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EN PORTADA

Llum verda 
al pla d'acció 
social per lluitar 
contra l'exclusió
El ple de l'Ajuntament de Granollers aprova 
per unanimitat el document estratègic per 
guiar els propers 10 anys les accions davant 
l'afebliment de les xarxes comunitàries,
la vulnerabilitat i l'envelliment demogràfic

GRANOLLERS. La crisi ha deixat una 
estela de vulnerabilitat crònica 
en una part de la societat. Aquest 
fenomen socioeconòmic, lligat a 
canvis demogràfics com l'envelli-
ment de la població i l'afebliment 
de les xarxes relacionals i comuni-
tàries, han estat el punt de partida 
per a l'elaboració del pla estratègic 
d'acció social de Granollers, que 
dimarts aprovava per unanimitat 
el ple de l'Ajuntament.

El pla, qui l'actual conseller i 
exregidor d'ERC, Chakir El Homra-
ni, va convertir en el seu cavall de 
batalla durant l'estada a l'Ajunta-
ment, partia, doncs, d'un consens 
entre la formació republicana i 
l'equip de govern socialista. A més, 
ha rebut també les aportacions de 
la CUP i, finalment, el beneplàcit 
de tots els grups municipals.

La regidora de Serveis Socials, 
Maria del Mar Sánchez, explica-
va que l'objectiu principal del pla 
d'acció social és "fer de Grano-
llers una ciutat més inclusiva i 
amb millors oportunitats per a 
tothom", de manera que pretén 
"aprofundir i analitzar els fenò-

mens d'exclusió social, redefi-
nir les línies d'intervenció soci-
al perquè hi tingui més cabuda 
el desenvolupament comunitari 
i el treball social amb les per-
sones, i fer de la inclusió social 
i l'equitat una fita compartida 
amb totes les àrees municipals, 
administracions i teixit social".  
Es tracta d'un pla que marca línies 
d'actuació a llarg termini i, de fet, 
té una vigència de 10 anys.

El PDeCAT, sobre l'habitatge 
El portaveu del PDeCAT-DC, Àlex 
Sastre va destacar que dues de les 
línies importants del pla –l'atenció 
a la salut mental i a l'envelliment 
de la població– no estan vincula-
des estrictament als estralls de la 
crisi. A més, va alertar que les di-
ficultats per accedir a un habitat-
ge "no necessàriament estaran 
lligades a persones en situació 
de pobresa", com a conseqüèn-
cia de l'encariment del sector. De 
fet, l'alcalde, Josep Mayoral, es-
tava d'acord en què aquest és un 
dels àmbits "que més fan patir" 
i reclamava a les administracions 

catalana i estatal que "prenguin 
mesures, si no, els municipis no 
ens en sortirem", lamentava.

ERC vol més concreció 
El regidor novell d'ERC, Pau Llobet, 
va defensar les idees de justícia 
social que inspiren el pla, i va des-
tacar les aportacions d'Esquerra, 
com la mirada global de la conur-
bació de Granollers –amb les Fran-
queses, Canovelles i la Roca–. Llo-
bet celebrava la importància que el 
pla dóna al treball comunitari "per 
trobar espais de trobada entre 
els veïns. Això haurà de tenir 
molt pes en els serveis socials 
perquè ara toca reforçar la pre-
venció". Amb tot, ERC trobava a 
faltar "una major planificació, un 
calendari i partides pressupos-
tàries" per desenvolupar el pla.

Cs, satisfets 
El regidor de Ciutadans Roberto 
Carmany va fer una intervenció 
breu per felicitar els actius impli-
cats en el pla, del qual "n'estem 
molt satisfets". Cs diu que "s'ha 

parlat molt amb la gent i s'ha 
detectat qui realment té proble-
mes".

La regidora Sánchez va explicar 
que la diagnosi del pla va inclou-
re una enquesta presencial a 300 
persones, a més d'una vuitantena 
més a usuàries de serveis socials.

La CUP insisteix en la tarifació 
Maria Oliver, regidora portaveu de 
la CUP, també demanava més con-
creció de recursos i terminis al pla. 
Malgrat això, assegurava que "és 
una de les millors coses que ha 
fet aquest govern", i s'alegrava de 
veure-hi propostes que la CUP ha 
fet durant el mandat. Així, destaca-
va com el pla conclou que l'admi-
nistració ha de deixar espais per 
a l'autogestió, que cal resoldre la 
segregació escolar, la descentralit-
zació, el foment de la bicicleta i que 
els plans d'ocupació siguin d'un any.

Amb tot, insistia: "quan es par-
la de l'accessibilitat a activitats i 
adequar la quota, se'n pot des-
prendre la necessitat de tarifa-
ció social". i MONTSE ERAS

De pana
L'AMERICANA DE PANA ES VA 
CONVERTIR EN PROTAGONISTA
com a "símbol  de consens 
progressista" que havia permès 
aprovar el pla, deia el regidor d'ERC 
Pau Llobet, qui la va citar per primer 
cop al plenari per explicar que quan 
l'alcalde i el portaveu del PSC se la 
van posar, metafòricament parlant, 
els sentia més propers. El portaveu 
del PDeCAT reconeixia no tenir-ne i 
haver "d'ampliar el fons d'armari", tot 
i que considerava que el pla tenia el 
consens de l'estat del benestar, "ho 
compartim tots els que volem que la 
nostra gent visqui més dignament". 
I l'acord sobre les bondats d'aquest 
pla és tal que la CUP considera que 
"cupeja" i ERC, en tot cas, que  
"esquerraneja". Sigui com sigui, 
l'esperit de l'americana de pana va ser 
present al debat, tant que Mayoral va 
recordar quan Terrades en vestia una.

ENVELLIMENT
» Promoció de l'envelliment actiu
» Millora de l'accessibilitat
» Atenció a la dependència
» Detecció i prevenció de 
 l'aïllament social i les situacions 
 de vulnerabilitat

IMMIGRACIÓ
» Reforç de l'acollida
» Ampliació de la xarxa social de
 les persones d'origen estranger

SALUT
» Treball en xarxa dels serveis
 socials i salut mental
» Activitats físiques inclusives

TREBALL I INGRESSOS
» Millora dels plans d'ocupació local
» Simplificació i innovació dels ajuts
» Més coordinació amb el 3r sector

HABITATGE
» Aprofitament de l'habitatge públic
» Innovació vies d'accés a l'habitatge
» Creació d'un dispositiu per a 
 persones sense llar

SUPORT FAMILIAR I AFECTIU
» Treball social d'acompanyament
» Protecció de la infància en risc
» Mesures per assolir la igualtat de 
 gènere

XARXA SOCIAL I COMUNITÀRIA
» Reforç del treball comunitari
» Dinamització d'espais urbans
» Col·laboració amb el teixit social

EDUCACIÓ I CULTURA
» Acció integral per a l'equitat 
 educativa en infants i adolescents
» Acció educativa per a les persones 
 amb menor capital educatiu
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Identificades 50 persones
en un dispositiu contra el tràfic 
de drogues al carrer Girona
Un gran dispositiu policial, di-
jous al vespre al nord del car-
rer Girona, a tocar amb el carrer 
Montcada –entre Granollers i les 
Franqueses–, va permetre inspec-
cionar quatre locals –tres bars i un 
forn de pa– per possible tràfic de 
drogues a petita escala. L'operatiu 
va activar-se després de les quei-
xes reiterades dels veïns, que so-
vint detectaven sorolls i aldarulls 
en aquests locals i sospitaven que 
regularment s'hi feia compraven-
da de substàncies estupefaents.

Davant d'això, es va organitzar 
un dispositiu en el qual van parti-
cipar agents de les policies locals 
de les Franqueses i Granollers, 
dos agents de la Policia Nacional 
–encarregada de temes d'estran-
geria–, i les unitats de seguretat 
ciutadana i ordre públic de l’Àrea 
Regional de Recursos Operatius 
(ARRO) dels Mossos d'Esquadra.

En l'operatiu es van inspecci-
onar els quatre locals, on es van 
obrir fins a tres actes per possi-
bles infraccions administratives 
que seran tramitades per la Ge-
neralitat, i es van identificar fins a 
50 persones entre els encarregats 
dels locals i els clients i persones 
que eren a l'exterior dels locals.

Arran de l'operatiu també es 
van denunciar sis persones per 

Un veí de Lliçà ingressa a 
presó per robar i amenaçar 
amb un matxet a comerços
Els Mossos d’Esquadra de la co-
missaria de Granollers van detenir 
el 23 de gener un home de 49 anys, 
veí de Lliçà d’Amunt i sense ante-
cedents previs, com a presumpte 
autor de tres robatoris amb vio-
lència i intimidació a diversos co-
merços de Granollers i Canovelles. 
Dijous va passar a disposició judi-
cial davant el Jutjat en funcions de 
guàrdia de Granollers, que va de-
cretar-ne l'ingrés a presó.

El primer robatori es va produir 
el 14 de gener a la tarda, quan el 
detingut va accedir a cara desco-
berta a una botiga de queviures de 
Granollers amb un matxet de grans 
dimensions i va amenaçar la treba-
lladora. Va sostreure aproximada-
ment uns 500 euros i va fugir en un 
vehicle tot terreny de color gris. El 

17 de gener, es registrava el segon 
robatori de les mateixes caracterís-
tiques en una farmàcia del carrer 
Molló de Canovelles, d'on el lladre 
es va endur 200 euros en efectiu. 
Finalment, el 21 de gener es va 
produir un tercer robatori en una 
benzinera del carrer Joanot Marto-
rell de Granollers, on les càmeres 
de seguretat de l’establiment van 
enregistrar els fets. En les imatges 
es veu com un individu accedeix 
a l'establiment a cara descoberta 
i intimida la treballadora amb un 
matxet de grans dimensions. En 
aquest cas l’autor va sostreure 100 
euros i va fugir del lloc corrents. 

Els Mossos van determinar que 
l’autor dels tres robatoris era la 
mateixa persona i la van identifi-
car i detenir el 23 de gener. i

SUCCESSOS  L'OPERATIU POLICIAL PERSEGUIA LA COMPRAVENDA A PETITA ESCALA A BARS EL DETINGUT ÉS UN HOME DE 49 ANYS

pOLIcIA LES fRANquESES

Per les obres del centre de salutComença la campanya de poda de l'arbrat
Les obres del nou centre de salut als terrenys
de l'antiga Policlínica s'ha suprimit la filera 
d'aparcament del carrer Girona a l'altura del solar 
i s'ha desplaçat el punt de recollida de brossa, així 
com s'ha alliberat espai a l'altre costat del carrer.

Aquest gener l'Ajuntament de Granollers ha començat la campanya 
hivernal d’esporga de l’arbrat de la ciutat, en el marc de la qual  
actua sobre més de 500 arbres de la via pública. Els treballs
es preveu que finalitzin a finals de febrer, i s’iniciarà la plantació
de nou arbrat als carrers per cobrir els escocells que ara estan buits.

SOCIETAT

tinença il·lícita de substàncies  
–petites quantitats, considerades 
de consum propi–, i cinc persones 
van ser traslladades a la comissa-
ria de la Policia Nacional a Mataró 
per qüestions relacionades amb 
la seva possible estada irregular a 

l'Estat, com tenir ordres d'expul-
sió pendents. Finalment, un noi 
de 25 anys va ser detingut per re-
queriment judicial, ja que durant 
la seva identificació al lloc dels fets 
es va detectar que tenia una ordre 
judicial de detenció pendent. i

Quatre persones ferides a la ronda Nord
Quatre persones –tres dones i un nen– van resultar ferides lleus dijous
a les Franqueses en el xoc d'un vehicle contra el pont de la via de la R3 que 
travessa per sobre la ronda Nord de Granollers (C-352), en terme de les 
Franqueses. En l'accident només hi va haver un vehicle implicat, i durant 
més d'una hora va quedar tallada al trànsit la circulació pel túnel de la 
ronda. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident va produir-se a les 
11.27 h, quan el vehicle va sortir de la via just quan agafava la sortida  
de la ronda Nord per accedir a les Franqueses i Granollers, a l'altura 
de la plaça Francesc Macià, i va impactar contra el pont de la via del tren.

La federació catalana d'Alternativa 
Sindical, sindicat professional de 
seguretat privada, ha denunciat 
l'agressió d'un vigilant de seguretat 
de Renfe mentre estava de servei 
a l'estació de les Franqueses de la 
línia R3. Segons explica el sindicat, 
un grup indeterminat de persones 
va agredir el vigilant el 18 de gener 
"a cops de pedra" i "va deixar-lo 
tirat dins de la caixa de la via", 

de manera que va haver de ser 
rescatat per altres companys. Els 
vigilants de seguretat privada del 
metro i Rodalies fa temps que re-
clamen més recursos per fer front a 
aquest tipus d'agressions, i per això 
el sindicat de Seguretat Privada de 
la UGT ha convocat una mobilitza-
ció el 6 de febrer davant del Depar-
tament d’Interior per denunciar la 
inseguretat i la falta de recursos. 

Agressió a un vigilant de Renfe
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GRANOLLERS. L'església de Sant 
Esteve va acomiadar dissabte 
amb tots els honors eclesiàstics i 
institucionals el bisbe emèrit de 
Solsona, el granollerí Jaume Tra-
serra i Cunillera, que va morir la 
matinada de divendres a la seva 
ciutat natal als 84 anys. La cerimò-
nia va ser oficiada pel bisbe de 
Solsona, Xavier Novell, qui preci-
sament el desembre de 2010 va 
prendre el relleu de Traserra a la 
diòcesi solsonenca. Des de llavors, 
Traserra va tornar a Granollers, a 
la residència familiar de la plaça 
de la Porxada, i fins que la salut li 
va permetre va col·laborar diària-
ment amb la Parròquia de Sant 
Esteve, on per primera vegada s'hi 
ofereix sepultura. Així, Treserra va 
ser enterrat a la capella de la Mare 
de Déu de la Salut, que l'any passat 
es va restaurar i s'hi va instal·lar 
una llosa per a la futura tomba. Al 
comiat van participar-hi nou bis-
bes i un arquebisbe, així com els 
alcaldes de Granollers i Solsona.

dedicar-se a la docència de Dret 
Canònic i impartia classes a la Fa-
cultat de Teologia de Catalunya. 
Va ser prevere de l'Arquebisbat 
de Barcelona, on va ocupar, en-
tre d'altres, els càrrecs de notari 

Traserra va ser ordenat sacer-
dot el 19 de març de 1959, després 
de seguir estudis de dret canònic a 
Bèlgica i de llicenciar-se el Filoso-
fia i Teologia a la Pontifícia Uni-
versitat Gregoriana de Roma. Va 

TONI TORRILLAS

NECROLÒGIQUES  EL GRANOLLERÍ VA MORIR LA MATINADA DE DIVENDRES ALS 84 ANYS

El bisbe Jaume Traserra va rebre 
sepultura a l'església de Sant Esteve

COMIAT  Traserra descansa a l'església de Sant Esteve de Granollers

del Tribunal Eclesiàstic de 1962 a 
1971, secretari-canceller de l'Ar-
quebisbat de 1972 a 1987 i vicari 
general de Barcelona de 1987 a 
1993. A més, va ser canonge de la 
Catedral de Barcelona entre 1986 
i 2001 i degà del capítol catedrali-
ci entre 1994 i 2000.

El papa Joan Pau II el va nome-
nar bisbe titular de Selemselae, 
el 9 de juny de 1993, i va ser con-
sagrat bisbe el 5 de setembre pel 
cardenal Ricard Maria Carles, del 
qual va ser bisbe auxiliar de Bar-
celona. Arran de la retirada del 
bisbe de Solsona, Antoni Deig, el 
papa Joan Pau II el va nomenar 
com a successor d'aquest el 28 de 
juliol de 2001. El 30 de setembre 
va prendre possessió del Bisbat 
de Solsona, càrrec al qual va re-
nunciar en fer 75 anys, quan va 
tornar a Granollers.

Traserra també era membre de 
la Comissió Episcopal per al Patri-
moni Cultural de la Conferència 
Episcopal Espanyola.  M.E.

SEGURETAT

Mor l'històric dels 
Mossos Francesc 
Torrent Massot

Dijous passat va morir als 66 
anys Antoni Picola Llobet, qui 
va ser professor de l'EMT fins 
que va incorporar-se a TV3, als 
inicis de la televisió pública ca-
talana. Hi va exercir com a cap 
del Departament d'Explotació 
–en el marc del qual era respon-
sable de les unitats mòbils–.

COMUNICACIÓ

TV3 acomiada als 66 
anys Antoni Picola

L'històric sergent del cos dels 
Mossos d'Esquadra, Francesc 
Torrent Massot, va morir dissab-
te als 78 anys. Aquest veí de Gra-
nollers va néixer a la Riba (l'Alt 
Camp) i va entrar als Mossos el 
gener de 1966, quan el cos tenia 
només una seixantena d'efectius. 
Concretament formava part de 
la secció dels Mossos d'Esquadra 
de la Diputació de Barcelona. El 
1984 va ser el primer responsa-
ble de l'àrea d'escortes i als 90 va 
ser instructor a l'Escola de Policia.
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Els museus, l'AISS, l'Edison i
l'Espai Cangur volen reduir  
el consum energètic un 10%
Aquest febrer s'engegarà la quar-
ta edició de la marató de l'estal-
vi energètic –l'Estalgia– amb la 
participació de cinc equipaments 
municipals: Museu de Granollers, 
Museu de Ciències Naturals, l’edi-
fici de l'AISS a l'avinguda del Parc, 
el cinema Edison i l’Espai Cangur. 
L’objectiu és reduir en un 10 % 
el consum d’electricitat, aigua i 
gas en relació amb la despesa del 
febrer passat. Un propòsit que 
s’aconsegueix amb la implantació 
de bones pràctiques –reduir hores 
de climatització, tancar els llums 
i modificar horaris de neteja per 
aprofitar la llum natural–, i amb la 
implicació dels treballadors i dels 

usuaris de cada equipament, que 
han proposat accions d'estalvi.

A més de la implantació de bo-
nes pràctiques, la marató té per 
objectiu destinar a combatre la 
pobresa energètica l'estalvi, que 
es quantifica i s'aplica al pressu-
post de Serveis Socials per aten-
dre les persones més vulnerables.

Plantes per millorar l'aire
Com a novetat, la Marató d'en-
guany suma un nou propòsit. Amb 
el lema Planta’t contra el canvi cli-
màtic, s'informarà sobre la funció 
positiva de les plantes a l’hora de 
millorar la qualitat de l’aire en es-
pais interiors. i

MEDI AMBIENT  MARATÓ DE L'ESTALVI ENERGÈTIC

Pas col·lectiu per recuperar l'estany
L'estany dels jardins de Lluís Companys, darrere del pavelló el Parquet, 
començava diumenge un procés de recuperació amb la col·laboració de 
famílies voluntàries. La intenció dels tècnics municipals és naturalitzar la 
bassa amb espècies autòctones que, alhora, són depredadores de mosquits.

TONI TORRILLAS

JORNADA A LA BASSA DELS JARDINS LLUÍS COMPANYS

L’Ajuntament de Granollers pre-
veu comprar quatre pisos per 
ampliar la borsa local de lloguer 
social i reformar una finca per a 
emergències socials de persones 
sense sostre. Aquestes operacions 
es finançaran gràcies a la modifi-
cació de pressupost aprovada al 
ple de dimarts, en què es fa una 
dotació de crèdit extraordinari de 
593.571 euros provinents d'ope-
racions de sòl. "En casos de plans 
parcials en què hi ha una cessió 
obligatòria de terreny, si aques-
ta no es pot fer, es pot convertir 
en aportació dinerària", explica 
el regidor d'Hisenda, Jordi Terra-
des. És el cas, per exemple, de la 
finca de Mercadona al costat de 
l'empresa Benckiser. Segons la llei, 
recursos com aquests només es 
poden utilitzar per comprar sòl o 
bé habitatge. "Són recursos que 
no entren al pressupost ordina-
ri, sinó que s'acumulen en una 

partida extrapressupostària", 
detalla Terrades sobre la proce-
dència del suplement de pressu-
post que s'aprovava al plenari.

Espai insuficient
Actualment l'Ajuntament disposa 
d'un espai per a emergència ha-
bitacional, però reconeix que és 
insuficient. Per això, el consistori 
vol rehabilitar una finca de més 
de 200 metres quadrats per fer-ne 
dos habitatges per donar resposta 
a persones sense sostres i situaci-
ons d'emergències. Aquesta serà 
una de les utilitats de la partida 
de gairebé 600.000 euros. La res-
ta servirà per continuar comprant 
habitatge per a lloguer social –en 
aquest mandat, en el marc del Pla 
d'Habitatge, s'han comprat ja vuit 
immobles–. Terrades recorda que 
durant el mandat s'haurà invertit 
en polítiques d'habitatge més de 
3,6 milions d'euros.  M.E.

HABITATGE  AMB UNA FINCA PER A PERSONES SENSE SOSTRE

El ple de dimarts va donar llum 
verda a l'operació al polígon de 
Can Gordi-Can Català que ha de 
permetre la permuta d'una parcel- 
la municipal al polígon per dues 
propietat del Consorci de la Zona 
Franca i l'empresa Buildingcen-
ter –vinculada a CaixaBank– qua-
lificades per a equipaments a la 
zona més propera al bosc de Can 
Català. Segons l'equip de govern, 
la permuta permet ordenar el po-
lígon industrial amb una parcel·la 
que permetrà construir una nau 
industrial de grans dimensions i 
alhora garantir la preservació de 
la llera del riu i el bosc del sector, 
proper al Pla Director Urbanístic 
(PDU) del Circuit. De fet, l'Ajunta-
ment hi podria projectar un equi-
pament. Com ja va passar amb 
l'aprovació inicial de la permuta, 
el punt va rebre l'abstenció d'ERC 
i el vot contrari de la CUP, que 
malfia de l'operació que considera 
especulativa.  

URBANISME

Últim tràmit per 
a la permuta de 
parcel·les a Can 
Gordi-Can Català

El govern suma 600.000 
euros al pressupost per 
comprar pisos socials

Dilluns van començar les obres 
per asfaltar dos aparcaments al 
barri de Can Bassa, propers al 
pavelló i que suposen una cin-
quantena de places. Un es troba 
a la cantonada del carrers Capcir 
i Pallars; i l'altra, al carrer de Ca-
terina Albert.

Els treballs, que executarà 
Agustí i Masoliver, SA, tenen una 
durada prevista de 15 dies i s'han 

adjudicat per prop de 35.000 
euros (IVA inclòs). Els dos apar-
caments tenen una superfície de 
448,25 i 671.45 metres quadrats, 
respectivament.

Aquests espais eren de sauló 
i quedaven en males condicions 
després de les pluges. Quan esti-
guin asfaltats es preveu que hi pu-
guin aparcar uns 50 cotxes entre 
tots dos espais.  

VIA PÚBLICA  ALS CARRERS CAPCIR I CATERINA ALBERT

Asfaltats dos aparcaments 
per a 50 cotxes a Can Bassa

Entre dilluns i dijous s'asfaltarà el 
darrer tram de les obres del carrer 
de Girona, entre els carrers de l'Hos-
pital i Francesc Ribas. Les tasques 
prèvies a l'asfaltat començaran el 
mateix dilluns. El trànsit, tant de ve-
hicles com d'autobusos urbans i in-
terurbans, es veurà afectat dimarts 
5 i dimecres 6 de febrer. Dijous dia 
7 es pintarà el carrer alhora que es 
podrà circular amb normalitat [més 
detalls a somgranollers.cat].  

Afectacions al 
trànsit de les obres 
del carrer Girona
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P.- Per què apareixen els 
calfreds quan tenim febre?
R.-El calfred és un mecanisme per 
generar calor que executa el nostre 
organisme quan tenim fred o bé en 
els estats febrils. En el cas dels cal-
freds per febre, es deuen al fet que 
davant determinades agressions 
(infeccions), el centre que regu-
la la temperatura de l’organisme, 
que està en el cervell, estableix en 
aquestes circumstàncies un nou 
nivell de temperatura superior a 
l’habitual. Llavors l’organisme, per 
adequar-se a aquesta nova tem-
peratura, produeix els calfreds per 
generar calor.

P.- Què és millor per al dolor, 
l’ibuprofè o l’Espidifen?
R.-En realitat tots dos vénen a ser 
el mateix, tret que en el cas de l’Es-
pidifen es tracta d’una sal (concre-
tament d’arginina) de l’ibuprofè, la 
qual, en teoria, actua una mica més 
ràpid. En línies generals l’ibuprofè 
és	 un	 antiinfl	amatori	 no	 esteroïdal	
amb propietats –analgèsiques, 
antipirètiques i antitèrmiques–- 
molt	efi	caç	 i	segur	sempre	que	no	
se sobrepassin els 1.200 mg al dia. 
No és necessari ajustar la dosi en 
pacients amb tractaments anticoa-
gulants	 o	 en	pacients	 amb	 insufi	-
ciència renal, etc. Les persones que 
pateixen hipertensió arterial han de 
ser cautes a l’hora de prendre’n.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic 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

Una vintena de centres educatius 
de primària i secundària de Gra-
nollers, Canovelles, la Roca i en-
guany també l'escola Camins de 
les Franqueses, participaran en la 
segona edició de la VallèsBot, un 
projecte per introduir la tecnolo-
gia i la robòtica a l’aula i fomen-
tar-ne el coneixement entre els 
joves. La iniciativa va néixer del 
treball en xarxa entre professors, 
centres, ajuntaments i el Centre de 
Recursos Pedagògics amb la idea 
d’oferir solucions a reptes quotidi-
ans de l’entorn a partir de la robò-
tica i el pensament computacional. 
A diferència d’altres projectes de 
vocació tecnològica, la VallèsBot 
no és competitiva i es fa en hora-
ri lectiu, fet pel qual tot l’alumnat 
hi participa –en la primera edició, 
800 alumnes–. La temàtica d'en-
guany serà la millora dels espais 
naturals i els parcs a partir de pro-
postes tecnològiques. Els resul-
tats es presentaran el 29 de maig 
al parc del Congost.  x.l.

EMT

EDUCACIÓ  UNA VINTENA DE CENTRES PARTICIPARAN EN LA SEGONA EDICIÓ DE LA VALLÈSBOT

L'alumnat dissenyarà robots 
per millorar els espais verds

Construint un braç robòtic
La setmana passada, alumnat de 4t d'ESO de l'Escola Municipal del Treball 
(ETM), juntament amb joves italians i francesos, van construir un braç 
robòtic en el marc d'una estada dels alumnes europeus a Granollers, fruit 
d'un programa Erasmus + iniciat l'any passat. Sota el nom Projecte KA219, 
els estudiants treballen en la programació dels robots. Les activitats de
la setmana passada es van cloure amb una presentació de la feina feta.

GRANOLLERS.  Diumenge (12 h) es 
farà un itinerari guiat per alguns 
dels espais que van ser atacats du-
rant els bombardejos de gener de 
1939, ara fa 80 anys, i que van cau-
sar la mort de 36 persones, molts 
dels quals immigrants procedents 
de la província d'Almeria, que eren 
a Granollers treballant en la cons-
trucció de la nova línia del ferrocar-
ril. Aquests espais es senyalitzaran 
amb una rajola commemorativa, 
similar a les que es van instal·lar 
per recordar el bombardeig de 
maig de 1938 però de color negre, 

amb les dates del bombardeig ins-
crites i amb el símbol de Granollers, 
vila oberta a la pau.

El punt de sortida de l'itinerari 
serà la plaça de la Font Verda i el 
recorregut passarà pel passeig 
de la Muntanya i els carrers de la 
Torreta i Josep Umbert. La resta 
d'espais bombardejats s'aniran 
senyalitzant gradualment.

La commemoració comença-
va divendres, coincidint amb els 
actes en record a les víctimes de 
l'Holocaust, amb un espectacle i 
una instal·lació a la Sala Tarafa.  

XAVIER SOLANAS

ART  Divendres una instal·lació davant la Tarafa recordava les víctimes

Itinerari del bombardeig

L’Ajuntament de Granollers i l'Es-
cola de l'Aigua, institució dedicada 
a la formació de l'empresa Aigües 
de Barcelona (Agbar), han signat un 
conveni que estableix les condici-
ons per fer cursos de formació ocu-
pacional i continuada a l'Escola Mu-
nicipal del Treball (EMT). L’Escola 
de l’Aigua té com a objectiu formar 
persones, tant ocupades com en 
situació d'atur, en els diferents per-
fils professionals de l'àmbit de la 
gestió de l'aigua i el medi ambient, 
per millorar les seves capacitats,  
perfeccionar-ne la qualificació pro-
fessional i facilitar-ne la incorpo-
ració al món laboral. L'EMT, per la 
seva banda, imparteix aquest curs 
la segona edició del cicle formatiu 
de grau mitjà de xarxes i estacions 
de tractament d'aigües en la moda-
litat dual (amb pràctiques remune-
rades a l'empresa), amb més de 30 
alumnes matriculats entre primer 
i segon. El conveni amb l'Escola de 
l'Aigua suma a la formació inicial  
–grau mitjà i superior–, la formació 
ocupacional i la continuada.  

FORMACIÓ OCUPACIONAL

L'Escola de l'Aigua 
d'Agbar impartirà 
cursos a l'EMT
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X.L.

TROBADA  Bona part dels assistents van intervenir en la trobada de dimarts
GRANOLLERS. El col·lectiu EnRao-
nar, que des de fa alguns mesos 
impulsa un projecte per enfortir 
el diàleg i la convivència demo-
cràtica en l'àmbit polític, va cele-
brar dimarts una nova trobada a 
la Sala Tarafa a la qual van assistir 
una seixantena de persones, en-
tre les quals representants d'enti-
tats socials i culturals de la ciutat, 
exregidors de diferents organit-
zacions polítiques –Jaume Vernet, 
Pietat Sanjuán, Germán Cequier 
i Ramon Daví–, i exalcaldes, com 
Josep Pujadas i Carme Esplugas. 

L'acte, dinamitzat pel periodis-
ta Eloi Vila, va consistir en una 
presentació del col·lectiu per part 

dels impulsors i la intervenció de 
bona part dels assistents, que van 
compartir la visió personal del 
moment polític actual, ja fos des 
d'un punt de vista emocional o 
més racional. 

Ramon Daví, un dels impulsors, 
explicava que EnRaonar és un col-
lectiu "transversal, demòcrata 
i en cap cas equidistant, ja que 
hi ha gent de diferents sensi-
bilitats polítiques disposades 
a escoltar i dialogar per donar 
maduresa a la democràcia". En 
aquest sentit, les intervencions 
van ser d'allò més diverses pel que 
fa a posicionaments polítics, des 
dels qui consideraven que "en cap 

"Parlar amb qui 
pensa diferent i
respectar-lo és clau
per a la convivència"

CIUTADANIA  EL COL·LECTIU VA PRESENTAR AL DESEMBRE EL SEU MANIFEST FUNDACIONAL I S'ANIRÀ TROBANT CADA MES

Unes 60 persones participen en una trobada 
d'EnRaonar per "enfortir el debat democràtic"

A petició de l'Assemblea Integra-
dors de la Ronda i Sud de Grano-
llers, el ple es comprometia di-
marts a demanar al Govern català 
i a l'Estat que facin les actuacions 
necessàries per la restricció de 
l'accés de vehicles de mercaderies 
perilloses, amb sortida o arribada 
a l'estació de ferrocarril de merca-
deries perilloses, a la ronda Sud i 
a les àrees urbanes de la ciutat, es-
tablint una xarxa o d’itineraris i in-
fraestructures d’accés interurbans. 
El regidor socialista Jordi Terrades 
assegurava que l'òrgan competent 
per restringir el trànsit a la ronda 
és el Servei Català de Trànsit, i que 
l'Ajuntament ja ha fet propostes de 
traçats alternatius dels camions al 
director de l'ens, Juli Gendrau, qui 
encara no ha respost. Mayoral afe-
gia que aquest dijous està prevista 
una trobada amb el conseller per 
parlar de la ronda Sud i la C-17. A 
més, assegura que manté conver-
ses amb el ministeri per al trasllat 
de l'estació de mercaderies.  M.E.

MOBILITAT  

El veïnat vol evitar 
les mercaderies 
perilloses passant 
per la ronda Sud

cas hi ha hagut un debat demo-
cràtic sobre la independència, 
sinó un debat identitati imposat 
i excloent", fins als qui valoraven 
"l'empoderament popular i l'in-
terès de participació democràti-
ca que ha generat el procés". 

En tot cas, tothom coincidia en 
la necessitat de poder tractar el 
debat independentista amb natu-
ralitat i respectar aquells qui pen-
sen diferent. "Cal molt diàleg per 
reconduir d'una manera pacífi-
ca i democràtica la situació ac-
tual", apuntava la Dolors. "Hem 
confós democràcia amb anar 
a votar quan ens convoquen, i 

amb això no n'hi ha prou; de-
mocràcia és tenir sentit crític, 
participar i expressar respec-
te per l'opinió de l'altre", deia 
l'Antonio. "Si fins ara hem estat 
capaços de parlar amb norma-
litat, en el futur també hem de 
ser-ne capaços", afegia l'Elena.

Pietat Sanjuán, una altra de les 
impulsores, apuntava que el dià-
leg des de la diferència enriqueix 
la convivència pacífica entre ve-
ïns. "Sabem que no podem can-
viar el món, però amb accions 
com aquesta sí que podem can-
viar l'entorn més immediat", as-
segurava.  x.l.
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GRANOLLERS. Les més de 700 per-
sones inscrites com a electores en 
el procés de Primàries Granollers 
estaven convocades divendres a 
un acte per conèixer els candidats 
inscrits fins ara i disposats a con-
córrer a les eleccions municipals 
–el termini es tanca dilluns–. Ara 
com ara hi ha inscrits el filòsof i so-
ciòleg Andreu Ballús; el regidor de 
Demòcrates Oriol Vila; el portaveu 
nacional de Joves Demòcrates Jor-
di Planas; i Carles Canet, profes-
sional del món audiovisual. Tots 
quatre van explicar els motius que 
els han impulsat a presentar-se.

Carles Canet, de 54 anys i dedi-
cat al món audiovisual, conside-
rava que “políticament estem 
encallats” i que “els partits i po-
lítics actuals no ens duran a la 
independència”. En aquest sentit, 
deia, “faig el pas perquè som els 
electors i la societat civil els que 
hem d’empènyer endavant”.

Vila, en canvi, es mostrava fa-
vorable a l’existència del partits 
“sempre que siguin instruments 
útils que s’adaptin a cada mo-
ment”. Vila defensava les primà-
ries perquè “sacsegin” el panora-

apuntava que “la república també 
s’ha de fer des dels ajuntaments”.

Andreu Ballús, per la seva ban-
da, deia que “la política institu-
cional està capturada per unes 
dinàmiques que no permeten 
avançar”, i explicava que es pre-
senta per “regenerar la políti-
ca”. En aquest sentit, deia, “tinc 
capacitat i sóc poc tradicional, 
i ara més que mai calen perfils 
atípics que no estiguin ficats en 
el joc de la política”.  x.l.

ma polític. “No podem continuar 
fent el mateix que hem fet fins 
ara, perquè estem estancats”. 
“Cal sacsejar-ho tot per fer un 
salt endavant, tant a Catalunya 
com a Granollers”, deia.

Planas, emprenedor de 23 anys, 
assegurava que els partits polítics 
“no s’adapten prou a les demanes 
de la societat” i afegia que “parti-
cipar en primàries és la manera 
de posar el meu granet de sorra a 
la causa independentista”. Planas 

Un centenar de persones va par-
ticipar dissabte a les segones 
jornades Federalisme i Munici-
pi, organitzades per Federalistes 
d'Esquerres i centrades en els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Hi participa-
ven, entre d'altres, Joan Herrera, 
exdiputat d'ICV i ara director de 
l'Institut per a l'Estalvi d'Energia 

–organització que depèn del Mi-
nisteri de Transició Ecològica–, 
qui considera que el sistema que 
s'utilitza actualment per calcular 
el preu de l'electricitat fa que el 
cost per a l'usuari, "encara que 
sigui legal, és immoral i també 
ineficient". "Espanya és rica en 
biomassa, vent i sol, però molt 
pobre en energies d'origen fòs-

XAVIER SOLANAS

POLÍTICA  FINS DILLUNS ESTÀ OBERT EL REGISTRE PER PRESENTAR-SE AL PROCÉS EL MANIFEST APEL·LA A LES ALIANCES DE LES ESQUERRES

Quatre candidats a Primàries

CANDIDATS  Ballús, Canet, Planas i Vila, a l'acte de divendres

Joan Herrera: "El preu 
de l'energia és immoral"

sils, de manera que cal apostar 
per aquestes noves fórmules", 
deia,  sobretot quan el cost de 
l'energia fotovoltaica ja és un 70% 
inferior a la importada. 

A la sessió hi havia també l'ex-
consellera i exalcaldessa de Mo-
llet, aleshores al capdavant del 
Consorci del Besòs, Montserrat 
Tura, qui considerava que la lluita 
pel medi ambient forma part de la 
lluita de classes. "No és casuali-
tat que els rius contaminats no 
passin mai a prop de les cases 
dels rics", concloïa.  

Homenatge de les JERC a Martí Marcó
Jovent Republicà –les Joventuts d'Esquerra Republicana (JERC)–  
promovia dissabte a la Porxada una acte per commemorar el 40è aniversari 
de la mort del militant independentista Martí Marcó, que va ser abatut  
a trets per la Policia Nacional a Barcelona en considerar-lo militant  
de Terra Lliure. S'hi va llegir un manifest que reivindicava el llegat de  
l'independentisme dels 70 i 80, així com apel·lava les organitzacions de 
l'esquerra independentista a teixir aliances.

X.SOLANAS

La Crida-CUP convida Albert Botran 
per parlar de l'acció antifeixista
La Crida per Granollers - CUP organitza avui, dijous (19.30 h), a La Fi-
ladora –carrer Navarra, 14– l'acte 80 anys plantant cara al feixisme a 
Granollers, amb motiu dels 80 anys de l'entrada de les tropes feixistes 
a Granollers, el  28 de gener de 1939. Hi participaran els historiadors 
Albert Botran –membre del secretariat nacional de la CUP– i Eduard 
Navarro –regidor de la CUP a l'Ajuntament de Granollers–. 

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
20/01 Cándida Antúnez Sancho 73 anys
21/01 Isabel García Muñoz 69 anys
21/01 Trinidad Cuadrado Porcuna 86 anys
21/01 Joaquín Rubio Membrive 62 anys
22/01 Vicenta Boluda Samon 93 anys
22/01 Adela Serratusell Abella 98 anys
22/01 Carmelo Sánchez González 52 anys
22/01 Francisco del Valle Prieto 87 anys
23/01 Teresa Francàs Genebat 95 anys
23/01 Francisca Campaña Ruiz 89 anys
24/01 Emilio Iglesias Pérez 60 anys
24/01 Leovigildo Martínez Castaño 94 anys
24/01 Paqui García García 79 anys

24/01 Andrés Peñas Gosálvez 76 anys
24/01 Francisco Valverde Lorenzo 70 anys
25/01 Lorenzo álvarez Grifoll 81 anys
25/01 Jaume Traserra Cunillera 84 anys
26/01 Francesc Torrents Massot 78 anys
26/01 Humberto López Alcaraz 78 anys
26/01 Gori Resina Ocerans 56 anys
26/01 Capilla Ramírez Martos 64 anys
26/01 Saturnino López Lizondo 91 anys
26/01 Núria Font Teixidó 96 anys
27/01 Francisca Ariza López 84 anys
27/01 Josep Jofre Jaumira 93 anys
28/01	 Vicenç	Viaplana	Oliveras	 95	anys
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pREciSAMOS piSOS y cASAS  EN AlquilER y vENTA

GRANOLLERS. C. Valencia. Sup 70 m2 3 
hab. Comedor, cocina, 2 baños.  Calefac 
gas. A.A. Parquet. Parking incluido. P. 750 
€/mes (Ref 969)

GRANOLLERS. C. Inginier. Centro. Sup 
bajos 25 m2, sótano 90 m2. P. 60.000 € 
(Ref 397)
GRANOLLERS. Rosselló. Sup. 207m2 + 
121m2 altillo. Acceso independiente a al-
tillo. Fachada 10 m . Cristaleras. Puertas 
metálicas. P. 180.000 € (Ref.292)
GRANOLLERS. Crtra Masnou. Sup 382 m2. 
Bajos 192 m2. P 160.000 € (Ref 395)
GRANOLLERS. Julià Centelles. Sup. 311 m2. 
Fachada 10 m. Muy luminoso. Luz y agua.. 
P. 290.000€  Alquiler 1.000 €(Ref.385)

GRANOLLERS. Josep Mª de Sagarra. 
Sup. 100 m2. Esquinero fachadas 21 
m. Instalaciones bar. Mesas y sillas de  
madera maciza. Chim. de obra. Aseos 
y trastero. Rejas en puertas y venta-
nas. A.A. P.V. 140.000 € (Ref.396)

GRANOLLERS. Rafael Casanovas. 
Sup. 245 m2 + 40 m2 altillo. Totalmente 
acabado. 14 m. fachada. Vidrieras y 
persianas eléctricas. Aseos. A.A. Alar-
ma. Agua y luz. altura 5 m.  
P. 1.500 €/mes (Ref.860)

PISO EN ALQUILER

LOCALES EN ALQUILER

PARQUINGS VENTA/ALQUILER

LOCALES EN VENTA

GRANOLLERS.  Pizarro. Sup. 62 m2. Cerca 
Estación. tren. 2 despachos. Aseo. Per-
sianas eléc. Cristaleras. Luz y agua. P. 
120.000 € 19,9 M ptas (Ref.370)
GRANOLLERS. Vidal i Jumbert Sup. 75 m2. 
Fachada 8 m. Suelos gres, Cristaleras, 
puertas eléctricas,  Carp. alum. Aseo. A.A. 
P 160.000 €  (Ref. 318) 
GRANOLLERS.  Prat de la Riba.  Sup. 250 
m2.  Fachada 10,6 m. Suelos, cristale-
ras, aseo, alarma.  Venta y alquiler op. 
(Ref.352)

GRANOLLERS. Sant Roc. Centro. Sup 
47+33 m2. Agua, Luz. P. 4.500€ (Ref.993)
GRANOLLERS. Centro. C. Santa Anna. Su-
prf 80 m2. Instalac. Cristaleras, ilumn, A. 
Acond., P. 3.500 €/mes (Ref 985)

GRANOLLERS. Roger de Flor. Sup. 45 m2. 
Cristalera. Parquet. Aseo. Hay 3 divisio-
nes. Luz y agua. P. 590 €/mes (Ref.991)
GRANOLLERS. C. Balmes. Con instalac, 
cristaleras etc.  Sup 150 m2.  P 860 €/mes. 
(Ref 986)
GRANOLLERS. Perpinyà. Sup. 292 m2. 
Casa/local céntrico. Bajos 117+250 m2 
jardín, 4 hab y baño. planta superior 117 
m2 4 hab, baño y terraza Altillo. Patio. 
Ideal restaurante con jardín de 250 m2. P. 
5.000 € (Ref.924) 
GRANOLLERS. Balmes. Sup. 150 m2. Pav 
gres. A.A. Aseo. Cristaleras. Persianas. 
Luz y agua. P. 860 €/mes (Ref.986)
GRANOLLERS. Girona. Sup. 73 m2. Pav 
gres. Cristal. Persianas. Luz y agua. P. 
1.000 €/mes (Ref.984)
GRANOLLERS. Roger de Flor. Sup. 150 m2. 
A dos calles. Fachada 5,25 m. Cristaleras 

y persianas. A.A. Luz y agua. P. 1.000 €/
mes (Ref.983)
GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 51 
m2. Peluquería equip. Cristaleras. Persia-
nas.  P. 500 €/mes (Ref.941) 
GRANOLLERS. Manuel Cornella. Sup 170 
m2.	Chafl	an.	22	m.	fachada.	Pav	Gres.	  P. 
A. 550€/mes.  Venta 138.000 € (Ref 909)
GRANOLLERS. Pº Muntanya. Sup. 269 m2a 
1.614 €/mes y altillo 432 m2 a 864 €/mes. 
Zona comercial. 2 niveles. 269 m2. 2º nivel 
432 m2. Fachada 9 m. Altura entre 4,10 y 
4,60 m. P. 2.480 €/mes (Ref.810)
GRANOLLERS. Voluntaris. Sup. 200 m2 + 
250 m2 patio. 2 escaparates. A dos calles. 
Ofi	cina	20	m2. Almacén 70 m2. A.A. Luz y 
agua. 2 pk opci. P.  900 €/mes (Ref.797)
GRANOLLERS. Conca Besos. Caprabo 
Sup. 750 m2. Local-almacén. Puerta ca-
miones. Aparcamiento. Luz y agua. Buena 

GRANOLLERS. Ausies March. Para coche 
mediano. Buen acceso. No hay pilares. 
4,20x 2,20 m. P. 8.000 € (Ref.165)
GRANOLLERS.  C. Lliri-Sant Esteve. Al-
quiler. 4,65 x2,20 m. P. 12.000 € (Ref 120)
GRANOLLERS. Princesa. bajo patio cole-
gio. 5,55 x 2,35 m. P.V. 12.000 € y alquiler 
50,-€/mes (Ref.164) 
GRANOLLERS.  Pº Montaña. P.  64 €/mes  
y  72 €/mes  plaza grande. También para 
motocicletas.  (Ref. 8).

GRANOLLERS. Tarafa-Inginier. 
Sup. 72 m2. Céntrico. Esquinero. Pav 
parquet. Aseo. A.A. Luz y agua. P. 650 
€/mes (Ref.989) 

GRANOLLERS. P. l. Torras i Bages.
Sup 45 m2. Cristaleras, puerta eléc-
trica, aseo, P. 550€/mes (Ref. 935)

GRANOLLERS. C. Girona-Inginiers.
C. Girona-Inginiers. Superf 60 m2, 
pavimentos, instalac. Aseos. A. A. P. 
1.200 €/mes (Ref 868)

situación. P. 2.250 €/mes (Ref.974)
GRANOLLERS. Princesa. Sup. 180 m2. 
Buena situación. Pav terrazo. Aseo. Pre 
instalación A.A. Persianas. Luz y agua. 
P.700 €/mes (Ref.964)
GRANOLLERS. C. Francesc Macía.  Su-
perf 53 m2 planta, +54 m2 piso y 45 m2 
patio. Con instalac.  A.A.  P. 800 €/mes 
(Ref 865)
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social
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somgranollers@diarisom.cat somlesfranqueses@diarisom.cat

Bústia

Consumir a qualsevol preu?

Un dels últims pijames masculins que l’em-
presa Tezennis ha llançat al mercat aquest 
any porta dibuixat al pit una etiqueta simu-
lant les instruccions de com rentar la peça 
en qüestió. Hi diu, en anglès: “Instruccions 
per netejar-ho: [símbols]. O dóna-li a la teva 
mare. Ella sap com fer-ho)”.

Som conscients, i sempre ho hem sigut, 
que la indústria tèxtil i de la moda són un 
exemple flagrant de com el capitalisme ens 
sotmet a totes: primer durant el procés de 
producció, explotant a moltes dones de 
classe treballadora, i, després, intel·lectu-
alment, reproduint la cultura patriarcal en 
els seus productes. Aquest pijama no és pas 
un fet aïllat, no és un “error” o “accident” 
d’aquells que “segur que no tornaran a pas-
sar”. És, en realitat, el pa de cada dia.

La normalitat de la pressió estètica i la 
cosificació dels nostres cossos és la rutina 
de la submissió femenina a l’home i la de 
la classe obrera als interessos del capital. 
Posem-nos un moment a la pell d’una dona 
treballadora en un dels principals centres 
de producció de la casa Calzedonia a Siri 
Lanka: suportant intenses i perllongades 
jornades laborals en unes condicions pre-
càries per un sou miserable. El seu produc-
te beneficia als empresaris que l’exploten i, 
a més, transmet un missatge explícitament 
masclista. Forçada a treballar en contra de 
la seva classe i del seu sexe.

I no cal anar tan lluny. El mateix passa 
amb les dependentes dels nostres centres 
comercials, outlets, o d’allà on siguin. En 
tots dos casos es tracten de dues de les 
feines menys remunerades que, curiosa-
ment, la majoria de llocs de treball els ocu-
pen dones.

És per aquest motiu que vam dur a ter-
me la campanya de Nadal anomenada: 
Consumir a qualsevol preu? L’objectiu era 
conscienciar a la gent de tot el que suposa 
comprar, què comprar i on comprar, així 
com fer una crítica flagrant a l’actual model 
de consum excessiu i irresponsable. Perquè 
això és el que fem avui en dia: comprar, 
gastar, llençar i tornar a comprar. Fins i 
tot, sovint, ni tan sols ho necessitem, però 
tot i així, comprem. I, en aquest sentit, en el 
nostre ambient més proper, només fa falta 
acostar-te al centre comercial La Roca Villa-
ge per fer-se una idea de fins a quin punt 
això arriba i es perverteix. Bé, de fet, durant 
aquest període de rebaixes, intentar en-
trar-hi t’ocupava una mitja hora de temps, i 
un cop arribaves al pàrquing ni tant sols po-
dies trobar aparcament. Tot estava saturat, 
tothom deixava el cotxe en el primer lloc 
que veia, desesperats per poder aconseguir 

productes al millor preu possible. I així, dia 
rere dia, qualsevol es podria pensar que ha-
víem tornat a recuperar els anys de bonan-
ça econòmica, i que l’elevada persistència 
de la taxa d’atur i un salari mitjà indigne 
eren coses simplement del passat.

Tanmateix, aquest escenari dista molt del 
panorama actual. Així doncs, des del Jovent 
Republicà som plenament conscients que el 
consumisme és una peça clau sobre la qual 
es sustenta l’engranatge capitalista. Consu-
mim allò que s’ajusta a les nostres econo-
mies, essencialment allò més barat. Això 
tindria sentit si fos de forma responsable i 
conscient. Si més no, ho fem sense pregun-
tar-nos les conseqüències, en tot allò que 
estem alimentant rere aquest consum. Ens 
referim, doncs, a la precarització de les con-
dicions de treball i dels sous rebuts durant 
tot el procés de fabricació, distribució i ven-
da, i el foment de les desigualtats inherents 
a tot aquest sistema. Perquè tots sabem 
prou bé que tot el benefici generat es repar-
teix entre els propietaris, els empresaris. 
D’aquesta forma, creiem fermament que cal 
combatre’l fins enderrocar-lo, i treballar en 
la direcció d’una societat de tipus socialista. 
Una societat que sigui digne, una societat 
de totes i tots de forma igual, una societat 
respectuosa amb el medi ambient.

El proper cop, consumiràs a qualsevol 
preu?

 martí abril i júlia mumany / jOvENT 
REpublicà dEl vAllèS ORiENTAl

Vuitè concert solidari
Quan vam començar l’any 2009 el grup En-
treMares va ser com a un grup de criança 
normal, per parlar de com criar els nostres 
fills, de com ens sentim com a mares i pares, 
etc.

Durant aquest temps, hem fet tallers i 
xerrades de tots tipus, i de cada una de les 
activitats que hem organitzat ens sentim 
felices i contentes de la resposta que tenen 
vers cada una de les famílies, mares, pares i 
nens i nenes que hi han vingut.

Però quan vam començar a organitzar 
aquest concert solidari el 2012 –per recap-
tar fons per a la investigació contra el càn-
cer infantil– tot plegat va agafar una altra 
perspectiva, i la utilitat del perquè de tot 
plegat ha agafat molta més força. 

Per tant, no cal que us expliquem més co-
ses, només us demanem que vingueu una 
tarda del mes de febrer a gaudir en família 
d’un concert fet a la mida dels més petits, 
però amb una història darrera molt més 
gran que tots nosaltres plegats!

Ens veiem el dia 9!
 associació entremares

Les persones necessiten cobrir
les necessitats bàsiques per viure,

i protegir-se del fred n’és una.
 És un dret que administracions i

empreses han de promoure

En el ple de l’estat de la ciutat, l’alcalde de Granollers ja feia pública una 
dada sorgida del procés de diagnosi per elaborar el pla d’acció social. El 36% 
de granollerins no podrien afrontar un imprevist de 750 euros –fruit d’una 
avaria o d’un tractament mèdic, per exemple– i els impediria arribar a final 
de mes. Aquesta i altres dades palesen una vulnerabilitat econòmica i social 
que, un cop passada la crisi –suposadament–, s’ha fet crònica a la societat. 
És evident que els darrers anys les desigualtats socials han crescut i que 
seran les discriminacions que això suposa que s’hauran de combatre des de 
les administracions i també des de la societat civil. 

En aquest context el pla d’acció social s’ha convertit en una eina que ja no 
és necessària, sinó que és imprescindible, si es vol una ciutat avançada que 
vetlli per la igualtat d’oportunitats de tots els seus veïns.

Les mesures d’emergència social sobrevingudes arran de la crisi,  
malauradament, s’han de mantenir. Però cal també una mirada llarga per 
afrontar els reptes del futur a l’entorn de la justícia social i una planificació 
per guiar la propera dècada.

Sens dubte, l’aprovació del pla d’acció social és una bona notícia per 
a Granollers –la unanimitat en el plenari ho corrobora–. Ara caldrà estar 
amatent a les accions concretes que se’n derivin i avaluar-les. I, sobretot, 
assegurar-se que no sigui paper mullat.

PLA PER A LA JUSTÍCIA SOCIAL
Editorial

Antropòloga
TRINA MILÁNPlatxèria

que ens caigui la cara de vergonya?
Estem deixant que allò important s’ama-

gui darrere de la barroera primacia interes-
sada d’uns pocs contra de la gran majoria.

Si no fem res, els propers drets concul-
cats seran altres, i ens arribaran a tots, 
molts més dels que en aquest moment 
gaudim d’escalfor a casa.

La necessitat de salvar les persones és 
l’evidència que alguna cosa no funciona. 
En un món tecnificat, la pèrdua de drets 
no es pot permetre. Sabem que els guanys 
de les elèctriques són desmesurats, que 
les portes giratòries funcionen, i sabem 
que hi ha gent que mor en el civilitzat se-
gle XXI. No seria hora que algú amb capa-
citat i poder es negui a pagar a aquestes 
empreses que permeten aquest pillatge?

an augmentat els incendis a les 
cases a Catalunya, des del 2014 
ençà. Quasi un 14%. I alguns, 
molts, amb resultat de mort. 

Les dades esgarrifen. La major part dels 
incendis són a l’hivern, a pisos de Barce-
lona i àrea metropolitana. Especialment a 
cases de persones grans o amb pocs mit-
jans econòmics, aquestes persones són les 
que moren.

Els Bombers i els ajuntaments han publi-
cat les dades que han estat notícia a la ma-
jor part dels diaris catalans. I em pregunto: 
com pot ser que en un país del primer món 
convisquin els avenços més futuristes amb 
la pobresa més extrema? És una vergonya. 
Perquè tot plegat es deu a que tenim unes 
empreses energètiques i uns governs que 
protegeix el pillatge legal.

Les persones necessiten, abans de res, 
cobrir les necessitats bàsiques per viure, i 
protegir-se del fred és una d’elles. Aquest és 
un dret que les administracions i les empre-
ses han de respectar i promoure.

Podem aixecar el cap cada matí sense 

H
INCENDIS
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

FEBRER 
2019

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

PROGRAMACIÓ DESTACADA

COSTOS, MARGES 
I BENEFICIS. PER 
QUÈ NO ÉS EL MA-
TEIX FACTURAR QUE 
GUANYAR DINERS?
Horari: 9.30 a 13.30  h
Formació de 8 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat

Consolidar els coneixements 
bàsics a nivell comercial, 
comptable	 i	 fi	scal	 per	 em-
prendre una activitat amb èxit.

5 i 12 DE FEBRER
COM EVITAR ELS 
IMPAGATS I COM 
GESTIONAR-LOS?
Horari: 9.30 a 12.30 h
Formació de 3 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat

Com evitar els impagats?
Com gestionar el cobra-
ment: Requeriment previ. 
Demanda inicial de proce-
diment monitori. Procedi-
ment verbal

6 DE FEBRER
INDÚSTRIA 4.0 EL 
2019: ON SOM I 
COM CONTINUAR 
AVANÇANT 
Formació de 2 h
Empresa | Granollers Mercat
La jornada s’emmarca dins 
el programa per l’impuls a 
la innovació tecnològica i la 
indústria 4.0 que Granollers 
Mercat	juntament	amb	EURE-
CAT	van	iniciar	el	març	del	2018	
i	 que	 fi	nalitzem	 amb	 aquesta	
conferència oberta a tot el 
teixit empresarial.

6 DE FEBRER
COM MUNTAR 
UNA EMPRESA 
Horari: 9.30 a 12.30 h
Formació de 2.5 h
Emprenedoria
Granollers Mercat

Característiques de les prin-
cipals formes jurídiques. Trà-
mits	 de	 constitució,	 fi	scalitat	
i llicència d’activitat.  Ajuts i 
subvencions: capitalització de 
la prestació d’atur, ajuts per 
la creació d’empresa. Opcions 
de	fi	nançament...

7 DE FEBRER
PLANIFICA LA 
TEVA WEB 
Horari: 9.30 a 12 h
Formació de 3 h
Emprenedoria
Granollers Mercat

Factors claus a tenir en comp-
te perquè la nostra web esti-
gui alineada 
a la marca 
d’empresa i 
als objectius 
e c o n ò m i c s 
esperats.

4 DE FEBRER

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

CHICA PARTICULAR Y FIES-
TERA. Me llamo Susi. Madu-
rita, 50 años, gordita y cari-
ñosa. 150 de pecho natural, 
soy guapa, me gustan los 
besos con lengua, francés 
natural. Todo tipo de servi-
cios. LLÁMAME 698 233 361

CONTACTES
RELAX

IMMOBILIÀRIA
LLOGUER

SERVEIS

S’OFEREIX AUTÒNOMA Per 
portar comptabilitats/Fis-
cal/Impostos, a Pimes i au-
tònoms. Tel. 651 04 00 07.

S'OFEREIX SENYORA AMB 
TÍTOL D'AUXILIAR CLINICA 
per estar interna en una 

casa per cuidar gent gran.  
Montserrat. T. 630 012 425.

ALQUILER PISO EN GRA-
NOLLERS. C. Valencia. 70m2 
3hab. Comedor,cocina, 2 
baños. Calefac gas. Parking 
incl. P. 750 €/mes (Ref 969). 
EMINAD. T. 93 870 36 66

 666 525 006 (professional)

Per empresa jove i dinàmica d'instal.lacions de sistemes d'alta eficièn-
cia energètica situada a la zona del Vallès Oriental-Osona, busquem: 
TÈCNIC/A D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (Ref.0102-01)
Candidats/es amb formació a nivell de CFGM o CFGS en Energies renova-
bles, Electricitat, etc i amb coneixements en les àrees de Calefacció, Aire 
Condicionat i Energies renovables.  Experiència mín. de 4 anys en la rea-
lització	d'instal.lacions	tèrmiques	per	a	edificis:	calefacció,	aire	condicio-
nat,	bomba	de	calor,	 fontaneria,	 sanejament,	energies	 renovables.	 FUN-
CIONS:	Realització	d'instal·lacions	tèrmiques	per	a	edificis:	calefacció,	aire	
condicionat, fontaneria, sanejament, bombes de calor, calderes,... Gestió 
d'equips de treball per a les instal·lacions. Gestió de les instal·lacions: com-
pra	de	materials,	seguiment	planificació,	recursos,...CONEIXEMENTS	/EX-
PERIÈNCIA: Instal·lacions de bombes de calor aerotèrmiques. Energies re-
novables: fotovoltaica, biomassa, geotèrmia. Ús d'aplicacions de gestió per 
ordinador:	Word,	Excel.	Ús	d'aplicacions	especifiques	per	a	gestió	d'obres	
i/o instal.lacions: Presto, TCQ. Valorable: coneixements en Instal.lacions 
elèctriques i de control i en PRL. S'ofereix contracte estable i directe amb 
l'empresa. Retribució: 24-30.000 € bruts anuals en funció de l'experiència.

Empresa situada a 
Granollers, del sector 
fabricació de maquinària 
industrial i manteniment 
precisa un: 
TORNER/A (Ref.0102-02)
Persona amb experiència en 
torns. Persona amb formació 
mecànica, a través de FP II 
o CFGM i CFGS. Experiència 
mínima de 5 anys en feines 
de taller, com a torner. S'ofe-
reix contracte directa amb 
l'empresa, feina estable previ 
periode de prova, horari partit 
de dilluns a divendres. Feina 
estable. Experiència: Més de 5 
anys d'experiència en torn.

Multinacional química fabricante 
de soluciones plásticas, ubicada 
en el Vallès Oriental , precisa 
incorporar: 
VERIFICADOR/A DE CALIDAD 
(Ref.0102-03)
Candidatos/as con formación a 
nivel CFGM o CFGS en Análisis y 
control de calidad o similar. Ex-
periencia mínima de 3 años en 
dptos. Calidad, realizando tareas 
de	verificador.	Imprescindible	nivel	
básico de inglés. Conocimientos a 
nivel	de	paquete	Office.	Se	ofrece	
contrato directo y estable con la 
empresa. Turno rotativo mensual-
mente de lunes a viernes. Sueldo 
aprox. 21.500 € brutos anuales.

Multinacional del sector alquiler vehículos industriales, 
ubicada en zona del Vallès Oriental, precisa : 
MECÁNICO/A AUTOMOCIÓN (VEHÍCULOS INDUSTRIALES)
(Ref.0102-04)
Candidatos/as con formación a nivel de CFGS o FP II Mecánica, 
Electromecánica de vehículos, Automoción o similar. Se respon-
sabilizará del mantenimiento y revisión de los vehículos indus-
triales. Sus responsabilidades serán: Diagnóstico de averías. 
Reparación mecánica y electricidad del automóvil. Mantenimiento 
básico de vehículos industriales. Inspecciones periódicas y diag-
nosis de los vehículos industriales. Se valora experiencia en: 
Reparaciones de vehículos industriales. Reparación de vehículos 
ligero. Se valorará experiencia mecánica en vehículos de frío. Im-
prescindible estar en posesión del Carnet C. Se ofrece contrato 
estable y directo con la empresa. Horario de lunes a viernes de 9 a 
13h. y de 15 a 19h. Sueldo aproximado en función de la experiencia: 
19-21.000 € brutos anuales. Se valorará residencia en la zona del 
Vallès Oriental.
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ECONOMIA
Dinar-tertúlia de la UEIExperiències de digitalització a les pimes
La Unió Empresarial Intersectorial (UEI) ha 
organitzat per dijous 7 de febrer, de 12 a 15 h, 
un dinar tertúlia sobre la incorporació de la 
realitat augmentada a la indústria. La xerrada 
anirà a càrrec de l'especialista Josep Ortega.

Granollers Mercat i el centre tecnològic Eurecat celebraran dimecres la 
jornada La indústria 4.0, on som i com continuar avançant, en què s'exposarà 
l'experiència en digitalització de l'empresa Tecnomatrix, de Lliçà de Vall, 
dedicada a l'automoció, i es donaran eines per gestionar un procés de
digitalització de les pimes. La sessió es farà a la seu de la UEI de 15 a 18 h.

GRANOLLERS. CCOO del Vallès Ori-
ental, Maresme i Osona va celebrar 
dijous el 20è aniversari del seu lo-
cal a Granollers, al carrer Pius XII, 
5-6, amb un acte que va aplegar 
desenes d’afiliats a l’organitza-
ció. La trobada va començar amb 
una taula rodona sobre la situació 
actual del mercat de treball i l’or-
ganització sindical, moderada per 
Dolors Llobet, secretària d’Atenció 
a l’Afiliació, Estudis i Coordinació 
de Direcció de CCOO de Catalunya, 
en què van participar-hi els ex- 
secretaris generals del Vallès Ori-
ental Ramon Pla, Ovidi Huertas i 
José Cachinero, qui va recordar les 
dificultats per consolidar un local 
a Granollers arran de les disputes 
pel patrimoni sindical amb l’Ajun-
tament. “Eren èpoques de canvis 
organitzatius, fusió territorial, 
creixements i encaixos interns”, 
recordava. Amb tot, afegia, “CCOO 
sempre ha sabut adaptar-se als 
canvis d’acord amb l’evolució 
del mercat de treball”.

Javier Pacheco, secretari general 
de CCOO de Catalunya, va destacar 
l’arrelament del sindicat al ter-
ritori per mitjà del local, però va 
indicar que “el principal valor de 
l’organització són les persones, 
activistes i militants”, que han 
fet que el local de Granollers sigui 

X.L.

RECONEIXEMENT  El sindicat va valorar la trajectòria d'uns 60 afiliats

SINDICATS  EL SECRETARI GENERAL A CATALUNYA, JAVIER PACHECO, PARTICIPA EN LA TROBADA

“un espai de trobada de la classe 
treballadora i per donar respos-
ta a les situacions del mercat de 
treball quan hi ha problemes”.

Un sindicat en creixement
Actualment el sindicat compta amb 
142.000 afiliats, dels quals la Unió 
Intercomarcal del Vallès Oriental, 
Maresme i Osona en té 14.900 i 
3.500 delegats, xifres que suposen 
una representativitat del 41,4% de 
les persones treballadors de Cata-
lunya. “Això ens permet afrontar 
reptes com corregir la tendència 
de precarització del mercat de 
treball, que ha de millorar en 
qualitat per dignificar-se i alho-

ra lluitar contra la pobresa i la 
desigualtat social”, deia el secre-
tari general de CCOO de Catalunya, 
Javier Pacheco.

El secretari comarcal actual, 
Gonzalo Plata, recordava per la 
seva banda el paper del sindicat 
en la recuperació dels drets labo-
rals. “Tothom reconeix a CCOO la 
seva independència i capacitat; 
per això som la primera força 
sindical del país i l’entitat més 
gran de Catalunya”, deia. L’acte 
va acabar amb un reconeixement 
a una seixantena de persones que 
enguany fa 25 anys que estan afili-
ades al sindicat, amb lliurament de 
plaques, pins i fotografies. i x.l.

CCOO celebra el 20è aniversari 
del seu local a Granollers

GRANOLLERS. El Grup Estabanell ha 
fitxat Rafael Benjumea com a direc-
tor d'Estabanell Energia després 
que l'any passat la firma arribés 
a un acord per posar fi a la relació 
laboral amb el fins llavors director 
executiu de l'empresa, Santi Mar-
tínez, i el director comercial, Felipe 
Calvo. La incorporació de Benjumea 
s'emmarca "en una clara aposta 
per reforçar el creixement de 
la comercialitzadora Estabanell 
Energia". Llicenciat en Dret i màs-
ter en Administració d’Empreses, 
acumula més de 20 anys d’experi-
ència al sector energètic en els 
àmbits de la comercialització i els 
serveis de valor afegit. A més, és 
especialista en autoconsum i gestió 
energètica. La seva entrada al Grup 
Estabanell suposa un reforç al crei-
xement gradual de la comercialitza-
dora orientat a potenciar el posicio-
nament en la venda d’energia verda 
i uns valors arrelats al territori. 

ESTAbANELL

RAFAEL BENJUMEA

EMPRESES 

Estabanell 
Energia incorpora
Rafael Benjumea

LES FRANQUESES. El nombre d'al-
tes d'autònoms i societats limita-
des realitzades a través del Punt 
d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) 
de les Franqueses ha estat, durant 
el 2018, de 85 (14 societats limita-
des i 71 autònoms). Les dades són 
el resultat de l'últim Termòmetre 
PAE, que informa de les princi-
pals dades d'activitat dels PAE de 
l'àrea de Barcelona. De fet, els 45 
PAE impulsats per la Diputació van 
gestionar l’any passat 1.645 altes 
d’activitat (269 societats limitades 
i 1.376 autònoms), 509 més que 
l’any 2017. Els PAE són oficines des 
d’on es tramita la constitució de les 
formes jurídiques més habituals de 
manera telemàtica i gratuïta. Amb 
aquest servei, els emprenedors po-
den gestionar d’un sol cop fins a 22 
tràmits, crear l’empresa en 48 ho-
res i tramitar l’alta d’activitat. Se-
gons la Diputació, gràcies a aquest 
servei, els emprenedors de la de-
marcació s’han estalviat 477.000 
euros durant el 2018, que equival a 
l’estalvi aconseguit per les empre-
ses per haver-se constituït a través 
d’un PAE local en comptes de fer-
ho presencialment. El de les Fran-
queses va ser el setè PAE més actiu 
de la demarcació i el primer en ac-
tivitat del Vallès Oriental. Pel que fa 
al rànquing acumulat del període 
2009-2018, ocupa el novè lloc de la 
demarcació, amb 230 altes d’activi-
tat registrades (41 societats limita-
des i 189 autònoms). i

PROMOCIÓ ECONÒMICA

El PAE franquesí 
és el més actiu
de la comarca

La Unió Intercomarcal del Vallès Oriental, Maresme i Osona compta
avui amb 14.900 afiliats i 3.500 delegats, un 41,4% de la representativitat
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Es constitueix el Consell d'Honor del CNG
Un total de 103 socis del Club Natació Granollers han passat a formar 
part del Consell d’Honor, un nou òrgan consultiu i de mèrit. L’integren 
els socis majors de 60 anys amb una antiguitat ininterrompuda de 25 
anys a l’entitat. Amb la constitució d’aquest Consell s’obre una nova 
via per tal que la massa social estigui més present a la vida del CNG.

Els Spartans creen nova secció
Els Spartans de Granollers han creat una secció 
de rugby touch, una modalitat en la qual no es 
fan placatges. Cada divendres (a les 20 h) al 
camp de la Font Verda es faran entrenaments 
per qui vulgui provar-ho. Els equips són mixtes.

ESPORTS

GRANOLLERS. Dimecres el KH-7 va 
rebre el líder, el Rocasa Gran Ca-
naria, al Palau d'Esports en partit 
avançat de la primera jornada de 
la segona volta de la lliga, i les gra-
nollerines van aconseguir un èpic 
empat a 26. Ho van fer davant 
un rival que, abans d'arribar a la 
capital del Vallès Oriental, havia 
guanyat tots els partits jugats fora 
de casa. L'equip de Robert Cues-
ta fins i tot va disposar de l'últim 
atac del partit per endur-se el tri-

XAVIER SOLANAS

MÀXIMA GOLEJADORA  Judith Vizuete porta 96 gols a la Lliga Guerreras Iberdrola en només 14 jornades

HANDBOL |  Lliga Guerreras Iberdrola   L'EQUIP GRANOLLERÍ ÉS PROVISIONALMENT QUART

Ni el líder ni el cuer poden 
amb un KH-7 d'excel·lent

omf, però el va desaprofitar per-
què l'àrbitre li va assenyalar joc 
passiu. De totes maneres, aquest 
empat, que demostra que el KH-7 
ja és més que un simple equip re-
velació, li permet seguir invicte en 
el llistat dels partits disputats a 
casa aquest curs. 

Quatre dies abans, dissabte, les 
granollerines havien complert 
els pronòstics en imposar-se per 
30 a 20 al BM Castelló, l'últim de 
la Guerreras Iberdrola, també al 

Palau. Així, el KH-7 va tancar la 
primera volta en quarta posició, 
la seva millor classificació històri-
ca a aquestes alçades de la lliga. I 
tot apunta que el millor encara ha 
d'arribar.   SERgi EScudERO

Lliga Asobal  VIATJARÀ A LA PISTA DEL QUABIT GUADALAJARA

GRANOLLERS. El Fraikin no disputa 
un partit oficial des del 15 de de-
sembre a Lleida, quan va caure en 
les semifinals de la Copa Asobal 
davant el Bidasoa Irún. Dissabte 
(18 h) tornarà a fer-ho a la pista 
del Quabit Guadalajara, vuitè amb 
15 punts. L'equip d'Antonio Rama 
va finalitzar la primera volta de la 
lliga Asobal en la quarta posició 
amb 18. En el partit de la primera 
volta al Palau d'Esports, el Fraikin 
es va imposar per 26 a 23 a l'equip 
de Castella-la Manxa. El de dissab-

El Fraikin torna a jugar
després d'un mes i mig

ELECCIONS  L'ACTE SE CELEBRARÀ A LES 19 H A L'AUDITORI AXA 

GRANOLLERS. Avui dijous (19 h) es 
presentarà públicament Sí al fu-
tur, el projecte blaugrana liderat 
per Víctor Font, el granollerí que 
pretén optar a la presidència del 
Barça en les pròximes eleccions 
del club, previstes pel 2021. Serà 
a l'Auditori AXA de Barcelona –
avinguda Diagonal, 547–. Allà, 
Font explicarà les bases d'aquest 

projecte en una conversa amb el 
periodista Antoni Bassas davant 
de gairebé 600 culers que ja fa 
dies que es van inscriure a l'acte. 
Font, de 45 anys, és empresari 
del sector de les telecomunica-
cions, mitjans i tecnologia, i ac-
tualment dirigeix Delta Partners 
Group, l'empresa de la qual és 
cofundador. 

Víctor Font presenta la 
seva candidatura al Barça

GUADALAJARA - FRAIKIN BMG
Dissabte, 2  18 h David Santamaría

te serà una bona oportunitat per 
comprovar si els granollerins han 
après dels errors de la primera 
volta en els partits fora de casa, on 
han perdut la majoria de punts –a 
casa l'únic equip que no han pogut 
guanyar ha estat el Barça-.

El fet de jugar a casa o a fora
"Jo crec que l’handbol no és un 
esport en què tingui molta in-
fluència el fet de jugar a casa o 
a fora", explica Rama, l'entrena-
dor del Fraikin, al diari Som. "La 
nostra pista mateix no és una 
olla a pressió que intimidi el 
rival. Considero que excepte els 
partits a Cangas, Santander i Al-
cobendas, la resta de punts per-
duts només tenen a veure amb 
el nivell del rival".  S. EScudERO

KH-7 BM GRANOLLERS 30
BM CASTELLÓN 20

KH-7 BM GRANOLLERS                  26
ROCASA GRAN CANARIA                26
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UNES 8.000 PERSONES
ES MOUEN AL CIRCUIT
PER L'ESCLEROSI

Diumenge, el Circuit no va veure donar voltes al seu traçat els habituals cotxes i 
motocicletes. Aquesta vegada, el protagonisme el van tenir les 8.000 persones 
que van moure's per l'esclerosi múltiple en les curses atlètiques, de patins i en 
bicicleta que van celebrar-se al recinte esportiu vallesà. La novetat d'aquesta 
edició, la 19a, van ser les proves en patinet i bicicleta elèctrica. La recaptació anirà 
destinada al servei d'atenció domiciliària de la Fundació Esclerosi Múltiple.

CURSES SOLIDÀRIES  LA RECAPTACIÓ ANIRÀ DESTINADA A LA FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE

LES FRANQUESES.  El Club Tennis 
els Gorchs serà la seu del vuitè 
Torneig Internacional Femení Les 
Franqueses del Vallès ITF-WTA, 
del 29 d’abril fins al 5 de maig.

Una cinquantena de jugadores 
situades entre els llocs 100 i 300 
del rànquing mundial participa-
ran en una competició que incre-
mentarà els premis dels 25.000 
als 60.000 dòlars gràcies a l'apor-

tació de l'Ajuntament de les Fran-
queses. Malgrat que la competició 
la torna a organitzar el Club Ten-
nis els Gorchs, enguany adopta el 
nom del municipi amb l'objectiu 
de situar-lo en el mapa del tennis 
femení internacional. El torneig 
està considerat el de major re-
llevància a nivell femení que se 
celebra a Catalunya i un dels més 
importants a nivell estatal. 

AjuNTAMENT

TORNEIG INTERNACIONAL  SERÀ DEL 29 D'ABRIL AL 5 DE MAIG

PRESENTACIÓ  Les autoritats i dues tennistes, després de la roda de premsa

Els Gorchs tornarà a acollir
el millor tennis femení

AjuNTAMENT
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

L'assemblea de l'ECG ratifica
Juan Castillo com a president
GRANOLLERS. En l’assemblea ex-
traordinària de socis celebrada 
dijous passat, els socis van ratifi-
car Juan Castillo com a nou presi-
dent de l’Esport Club Granollers. 
Els socis també van aprovar els 
nous càrrecs de la junta directiva. 
En anunciar la dimissió l’anterior 
president, Xavier Abolafio, Juan 
Castillo –aleshores vicepresident 
de l'àrea social després d'arribar 
al club aquest estiu– va ocupar el 
càrrec de forma provisional a l’es-
pera de ser ratificat en l'assem-
blea de socis. 

Aquesta ratificació es va fer 
efectiva dijous i va anar acompa-
nyada de l'aprovació de la resta 
de càrrecs proposats per la nova 
junta directiva. Castillo va néixer 
a Màlaga el 1951 i es va formar 
a les categories de futbol base de 
l'EC Granollers, i fins i tot va jugar 
al primer equip. Actualment man-
té relació amb l'equip de veterans 
del FC Barcelona, col·laborador 
de l'ECG, perquè també va ser ju-
gador blaugrana. Àngel Aguirre 

serà el vicepresident; Esteve Vi-
larrassa, el segon vicepresident; 
Àngel Abolafio, el secretari, i Jor-
di Córdoba, el tresorer. També 
hi ha novetats en la composició 
de la llista de vocals. A banda de 

l'expresident Xavier Abolafio i els 
nomenaments ja coneguts d'Anna 
Alfonso, Pablo García i Xavi Roba-
do, els socis van aprovar les entra-
des de Carlos Lopa, Àlex Omedas i 
Esteve Bravo. 

Ecg

ENTITATS  LA GESTIÓ DEL CLUB GRANOLLERÍ CONTINUARÀ A MANS DE L'EMPRESA NAMA SPORTS

JUAN CASTILLO  El nou president va ser jugador de l'EC Granollers

TONI TORRILLAS

29 PUNTS  Els de Jordi Jornet només es troben a 7 punts del segon

LES FRANQUESES. Dissabte, el CF 
Les Franqueses per fi va poder es-
trenar la segona volta en el grup 
4 de Segona Catalana després de 
la suspensió estrambòtica del par-
tit davant la Gramanet la jornada 
passada. I ho va fer amb un triomf 
còmode, per 5 a 1, davant el Juan 
XXIII, el penúltim. Els gols locals 

van ser obra de Carlos Adarve, 
Maude Balde, Agustí Planas, Marc 
Carmona i Aleix Vilà. 

Amb aquesta victòria el CF Les 
Franqueses se situa 10è, amb 29 
punts, a 7 del segon classificat, el 
Parets. Dissabte (16.30 h) visita-
rà el camp del Matadepera, 16è 
amb 17 punts. 

FUTBOL | Segona Catalana  VA IMPOSAR-SE PER UN CLAR 5 A 1

El CF Les Franqueses venç 
amb solvència al Juan XXIII

GRANOLLERS. L'esforç de l'EC Gra-
nollers no va servir per puntuar al 
camp de l'Hospitalet, el líder del 
grup 5 de Tercera Divisió. Els ho-
mes de José Solivelles van plantar 
cara, sobretot en el segon temps, 
però no van ser capaços de batre 
la porteria defensada per Aliaga 
i el gol de Christian Alfonso en el 
minut 41 va ser suficient perquè 
els tres punts es quedessin a la 
Feixa Llarga i, així, els vallesans 
trenquen la ratxa de cinc partits 

Un bon partit de l'ECG resulta 
insuficient al camp del líder

l'àrbitre va considerar que en el 
trajecte d'un a l'altre la pilota no 
va entrar sencera. En finalitzar el 
partit, Solivelles va explicar que 
no podia estar content pel resul-
tat, "però sí per la imatge que 
ha donat l'equip. Els jugadors 
han defensat com jo els hi he dit 
i han atacat com jo els hi he dit. 
El problema és que hem tornat 
a estar desencertats de cara 
a porteria i de la imatge no es 
menja".

A set punts de la quarta plaça
Malgrat la derrota, el Granollers 
continua setè, amb 36 punts. Ara 
la zona de promoció d'ascens a 
Segona Divisió B està a 7 punts. 
Diumenge (12 h), els de Solivelles 
rebran el Santfeliuenc, 15è amb 
28 punts.   SERgi EScudERO

L'HOSPITALET   1
EC GRANOLLERS   0

EC GRANOLLERS - SANTFELIUENC
Diumenge, 3  12 h carrer Girona

sense perdre. L'ECG va tornar a 
tenir la baixa de Sergi Pastells al 
terreny de joc i cap dels seus dos 
entrenadors, José Solivelles i Mi-
guel Ezequiel, van poder seure a 
la banqueta a causa de les expulsi-
ons que van patir en el partit de la 
jornada anterior davant el Sants. 

Després de la lesió de Pau Dar-
bra, Albert Ruiz va tenir en el 
minut 39 l'ocasió de gol visitant 
més clara de la primera part en 
quedar-se sol davant d'Aliaga, 
però aquest va estar més encer-
tat. I dos minuts després els locals 
van fer l'únic gol del partit mit-
jançant Christian Alfonso. En el 
segon temps, Kilian Villaverde te-
nir l'empat quan la seva rematada 
va impactar dues vegades al pal i 

Un gol solitari de David Cabezuelo 
en el minut 50 va donar un triomf 
clau al Llerona masculí al camp 
del Montmeló. Amb aquests tres 
punts, els de David Hidalgo van 
aconseguir avançar els baixva-
llesans en el segon lloc del grup 9 
de Tercera Catalana. Així, el Lle-
rona encadena 12 partits seguits 
sense perdre –9 triomfs i 3 em-

pats– i es troba a cinc punts del 
líder, el Santa Perpètua. 

D'altra banda, el Llerona feme-
ní va vèncer per 1 a 2 al Martinenc 
i encara no coneix la derrota en el 
grup 2 de la Primera Divisió. Ara 
és segon a un punt del Palautor-
dera i diumenge (16 h) rebrà el 
tercer classificat, la Penya Blanc-
i-Blava La Roca. 

Els amateurs del CE Llerona, 
en dinàmiques ascendents

KARATE  EL DEL CLUB NOKACHI TÉ UN GRAN FUTUR 

LES FRANQUESES. Alfredo Domín-
guez, del Club Karate Nokachi Les 
Franqueses del Vallès, serà l'únic 
català que disputarà el campio-

Alfredo Domínguez lluitarà 
per les medalles a l'Europeu

nat d’Europa de Karate a Aalborg 
(Dinamarca), del 8 al 10 de febrer. 
Domínguez ha estat convocat per 
la selecció espanyola de karate 
en kumite sub-21-75 kg i és l'ac-
tual campió d’Espanya sub-21 
d'aquesta categoria, com també 
el de Catalunya sènior. Durant el 
gener ha estat preparant el cam-
pionat a les instal·lacions del CAR 
de Madrid amb els seus companys 
de selecció. La d'Aalborg serà la 
segona participació de Domín-
guez en un Europeu, qui també 
va disputar el Mundial que es va 
celebrar a Tenerife. 
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GRANOLLERS. El grup de pop folk 
Sense Sal serà l'encarregat d'om-
plir la Nau B1 el 9 de febrer (17.30 
h) amb motiu del vuitè concert  
solidari que EntreMares organit-
za per contribuir a la investigació 
del càncer infantil al laboratori de 
l'Hospital de Sant Joan de Déu de 
Barcelona. 

L'Ana Moya i el Salva Cañadell, 
dos dels membres de la banda  
–que té vuit integrants–, van ser di-
jous a Granollers per explicar com 
encaren el concert organitzat per 
EntreMares, que serà el primer de la 
gira 2019 del grup, que prepara dos 
nous temes. "Tenim un repertori 
per a tots els públics i fem molta 
festa. Ens fa molta il·lusió par-
ticipar en aquesta gran causa", 
explicava l'Ana. El Salva afegia que, 
després del concert, "ens agrada-
rà parlar amb el públic". "Tenim 
un estil de música en català molt 
proper i familiar", descrivia.

Sense Sal, actiu des de fa 8 anys, 
ha fet més de 200 concerts arreu 
del país tot presentant els seus 4 
discs. Amb el pop folk festiu com a 
bandera, aquest any el grup ha in-
corporat en els directes elements 
de música electrònica que fan dels 
seus concerts un espectacle ale-
gre, ballable i festiu.

L'any passat, Sense Sal ja havia 
de participar al concert d'Entre-
Mares, però es va haver d'anul·lar 
per un problema de salut. Amb 

M.E.

TROBADA  EntreMares i Sense Sal esperen omplir la Nau B1 el 9 de febrer

MÚSICA  ÉS LA VUITENA EDICIÓ DE LA INICIATIVA SOLIDÀRIA, QUE JA HA RECAPTAT 41.785 EUROS

Sense Sal encetarà gira al 
concert solidari d'EntreMares

tot, "el grup va trobar un substi-
tut molt ràpid", recordava l'Olga 
d'EntreMares, qui agraïa el gest 
que va fer possible que el concert 
solidari es pogués celebrar.

En les set edicions d'aquesta ac-
tivitat, EntreMares ha aconseguit 
recaptar 41.785 euros per a la 
lluita contra el càncer. Dissabte, 9 
de febrer, a la sala Nau B1 de Roca 
Umbert, hi volen sumar més apor-
tacions per mitjà de les entrades, 
que es venen per 12 euros (8, per 
als menors de 26 anys) a www.es-
cenagran.cat.

L'alcalde, Josep Mayoral, lloava 
les aportacions que EntreMares ha 

El cor Petits Cantors dels Amics 
de la Unió de Granollers, dirigit 
per Marta Dosaiguas, participa-
rà a la presentació de Fra Júpiter 
(Bankrobber, 2018), el darrer tre-
ball de Guillamino, a la sala Nau 
B1 de Roca Umbert.

Després de quatre anys sense 
publicar disc, Guillamino es va 
tancar una setmana en una cel·la 
del monestir de Poblet. La vida 
entre els monjos, l’atmosfera del 
claustre, els paisatges intuïts des 
de la finestra… tots aquests ele-
ments van inspirar-li una sèrie de 
cançons pràcticament místiques, 
escrites des del jo més íntim i pro-
jectades cap a allò més infinit. 

El resultat és Fra Júpiter, un 
projecte que ha estat mesclat a 
Guissona amb l’ajuda de Joan 
Pons (El Petit de Cal Eril) i que 

PAU GUILLAMENT PRESENTA 'FRA JÚPITER' A LA NAU B1

Els Pets presentaran divendres 
(21 h) el seu nou disc, Som, al Te-
atre Auditori de Granollers, que ja 
ha exhaurit les entrades. El títol, 
Som, fa referència a la supervi-
vència del grup, que continua en 
actiu després de més de 30 anys, 
i també té una lectura política de 
“reafirmació de país”. La seva di-
latada trajectòria ha estat el pre-

ludi del seu trànsit cap a un pop 
cada vegada més refinat i menys 
festiu. En aquesta nova gira pre-
sentaran un directe que reflectirà 
un treball acurat, lluminós, juga-
ner, eclèctic i artesanal. Els Pets 
arriben amb l'afany de proposar 
un directe nou i exclusiu, amb una 
nova formació i una connexió més 
estreta amb el públic. i

Els Pets ompliran el TAG

fet per la ciutat, amb les reflexions 
sobre la criança dels fills i filles, 
però també amb la contribució a 
fer incrementar la programació 
cultural adreçada als infants. En 
aquest sentit, la membre d'Entre-
Mares i també regidora, Mònica 
Oliveres, recordava com, des dels 
inicis, "un dels neguits de l'enti-
tat era incrementar les activitats 
per als infants", a banda de "pen-
sar al voltant de les famílies". 
"Quan les vides són tan curtes és 
molt dur", concloïa la Mònica, qui 
destacava la tasca de suport d'En-
treMares i l'aportació a la lluita 
contra el càncer infantil. i

Hora del conteOriol Font presenta 'Ovelles i merda' a La Gralla
La Biblioteca Municipal de Bellavista 
acollirà avui, dijous (17.30 h),  
una sessió de l'Hora del conte  
amb Marta Esmarats, que durà per 
títol Issun Boshi.

El granollerí Oriol Font i Bassa presentarà avui, dijous (19 h), a la llibreria 
La Gralla, el seu primer llibre, Ovelles i merda, una novel·la humorística 
escrita en forma de documental i, de fet, basada en un treball audiovisual. 
Font, col·laborador del diari Som, es va graduar en Cinema i Audiovisual  
a l'ESCAC en especialitat documental.

CULTURA

Els Petits Cantors 
d'Amics de la Unió 
actuen amb Guillamino

també compta amb la col·labora-
ció al disc del cor Petits Cantors 
Amics de la Unió de Granollers, 
que l’acompanyaran a la presenta-
ció del treball a la ciutat.

Guillamino –Pau Guillament–, 
veu i guitarra, també estarà acom-
panyat de Gerard Cantero al baix, 
Toni Molina als tocs d'electrònica i 
Gemma Lloret als teclats.

Tot i que el gruix de temes del 
disc són obra del mateix Pau Gui-
llamet, hi ha també alguns ver-
sicles de l'Antic Testament; una 
adaptació de Cançó, l'últim poema 
escrit per Màrius Torres, així com 
una imprevisible versió de Sang-
traït, Els senyors de les pedres. i

Dv 1 de febrer, 21 h
Nau B1. Preu: 12 € (10, anticipada)
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UN ESPECTACLE ÚNIC 
EN RECORD DELS 
AUTORS DEL PAÍS

L’Agrupació Sardanista Granollers, la cobla Ciutat de Granollers, l’Esbart Dansaire 
de Granollers i la Coral Ensemble Aedea unien forces per primera vegada per oferir 
diumenge un espectacle únic al TAG, que ha unit la cultura musical i el folklore 
català amb el nom de Recordem. La proposta va ser també un homenatge a grans 
compositors del país com Pau Casals, el granollerí Josep M. Ruera, Ricard Vila-
desau, Antoni Ros Marbà i Enric Morera, entre d’altres. Qui se'l va perdre el podrà 
recuperar a VOTV i a la Xarxa de Televisions Locals, que l'emetran íntegrament.

El cicle Carles Riera porta 
'Les sons harmoniques' d'Eva 
del Campo i Anne Gaurier
El cicle Carles Riera de l'Escola 
Municipal de Música Josep M. Ru-
era continuarà divendres (20 h) 
al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) amb Les sons harmoniques, 
un duet format per la violoncel-
lista francesa Anne Gaurier i la 
clavicembalista Eva del Campo. 
Gaurier i Del Campo exploraran la 
música francesa, alemanya i ibèri-
ca dels segles XVII i XVIII a través 
d’obres de músics com M. Marais, 
F. Couperin i A. Forqueray. El duet 

femení especialitzat en música 
antiga transportarà el públic a la 
França de les perruques i les dan-
ses de saló. El preu de l'entrada és 
de 10 euros.

A més, a les 19 h, el duet pre-
sentarà un concert pedagògic de 
30 minuts adreçat a infants a par-
tir de 6 anys. Es tracta d'un recital 
gratuït ideal perquè els més me-
nuts coneguin de prop la bellesa 
d'instruments com la viola de 
gamba i el clavicèmbal. i

GRANOLLERS. Marco Mezquida és 
un dels artistes més complets i ex-
pressius de la seva generació i s'ha 
convertit en un habitual del Casi-
no i dels escenaris granollerins en 
general. Aquesta recurrència en la 
programació de JazzGranollers no 
el fa, però, menys atractiu per un 
públic ja captivat pel magnetisme 
del pianista balear.

Així, doncs, Mezquida torna al 
Festival de Jazz de Granollers, en 
aquesta 29a edició, amb una pro-
posta en solitari, que permetrà 
accedir a l'essència del seu talent 
musical. Marco Mezquida és el 
creador d’un so de piano únic, que 
s’enriqueix en la diversitat, que no 
ha parat de sorprendre des de la 
seva irrupció en l’escena europea. 

Marco Mezquida, 
un luxe recurrent

XAVIER SOLANAS

MÚSICA  EL FESTIVAL DE JAZZ EL PORTA DIVENDRES AL CASINO EL TEATRE AUDITORI ES VA OMPLIR PER DESCOBRIR 'RECORDEM' AMB QUATRE ENTITATS

EL CONCERT DEL DUET TAMBÉ TINDRÀ UNA SESSIÓ FAMILIAR

Dv 1 de febrer, 22 h
Casino. Preu: 12 €

La màgia que aconsegueix trans-
metre en solitari davant del piano 
ha seduït públic i crítica en els prin-
cipals auditoris i festivals d'Europa.

Nascut el 1987 a Maó i llicenciat 
en piano jazz el 2009 a l’Esmuc, 
Mezquida ha estat triat quatre 
vegades per l’Associació de Mú-
sics de Jazz i Música Moderna de 
Catalunya com a músic de l’any. 
Elogiat per la seva versatilitat, ha 
gravat més de 50 discos, 14 dels 
quals com a líder amb composi-
cions i arranjaments propis. Ha 
actuat a festivals i cicles de 25 pa-
ïsos i 4 continents. i M.E.

Audicions per al treball de recerca 
Dijous els alumnes de batxillerat de l'Escola Municipal del Treball (EMT) 
Pedro Arpón, Gisela Carmona, Isabel Domènech i Nicolau Solé –en piano–, 
Maria Llach –en violí– i Mariona Martínez –en flauta travessera– van 
oferir una audició a l'Escola Municipal de Música i Conservatori Josep M. 
Ruera com a presentació dels seus treballs de recerca, que per primera 
vegada combinen una part de pràctica musical i una memòria escrita 
basada en l'obra interpretada. 

EMT

La sala Tarafa es va omplir el cap 
de setmana per a la presentació 
a Granollers de l'òpera La mater-
nitat d'Elna, del compositor gar-
riguenc Martí Carreras. L'obra 
explica la història de Laura i Nise-
le, dues mares acollides per la in-
fermera Elisabeth Eidenbenz a la 
maternitat d'Elna, una institució 
humanitària destinada a ajudar 
les dones embarassades exiliades 
durant la Guerra Civil. Malgrat ser 
un refugi per a les dues protago-
nistes, els seus éssers estimats 
continuaven morint en camps de 
concentració. i

Amics de la Ciutat 
presenten l'òpera 
'La maternitat d'Elna'

A LA SALA TARAFA
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Llevant Teatre inicia la segona part 
de la temporada amb Al sud del 
paral·lel, una comèdia que recull 
els musicals més emblemàtics de 
Dagoll Dagom amb un dels seus 
protagonistes, Carlos Gramaje, 
acompanyat de la cardedeuenca i 
professora d'Arsènic Queralt Al-
binyana. Es tracta d'una proposta 
escrita per Xavi Morató i basada en 
la trajectòria de Gramaje, un dels 
actors més representatius de la 
història del teatre musical, qui ha 
interpretat més vegades el perso-
natge de Saïd de Mar i cel. Es tracta 
d’un espectacle carregat de simbo-
lismes, amb personatges i cançons 
d’uns musicals que formen part de 
la memòria teatral col·lectiva: Mar i 
cel, Flor de nit, Poe, Aloma, Els Pira-

Llevant reviu musicals   
de Dagoll Dagom

PRESENTA 'AL SUD DEL PARAL·LEL' AMB GRAMAJE I ALBINYANA

tes... Queralt Albinyana, també amb 
una llarga trajectòria en el món del 
teatre i la televisió, interpreta la fan 
esbojarrada que posa la màquina 
en funcionament. Carlos li va pro-
metre fa 25 anys que treballarien 
junts i... tot està a punt –o no– per 
a un concert al Palau Sant Jordi. Les 
coses es compliquen quan la noia 
es troba amb un Carlos molt més 
complex del que s’imaginava. Al 
llarg de la comèdia es van produint 
situacions delirants, barrejades 
amb converses amb personalitats 
com Mònica Terribas i Joan Lluís 
Bozzo, entre d'altres.  M.E.

Dg 3 de febrer, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 15 € (7,5, jove)

GRANOLLERS. Dissabte arriba al 
Teatre Auditori una de les obres 
de teatre que més èxit de taquilla 
han tingut a Barcelona. El preu, 
dirigit per Sílvia Munt, es va con-
vertir en l'espectacle teatral més 
vist del Grec 2016 i després va fer 
llarga temporada a sala. I és que El 
preu té molts factors perquè sigui 
una obra reeixida. Per començar, 
l'autoria del text, d'Arthur Miller, 
un dels grans dramaturgs del se-
gle XX. Seguit de la bona direcció 
de Sílvia Munt i d'un quartet d'ac-
tors de luxe: Pere Arquillué, Ra-
mon Madaula, Lluís Marco i Rosa 
Renom. 

El preu és una història sobre 
l’enfrontament entre dues perso-
nes que parla de les conseqüències 
de les decisions pròpies. Després 
de 16 anys sense parlar-se, dos 
germans –Arquillué i Madaula– es 
retroben a les golfes de la casa fa-
miliar. La casa ha de ser enderro-
cada i, per això, Víctor, un policia 
humil a punt de retirar-se, i la seva 

TAg / fELIpE MENA

TEATRE  SÍLVIA MUNT DIRIGEIX EL TEXT D'ARTHUR MILLER SOBRE EL RETROBAMENT DE DOS GERMANS

Madaula i Arquillué pujaran a 
l'escenari del TAG amb 'El preu'

DUET D'ASOS  Arquillué i Madaula són dels actors més reputats del teatre català

Ds 2 de febrer, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12, zona B)

dona Esther convoquen el germà 
gran, Walter, un cirurgià d'èxit, a 
trobar-se amb el taxador. Així, els 
germans han d’examinar els ob-
jectes dipositats sota una capa de 
pols. Però aquestes velles andrò-
mines no són l’única cosa que hi 
ha a la casa: també hi ha molts re-

cords, fantasmes que faran pensar 
els protagonistes en com podrien 
haver estat les coses si haguessin 
pres unes altres decisions. 

Pep Bou porta 'Bloop' a Granollers
Després de la preestrena al Teatre Auditori de Bellavista i la presenta-
ció al festival Strenes de Girona, la companyia Pep Bou durà el darrer 
espectacle de bombolles, Bloop, al Teatre Auditori de Granollers. Serà 
diumenge (18 h). Bloop és la nova i arriscada proposta de teatre poètic 
visual de Bou, fruit de 40 anys de trajectòria.  
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BÀSQUET. DISSABTE 2, 17.45 h
CB Granollers - CB Cerdanyola 
amb Guillem Raich i Arnau Moya
HANDBOL. DISSABTE 2, 18.00 h
BM Guadalajara - Fraikin BM Granollers
amb Aitor Compañón
FUTBOL. DIUMENGE 3, 12.00 h
EC Granollers - FC Santfeliuenc
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 31 de gener al diumenge 3 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

14º 5º 15º 7º 12º 3º 12º 2º

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
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205 
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11

GRANOLLERS. El granollerí Balter 
Gallart és un dels quatre finalistes 
al Goya a millor direcció artísti-
ca per la pel·lícula Superlópez. La 
gala de la 33a edició dels premis 
de l'acadèmia espanyola de cine-
ma se celebrarà dissabte al palau 
de congresos i exposicions FIBES 
de Sevilla. Gallart competeix per 
al guardó amb Rosa Ros (El fotó-
grafo de Mauthausen), Benjamín 

Fernández (El hombre que mató a 
Don Quijote) i Juan Pedro de Gas-
par (La sombra de la ley).

Gallart ja ha estat nominat als 
Goya en altres ocasions, per Los 
girasoles ciegos (2009) i En brazos 
de la mujer madura (1998).

En el camp de la ficció cinema-
togràfica dels antiherois, Gallart 
ja va ser guardonat amb un pre-
mi Gaudí el 2016 per la millor di-

recció artística del film Anacleto: 
agente secreto. Aquell era el seu 
segon Gaudí, ja que el 2014 va 
guanyar-ne un altre per la pel·lí-
cula Los últimos días.

Abans d'aquests dos premis de 
l'acadèmia de cinema catalana, 
Gallart ja havia estat nominat en 
la categoria de direcció artística 
en dues ocasions per les pel·lícules 
The Pelayos i Los ojos de Julia. 

ART  L'ESPAI D'ARTS DE ROCA UMBERT INAUGURA L'EXPOSICIÓ 'WORKING AS IF'

Reflexió sobre el futur del món 
laboral per mitjà del cinema

Balter Gallart, nominat als Goya

Sergi Selvas va ser el guanyador 
del projecte de comissariat 2017 
convocat per Roca Umbert. Di-
jous en va mostrar el resultat a 
la sala d'exposicions de l'Espai 
d'Arts, amb la proposta expositi-
va Working as if, en què diversos 
artistes reflexionen sobre el futur 
del món laboral per mitjà de pel-
lícules de ciència-ficció.

A la mostra, Selvas ha convidat 
diversos artistes a reflexionar i "il-
lustrar les seves idees amb pel-
lícules conegudes, a les quals 
puguem donar una segona vi-
sió", explicava a la presentació de 
l'exposició. Per exemple, el film 
Autómata (Gabe Ibáñez, 2014), 

que planteja un món en què els ro-
bots tenen drets i deures, té "una 
lectura marxista i feminista", 
indicava. A la sala també es pro-
jecten Metropolis, Gremlins, Blade 
Runner i Her, entre altres pel·lícu-
les, que es podran veure íntegra-
ment a la sala de projeccions del 
costat de l'espai expositiu.

A Working as if hi participen els 
artistes Marina Vishmidt, Oxana 
Tomofeeva, Priscina Fernandes, 
Sebastian de Line, Sara Martín 
Alegre, Luca Carboni, Marta Echa-
ves, Sofía Estévez, Francesc Pujol, 
Judit Garrell, Natalia Fernández 
i Camille Orny, qui va explicar la 
seva reflexió sobre els espais la-

borals durant la inauguració.
A banda de les projeccions, l'es-

pectador podrà endur-se uns fulls 
de sala en què cada artista explica 
la seva reflexió a l'entorn del món 
laboral a través d'aquesta cièn-
cia-ficció que Selvas defineix com 
"un espai d'experimentació en 
què col·laboren la imaginació 
i la intuïció, així com el pensa-
ment organitzat i racional. És 
un espai crític que ens permet 
imaginar possibles futurs". En 
pocs anys se sabrà si la realitat su-
pera la ficció. 

PRESENTACIÓ  El comissari Sergi Selvas farà una visita guiada

M.E.

CINEMA  EL GRANOLLERÍ ÉS FINALISTA A MILLOR DIRECTOR ARTÍSTIC PER 'SUPERLÓPEZ'

n L'exposició, que es podrà veure fins 
al 24 de febrer, s'acompanya de tres 
activitats paral·leles. El 19 de gener (de 
10 a 13 h) es farà un taller reivindicatiu 
pels nostres drets com a treballadors 
del futur, amb els artistes Francesc 
Pujol, Judit Garrell, Carla Nebot i Nata-
lia Fernández. El 7 de febrer (20 h), An-
tonio Gómez Villar impartirà la xerrada 
L'era del postreball: l'excepcionalitat 
com a dispositiu de govern. I el 13 de 
febrer (19.30 h) es farà una visita co-
mentada a l'exposició i es projectarà la 
pel·lícula Sorry to bother you.

TALLER, XERRADA  
I PROJECCIÓ
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Taller de moviment familiar
El Centre d'Arts en Moviment (CAM) de Roca Umbert 
acollirà diumenge (11 h) el taller familiar Un món de 
cartró, adreçat a infants d'entre 3 i 6 anys acompanyats 
d'adults, i a càrrec de CreaMoviment. L'activitat
és gratuïta però cal reserva prèvia a escenagran.cat.

En el marc del Tastautors, el cicle de músiques de petit format de Cardedeu, dissabte 
(21.30 h) actuaran al Teatre Auditori de Cardedeu Jaume Pla (ànima del grup Mazoni) i 
Carles Sanjosé (més conegut com a Sanjosex), dos dels cantautors més respectats de 
l'escena catalana actual. Després de compartir grup a l'institut, les seves vies musicals 
es van separar, però han anat coincidint nombroses vegades, tant en concerts com 
col·laborant en els respectius discos. Al Tastautors oferiran un concert especial en 
què junts a l'escenari i acompanyats només de la guitarra repassaran les cançons més 
emblemàtiques de tots dos amb col·laboracions puntuals i alguna versió d'artistes 
admirats. Mazoni presenta actualment el nou disc Carn, os i tot inclòs (2017),  
enregistrat en format completament acústic, i també ha recopilat diverses joies 
perdudes al recull digital Cançons robades. Per la seva banda, després de molt temps 
tocant la guitarra i fent cançons, l'any 2000 Carles Sanjosé va formar el grup Sanjosex. 
Van caldre cinc anys d'actuacions esporàdiques abans d'enregistrar un primer disc, 
Viva!, al qual seguirien cinc treballs més, l'últim dels quals va ser Càntut (2016),  
on recuperava cançons de tradició oral al costat de Carles Belda.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 31
17.30 h Biblioteca de Bellavista
L'Hora del Conte. Issun Boshi  
amb Marta Esmarats
17.30 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de massatges
20 h Ajuntament
Ple municipal

DIVENDRES, 1
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
18 h Centre Cultural de Bellavista
Febrer	científic.	Taller	d'experiments

DISSABTE, 2
21 h Teatre Auditori de Bellavista
13a edició de la Mostra d'Arts  
Escèniques Festival dels Amateurs. 
Losers, amb el grup de teatre Tàndem 
de Santa Perpètua de Mogoda

DIUMENGE, 3
11 h Castell de Rosanes
Visita guiada al camp d'aviació de 
Rosanes i refugi de Can Sorgues  
–les inscripcions s'han esgotat– 
11 h Circuit de Cal Gavatx
Trens tripulats

DIMARTS, 5
17.30 h Sala de lectura Can Ganduxer
Hora del conte per a nadons. 
El viatge del ratolí
17.30 h Auditori de l'Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany
Audicions dels alumnes

DIMECRES, 6
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Febrer	científic.	Taller	d'il·lustració	
científica
17.30 h Auditori de l'Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany
Audicions dels alumnes

bANkRObbER

DIJOUS, 31
17.30 h Gra. Equipament juvenil
Taller: Conviure amb adolescents sense 
enfadar-se, a càrrec de l'educadora i 
sociòloga Alba Castellví
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Apps de salut

DIVENDRES, 1
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira del Disc
10 h Supermercats
Campanya Posem-li pebrots al càncer!
17.30 h Museu de Granollers 
Insectes, crancs i aranyes a les mans!
19 h Cinema Edison
Un asunto de família de Hirokazu 
Koreeda
20 h Teatre Auditori de Granollers 
Música clàssica. Les sons harmoniques, 
amb Anne Gaurier i Eva del Campo
21 h Teatre Auditori de Granollers 
Concert d'Els Pets
21 h Sala Nau B1 de Roca Umbert 
Espectacle Fra Júpiter de Guillamino
21.30 h Cinema Edison
Ben is back
22 h Casino de Granollers 
Festival de Jazz. Marco Mezquida

DISSABTE, 2
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça deles Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea  
d'Aturats de Granollers
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira del disc
18 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició Jocs  

AGENDA

Mazoni i Sanjosex actuen
al Tastautors de Cardedeu

Ajuntament de Granollers 
El mercat municipal. De la Porxada 
a Sant Carles.	Mostra	fotogràfica	de	
l'Arxiu amb dels 50 anys del Mercat 
de	Sant	Carles.	Fins	a	l'1	de	març 
Museu de Granollers 
A cara o creu / Caput aut navis.  
Fins	al	24	de	març
Jocs i joguines a l'antiguitat. 
Fins	al	24	de	març
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent

i joguines de l'antiguitat
18 i 20.30 h Cinema Edison
Ben is back
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. El preu
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino
Festa dels anys 80

DIUMENGE, 3
12 h Plaça de la Font Verda 
Recorregut per alguns dels espais 
bombardejats l'any 1939 
18 h Casino
Ball social 
18 h Cinema Edison
Un asunto de família
20.30 h Cinema Edison
Ben is back

DILLUNS, 4 
11 h Biblioteca Can Pedrals
Formació +55. Taller de Whatsapp
i altres apps del mòbil

DIMARTS, 5
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència	a	les	Aules	Universitàries	
Agevo. L'exili català, el cas de M. Lluïsa 
Algarra, a càrrec de Joan Garriga
20 h Cinema Edison  
Al despertar del día de Marcel Carné

DIMECRES, 6
9.30 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil 
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta
18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència	El	fil	de	la	història…	
Decadència del segle XVII a Espanya. 
L'escalada de tensions a Catalunya fins 
a la Guerra dels Segadors i les seves 
conseqüències, amb Diego Valverde
20 h Cinema Edison
Al despertar del día

Societat Catalana de  
Lepidopterologia, 40 anys de 
recerca. S'inaugura avui, dijous,  
a la tarda. Fins al 24 de febrer
Centre cívic Palou
Palou, temps enrere, de l'Arxiu 
Municipal.	Fins	al	31	de	març 
Can Jonch
Exposició Tires per la pau, 
del premi Escobar de Còmic i  
Il·lustració. Fins al 21 de febrer 
Espai d'Arts de Roca Umbert
Exposició Working as if. 
Fins al 24 de febrer
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