritat amb els presos 
polítics i exiliats –a través de l'As-
sociació Catalana pels Drets Civils 
(ACDC)– ha esgotat les entrades al 
Teatre Auditori. Més de 110 cantai-
res d'una dotzena de cors de la ciu-
tat participaran en aquest acte, que 
serà conduït per Jaume Mateu –Tor-
tell Poltrona–, i comptarà amb la 
presència de familiars dels polítics 
catalans empresonats. El concert 
per la llibertat és una proposta que 
neix de la societat civil granollerina 
i ha sumat nombrosos suports. 

Dilluns el ple municipal de l'Ajun-
tament de Granollers acomiadava 
el regidor Chakir El Homrani, ja 
convertit en conseller de Treball 
i Afers Socials de la Generalitat, 
després de la seva renúncia per 
incompatibilitat de càrrecs. "No 
podria dedicar el temps que es 
mereix el consistori", assegura-
va El Homrani, que marxa "amb 
pena per deixar l'Ajuntament 
de la meva ciutat" i per "la situa-
ció injusta d'una bona persona", 
la seva predecessora Dolors Bassa.

"Assumeixo les responsabi-
litats amb vertigen però amb 
força", deia El Homrani, qui tam-
bé assegurava que "intentaré 
seguir fent política amb el fons 
i principis molt clars, però sem-
pre amb bones formes i capaci-
tat de diàleg". 

Precisament els seus companys 
al plenari li reconeixien aquest 
tarannà i l'alcalde, Josep Mayoral, 
considerava que "serà un home 
important per obrir diàleg i tro-
bar l'encert per refer ponts en 
un país que ho necessita". 

Tots els portaveus municipals li 
desitjaven encerts per al país, que 
"també ho seran per la ciutat", 
deia Àlex Sastre (PDeCAT-DC), qui 
recordava les persones del seu en-
torn que havien sigut nomenades 
consellers i que ara són a la presó.

El seu company de files Pep Mur 
(ERC-AG) lloava la tasca del nou 
conseller com a diputat al Parla-

POLÍTICA  EL FINS ARA REGIDOR D'ERC-AG RENUNCIA AL CÀRREC PER INCOMPATIBILITAT AMB LES RESPONSABILITATS DE CONSELLER DE TREBALL I AFERS SOCIALS

SOLIDARITAT

m.e.

Demandes

L'alcalde Mayoral aprofitava el ple de 
comiat d'El Homrani per recordar-li els 
"temes pendents que havíem treba-
llat amb Dolors Bassa", en especial la 
residència i centre de dia per a la gent 
gran, que el consistori preveu que es 
construeixi al carrer Tetuan, als ter-
renys de l'antiga pista d'handbol que 
ara s'utilitzen d'aparcament. El conse-
ller El Homrani assegurava ser cons-
cient de la demanda i de com s'havia 
avançat amb la consellera Bassa, però 
demanava temps per posar en ordre la 
conselleria. "M'estic trobant amb un 
bloqueig general pel 155, amb mi-
lers d'expedients de dependència i 
infància aturats", lamenta El Homrani. 
El conseller assegura que, un cop hi 
posi solució, "caldrà reprendre altres 
aspectes, com la concertació de pla-
ces de la residència de gent gran de 
Granollers".

MAYORAL APROFITA 
PER RECLAMAR LA 
RESIDÈNCIA D'AVIS

ment i com, en el darrer acte de 
campanya de les darreres munici-
pals, la secretària general del par-
tit, Marta Rovira, va dir "m'agra-
da molt el fitxatge que has fet 
de número 3 a la llista". 

L'escrit més llarg
Un cop enllestit el ple, el conse-
ller El Homrani va signar el llibre 
d'honor de la ciutat, amb un dels 
escrits més llargs que s'hi recor-
den [en podeu sentir la lectura del 
conseller a somgranollers.cat]. "És 

el primer que tomba la pàgina 
per seguir escrivint", feia broma 
Mayoral. El Homrani hi explicava 
que tant com a regidor com en el 
nou càrrec de conseller posarà 
"les persones al centre i, espe-
cialment, les més vulnerables. I 
en això tenen un paper central 
les ciutats del país i estic segur 
que la meva el tindrà".

Finalment, l'alcalde va obse-
quiar el conseller amb una repro-
ducció de la Pedra de l'Encant de 
la Porxada. i montse eras

Chakir El Homrani és el tercer conseller de Granollers –el quart, si es compta 
amb Santi Vila, nascut a la ciutat–. El primer va ser Jaume Roma (CiU), que va 
encapçalar el Departament de Política Territorial i Obres Públiques entre 1994 
i 1995, després de la dimissió de Josep M. Cullell per un cas de corrupció.  
Granollers va tornar a tenir un conseller, el metge Manel Balcells (ERC), qui  
l'abril de 2006 va assumir la cartera del Departament d'Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació, i va ser-hi per un període encara més breu. El 13 de 
maig del mateix any va ser destituït, quan els consellers d'ERC van ser expulsats 
del govern de Pasqual Maragall. 

Els consellers 'breus' de la ciutat

GRANOLLERS. La sala de cultura 
Sant Francesc acollia dimarts la 
presentació d'A presó!, un acte per 
a la reflexió a partir de la projecció 
d'una audiovisual amb fotografies 
de Ramon Ferrandis de la presó 
Model, en què Antoni Pardo, Pep 
Mas, Manel Vilar i altres membres 
de la Garriga Secreta pretenen 
"impactar i fer pensar", expli-
cava l'historiador Joan Garriga, 
també de la Garriga Secreta i que 
va conduir l'acte. L'audiovisual ex-
plica com és estar tancat a la presó 
i inclou alguns textos, com un frag-
ment d'una carta d'Alfred Canal 

després de la guerra, les paraules 
del germà de Salvador Puig Antich 
i uns versos de Corrandes d'exili de 
Pere Quart.

En acabat, Garriga recordava 
que el 1939 el govern franquista va 
considerar que els horrors come-
sos en defensa del Movimiento no 
van ser delicte, una "demostració 
que la llei no sempre és justa", 
deia l'historiador, tot recordant 
la presó preventiva de polítics ca-
talans i algunes "sentències que 
no saps com agafar-les", amb un 
record també per als joves d'Altsa-
su. Garriga concloïa que el sistema 

m.e.

L'ASSOCIACIÓ LA GARRIGA SECRETA PRESENTA UN MUNTATGE FOTOGRÀFIC SOBRE LA SITUACIÓ A LES PRESONS

JOAN GARRIGA

La sala Sant Francesc acull 
'A presó!', una reflexió sobre 
la repressió a l'Estat espanyol

judicial espanyol "és corrupte i 
que la presó preventiva per uns 
suposats delictes no provats és 
il·legal". Finalment, l'historiador 
argumentava com la presó ser-
veix als estats per "treure's del 
damunt a qui els molesta, en 

comptes de per buscar regene-
ració. Hi ha unes capes socials 
que van a la presó i altres no. I 
ara també serveis per tancar la 
gent que opina diferent", deia.

L'acte acabava amb l'actuació 
d'un duet musical.  m.e.

Memòria històrica

D'altra banda, dissabte (18 h) el perio-
dista i comissari de l'exposició Desen-
runar emocions, Eloi Vila, oferirà una 
visita comentada a la mostra del Mu-
seu de Granollers, instal·lada amb mo-
tiu del 80è aniversari del bombardeig 
feixista sobre la ciutat, i que es podrà 
visitar fins a l'11 de novembre.

VISITA D'ELOI VILA A 
L'EXPOSICIÓ AL MUSEU
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GRANOLLERS. Aquest curs s’ha dut 
a terme la novena edició del Pro-
jecte Singular Junts amb 48 alum-
nes de 3r i 4t d’ESO (6 menys que 
el curs anterior) de 8 centres edu-
catius –Escola Pia, Educem, Col·le-
gi Jardí, Institut Vallbona, Cume-
lla, Celestí Bellera, EMT i Col·legi 
l'Estel–. L'alumnat ha compartit 
temps i espai amb personal sa-
nitari, administratiu, mecànics, 

El projecte va rebre una distinció 
dels premis del Cercle d’Econo-
mia a l’any 2013. A les empreses 
acompanyen els joves durant les 
10 hores setmanals.

Des del curs 2008-2009, l’Ajun-
tament, amb la col·laboració del 
Departament d’Ensenyament, par-
ticipa en aquest projecte educatiu 
que cada any permet graduar a 
més alumnes de 4t d’ESO. 

personal de manteniment, comer-
ciants, perruquers… i això els ha 
permès un primer contacte amb el 
món laboral, a més de poder tas-
tar un ofici que si els ha agradat el 
podran continuar aprenent a tra-
vés d’un cicle formatiu.

L'acte de cloenda dimarts va 
reconèixer l’esforç de professors, 
alumnes, pares, mares, entitats i 
empreses que acullen als joves. 

Dilluns s'enceta el període de 
preinscripcions als ensenyaments 
que oferiran el curs 2018-2019 
els Centres de Formació d'Adults 
de Granollers i les Franqueses. A 
la capital del Vallès Oriental, el 18 
s'hi podran prematricular totes 
aquelles persones que hagin rea-
litzat un període d'orientació en-
tre el 4 i el 15 de juny –les dates es 
poden consultar al web del centre 
o al telèfon 93 849 98 88–. 

Del 19 al 26 de juny, tothom qui 
vulgui apuntar-se als cursos del 

Centre de Formació d'Adults Va-
llès podrà prematricular-s'hi. Els 
dies 19, 20 i 25, l'horari per fer-ho 
serà de 16 a 19 h, mentre que el 
21, 22 i 26 de juny, les sol·licituds 
podran presentar-se al matí (de 
9 a 12 h). Per dur a terme la pre-
matrícula caldrà presentar una fo-
tografia de carnet i una fotocòpia 
del DNI i de la targeta sanitària. La 
matrícula es formalitzarà del 3 al 
10 de setembre –cal confirmar-la 
al centre (c. Veneçuela, 86)–.

Pel que fa al Centre de Formació 

LES FRANQUESES. La Federació 
d'Associacions de Mares i Pares 
d'Alumnes de Catalunya (FAPAC) 
ha fet públic un comunicat en què 
exigeix que no es tanqui la línia 
de P3 de l'escola Bellavista-Joan 
Camps i dóna el seu suport a les 
famílies afectades del centre.

La federació atribueix la decisió 
de tancar la línia de P3 a una "mala 
planificació escolar que no té en 
compte la necessitat d’evitar la 
segregació escolar al municipi", 
i alerta que "aquest tancament 
agreujaria les desigualtats ja 
existents i posaria en risc la in-
clusió social en el barri amb més 
dificultats socioeconòmiques de 
la ciutat i amb més segregació 
del Vallès Oriental".

En aquesta línia, la Fapac vol 
que "s’ofereixin totes les places 
disponibles en totes les esco-
les públiques del municipi, de 
manera que no es tanqui cap lí-
nia de P3, per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats i l’equi-
tat de tots els infants en l’edu-
cació" i defensa que la llibertat 

Dimecres a la tarda i vespre l'es-
cola Educem celebrarà el final de 
curs i l'acte central del 75è aniver-
sari del centre granollerí, nascut 
el 1942 sota la direcció d’Esteve 
Duran i Serra, i la col·laboració 
de l’Elena Mejan i de Miquel Cas-
tenyer. Llavors van impulsar del 
Centro de Enseñanza Mercantil, 
agregat pedagògicament a l’Acadè-
mia Cots de Barcelona, i que repre-
senta els inicis del centre actual.  

La Fapac, en la lluita 
per salvar la línia de P3 

toni torrillas

EDUCACIÓ  GRANOLLERS HA TANCAT LA NOVENA EDICIÓ DEL PROJECTE SINGULAR JUNTS L'ESCOLA BELLAVISTA-JOAN CAMPS SEGUEIX SUMANT SUPORTS

Esquivant el fracàs escolar
PARTICIPANTS  Enguany, 48 alumnes han participat en el projecte Singular Junts

Inscripcions als centres d'adults Educem celebra el fi 
de curs i l'acte central 
del 75è aniversarid'Adults de les Franqueses (c. Ros-

selló, 37), el període de prematrí-
cula també s'estendrà del 18 al 26 
de juny. Dilluns, dimecres i diven-
dres els tràmits es podran fer de 10 
a 12 h, i els dimarts i dijous, l'horari 
serà de 17 a 19 h. Per fer la preins-
cripció cal dur la sol·licitud emple-
nada, dues fotografies de carnet, 
l'original i una fotocòpia del DNI 
i, en casos necessaris, un certificat 
d'estudiS. La matrícula es formalit-
zarà a partir del 4 de setembre.

El Centre Vallès de Granollers 

ofereix cursos de català, castellà 
i anglès, formació instrumental 
(aprendre a llegir i a escriure, i al-
tres ensenyaments bàsics), sessi-
ons d'informàtica, graduat d'edu-
cació secundària, cursos d'accés 
directe a cicles gormatius de grau 
mitjà (CFGM) i preparació per a les 
proves d'accés tant a CFGM com a la 
universitat per a major de 25 anys.

A Bellavista, el Centre de For-
mació ofereix també cursos d'in-
formàtica, de formació instru-
mental, de castellà, català i anglès, 
de preparació per a les proves de 
CFGS i el graduat en ESO a distàn-
cia.  t.parera

Reconeixements

Dos treballs d'alumnes de l'esco-
la Bellavista-Joan Camps han estat 
guardonats en la 15a edició del premi 
Pilarín Bayés de contes. Es tracta d'Es-
cola per a gossos, d'Iona Pérez, que ha 
rebut el guardó en categoria audiovi-
sual, i de Quins fums!, d'Els Cocos, en 
la categoria de cicle inicial. Enguany 
s'han presentat 1.097 projectes a con-
curs. L'entrega de premis va tenir lloc 
dijous passat, a l'auditori de Cornellà 
de Llobregat.

IONA PÉREZ, PREMI 
PILARÍN BAYÈS

d'elecció de centre és un "dret 
de les famílies a tenir una pla-
ça pública prop del seu domicili 
que els permeti fer xarxa i co-
munitat perquè l’educació dels 
seus fills i filles no acaba a l’es-
cola, sinó que continua en tots 
els espais del barri".  t.p.
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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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75anys

1942-2017

El centre EDUCEM es complau a convidar-los a la
FESTA DEL 75è ANIVERSARI I L’ACTE DE GRADUACIÓ DE L’ALUMNAT DE BATXILLERAT I CICLES

L’acte se celebrarà

DIMECRES 20 DE JUNY A LES 19h
al Teatre Auditori de Granollers

(C/ Torres i Bages, 50)
Les entrades són numerades, es prega puntualitat

Cal confi rmar a: centres@educem.com o al telèfon 93 879 18 75

Les entrades
s’han de recollir 

Dilluns 18
a l’edifi ci de 

Plaça Maluquer 
i Salvador, 19

P.- Tinc hemorroides i ocasional-
ment sagno. Hauria d’operar-me?
R.- Sense tenir més dades i desco-
neixent la seva edat, si té restrenyi-
ment o si ha seguit cap tractament, 
hi ha recomanacions higièniques i 
dietètiques aconsellables, com aug-
mentar el consum de fibres. Les in-
fusions de camamilla acostumen a 
ser útils, així com evitar substàncies 
irritants (cafè, alcohol, picants, etc.), 
combatre el restrenyiment i no fer 
servir roba íntima massa ajustada. En 
tot cas, si vostè té més de 40 anys i les 
hemorroides sagnen és recomanable 
que es faci una endoscòpia.

P.- És eficaç la vacuna contra les 
cistitis de repetició?
R.- Segons les dades que conec (no 
hi ha massa experiència clínica) sem-
bla ser que funciona en almenys un 
50-60% dels casos i no té excessius 
efectes secundaris. En tot cas, davant 
cistitis de repetició és millor consultar 
un especialista al marge de mesures 
higièniques i dietètiques, com ara in-
gesta abundant d’aigua, iogurts bio i 
lactobacilus, higiene íntima, etc.

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

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 €

L’ONG Àfricat ha donat a conèixer 
el seu projecte solidari d'aquest 
any, que pretén recollir finança-
ment per crear un sistema d'enllu-
menat públic per mitjà de plaques 
solars als pobles de Mballocounda 
i Manconon, als sud del Senegal. 
La implementació d'aquest tipus 
d'energies sostenibles permeten 
no haver de dependre del petro-
li, la qual cosa afavoreix l'estalvi 
d'aquestes comunitats pobres del 

Senegal, així com millorar la qua-
litat de vida en general, i l'amplia-
ció del temps d'estudi gràcies a la 
il·luminació.

El projecte té un pressupost de 
7.498 euros, que Àfricat espera 
recaptar gràcies a aportacions 
d'ajuntaments de la comarca i de 
persones a títol peronal. L'actua-
ció beneficiarà directament a una 
població de 1.400 persones, més 
1.300 indirectament.  m.e.

GRANOLLERS. El sopar solidari del 
Balonmano Granollers (BMG) i el 
Gremi d'Hostaleria del Vallès Ori-
ental arribarà dimecres (20.30 h) 
a la tercera edició a l'aixopluc de 
la Porxada.

Novament, jugadors i jugadores 
del primer equip del BMG seran 
els xefs d'aquest àpat que recapta 
fons per a la Creu Roja, que durant 
tota la temporada col·labora en 
els partits de l'Asobal al Palau.

El tiquet per al sopar serà de 
25 euors i inclourà el menú d'en-

trant, primer i segon plat, postre 
i beguda. Es pot reservar plaça a 
info@gremihostaleriavallesorien-
tal.com.

Tres equips a concurs
L'àpat serà cuinat per tres parelles 
de jugadors i jugadores del Fraikin 
i el KH-7, el equips de Divisió d'Ho-
nor, dividides en els equips blau, 
verd i blanc. Les votacions popu-
lars i les del jurat determinaran 
l'equip guanyador, que rebrà el 
tercer premi BMG Xefs.   m.e.

Festa de la Protectora d'Animals
Diumenge la plaça de Can Mònic va acollir la festa de la Protectora 
d'Animals de Granollers, amb el suport de l'AV del barri. La gresca va 
incloure una exhibició d'Agility, un desfilada canina [a la imatge], tallers 
de globoflexia, pintacares i esmorzar per a tots els assistents, a més 
d'animació musical.

r.medina

COOPERACIÓ  ACTIVITATS AMB L'AV DE CAN MÒNIC LA PORXADA ACOLLIRÀ LA TERCERA EDICIÓ DEL SOPAR SOLIDARI

Àfricat inicia un projecte 
de plaques solars al Senegal

Jugadors i jugadores dels 
primers equips del BMG 
es converteixen en xefs

arxiU / x.s.

XEFS I JUGADORS  Participants de la segona edició del sopar solidari

Diumenge (11 h), el Museu de Ciències Naturals de Granollers oferirà 
un taller familiar sobre petits mamífers, en el marc dels Diumenges de 
ciència. A partir de l’anàlisi d’una egagròpila i de peces de la col·lecció 
del Museu es classificaran algunes de les espècies de petits mamífers de 
la comarca. A més, els divendres es fan tallers sobre insectes, aranyes i 
crancs.  

El Museu de Ciències Naturals 
fa un taller sobre petits mamífers
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És de la meva generació, d’aquesta degenera-
ció encara despistada que a vegades sembla 
que ja no hi siguem. És un home que no et dei-
xa indiferent, ni et deixa massa moments per 
dir la teva, sempre parla i li farien falta tres 
boques per poder dir tot el què porta dins. Li 
interessa tot i és, sense cap mena de dubte, un 
home especial, polièdric. Un personatge únic. 
Hem quedat al Mirallet i allà ens trobem, en 
aquell racó de la Sagrera i al Mirallet de tota 
la vida seiem l’un al davant de l’altre. Sé que 
tindré feina en dibuixar la seva parla, en Noel 
Tatú sempre ha estat un tsunami de paraules, 
de pensaments i d’imatges.
–Ei, d'on véns?
–Uf, vaig néixer al Brasil. Sí, el meu pare 
era d’aquí i va malviure la Guerra incivil 
en aquesta ciutat, però després, marxà de 
la foscor cap a la llum. Al Casal Català de 
Sao Paulo va conèixer la meva mare i quan 
jo tenia tres anys vam tornar a Granollers. 
Amb els anys, la mare va obrir la botiga del 
Soldat Plantat, el pare es va fer soci de la 
fàbrica del meu oncle; més tard va ser feliç 
fent classes d’anglès i viatjant als EUA amb 
els alumnes. Jo, més que de Granollers, era 
un nen d’urbanització, que era com ser de 
poble petit... arbres, pedres, terra.
–I Granollers, què és?
–Granollers, com deia ma mare, ni carn ni 
peix! Sóc d’aquí però no em sento especial-
ment orgullós de ser-ho. Sempre he pensat 
que els granollerins som tots massa sem-
blants i jo estimo la diferència.
–Vas viure a Barcelona.
–I em vaig divertir com un animal. Érem ar-
tistes, pintàvem i teníem el taller al carrer 
Montcada, allà vaig conèixer la moguda bar-
celonina dels 80 i dels 90: Pintors, crítics, 
galeristes i gent de bon viure... Ara preferei-
xo les abelles.   
–Tots busquem alguna cosa, i tu?
–La llibertat, la llibertat per damunt de tot. 
Fins i tot per damunt de la igualtat. També 
en això les abelles m’ajuden, darrerament 
llegeixo força sobre l’època de l’anar-
quisme, de l’anarquisme abans del sindi-
calisme, del naturalisme. Darrerament sóc 
lector d’aquell anarquista i filòsof americà 
de mitjans del XIX, en Thoreau. [El de la fo-
tografia de la fotografia]

–El de la vida als boscos?
–El mateix. És immens.
–No he llegit res d’ell; ho faré.
–Quan una cosa m’interessa, sigui la pintura, 
la poesia, la bicicleta o les abelles... m’hi llen-
ço de cap, d’una manera gairebé obsessiva.
–Parlem d’art.
–En art em va influir molt Domènec Neni, un 
mestre exiliat, artista, filòsof i anarquista, 
d’aquells anarquistes de granades a les 
butxaques, un dia va entrar a la botiga de la 
mare i vam connectar. Amb dinou anys vaig 
voltar Europa per conèixer museus, viatja-
va amb tren Interrail. I, oh, vaig descobrir 
Klee, el color blau, recordo que l’expressio-
nisme alemany decadent em va enlluernar i 
també tots aquells de la Die Brücke.
–Sense pensar-hi, digue'm un parell de 
poetes.
–En Cohen, en Tom Waits em marcà molt.
–Damunt la bici o davant les abelles has 
voltat molt per aquest país. Un paisatge?
–El Pirineu, n'estic enamorat.
–I el Montseny?
–M’agrada la solitud i al Montseny et sents 
massa a prop de tot, et pots perdre en un 
bosc de Santa Fe, però molt a prop tens 
l’asfalt. La muntanya m’omple, el silenci, la 
posta de sol, el foc a terra, el vent, el soroll 
dels arbres... tot això em treu el mal rotllo. 
La ciutat em torna negatiu. Sóc primitiu.
–Vas ser botiguer, no?
–Tenia taller i botiga, entre compra i ven-
da creava. Feia marcs i miralls... M’hauria 
agradat tenir un ofici, ser un bon fuster, per 
exemple. Donar forma a la fusta, treballar 
amb les mans entre l’olor de la fusta tallada. 
O ferrar cavalls o... 
–O abellaire, no?
–Exactament, és el que ara sóc. Aquí estem 
perdent els oficis, però en altres cultures 
encara els donen valor. És curiós però hi ha 
gent de països menys industrialitzats que el 
nostre que en saber que em dedico a la mel 
s’hi interessen, perquè a la seva cultura en-
cara respecten els oficis. L’artesania m’om-
ple, sentir-te algú per l’ofici, pel que fas.
–Ets un romàntic, un nostàlgic.
–Tots més o menys ho som. I és que si no 
fos romàntic, una mica hippie, aleshores 
potser seria pop i el pop és massa hedonis-

ta, massa narcisista. Nostàlgic? No ho sé, la 
tecnologia també ens pot ajudar a buscar la 
llibertat, es tracta de voler.
–Mai no has estat quiet.
–M’he mogut buscant altres camins i equi-
vocant-me, o no. Estem acostumats que la 
gent triï un camí i no en surti, un camí amb 
les aturades ja establertes i amb el llibret 
d’instruccions. Jo prefereixo agafar tots els 
camins que m’interessin i tant m’és si molts 
no ho entenen i em diuen boig i em diuen 
ximple. Jo, pels passadissos d’IKEA, sempre 
camino en sentit contrari, com a contracor-
rent... i això és inadmissible.
–Bona aquesta. Deixa’m ser una mica or-
dinari: Políticament...?
–Incorrecte, sempre incorrecte. M’interessa 
l’anarquisme i em motiva tot això de la in-
dependència.
–Molts de nosaltres, parlo de la nostra ge-
neració, de la nostra degeneració, formem 
una mena de ramat fora de lloc, atrapats 
en el fang, hòstia! no sé com dir-ho...
–I tant, som una generació potser massa 
idealista, ens han passat pel damunt els 
més vells i els més joves. Per exemple quan 
jo escrivia, mai vaig lluitar per publicar com 
van fer ells i com ara fan, nosaltres en el 
fons tenim una mentalitat més hippie. Som, 
com bé dius, una generació encallada, so-
miatruites, desheretats. I ara que he parlat 
d’escriure, et diré que la poesia ha de sortir 
de l’estómac, amb força. No m’agraden els 
tites-fredes que només es preocupen de 
quedar bé amb l’editor; d’aquests poetes 
n’hi ha una munt i són productes artificials, 
no són autèntics.
–Però molts d’ells aconsegueixen la 
fama, vendre i ser reconeguts.
–Naturalment... en Picasso, per exemple, 
tampoc era autèntic i mira’l. En Picasso pla-
giava molt, però sovint ho feia millor que el 
plagiat, però no era l’original.
–Tornem a les abelles, a banda de posar el 
teu granet de sorra per salvar-les de l’ho-
me i de les vespes asiàtiques, què hi veus?
–Les abelles m’han ajudat a fugir de la pin-
tura, de la poesia, d’un art que en el fons ha 
estat una tortura. Deixo les persones i el que 
les envolta, les abelles s’han convertit en un 
procés de depuració d’una vida. L’art avui no 

té res d’extraordinari; ja no és l’ideal de la lli-
bertat; abans els artistes eren els miserables, 
ara, però, amb el pop, amb els museus, amb 
les galeries i els galeristes, s’ha perdut l’au-
tenticitat. L’art autèntic era l’expressionisme 
alemany, el Dada. L’art ja no és una festa sinó 
una part de l’Estat i la seva burocràcia. L’art 
és llevar-te i posar-te els pantalons a l’inre-
vés, l’art ha de ser, pim pam! inconscient, però 
quan entra dins els canals del sistema mor i es 
dilueixen les emocions. Qualsevol cosa a què 
es pugui anomenar art ha de sortir de dins i 
t’ha d’emocionar. Si escrius poesia has de viu-
re, sentir, escriure com a poeta, no pensis en 
publicar, no pensis en l’editor, no pensis en el 
possible lector... deixa’t anar.
Quan tu plantes una llavor hi ha la terra, sí, 
però també l’aire, la lluna, el sol, l’aigua... A 
tots aquests elements m’hi acosto molt més 
amb les abelles, faig la transhumància, per a 
captar diferents energies, diferents aromes, 
busco flors, rius, paisatges (el Pirineu, el Cap 
de Creus, els Cingles del Bertí...). Aleshores la 
mel és molt més que mel. Vull una apicultura 
diferent, més que ecològica. El vincle amb la 
terra i el que mengem, el sol, l’aigua... la na-
tura, haurien de ser els nostres déus. El ca-
pitalisme, però, ens ha conduit cap una altra 
divinitat: El consum. Cal buscar un estil de 
vida més espiritual, ser més exigents amb la 
nostra alimentació i el nostre entorn. Tornar 
a l’origen on aquelles coses essencials per a 
la vida humana eren sagrades.
–I per què ara el teu interès en tot això?
–L’interès que ara sento per tot això de les 
energies, del bosc, de la muntanya, potser és 
perquè ja tinc (tenim) una edat i cal buscar 
alguna cosa més enllà de tot aquest grapat 
de pedres i de carns. Alguna cosa que ens faci 
creure que serem aquí per sempre, l’energia 
de la natura és molt potent i les abelles m’hi 
acosten, les abelles són molt llestes i nosal-
tres... només quatre arreplegats.
–I el deixo i em deixa, ens separem al bell 
mig de la Porxada, marxa el joglar, l’avi-
cultor, el pintor, el ciclista, el poeta sense 
llibres, el filòsof, el Quixot, el bufó, el pallas-
so... marxa el hippie cap a la República de 
les Abelles, on la reina mana.
Visca la mel, Noel. Passaré a buscar un pot car-
regat de l’energia de les teves abelles. Salut!

Noel 
Tatú

El ramader de les abelles

“Sempre camino 
a contracorrent… i 

això és inadmissible”
xavier solanas

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

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

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

PERSONATGES ÚNICS (III)  Per Santi Montagud
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La fundació recapta fons per oferir de 
forma gratuïta més de 300 perruques l'any

SALUT  LA PORXADA ACOLLIRÀ DIVENDRES UNA MARATÓ D'ACTIVITATS AMB MOTIU DEL DIA DEL CÀNCER DE PELL AMB EL LEMA 'LA PREVENCIÓ VA PRIMER'

Oncovallès regala
perruques als
malalts de càncer

GRANOLLERS. La pèrdua de ca-
bells entre els malalts oncològics 
pels efectes secundaris de tracta-
ments com la quimioteràpia és un 
dels principals punts que afecta 
la seva autoestima. Per aquest 
motiu, la Fudanció Oncovallès ha 
posat en marxa el projecte No et 
tallis un pèl, apadrina una perru-

ca, una campanya amb què l'enti-
tat posa a disposició dels malalts 
de càncer i de manera gratuïta 
perruques, un element estètic que 
"ajuda a alleujar el patiment. 
De vegades la pèrdua de cabells 
és pitjor rebuda que el mateix 
diagnòstic", apunta Carme Grau, 
coordinadora d'Oncovallès.

A Can Barbany

L'Espai Tranquil de Barbany acollirà 
aquest divendres una xerrada sobre la 
salut de la pell. En concret la ponència 
portarà el títol Com ens hem de prote-
gir la pell de forma natural i sana per 
l'estiu? i anirà a càrrec de Montse Mo-
lins. L'acte començarà a les 18 h. 

XERRADA SOBRE 
LA SALUT DE LA PELL

El Museu de Granollers acull avui 
dijous la xerrada Menjar, créixer, 
aprendre i gaudir, a càrrec de 
Gemma Salvador, dietista-nutri-
cionista de l'Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, dins el cicle de 
conferències Aula de la Salut.

L'Aula de la Salut 
parla sobre nutrició 

La plaça de Can Trullàs acollirà 
dimarts, de 16.30 a 22 h, una uni-
tat mòbil del Banc de sang i teixits 
per tal de poder-hi fer donacions 
de sang, en el marc de les campa-
nyes que periòdicament es duen a 
terme a la comarca.

Acapte de sang a la 
plaça de Can Trullàs

AMPLI CATÀLEG  Els pacients podran triar entre diversos models de perruquers de la firma col·laboradora Marvi

l.o.

Amb la col·laboració de l'em-
presa de perruques Marvi, la funda-
ció disposarà d'un ampli catàleg de 

perruques entre les quals podran 
triar els malalts en una primera vi-
sita. "Si no hi arribem a temps i 
els cabells ja han començat a cau-
re, aquell mateix dia es rasura el 
cap i hi col·loquem el postís", diu 
Grau, "si no, durant una setma-
na els malalts poden pensar-se 
quin model triaran i col·locar-lo 
en una segona trobada". Per aca-
bar el procés, en una tercera visita 
s'explica al pacient com conservar 
la perruca, que, en aquest cas, serà 
de cabell sintètic, un material que, 
segons Víctor Badia, gerent de Mar-
vi, "és molt més fàcil de mantenir 
durant els vuit o nou mesos que 
pot durar el tractament de qui-
mioteràpia", apunta.

De mitjana, el cost de la per-
ruca i de la seva col·locació, que 
assumeix Oncovallès, serà d'uns 
150 euros, un preu molt rebai-
xat respecte als preus de mercat 

d'aquestes perruques que "estan 
entre els 300 i els 500 euros", 
diu Badia. Per finançar el projecte, 
Oncovallès ha posat en marxa la 
campanya d'apadrinament en què 
poden participar particulars, em-
preses i institucions. De moment, 
la fundació ha aconseguit fons per 
tirar endavant el projecte, obert 
a tot el Vallès Oriental, durant un 
any, durant el qual la previsió és 
lliurar entre 300 i 350 perruques.  

Contra el càncer de pell
D'altra banda, i amb motiu del Dia 
del càncer de pell i amb el lema La 
prevenció va primer, Oncovallès 
ha organitzat una marató d'activi-
tats a la plaça de la Porxada, que 
inclourà actes informatius i festius 
entre les 16 i les 21 h. S'hi instal-
laran taules informatives, des d'on 
es repartiran cremes de protecció 
solars dels laboratoris La Roche 
Posay, així com informació de com 
prevenir el càncer de pell. 

Durant la tarda, hi haurà exhibi-
cions de ball i la 12a edició de la 
desfilada (19 h) de roba interior i 
de bany per a dones afectades per 
un càncer de mama –amb roba 
d'Anita Care cedida per Ortopèdia 
del Vallès– i de bosses per a perso-
nes amb càncer de còlon –de The 
Waiigo–. També desfilaran mo-
dels amb roba de les botigues Bar-
bany, Claxon, Don Adelino, Carles 
i Àfrica. En la desfilada també es 
mostraran alguns models de les 
perruques solidàries. i l.ortiz
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La policia alerta del poc control 
dels menors a les xarxes socials

EDUCACIÓ  AGENTS FRANQUESINS FAN XERRADES DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE L'ÚS D'APLICACIONS MÒBILS A ALUMNES DE 2n D'ESO DES DEL CURS 2015-2016

Assessorament

El Pla C17 és un programa supramuni-
cipal en què participa les Franqueses 
amb quatre municipis més –la Garriga, 
Tagamanent, l’Ametlla i el Figaró–cen-
trat en la prevenció de les drogues i en 
la promoció de la salut. Ho fa a través de 
xerrades, protocols i d’un programa de 
mesures educatives alternatives a les 
sancions administratives derivades del 
consum i la tinença de cànnabis o altres 
drogues il·legals a la via pública, tot i que 
també ofereix tallers sobre l'ús de les 
tecnologies als alumnes d'ESO, batxille-
rat i cicles formatius. A més, el programa 
compta amb un servei perquè els joves 
facin consultes confidencials a través 
de Whatsapp, Facebook, SMS o correu 
electrònic i disposa d'servei d’atenció  
ràpida per a casos urgents.

EL PLA C17, UNA 
APOSTA PER LA SALUT

LES FRANQUESES. Un noi i una noia 
comencen a sortir, tot i que des 
d’un inici ell la vexa i la menys-
prea. Quan pleguen de l’institut 
van a una festa d’aniversari, on 
s’hi consumeixen drogues i alco-
hol. Tots dos acaben mantenint re-
lacions sexuals i ell ho grava amb 
el mòbil sense el consentiment de 
la seva parella. Després, penja les 
imatges a les xarxes socials. 

Aquesta és la situació que la Po-
licia Local de les Franqueses ha 
plantejat als alumnes de 2n d’ESO 
de l’institut Lauro aquesta set-
mana, on ha dut a terme un dels 
projectes formatius de l’àrea de 
Seguretat Ciutadana centrat en la 
informació i la prevenció en l’ús 
de les xarxes socials. L'acció es re-
alitza als dos instituts de secundà-
ria del municipi i compta amb la 
col·laboració de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats del Vallès Oriental. 
“Ens centrem en les xarxes so-
cials, però l’objectiu és abastar 
diferents temes perquè de les 
app se'n deriven molts aspec-
tes, com la seguretat dels comp-
tes personals o els possibles de-
lictes que s'hi poden cometre”, 
explica Xavier Gil, caporal de la 
Policia Local de les Franqueses.

Les xerrades es fan a nois i no-
ies d'entre 12 i 13 anys que cursen 
2n d'ESO, una etapa en què “hem 

fent-se passar per gent de l’edat 
dels nens i nenes.

Una altra de les preocupacions 
del caporal és que “els menors 
desconeixen el funcionament 
de les xarxes socials. Simple-
ment saben que tenen un espai 
on hi poden abocar tota la seva 
informació personal sense sa-
ber que poden cometre algun 
tipus de delicte perquè com-
parteixen imatges que no to-
quen”, afirma.

En aquest sentit, el caporal llen-
ça un missatge a pares i mares 
perquè “molts estudiants ens 
diuen que tenen els pares com 

notat que comencen a haver-hi 
més problemes. Quan passen 
de l’escola a l’institut duen telè-
fon, però no li treuen tot el suc. 
A partir de segon és quan els es-
tudiants comencen a tenir accés 
a les xarxes socials”, afirma.

Claus llargues i filtres activats
Una de les xarxes en què la policia 
assegura que detecta més proble-
mes és Musical.ly, una aplicació 
de gravació i edició de vídeos, en 
què Gil diu que s'hi identifiquen 
cada cop més adults que dema-
nen accedir a comptes privats de 
menors a través d’un compte fals 

aJUntament les FranQUeses

SENSIBILITZACIÓ  Alumnes del Lauro en una xerrada aquesta setmana

a contacte, però això no és su-
ficient. Sent només contacte no 
es poden controlar les sol·lici-
tuds que reben o que tinguin els 
filtres aplicats correctament”, 
apunta Gil, qui també alerta que 
“els menors donen molta im-
portància al volum de segui-
dors i, si a sobre hi ha famosos 
promocionant l’app, ja tenim 
un problema, perquè ells s’hi 
emmirallen i hi accedeixen sen-
se cap mesura de seguretat per 
anar sumant seguidors”, apunta.

Per tal de protegir els seus per-
fils, la policia local franquesina re-
comana aplicar mesures de segu-
retat a les xarxes socials, és a dir, 
“utilitzar una clau segura, com-
binada i amb un mínim de sis 
dígits, comprovar que els filtres 
de seguretat estan ben aplicats 
i llegir les condicions d’ús de 
l'aplicació”, indica Gil.

A més de fer recomanacions 
sobre l'ús de les xarxes socials, 
en les xerrades que ofereixen als 
instituts els agents també asses-
soren l'alumnat sobre com actu-
ar en casos d'assetjament: "Els 
expliquem com han de preser-
var les proves i que ens han de 
trucar a nosaltres, que podem 
agafar denuncia i facilitar-los 
un telèfon d’Atenció a la Infàn-
cia i adreces web que ofereix 

la Generalitat especialitzades 
en casos d'assetjament", diu el 
caporal.

Les xerrades als centres d'edu-
cació van començar el curs 2015-
2016 a l'institut El Til·ler, on Gil 
diu que la policia havia rebut 
alguna denuncia per problemes 
relacionats amb la convivència. 
Des d’aleshores, assegura que els 
estudiants estan més conscien-
ciats sobre el bullying i que “ara 
fan més consultes perquè tenen 
més eines per detectar proble-
mes d’assetjament. És una por-
ta que vam obrir i l'estan utilit-
zant”, apunta.   t.p.
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
04/06 Lluís Cornet Busquets 87 anys
05/06 Pepita Vallhonesta Quintana 96 anys
05/06 Leonardo Guerrero Matito 88 anys
05/06 Francisca Porras Pérez 96 anys
05/06 José Aragón González 77 anys
05/06 Antoni Alcalde Carrillo 85 anys
06/06 Emilia Díaz Peñuelas 79 anys
07/06 Dolores Vasco González 88 anys
07/06 Vicente Grande Anduro 100 anys
07/06 Pepi Rico Jiménez 64 anys
08/06 Francisco Hernández Garre 81 anys
08/06 Jerónimo Bornay Delgado 65 anys
08/06 Esteve Rosàs Oliveras 84 anys

08/06 Carmen Granados Doblas 89 anys
08/06 José Antonio Galindo Hdez 72 anys
08/06 Tomasa García Mota 87 anys
09/06 Josefa Jiménez Montes 73 anys
10/06 Luis Segundo Iriondo P. 83 anys
10/06 Ernst Otto Matray 90 anys
11/06 Rufina Arilla Villacampa 98 anys
Cardedeu
05/06 Montserrat Collet Nogué 88 anys
07/06 Pere Illa Fàbregas 87 anys
La Roca del Vallès
08/06 Teresa Sampere Mauri 88 anys
Sta. Maria Palautordera
05/06 Miguel Trujillo Gómiz  69 anys

La 19a edició del Mercat Audi-
ovisual de Catalunya (MAC) ha 
cercat la inspiració en mercats i 
experiències internacionals. Un 
centenar de ponents van passar 
per la Nau B1 i el plató del Cen-
tre Audiovisual, a Roca Umbert, 
durant dimecres i dijous de la 
setmana passada. Un centenar de 
ponents van oferir una trentena 
de ponències amb un clar accent 
internacional, i unes 700 perso-
nes, segons l'organització, van 
passar en algun moment per les 
instal·lacions del MAC.

Tot i que la participació ha estat 
menor a la d'anys anteriors, tant 

les conferències –com les dedica-
des a la ràdio i nous formats– com 
les 40 empreses de la fira del MAC 
van tenir més presència europea. 
De fet, set firmes de França, Ho-
landa i Bèlgica van participar amb 
estands als espais expositius de la 
Nau Dents de Serra i van col·labo-
rar en l'organització del certamen. 

Contactes empresarials
S'hi van fer més de 150 contactes 
empresarials i unes 200 persones 
van passar per l'espai MAC RV, 
que aquest any va acollir les pro-
jeccions de Broomx, una empresa 
pionera, que ha desenvolupat 

una tecnologia única que permet 
visualitzar realitat virtual sense 
necessitat d'ulleres.

El MAC també va acollir el pri-
mer taller de transmèdia, en què 
professionals de TV3, productors 
i estudiants van tractar sobre les 
tècniques i estratègies narratives 
necessàries per desenvolupar un 
producte audiovisual en multi-
plataforma.

Amb tot, la gran protagonista 
del MAC va ser la ràdio i els nous 
formats d'àudio digital, amb pro-
fessionals del sector i un debat in-
tens a l'entorn dels podcast com a 
eina de present i futur. 

L'Arxiu incorpora un 
llibre de 1908 sobre 
Santa Maria de Llerona

arxiU mUniCipal

COMUNICACIÓ  EL MERCAT DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA SE CELEBRA A ROCA UMBERT DOCUMENTACIÓ  ÉS UNA DONACIÓ DE MATARÓ LLIBRE VIU

El MAC es tanca amb menys 
assistència que anys anteriors

EL LLIBRE  El volum de 1908 recull la descripció d'elements desapareguts

LES FRANQUESES. L'Arxiu Muni-
cipal ha recuperat un llibre so-
bre l'església de Santa Maria de 
Llerona datat de l'any 1908. Es 
tracta d'un document que recull 
descripcions dels altars i d'altres 
elements de l'època, una informa-
ció valuosa perquè gran part del 
patrimoni d'aquestes parròquies 
va desaparèixer en la crema d'es-
glésies durant la Guerra Civil.

El llibre està escrit per mossèn 
Joseph Mas, que va dedicar-lo a 
Pere Bou, el rector de Santa Ma-
ria de Llerona, i ha estat una do-

nació de l'associació cultural de 
Mataró Llibre Viu. L'entitat està 
especialitzada en la recuperació 
de llibres que actualment no te-
nen valor comercial per tal de 
donar-los un nou circuit i facilitar 
l'intercanvi gratuït.

Amb aquesta incorporació, l'Ar-
xiu Municipal continua l'ampliació 
del seu fons, que està obert a la 
ciutadania i es pot consultar els di-
lluns, dimecres i divendres (de 10 
a 14 h). S'hi pot contactar al telèfon  
93 846 76 76 i al correu de contac-
te arxiu@lesfranqueses.cat.  

Aquesta setmana l'Arxiu Municipal de Granollers ha commemorat el Dia  
Internacional dels Arxius 2018 amb dues jornades –dimarts i dimecres– de  
portes obertes i mostres de documents, així com la tradicional tertúlia de l'Arxiu, 
que  dilluns dedicava a la figura i l'obra del músic Josep Maria Ruera. Aquesta 
tertúlia ha comptat amb els testimonis de dues filles del mestre, Pilar i Rosa 
Ruera, i de la directora de l'Escola de Música de la ciutat que porta el nom 
d'aquest reconegut músic desparegut l'any 1988, Anna Maria Piera. A més, l'Arxiu 
presentava el document del mes: una sol·licitud de la coral Amucs de la Unió, 
de l'any 1931, adreçada a la Jefatura de la Guardia Municipal de Granollers, per 
poder fer una reunió, on s'especifica, breument, l’ordre del dia.

Dia de l'Arxiu a Granollers
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Els bolquers de tela granollerinsLa Porxada torna a convertir-se en les Golfes
Els bolquers de tela que fabrica l'empresa 
granollerina Tucuxí, nascuda el 2011, han 
inspirat un estudi de l'Ajuntament de Donostia 
sobre la reducció de residus i l'impacte 
ambiental i econòmic de l'ús d'aquest bolquers.

La plaça de la Porxada tornarà a convertir-se aquest dissabte, a 
partir de les 10 h, amb Les Golfes, la fira de roba i trastos vells que 
organitza dues vegades l'any  l'AV de Granollers Centre, des de fa 
més de 30 anys. S’hi poden trobar tot tipus de productes de segona 
mà: roba, llibres, joguines, articles de la llar, etc.

ECONOMIA

LES FRANQUESES. L’Ajuntament de 
les Franqueses ha enllestit l’estu-
di de viabilitat de la instal·lació 
de càmeres de videovigilància als 
polígons industrials del municipi. 
La proposta és col·locar-ne 10 en 
punts estratègics de les zones in-
dustrials i cobrir així la demanda 
de millores de la seguretat feta 
per l’Associació d’Empresaris de 
Polígons (AEP) ja fa uns mesos. El 
cost d’aquest sistema és de més de 
70.000 euros. Ara, l’Ajuntament i 
l’Associació treballaran conjunta-
ment per fer realitat el projecte 
els propers mesos.

La millora de l’accessibilitat als 
polígons industrials és una altra 
de les demandes de l’AEP. La pri-
mera mesura serà la connexió del 
sector V amb la Ronda Nord, que 
fa unes setmanes ja va anunciar 
el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat. Però 
darrere d’aquesta actuació, tal 
com anunciava l’alcalde, Francesc 
Colomé, "en vindran més". Una 
és l’estudi de la construcció d’una 
passera sobre el Congost a la zona 
del gual de Cal Forcaire, situat en-
tre els polígons Pla de Llerona i 
Can Castells de Canovelles, per fer 
una connexió per a vehicles amb 

representa gairebé al 20% dels 
empresaris del municipi, i van re-
alitzar-se dues sessions monogrà-
fiques sobre els canvis en la legis-
lació europea sobre protecció de 
dades i les oportunitats que l’arri-
bada de la tecnologia 5G donarà a 
les empreses.

A l’acte van assistir-hi una tren-
tena d’empresaris i va comptar 
amb la presència de l’alcalde, 
Francesc Colomé i del president 
de l’AEP, Jordi Deumal.  m. eras

el sector V del polígon Congost de 
les Franqueses. Actualemnt també 
està en fase d’estudi la connexió 
per a vianants entre Bellavista i el 
Ramassar.

Un grup d’empresaris del muni-
cipi va conèixer dimecres aques-
tes mesures durant la celebració 
del tercer Fòrum Empresarial 
dels Polígons Industrials de les 
Franqueses. Durant la trobada 
van presentar-se les darreres ac-
tuacions de l’associació, que ja 

aJUntament

EMPRESES  CAN RIBAS VA ACOLLIR DIMECRES EL FÒRUM EMPRESARIAL LOCAL

Les Franqueses instal·larà 
videocàmeres als polígons

TROBADA  Assistents al tercer Fòrum Empresarial de les Franqueses, a Can Ribas

GRANOLLERS. La Filadora va ce-
lebrar dilluns un debat sobre la 
necessitat d'un sindicat nacional 
de classe amb representants de la 
CNT, la Intersindical-CSC, la COS 
i la IAC. Tant Assumpta Barbens 
(IAC), com Hug Lucchetti (COS), 
i també Marc Sallas (Intersindi-
cal-CSC), van apuntar que podria 
ser un objectiu "desitjable", tot i 
que no creuen que sigui viable en 
un futur proper.

"Seria desitjable tenir un sin-
dicat unitari perquè reforçaria 
tant l'àmbit laboral com el de la 
construcció de la república, tot 
i que crec que seria el final d'un 
camí que hauria de començar 
una nova estratègia laboral 
de ruptura", va explicar Sallas. 
Lucchetti va reivindicar la "unitat 
d'acció" i la creació d'un sindicat 
unitari, tot i que va reconèixer 
que "el sindicalisme té dife-
rents ideologies que responen 
a les de la classe treballadora i 
que ens donen pluralitat, però 
que també suposen una dificul-
tat per a la unitat", va assegurar.

Per la seva banda, Barbens va 
apuntar que "ha de ser la base qui 
decideixi si cal un sindicat unita-
ri, sabent que és hòstia segura", 
va afirmar. La representant de l'IAC 
va destacar la necessitat d'augmen-
tar l'afiliació en els sindicats alter-
natius als majoritaris, un fet que va 

assegurar que ja s'està produint: 
"Els sindicats alternatius ja es-
tan guanyant espais perquè els 
treballadors s'adonen que no 
poden seguir amb sindicats que 
els venen constantment", va indi-
car. En aquest sentit, Lucchetti tam-
bé va assegurar que els principals 
esforços s'haurien de centrar "en 
com augmentem la sindicalitza-
ció Només un 10% dels treballa-
dors catalans està afiliat".

En la xerrada també es va deba-
tre com aconseguir el transvasa-
ment d'afiliats independentistes 
de la UGT i de CCOO als sindicats 
alternatius, tot i que Genís Fer-
rero, de la CNT, va apuntar que 
"tenir independentistes no ga-
ranteix un major poder de ne-
gociació perquè els sindicats 
alternatius compten bàsica-
ment amb la petita i la mitjana 
empresa, i les grans decisions 
es prenen amb les grans em-
preses", va assenyalar.

Sallas va assegurar que "hi ha 
una massa independentista afi-
liada a sindicats pactistes i es-
panyolistes que ens ha conegut 
arran de les vagues de 2017. 
Poc abans del 8-N, tenia el te-
lèfon col·lapsat d'afiliats de la 
UGT i de CCOO preguntant si la 
vaga era legal, perquè els seus 
sindicats deien que no. El meló 
s'està obrint", va indicar.  t.p.

"La base ha de decidir si 
cal un sindicat nacional 
de classe unitari"

LABORAL  DEBAT AMB LA CNT, INTERSINDICAL-CSC, COS I IAC

L'Ajuntament estudia construir una passera al gual de Cal Forcaire 
per unir Pla de Llerona i Can Castells de Canovelles amb Congost
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GRANOLLERS. El Centre d'Estudis Caedem, 
situat al carrer Santa Apoŀlònia, tancarà un 
cop s'acabi aquest curs acadèmic després 
de 28 anys oferint cursos de reforç escolar, 
d'accés a Batxillerat, a la universitat, a Cicles 
Formatius, d'oposicions, de graduat de l'ESO 
i també d'idiomes. L'empresa va obrir l'any 
1990 després que Mari Pau Gallego, l'actual 
directora, participés en un viver d'empreses 
a Granollers: "A través del projecte, amb 
una companya ens vam engrescar i vam 
decidir impulsar un centre de cursos de 
formació", explica Gallego.

Així doncs, Caedem es va instal·lar en un 
inici al carrer Sant Jaume, "on només hi ha-
via dues aules", recorda Gallego. L'empresa 
va rebre un gran nombre d'estudiants grà-
cies als examens de recuperació de setem-
bre i va créixer fins a haver de traslladar-se 
a un espai més gran, al mateix carrer. Fa vuit 
anys que va tornar a canviar de local i va ins-
tal·lar-se al carrer Santa Apol·lònia.

El centre comptava aquest últim curs 
amb una seixantena d'alumnes, tot i que 
anys enrere n'havia tingut vora 200. "Te-
nim gent de totes les edats, des d'adults 
fins a nens i nenes que fan reforç i 
també adolescents que vénen a fer 
classes d'idiomes", apunta Gallego, qui 

El centre de reforç Caedem 
tanca després de 28 anys

Caedem

PORTA DE CAEDEM

COMERÇ  MARI PAU GALLEGO DEIXA EL NEGOCI QUE VA IMPULSAR EL 1990

GRANOLLERS. El supermercat Caprabo de 
la carretera de Sant Celoni a Granollers 
acollirà dissabte una fira de productes de 
proximitat del Vallès, en què els clients po-
dran conèixer de primera mà els produc-
tors i les cooperatives agroalimentàries 
que vénen els seus articles a través de la 
cadena de distribució catalana.

"Portem quatre anys treballant de 
manera micro amb productors de co-
marques i la cirereta del pastís d'aquest 
treball és la fira", explica Fernando Terce-
ro, responsable de proximitat de Caprabo.

La fira se celebrarà entre les 10 h i les 15 
h a l'aparcament del supermercat, on s'hi 
podran trobar articles d'una quinzena de 
petits productors vallesans que oferiran 
degustacions i mostraran els seus produc-
tes als clients. "Els consumidors del Va-
llès mostren cada cop més sensibilitat 
cap als productes de la seva comarca i 
amb aquesta fira volem donar l'oportu-
nitat que els veïns de Granollers puguin 
conèixer els productors directament", 
diu Tercero. De fet aquesta serà la primera 
edició de la fira a Granollers però ja se n'han 
fet dues anteriors a la comarca, en concret a 
Caldes de Montbui. "Volem donar l'opor-
tunitat que hi participin els granollerins 

per això fem aquesta fira a Granollers i 
després de l'estiu farem una nova edició 
a Caldes", apunta Tercero.

Entre els productors, hi haurà vins de la 
DO Alella de cellers com Joaquim Batlle, 
Serralada de Marina i Can Roda; embotits 
de les firmes Pedragosa i Subirats, plats 
cuinats de Can Costa, pastes Sanmartí i 
productes de la Cooperativa Agrària del 
Vallès, entre d'altres. "Tindrem mostres 
de projectes que comencen al territori i 
d'altres que ja tenen història i estan con-
solidats", diu el responsable de Caprabo.

Està previst que a la fira hi assisteixi l'al-
calde de Granollers, Josep Mayoral, i mem-
bres de la Federació de Cooperatives Agrà-
ries de Catalunya (FCAC). i l.ortiz

Caprabo organitza una fira de 
productes del Vallès a Granollers

LA MOSTRA COMPTARÀ AMB UNA QUINZENA DE PETITS PRODUCTORS

El segell
DES DE SETEMBRE DE 2013, CAPRABO
USA EL SEGELL 'VENDA DE PROXIMITAT' 
per als productes de procedència directa 
del camp, que redueixen el procés  
d'intermediació, de manera que afavoreix  
la viabilitat de l'explotació agrària.

explica que, lluny d'enfonsar-se, amb la 
crisi econòmica el negoci va viure un auge 
d'estudiants "perquè la gent aprofitava 
l'atur per fer formació".

Tot i que en els darrers temps el nombre 
d'alumnes ha minvat, la directora assegura 
que això no ha sigut decisiu per plegar: "La 
gestió del centre ja em cansa i vull fer un 
canvi. He intentat que continués el ne-
goci el meu fill però ha fet altres estudis, 
i l'actual equip directiu no es veu capaç 
de tirar-lo endavant", diu. i txell parera
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OPINIÓ

El repte de la mobilitat futura és un dels debats més apassionants que  
la societat actual té sobre la taula. Amb interessos contraposats, les opinions 
en aquest àmbit acostumen a ser contradictòries i, sovint, entitats i governants 
s'aboquen al 'postureig' amb un debat ple d'apriorismes. Empreses i 
infraestructures –i sovint administracions que hi veuen possibles rèdit– 
defensen la indústria del motor i la seva renovació, i asseguren que el vehicle 
elèctric és la solució a un problema creixent de contaminació atmosfèrica. Les 
entitats mediambientalistes li cerquen els inconvenients sovint volgudament 
invisibles per a altres sectors, i aposten pel decreixement –que en la societat 
actual, tampoc està mancat de dificultats–. Res no és blanc o negre, però
si hi ha alguna certesa és que reproduir el mateix model que anys enrere és 
perpetuar el problema, i que l'esperança passa pel transport públic accessible. 

COMPLEXITAT SOBRE RODES
Editorial

facin el mateix. Han de donar exemple en 
què diuen i fan.

Aquest cap de setmana he llegit un llibre 
molt interessant, i us el recomano, de Patti 
Smith, M Train (Debolsillo, 2018). Són unes 
pàgines de memòries poètiques en què la 
poeta, dramaturga, i cantant revisita tot un 
seguit de cafeteries de Greenwich Village 
que es converteixen en espais de creació. 
La novel·la comença amb aquesta frase: No 
és tant fàcil escriure sobre res.

De fet, si és difícil escriure sobre alguna 
cosa, ho és més escriure sobre res. Perquè 
quan escrivim, que és un acte de creació, 
hem de pensar per a qui ho escrivim i si 
ens llegiran. Jo no sé qui em llegeix i si algú 

em llegeix, sempre penso si pot interessar 
el que escric. És complicat tot plegat, però, 
sovint partim d'una idea que pot ser una 
lectura, uns fets, una conversa, una vivèn-
cia i després la passem a la pàgina en blanc 
i anem escrivint una paraula darrere una 
altra per explicar coses. I així fem un arti-
cle, una novel·la, un poema, un assaig.

De vegades em passa pel cap parlar de 
coses que veig, dia a dia, a Granollers. Quan 
passejo i vagarejo pels carrers de la ciutat. 
Granollers com a ciutat dóna molt a parlar, 
però, la meva tendència és veure les coses 
que no m'agraden i ja ho he explicat mol-
tes vegades. I la gent sempre em diuen, els 
que em llegeixen, que sóc molt crític i és 
veritat, per això vull començar a veure les 
coses d'una altra manera, i el proper arti-
cle, faré un gran esforç i us explicaré coses 
bones, agradables, boniques, curioses, fan-
tàstiques de la nostra ciutat. Ahir vaig anar 
al cineclub de l'AC on van projectar un gran 
film de Robert Bresson: Au hasard, Baltha-
zard. Una obra mestra. Jean-Luc Godard va 
dir de la pel·lícula que "qualsevol que vegi 
aquest film quedarà absolutament enlluer-
nat [...] perquè aquest film és, en veritat, el 
món en una hora i mitja".

Avui començo la teràpia tot passejant pel 
Parc de Ponent, que acull un magnífic con-
junt d'instal·lacions i escultures d'un dels 
artistes més radicals que han donat les arts 
catalanes, Jordi Benito. Aneu-hi i gaudiu 
del parc i de l’obra de l’artista. Es poden fer 
moltes coses a Granollers.

vís: Aquesta frase pot ferir la 
sensibilitat dels ciutadans. Bé, 
no de tots els ciutadans, però 
sí de moltes persones sensibles 

i educades. Començo aquest article amb 
aquesta cita perquè la va dir el Sr. Màxim 
Huerta. I aquest senyor, ara, justament ara, 
és el ministre de Cultura i Esports del go-
vern socialista. I aquesta frase és molt im-
portant comentar-la ara i aquí en un mo-
ment de canvi de govern. També va escriure 
"Y de pronto eres ministro y haces lo que 
te da la gana. Ea". Podeu consultar el seu 
Twitter: @maximhuerta. Qui ha fet la selec-
ció de personal per governar el país de ben 
segur que se li ha colat aquest energumen 
de nivell intel·lectual més que dubtós per 
estar al capdavant del Ministerio de Cultu-
ra. El primer acte que va fer va ser assistir, 
l'endemà mateix de ser nomenat, a la con-
centració de la Selección Nacional de Fut-
bol per saludar tots els jugadors de la Roja 
abans de marxar cap a Rússia.

Avui no volia parlar de política, però és el 
que toca ara i com a ciutadà estic molt pre-
ocupat per tot allò que afecta la cultura, i la 
veritat és molt decebedor llegir tot el que 
ha dit i fet el Sr. Màxim Huerta per arribar 
a ser ministre. No hi havia més gent sobra-
dament preparada per gestionar Cultura? 
Com em va dir un amic, arran d'aquest la-
mentable nomenament, "la cultura no inte-
ressa". Ni a aquest govern i ni a l'anterior.

Òbviament estic parlant del govern d'Es-
panya. A Catalunya estem de sort perquè la 
consellera de Cultura és Laura Borràs, una 
gran coneguda del sector i apreciada entre 
els professionals de la cultura, a més de ser 
aficionada a les xarxes socials, especial-
ment des del seu compte de Twitter, en què 
comparteix amb els seus més de 25.000 se-
guidors apunts de literatura, versos de poe-
tes i opinions polítiques.

Gran diferència intel·lectual entre Laura 
Borràs i Màxim Huerta. De tota manera sóc 
de l'opinió que la cultura l'hem de fer no-
saltres i que podríem prescindir de minis-
tres, consellers, regidors, gestors, assessors 
de cultura, etc. El diccionari general de la 
llengua catalana de Pompeu Fabra ens ho 
defineix com a acció i efecte de cultivar; esp. 
Conjunt de les coneixences literàries o cientí-
fiques que hom posseeix. Per tant, llegiu, feu 
coses creatives, i amplieu el coneixement 
perquè sereu més feliços i els polítics que 

A

'ME CAGO EN EL PUTO
INDEPENDENTISTA' 

La cultura l'hem de fer 
nosaltres, i podríem prescindir 

de ministres, consellers, 
regidors, gestors i assessors

Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra

Bústia
D'una mare de la Joan Camps

Escric aquesta carta com a mare d’un 
alumne de l’escola Bellavista – Joan Camps 
i com a membre de l’Ampa. Tinc un fill cur-
sant P4 i voldria explicar la meva història. 
El nostre municipi està format per cinc po-
bles: Bellavista, Corró d’Avall, Llerona, Ma-
rata i Corró d’Amunt. Fa un parell d’anys 
jo estava en un grup de pares que protes-
tàvem i lluitàvem per aconseguir entrar en 
una de les nostres primeres opcions en lloc 
d’entrar a l’escola Joan Camps; fa un parell 
d’anys jo estava demanant que fessin l'im-
possible per tal d’aconseguir més línies de 
P3 a Corró d’Avall, ja que era on hi havia 
les escoles amb més demanda, a més de les 
dues primeres opcions que el meu marit i 
jo havíem escollit per al nostre fill.

Tot i ser més de 25 famílies descontentes, 
no ho vam aconseguir. A dia d’avui, me n’ale-
gro. Va haver-hi famílies que van optar per 
matricular els seus fills en escoles privades, 
altres van provar sort en escoles públiques 
de municipis veïns, uns altres vam decidir 
acceptar l'opció que ens havia tocat i, en el 
nostre cas, provar sort el curs vinent. He de 
dir que abans d'acabar el primer trimestre ja 
ho teníem clar, ens quedàvem al Joan Camps!

[…] Avui em trobo lluitant de nou, ara 
per aquesta escola que tant ho mereix […]. 
L’únic que li manca a la nostra escola és 
una bona imatge que des de dins ens esfor-
cem per aconseguir, però pel que necessi-
tem ajuda externa i una mirada atenta.

Som moltes les famílies que hem anat a 
parar aquesta escola sense haver-la esco-
llit com a primera opció, però un cop l’hem 
coneguda ens hi hem quedat de molt bona 
gana i orgullosos de formar-ne part. Hem 
viscut la benvinguda de la seva gent, tot i 

ser conscients de la lluita de la que veníem, 
hem vist els nostres fills sortir contents de 
classe cada dia, hem vist la preocupació 
dels mestres perquè cada nen s’adapti com 
millor sigui possible... […].

[…] Com d'injusta ens sembla la decisió 
de que se’ns tregui a nosaltres per manca 
de demanda, quan en un principi l’anaven 
a treure d’una altra escola com a mesura 
de cohesió social i en un intent d’afavorir 
als que més ho necessitem. Sentim que han 
jugat amb nosaltres i que deixen coix el mu-
nicipi pel que fa a l'oferta educativa. Sentim 
que no s’està donant suport a la part del 
municipi que més ho necessita i que no és 
gens just que amb gairebé la meitat de la 
població ens deixin només amb dues línies 
repartides en dues escoles diferents, men-
tre que a Corró es mantenen les sis que ja 
tenen, repartides en tres escoles.

Amb aquesta mesura només s’agreujarà 
el problema i s'evidenciarà encara més les 
diferències entre en barri Bellavista i la res-
ta del municipi. Per aquest motiu és molt 
important el fet que siguem una única zona 
educativa, perquè la diversitat enriqueix, 
crea cultura […]. Però si treuen recursos 
de la part del municipi que menys en té, on 
queda l'equilibri i la igualtat? […]

Cercant la millor solució, sense perjudicar 
a ningú, creiem que una abaixada de ràtios 
és una mesura beneficiosa per a tothom […]. 
No volem una lluita interna en el municipi; 
ens he mobilitzat per lluitar pel bé comú, 
hem aconseguit el suport de les cinc escoles 
del municipi, del regidor d’Educació, dels di-
ferents partits. Hem aconseguit unir tot un 
poble per la mateixa causa: No al tancament 
de línies de P3 a les Franqueses! [Carta ínte-
gra a www.somlesfranqueses.cat]

 MARÍA LEÓN / les FranQUeses



dj, 14 juny 2018 21



dj, 14 juny 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

LOCAL EN ALQUI-
LER. GRANOLLERS. 
Joan Prim. Sup 100 

Empresa fabricant i distribuidora de 
maquinaria, situada a població del 
Barcelonès, precisa incorporar 
 candidats/es:
OPERARI/ÀRIA AMB FORMACIÓ O 
CONEIXEMENTS ELÈCTRICS I/ O MECÀNICS 
(Ref.1506-01)
No cal experiència anterior. L'empresa ofe-
reix formació específica de les seves mà-
quines industrials. Cal carnet de conduir, 
doncs les feines les fan al taller de l'empresa 
o també a casa dels clients. Feina poliva-
lent de suport tant al taller i magatzem com 
també de repartiment i postvenda. Valorem 
facilitat de relació i capacitat de tracte amb 
la gent. Incorporació immediata, contracte 
de 3 mesos de prova amb possibilitat de ser 
indefinit. Sou fixe més incentius. Vehicle i te-
lèfon d'empresa.

Empresa industrial fabricant de materials de construcció, 
paisatgisme i mobiliari urbà destinats a l'Obra Pública i 
Civil, ubicada al Vallès Oriental, precisa incorporar: 
PRESCRIPTOR/A  MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
(Ref.1506-02)
Candidats/es amb formació a nivell d'Arquitectura, Arquitec-
tura Tècnica, Enginyeria Tècnica 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 Dele-
gats Comercials, formació, etc. Es valorarà molt positivament 
experiència en la gestió amb l'Administració Pública. Nivell alt 
d'anglès, valorant també el francès. Disponibilitat de viatjar 
puntualment, el seu àmbit territorial serà principalment Ca-
talunya, donant suport també a la resta de l'Estat. S'ofereix 
contracte indefinit, formació, cotxe i dietes d'empresa. Sou 
negociable + variables.

Empresa fabricant de maquinària  industrial 
especial i també el manteniment i reparació d'equips 
hidràulics precisa: 
CAP DE TALLER  (Ref.1506-03)
Candidats/es amb reconeguda experiència en feines 
de responsable de taller mecànic ( mínima de 10 anys). 
Formació mecánica a nivell de: FP II, maestria industrial, 
CFGS, etc Amb dependencia directa de la propietat, 
es responsabilitzarà del bon funcionament del taller 
mecànic d'empresa consolidada i de prestigi en el seu 
sector. Condicions i retribució negociable en funció de 
l'experiència i valúa dels candidats. Dots de Coordinació 
i Direcció d'equips de treball del taller. Incorporació im-
mediata i contracte directa amb l'empresa.

Empresa fabricant d'accessoris d'acer inoxidable, 
ubicada a Granollers, precisa incorporar:
OPERARI/ÀRIA SECTOR METALL (Ref.1506-05)
Cerquem candidats/es amb experiència en la manipu-
lació i el conformat de la planxa, del tub. Per realitzar 
treballs d'embotició, petita caldereria, i planxa. Es va-
lorarà coneixements i/o experiència en soldadura TIG. 
S'ofereix contracte directa i estable amb l'empresa. Jor-
nada partida de 8 a 13h. i de 15 a 18h. Salari negociable.

Empresa industrial ubicada al Vallès Oriental precisa:
ADJUNT/A A DIRECCIÓ COMERCIAL EXPORT 
(Ref.1506-06)
Candidats/es amb formació de CFGS o estudis univer-
sitaris (ADE, Empresarials, etc) i amb experiència en 
departaments Comercials d'Exportació. Imprescindible 
anglès i francès nivell alt. Cerquem candidats/es amb 
caràcter comercial, capacitat organitzativa, autonomia. 
Les seves principals  funcions seràn: donar suport a la 
Direcció Comercial Exportació. S'ofereix contracte di-
recta i estable amb l'empresa.
Salari negociable .

Empresa fabricant d'accessoris d'acer inoxidable, 
ubicada a Granollers, precisa: 
TORNER/A CNC (Ref.1506-04)
Cerquem candidats/es amb experiència en el control de 
Torn CNC (no cal programació). S'encarregaria del con-
trol de 3 màquines. S'ofereix contracte estable i directa 
amb l'empresa. Jornada partida de 8 a 13h. i de 15 a 18h. 
Salari negociable.

FINCA EN VENTA EN 
LA GARRIGA. C-17. 
Sup. 75.000 m2. Edif 
1.000 m2. Finca llana 
a pie autovía. Casa de 
1.316 m2 dividida en 
sótano de 418 m2. P. 
baja 303 m3. 1ªP. 313 
m2 (42 m2 terrazas). 

2ª P 138 m2. inver-
nadero. Piscina 92 
m2. Frontón. jardines. 
PRECIO: 700.000 € 
(Ref.100). EMINAD 
Teléfono de contac-
to: 93 870 36 66. 

m2. P. 1.100 €/mes 
(Ref 976). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66. 

LOCAL EN VENTA 
GRANOLLERS. Jo-
sep Mª de Sagarra. 
Sup. 100 m2. Es-
quinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 

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

LOCAL EN ALQUI-
LER. GRANOLLERS. 

Rafael Casanovas. 
Sup. 245 m2 + 40 m2 
altillo. Totalmen-
te acabado. 14 m. 
fachada. Vidrieras 
y persianas eléc-
tricas. Aseos. A.A. 
Alarma. Agua y luz. 
Alt. 5 m. P. 1.500 
€/mes (Ref.860). 
EMINAD Teléfono:  

93 870 36 66.

SOLAR URBANO EN 
VENTA EN GRA-
NOLLERS.  Carles 
Riba. Cantonada 2 
carrers. Sup.120 m2. 
Sostre edificable 
522 m2. Preu reper-
cussió 671€/m2. (Ref 
105). EMINAD Telé-

fono: 93 870 36 66.

COMPRO cómics, 
álbumes de fútbol, 
Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman, 
Madelman, mu-
ñecas, Tente, Rico, 
Paya y antigüeda-
des en general. Tel. 
679-736-491.

SE ALQUILA LOCAL 
EN GRANOLLERS. 
C. Olles. Sup. 80 m2. 
Céntrico. Cristaleras. 
Suelos. Aseos. ins-
talaciones. P. 3.300 
€/mes (Ref.952).
EMINAD Teléfono: 93 
870 36 66.

ALTRES
COMPRA/VENDA

IMMOBILIÀRIA
LLOGUER/VENDA

DURADA:  15h 
ADREÇAT A: Emprenedoria i empresa 
Granollers Mercat

ITINERARI CREA: PROGRAMA
DE CREACIÓ DE COOPERATIVES

 

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

JUNY 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.

EL JULIOL ÉS COOPERATIU PROGRAMACIÓ MENSUAL
18 - 19 DE JUNY 2018 (5 hores) 
De 14 a 16.30 h
TÈCNIQUES TEATRALS PER COMUNICAR 
I VENDRE MILLOR 
Comerciants 
Granollers Mercat

20 DE JUNY 2018 (4 hores) 
De 9.30 a 13.30 h 
FISCALITAT - 10 COSES DEL TREBALL 
AUTÒNOM QUE S’HAN DE SABER I QUE 
NINGÚ EXPLICA 
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

21 DE JUNY 2018 (4 hores) 
De 9.30 a 13.30 h 
COM APROFITAR LES DADES OBERTES
PER A LA MEVA EMPRESA? 
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

28 DE JUNY 2018 (2,5 hores) 
De 9.30 a 12.30 h 
COM MUNTAR UNA EMPRESA
Emprenedoria
Granollers Mercat

27 DE JUNY 2018 (2 hores) 
De 10 a 12 h 
REEMPRESA: UN MERCAT D’OPORTUNITATS! 
NOVA DATA!!
Adreçat a: gestors, advocats, economistes , asso-
ciacions de botiguers i tècnics municipals.
Granollers Mercat

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018
CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 31 D’OCTUBRE

Consulteu les bases a la seu electrònica

Del 3 al 17 DE JULIOL 2018 

Continguts:       
03/07 Sessió 1: Model empresarial cooperatiu
05/07 Sessió 2: Dimensió jurídica de les cooperatives    
10/07 Sessió 3: Dimensió social i laboral de les cooperatives
12/07 Sessió 4: Dimensió econòmica i fi nancera
17/07 Sessió 5: Dimensió comercial i màrqueting
Docent: Marc Vilanova, de Facto Assessors, SCCL
Inscripcions: http://eepurl.com/dwKy9P ORGANITZA: 

L’emprenedoria col·lectiva

Finançament per a cooperatives 
i societats laborals

Les assegurances ètiques

Com portar al dia la documentació 
de la vostra cooperativa

3 DE JULIOL

9 DE JULIOL

11 DE JULIOL

17 DE JULIOL
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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

FELIZ FERIA Y FIESTAS DE LA ASCENSIÓN

MOTOCICLISME  S'HA MODIFICAT EL TRAÇAT EN ELS REVOLTS 10, 11 I 13 PER INCREMENTAR LA SEGURETAT DELS PILOTS A LA PISTA

El Gran Premi de Moto GP arriba
amb traçat i asfalt nous al Circuit
A partir d'aquest divendres se cele-
brarà una nova edició del Gran Pre-
mi de Catalunya de Moto GP.  Aques-
ta arriba amb nou traçat i asfaltat, 
que els pilots de la categoria reina 
ja van poder provar en els tests que 
es van fer el 22 i el 23 de maig al Cir-
cuit. Dimecres es va celebrar a l'Ho-
tel Miramar de Montjuïc l'acte de 
presentació del Gran Premi Mons-
ter Energy, el qual va començar 
amb un minut de silenci en record 
del pilot molletà Andreas Pérez. Hi 
van assistir pilots com els germans 
Màrquez, els germans Espargaró o 
Alex Rins, i diferents autoritats com 
el president el Circuit, Joan Font-
serè, el del RACC, Josep Mateu, o el 
primer tinent d'alcalde de Mont-
meló, Pere Rodríguez. "El Circuit 
tornarà a ser el focus d'atenció 
del món del motor aquest cap de 
setmana", va explicar Fontserè. 

Més seguretat al traçat
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 Interna-
cional d'Automobilisme (FIA), han 
consistit en l'ampliació de l'esca-
patòria del revolt 13 (abans revolt 
12, on va tenir el fatal accident Luis 
Salom ara fa dos anys), així com el 
reasfaltat íntegre de la pista. A més, 

el revolt 10 és més tancat i curt que 
en el traçat anterior i va seguit d'un 
de nou, l'11.

Després d'un any de reivindi-
cacions, els pilots de Moto GP i 
els responsables de seguretat del 
Mundial havien exigit al Circuit, a 
través de la FIM, un seguit de modi-
ficacions amb la intenció de millo-
rar la seguretat a la pista. Les obres 
es van fer durant aquest hivern. En 
la presentació del Gran Premi els 
pilots van valorar positivament els 
canvis. Alex Rins, per exemple, va 

CirCUit

dir que amb ells "torna l'essència 
de Montmeló. Es roda més ràpid 
i la nova escapatòria dóna mol-
ta seguretat". També es va referir 
al tema Aleix Espargaró, qui acaba 
de ser pare de bessons i qui ara 
mateix ocupa la divuitena posició 
en la classificació del mundial de 
Moto GP amb 13 punts. Considera 
que "és un plaer tornar a rodar 
en aquesta pista recuperant el 
traçat antic. Les dues corbes 
ràpides de dretes donen més 
seguretat i l'asfalt ara no té cap 

sotrac, un fet que ajuda a  posar 
a punt la moto ". Els germans gra-
nollerins, Pol i Aleix Espargaró, van 
recordar la seva infància en una es-
cola des d'on s'escoltaven les mo-
tos del Circuit mentre feien classe. 
"És el nostre Gran Premi, on te-
nim el suport proper de tots els 
nostres familiars i amics", va dir 
en Pol, qui aquest any encara no ha 
aconseguit acabar cap cursa entre 
els deus primers en la categoria de 
Moto GP. "A veure si ho faig al Cir-
cuit".   sergi escUdero

El pilot molletà Andreas Pérez, de 
14 anys, va morir dilluns a conse-
qüència de l'accident que va patir 
el dia abans durant la cursa –al 
revolt 5– del Moto3World Cham-
pionship de la quarta cita del FIM 
CEV Repsol al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya. L'accident va tenir 
lloc durant la segona mànega de la 
categoria de Moto3. El pilot va re-
bre atenció mèdica a la pista abans 
de ser traslladat en helicòpter a 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau de Barcelona. Malgrat els es-
forços del personal mèdic del Cir-
cuit i, posteriorment, del personal 
mèdic de l’hospital, Pérez no va 
poder superar les greus ferides. 

Jove promesa
Havia estat un pilot destacat a 
l’European Talent Cup 2017, amb 
dues victòries i diversos podis, fi-
nalitzant la temporada en quarta 
posició. Al 2018, havia ascendit 
al Moto3™ Junior World Cham-
pionship, competint amb l’equip 
Reale Avintia Academy Team. 
Pérez era alumne de l'escola Sant 
Gervasi de Mollet. En un comu-
nicat, la FIM, Dorna, la RFME i el 
Circuit de Barcelona-Catalunya 
van transmetre el seu condol a 
la família, amics i equip de Pérez. 
És la tercera mort en el Circuit en 
menys de dos anys després de la 
de Luis Salom i Enric Saurí.  

MOTO 3 JÚNIOR

El pilot de 14 anys
Andreas Pérez 
mor després d'un 
fatal accident

FOTO DE FAMILIA Els pilotos i els diferents representants de les institucions organitzadores a l'Hotel Miramar

ESPECIAL

MOTOR
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MOTOCICLISME  DE DIJOUS A DIUMENGE EL RECINTE DEL CIRCUIT OFERIRÀ TOT TIPUS D'ESDEVENIMENTS PENSATS PER A DIFERENTS PÚBLICS 

Homenatge a Nieto i Salom amb 
la creació de dos murals al Circuit 
El Gran Premi Monster Energy de 
Catalunya de Moto GP d'aquest cap 
de setmana tindrà un munt d’activi-
tats per a tots els públics més enllà 
de les curses. Quan les motos deixin 
de rodar, el Circuit acollirà la Mons-
ter Party i la Volta GP by RACC Mo-
tocard. A més, es retran homenatges 
als pilots desapareguts Ángel Nieto 
i a Luis Salom en un mural fet amb 
grafits. El del mallorquí s'emplaça-
rà al revolt 13 (anteriorment el 12) 
i es farà el dijous davant la premsa, 
mentre que el de Nieto s'anirà ela-
borant al llarg del Gran Premi dar-
rere de la Tribuna Principal.

La Monster Party, per la seva 
part, tindrà lloc a la zona de l'antic 
heliport i oferirà el dissabte una 
festa amb DJ’S de música electrò-
nica com Mambo Brothers i DJ Oli-
ver, fins a les dues de la matinada. 
En aquest esdeveniment hi haurà 
photocall, simuladors, màquina de 
surf i un podi a mida real. S’hi espe-
ra la presència d'alguns dels pilots 
Monster del Mundial per signar 

autògrafs. Aquella mateixa tarda 
fins a 500 motos podran fer la Vol-
ta GP by RACC Motocard, un tomb 
per conèixer el nou traçat.

Avui dijous, el pilot Marc Már-
quez col·laborarà amb el programa 
KISS Barcelona, una campanya del 
Circuit que intenta conscienciar de 
la importància de cuidar l'entorn i 

el medi ambient.  
Durant els tres dies de Gran Pre-

mi les zones de públic gaudiran 
amb batucades i actuacions de les 
colles castelleres del Prat del Llo-
bregat i l’Hospitalet.  Darrere de la 
Tribuna Principal hi haurà un espai 
familiar per desconnectar: el Fa-
mily Village, on hi haurà una zona 

chill out, música en directe, food 
trucks, simuladors, pinta-cares, 
capgrossos i activitats amb anima-
ció de la mà de personatges infan-
tils com els Minions. Els nens no 
tindran temps d'avorrir-se perquè 
la Zona Kids portarà encara més 
activitats: piscina de boles, anima-
dors i joguines. Com de costum, hi 

CirCUit

QUATRE DIES PLENS DE MOVIMENT  La tradicional visita al pit-lane tindrà lloc divendres de 17 a 18.30 h

Mobilitat

Amb motiu de la celebració del Gran 
Premi, els dies 16 i 17 de juny Renfe oferi-
rà un total de 22.000 places addicionals. 
La programació inclou la circulació de 
16 trens especials, 3 trens el dissabte i 
13  el diumenge, a la línia R2 de Rodalies 
de Catalunya (Castelldefels – Granollers 
Centre). L'empresa d'autobusos Sagalés 
també ofereix un servei especial del 
centre de Barcelona al Circuit.

RENFE REFORÇA 
EL SERVEI DE TREN

haurà una supervisió constant per 
part dels professionals i un servei 
d'acollida d'una hora gratuïta situ-
at al costat de la Tribuna N.

La visita al pit-lane i la signatura 
d'autògrafs es farà el divendres de 
17 a 18.30 h i l'Open Track perme-
trà accedir els aficionats a la pista 
després de la disputa de les tres 
curses del Mundial de MotoGP. Les 
entrades per assistir al Gran Premi 
encara es poden adquirir al web 
www.circuit.cat a partir de 70 euros 
per presenciar els tres dies de com-
petició. En el cas dels menors de 18 
anys són a partir de 35 euros. 

ESPECIAL MOTORESPECIAL MOTOR
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FIRES  EN AQUESTA TERCERA EDICIÓ HI HAURÀ LES ACTIVITATS HABITUALS I ALGUNES NOVETATS

Aquest diumenge se celebrarà 
per tercer any consecutiu el Fes-
tival del Motor de Granollers 
amb l'ànim de mantenir la seva 
essència i fer-lo més popular que 
mai. Vol ser un esdeveniment per 
als fanàtics del motor, però tam-
bé per als individus i les famílies 
amb curiositat i ganes de disfru-
tar d'un bon diumenge de final de 

primavera. Com sempre, tindrà 
lloc al Parc Firal de Granollers i en 
aquesta edició hi haurà 51 exposi-
tors participants.

D'altra banda, s'hi desenvolu-
paran les activitats habituals que 
han fet d'aquest dia una cita im-
portant en el calendari del motor 
català: la concentració de vehi-
cles clàssics, el Bike Show i el Car 

Show, la Llotja de Vehicles Clàssics 
i un munt d'altres activitats rela-
cionades amb el món del motor. 
Però també hi haurà espai per als 
concerts, una àrea de Food Truck 
i  activitats infantils. A més, al ves-
pre es farà un espectacle de Fre-
estyle Motocross, en què els pilots 
faran espectaculars acobràcies so-
bre les seves motocicletes. i

Torna el Festival del Motor 
amb ganes de seguir creixent

x.s. / arxiU

EN PROGRESSIÓ  El festival augmentarà el nombre d'expositors i activitats respecte l'edició de l'any passat

Food Truck Area
per menjar i beure
Amb l'objectiu que no sigui neces-
sari abandonar en cap moment de 
la jornada el recinte del festival, 
hi haurà una zona de Food Truc-
ks, on els assistents podran triar 
entre sis ofertes de menjar dolç i 
salat i també tindran una barra on 
calmar la sed típica d'una jornada 
activa i primaveral. 

El Bike Show i el Car Show, dos alicients
En les dues edicions anteriors 
del Festival del Motor dos dels 
plats forts van ser el Bike Show i 
el Car Show. Enguany també. Els 
dos tenen lloc a la zona professio-
nal d'expositors. Per la seva part, 
el Car Show és una competició 
de vehicles de diferents estils, de 
col·leccionistes i tallers. Tots els 
cotxes que hi participen han de 

passar una preselecció i els 20 
millors són escollits per partici-
par en la prova. El Premi Especial 
Best Show per al primer classificat 
consta de 300 euros en metàl·lic, 
material de taller i productes dels 
patrocinadors del Festival del Mo-
tor. Per la seva banda, el Bike Show 
és una competició de motocicletes 
modificades per tallers especia-

litzats. En aquest cas, els vehicles 
també han de passar una prese-
lecció i acaben formant part de 
la competició els vint millors. Els 
premis es divideixen en dues ca-
tegories (Bobber-Retro i Cafe Ra-
cer-Scrambler) i el premi especial 
Best of Show, que inclou 800 euros 
en metàl·lic, material de taller i 
productes dels patrocinadors. i

Crazy Rockets i The 
Belvets, en concert
L’escenari central del Festival del 
Motor comptarà amb l’actuació de 
la banda granollerina de rock and 
roll Crazy Rockets. El grup recorda 
els clàssics del gènere dels anys 
50 als 70 per fer gaudir el públic 
amb el rock and roll de tota la vida. 
També hi tocaran The Belvets per 
acabar d'amenitzar la jornada.

arxiU

ANTICS La trobada acollirà vehicles d'abans de 1985

De mena els amants del motor 
són nostàlgics. Entre ells moltes 
converses sobre el tema acaben 
desembocant en històries relaci-
onades amb vehicles de dècades 
anteriors. Qui s'ho pot permetre 
econòmicament i té la paciència 
suficient, directament, es conver-
teix en coleccionista. Per a tots 
ells la concentració de vehicles 
d'abans de 1985 del Festival del 
Motor de Granollers és un petit 
paradís a la Terra.

L'accés a aquesta concentra-
ció és gratuït i els 100 primers 
en arribar rebran un pack de 

benvinguda que inclourà dues 
consumicions. Ningú ha de patir 
pel seu vehicle perquè la zona de 
concentració estarà degudament 
vigilada. D'altra banda, es poden 
fer reserves d'espai per a clubs a 
través del formulari que es troba 
al web festivaldelmotordegrano-
llers.cat. En l'edició de l'any passat 
van participar uns 200 vehicles en 
aquesta concentració i s'espera 
que enguany la xifra sigui similar 
o, fins i tot, superior. Sense dubte, 
s'ha convertit en un dels actes im-
prescindibles d'aquesta jornada 
amb olor de benzina. i

CONCENTRACIÓ  HI PODRAN PARTICIPAR VEHICLES PRE 1985

Una nova concentració
de vehicles clàssics

ESPECIAL MOTOR
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Llistat d'expositors
1. Club BMW
2 a l'11. Zona Llotja
12. Rodes Solidàries
13. Autorentat Expres
14. Club ASR Clàssics
15. JFR Car Audio
16.Markus Clàssics
17. Sasak Welds
18. Ed Vinils
19. Pigra
20. Tot Motors
21. EF9Motion
22 i 23. Palet Motor
24. ONG Por una sonrisa lo doy todo
25. Citroen Granollers PSA Retail
27. Ford Comercial Vila Vila
29. Latinos Custom
30.Mas Que Motos
31. Yamaha Motos Gaspar

33. Baum Fest
34. Breaking.es
35. #WorkHardWordFine
36. Cafe Racer Dreams
36 bis. . Itos Dreams
37. Radok Designs
38. Big Mat Garro
39. Comedor
40. Montagú
41. Panchito Brasa
42. Café Chrome
43. Rock'n'raola
44. Panchito Brasa
45. La Piccola di Sandro
46. Helado Express
47.  Coches a Pedales
48.  Z Sims
49.  El Gallo Sport
51.  Clàssics i Esportius Arenys

A les 20.15 h, quan les cames ja 
comencin a estar cansades d'ha-
ver-se passejat tot el dia pel re-
cinte del Festival del Motor d'ac-
tivitat en activitat, encara valdrà 
la pena quedar-s'hi una estona 
més per presenciar l'espectacle 
de Freestyle Motocross a càrrec 
de Breaking.es, una companyia 
nascuda l'any 2009 precisament 
a Granollers de la mà d'Isaac Gó-
mez, Zinkers, i de Gerard Peña, 
Inspiración Metálica. El primer 
d'ells actualment encara continua 
treballant en aquest projecte.

El seu espectacle proposa una 
fusió de diferents estils, amb una 
clara influència americana, que 
vol trencar amb la dinàmica habi-
tual de les fires del món del mo-
tor. El primer gran esdeveniment 

en què va participar Breaking.es 
va ser el campionat de Break 
Dance d'Europa, celebrat a Gra-
nollers, però també destaquen 
les seves participacions a fires 
com el BAUM Festival, el GRAUM 
Festival, el Madrid Motor Days, el 
Motorshow Festival de Saragos-
sa, el Freestyle de Ciudad Real, el 
d'Aranda del Duero, el d'Iscar o el 
d'Utiel, entre d'altres. 

Breaking.es és una companyia 
formada per pilots de cotxes i mo-
tos, ballarins i esportistes urbans. 
La combinació de tots ells promet 
un espectacle original que serà la 
millor manera de concloure una 
jornada de motor que vol ser habi-
tual a Granollers. I encara hi haurà 
temps per gaudir d'un concert de 
rock a l'escenari principal. 

FCa

ACTIVITATS  A CÀRREC DE LA COMPANYIA BREAKING.ES

ACROBÀCIES El Festival del Motor tancarà l'edició d'enguany amb freestyle

Un espectacle de Freestyle 
Motocross tancarà el dia

La Llotja de clàssics, una 
oportunitat per remenar 
recanvis de col·lecció
Els peixaters cada matí tenen 
l'oportunitat d'escollir el peix més 
fresc a la llotja, però els coleccio-
nistes de vehicles clàssics molt po-
ques vegades tenen l'ocasió d'as-
sistir a un mercat amb diferents 
expositors de recanvis, peces de 
col·lecció i vehicles d'ocasió. Per 
aquest motiu, el Festival del Mo-
tor ha tingut en les dues edicions 
anteriors i en la d'enguany la Llot-
ja del vehicle clàssic –que ja té 14 
anys d'història–, on els aficionats 
al motor poden buscar tot tipus de 
peces per als seus clàssics. 

També hi ha l'opció de parti-
cipar com a venedor en aquesta 
llotja omplint el formulari que es 

troba al web festivaldelmotorde-
granollers.cat. Però aquest acte 
també és apte per a tots aquells 
curiosos que vulguin tafanejar els 
esquelets dels històrics vehicles 
de dècades passades, allunyats de 
la tecnologia dels vehicles actuals, 
la qual t'obliga a portar-los direc-
tament al mecànic del concessi-
onari oficial perquè no hi ha ma-
nera de poder accedir a les seves 
entranyes des de casa. 

En aquest sentit, la Llotja dels 
Clàssics, més enllà d'un mercat de 
compra-venda, és un bon lloc per 
retornar al passat sol o acompa-
nyat. I recordar que les coses no 
sempre han estat així. 

El Festival del Motor tornarà a te-
nir una zona d'activitats pensades 
perquè tota la familia en gaudei-
xi. Els més grans podran provar 
el simulador de Fòrmula 1 amb 
unes ulleres de realitat virtual pel 
preu de tres euros i els més petits 
podran gaudir del simulador de 
kart infantil per dos euros i d'un 
circuit de cotxes infantils a pedals 
per tres euros. Per a aquells que 
ho vulguin provar tot, hi haurà a 
la venda una polsera que per deu 
euros dóna accés a les tres activi-
tats, que tindran una durada apro-
ximada de cinc minuts cadascuna. 
La polsera es pot adquirir al recin-
te del festival i al web festivaldel-
motordegranollers.cat. 

Simuladors de F1 
i de kart infantil, 
activitats per a 
tota la família

ESPECIAL MOTOR
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Els circuits urbans sempre han 
tingut una aroma especial en el 
món del motor. Quan pensem en 
ells  ens ve al cap Mònaco, tot i 
que en els últims anys s'hi han 
afegit uns quants en el calendari 
automobilístic. No així en el del 
motociclisme a causa de l'extre-
ma perillositat. Però durant les 
primeres dècades d'aquesta disci-
plina gairebé tots els circuits eren 
urbans. Per exemple, els que va te-
nir Granollers, on es van disputar 
proves d’automobilisme i motoci-
clisme entre el 1968 i el 1971. Pel 
que fa al motociclisme, allà es van 
córrer curses de 75cc (júniors), 
50cc, 125cc i 250cc (a partir del 
1970 pertanyents al Campionat 
d’Espanya) i allà van guanyar his-
tòrics pilots com Frederic van der 
Hoeven, Joan Parés, Ángel Nieto, 
José Medrano o Min Grau. 

El mèrit de portar aquest tipus 
de curses a Granollers el van tenir 
el Moto Club Granollers i la Penya 
Motorista 10 x Hora. El 26 de maig 
de 1968 es va celebrar la primera 
cursa urbana a la capital del Vallès 
Oriental en un circuit que tenia 

Quan Granollers va ser Mònaco
MOTOCICLISME  MIN GRAU I FREDERIC VAN DER HOEVEN, DOS HISTÒRICS PILOTS DEL MOTOCICLISME ESTATAL, RECORDEN EL CIRCUIT URBÀ DELS ANYS 70

ELS PILOTS DE 50 CC SOTA LA PLUJA  L'edició de 1970 va estar marcada per la forta tormenta que va caure

arxiU van der hoeven

forma de P i l’entorn de l’estació 
de Granollers Centre com a traçat, 
amb el carrer Esteve Terrades i el 
carrer Girona com a recta princi-
pal de pujada i baixada, separades 
per una mitjana i unides amb un 
revolt de 180 graus. La resta del 

circuit tenia tres angles rectes a 
dretes i un a esquerres. Aquestes 
proves es van celebrar durant les 
Festes de l’Ascensió.

El 1970 hi va guanyar van der 
Hoeven. Tenia 19 anys quan es va 
imposar en la cursa de 75cc júnior, 

la seva primera en circuit tancat. “I 
això que vaig haver de remuntar 
perquè en les primeres voltes el 
pilot que anava davant meu va 
caure i em va arrossegar. Plo-
via molt”, explica ell mateix als 68 
anys. L’any següent, ja sent pilot de 

Derbi oficial amb Ángel Nieto i Joan 
Parés, va quedar segon en la cursa 
de 50cc (pertanyent a la segona 
prova del Campionat d’Espanya) 
disputada en el nou traçat, que era 
més ràpid que l’anterior i transcor-
ria pel polígon industrial Coll de la 
Manya, ubicat al costat de la via del 
tren de Vic i de l’autovia de l’Amet-
lla. “Hi havia una jerarquia i la 
cursa la va guanyar Nieto”.

Min Grau amb una Bultaco va 
vèncer en la prova de 125 cc el 
1971. “Va ser la primera prova 
del Campionat d’Espanya que 
vaig guanyar a la meva vida. A 
falta de dues voltes i plovent 
moltíssim, anava per darrere 
de Medrano, l’aleshores cam-
pió espanyol, el vencedor dels 
dos anys anteriors a Granollers 
i qui anava amb moto oficial, i 
el vaig avançar per acabar gua-
nyant la cursa”, explica als seus 
72 anys. “Tot i ser un circuit 
urbà, no considero que tingués 
massa perillositat perquè er 
molt ample”, afegeix. “En aque-
lla època no es tenia conscièn-
cia del perill. L’asfalt relliscava 
molt i per no caure els pilots 
necessitàvem tenir una sensi-
bilitat especial", conclou van der 
Hoeven.   sergi escUdero

ESPECIAL MOTOR
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Actualitat

Breus

MEDI AMBIENT

'No cal esperar que 
s'esgoti l'última gota  
de petroli per passar  
al vehicle elèctric'
Només 9.000 vehicles catalans d'un parc de 5 milions de cotxes són elèc-
trics, una quantitat "testimonial" però que des de l'any 2000 ha experimen-
tat "un creixement interessant" a Catalunya, segons va apuntar Patrick 
Renau, president de l'associació Volt-Tour, en la xerrada sobre vehicles 
elèctrics impulsada per la Unió d'Empresaris d'Automoció de Catalunya que 
es va celebrar dijous a Granollers.

Renau va destacar que, arreu de Catalunya, hi ha uns 600 punts de recàrrega, 
"una quantitat d'estacions que representa entre un 10 i un 15% en compara-
ció amb tot el parc de vehicle elèctric català", i va explicar que "hi ha un debat 
sobre on col·locar aquestes infraestructures". En aquest sentit, Renau va de-
fensar la recàrrega domèstica dels vehicles perquè "pot contribuir a generar 
energia per tota la casa", tot i queva apuntar que "la gent que viu en pisos 
haurà d'optar pel transport públic o per utilitzar vehicles elèctrics cedits. No 
cal que tots canviem de cop cap al vehicle elèctric", va afirmar.

El president de Volt-Tour va recordar que "el taló d'Aquil·les" dels cotxes 
elèctrics són les bateries, però va defensar-ne el seu ús perquè "optimitzen la 
mobilitat, promouen la innovació i l'adaptació empresarial i contribueixen a 
millorar la qualitat de l'aire i a reduir el nivell sonor". Renau va afegir que "no 

Art i motos

El pintor Ángel Uranga ha creat 
la imatge oficial del Gran Premi 
de Catalunya de Moto GP

El Circuit ha apostat per Ángel 
Uranga, pintor, investigador i 
doctor en Belles Arts nascut a 
Zarautz el 1961, per crear la imatge 
oficial del Gran Premi Monster 
Energy d'aquest 2018. El quadre 
amaga una cura, una textura i una 
visió que difícilment es pot trobar 
en una fotografia. La seva tècnica, 
que es basa en utilitzar  
simultàniament l'oli i l'aigua, ha 

tingut com a resultat un quadre 
que vol expressar l'emoció, la 
igualtat i la velocitat de les motos 
durant les seves curses. 
Els protagonistes de la imatge 
són els pilots que estan  
destacant aquest any en la 
categoria reina, com Màrquez i 
Maverick Viñales. Uranga és un 
artista conegut dins el món del 
motociclisme gràcies a la seva 
afició per les dues rodes.

La foto Cursa de motos. Granollers 1971.
Autor desconegut

és el millor perquè genera poca energia, però és una solució als problemes del vehicles que funcionen amb 
combustible perquè és molt més eficient", ja que aprofita molta més energia de la què produeix que un vehicle 
que funciona amb gasolina o dièsel. "No cal esperar que s'esgoti l'última gota de petroli per passar al vehicle 
elèctric", va indicar.

Tot i els avantatges, les xifres del parc de vehicles elèctrics a casa nostra són baixes. "L'any 1912 ja es van 
crear vehicles elèctrics que funcionaven amb bateries de plom i anys abans, el 1899, el primer vehicle en 
superar els 100 km/h havia estat també un vehicle elèctric. Tothom pensava que el conductor es desin-
tegraria, però va funcionar", afirma Renau, qui atribueix l'aposta pel vehicle de combustible al pragmatisme: 
"Quan els fabricants van haver de decidir-se, hi havia dues opcions: o bé desplegar benzineres, o bé crear 
una infraestructura elèctrica. La primera opció era més ràpida", apunta. I assenyala que "en aquella època la 
contaminació no importava, però ara estem en una altra realitat i tenim electricitat arreu. No cal rebutjar el 
que es va fer, però no podem oblidar que estem en una altra situació", va assegurar.
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–Quan vas iniciar-te en el món del fre-
estyle motocròs?
–Amb 6 anys vaig començar a fer moto-
cròs i ja el que més m'agradava era saltar. 
Amb 16 anys, José Miralles –un dels pilots 
de referència en la disciplina i pioner de 
l'FMX a Espanya– em va veure competir i 
em va proposar saltar i a ajudar-me com 
a jove promesa. 
–Què és el que et va enganxar de l'FMX?
–Els salts, el temps que passes a l'aire 
fent figures i piruetes i fer gaudir el públic 
durant les exhibicions.
–Actualment l'FMX compta amb molts 

seguidors?
–Cada cop n'hi ha més. Potser no són 

tants com en altres modalitats, com 
MotoGP, però són molt fidels. La 
gent que no ho coneix i ho veu per 
primera vegada gaudeix molt de 
l'espectacle i s'hi enganxa de se-

guida perquè surt molt impresionats.
–T'hi dediques professionalment, a 

l'FMX?
–Sí, tot i que ho combino amb una altra 
feina. Aviat, però, crec que podré dei-
xar-la i dedicar-me al cent per cent al 
freestyle.
–El motocròs a Catalunya té grans refe-
rents i molts aficionats que el practiquen. 
En el cas de l'FMX, quants pilots profes-
sionals catalans hi ha?
–Actualment som sis o set pilots que 
competim i fem exhibicions per tota Es-
panya. I n'hi ha un parell que surten a ex-
hibicions internacionals.
–Fa molts anys que t'hi dediques. Com és 
que no fas sortides internacionals?
–Encara em falta una mica... Tot depèn 
del temps que puguis dedicar a l'entre-
nament. Durant els primers anys entre-
nava a un circuit de Castellar del Vallès, 
a prop de casa meva, i a més m'entrenava 
Miralles. Això em va ajudar a progressar 
molt ràpidament. 
–I què ha passat?
–Fa un temps van tancar el circuit de 
Castellar i ara he d'anar a entrenar a Gi-
rona, amb el que això suposa en despla-
çaments, temps i diners. 
–L'FMX és un de les disciplines del motor 
més espectaculars. És un esport perillós? 
–Sí, ho és. Jo per sort no he patit gaires 
lesions. De fet, la més greu va ser tren-
car-me la clavícula fent motocròs, però 

no saltant. Però és cert que hi ha molts 
pilots que tenen molts ossos tocats. 
–Fins a quina edat et pots dedicar com a 
professional al freestyle?
–El que tu vulguis i el temps que el teu 
cos aguanti. Depèn molt de les lesions. 
per exemple, Miralles, un dels veterans, 
ha anunciat que ho deixa per una lesió; en 
canvi, Edgar Torronteras, també dels pi-
oners, té 38 anys i encara continua. També 
depèn molt de la pressió a nivell mental. 
Hi ha pilots que ho han hagut de deixar 
perquè es bloquejaven i saltaven amb 
més perill del compte. 
–L'any passat ja vau participar al Festival 
del motor de Granollers. Què teniu pre-
parat per a aquesta edició?
–Muntarem dues rampes metàl·liques 
que estaran separades entre si per una 
distància de 22 metres per fer els salts i 
realitzar mortals i diferents figures.
 –Què n'opines de la iniciativa Granollers 
també és motor?
–Està bé que s'aposti pel món del motor. 
Els pilots d'FMX tenim dificultats per en-
trenar i trobar circuits i potser aquí, amb 
aquesta iniciativa, estarien més oberts a 
escoltar les nostres propostes per crear 
un circuit de freestyle. 

Entrevista

MOTOR

Eduardo García:  
“Els salts i fer 
gaudir el públic
van enganxar-me 
al freestyle”

CALENDARI OFICIAL 
GRANOLLERS TAMBÉ ÉS MOTOR

» 16 DE JUNY. 
Recinte Firal
Festival del motor de Granollers.  
Fira especialitzada en el món 
del motor, d'accés gratuït amb 
més de 70 expositors, exposici-
ons i concursos, concentració, 
activitats infantils, zona de res-
tauració, espectacles i Freestyle 
Motocross. Per a tot tipus de 
públic. 
· 7.30 h. Accés de participants
· 9 h. Accés de Clubs
· 10 h. Obertura al públic
· 11 h. Inici Concurs Bike Show i 
Car Show
· 11 h. Inauguració Oficial
· 12.30. Rock band escenari 
principal
· 13.30 h. Música ambiental en 
area Food Truck
· 16 a 18 h. Retransmisió 
programa en directe TV 1mon.cat
· 17.30 h. Espectacle Freestyle 
Motocross
· 18 h. Signatura de cartells amb 
els pilots del Festival 
· 18 h. Rock band escenari 
principal
· 20 h. Entrega de premis del 
Concurs Bike Show i Car Show
· 20.15 h. Espectacle Freestyle 
Motocross
· 21 h. Rock band escenari 
principal
· 22 h. Fi del Festival del Motor 
de Granollers

» 17 DE JUNY.
 Circuit de Barcelona-Catalunya
Gran Premi de Catalunya 
de MotoGP

» 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)

Eduardo García va néixer fa 25 anys a 
Sabadell i és pilot de freestyle. Als 6 anys 
començava la seva aventura amb el motor 
gràcies a la pràctica del motocròs, però la 
seva passió pels salts i per les acrobàcies 
va fer que als 16 anys passés al 
freestyle. És un dels socis fundadors de 
l'Associació Nacional d'Espectacles de 
Freestyle Internacional (Andefi) i farà una 
exhibició en el marc del Festival del motor 
de Granollers.

Agenda

ESPECIAL INFORMATIU DE L'ACTUALITAT DE MOTOR A GRANOLLERS
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Ctra. C-17, km 17,2
Lliçà de Vall
www.easygasgroup.com

Taller de reparacions de vehicles industrials i turismes, especialistes en mecànica i electricitat 
de camions i taller multimarques. Són una empresa fundada el 1979 i la seva ubicació, Granollers, 
els permet donar servei a gran part de les comarques centrals de Catalunya. Tenen servei de A/A, 
frens ABS, pneumàtica i motor. A més, són experts en la marca Scania des de fa 20 anys. Actual-
ment formen part de la xarxa TOP TRUCK i són servei official WABCO PARTNER I JALTEST.

La filosofia de les benzineres Easy Gas es resumeix en oferir al vehicle i al client un producte de la 
máxima qualitat al millor preu del mercat i amb un servei atent, fiable i personalitzat. Tots els seus 
combustibles estan aditivats amb HQ300 pel gasoil i amb HQ400 per a la benzina, que es tra-
dueix en un menor consum i soroll, i una millora de la ignició, a més d’una neteja en els injectors i 
l’absència de corrosió en el motor. Estan oberts 24 h els set dies de la setmana. 

P.I. Font Radium c. Josep Trueta, nau 5/6 
Granollers. T. 938 495 422 / 655 90 81 93
www.indusvehi.com

Polígon Ramassà
C. Barcelonès, 31-33
T. 938 496 771 / 650 435 780

Ctra. N152 A Km 25,5
Granollers. T. 938 61 61 65
www.automobils-bertran.com

C. Catalunya, 39
Les Franqueses del Vallès
T. 93 849 41 00 · www.eutrasa.com

Peugeot

GUIA PRÀCTICA

D'AUTOMOCIÓ
El Grup Sarsa representa la distribució, venda i reparació de les marques Seat, Skoda, Audi i Volkswa-
gen a les comarques del Vallès Occidental –a Sabadell amb Seat i Skoda, a Terrassa amb Seat, Skoda, 
Audi i Volkswagen, a Castellar del Vallès amb Audi i Volkswagen–, del Vallès Oriental –a Granollers 
amb Seat, Audi i Volkswagen–, del Bages –a Manresa amb Audi i Volkswagen– i d'Osona –a Vic amb 
Audi i Volkswagen. Amb més de 60 anys d'experiència, són líders en mobilitat privada, comercialitzen 
prop de 20.000 vehicles, nous i d'ocasió, i atenen a 100.000 clients a l'any en els seus tallers.

Especialitzats en planxisteria i pintura d’automòbils és una empresa familiar, amb més de 25 anys d’ex-
periència en el sector de planxa i pintura d’automòbils multimarca de la zona del Vallès, tant per a par-
ticulars com per a companyies asseguradores, als quals sempre han donat la millor resposta, amb els 
millors productes i tecnologies. Les instal·lacions consten d’uns 1.500 metres dividits en dues naus: una 
amb les oficines, la recepció i la planxa, i l’altra equipada amb les cabines i paint-box per a la pintura 
dels vehicles. Disposen de vehicles de substitució per als clients. Visita el web www.joaquimcasi.com.

Aquest any compleixen mig segle de vida com a concessionari oficial de les marques Opel, Hyun-
dai, Skoda i Honda. A més, disposen de les millors ofertes en vehicles d’ocasió. Tenen 10.000 m2 
d’instal·lacions i disposen de serveis de postvenda (recanvis, taller mecànic, elèctric i de xapa i 
pintura). També tenen un servei de taxació de cotxe online (www.automobils-bertran.com) per 
tal que coneguis el valor del teu vehicle en menys d’una hora si els hi vols vendre. A Auto Bertran 
s'encarregaran dels tràmits.

S’ha consolidat com la referència en distribució, comercialització i reparació oficial Peugeot a les 
Franqueses del Vallès. De cara a aquest mes de juny us animen a estrenar cotxe nou amb el Peu-
geot Summer Drive aconseguint 7.000 euros de descompte en renovar el teu cotxe. També tenen 
condicions especials en més de 500 vehicles seminous i en el seu taller podràs fer un control de 
sistema de climatització del teu Peugeot de forma gratuïta. 

Ctra. de la Roca, km.17
La Roca del Vallès
T. 938 79 59 21 · www.sarsa.com

Va ser la primera autoescola en obrir a Granollers fa 75 anys al carrer Alfons Quart, davant de ca 
l’Eloi. Llavors no existia el concepte d’autoescola i el negoci es va constituir com a gestoria. Per 
qüestions personals, la família es va mudar a Astúries i allà van obrir les primeres autoescoles 
d'Oviedo i Xixó. El 1957 van retornar a Granollers i van inaugurar l’Autoescola Xiol. Es caracteritzen 
per ser els primers que van fer cursos intensius a l’estiu. Tot i que són per a tots els públics, estan 
especialitzats en els alumnes que acaben la Selectivitat i volen treure’s la teòrica abans de l’estiu.

C. Josep Umbert, 58
Granollers. T. 645 29 93 02
autoescolaxiol@hotmail.com

Av. d'Europa, 9. Nau B
Granollers. T. 938 60 31 80
www.garciamesas.com

García Mesas Automocions, SL comença el 2007 per donar un servei de qualitat Prèmium, un 
tracte més proper i un servei de màxima qualitat i professionalitat. El taller és Bosch Car Service 
amb la màxima qualificació Q1. També disposen d'una concessió multimarca on trobar vehicles 
d'ocasió triats i garantits pels seus tècnics i comercials. Actualment es fa una aposta molt impor-
tant per les noves tecnologies. El vehicle elèctric ja és una realitat però mentre es consolida en 
aquest mercat tan complicat, proposen solucions híbrides amb tecnologies com el GLP. 
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Aquest estiu Eutrasa posa a l’abast les millors condicions per 
estrenar cotxe nou. El concessionari oficial Peugeot a les Fran-
queses del Vallès, ofereix en exclusiva l’atractiva oferta de fer-
se amb un Peugeot 208, un elegant vehicle esportiu, per només 
110 euros al mes i sense entrada. En cas que prefereixis un tot 
terreny, tens un Peugeot 2008 per 158 euros al mes sense en-
trada. Per últim, el Peugeot 308, el més elegant de la marca, el 
pots trobar a Eutrasa per l’econòmic preu de 176 euros al mes i 
també sense entrada. 

Eutrasa presenta
als seus clients 
ofertes d'estiu en 
vehicles Peugeot   

En menys d'un any de funciona-
ment la benzinera Easygas de 
Lliçà de Vall s'ha consolidat com 
una de les de referència al Vallès. 
La seva ubicació, preus, qualitat 
del combustible i la bona atenció 
dels seus 15 empleats han fet que 
aquesta estació s'hagi fet impres-
cindible per als habitants de la 
zona. L'èxit del model Easygas és 
que sent una gasolinera de preu 
baix, el combustible és de gran 
qualitat i els seus empleats s'en-
carreguen de servir el combusti-
ble i de cobrar. A més estan ober-
tes les 24 hores.

L'elecció d'una gasolinera o una 
altra pot suposar estalvis de més 

Easygas, preu 'low cost', qualitat 
del combustible i tracte proper

de 250 euros per a clients no professionals de la carretera, un 
estalvi molt superior per a transportistes, comercials, etc..., que 
realitzen molts quilòmetres de forma habitual. 

Concessionari i taller oficial de Mercedes-Benz, amb més de 20 anys d’expe-
riència, actualment som un referent del sector en el Vallès Oriental, el Maresme, 
Badalona i Barcelona. Els nostres serveis engloben la venta de turismes i furgo-
netes noves, km 0 i d’ocasió, departament de vehicle d’ocasió multimarca, taller 
per a turismes i furgonetes, assegurances i finançament, venda de recanvis i 
boutique i accessoris.

Ctra. Granollers-Masnou, km 15,5. Granollers. T. 93 861 15 60
www.mbmotors.mercedes-benz.es

Passeig de la Muntanya, 48. GranollersTel. 93 870 26 47

Taller de reparació d’automòbils especializatzat en accessoris, aire condi-
cionat, alineat de direcció, amortiguadors i bateries. Actualment tenim una 
oferta de 59 euros el canvi de l’oli i el filtre de l’aigua amb la mà d’obra inclosa. 

Empresa líder al Vallès Oriental amb més de 40 anys d’existència, equipada amb 
maquinària d’última generació i amb personal d’alta qualificació. Posem al vostre 
servei 300.000 pnemàtics de les marques principals del sector amb els millors 
preus del mercat, mecánica rápida preventiva i correctora de qualsevol anomalía 
relacionada amb el sistema de dirección del vehicle i mecànica ràpida de man-
teniment de frens, suspensió, oli i filtres, a més d’assistència mòbil en carretera.
Plaça Jordi Camp, 1. Granollers. T. 938 491 622 
www.pneumaticsdalmau.es

ESPECIAL MOTOR
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Pep Vega, cap al Broad Peak
L'alpinista granollerí Pep Vega va agafar dimarts a l'Aeroport del Prat 
un avió amb destinació al Pakistan, on ara es troba aclimatant-se per 
afrontar el Broad Peak (8.047 m), la dotzena muntanya més alta del 
món i el primer dels sis 8.000 que el cap de l'expedició, l'alpinista 
paretà Sergi Mingote, es proposa pujar en menys d'un any.

Quatre renovacions al KH7
Kaba Gassama, Judith Vizuete, Andrea de la 
Torre i Lora Sarandeva han renovat amb el BM 
Granollers amb l'objectiu de seguir amb la línea 
de joc pretesa per Robert Cuesta. També s'ha 
fitxat a la jove portera Nicole Wiggins.

ESPORTS

FUTBOL  DESPRÉS DE LES DIMISSIONS DE BERTRÁN I CODINA

GRANOLLERS. La dimissió del fins 
ara vicepresident Jordi Codina i 
del tresorer, Josep Bertrán, ha fet 
que el president de l'EC Granollers, 
Xavier Abolafio, hagi hagut de bus-
car substituts amb l'objectiu de 
professionalitzar el club. Els esco-
llits, amb l’assessorament de Nama 
Sports, han estat Juan Castillo com 
a vicepresident i Anna Alfonso i 
Pablo García com a vocals. 

Juan Castillo va néixer a Màlaga 
l’any 1951 i té un passat en el club 
perquè es va formar en les cate-
gories de futbol base i va ser exju-

gador del primer equip. El segon 
membre en entrar a la junta és 
Anna Alfonso, periodista de Rac1, 
que es converteix en la primera 
dona que forma part de la junta 
de l’EC Granollers. Treballarà en 
l'àrea de comunicació. Per últim, 
Pablo García, nascut a Granollers 
l’any 1983 i format a les categori-
es inferiors del club, s'encarregarà 
de la gestió de l'equip de veterans.

L'extrem esquerre Pau Dabra, 
procedent del Prat, i el lateral dret 
Albert Caparrós, procedent del 
Sant Cugat, dos nous fitxatges. 

L'EC Granollers tanca 
noves incorporacions al 
camp i a la junta directiva 

NATACIÓ  HO VAN ACONSEGUIR EN LA PROVA PER EQUIPS

GRANOLLERS. Les nedadores artís-
tiques del Club Natació Granollers 
van aconseguir deu medalles en 
el Campionat de Catalunya de Ru-
tines per Grups d’Edat i d’Escoles, 
que es va disputar dissabte i diu-
menge a Reus. 

L'infantil A va aconseguir el títol 
de campió per equips. En la moda-
litat de duo Judith Calvo i Martina 
Corona van ser or i Regina Casino 
i Clàudia Solé, bronze. Als solos, 

Judith Calvo es va proclamar sub-
campiona de Catalunya mentre 
que Martina Coronado va pen-
jar-se el bronze. En categoria ale-
ví el CNG també va ser campió en 
equips i el duet d'Ariadna Conesa 
i Marina Navarro va ser plata. La 
mateixa Conesa va ser bronze als 
solos. Per últim, en categoria ben-
jamí es van aconseguir una plata i 
un bronze en combos, completant 
una gran actuació. 

L'aleví i l'infantil del CNG, 
campions de Catalunya

GRANOLLERS. L'empresari Víc-
tor Font i Manté (Granollers, 
1972), que actualment viu a Du-
bai, ha anunciat la seva voluntat 
de presentar-se a les properes 
eleccions a la presidència del FC 
Barcelona, que es preveuen ini-
cialment per a l'any 2021.

Font assegura que el seu pro-
jecte, anomentat Sí al futur, serà 
una alternativa per a la direcció 
del Barça i que treballarà perquè 
el club pugui "seguir competint 
al màxim nivell i guanyant tí-
tols el dia que Messi plegui". 
Per aconseguir-ho, Font vol 
agrupar "el talent de la millor 
generació de futbolistes de la 
història i assegurar que ells li-
derin la presa de decisions en 
l'àrea esportiva". 

Cruyff, un model a seguir
Al mateix temps, defensa l'he-
rència de Johan Cruyff i vol 
transformar el model d'ingres-
sos per tal que el Barça pugui 
continuar a l'elit del futbol mun-
dial mentre es protegeix el mo-
del actual de propietat en una 
època en què els magnats, els 
Estats i els fonts d'inversió es-
tan adquirint la propietat dels 

millors clubs del continent. Per 
últim, vol redefinir el model de 
governança i presa de decisions 
del FC Barcelona. Albert Roura, 
excap de comunicació del Barça 
fitxat per Bartomeu en guanyar 
les eleccions del 2015 i cessat 
el gener del 2017, serà un dels 
noms del projecte que encapçala 
Font. Tot i que el seu nom ja va 
sonar com a candidat a les elec-
cions del 2015, Font va anunci-
ar llavors que no es presentaria 

L'empresari granollerí ho va anunciar aquest dilluns, tot i que 
els propers comicis, en principi, estan previstos per al 2021

arxiU

SÍ AL FUTUR  El projecte de Font es presenta tres anys abans dels comicis

FUTBOL  LA SEVA CANDIDATURA PRETÉN CANVIAR EL MODEL D'INGRESSOS DEL CLUB

Víctor Font es presentarà
a les eleccions del Barça

en aquells comicis perquè "no 
tenia enllestit ni el projecte 
ni, sobretot, l'equip necessari 
per fer-lo possible". 

En aquests tres anys, Font i el 
seu equip han seguit treballant 
en una proposta de futur per go-
vernar el club i consideren que 
ara és el moment oportú per in-
corporar al projecte molta més 
gent amb talent, "gent que, tra-
dicionalment, no se sent apel-
lada a treballar per al Barça".



dj, 14 juny 2018 35

GRANOLLERS. El jove Xavier Mas 
Craviotto, amb l'obra El roure, va 
ser el guanyador del 13è Premi 
Literari Pepi Pagès que organitza 
la Fundació Oncovallès i que, en-
guany, va rebre 87 obres –41 de 
poesia i 46 de prosa que han arri-
bar de tot Catalunya, el País Valen-
cià, les Illes i la República Txeca–. 
El segon premi va ser per a Àngel 
Martí Callau, pel recull poètic Un 
rèquiem que no serà.

La vetllada la va obrir uns versos 
de Pepi Pagès llegits pel seu ne-
bot, Francesc Pagès, que també va 
ser el conductor de l’acte. Davant 
una cinquantena de persones, el 
president d’Oncovallès, Pere Cla-
dellas, va voler agrair l’ajuda que 
fa que pugui seguir “tot allò que 
un dia la Pepi va començar”. Per 
la seva banda, l’alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral, va destacar 

o.F.

FAMÍLIA  Organitzadors, jurat i guanyadors a La Gralla

LITERATURA  PRESENTADES 87 OBRES, EL VEREDICTE ES VA FER PÚBLIC DIJOUS A LA GRALLA

Xavier Mas Craviotto guanya el 
Premi Pepi Pagès d'Oncovallès

El Premi de pintura Paco Meri-
no arriba a la 13a edició i amplia 
la dotació econòmica de 2.000 a 
2.500 euros, de manera que va re-
cuperant-se després dels anys de 
crisi, en què va passar dels 3.000 
euros de dotació inicial als 2.000 
dels darrers anys. Amb tot, la par-
ticipació no ha parat de créixer.

"Els artistes es mostren molt 
agraïts de la iniciativa, i hem 
passat d'uns 90 participants 
als 150 de l'any passat", explica 
Carme Gómez, membre del grup 
Pro Art Paco Merino, impulsors 
del certamen pictòric. De fet, quan 
van decidir organitzar la primera 
edició "no sabíem si tindria con-
tinuïtat i ara ja arribem al 13è 
any. És un homenatge a l'art i 
als artistes joves", diu Gómez.

I evidentment un  homenatge a 
Paco Merino (1948-2004), un ar-
tista autodidacte i versàtil, "una 
persona valenta i transgresso-
ra, i un referent", assegurava la 
regidora de Cultura, Mireia López, 
present a la presentació del premi 
aquest dimarts al restaurant El 
Mirallet.

L'èxit de la convocatòria suma 
any rere any més dificultat per tri-
ar el guanyador entre el jurat, que 
enguany compta amb els artistes 
Anna Estany i Lluís Estopiñan, la 
tècnica del Museu de Granollers 
Glòria Fusté, el crític d'art Fre-

deric Montornès i el pintor Pere 
Salinas, amb Josep M. Farnés, 
membre del grup Pro Art Paco 
Merino, que actua com a secre-
tari. A més, "veiem una imatge, 
no l'obra en directe. De manera 
que segur que ens deixem tre-
balls excel·lents perquè amb 
una única obra no pots veure 
el treball global de l'artista", la-
menta Fusté, tot i destacar el valor 
del premi Paco Merino.

Les bases
El certamen és obert a tots els ar-
tistes que ho desitgin, tant indivi-
dualment com col·lectivament, a 
partir de 18 anys. S'hi pot presen-
tar una obra per autor o col·lectiu, 
i la temàtica i la tècnica són lliures. 
La dimensió de l'obra no pot ultra-
passar els 100 cm en el costat més 
llarg –i viatjarà a compte i risc de 
l'autor–. Per concursar cal presen-
tar la imatge per correu electrònic 
a l'adreça premipacomerino@
gmail.com, amb la informació del 
títol, tècnica, dimensions i suport 
i les dades de l'autor.

Les obres seleccionades s'ex-
poaran del 6 de novembre al 7 de 
desembre de 2018 i el veredicte es 
donarà a conèixer el dia de la inau-
guració de l'exposició a La Gralla. 
Acabada la mostra, l'obra guanya-
dora s'exhibirà temporalment al 
Museu de Granollers. i m.e.

ART  EL MIRALLET VA ACOLLIR LA PRESENTACIÓ DEL CERTAMEN

El Premi de pintura Paco 
Merino amplia la dotació a 
2.500 euros en la 13a edició

'Miss Sloane' al cineclubHarry Dean Stanton tanca el cicle Recordant
El Cineclub projectarà divendres (19 h i 
22 h) i diumenge (19 h) al Centre Cultural 
el thriller Miss Sloane (El caso Sloane, 
2016), de John Madden, i interpretada 
per Jessica Chastain i Mark Strong.

El cicle del cineclub de l'AC Recordant, al Centre Cultural, vol fer un 
homenatge dimarts (20 h) a l'actor Harry Dean Stanton (1926-2017), la 
mítica Paris, Texas de Wim Wenders. Per això projectarà The Straight Story 
(Una historia verdadera, 1999), de David Lynch, en què Stanton hi fa una 
aparició breu però considerada de les més sublims de la seva carrera.

CULTURA

que “la Pepi va escriure molt i 
va escriure molt bé. Ella va te-
nir una malaltia, la va explicar 

i ara ens convida a tots a fer el 
mateix”.

La representació del jurat va 
anar a càrrec de Santi Montagut, 
que va destacar que “cada any 
hi ha més participants i de més 
qualitat”, però també va remar-
car que “al jurat de vegades ens 
falta veure una llum al final dels 
textos”. 

Per tancar els parlaments i 
abans d’entregar els premis, la fi-
lla de Pepi Pagès, Teresa Riera, va 
llegir una poesia de la seva mare 
que va escriure després d’una 
operació i que acabava dient: Sóc 
branca d’una arbreda / que el vent 
ha mig partit.  oriol Font

Els darrers escrits de M. Mercè 
Marçal, eix del Lletra Estesa
El cicle Lletra Estesa de la biblio-
teca Can Pedrals posarà el punt i 
final aquest divendres (20 h) amb 
la veu de l’actriu Àngels Bassas i 
la violoncel·lista Anna Comellas 
que aproparan al públic del terrat 
de Can Pedrals la lectura del ses-
crits inèdits dels últims anys de 

l’escriptora Maria Mercè Marçal i 
una interessant correspondència 
inèdita amb el biògraf de Renée 
Vivien. Els textos, recollits en el 
llibre El senyal de la pèrdua, volen 
ser també un homenatge a l'es-
criptora en el 20è aniversari de la 
seva mort.  
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ELS DIABLES OMPLEN 
EL CENTRE DE LLUM, 
GUSPIRES I FOC

La cultura del foc i la pirotècnia va tornar a ser protagonista dissabte de la mà de 
Diables de Granollers, que celebrava la seva quarta diada amb quatre colles con-
vidades i diverses activitats –com la segona edició de la Globotada i els versots–. 
La colla infantil, acompanyada de la Colla Infantil dels diables de Piera i els Car-
ranquers de Cervera, va iniciar el primer correfoc des de la plaça de la Corona. Les 
colles jove i gran, amb el Ball de Diables de Torredembarra i de Vilanova i la Geltrú, 
continuava la festa del foc des de la plaça Barangé i passant per la Carretera i el 
carrer Agustí Vinyamata.

Els Xics descarreguen un 4 
de 8 a la trobada comarcal
La plaça de la República de Caldes 
de Montbui va acollir diumenge 
la sisena edició de la Trobada de 
Colles Castelleres del Vallès Ori-
ental, en què van participar els 
Xics de Granollers, a més dels cal-
derins, els Castellers de Mollet i 
els Manyacs de Parets. 

La colla granollerina va obrir 
l'actuació –després dels pilars ini-
cials– amb un 4 de 8, i la va com-
pletar amb un 5 de 7, un 3 de 7 i 
un pilar de 4. 

Els amfitrions, els Escaldats, 
van signar un 4 de 6 amb agulla, 

un 5 de 6, un 3 de 7 i un pilar de 
4. La colla de Mollet també va 
apostar pels castells de 7, amb un 
3 de 7 i un 4 de 7, que no es va po-
der completar amb la torre per la 
lesió d'un membre de la colla. Fi-
nalment, els molletans van tancar 
l'actuació amb un 3 de 6 i un pi-
lar de 4 (un segon no es va poder 
carregar). Els més novells, els Ma-
nyacs de Parets, van descarregar 
el 3 de 6 amb agulla, el 4 de 6 i el 3 
de 6, amés del pilar de 4.

La trobada comarcal es va cloure 
amb un 4 de 6 de germanor.  i m.e.

GRANOLLERS. El Musik N Viu Kids  
–amb jocs i el concert de Taka 
Taka Chombo, L'Orquestra i La 
Tresca i la Verdesca– obria dissab-
te el festival d'estiu granollerí amb 
una bona participació, que pot ser 
un bon auguri per al conjunt del 
certament, que tindrà els actes 
centrals del 28 de juny a l'1 de juli-
ol. Abans, però, la sisena edició del 
Musik N Viu torna a comptar amb 
l'Off festival, una jornada que pro-
grama l'Associació Granollerina de 
Músics (Asgram) a la sala Nau B1 
de Roca Umbert, i que tindrà lloc 
dissabte, a partir de les 22 h amb 
entrada gratuïta.

Les bandes de metal
David Renart d'Asgram ha expli-
cat que per primera vegada es de-
dicarà la nit a metal core, amb la 
banda barcelonina We Exist Even 
Dead, que presenta el seu primer 
disc; els sabadellencs Against The 
Inspiration i els barcelonins As-
tray Valley.

Eventide (PlyGRNDStudio, 2018) 

és el títol del nou disc de We Exist 
Even Dead, el cap de cartell del 
Musik N Viu Off, una formació 
amb una projecte artístic ambi-
ciós que cerca espai a l'escena 
internacional de música extrema. 
Al concert s'hi sentiran híbrids de 
riffs pesats i ritmes frenètics, mes-
tissatges i èpica, en un exemple de 
metal que abarca totes les seves 
formes.

També hi tocaran Against The 
Inspiration, un grup vallesà que 
ha fet de teloner de bandes in-
ternacionals com Capsize (EUA), 
Moments (Bèlgica) i United ans 
Strong (Alemanya). 

Els darrers en incorporar-se al 
programa d'Asgram han estat As-
tray Valleu, una banda de Modern 
Metal nascuda el 2014 i amb influ-
ències de molts gèneres, des del 
progressiu al metalcore. Els bar-
celonins van actuar l'any passat 
al Rock Fest Barcelona, el festival 
heavy més destacat del país As-
tray Valley presentarà el nou disc 
Unneth. i m.e.

Bons preliminars 
del Musik N Viu

raül medina

m.e.

MÚSICA  LA SESSIÓ PER ALS MÉS MENUTS OBRE EL FESTIVAL TRADICIÓ  LA COLLA INFANTIL VA OBRIR ELS CORREFOCS DE DISSABTE

LES QUATRE COLLES DEL VALLÈS ORIENTAL VAN FER UN 4 DE 6 CONJUNT A CALDES

CASTELL CONJUNT DE LES 4 COLLES

La banda de jazz Zzilo, nova 
proposta del Miramecres
El Miramecres, el cicle musical del restaurant El Mirallet de la plaça de 
la Porxada, continuarà dimecres al vespre (21 h) amb el grup de jazz 
Zzilo, format per joves estudiants de música moderna, que fa un pa-
rell d'anys ja va passar pel cicle granollerí. La banda, que interpreta es-
tandards de jazz, latin i bossanova, compta amb Ferran Sedó a la veu i 
percussió, Néstor Vinaixa al saxo tenor, Arnau Folch al baix i Michelle 
Puddu al piano.  

raül medina

MUSIK N VIU KIDS  La plaça de l'Església va acollir jocs, tallers i música

Asgram porta We Exist Even Dead, Against 
The Inspiration i Astray Valley a la sessió Off 

DANSA  SELECCIÓ DE BALLS COM ELS VALENCIANS I DE GITANES

Dissabte l'Esbart Maragall 
portarà 'Essències' a Marata
LES FRANQUESES. El Centre Cultural 
de Marata serà dissabte l'escenari 
on l'Esbart Maragall representarà 
el seu espectacle, Essències (21.30 
h). La colla mostrarà una selecció 
de danses tradicionals, com el ball 
pla, el ball de valencians, el ball de 
cascavells, el ball del mocador, bo-
leros i també gitanes.

L'assistència és lliure però fun-
cionarà amb el sistema de taquilla 

inversa. En acabat, i com a avan-
çament a Sant Joan, s'oferirà coca 
i vi bo a tots els assistents.

L'Esbart Maragall es va gestar a 
l'escola de danses tradicionals del 
Casal Catòlic de Sant Andreu del 
Palomar als anys 30. Actualment, 
l'Esbart està format per balladors 
de més de 16 anys que treballen 
per la recuperació i la difusió dels 
balls tradicionals catalans.  t.p.

Espectacles de fi 
de curs d'escoles 
de dansa vallesanes
El Teatre Auditori de Granollers 
acollirà el cap de setmana especta-
cles ideats a escoles de dansa de la 
ciutat i la comarca. El primer serà 
dissabte (11.30 h) amb el treball 
Emociona't de Fit Dance Company 
del City Sports de l'Ametlla. Tam-
bé dissabte (17 h) l'Escola Ritmic 
hi farà el fi de curs. Ja diumenge 
(11 h), serà el torn de Pasbàsic 
amb el festival Colorin Colorado, i 
a la tarda (18 h) l'escola Interdan-
sa hi presentarà És Rock & Roll. 
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GRANOLLERS. Arsènic ha comptat durant 
les darreres setmanes amb la prestigiosa 
directora teatral Anne Dennis, que ha im-
partit un taller de Cicle de Grau Superior 
a l'alumnat de primer curs de l'escola gra-
nollerina, el resultat del qual es podrà veu-
re de divendres (21 h, també dissabte) a 
diumenge (19 h) al Llevant Teatre –el preu 
de l'entrada és de 6 euros–. A més, com a 
colofó, els alumnes també podran portar 
una petita mostra del taller al Mercat de les 
Flors de Barcelona, dimarts vinent.

Formada als EUA com a ballarina, actriu 

i mim, Anne Dennis ha sigut durant anys 
la cap del Departament de Moviment de la 
Rose Bruford College of Speech and Drama 
de Londres. Al llarg dels últims 50 anys ha 
treballat en l'àmbit del teatre físicament 
expressiu per tot Europa i EUA. 

Enguany ha publicat el llibre El cuerpo 
elocuente, un volum que analitza les neces-
sitat físiques de l'actor per utilitzar el cos 
com a mitjà d'expressió. El volum mostra 
com els actors poden utilitzar el seu cos 
per ser tan expressius i eloqüents com les 
paraules. i

Llevant rep el treball de l'alumnat 
d'Arsènic amb Anne Dennis

ARTS ESCÈNIQUES  'THE NOBODIES' ES PODRÀ VEURE DE DIVENDRES A DIUMENGE

L'Aula Lírica durà la 
sarsuela 'Los Gavilanes' 
a la Sala Tarafa
L'Aula Lírica oferirà dissabte (19 h) un 
concert basat en la sarsuela Los Gavilanes, 
amb música de Jacinto Guerrero i llibret 
de José Ramos Martín. Estrenada el 1923, 
aquesta sarsuela explica la història de Juan, 
un indià que torna al seu poble de naixe-
ment i hi provoca un escàndol en voler-se 
casar amb la filla del seu amor de joventut.

Concert de cant coral 
a les Antigues Escoles 
de Corró d'Amunt
Diumenge (17 h), les Antigues Escoles de 
Corró d'Amunt acolliran el concert de cant 
coral a càrrec de l'Arpa de Barcelona i els 
Cantaires de Corró d'Amunt. Es tracta d'un 
acte organitzat per l'AV de Sant Mamet. Les 
dues formacions col·laboren amb regula-
ritat i, de fet, a l'estiu els franquesins van 
actuar amb l'Arpa al casal de Calassanç.
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

Previsió meteorològica
de dijous 14 al diumenge 17 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 13º 27º 16º 27º 17º 27º 17º

GRANOLLERS. Els centres cívics 
enceten les activitats d'estiu i in-
clouen més de 60 propostes, entre 
les quals hi ha cursos de salut i 
creixement personal –com exer-
cicis per alliberar estrès o refle-
xologia podal–, d'expressió i cre-
ativitat –com un taller de teatre 
profund–, de cuina –per aprendre 
a fer arrossos d'estiu o a prepa-
rar plats hawaians– i de recursos 
i cultura digital –com un taller de 
fotografia amb telèfon mòbil–.

Les inscripcions als cursos s'aca-
baran aquest divendres i n'hi ha 
alguns que encara tenen places 
disponibles. Per inscriure's-hi cal 
fer-ho de manera presencial o en 
línia, a través del web www.enginy-
digital.cat/granollers/inscripcions.

Com a novetat, enguany cadas-
cun dels cinc centres cívics acolli-
rà una activitat oberta i gratuïta al 
llarg del juliol, com el Te fresh, un 
tast de tes refrescants que tindrà 
lloc a centre cívic Jaume Oller; uns 
masterclass de Bollywood a Can 
Gili; un taller d'esbós ràpid al cen-

tre cívic Nord; una classe oberta 
de dansa africana a Can Bassa, i 
una masterclass de mindfulness a 
Palou.

A més, del 29 de juny al 20 de 
juliol se celebraran les nits d'estiu 
als centres cívics, amb cinc espec-

tacles de foc, de circ i de titelles 
que es realitzaran a l'exterior dels 
equipaments. El primer serà Ca-
minarts, un muntatge de foc i circ 
a càrrec de Kanaya Circ previst pel 
29 de juny (21 h) a l'exterior del 
centre cívic Nord.  t.p.

CURSOS I TALLERS  PROPOSTES DE CREIXEMENT PERSONAL, CUINA, CREACIÓ I CULTURA DIGITAL

Una seixantena d'activitats per 
passar l'estiu als centres cívics

Cors rocieros a Can Ribas
La Hermandad Rociera de Bellavista ha celebrat el cap de setmana  
l'11a edició de la Romeria de Nuestra Señora del Rocío, que va sortir  
en processor de Bellavista a Can Ribas, on s'inaguraven els actes, entre  
els quals l'actuació de cors rocieros de dissabte al vespre [a la foto].

r.medina

La 20a edició del Ral·li Fotogràfic Granollers es revel·la donarà 
el tret de sortida a les activitats d'estiu dels cívics, diumenge 
a la plaça de la Porxada (9 h). L'organització n'ha preparat una 
edició especial que ha comptat amb els fotògrafs Josep Torras, 
Frederic Monmany i Xavier Mañosa en la tria del tema i dels 

punts a fotografiar, que es mantindran sorpresa fins a l'útim moment. 
A més, i amb motiu de l'aniversari, fins al 18 de juny es pot visitar una exposició 

al carrer d'Anselm Clavé amb un recull d'imatges de tots aquests anys de ral·li. 
El Ral·li Fotogràfic va néixer el 1988 com a iniciativa de la xarxa de centres 

cívics per donar a conèixer diferents espais de la ciutat i potenciar la pràctica 
activa de la fotografia. Diumenge, les inscripcions es faran a la mateixa Porxada 
de 9 a 11 h, i s'hi podrà participar tant amb càmera com amb mòbil –les imatges 
es poden descarregar fins a les 13.30 h–. Els preus d'inscripció –que inclouen 
esmorzar, obsequi i enviament de les fotos revel·lades– és de 7 euros per a 
adults; 3, fins als 14 anys; 5, dels 15 als 18, i 8 euros el familiar, d'adult i infant.

20 anys del Ral·li Fotogràfic

Dissabte, revetlla de 
l'Hostal al cívic Nord
Els veïns del barri de l'Hostal en-
cetaran dissabte (22.30 h) els ac-
tes amb motiu de Sant Joan, amb 
una revetlla que se celebrarà a la 
plaça Lledoner, davant del centre 
cívic Nord, amb el grup musical 
Costa Blanca.

Tallers de fotografia 
participativa familiar
Avui, dijous (18 h), la plaça Joan 
Oliver, davant del centre cívic Can 
Bassa, acollirà una activitat fami-
liar del projecte Alesplaces, que 
consistirà en un taller de fotogra-
fia participativa en forma de gim-
cana i a través del mòbil.
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Fi de curs sardanista
El Casal Cultural de Corró d'Avall acull avui, dijous 
(17.15 h), la festa de final de curs dels cursos de 
sardanes que organitzen els Sardanistes Franquesins, 
precisament guardonats per aquesta tasca fa uns 
mesos anb un dels premis Capital de la Sardana.

L'associació de difusió i recerca del patrimoni natural i cultural La Vall d'Ariulf 
de la Roca del Vallès ha impulsat una sortida guiada sota el títol Ratafia: el licor 
del bosc. S'hi oferirà una ruta per descobrir quins són i on es poden trobar els 
principals ingredients d'aquesta beguda catalana tradicional. Posteriorment, 
els assistents també podran participar d’un taller d’elaboració de ratafia. 
L’activitat està dirigida a tots els públics i tindrà lloc a partir de les 10.30 h. El punt 
de trobada serà la plaça de l’Església i el preu de la ruta és de 5 euros (gratuït 
per als menors de vuit anys). Per als qui també vulguin endur-se ratafia pròpia 
cap a casa, caldrà que duguin un pot amb capacitat per a dos litres i que tanqui 
hermèticament, i dos litres d'anís dolç com a base de la beguda de nous verdes i 
herbes del bosc.

La Vall d'Ariulf dedica una 
jornada a elaborar ratafia

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 14
18 h Centre Cultural de Bellavista
Preparem les vacances
DIVENDRES, 15
18 h Centre Cultural de Bellavista
Preparem les vacances
DISSABTE, 16
9 h Poliesportiu de Corró d'Avall
Diada del joc i de l'esport
DIUMENGE, 17
8 h Plaça Major de Bellavista
32a Cursa de Bellavista i 
2a Marxa nòrdica de Bellavista
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
12 h Parròquia de Santa Eulàlia 
de Corró d'Avall
52a Festa Homenatge a la Vellesa
17 h Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt
Concert de cant coral amb l'Arpa 
de Barcelona i els Cantaires 
de Corró d'Amunt
DIMARTS, 19
18 h Centre Cultural de Bellavista
Jocs d'aigua
DIMECRES, 20
19 h Teatre Auditori de Bellavista 
Concert de final de curs 
de l'EMM Claudi Arimany

pinterest

DIJOUS, 14
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de 
correspondència. Descobreix què 
passava a Granollers els anys 30
18 h Museu de Granollers
Aula de Salut. Xerrada: Menjar, créixer, 
aprendre i gaudir
18 h Centre cívic Can Bassa
Fotoplaça: tallers de fotografia 
participatiuva. Al cicle Alesplaces
19 h Centre cívic Jaume Oller
Mostra de Treballs Artesanals 
del centre cívic Jaume Oller 
19 h Museu de Granollers
Taula rodona: Memòria futura, 
les col·leccions públiques d'art 
contemporani 
DIVENDRES,15
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans. Tot el dia
15.30 h Plaça de la Porxada
Diada del càncer de pell
17.30 h Museu de Granollers
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Espai Tranquil de Barbany
Com ens hem de protegir la pell 
de forma natural i sana a l'estiu?, 
a càrrec de Montse Molins
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. Miss Sloane
20 h Biblioteca Can Pedrals
Lletra estesa. El senyal de la pèrdua
DISSABTE, 16
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa i 
mercat de segona mà 
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes) 
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers 
9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Encants solidari de l'Associació 

Protectora d'Animals 
9 h Parc Firal
Festival del Motor [consulteu l'especial] 
10 h Plaça de les Olles
Col·lectiu artesà de productes naturals
10 h Roca Umbert
Cinquena edició del festival 
Musik N Viu Off
10 h Plaça de la Porxada
Les Golfes. Fira de roba i trastos vells
11.30 h Teatre Auditori
Emociona't. Fit Dance Company 
12 h Restaurant Anònims
Jornades de Granollers en Transició 
17 h Centre Cultural
Festival de dansa de final de curs 
de l'Escola Ritmic 
18 h Centre cívic Can Bassa
Festa final del curs d'àrab
18 h Plaça Maluquer i Salvador
Ballada per mitjans mecànics
19 h Sala Francesc Tarafa
Sarsuela Los Gavilanes
21 h Centre cívic Palou
Ballada oberta de country 
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
22 h Nau B1
Concerts del Musik N Viu Off
22 h Centre cívic Nord
Revetlla de l'Hostal 
23 h Casino
Festa de sevillanes 
amb Manolo Veneroni 
DIUMENGE, 17
9 h Arreu
20è Ral·li fotogràfic Granollers es revela
11 h Museu de Ciències Naturals
Diumenges de Ciència. 
Taller famililar Egagròpila
11 h Centre Cultural
Festival de dansa Colorin Colorado 
de l'Escola Pasbàsic 
18 h Teatre Auditori
És Rock & Roll. Festival 
de l'Escola Interdansa 
18 h Casino

AGENDA

Ajuntament de Granollers. Pl. baixa
Guerra civil i bombardeig. 
Fotografies de l'Arxiu Municipal 
(AMGr). Fins al 3 d'agost.
Museu de Ciències Naturals
Elements4life.  
Fins a l'1 de juliol
Museu de Granollers 
TABÚ. Projecte Art i Escola
Fins al 10 de juny
Alliance Française
Exposició Incert, fotografies 

Ball social amb Tovares
19 h Centre Cultural
Cineclub. Miss Sloane
DIMARTS, 19
16 h Plaça Can Trullàs
Campanya de donació de sang
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. Periodisme 
enganyós o compromès, 
amb Vicenç Lozano
19 h Centre cívic Can Bassa
Mostra artesanal
20 h Centre Cultural
Cicle Tot recordant… The Straight Story

d'Enric Canet. Fins al 30 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. 
Dissabte, de 18 a 20 h i diumenge, 
d'11 a 13 h. Fins al 21 d'octubre
Museu de Ciències Naturals
Descobreix els ratpenats. 
Fins al 8 de juliol 
Museu de Granollers 
Utopies persistents. Fins a l’octubre
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