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EN PORTADA

GRANOLLERS. Un miler de persones es concentraven 
dimarts al vespre a la plaça de la Porxada per recla-
mar l'absolució dels líders independentistes arran 
de l'inici al Tribunal Suprem del judici del procés. 
La mobilització començava amb l'habitual volta per 
la llibertat dels presos que cada dimarts es fa a la 
ciutat i que va portar els manifestants –en aquesta 
ocasió molts més– a la plaça de les Olles, els carrers 
Sant Roc i Anselm Clavé, per entrar novament a la 
Porxada, on els esperaven unes urnes per dipositar 
una papereta simbòlica en record a l'1 d'octubre. 

Seguidament, els assistents –entre els quals el 
conseller Chakir el Homrani i l'alcalde de les Fran-
queses, Francesc Colomé, així com molts regidors 
de Granollers– escoltaven la lectura d'una carta 
de Jordi Cuixart en què agraïa la solidaritat de la 
ciutadania i la foto que se li va fer arribar de l'acte 
Un Lledoners a Granollers. Després de les paraules 
de Cuixart en què resumia "absolució o assumir 

Dimarts, coincidint amb la primera sessió 
al Tribunal Suprem, prop d'un miler de 
persones es van concentrar a la Porxada 
per reclamar l'absolució dels polítics 
independentistes i els líders d'Òmnium i l'ANC

la pena amb dignitat", els manifestants van fer 
ressonar a la Porxada crits d'"absolució".

Els presidents d'Òmnium Vallès Oriental, Ser-
gi Bolea, i l'ANC, Manel Gener, llegien el manifest 
unitari contra la "judicialització de l'exercici de 
drets fonamentals". En el comunicat recordaven 
que "quan s'ataquen els drets civils i polítics, el 
drets socials i laborals també estan en perill", 
per la qual cosa feien una crida a la vaga general el 
21 de febrer, així com a una "mobilització massiva 
i sostinguda". "Per la llibertat dels presos, pel 
dret a l'autodeterminació, per decidir-ho tot", 
deia Gener. Bolea recordava que "ha començat 
un judici polític en el marc d'una causa general 
contra l'autodeterminació. Quan jutgen la capa-
citat de votar o decidir, ens jutgen a tots, inde-
pendentment de la nostra ideologia", deia.

"Decidir no és un delicte. Organitzar un refe-
rèndum no és un delicte", concloïa el manifest. i

Dimarts al migdia 
també es van convocar 
aturades davant dels 
centres de treball. A 
la Porxada, davant de 
l'Ajuntament, també s'hi 
concentraven desenes de 
persones amb pancartes 
que lluien una de les 
etiquetes a Twitter més 
usades arran del judici, 
#joacuso, juntament 
amb #judicifarsa, 
#judiciproces i 
#judicialademocracia.

#joacuso

m.e.

Les crides a les mobilitzacions massives es con-
cretaran aquest dissabte (17 h) amb la convo-
catòria d'una manifestació que sortirà de pla-
ça Espanya ca a la Gran Via de Barcelona. Com 
ja ha anat sent habituals, l'ANC de Granollers 
posa a disposició de la ciutadania que no es 
vulgui desplaçar en transport públic o vehicle 
privat places d'autobusos per desplaçar-se a 
la concentració. De moment, l'ANC calcula que 
té demanada per a 2 busos de 55 places, però 
ha indicat que poden disposar de més vehicles, 
segons la demanda. Aquests autobusos sorti-
ran cap a la manifestació a les 14.30 h des de 
l'estació d'autobusos de Granollers. Els tiquets 
es venen a la seu de l'ANC fins al divendres, de 
quarts de 7 a 8 del vespre.

A banda de la concentració de dissabte, les 
entitats sobiranistes criden a "aturar el país", 
el 21 de febrer amb motiu de la vaga general 
convocada per la Intersindical-CSC i alguns al-
tres sindicats.

La tercera mobilització serà la del dissabte 16 
de març, a Madrid conjuntament amb organitza-
cions polítiques, socials i veïnals d'arreu de l'Es-
tat. "Perquè aquí i allà, arreu, hi ha una majo-
ria social que defensa que les reivindicacions 
democràtiques només es poden resoldre amb 
més democràcia, i no amb judicis i amb con-
demnes", indicaven en el manifest conjunt. i m.e.

L'ANC nolieja autocars

CONCENTRATS  Mobilització novament massiva coincidint amb l'inici del judici als presos independentistes catalans

El judici del procés revifa 
les mobilitzacions al carrer
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Sobre medi ambient i agricultura'Planta't contra el canvi climàtic', la cançó
El Centre d'Estudis de Granollers (CEG) ha  
organitzat per a dijous vinent (20 h), al Museu,  
la ponència Les ineficiències mediambientals  
de l'agricultura moderna. El cas del Vallès  
(1956-2009), a càrrec de Claudio Cattaneo.

Amb motiu de la Marató de l'Estalvi Energètic, que se celebra al 
febrer a cinc equipaments municipals, s'ha gravat la cançó Planta't 
contra el canvi climàtic, amb lletra de Martí Serrano i Adam Ballescà. 
Va ser enregistrada als Bucs de Roca Umbert per part d'alumnes
de l'Emsembla Jazz Orquestra de l'Escola de Música Josep M. Ruera.

SOCIETAT

GRANOLLERS. L'Ajuntament ha po-
sat fil a l'agulla a una de les grans 
reivindicacions de Granollers Pe-
dala i una destacada promesa elec-
toral: crear un itinerari ciclable a 
la ciutat. Aquest primer tram gra-
nollerí per a bicicletes connectarà 
el nord del nucli urbà –des del car-
rer Girona– amb el sud, a l’estació 
de Granollers Centre –a la plaça de 
Serrat i Bonastre–. Fa un parell de 
setmanes començaven els treballs 
de senyalització, que tenen un cost 
d'uns 60.000 euros i s'enllestiran a 
finals d'aquest febrer.       

El govern municipal destaca que 
l'itinerari s’ha fet amb la col·labora-
ció i propostes de Granollers Peda-
la, qui fa anys que reclama mesures 
per al foment de la bicicleta a la 
ciutat. Aquest nou itinerari ciclable, 
d'uns 3,5 quilòmetres, combinarà 
trams on els ciclistes circularan per 
calçada amb els vehicles amb una 

L'Ajuntament senyalitza un itinerari 
per a bicicleta del nord a l'estació

m.e.

MOBILITAT  EL COST DE LA SENYALITZACIÓ DES DEL CARRER GIRONA I FINS A GRANOLLERS CENTRE –UNS 3,5 QUILÒMETRES- ÉS D'UNS 60.000 EUROS

El regidor a l'Ajuntament i cap de 
llista de Junts per Granollers (Jx-
Grn), Àlex Sastre, està d'acord en 
avançar cap a una mobilitat més 
sostenible que situï la bicicleta 
davant del cotxe privat, però con-
sidera que el govern local ha fet 
aquest primer itinerari "a cor-
re-cuita, abans de les eleccions 
perquè anaven coixos en aquest 
àmbit", diu Sastre. Per al candidat 
de JxGrn és important "fer l'apos-
ta de la mà de la ciutadania, 
sinó hi ha el risc que creï ani-
madversió en alguns veïns, que 
ho vegin com una amenaça en 
comptes de com un model de 
transport", deia Sastre. En aquest 
sentit, denuncia que l'actuació 
s'ha fet sense informar el veïnat 
–a part del qual afecta guals i en-
trades d'alguns habitatges–, que 
"s'ho ha trobat d'un dia per l'al-
tre". De fet, per a Sastre, aquesta 
"improvisació" palesa una ur-
gència prèvia a la contesa electo-
ral. "Com és que aquest itinerari 
ciclable, que consisteix en pin-
tar i senyalitzar i, per tant, una 
despesa poc important per a un 
ajuntament, no s'ha fet abans?", 
es pregunta el regidor a l'oposició.

I, amb la data del 26 de maig al 
cap, Sastre també avançava una 
proposta del seu programa: que 
progressivament, dins el nucli 
urbà, s'avanci cap a la limitació de 
velocitat de 30 km/h.  m.e.

JxGrn creu que s'ha 
fet a corre-cuita 
per la proximitat 
de les eleccions

CARRIL BICI  Al carrer de Sant Josep de Calassanç, cantonada Foment

velocitat limitada a 30 km/h, un 
tram amb carril bici segregat ha-
bilitat en sentit contrari i trams de 
prioritat invertida per a la bicicleta.

Així, els nous carrils bici del 
reurbanitzat tram nord del carrer 
Girona –amb un carril bici en cada 
sentit de circulació– tindran con-
tinuïtat fins al carrer Bisbe Grivé 
per carrers de prioritat invertida, 
on les bicicletes podran anar en els 
dos sentits de circulació, evitant 
els carrers més cèntrics i de l’illa 
de vianants. Des d’aquest punt el 
recorregut es desdobla per carrers 
de zona 30 on les bicicletes i els 
vehicles compartiran l’espai. 

A més, al carrer Sant Josep de 
Calassanç es crea un carril bici en 
sentit nord que discorre en direc-
ció contrària al sentit de circulació 

L'Ajuntament ha acumulat algunes queixes arran de la senyalització del carril bici, 
sobretot del veïnat del carrer Hospital. "Fas una actuació amb bona intenció 
i, un cop fet, veus que no pot ser així", explica Segovia, qui ha detallat com el 
consistori ha rectificat l'itinerari en aquest espai, "una zona amb problemes de 
pressió per falta d'aparcament", reconeix. Així, es recuperen les 9 places per a 
cotxes que hi havia en un espai senyalitzat com a carril bici, i l'itinerari es desvia 
pel carrer Concòrdia i, aprofitant que cal reurbanitzar-lo, s'hi ordenen 13 places 
en bateria a la vorera nord.

Es rectifica al carrer Hospital

dels vehicles i on, per tant, s’instal-
laran elements separadors (on els 
guals existents ho permetin) per 
garantir la seguretat dels vianants.

Aquest nou itinerari suposarà 
també el canvi de sentit de circula-
ció d’un tram del carrer de Palau-
dàries i també la instal·lació d’ele-
ments per permetre el pas de les 
bicicletes per les vies més transita-
des. En aquest sentit, per exemple, 
a la cruïlla del carrer Tarafa amb 
carrer Francesc Ribas hi haurà un 
semàfor perquè les bicicletes pu-
guin travessar amb seguretat, i a la 
plaça de Serrat i Bonastre s’ha ha-
bilitat també un carril bicicleta per 
creuar l’avinguda de Sant Esteve. 
Pel que fa a la seguretat, el regidor 
de Mobilitat i Via Pública, Juanma 
Segovia, ha explicat que la setmana 
vinent s'instal·laran els separadors 
entre carril bici i calçada.

Davant les crítiques de l'oposi-
ció, Segovia assegura que "tot és 
millorable, però la senyalització 
ha anat a càrrec d'una empresa 
experta i hem tingut l'assesso-
rament de Granollers Pedala". 
Tot i que, l'itinerari no respon 
completament les expectatives de 
l'entitat –que voldria allargar-lo 
fins a Can Bassa–, el regidor del 
govern indica que cal "anar veient 
l´ús que té. Anirem fent i anirem 
millorant l'itinerari gràcies a 
l'experiència", conclou.  m. eras
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Enjardinar el pati de l’escola en comunitat
L’Escola Lledoner ha dut a terme aquesta setmana, dimarts i dimecres, dues 
sessions de jardineria entre la comunitat educativa per enjardinar plegats 
el pati dels més petits del centre. Dimecres vinent a la tarda es tornarà a fer 
una altra sessió de treball comunitari per donar vida i verdor a la instal·lació.

LES FRANQUESES. La Generalitat 
ha donat el vistiplau a l’intercan-
vi de prop de dues hectàrees de 
terreny entre les Franqueses i Cà-
noves i Samalús acordat pels dos 
municipis l’abril de 2016 després 
de molts anys de parlar-ne entre 
els dos municipis.

Segons l’acord assolit ales-
hores, les Franqueses cedirà el 
sector oest de la urbanització de 
Ca l’Esmandia, de 18.678 metres 

quadrats, a Cànoves i Samalús, 
mentre que aquest municipi do-
narà la mateixa quantitat de ter-
reny a les Franqueses a l’est del 
paratge de Can Manyosa, en tots 
els casos de sòl rústic. L’intercan-
vi es produirà a petició de l’Ajun-
tament de Cànoves i Samalús, ja 
que al sector oest de la urbanit-
zació de Ca l’Esmandia hi ha una 
vintena de parcel·les amb algunes 
cases que, malgrat formar part 

GRANOLLERS. Aquesta setmana ha 
començat la instal·lació de dos sis-
temes solars fotovoltaics a les co-
bertes planes dels edificis de l’Es-
cola Municipal del Treball (EMT), 
a càrrec de l’empresa adjudicatària 
Solar Tradex SL, per un import de 
72.851 euros (IVA inclòs). L’execu-
ció del projecte es finança a través 
dels pressupostos participatius i el 
projecte executiu va ser finançat 
per la Diputació fa dos anys. Les 
obres s’allargaran unes quatre set-
manes, i llavors caldrà fer els trà-
mits legals amb la companyia elèc-
trica per connectar-se a la xarxa 
–la previsió és que abans de maig 
les plaques solars ja generin ener-
gia elèctrica–. En total s’instal·len 
233 mòduls fotovoltaics entre les 
dues cobertes per a l’autoconsum 
instantani, que permetran abastir 
el 100% de l’energia que consu-
meix el centre en hores de llum 
solar. Això representa un estalvi 

Panells solars a l’EMT

x.solanas
EDUCACIÓ  L’ACTIVITAT S’HA PROGRAMAT DIVERSOS DIES

URBANISME  ELS EXTERIORS DE L’ILLA D’EQUIPAMENTS SÓN ARA MÉS ACCESSIBLES I OBERTS

Vistiplau de la Generalitat a 
la permuta de terrenys entre 
les Franqueses i Cànoves

del terme municipal de les Fran-
queses, reben els serveis i submi-
nistraments bàsics de Cànoves. A 
més, les cases estan construïdes 
en sòl agrícola, una irregularitat 
que l’Ajuntament de Cànoves i Sa-
malús vol legalitzar per millorar 
el conjunt de la urbanització.

Així, per corregir els inconve-
nients que suposa per als veïns 
d’aquestes cases, els dos ajunta-
ments van acordar la permuta i 
van iniciar els tràmits per fer-la 
efectiva, tant a través dels plens 
municipals com de l’aleshores 
Departament de Governació de 
la Generalitat. Ara la tramitació 
continuarà a través de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, un trà-
mit que pot durar més d’un any. 

MEDI AMBIENT  ABANS DEL MAIG ESTARAN EN MARXA

d’un 32% del consum global anu-
al de l’equipament, que puja uns 
175.524 kWh/any. El nivell d’auto-
consum solar del centre podrà mi-
llorar en un futur amb la instal·la-
ció de bateries d’emmagatzematge 
de l’electricitat solar generada i no 
consumida instantàniament, per 
poder-la consumir després. Els ex-
cedents d’energia generada el cap 
de setmana i quan el centre està 
tancat es podran injectar a la xarxa 
elèctrica i sol·licitar, quan la norma-
tiva de l’Estat ho permeti, la com-
pensació econòmica de la factura 
elèctrica del centre. Segons calcula 
el consistori, la instal·lació fotovol-
taica suposarà un estalvi anual de 
9.270 euros i evitarà l’emissió de 
gasos amb efecte d’hivernacle de 
16,8 tones de CO2 equivalents/any. 
Després del Centre Vallès, l’EMT és 
el segon centre educatiu granollerí 
que compta amb una instal·lació 
solar per a l’autoconsum elèctric. 

LES FRANQUESES. Aquest dissabte 
s’estrenarà la reforma dels exte-
riors de l’illa d’equipaments del 
carrer Rosselló de Bellavista amb 
una festa d’inauguració. Els actes 
començaran a les 10.30 h amb 
una xocolatada, tallers i jocs per 
als més petits, i a les 12 h hi haurà 
els parlaments, seguits de l’espec-
tacle infantil Que peti la plaça, a 
càrrec de Xip Xap. 

Els exteriors de l’illa d’equipa-
ments del carrer Rosselló –on hi ha 
Bellavista Activa, la seu d’Apadis i 
el Centre de Formació d’Adults– 
han sofert una remodelació inte-
gral els últims mesos. Entre d’al-
tres, l’espai delimitat pels carrers 
del Bosc, Alzina, Rosselló i Traves-
sia ha deixat de ser un espai tancat 
per obrir-se i eliminar la majoria 
de barreres arquitectòniques de hi 
havia, com murs, tanques o desni-
vells. Ara l’espai està obert al carrer 

Travessia. També s’ha renovat la 
il·luminació i el mobiliari urbà. 

Les obres van començar al juny 
i han afectat una superfície total 
de 2.855 metres. Ha comptat amb 
un pressupost de 572.194 euros, 
assumits per l’Ajuntament a tra-
vés de Pla de Barris. 

Rosselló que, a més, té una calçada 
en plataforma única i en continu 
amb la nova zona verda. La refor-
ma també ha suposat la substitució 
dels murs i les tanques per talussos 
enjardinats per connectar el carrer 
Rosselló amb l’illa, i el carrer també 
s’ha obert a la cruïlla amb el carrer 

arxiu

Dissabte s’inaugura l’exterior 
de l’entorn del carrer Rosselló

ESPAI REMODELAT  Una festa, dissabte al matí, inaugurarà la reforma
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LES FRANQUESES. Els treballs de 
recuperació de memòria histò-
rica que s’estan portant a terme 
des de l’Ajuntament de les Fran-
queses han permès descobrir un 
document que confirma un altre 
bombardeig al municipi el 26 de 
gener de 1939. L’Arxiu Municipal 
conserva una valoració d’un arqui-
tecte sobre els danys que va patir 
un mur de l’edifici de l’Ajuntament 
arran de l’onada expansiva d’una 
bomba. Aquest és el primer docu-
ment que permet certificar un altre 
bombardeig, a banda del que ja es 
tenia constància del 24 de gener en 
què van morir tres persones. L’Ar-
xiu Municipal va avançant en la re-
cerca i documentació de tot el que 
s’ha conservat a l’edifici. 

Un document confirma 
un altre bombardeig a 
les Franqueses el 1939

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'ARXIU RECOPILA NOVA DOCUMENTACIÓ

El Síndic de Greuges de Catalunya 
va iniciar l'any passat 165 actua-
cions a Granollers, de les quals 
89 van ser queixes interposades 
pels ciutadans i 76 van ser con-
sultes. Pel que fa a les Franque-
ses, el Síndic va iniciar 39 tràmits, 
dels quals 20 eren queixes i 19 
consultes. Així queda reflectit en 
l'Informe  2018  del  Síndic, pre-
sentat al Parlament, i que  recull  
tota  l'activitat  duta  a terme  per  
la institució l'any passat, un any 
en què les queixes i consultes rela-
cionades amb les polítiques i drets 
socials han estat les més nombro-
ses. De fet, segons dades de l'in-
forme anual, al Vallès Oriental el 
24,9% de les actuacions estaven 
centrades en aquest àmbit, princi-
palment en els de serveis socials, 

salut i educació. A continuació, les 
actuacions relacionades amb el 
consum, amb un 21,9% van ser les 
segones més nombroses, seguides 
de les de l'àmbit de les queixes i 
consultes sobre administracions 
públiques i tributs (21,5%).

D'altra banda, l'informe del Sín-
dic també comptabilitza el nombre 
de queixes i actuacions d'ofici tra-
mitades amb els ajuntaments du-
rant el 2018. En l'informe del Sín-
dic, com a reflexió final, es demana 
a totes les institucions catalanes 
que estableixin com a reptes pri-
oritaris per al futur la lluita contra 
la desigualtat social i econòmica, 
la consideració de l’habitatge com 
a dret fonamental, i no només com 
a objecte econòmic, i la igualtat 
d’oportunitats en l’educació.  

CIUTADANIA  DURANT EL 2018 VA INICIAR MÉS DE 200 ACTUACIONS ENTRE ELS DOS MUNICIPIS

El Síndic tramita 96 queixes
a Granollers i les Franqueses

Història

Dins dels actes de commemoració del 
80è aniversari del bombardeig a les 
Franqueses, avui, dijous (19.30 h, sala 
de plens), l’historiador Joan Garriga 
pronunciarà la conferència Les Fran-
queses del Vallès, els darrers dies de 
la guerra, en què farà referència al 
document trobat recentment i a altres 
dades importants que s’han conegut 
els últims mesos arran del projecte de 
recuperació de memòria històrica.

XERRADA SOBRE
ELS ÚLTIMS DIES
DE LA GUERRA CIVIL

x.solanas

ASTRONOMIA  Petits i grans van gaudir de l'activitat del Febrer Científic

La matinal astronòmica, una de les 
activitats del Febrer Científic orga-
nitzat per la Biblioteca Municipal, 
va portar dissabte a Bellavista el 
planetari portàtil més gran de Ca-
talunya, instal·lat pel Centre d'Ob-
servació de l'Univers. Durant tot el 
matí, la instal·lació va prermetre 
observar l'univers a tots els veïns 
que van participar-hi, unes 200 
persones. Dos telescopis convenci-
onals van donar l'oportunitat d'ob-
servar el sol, mentre que un altre te-
lescopi ensenyava el moviment de 

Matinal
astronòmica
a Bellavista

rotació de la Terra. També va fer-se 
un taller d'estampació de planetes 
i un forn solar, fabricat amb mate-
rials reciclats, que demostrava com 

l'energia del sol combinada amb 
un sistema de miralls és capaç de 
coure una pizza sense necessitat de 
cap giny elèctric. 

DIVULGACIÓ   EL PLANETARI PORTÀTIL MÉS GRAN DE CATALUNYA, INSTAL·LAT A LA PLAÇA MAJOR

L’Escola Lledoner participa en-
guany i durant tres cursos en el 
programa STEMcat, impulsat pel 
Departament d'Educació, amb 49 
centres més de Catalunya. El pro-
jecte promou els aprenentatges 
dels àmbits cientificotecnològic i 
matemàtic, i per això els dies 26 i 
27 de febrer se celebraran a l’es-
cola unes jornades científiques. 
D’altra banda, l’escola també va 
participar dilluns en l'activitat 
100tífiques, una iniciativa de la 
Fundació Catalana per a la Recer-
ca i la Innovació (FCRi) per fomen-
tar la presència en el món profes-
sional de dones científiques.  

L'Escola Lledoner 
fomenta la
vocació científica

A partir de dilluns i fins al 15 de 
març estaran obertes les inscrip-
cions per a la caminada a Mont-
serrat organitzada per l'Escola Pia 
de Granollers, l'AMPA Escola Pia i 
Mou-te. En total hi haurà 500 pla-
ces obertes a alumnes, exalumnes, 
familiars i personal del centre, i si 
no es cobreixen quedaran disponi-
bles places per a tothom. La cami-
nada, que enguany celebra el 25è 
aniversari, es farà el 26 i 27 d’abril.
El 30 de març hi haurà una sortida 
d'entrenament; el 25 d’abril una 
reunió informativa i el dia 26 (18 
h) se sortirà a peu des de Grano-
llers (edifici de secundària).  

La Pia obre les
inscripcions per a 
la 25a caminada

n  L’equip del Síndic de Greuges va vi-
sitar Granollers dilluns per atendre de 
primera mà les persones que volien fer 
consultes o presentar queixes contra 
les administracions i les empreses de 
serveis. L’atenció es va fer al Centre 
Cívic Jaume Oller. Durant la sessió es 
van atendre 15 visites, que van expres-
sar 8 queixes i van fer 7 consultes. Les 
problemàtiques plantejades van ser, 
entre d’altres, temes relacionats amb 
consum (electricitat i gas), serveis so-
cials, infància, urbanisme i tributs.Tres 
de les 8 queixes presentades s’adre-
çaven a l’Ajuntament, i totes, excepte 
4, eren de veïns de la ciutat.

15 VISITES DILLUNS
AL JAUME OLLER
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P.- Què causa l’hipotiroïdisme?
R.-L’extirpació de la glàndula ti-
roide, per la causa que sigui, ori-
gina hipotiroïdisme. Però al marge 
d’això també hi ha un component 
genètic indubtable en l’origen de 
l’hipotiroïdisme que és freqüent en 
el nostre medi. Majoritàriament es 
produeix en dones per mecanis-
mes autoimmunes –l’organisme 
genera anticossos que bloquegen 
o difi culten el normal funcionament 
de la glàndula tiroide–. Les causes 
farmacològiques –determinats 
tractaments mèdics poden pro-
vocar-ne– i les relacionades amb 
aliments i dèfi cits de iode són molt 
menys freqüents en el nostre medi.

P.-Per què apareix l’ansietat i 
quant de temps cal mantenir el 
tractament?
R.-L’ansietat, inicialment, és un 
mecanisme d’adaptació davant 
determinades amenaces. El que 
entenem per ansietat patològica 
és una resposta excessiva o ina-
dequada davant de determinades 
situacions reals o inexistents. La 
durada del tractament serà segons 
el tipus d’ansietat, el seu origen 
i els fàrmacs utilitzats per trac-
tar-les; en funció d’aquests parà-
metres, el facultatiu pren les deci-
sions de la durada del tractament.

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

GRANOLLERS. Amb la voluntat de 
prevenir, detectar i actuar davant 
conductes o situacions d'assetja-
ment i abusos sexuals, el Club Na-
tació Granollers (CNG) ha elaborat 
el Protocol de prevenció, detec-
ció i abordatge de l’assetjament 
i abús sexual, que ha difós entre 
els esportistes i les seves famílies 
amb l'objectiu que es conegui el 
procediment davant d'aquestes 
situacions i, a la vegada, promou-
re un context social de rebuig i 
una adequada resposta davant 
qualsevol modalitat de violència 
sexual contra menors d'edat.

El protocol s'adreça als espor-
tistes de les seccions federades 
–natació, natació artística, water-
polo i gimnàstica artística–. “Per 
al club és un pas endavant en la 
formació en valors i en la sen-

nostra cultura i, especialment, 
a l’àmbit de l’esport, essent èti-
cament conscients i capaços de 
reconèixer els comportaments 
inapropiats".  m.e.

El Servei de Salut Pública i Con-
sum, i el Centre d'Informació i 
Recursos per a Dones (CIRD) de 
l'Ajuntament de Granollers han 
convocat una nova edició del con-
curs SobrePantalles, que s'adreça 
a adolescents i joves per sensibi-
litzar-los sobre l'ús responsable 
de les tecnologies de la informa-
ció (TIC) i en la cerca de relacions 
respectuoses, equitatives i igua-
litàries, a partir de l'ús de les TIC 
per difondre-ho. 

El tema d'aquesta edició és 

Agressions a les diversitats afectei-
ves i sexuals a les xarxes socials. Hi 
poden participar joves d'entre 12 
a 18 anys residents a Granollers 
i al conjunt del Vallès Oriental, 
i s'estableixen dues categories, 
de 12 a 15 anys i de 16 a 18. S'hi 
pot participar individualment o 
en grup i, en aquest darrer cas, 
s'atmet que algun dels integrants 
tingui una edat superior a la seva 
categoria.

El concurs es basa en la crea-
ció d'un vídeo reflexionant sobre 

IGUALTAT  EL DOCUMENT DE PREVENCIÓ S'ADREÇA ALS ESPORTISTES DE LES SECCIONS FEDERADES DEL CLUB

EDUCACIÓ  LA INICIATIVA VOL SENSIBILITZAR RESPECTE A L'ÚS RESPONSABLE DE LES TIC

El CNG crea un protocol per detectar 
i actuar contra l'assetjament sexual

Convocat el concurs de vídeo 
SobrePantalles per a joves

aspectes que tenen a veure amb 
les agressions a les diversistats 
afectives, les identitats i expressi-
ons de gènere, en el context de les 
xarxes socials. Els curtmetratges 
han de tenir una durada màxima 
de 90 segons. Els treballs poden 
ser lliurats a la seu electrònica 
(granollers.cat) o presencialment 
a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 
(OAC). Es poden consultar els de-
talls de les bases a sobrepantalles.
net/concurs. 

Per a cada categoria hi haurà 
tres premis; el primer, dotat amb 
175 euros; el segon, 75, i el tercer, 
50 euros. El lliurament de premis 
es farà en un acte públic que es 
convocarà el proper juny.  

LES FRANQUESES. La llibreria L'Es-
polsada celebra divendres (19 
h) el seu 12è aniversari amb la 
presentació del llibre La voluntat 
de comprendre, del filòsof Xavier 
Antich (Editorial Arcàdia). A ban-
da de l'autor, l'acte comptarà amb 
el periodista i activista sociopolític 
David Fernàndez. "Avui sabem que 
una idea pot provocar, tota sola, 
un terratrèmol. Per això és im-
portant el combat de les idees". 
Aquesta és una de les frases del lli-
bre sobre la qual es reflexionarà.  

Xavier Antich i 
David Fernàndez, a 
L'Espolsada divendres

sibilitat vers les situacions de 
desigualtats en la societat, que 
s’han de poder gestionar des de 
l’educació i el respecte”, valora 
el president del CNG, Eduard Es-
candell.

D'altra banda, el Club ja està tre-
ballant en la redacció de protocols 
d’actuació envers l’assetjament 
i abús sexual, aplicables a altres 
àrees de l’entitat com són socis i 
usuaris (adults) en la seva pràcti-
ca de l’activitat esportiva al club; 
socis i usuaris (menors) que uti-
litzen serveis (cursets de natació, 
campus...) i treballadors en el seu 
àmbit laboral, per tal de prevenir 
i atacar de manera àgil i efectiva 
qualsevol situació d’abús.

El protocol considera que al-
gunes formes de contacte físic 
en l’esport tenen la seva funció i 

poden resultar gratificadores i en-
grescadores. No obstant, el CNG 
considera "important discutir 
allò que es pot considerar com 
a acceptable o inacceptable a la 

El CNG, amb motiu del Dia europeu de la salut sexual –avui, dijous–, impartirà 
dos tallers de sexualitat, a les 10.30 i a les 17.15 h, adreçat a socis i sòcies del club 
per tal de donar a conèixer la importància de cuidar la musculatura responsable  
de gaudir d’una vida íntima més satisfactòria, així com exercitar aquesta  
musculatura per tal de millorar-la. Als tallers, impartits per Vanessa Rodríguez, 
responsable de fitness i salut del club i tècnica especialitzada en hipopressius 
(formada per Marcel Caufriez i Pinsach&Rial) i en sòl pelvià (per Blandine Calais), 
serviran per prendre consciència de quina és la musculatura responsable de  
la funció sexual, a més d'analitzar les diferents capes musculars del sòl pelvià, 
quins músculs principalment protegeixen els òrgans sexuals, i la seva funció 
durant l'acte sexual. Es faran exercicis per activar i treballar la musculatura 
perineal per tal de recuperar la tonicitat de la zona.

Dia europeu de la salut sexual

ANIVERSARI
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
23/01 Maria-Angel Causape Miguel 80 anys
03/02 Paula Ravelo Ravelo 61 anys
04/02 Gracia Castro del Rio 50 anys
04/02 Enriqueta Resina Requena 80 anys
05/02 Antoni Corts Balust 92 anys
05/02 Mª Teresa Pérez Moreno 82 anys
05/02 Isabel Cañellas Real 90 anys
05/02 Mª Carmen Cruz Molina 84 anys
05/02 Rosa Guàrdia Homs 75 anys
05/02 Rosalía Arriaga Elorriaga 94 anys
05/02 Pepi Reus Ramos 64 anys
06/02 Alicia Castrillón Varela 89 anys

06/02 Juan Luis Cuesta Brime 69 anys
06/02 Josep Terricabras Sanglas 80 anys
06/02 Mª Teresa Gimeno Sauco 88 anys
08/02 Antònia Altimira Duran 98 anys
08/02 Julia Fernández Antolín 86 anys
09/02 Manuel Amores Barcos 84 anys
09/02 Dolors Mauri Gallifa 98 anys
10/02 Joan Puig Vallcorba 84 anys
10/02 Manuel Jiménez Cuevas 83 anys
10/02 Mª Carmen Canosa Pont 87 anys
10/02 Maria Garriga Ganduxer 94 anys
11/02 Juan Yélamos Pérez 83 anys

6è aniversari

 JAUME MATAS CRUIXEN
En record del seu fill 

  JOSEP Mª MATAS ALMIRALL
Sense vosaltres, pensament al vol. Sense vosaltres, molta enyorança. 
Sense vosaltres, absència i dol. Sense vosaltres, dolça remembrança”

Joana Almirall

LES FRANQUESES. L'alcalde de les 
Franqueses del Vallès, Francesc 
Colomé, serà novament candidat a 
l'alcaldia després de 8 anys al cap-
davant del consistori, en aquesta 
ocasió amb la marca Junts per les 
Franqueses. Colomé va accedir a 
l'alcaldia el 2011, aleshores en-
capçalant la llista de CiU, i va re- 
validar el càrrec el 2015.

La intenció de repetir com a cap 
de llista a les eleccions municipals 
la va anunciar el mateix alcalde di-
jous de la setmana passada en una 
entrevista a VOTV, on va admetre 
que li ha costat molt decidir-se, 
perquè, segons assegurava, "hi ha 
moments molt adorables, però 

MUNICIPALS 26-M  EN AQUESTA OCASIÓ ENCAPÇALARÀ LA LLISTA DE JUNTS PER LES FRANQUESES

també altres molt miserables".
L'alcalde del municipi més 

gran del Vallès Oriental governat 
pel PDeCAT també afirmava que 

Francesc Colomé aspira a un 
tercer mandat com a alcalde

arxiu

FRANCESC COLOMÉ

malgrat els dubtes finalment ha 
decidit presentar-se "amb totes 
les conseqüències", i alhora va 
mostrar-se partidari, una vegada 
més, de limitar els mandats en el 
temps. "Jo faria dos mandats de 
cinc anys", explicava. 

Colomé és regidor al consistori 
des de 1999 i alcalde des de 2011, 
quan va encapçalar per primera 
vegada la llista de CiU. En el seu 
primer mandat va obtenir 4 regi-
dors, i el 2015 va incrementar la 
representació fins als 6 regidors, 
que completa fins a la majoria ab-
soluta amb el suport del PSC. En 
cas de revalidar el càrrec al maig, el 
proper seria el seu tercer mandat. 

Regidor al consistori per CiU des del 1999, va accedir a l'alcaldia el 2011

GRANOLLERS / LES FRANQUESES.  
Miguel Ángel Segura, actual secre-
tari general de Podem Granollers, 
serà el candidat de la formació 
morada  a l'alcaldia de la ciutat 

per primera vegada a les munici-
pals amb la seva pròpia marca, tot 
i que el grup manté negociacions 
amb Granollers en Comú per a 
una possible candidatura conjun-
ta. Miguel Ángel Segura s'ha dedi-
cat durant 25 anys al sector de la 
construcció, ha estat enllaç sindi-
cal de CCOO i ha col·laborat amb la 
PAH. Actualment treballa en una 
empresa de minusvalidesa. Nilda 
Villaverde, Kevin Hernández, Ale-
jandra Verdera i Pedro Sampedro, 
entre d'altres, acompanyaran Se-
gura en la candidatura. 

Per la seva banda, l’assemblea 
ciutadana de Podem a les Fran-
queses ha escollit Josep Manel 
Cruz com a candidat en obtenir el 
97% dels vots (32 vots favorables 
i 1 en blanc). Cruz, de 45 anys, té 
estudis en arquitectura per la 
UPC i treballa com a director de 
projectes. A més de Cruz forma-
ran part de la candidatura David 
Castillo, Jordi Ibáñez, Ikram Zain, 
Beata Grabara i Núria Bernat en-
tre d'altres. 

Podem tria els candidats a
Granollers i les Franqueses

podem

JOSEP MANEL CRUZ

després d'obtenir el 82,5% dels 
vots en el procés d'elecció de can-
didat, amb un 66,6% de partici-
pació –40 vots de les 60 persones 
inscrites–. Podem es presentarà 

podem

MIGUEL ÁNGEL SEGURA

LES FRANQUESES. El Centre Cultu-
ral de Marata organitza, un any 
més, el cicle de xerrades Tro-
bem-nos i parlem-ne, durant qua-
tre dijous a les 20 h al Centre Cul-
tural. L'estrena serà el 14 de març 
amb l'advocat Marià Gómez, que 
parlarà del testament vital, i se-
guirà l'enginyer Pep Puig, el 21 de 
març, per parlar d'energies reno-
vables. El 28 de març serà el torn 
de l'exdiputat Fabián Mohedano, 
qui parlarà d ela reforma horària, 
i l'11 d'abril la franquesina Sílvia 
Claveria, doctora en Ciències Po-
lítiques i professora universitària,  
explicarà com les dones poden ar-
ribar a ser iguals i com el feminis-
me ho pot canviar tot. 

DIVULGACIÓ

Nou cicle de
xerrades a Marata 
de Trobem-nos
i Parlem-ne

Granollers en Comú escollirà dis-
sabte el seu candidat a l'alcaldia. 
Tot apunta que serà Araceli Ore-
llana, ja que la seva ha estat l'úni-
ca candidatura presentada per 
encapçalar la llista. Orellana té 59 
anys, és delegada sindical de CCOO 
i treballa als serveis administra-
tius de l'Ajuntament de Barcelona. 
En l'assemblea de dissabte, que 
tindrà lloc al local de Granollers en 
Comú (plaça de les Arts, 5), hi par-
ticiparà l'alcaldessa de Montcada 
i Reixac, Laura Campos, qui farà 
una xerrada amb el títol Catalunya 
en Comú construint alternatives 
des del municipalisme transforma-
dor, progressista i d'esquerres.  

L'alcaldessa de 
Montcada, amb els 
comuns granollerins

ENTITATS

Concert i vermut 
popular antifeixista

El Casal del Mestre de Grano-
llers organitza avui dijous un 
acte sobre la segregació escolar, 
amb el títol Què fem davant la 
segregació escolar?. Serà a les 
18 h al local del Casal del Mestre 
i de la Fapac (av. del Parc, 9, 3a 
planta). Els ponents seran Lidón 
Gasull, directora de la Fapac i 
advocada en drets humans, i 
Isaac González, sociòleg, especi-
alista en desigualtat educativa i 
segregació escolar.

EDUCACIÓ

Xerrada sobre 
segregació escolar

Astrid Barqué, reconeguda per 
les seves intervencions en di-
versos mitjans i amb una llarga 
trajectòria conscienciant arreu 
sobre hàbits d’alimentació sa-
ludable, farà una xerrada dime-
cres a la seu del Gra (19 h) so-
bre com rendir més en l’esport 
amb una alimentació saludable. 
La xerrada porta per títol Ali-
mentació esportiva, bàsica per 
rendir més. 

XERRADA

Alimentació
saludable en l'esport

Per recordar els 80 anys d'ocu-
pació franquista a la ciutat, 
Granollers antifeixista ha or-
ganitzat dissabte, a la plaça de 
la Caserna, una taula de debat 
sobre antifeixisme (11 h), amb 
l'advocada Montserrat Vinyets; 
Eva Pous, d'Alerta solidària i 
del grup de suport a les antifei-
xistes encausades de la UAB, i 
Manina Morante, d'UCFR Nou 
Barris. A les 13 h hi haurà un 
vermut popular i un concert a 
càrrec d'Elgio, represaliat per 
l'Audiència Nacional per les se-
ves cançons, i Idadeoia.
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GRANOLLERS. Un total de 892 per-
sones s'han inscrit a Primàries 
Granollers per participar en la tria 
de les persones que formaran part 
de la candidatura a l'Ajuntament 
de Granollers. Entre aquestes, vuit 
persones s'han postulat per ser 
candidates i, si cal, encapçalar la 
llista. Són Carles Canet, productor 
audiovisual; Oriol Vila, enginyer 
i actual regidor de Demòcrates a 
l'Ajuntament de Granollers; Jordi 
Planas, empresari; Andreu Ballús, 
sociòleg i professor; Dolors Rovi-
ra, comercial jubilada; Joan Ricart, 
consultor immobiliari i doctor en 
Ciències Polítiques; Mònica Ribell, 
metgessa de l’Hospital de Grano-
llers; i Estel Brugulat, biòloga i 
professora de secundària. 

Diumenge, la sala Joan Bretcha 
del Casino va acollir un acte de 
presentació oficial dels candidats, 
on van explicar els motius que els 
impulsen a presentar-se, van trac-
tar temes de política local i nacio-

GAIREBÉ 900 PERSONES S'HAN INSCRIT COM A ELECTORES PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS

Vuit candidats es postulen per
encapçalar Primàries Granollers

nal i van respondre les preguntes 
dels assistents. 

Segons el calendari de Primàries,  
ara s'obre un període de campanya 
perquè els vuits candidats es donin 
a conèixer, i el 23 de febrer els gai-
rebé 900 inscrits podran escollir el 
candidat –qui tregui més vots– i les 
persones que l'acompanyaran en 
la candidatura –la llista s’ordenarà 
en funció dels vots aconseguits–. 

Posteriorment, un cop escollits els 
candidats, s'elaborarà el programa 
electoral, un procés en el qual tam-
bé podran participar les persones 
inscrites com a electores.

Dins els actes de campanya, di-
vendres hi haurà un sopar-debat 
(20 h) a l’Hotel Granollers per 
conèixer de prop dels candidats. 
La moderadora de l’acte serà Anna 
Arquer, de Primàries Catalunya. 

GRANOLLERS. El director de l'Hotel 
Granollers i president de l'Associ-
ació Hotels Vallès Oriental, Enric 
Gisbert, serà el número 4 de la llis-
ta d'ERC per a les eleccions muni-
cipals del maig. Aquest és un dels 
integrants de la llista dels republi-
cans que es van donar a conèixer 
dilluns, juntament amb Pau Llobet, 
que serà el número 2 de la candi-
datura. Llobet i Gisbert acompa-
nyaran així la geògrafa i regidora 
Núria Maynou, que encapçalarà la 
llista. "Farem una llista parità-
ria i cremallera per convicció", 
deia Maynou, qui explicava que 
el número 3 l'ocuparà una dona, 
que es presentarà més endavant. 
Maynou indicava que vuit dels 10 
primers candidats seran indepen-
dents, com ella mateixa, sense afi-
liació a ERC. "Anem més enllà de 
l'etiqueta de partits; hem buscat 
persones independents per la 
seva vàlua i per les seves ganes 
de treballar per la ciutat, no per 
la seva militància". Per això, deia,  
la llista tindrà "moltes cares i ide-
es noves", "serà diversa i plural", 
i "s'assemblarà al màxim a la 
ciutat que volem representar". 

Pau Llobet, número 2 de la llis-

ta, té 40 anys, és sociòleg i veí del 
barri de l'Hostal. Llobet considera 
que "a Granollers li cal innova-
ció política, més participació i 
més cohesió social", i en aquest 
sentit apostava, entre d'altres, per 
replantejar el funcionament dels 
centres cívics i combatre les desi-
gualtats. "Puc aportar creativitat 
i valentia, a més de coneixement 
dels serveis socials o el coopera-
tivisme", deia. Gisbert, de 51 anys 
i veí de Tres Torres, explica que 
s'implica en la candidatura "per 
fer que passin coses diferents a 
les que han passat fins ara, per 
aportar més dinamisme i ambi-
ció" a l'acció política.

"Més compromís"
Sobre les eleccions municipals, 
Núria Maynou assegurava que 
"Mayoral té un electorat que 
en clau nacional sol votar una 
altra cosa; i ara la situació és 
prou complexa perquè la gent 
aposti clarament pel sobira-
nisme i el republicanisme". "No 
n'hi ha prou amb penjar un llaç 
groc al balcó de l'Ajuntament, 
cal més compromís, també des 
de l'Ajuntament", deia.  x.l.

Pau Llobet i Enric 
Gisbert, a la llista d'ERC

MUNICIPALS 26-M  L'HOTELER OCUPARÀ EL QUART LLOC

GRANOLLERS. El professor, escrip-
tor i poeta Joan Sala Vila, president 
de les Aules d'Extensió Universi-
tària per a la Gent Gran del Vallès 
Oriental (Agevo), va presentar la 
setmana passada al restaurant-lli-
breria Anònims el seu darrer lli-
bre, El món necessita una política 
més humana, una reflexió política i 
social centrada en aspectes com la 
llibertat, els drets humans, la cen-
tralitat de les persones en la vida 
política i el pensament entre d'al-

tres. Sala Vila ha estat promotor de 
la Festa de les Lletres Catalanes del 
Vallès Oriental, i és reconegut per 
les seves aficions literàries, artís-
tiques i esportives, amb una pre-
ferencia envers la filosofia. En el 
llibre que ara presenta, editat per 
Kit-book, fa referència a aspectes 
com la corrupció, l'ambició pels 
diners, la llibertat i, fins i tot, l'apli-
cació de l'article 155 de la Constitu-
ció a Catalunya. En la presentació 
de l'Anònims, la compositora cuba-

x.solanas

CANDIDATS  Llobet, Maynou i Gisbert, dilluns a la seu d'ERC

primàries granollers

GRUP  El 23 de febrer es decidirà en votació l'ordre de la llista

na i veïna de Granollers Yaneisy va 
amenitzar la tertúlia política i lite-
rària amb la seva música. 

Joan Sala Vila reflexiona en un 
llibre sobre la política humana

arxiu

JOAN SALA VILA
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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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SALUT  CESSIÓ DE LA UNIÓ D’EMPRESARIS D’AUTOMOCIÓ (UEAC)

oncovallès

PREMIATS  Els millors dibuixants van recollir els guardons dilluns

GRANOLLERS. La Fundació Onco-
vallès va lliurar dilluns, a les ins-
tal·lacions de l’Escola Pia de Gra-
nollers, els premis del Concurs 
de dibuix Els petits voluntaris fan 
grans dibuixos, que enguany arri-
bava a la 9a edició. 

El premi al dibuix més solidari 
va ser per a Luz Maria Olea, de 
l’escola Educem, i el més festiu per 
a Sajid Lahrech, també d’Educem. 
Elisa Pérez, del Col·legi l’Estel, es 
va endur el premi al dibuix més 

artístic, i Emma Turigas, també de 
l’Estel, al més detallista. Pel que fa 
al dibuix més inclusiu, el premi va 
ser per a Amin el Fattah, de l’Es-
cola Ponent, i el més estimable 
per a Martina González, també de 
Ponent. Finalment, Gina Soriano 
es va endur el premi al dibuix més 
divertit i Joel López a la il·lustra-
ció més colorista. En aquest cas 
tots dos són de l’Escola Pia. En 
total hi han participat un total de 
790 nens i nenes.   

El concert d'EntreMares recapta 
6.000 € contra el càncer infantil

GRANOLLERS. La Unió d’Empresa-
ris d’Automoció de Catalunya 
(UEAC) ha renovat per un any més 
la cessió del cotxe que es va lliurar 
a l’Hospital General de Granollers 
l’any 2017. El vehicle s’utilitzarà 
per facilitar els desplaçaments 
dels professionals que realitzen 
assistència hospitalària als domi-
cilis dels pacients.

L’hospitalització a domicili és 
un dispositiu que permet a paci-
ents que pateixen un problema 
puntual de salut evitar l’ingrés a 
l’hospital, i fer la seva hospitalit-
zació al seu domicili amb la visita i 
seguiment d’equips especialitzats 
formats per professionals mèdics 
i d’infermeria. Aquests equips es 
desplacen als domicilis dels paci-

ents per donar la mateixa atenció 
que tindrien si estiguessin ingres-
sats a l’hospital.

Amb aquest dispositiu es con-
tribueix a la millora de la gestió 
assistencial hospitalària, ja que 
pot alliberar llits a l’hospital per 
a altres pacients; millora la satis-
facció i humanització de l’assis-
tència, la participació i implicació 
del pacient i de la seva família en 
les cures mèdiques, i en l’evolu-
ció de la malaltia; disminueix els 
casos de dependència de l’hospi-
tal, les infeccions hospitalàries i 
la freqüència de les visites a ur-
gències. En aquests moments, en 
plena epidèmia de grip, l’hospital 
a domicili atén a 30 pacients de la 
comarca. 

Premis als millors
dibuixos d'Oncovallès

GRANOLLERS. El vuitè concert so-
lidari organitzat per l'associació 
EntreMares dissabte al vespre 
a la Nau B1 de Roca Umbert va 
aplegar 235 persones. Els prota-
gonistes, el grup terrassenc Sense 
Sal, va fer ballar el públic famili-
ar i alhora va col·laborar amb la 
causa solidària d'aconseguir el 
màxim d’aportacions econòmi-
ques per destinar al Laboratori 
d’Investigació del Càncer Infantil 
de Sant Joan de Déu.

L'associació explica que, tot 
i que encara falta sumar alguna 
aportació, fins aquest dilluns al 
matí s'han recollit 5.704,31 eu-

ros. El vuitè concert solidari d'En-
treMares ha tingut el patrocini 
de l'Obra Social La Caixa, Audens 
Food, Llorens GMR; La Perla, Fa-
gom, KH7, Escola bressol Els Bar-
rufets, COI Clínica Dental, Escola 
bressol Xerric Xerrac, De Colò-
nies, Escola bressol Pinotxo, Pas-
tisseria Puigdomènech, El 9Nou, 
Georgia Porredón i el suport de 
l'Ajuntament de Granollers i la 
Sala Nau B1 de Roca Umbert.

EntreMares organitza un con-
cert solidari, des de l’any 2012, 
per contribuir a la investigació del 
càncer infantil. Sumant les apor-
tacions obtingudes en l’organit-

zació dels concerts solidari l’as-
sociació EntreMares ha aportat 
al Laboratori d’Investigació del 
Càncer Infantil de l’Hospital de 
Sant Joan de Déu gairebé 42.000 
euros, sense comptar l'aportació 
d'enguany, que encara està pen-
dent de completar-se.

En el concert de Roger Canals, 
Roigé, van recaptar-se 8.093,24 
euros; en el d'Strombers, 
6.837,72; a l'espectacle de Pep 
Bou, 11.285,85; al concert d'In 
Crescendo, 6.370,16; El Pot Petit, 
3.551,61; The Penguins, 2.929,70, 
i el primer concert, amb Dàmaris 
Gelabert, 2.717,45 euros. i

SOLIDARITAT  AMB EL LABORATORI D'INVESTIGACIÓ DE SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA
xavier solanas

CONCERT SOLIDARI  Més de 230 persones van assistir al concert dels terrassencs Sense Sal

Renovada la cessió d'un 
cotxe a l'Hospital General
per atendre a domicili

Nou acapte de sang a Can Trullàs
GRANOLLERS. L’Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental or-
ganitza una nova jornada de donació sang divendres a la tarda a Gra-
nollers. Concretament serà mitjançant un bus estacionat a la plaça Can 
Trullàs de 17 a 21 h, en benefici del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. 
Hi col·laboren el Departament de Salut i l'Ajuntament de Granollers. 

El Servei d’Habitatge del Vallès Ori-
ental va augmentar, durant el 2018, 
un 35% l’atenció a les persones que 
necessiten tramitar alguna pres-
tació, ajut, tramitació o assessora-
ment en aquest àmbit. En total van 
ser 7.874 atencions i es van trami-
tar 3.107 expedients. En aquest cas, 
respecte a l’any anterior, l’augment 
ha estat del 20%. El volum més im-
portant de tramitacions dutes a ter-
me per l’oficina ha estat en l’àmbit 
social, procedents de les diferents 
convocatòries de la Generalitat des-
tinades a afrontar despeses de llo-
guer de l’habitatge habitual, o pres-
tacions econòmiques d’especial 
urgència en casos de desnonament, 
impagament de quotes d’hipoteca o 
de lloguer, amb 1.734 sol·licituds. 

El Museu de Ciències Naturals La 
Tela acull avui dijous (19 h) la 
xerrada Frederic Travé i Alfonso, 
i la represa de l’ornitologia cata-
lana, que descobrirà el principal 
impulsor del moviment ornitolò-
gic català en la dècada dels 50 i es 
tractaran temes biogràfics i orni-
tològics, així com el paper de Tra-
vé en la fundació de la Societat Es-
panyola d'Ornitologia. La xerrada 
anirà a càrrec del Dr. Xavier Fer-
rer, professor de la UB especialit-
zat en ornitologia. D'altra banda, 
diumenge, dins el cicle Diumen-
ges de ciència 2019, hi haurà un 
nou taller familiar a La Tela. Serà 
a partir de les 11 h, i en aquesta 
ocasió s'abordarà com fer el propi 
planter de varietats locals. i

Creix un 35% 
l'atenció a l'Oficina 
d'Habitatge

Xerrada i taller de 
ciència al Museu de 
Ciències Naturals

El Sueldazo de 
l’ONCE reparteix 
80.000 € a la ciutat
GRANOLLERS. L’ONCE ha repartit 
80.000 euros a Granollers en el 
sorteig del Sueldazo del cap de 
setmana passat. Concretament, 
Francesc Serdà Lorenzo, agent 
venedor de l’organització, és qui 
va portar la sort a la ciutat des del 
quiosc ubicat al carrer Sant Jau-
me, número 10, de Granollers, en 
vendre quatre cupons premiats 
amb 20.000 euros cadascun, el 
que fa un total de 80.000 euros. 

L’agència de l’ONCE a Grano-
llers presta serveis actualment 
a 565 afiliats i compta amb 167 
agents venedors dels productes 
de joc de l’organització. Enguany, 
l’ONCE ja ha repartit més de dos 
milions d’euros en premis arreu 
de Catalunya. i
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SOMCONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu:

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat
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Les imatges de la plaça de la Porxada amb centenars de persones  
concentrades fa temps que són habituals, sobretot a l’entorn de l’1 d’octubre 
de fa dos anys. Llavors les concentracions desprenien un esperit no només 
reivindicatiu, sinó fins i tot festiu. Aquest dimarts l’emblemàtic espai  
granollerí ha tornat a acollir una manifestació massiva de persones indignades 
pel judici que començava aquesta setmana al Tribunal Suprem contra els 
líders de l’independentisme català. L’ambient totalment diferent –poques 
estelades, forces llaços grocs i dues grans pancartes amb la cara dels presos 
i exiliats–. De la il·lusió d’una part de la societat que anhela un autogovern 
real a la frustració i perplexitat davant la repressió d’un Estat a qui no li 
tremola el pols no només per dur un conflicte polític als tribunals, sinó que 
persegueix altres persones per la seva ideologia –una veïna de Viladecans 
confinada a casa seva, persones investigades per lletres de cançons o  
afirmacions contràries a l’Església i un llarg etcètera–. Es vulgui o no un Estat 
propi per a Catalunya, és difícil no fer saltar l’alarma davant les retallades de 
drets que s’estan patint a l’Estat espanyol. I més, quan comença un judici 
que posa en entredit drets tant bàsics com el de manifestació –a més del  
d’autodeterminació, principi fonamental dels drets humans–. Quan els drets 
bàsics –a més d’una ideologia– estan a judici, el problema és de tota la societat.

IDEOLOGIA A JUDICI

Editorial

ns trobem ja al febrer i les elec-
cions municipals comencen a 
ser ben a prop. Unes eleccions 
que, al nostre entendre, són 
clau, per fer de Granollers una 

ciutat republicana, que representi, amb 
força, tot l’impuls que el municipalisme 
pot donar a la Catalunya independent 
que volem. Un independentisme amb els 
valors d’esquerra i els valors republicans 
de la igualtat, la justícia, la fraternitat i la 
sororitat com a puntals.

El desembre de l’any passat vaig anun-
ciar que, per primer cop, als meus 46 anys, 
m’animava a encapçalar un projecte polí-
tic a la ciutat. Em vaig presentar a unes 
eleccions primàries obertes a la ciutat per 
ser cap de llista com a independent per 
ERC-AG.

Els darrers tres anys, com a regidora in-
dependent, he començat a conèixer el pa 
que s’hi dóna en la política municipal, què 
suposa ser regidora i què implica treballar 
per a la ciutat.

Per això, quan et planteges presentar-te 
a una llista electoral, ho fas amb les ga-
nes de defensar un projecte, un projecte 
que ha de ser compartit i per al qual cal 
encomanar les ganes a altra gent. Només 
persones diverses, amb ganes, capacitats i 
il·lusió, poden ajudar a renovar el panora-
ma polític de la ciutat.

Canviar les maneres de fer en la gestió 
del govern de la ciutat, entomar reptes i 
assumir que les noves idees i les noves 
maneres no només són importants sinó 
també essencials, són elements clau per-
què realment es pugui renovar la política 
actual. I per això cal assumir el risc, arre-
mangar-se i, des del somriure, les ganes i 
el treball diari posar-se al davant, sortir 
del confort i treballar a per tirar endavant 
el projecte en el que moltes creiem.

Aquesta setmana hem començat a pre-
sentar la gent que m’acompanyarà a la 
llista. I és que és evident que per encapça-
lar un projecte el que cal és sentir-te ben 
acompanyada per un bon equip. Persones 
que coneguin, visquin i estimin la ciutat i 
que aportin a la candidatura d’esquerres i 
republicana que volem el valor de la diver-
sitat, de la diferència, de la suma. Perquè 
més enllà de les ideologies o de les etique-
tes de partit, crec que en un moment com 

Per un Granollers viu
l’actual, ens cal generositat, ganes de tre-
ballar i entusiasme. I aquests valors han de 
ser el pal de paller de la nostra llista.

En Pau Llobet, actualment ja regidor a 
l’Ajuntament amb en Pep Mur i amb mi, i 
l’Enric Gisbert ocuparan el 2n i el 4t lloc 
respectivament de la candidatura. Són 
persones que conec de fa temps, cone-
gudes també a la ciutat, treballadors, 
compromesos i persones que es com-
plementen perquè aporten punts de vis-
ta diferents a un mateix objectiu: fer de 
Granollers una ciutat cohesionada, on les 
persones i la ciutadania siguin el centre 
de la política municipal, garant de la igual-
tat d’oportunitat; una ciutat republicana, 
cabdal en la construcció de la Catalunya 
independent. Una ciutat dinàmica i viva, 
capdavantera. Una ciutat que es transfor-
mi, on passem de la gestió grisa i l’estan-
cament a la política il·lusionant i el dina-
misme, amb un equip potent que tingui 
ganes de plantejar-se nous reptes, noves 
maneres de gestionar i, sobretot, d’enco-
manar il·lusió.

Aquestes persones, i la resta de gent que 
ens acompanyarà a la llista, saben també 
com d’important és entendre i entomar el 
repte de ser bons servidors públics, con-
cepte que no hauríem d’oblidar mai i que 
reivindiquem: formar part de l’adminis-
tració pública no ha de ser mai un objectiu 
pel confort propi, ha de ser un objectiu de 
treball per a i amb la ciutadania.

Amb la il·lusió i les ganes de transfor-
mació, vitalitat i compromís, entomem el 
repte de treballar per la ciutat i presentar 
un projecte sòlid amb persones engresca-
des i treballadores. De mica en mica, ani-
rem dient la resta de noms que formaran 
part de la llista d’ERC Granollers. Veureu 
que hem treballat per construir un projec-
te sòlid, divers i transversal. Amb un gran 
pes de persones independents, perquè 
creiem que cal anar més enllà de l’etique-
ta del partit i ERC Granollers ha estat ge-
nerosa i també ho ha entès així. Una llista 
cremallera, no només per obligació, sinó 
per convicció, perquè no ens cansarem de 
repetir-ho: les dones hi som, som moltes 
i hem de ser arreu. I la política, com en 
molts altres àmbits, no pot ser un espai 
on se’ns invisibilitzi, nosaltres mateixes 
ens hem de creure que hi podem ser. Es-
pecialment quan ser-hi significa canviar el 
model actual.

Perquè creiem en el que fem i perquè 
defensem un projecte innovador i il·lusi-
onant, per un Granollers viu, cohesionat i 
republicà: endavant les atxes!

E

NÚRIA 
MAYNOU

Candidata d’ERC a
 l’Alcaldia de Granollers

Cadascú de nosaltres porten un conjunt 
d’històries viscudes, moments familiars, 
viatges, tardes amb els amics, el primer 
petó, la primera cervesa... D’històries es-
coltades, els contes dels pares, l’avi par-
lant de la guerra (poquet, per desgràcia), 
el pesat del tiet de tant en tant ens expli-
ca les aventures de la mili, els Erasmus 
dels amics, les cançons que ens sabem de 
memòria de tant escoltar a l’Ipod... D’his-
tòries llegides, vistes al cinema... Aquest 
bagatge ens fa viure la mateixa situació de 
forma diferent a la persona que tenim al 
costat... Per això cal ser molt conscient de 
qui ens explica les coses i per què.

Diuen que la història l’escriu el guanya-
dor, jo crec que avui en dia el guanyador 
és el que millor sap vendre la seva histò-
ria. Perquè els que rebem les històries no 
som capaços d’analitzar què hi ha al dar-
rera. Ens hem convertit en una societat de 
titulars, que no aprofundeix en els fets ni, 
molt menys, en qui els explica. I així anem 
omplint i sense buidar; sense donar espai 
als somnis; sense deixar-nos enamorar pels 
cotadors d’històries que tenim al voltant.

Gràcies amics que escriviu... per bui-
dar-vos i deixar entrar somnis que ens pu-
guin alimentar.

quests dies un bon amic ha pre-
sentat un llibre, Ovelles i merda 
–falca publicitària: molt reco-
manable!– i molt aviat un altre 

bon amic en presenta el seu, de receptes 
de cuina i història.

El meu professor d’antropologia deia 
que els homes no només estem fets de cèl-
lules i teixits, sinó que som una estructura 
d’històries que ajuden a sostenir els som-
nis. Com podeu imaginar als meus 20 anys, 
plens d’utopies, aquella frase em semblava 
un himne, quelcom que dur per senyera... 
Amb 40 crec que poc a poc ens anem des-
carregant de somnis i carregant d’històri-
es... (en tots els sentits).

Suposo que per tornar a carregar-nos de 
somnis cal que buidem històries... i alho-
ra ens en nodrim d’alienes. Si fem un cop 
d’ull al passat, explicar contes, aventures i 
romanços és tan antic com el foc i, alhora, 
també és vital per aprendre i caminar en-
davant... Coses com escriure, llegir, cantar, 
compondre (perquè el llenguatge musical 
en aquest cas és molt vàlid) ens fa humans. 
Ens fa ser el que som. En definitiva, ens fa 
ser únics i diferents.

A
HISTÒRIES

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona



dj, 14 febrer 2019 17



dj, 14 febrer 201918

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

S'OFEREIX SEN-
YORA AMB TÍTOL 
D'AUXILIAR CLINICA 
per estar interna 
en una casa per 
cuidar gent gran.  
Montserrat. Telèf. 
630 012 425.

GRAN VIDENTE AFRICANO Y CURANDERO
GRAN ILUSTRE SABIO DE LA ALTA MAGIA AFRICANA
Recuperación de pareja · Amor · 
Impotencia sexual · Amarres · Atracción 
Mal de ojo · 100% trabajo · Suerte de 
cualquier tipo · Protección de vida familiar · etc.

ADIVINACIÓN COMPLETA Y CLARA
TRABAJO SERIO Y EFICAZ

Empresa fabricant de material de 
construcció, paisatgisme i mobiliari urbà, 
ubicada al Vallès Oriental, precisa: 
INFORMÀTIC/A ESPECIALISTA EN PROGRAMA-
CIÓ SQL- MITJA JORNADA   (Ref.1502-01)
Candidats/es amb formació a nivell d'Enginyeria 
Tècnic en Informàtica de Gestió o de sistemes, 
CFGS en Informàtica o FP II Informàtic i expe-
riència en empresa industrial. S'encarregarà de 
la programació SQL, valorant molt positivament 
coneixements o experiència en entorn SAGE 
MURANO. Possibilitat de contracte directa amb 
l'empresa, de 1/2 matins o tardes, per aquells 
candidats que puguin estar treballant en tor-
ns continuats o a l'Administració Pública. Sou i 
condicions negociables. Possibilitat de con-
tracte directament amb l'empresa o freelance.

Empresa industrial del 
Vallès Oriental, precisa:
TÈCNIC/A MANTENIMENT ELÈCTRIC 
I/O ELECTROMÈCANIC (Ref.1502-02)
Candidats/es amb formació a nive-
ll FP i/o CF en electricitat i amb certa 
experiència en manteniment elèctric 
i/o electromecànic en indústria. Molt 
valorable: coneixements mecànics, 
així com experiència en interpretació 
d'esquemes i quadres elèctrics. S'in-
corporarà a un equip jove i dinàmic, 
realitzant les tasques de manteniment 
elèctric i/o electromecànic, preven-
tives i correctives. S'ofereix contracte 
directa i estable amb l'empresa. Sou i 
condicions negociables.

Taller de fabricació, reparació 
i anteniment de maquinària
industrial, precisa: 
CAP DE TALLER   (Ref.1502-03)
Candidats/es amb reconeguda ex-
periència en feines de responsable 
de taller mecànic (mínim 10 anys). 
Formació mecánica a nivell de: FP II, 
maestria industrial, CFGS, etc. Amb 
dependencia directa de la propie-
tat, es responsabilitzarà del bon 
funcionament del taller mecànic 
d'empresa consolidada i de presti-
gi en el seu sector. Imprescindibles 
coneixements de torn i fresa. Con-
dicions i retribució negociable en 
funció de l'experiència i valúa.

Per empresa jove i dinàmica d'instal.lacions de sistemes 
d'alta eficiència energètica situada a la zona del Vallès 
Oriental-Osona, busquem: 
TÈCNIC/A D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (Ref.1502-04)
Candidats/es amb formació a nivell de CFGM o CFGS en Ener-
gies renovables, Electricitat, etc i amb coneixements en les 
àrees de Calefacció, Aire Condicionat i Energies renovables.  
Experiència mín. de 4 anys en la realització d'instal.lacions tèr-
miques per a edificis: calefacció, aire condicionat, bomba de 
calor, fontaneria, sanejament, energies renovables. FUNCIONS: 
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: compra de materials, seguiment 
planificació, recursos,...CONEIXEMENTS /EXPERIÈNCIA: Ins-
tal·lacions de bombes de calor aerotèrmiques. Energies re-
novables: fotovoltaica, biomassa, geotèrmia. Ús d'aplicacions 
de gestió per ordinador: Word, Excel. Ús d'aplicacions espe-
cifiques per a gestió d'obres i/o instal.lacions: Presto, TCQ. Va-
lorable: 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 mante-
niment precisa un: 
TORNER/A 
(Ref.1502-06)
Amb experiència 
en tornsi  formació 
mecànica, a través 
de FP II o CFGM 
i CFGS. S'ofereix 
contracte direc-
ta amb l'empresa, 
feina estable previ 
periode de prova, 
horari partit de dl 
a dv. Feina estable. 
Experiència: més de 
5 anys d'experiència 
en torn.

ALTRES
SERVEIS

IMMOBILIÀRIA
LLOGUER

ALQUILER PISO 
GRANOLLERS. C. 
Valencia. 70m2 3hab. 
Comedor,cocina, 2 
baños. Parking incl. 
P. 750 €/mes (Ref 
969). EMINAD. Tel. 
93 870 36 66

El Gremi de calefacció, 
ventilació i aire condici-
onat i el Gremi de calde-
reria han firmat un acord 
d’intermediació laboral 
amb Helpoint Serveis  
–agència de col·locació 
especialitzada en perfils 
d’oficis i intermediació 
laboral– per gestionar les 
ofertes i demanades dels 
professionals a Catalu-
nya. L’evolució del sector 
posa de manifest la necessitat de perso-
nal qualificat, fet que es traduirà en un 
increment progressiu de la contractació. 
A partir d’ara, doncs, els agremiats podran 
gestionar la selecció de professionals a tra-
vés de la consultoria Helpoint Serveis, i els 
candidats podran cercar-hi feina o millorar 
l’actual. Els dos gremis volen promoure i 
defensar els interessos dels seus respec-
tius sectors en els aspectes tècnics, eco-
nòmics, laborals, tributaris i organitzatius 
entre d’altres, i per això han apostat per 
una agència de col·locació autoritzada i au-

ditada pel Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) per donar cobertura a les necessi-
tats d’empleabilitat, competitivitat i pro-
moció laboral dels professionals.

Helpoint Serveis, va néixer fa 15 anys com 
una empresa especialitzada en la selecció i 
gestió de treballadores de la llar, i fa 10 anys 
va ampliar els seus serveis i va especialit-
zar-se en selecció i gestió de persones, ex-
ternalització del departament de recursos 
humans, assessorament laboral i estudi/
anàlisi organitzacional, mantenint la matei-
xa essència de proximitat i responsabilitat.

Helpoint, referent en la gestió laboral
Dos gremis professionals hi confien la gestió de selecció de personal

HELPOINT, SELECCIÓ DE PERSONAL & CONSULTORIA 
c/ Josep Umbert 2, 2n 1a, Granollers  

Tel. 93 170 21 90 / www.helpointserveis.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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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

ECONOMIA
Productes naturals a les OllesTast de cafè torrat artesanalment a Granollers
El Col·lectiu Artesà de Productes Naturals  
celebrarà novament dissabte, durant tot el 
dia a la plaça de les Olles, la fira de productes 
naturals, entre els quals hi haurà formatges, 
cosmètics, pa, mel i embotits, entre d'altres.

Divendres (18 h), a l'Espai Tranquil de Barbany (c. Anselm Clavé, 44),
es presentarà i es podrà degustar el cafè de Tornado, una firma pionera a 
l'Estat a torrar artesanalment cafès d’especialitat i que té la seu a Granollers, 
on torra els seus cafès. La presentació anirà a càrrec de Guido Buitenhuis, 
torrador de cafè, i David Rius, un apassionat del producte.

GRANOLLERS. La família Es-
pona, propietària de Pastas 
Gallo, ha posat la compa-
nyia a la venda, segons in-
formava divendres el diari 
La Vanguardia. L'empresa 
d'alimentació creada el 
1946 i amb fàbrica a Gra-
nollers, està valorada en 
prop de 200 milions d'eu-
ros i l'any 2018 va registrar 
un benefici brut de 20 mili-
ons d'euros.

Segons apunta el rotatiu, 
la família Espona ha posat 
la companyia al mercat per 
explorar l'interès dels fons 
de capital i les multinacio-
nals del sector alimentari a adqui-
rir el líder espanyol del sector de 
la pasta i la sisena marca més re-
coneguda de l'Estat en el rànquing 
anual de la consultora Kantar.

Pastas Gallo va ser fundada el 
1946 per José Espona Pallarés a 
Rubí, i actualment pertany als ger-
mans Pedro Antonio, Pilar, Fernan-
do, Sílvia i Carlos Espona Massana, 
amb un 20% de la firma cada un. 

EMPRESES  LA FIRMA, AMB SEU A GRANOLLERS, VA TENIR EL 2018 UN BENEFICI BRUT DE 20 MILIONS

Tots ells formen part del consell 
d'administració i actualment treba-
llen a la companyia. Segons recor-
da La Vanguardia, els últims anys 
Pastas Gallo ha protagonitzat tota 
mena de rumors sobre una pos-
sible venda, com quan el 2017 va 
transcendir un presumpte interès 
de les dues germanes per despren-
dre's de les seves participacions, 
tot i que l'operació no va tirar en-

davant en bona part perquè els in-
teressos dels cinc germans no esta-
ven alineats. Pastas Gallo és el líder 
a l'Estat del sector. Té fàbriques a 
Granollers, Esparraguera i Còrdova, 
unes vendes consolidades de 200 
milions d'euros i un benefici brut 
d'explotació (ebitda) d'uns 20 mili-
ons. A més, compta amb una planti-
lla de gairebé 500 treballadors.

Segons apunta el rotatiu, el preu 
de venda de Pastas Gallo podria 
superar els 200 milions d'euros, 
l'equivalent a multiplicar per 10 
l'ebitda. L'interès més evident del 
mercat és el que pugui procedir 
dels fons, que busquin injectar re-
cursos per créixer, o les empreses 
del sector, interessades a entrar a 
l'Estat espanyol o diversificar la 
seva gamma de productes. i

Lleugera recuperació de la
contractació respecte al 2017

GAIREBÉ EL 90% DELS CONTRACTES SÓN TEMPORALS

Les varietats d'oli i pa surten a plaça
Gairebé una vintena de productors artesans d'oli i pa, mitja dotzena dels quals 
de la comarca, van participar dissabte a Granollers en la 4a edició de la Fira  
de l'oli i el pa, una mostra concorreguda en què es van oferir diferents varietats 
d'aquests productes. Entre d'altres, també s'hi va fer un taller d'elaboració de 
sabó amb oli reciclat i Xocolates Granollers va elaborar xocolata amb oli i sal.

x.solanas

Segons dades de l'Observatori- 
Centre d'Estudis Vallès Oriental, 
durant el quart trimestre de 2018 
es van formalitzar al Vallès Orien-
tal un total de 39.280 contractes, 
1.418 més que durant el mateix 
període de l'any 2017 (+3,7%), tot 
i que en relació amb el trimestre 
anterior destaca una reducció de 
3.439 contractes (-8,1%). Durant 
el període van formalitzar-se a 
Granollers 10.667 contractes, un 
8,7% més que el trimestre ante-
rior (+850) i un 12,6% més que 
el 2017 (+1.192). Les Franqueses, 
per la seva banda, va registrar 
2.018 contractes, un 16,1% menys 

que el trimestre anterior (-388) 
però un 6,7% més que l'any ante-
rior (+127). D'altra banda, la con-
tractació temporal continua sent la 
dominant, ja que gairebé 9 de cada 
10 nous contractes són temporals. 
A Granollers, per exemple, només 
un 10,3% dels nous contractes van 
ser indefinits (1.096), mentre que 
a les Franqueses va ser del 20,3% 
(409). Malgrat la desproporció 
entre temporals i indefinits, en va-
lors relatius, el creixement respec-
te al quart trimestre de 2017 dels 
contractes indefinits (+18,1%) és 
superior a l’increment dels tempo-
rals (+1,9%). 

Pastas Gallo, a la venda
La família Espona explora l'interès per la firma d'empreses del sector

arxiu

PASTAS GALLO  L'empresa compta amb una plantilla de gairebé 500 persones
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

FEBRER 
MARÇ 
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

COM MUNTAR 
UNA EMPRESA
Horari: 9.30 a 12.30 h
Formació de 2,5 h. Emprenedoria
Granollers Mercat

CANVAS I PLA 
D’EMPRESA
Horari: 9.30 a 12.30 h
Formació de 2,5 h
Emprenedoria
Granollers Mercat

FOTOGRAFIA 
DE PRODUCTE 
Horari: 15.30 a 19.30 h
Formació de 6 h
Emprenedoria 
i empresa
Granollers Mercat

Presentació del servei d’Emprene-
doria de l’Ajuntament de Granollers. 
Característiques de les principals for-
mes jurídiques. Tràmits de constitució, 
fi scalitat i llicència d’activitat.   Ajuts i 
subvencions: capitalització de la pres-
tació d’atur, ajuts per la creació d’em-
presa. Opcions de fi nançament. Errors 
a evitar durant la creació de l’empresa i 
durant els primers anys d’activitat.

En aquesta sessió descobrirem 
a nivell pràctic com dissenyar 
un bon Canvas i implemen-
tar-ho al teu negoci.
Explicació de cada un dels 
apartats que ha de composar 
el pla d’empresa de la idea de 
negoci.

TEMARI. Inicis de la Foto-
grafi a de Producte. Ins-
piració i Referents. Temes 
i Composició. Sistemes 
d’il·luminació. Pràctica Fo-
togràfi ca. Millors fotogra-
fi es, més vendes!

21 DE FEBRER 22 DE FEBRER 28 DE FEBRER 11 i 13 DE MARÇ
PRÀCTICA FISCAL 
D’IMPOSTOS
Horari: 9.30 a 12.30 h | Formació de 3 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat
Càlcul dels principals impostos?  Quan es 
presenten, quins models et corresponen?. 
M.303 IVA, M.130 Pagament fraccionat de 
l’IRPF, M.115 Retencions i ingressos a comp-
te de rendes o rendiments procedents de 
l’arrendament o sotsarrendament d’immo-
bles urbans, M.111 Retencions i ingressos a 
compte de l’IRPF de rendiments de treball 
i/o activitats econòmiques, M.347 Declaració 
anual d’operacions amb terceres persones

GRANOLLERS. L’Ajuntament oferi-
rà al març un curs gratuït de con-
ducció d’autobús –Carnet D + CAP 
viatgers– adreçat exclusivament 
a dones que visquin a Granollers, 
amb una durada de 192 hores 
(152 hores + 40 hores de pràcti-
ques en empresa). La iniciativa 
vol contribuir a la igualtat de gè-
nere i d’oportunitats en el món 
laboral en un àmbit, el de la con-
ducció d'autobusos, on la presèn-
cia de la dona és minoritària. Així, 
l'Ajuntament ha signat un conveni 
de col·laboració amb l'empresa 
Sagalés, que ha manifestat la vo-
luntat i el compromís de contrac-
tar almenys un 60% de les dones 
que facin amb èxit la formació i 
obtinguin els permisos capacita-
dors per conduir. Les interessa-
des a fer el curs han d'adreçar-se 
al Servei Local d’Ocupació. Aques-
ta formació està subvencionada 
pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya, en el marc del projecte 
Treball als barris. 

x.solanas

FIRA  UNES 1.500 PERSONES VISITEN LA MOSTRA A ROCA UMBERT FORMACIÓ 

L'Ajuntament 
programa cursos 
de conductores 
d'autobús

Bodamarket, la fira de les 
bodes, omple Dents de Serra
GRANOLLERS. Amb l'objectiu de 
facilitar la preparació del casa-
ment als futurs nuvis, el cap de 
setmana va celebrar-se a la nau 
Dents de Serra de Roca Umbert la 
12a edició del Saló Bodamarket, 
una fira adreçada a les parelles 
que tenen intenció de casar-se 
pròximament i que necessiten 
preparar tot el que aquest esde-
veniment comporta, des del ves-
tuari, la fotografia o les flors fins 
a la mateixa organització de la 

cerimònia, passant pel viatge de 
noces, l'allotjament o l'animació 
de l'esdeveniment entre d'altres. 
En total unes 1.500 persones van 
visitar la fira durant tot el cap de 
setmana, que va comptar amb 
gairebé una cinquantena d'expo-
sitors. D'altra banda, com els anys 
anteriors, els professionals assis-
tents a la fira van col·laborar en 
l'organització de dues desfilades 
de moda nupcial, amenitzades 
amb música en directe. 

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
s'ha adherit aquesta setmana a la 
plataforma Fem Vallès i a la Decla-
ració Pro-Vallès. Amb l'adhesió, el 
Circuit participarà activament en 
els debats per impulsar projectes 
que promoguin i potenciïn millores 
sobre el territori, les infraestructu-
res i la mobilitat al Vallès Occidental 
i Oriental i que consolidin la posició 
estratègica d'aquestes comarques a 
Catalunya. Fem Vallès promou que 
els dos vallesos formin part d’una 
estratègia econòmica i territorial 
de país que projecti Barcelona com 
a referent productiu al món i vet-
lla per enfortir les infraestructures 
arran de la posició estratègica dels 
vallesos en l’activitat productiva ca-
talana. Entre d'altres, formen part 
de Fem Vallès la patronal Cecot, la 
Unió Empresarial Intersectorial 
Cercle d’Empresaris, Via Vallès, la 
Cambra de Terrassa i les delegaci-
ons vallesanes dels Col·legis d'Ar-
quitectes i d'Enginyers Industrials 
de Catalunya, CCOO i UGT. 

ESTRATÈGIC 

El Circuit de 
Catalunya, adherit 
a la plataforma
Fem Vallès

El Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental ha editat dos llibres amb 
els fulls de control dels punts crítics 
totalment adaptats a les empreses 
de restauració. El projecte pretén 
facilitar el compliment de la norma-
tiva vigent per al sector relativa a la 
higiene dels productes alimentaris, 
així com facilitar l'anàlisi de perill 
i punts crítics de control i fer més 
còmoda la gestió de la informació, 
ja que s’agrupa per zones de treball 
–cuina i sala–. Amb aquesta eina es 
redueix el volum de documentació i 
el temps que cal dedicar diàriament 
a complimentar-la, i permet un con-
trol rigorós de les tasques realitza-
des i les tasques pendents en cada 
moment. L’objectiu és disposar 
d’un model unificat per al sector a 
la comarca que, a més de millorar 
l'autocontrol, contribueixi a sim-
plificar la tasca de supervisió als 
organismes de control. Els llibres 
poden adquirir-se per sol·licitud a 
les oficines del Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental. 

SERVEIS

Editats nous
fulls de control 
per a establiments
de restauració

MOSTRA  Els visitants van trobar més d'una quarantena d'estands informatius
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Concert inaugural de La Mitja, a Bellavista
El Teatre Auditori de Bellavista acollirà dissabte (18.30 h) 
el concert inaugural de La Mitja Marató 2019. L'acte,
organitzat per l'EMM Claudi Arimany i l'AE La Mitja, comptarà 
amb l'actuació de l'Aula Suzuki, de Granollers; Saligarda  
Jazz-Vent, de la Garriga, i l'Orquestra jove de les Franqueses.

Nou enllumenat a la Verneda
Les Franqueses ha il·luminat el parc de la Verneda, a 
Corró d'Avall, per facilitar que atletes i ciclistes utilitzin 
l'espai per entrenar. Quan el Falgar estigui obert, a  
mitjans de març, "hi haurà 4 km de camins entre els 
dos parcs per practicar esport", destacava Colomé.

ESPORTS

A falta de poc més d’una setmana 
perquè arrenqui la 33a edició de 
La Mitja Granollers-les Franque-
ses-la Garriga –amb la possibili-
tat de córrer els 10 km i el Quart 
(5 km)–, l’olla de La Mitja ja bull 
i centenars de corredors ja entre-
nen per bona part del traçat que 

el 24 de febrer s’omplirà amb més 
de 10.000 atletes. “Enguany hem 
endarrerit la data perquè no 
podem competir amb molins 
de vent, la mitja de Barcelona té 
molta força”, deia Toni Cornellas, 
president de l’Associació Esporti-
va La Mitja. 

Dilluns, les instal·lacions de 
KH-7 Lloreda, un dels principals 
patrocinadors, van ser l’escenari 
de la presentació d’aquesta 33a 
edició, que va comptar amb la par-
ticipació dels alcaldes dels munici-
pis implicats, l’organització, els pa-
trocinadors i col·laboradors. Entre 

xavier solanas

ATLETISME  LES INSCRIPCIONS VAN A BON RITME I S'ESPERA UNA PARTICIPACIÓ SIMILAR A LA DE L'ANY PASSAT, UNS 10.000 CORREDORS

Una de les activitats prèvies a la 
Mitja serà una masterclass a càr-
rec de l'atleta Reyes Estévez, un 
dels millors atletes espanyols en 
proves de mig fons. Retirat de 
l'atletisme d'elit –va ser bronze 
als mundials d'Atenes'97 i Sevi-
lla'99, entre d'altres–, actualment 
exerceix d'entrenador professi-
onal a través de l'empresa King’s 
Project. Estévez serà dijous (18 h) 
a les pistes d'atletisme de Grano-
llers per impartir una sessió teori-
copràctica, on oferirà consells per 
a corredors aficionats al running 
sobre les qüestions tècniques més 
importants i sobre altres aspec-
tes, com l'alimentació, els estira-
ments, els escalfaments, etc. Tot 
seguit es farà una sortida runner 
de 45 minuts amb Reyes, amb un 
petit entrenament per millorar la 
tècnica en atletisme. La sessió for-
ma part del cicle de xerrades Di-
aloga organitzat per Caixabank. 

ENTRENAMENT  

Masterclass
amb l’atleta 
Reyes Estévez

arxiu

REYES ESTÉVEZ

Més enllà de ser una cursa popu-
lar molt participativa, l’organitza-
ció de La Mitja sempre aposta per 
portar a Granollers atletes de re-
conegut prestigi. En aquesta oca-
sió la figura més destacada serà 
el kenyà Abraham Kiptum, l’atleta 
que actualment ostenta el rècord 

mundial de mitja marató. Kiptum va batre tots els rècords 
l’octubre passat a València, on va completar el recorregut  en 
58'18". Amb aquest resultat, Kiptum va millorar en 5 segons el 
rècord mundial de Zersenay Tadese establert el 2010. Altres 

atletes de renom que també correran La Mitja seran l’etíop 
Teshome Mekonen –tercer a la Mitja Marató de Nova York el 
2017–, els kenyans Edwin Soi i Felix Kipngetich Chepyegon, i 
el català Carles Castillejo, 1r classificat a La Mitja del 2012, que  
dilluns va participar en la presentació de l’edició d’enguany. 
“El més important és no tenir por, ser positiu i confiar en 
un mateix”, deia Castillejo. En categoria femenina, les atletes 
més destacades seran la kenyana Stella Chepkorir i la ugan-
desa Rebeca Chepteguei, mentre que en equips destaca-
ran els anglesos formats per Chris Rainsford, Doug Musson, 
Tom Evans i Petros Surafei, en categoria masculina, i per Calli 
Thackery i Georgina Schwening, en femenina.

El rècord mundial, Abraham Kiptum, a Granollers

ABRAHAM KIPTUM

La Mitja escalfa motors d’altres, Josep Mayoral, alcalde de 
Granollers, posava en valor l’im-
pacte de La Mitja en la societat. “És 
una història d’èxit, feta per les 
persones, que ens explica com 
a territori”; Francesc Colomé, al-
calde de les Franqueses, recordava 
que “La Mitja ha fet repensar les 
ciutats, tenim molt en compte 
les entitats esportives a l’hora 
de fer actuacions a la via públi-
ca”, i Meritxell Budó, alcaldessa de 
la Garriga, destacava per la seva 
banda com aquesta cursa “apropa 
l’esport de nivell al territori” i 
“connecta els municipis al vol-
tant de l’esport”.

Cursa popular i solidària
"A Granollers no es corre mai 
sol", destacava Toni Reig, direc-
tor del Consell Català de l’Esport. 
“Aquest és el gran valor de La 
Mitja, que s’hi pot participar 
com a atleta, com a voluntari 
o com a espectador”, deia. En 
aquest sentit, la cursa comptarà 
amb la col·laboració altruista de 
1.400 persones entre voluntaris, 
policies locals, mossos d’esquadra 
i unitats d’assistència sanitària, i 
segons les previsions de l’organit-
zació, la d’enguany serà la que més 
públic i animació aplegarà al llarg 
del circuit, ja que hi ha previstos 
fins a 15 punts d’animació amb 
unes 250 persones, per animar els 
corredors. Igualment, a més de po-
pular, La Mitja també serà un cop 
més una cursa solidària, ja que col-
laborarà novament amb entitats 
com l'Hospital, Dimas, El Xiprer, 
Montserrat Montero, Polseres Can-
dela i el síndrome de RETT, “enti-
tats de km 0”, deia Cornellas.  x.l.

TRET DE SORTIDA  Organitzadors, alcaldes, institucions, patrocinadors i col·laboradors, a punt per La Mitja 2019

L'organització aposta per combinar participació popular i atletisme d'elit
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GRANOLLERS. El BM Granollers va 
perdre al Palau davant el THW 
Kiel per 22 a 33, en el primer par-
tit de la fase de grups de la Copa 
EHF, en una tarda històrica per al 
club vallesà, ja que era la primera 
vegada que el conjunt alemany, 
un dels millors del món, 3 vega-
des campió de la Champions i 17 
cops campió lliga, visitava el Palau 
d'Esports.

Els primers compassos del par-
tit van ser elèctrics. L'afició del 
Palau d'Esports no parava d'ani-
mar i esperonar els jugadors del 
Fraikin, que van sortir a donar-ho 
tot a la pista amb la il·lusió de sa-
ber que jugaven un partit històric.

La intensitat del joc va ser màxi-
ma als minuts inicials de l'encon-
tre, com també ho va ser  l'efecti-
vitat de cara a porteria. El Fraikin 
es va posar per davant en el mar-
cador i va aconseguir momentà-
niament un avantatge de 4 gols al 
minut 12 de partit. 

Al segon quart d'hora de la pri-

xavier solanas

HANDBOL | Copa EHF  ELS GRANOLLERINS ES VAN POSAR PER DAVANT ALS PRIMERS MINUTS, PERÒ ELS ALEMANYS VAN REMUNTAR

una diferència de 8 a favor a 
l'electrònic del Palau. D'aquesta 
manera, a partir d'aquí, es van es-
vair les possibilitats del miracle i 
el conjunt alemany es va empor-
tar els punts del Palau. 

El tècnic del Fraikin, Antonio 
Rama, va destacar a la roda de 
premsa posterior al partit que 
"és molt complicat jugar amb 
equips d'aquest nivell i mante-
nir tota l'energia durant tot al 
partit". Va declarar també que, 
tot i ser un partit històric, "els 
jugadors sabien que podrien 
haver donat alguna cosa més". 
"Això és el que no em deixa 
content del tot, ja que ens han 
condemnat errors que han pro-
vocat molts contraatacs. Neces-
sitem més minuts com els que 
hem jugat al principi", va con-
cloure Rama.  NIl arTIaGa

El KH-7 certifica el 
pas a la fase final
GRANOLLERS. Les noies de Robert 
Cuesta van aconseguir la victòria 
contra el Porriño (24-22) en el 
partit de tornada de dissabte al 
Palau, i jugaran la final a quatre 
del proper abril a Barakaldo (el 
País Basc). Les vallesanes van ser 
superiors a les de Pontevedra a la 
primera meitat. La segona part, 
però, va ser més igualada. Judith 
Vizuete va ser la màxima goleja-
dora amb 6 gols.

Divendres que ve jugaran a la 
pista del Valladolid, en el partit 
corresponent a la 15a jornada de la 
lliga Guerreras Iberdrola. 

Copa de la Reina

FRAIKIN BM GRANOLLERS 22
THW KIEL 33

PARTIT ELÈCTRIC  Els dos equips van sortir molt motivats els primers minuts

mera part, però, els jugadors gra-
nollerins van baixar el nivell d'in-
tensitat i el Kiel ho va aprofitar 
per remuntar i, de pas, agafar aire, 
amb un parcial de 3 a 14 fins a la 
mitja hora de joc. Al descans es va 
arribar amb un marcador d'11 a 18  

per al Kiel, que començava a dis-
tanciar-se seriosament aprofitant 
el desgast físic dels jugadors blanc-
i-blaus, provocat per la intensitat 
del joc dels primers compassos.

El Kiel va començar el segon 
temps marcant i se situava amb 

El Bàdminton es 
complica més la lliga
El Club Bàdminton Granollers va 
perdre contra el San Fernando i se 
situa últim a la TOP8 LaLigaSports, 
i es complica encara més la per-
manència a la màxima categoria, 
amb dos partits per disputar.  

POLIESPORTIU 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA  DEBUT A LA MÀXIMA CATEGORIA

Les gimnastes del Club Natació 
Granollers (CNG) debutaven el cap 
de setmana a la primera fase de la 
màxima categoria a nivell estatal, 
la Lliga Iberdola. L'equip va que-
dar últim de grup i haurà de lluitar 
per escalar posicions a la segona 
fase. S'hi van desplaçar Berta Pu-
jadas, Etna Abella –recentment 8a 

MOTOR  EL CIRCUIT, A PUNT PELS FORMULA ONE TEST DAYS

El públic dels tests de F1 
podrà visitar el pàdoc
El Circuit de Barcelona-Catalunya 
torna a ser la seu exclusiva dels 
entrenaments oficials de pretem-
porada de Fórmula 1, que es duran 
a terme en vuit jornades de test, 
dividides en dues setmanes; la pri-
mera, del 18 al 21 de febrer; i la se-
gona, del 26 de febrer a l'1 de març.

Aquest any el Circuit presenta 

una sèrie de novetats perquè els 
assistents puguin gaudir "en tot 
moment" amb diverses activitats.

En primer lloc, es podrà fer una 
visita al pàdoc, la qual cosa supo-
sa, segons declaren des del Cir-
cuit, "una ocasió única per veu-
re de prop i conèixer als millors 
pilots del món". En segon lloc, 

hi haurà una pista de karts elèc-
trics per a tots els públics: karts 
biplaça, karts per a nens i karts 
adaptats per a persones amb 
discapacitat. També s'habilitarà 
l'anomenat pit walk, per visitar el 
pit lane. Per últim, es duran a ter-
me visites guiades durant els For-
mula One Test Days "per donar a 
conèixer tots els racons del Cir-
cuit en ple funcionament".

A més, dilluns el Circuit obrirà 
les portes perquè els assistents 
puguin presenciar des de la tribu-
na la presentació del nou mono-
plaça d'Alfa Romeo.  

Difícil arrencada de les joves 
del CNG a Primera Divisió

a la general del HNI Meet de Hous-
ton–, Helena Lucas, Andrea Villar-
roya, Alba Alguacil, Ona Perxachs, 
Marina Esteban i Carlota Garcia. 
Segons el club, s'afronta la màxima 
categoria amb un equip molt jove, 
per la retirada de tres sèniors de la 
competició. Tot i això, intentaran 
mantenir la categoria. 

El Fraikin planta cara però perd contra 
un sòlid Kiel en una tarda històrica
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Màxima emoció en el duel entre 
granollerins i franquesins jugat 
diumenge, en el partit correspo-
nent a la jornada número 21 del 
grup 9 de la Tercera Catalana.  El 
Llerona va marcar dos gols gaire-
bé al temps afegit i es va emportar 
els 3 punts del Municipal Primer 
de Maig de Granollers.

L’Atlètic Vallès es va avançar en 
el marcador quan només s’havi-
en jugat 6 minuts de partit, amb 
un gol obra d’Édgar Vargas. Amb 
l’1-0 es va arribar al descans. A la 
segona part el Llerona va anar a 
pel partit i va aconseguir l’empat 
al minut 48, mitjançant Ilyas Ka-
rach, que havia acabat d’entrar al 
terreny de joc. 

I quan quedava poc per a fina-
litzar el partit, al minut 89, Joan 
Sierra va certificar la remuntada 
per als visitants amb l’1-2. David 
Jesús Martos, de l’Atlètic, es va fer 
l’1-3 en pròpia porteria només 
uns instants després. Amb aquest 
resultat, el Llerona es consolida 

FUTBOL | Tercera Catalana  ELS FRANQUESINS ES CONSOLIDEN A LA SEGONA PLAÇA DEL GRUP 9

Victòria agònica del Llerona 
contra l’Atlètic Vallès (1-3)

xavier solanas

a la segona posició del grup 9 de 
Tercera Catalana, amb 47 punts. 

Aquest dissabte a les 16.30 h 
rebrà al camp de futbol Parròquia 
de Santamaria el Vilamajor, 15è 
classificat amb 17 punts.

Per la seva banda, l'Atlètic Va-

llès es queda a la 9a plaça de la 
classificació, amb 21 punts; i la 
propera jornada visitarà el camp 
del Llinars, diumenge a les 12.40 
h. El Llinars és 16è classificat, em-
patat a punts amb el Santa Eulàlia 
de Ronçana.  NIl arTIaGa

IGUALAT El partit va ser molt equilibrat entre els dos equips vallesans

CF Les Franqueses

El CF Les Franqueses va apallissar 
dissabte a casa el cuer del grup 4 de 
Segona Catalana, el Roda de Ter, en 
el partit corresponent a la jornada 21. 
La segona part va ser un infern per als 
osonencs. Després d'encarrilar el  
partit amb el 4-1 per als locals, la 
pluja final de gols va caure en només 
10 minuts: van caure quatre gols més 
fins al 8 a 1 definitiu. 

GOLEJADA HISTÒRICA 
AL RODA DE TER (8-1)

L'ESPORT CLUB REP EL CERDANYOLA FC
DESPRÉS DEL TRIOMF A VILAFRANCA (0-1)

 L’Esport Club Granollers (ECG) va aconseguir tres punts d'or diumenge a  
domicili contra un rival directe, el Vilafranca FC, després de la dura derrota a 
casa contra el Santfeliuenc. Després d’aquell partit dramàtic, el tècnic dels  
granollerins, José Solivelles, assegurava que l’equip jugava millor fora de casa 
que com a local, i que, si fos per ell, “tots els partits del Granollers es jugarien  
fora”, va ironitzar. Aquesta teoria sembla que es va complir al camp del Vilafranca,  
on els blanc-i-blaus van aconseguir deixar la seva porteria a zero i en van tenir 
prou amb una diana d’Albert Ruiz, després d'una assistència de Xavi Civil, al 
minut 50, per emportar-se tres punts molt importants que els mantenen a la 
setena posició amb 40 punts. Diumenge (12 h) l’EC rep el Cerdanyola FC en el 
partit corresponent a la jornada número 28. Els cerdanyolencs van perdre a casa 
contra el Llagostera (2-3) i són 11ns amb 36 punts. 

Les blanc-i-blaves van perdre 
contra el Joventut de Badalona, 
que va anotar dos tirs lliures als 
últims instants per emportar-se la 
victòria de Granollers. Les grano-
llerines són quartes a la classifica-
ció de forma provisional.

L'encontre va ser, en general, 
força igualat; tot i que les vallesa-
nes van començar perdent amb 

un parcial de 0 a 8 en contra. A 
l'últim quart, el CB Granollers va 
aconseguir empatar a poc pel final 
(56-56), però dos tirs lliures del 
Joventut van condemnar les gra-
nollerines i van deixar el definitiu 
56 a 58. Laura Marata va ser la 
màxima anotadora del Granollers 
amb 13 punts. Diumenge jugaran 
a la pista del Reus. 

Al CB Granollers se li escapa 
el partit als últims instants

BÀSQUET | Primera Categoria Femenina  

club triatló granollers

PODIS  Per a Guillem Fernández, David Malagón i Santi Ribot

GRANOLLERS. El Club Triatló Gra-
nollers va participar a la tercera 
cursa de la Copa Catalana de Clubs 
a Castellar del Vallès i va aconse-
guir quatre podis, tres dels quals 
individuals –per a Guillem Fernán-
dez, David Malagón i Santi Ribot–. 

Els dos últims ja van aconseguir 
pujar al podi del Campionat de Ca-
talunya en la modalitat de Duatló 
de Muntanya. D'altra banda, Gui-

llem Fernández, David Malagón i 
Adrià Dalmau s'han classificat ter-
cers per equips.

La cursa es va fer amb un pri-
mer sector de 5.000 metres de 
carrera a peu; seguit de 20 quilò-
metres de ciclisme de carretera i 
finalment 2.500 metres de cursa 
a peu. L'equip masculí del CTG, 
es col·loca en quarta posició a la 
Copa Catalana. 

POLIESPORTIU EL CAMPIONAT ES VA DISPUTAR A CASTELLAR

Quatre podis del Club 
Triatló al català de duatló
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Granollers
DISSABTE, 16 DE FEBRER DE 2019

DE LES 16 A LES 19 H

Oberta a tothom!

al pati de l’escola
C. Sant Josep de Calassanç. Granollers

XXIII FIRA DE
LA SOLIDARITAT
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'El vent entre les canyes'La coreògrafa Maria Rovira serà a la projecció de 'Yuli'
Diumenge (12 h) hi haurà una nova 
sessió del cicle Petit Edison, de 
cinema familiar, en el marc del qual 
es projectarà la premiada pel·lícula 
d'animació El vent entre les canyes. 

El Cinema Edison projectarà del 14 al 17 de febrer la pel·lícula Yuli, de la 
directora Icíar Bollaín, en què reflexiona sobre una història de superació 
personal a través de la biografia del ballarí cubà Carlos Acosta. La sessió 
d'avui, dijous (20 h), comptarà amb la presència de Maria Rovira,  
coreògrafa de Mataró que ha treballat en les coreografies de la pel·lícula.

Curs per aprendre 
danses gallegues

Taller amb Lali 
Ayguadé a l'espai 
de moviment 
de Roca Umbert

L'associació Passaltpas organitza 
dissabte (17 h) un taller al centre 
de cultura popular de La Troca, 
adreçat especialment a aprendre 
a ballar danses gallegues. A més, 
la jornada es completarà amb un 
sopar popular per a tots els dan-
saires, amb aliments tradicionals 
de la cultura gallega. 

El Centre d'Arts en Moviment 
(CAM) de la fàbrica Roca Umbert 
acollirà el cap de setmana al matí 
un workshop amb la reconeguda 
ballarina i coreògrafa Lali Aygua-
dé. El taller posa èmfasi en l'ús 
del terra quan es balla, és a dir, 
dels peus com a suport del movi-
ment. A més, també s'investigarà 
com arribar a la teatralitat física 
a través del ritme i la veu. El preu 
del workshop és de 40 euros. Ay-
guadé (Barcelona, 1980) va ser 
nominada ballarina excepcional 
dels Premis de Crítica de Londres. 
Formada a l'Institut del Teatre i 
a l'escola PARTS, ha treballat en 
companyies d'arreu del món. 

DANSA

Escena grAn estrena aquesta 
temporada un nou cicle adreçat 
a nadons, de 0 a 3 anys, que durà, 
com a mínim, un espectacle a cada 
equipament –Teatre Auditori de 
Granollers, Casa de Cultura Sant 
Francesc, Nau B1 i Can Palots de 
Canovelles–. "Volem apropar 
la cultura als més petits, amb 
muntatges pensats per ells i 
sense distància", explica Lídia 
Garcia, de l'àrea de Comunicació 
del TAG.

La primera proposta serà diu-
menge 17 de febrer a la Casa de 
Cultura Sant Francesc, especia-
litzada en el públic familiar. Serà 
l'espectacle Entresons, de la com-
panyia La Botzina, que combina 
música i contes vinculats als ins-
truments que hi sonaran.

El Teatre Auditori Can Palots 

anys que fa sessions familiars els 
diumenges, emprendrà el primer 
projecte per a nadons, de la mà 
de la seva primera violoncel·lista i 
musicoterapèuta, Anna Costa, qui 
divendres feia una petita demos-
tració d'Els colors de la primavera, 
que es podrà veure a la Sala Ober-
ta del TAG el 19 de maig.

La gerent de l'OCGr, Anna M. Pi-
era, ha relatat que es tracta d'una 
proposta que "parteix de la mú-
sica i els sons per descobrir els 
colors de la primavera". Els nens 
se situaran a terra, sobre coixins, 
i podran veure i escoltar de prop 
els instruments musicals de l'or-
questra.  moNTse eras

m.e.

DE PROP  Anna Costa de l'OCGr s'adreça als infants a la presentació del cicle

ARTS ESCÈNIQUES  LA CASA DE CULTURA SANT FRANCESC L'ESTRENARÀ DIUMENGE AMB L'ESPECTACLE 'ENTRESONS' DE LA BOTZINA

Escena grAn 
estrena un cicle 
per a nadons

continuarà el cicle amb una pro-
posta teatral el 23 de març. La 
companyia Teatre al Detall hi durà 
El núvol gris, gras i gros, la història 
d'un núvol viatger que necessita 
ploure, però que alhora necessita 
l'ajuda de la música, els titelles 
i els infants per fer-ho. "Farem 
dues sessions, amb un afora-
ment de 70 persones, dins l'es-
cenari", detalla el programador 
de l'equipament, Miquel Fusté. 
"Teatre al Detall és una compa-
nyia amb molta solvència i un 
recorregut pedagògic molt im-
portant", explica Fusté, qui tam-
bé recorda que previ a la funció 
s'ha programat un taller familiar.

Com també succeeix a Can Pa-
lots, la sala Nau B1 de Roca Um-
bert és el primer cop que progra-
ma un espectacle per a un públic 

L'ALUMNAT DE GRAU 
D'ARSÈNIC INTERPRETA 
MOLIÈRE AL LLEVANT
L'alumnat de 2n del cicle de grau superi-
or de Tècniques d'Actuació Teatral d'Ar-
sènic Teatre van oferir el cap de setmana 
passat El burgès gentilhome, de Molière, 
al Llevant Teatre. Es van fer tres funcions 
de l'obra, dirigida per Nessa Vidaurrá-
zaga i Roger Julià, que van omplir la sala 
granollerina. El burgès gentilhome és una 
comèdia àcida, que els actors i actrius van 
saber mantenir amb el seu ritme trepidant, 
i que reflexiona sobre l'engany, l'aparen-
ça i la incorporació a l'alta societat dels 
anomenats nous rics. Un clàssic amb una 
vigència aclaparadora que l'alumnat d'Ar-
sènic ha dut a escena tot demostrant que 
hi ha un bon planter actoral.

toni torrillas

'EL BURGÈS GENTILHOME' ÉS UNA SÀTIRA SOBRE L'APARENÇA

CULTURA

L'Orquestra de Cambra de Granollers ha 
preparat un muntatge especial a càrrec de la 
violoncel·lista i musicoterapèuta Anna Costa

tan petit. "Trenca molt amb la 
dinàmica de la sala, però ens 
fa molta il·lusió i pensem que 
serà un públic que, amb els 
anys, continuarà venint", indi-
ca Carme Ramon, programadora 
de la sala de concerts. En aquest 
cas, el 4 d'abril es comptarà amb 
el directe Black Music per als més 
menuts, un recorregut per la músi-
ca negra, des dels orígens tribals, 
passant per la cançó espiritual, i 
fins al funk. Un espectacle de 45 
minuts en què els músics es mou-
ran entre els infants i la dansa 
també hi serà molt present.

Finalment, l'Orquestra de Cam-
bra de Granollers (OCGr), que fa 

'BOLLYWOOD, BOMBAI, BARCELONA' DE DÚO FÁCIL Y LÍQUIDO

Llevant fa un viatge cultural 
i gastronòmic a l'Índia
Llevant Teatre proposa un viatge 
a l'Índia de la mà de la companyia 
Dúo Fácil y Líquido Teatro, que 
fa una aproximació al drama de 
l'emigració per mitjà de l'humor i 
la tragicomàdia. Bollywood, Bombai, 
Barcelona retrata la convivència de 
tres joves hindús arribats a Barcelo-
na buscant oportunitats. "Són tres 
nois alegres, optimistes i posi-
tius, però tot té un límit, que és la 
injustícia", relata la companyia, que 
compta amb la interpretació d'Abel 
Reyes, Marc Tarrida i Francesc Mar-
ginet, dirigits per Juanjo Cuesta. 

Per complementar l'experiència 

teatral, Llevant organitza un sopar 
a escena després de la funció, que ja 
ha exhaurit tiquets. "Serà el quart 
que fem des que vam iniciar el 
nou projecte. L'any passat, amb 
aquesta mateixa companyia, 
vam fer un sopar mexicà –van 
presentar a Llevant Y me morí–. 
És una nova experiència per al 
públic, que menjant a l'escenari 
esdevé el protagonista", diu Txell 
Remolins, directora de la sala. 

Dv 15 de febrer, 21 h, Dg 17, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 15 € 
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TEATRE  L'OBRA DE DAVID ESPINOSA S'EMMARCA EN EL PROJECTE DE NOVES ESCENES

La sala oberta del TAG rep 
la 'Conferència espectacular'
El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) rep la primera de les obres 
del projecte Noves Escenes de la 
Xarxa Transversal, que trenca amb 
les regles del teatre més convenci-
onal, i cerca apropar al públic els 
espectacles més experimentals 
del territori català. Es tracta de 
Conferència espectacular, de Da-
vid Espinosa, una producció de 
la Xarxa Transversal que serveix 
d'introducció divultagiva al tea-
tre més contemporani i a la resta 
d'espectacles programats dins el 
projecte.

A Conferència espectacular, Es-
pinosa ofereix un recorregut au-
diovisual per la història del teatre 
no convencional a Catalunya i la 
resta d’Europa, a través de les se-
ves pròpies vivències. Així, l'obra 
es converteix en una classe magis-
tral sobre les arts escèniques mul-
tidisciplinàries.

Més teatre singular
Noves Escenes també durà a Gra-
nollrers el muntatge Kingdom de 

l’Agrupación Señor Serrano, que 
arribarà al TAG el 29 de novembre. 
De fet, l'equipament ja va progra-
mar, en la temporada anterior, una 
proposta emmarcada també dins 
de les Noves Escenes: Raphaëlle 
de La Conquesta del Pol Sud, com-
panyia que aquesta temporada hi 
fa residència i que presentarà al 

tag

L'OBRA  El conferenciant
març una nova proposta: la instal-
lació participativa Suburbana.

El TAG és un dels 10 equipa-
ments de la Xarxa Transversal, 
que programen aquests tipus de 
muntatges.  

Dv 15 de febrer, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 5 €

Roca Umbert Fàbrica de les Arts 
ha obert la convocatòria per se-
leccionar els projectes que par-
ticiparan a la vuitena edició de la 
Mostra d'Art Urbà (MAU), que se 
celebrarà el 18 de maig a l'antic 
recinte fabril. En aquesta edició la 
MAU se centrarà en el concepte de 
memòria obrera, i vol indagar en la 
part més humana de la indústria i 
també com a centre reivindicatiu 
dels drets socials i com a espai de 
transmissió de coneixements.

La Mostra 2019 vol ser un ho-
menatge als treballadors i treba-
lladores de les fàbriques com a 
persones que van participar en el 
canvi social per construir la reali-
tat tal com la coneixem.

El projectes que es presentin a 
la convocatòria han d’estar vin-
culats al concepte de memòria 
obrera, ja sigui de manera con-
ceptual o simbòlica, i cada projec-
te seleccionat rebrà 1.000 euros 
en concepte d’ajut a la producció 
de l’obra i honoraris. Hi ha tres 

modalitats: instal·lacions, vide-
oprojeccions, murals i qualsevol 
intervenció vinculada amb les 
arts visuals; projectes d’art d’ac-
ció, performance, dansa i qualse-
vol acció vinculada al moviment, i 
projectes d’experimentació sono-
ra i visual, art sonor, electrònica i 
creació en directe.

També s’ha obert una convoca-
tòria específica per a treballs de 
recerca de batxillerat que tinguin a 
veure amb la memòria obrera, que 
rebran un màxim de 200 euros.

La comissió encarregada de 
seleccionar els projectes estarà 
formada per Mercè Alsina (comis-
sària independent i assessora cu-
ratorial de la MAU 2019), Frederic 
Font (investigador del Music Tec-
hnology Group), Anna Giribet (di-
rectora artística de Fira Tàrrega), 
un membre de l’oficina de coordi-
nació tècnica de Roca Umbert i un 
representant de l’empresa adjudi-
catària de la gestió d’Arts Visuals i 
Imatge de Roca Umbert.   

ART  LA VUITENA EDICIÓ DE LA MAU ES FARÀ EL 18 DE MAIG

Oberta la convocatòria per 
triar els projectes de la Mostra 
d'Art Urbà a Roca Umbert

Amateur

En l'àmbit del teatre més convencional i 
amateur, dissabte (19 h) l'associació de 
veïns Lledoner convida la ciutadania a 
veure l'obra de teatre Direcció Santia-
go. La representació serà al centre cívic 
Nord. D'altra banda, al mateix cívic s'hi 
imparteix, fins al 29 de maig, un curs 
de tècniques de treatre a càrrec de La 
Llançadora, i amb recursos bàsic per 
actuar de manera divertida i dinàmica.

'DIRECCIÓ SANTIAGO',
AL CÍVIC NORD
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MÚSICA  EL CANTANT BARCELONÍ PRESENTA L'ESPECTACLE 'ÚNICO' AL TAG

Antonio Orozco exhaureix 
entrades amb sessió doble
GRANOLLERS. Antonio Orozco tor-
na a l’escenari del Teatre Audito-
ri de Granollers (TAG) dissabte 
en un doble concert (19 h i 21 h) 
que fa mesos que té les entrades 
exhaurides. El cantant barceloní 
porta a escena l’espectacle Único, 
un concepte innovador que mos-
tra el seu repertori amb extensió, 
tot repassant les cançons que 
configuren la seva singular disco-
grafia i amb una posada en escena 
que té cura de fins l’últim detall.

La proposta que Orozco du a la 
ciutat despulla, per tant, la faceta 
més íntima d’un dels artistes més 
carismàtics del panorama musical 
de l'Estat. Amb una carrera en la 

qual ha forjat, des de l’any 2000, 
un llegat musical ple d’èxits.

Único neix en la part obscura 
i difícil de la vida, amb un gran 

esperit de supervivència i amb 
l’objectiu d’entretenir els sentits. 
No és un concert, ni una obra de 
teatre, ni una pel·lícula, ni pro-
sa, ni poesia. No és un espectacle 
complet.

Orozco ha venut més d'un milió 
de discs a l'Estat des del seu pri-
mer disc, Un reloj y una vela, l'any 
2000 i fins a l'actualitat. A més, 
ha rebut reconeixements com el 
Premi Ondas al millor directe i el 
guardó Tu música (Puerto Rico) 
per la cançó Devuélveme la vida. 

La seva popularitat encara ha 
estat més creixent arran la parti-
cipació, des de 2016, com a coach 
del concurs de talents La Voz. i

arxiu

ANTONIO OROZCO
'En tots els sentits', Acústiquem
El canovellí Miquel Fernández, conegut per la seva participació a 
InCrescendo, presentava divendres al Teatre Auditori de Granollers el 
segon treball del projecte Acústiquem, En tots els sentits. Fernández va 
actuar acompanyat de Glòria Maurel a la bateria, Dimas Corbera al baix, 
Laia Martínez al violoncel i veus, i Elena Oliver, com a col·laboració especial.

toni torrillas

MIQUEL FERNÁNDEZ PRESENTAVA EL SEGON DISC DEL PROJECTE

El cicle de música sacra La Música 
del Cel, organitzat per la Fundació 
Pro Música Sacra de Granollers, 
obre la temporada a l'església 
de Sant Esteve diumenge (18 h) 
amb un concert de piano i orgue 
a càrrec dels granollerins Jordi 
Masó i Vicenç Prunés, orgue titu-
lar de Sant Esteve. El recital con-
té música europea però sobretot 
nord-americana, on la combinació 

d'aquests dos instruments és més 
habitual –a Catalunya és estrany 
trobar auditoris dotats de piano i 
orgue, i a les esglésies costa la so-
norització–. "Estem convençuts 
que el resultat serà molt bo, tot 
i la logística complexa de dur 
un piano al cor de l'església", 
explica Prunés. Així, hi sonaran 
Myron Roberts i Samuel Barber, 
entre altres compositors. i m.e.

La Música del Cel obre 
el cicle amb piano i orgue

Vallès Oriental Televisió (VOTV) 
retransmetrà dissabte (22 h) per  a 
la Xarxa el concert Recordem, orga-
nitzat per l'Agrupació Sardanistra, 
amb la Cobla Ciutat de Granollers, 
l'Esbart Dansaire i la Coral Ensem-
ble Aedea. El recital, que es va poder 
veure al TAG, repassa peces dels 
mestres Ruera, Casals i Morera, en-
tre altres. D'altra banda, l'Agrupació 
Sardanista organitza divendres (22 
h) un concert didàctic amb la Cobla 
Ciutat de Granollers a la Tarafa.  

En el marc de l'exposició Working 
as if, a l'Espai d'Art de Roca Um-
bert, dimarts (de 10 a 13 h) s'im-
partirà un taller reivindicatiu pels 
nostres drets com a treballadors 
del futur. L'activitat, a càrrec de 
Francesc Pujol, Judit Garrell, Carla 
Nebot i Natalia Fernández, pretén 
reflexionar i crear cartellisme rei-
vindicatiu, tenint en compte que 
en només 30 anys, el 50% de llocs 
de treball seran automatitzats i 
desapareixeran. i

VOTV retransmetrà 
dissabte el concert 
'Recordem'

Taller per crear 
cartellisme per al 
món laboral futur
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El cicle d'oci nocturn de l'equipa-
ment juvenil Gra continua aquest 
divendres (21 h) amb l'espectacle 
musical Los intocables, a càrrec 
de Mike LaMotta, que es posa a la 
pell d'un detectiu privat que s'en-
fronta a un nou cas que el durà per 
molts dels paisatges musicals de 
la primera meitat del segle XX. Per 
això compta amb l'ajut d'un dandi 
passat de moda, d'un boxejador 
que ha viscut temps millors i d'un 
xaman tocat de l'ala. L'esperpèn-
tica formació traslladarà als es-
pectadors per la música folklòrica 
d'alguns racons del món. 

D'altra banda, el Gra també ha 
fet pública la programació del 
Ddia, el programa que engloba 
les activitats escèniques obertes 
i de tarda, els concert de Lluna 
Plena i l'Escenari Obert. El 23 de 
febrer Asgram organitzarà el pri-
mer concert de Lluna Plena amb 
el grup de versions Jesse James. 
El primer Escenari Obert de l'any 
serà el 22 de març.  

Quatre dels espectacles del pro-
grama del 29è Festival de Jazz de 
Granollers tenen un clar protago-
nisme femení. D'aquests, dos s'han 
programat per aquest setmana, no 
només a l'escenari habitual del Ca-
sino, sinó també en un dels espais 
que se sumen al festival, el restau-
rant llibreria Anònims.

Cantant i compositora
El primer d'aquests bolos serà di-
vendres (22 h) al Casino, amb la 
banda encapçalada per la cantant, 
clarinetista i compositora Carola 
Ortiz, qui, després de presentar el 
seu primer treball, Sirin, arribarà 
ara a Granollers amb Spirala. El 
nou disc és fruit d'un viatge a l'Ín-
dia, país on va néixer la percussi-
onista i cantant Charu Hariharan 
i el guitarra Nishad Pandey, que 
acompanyen Ortiz en aquest vi-
atge musical, juntament amb el 
piano Néstor Giménez, la cel·lista 
Sandrine Robilliard, el baixista 
Juan Pablo Balcázar i el bateria 
Andreu Moreno. 

Carola Ortiz ha actuat amb mú-

DIVENDRES CAROLA ORTIZ GROUP HI PRESENTARÀ 'SPIRALA' CICLES

El Ddia presenta 
propostes i el 
Dnit porta Mike 
LaMotta al Gra

La setmana més femenina 
del Festival de Jazz al Casino

GRANOLLERS. Soziedad Alkoholi-
ka, més coneguts com SA, un dels 
grups mítics de l’escena metal, 
hardcore, trash i punk del País 
Basc, actuarà per primera vegada 
a Granollers, coincidint amb l'any 
en què celebra el seu 30è aniver-
sari sobre els escenaris. El 2017 va 
llançar el seu darrer àlbum Sistema 
Antisocial, una vegada més amb 
cançons contundents i textos ex-

plícits que colpegen sense conces-
sions, plens de compromís social i 
denúncia directa. En paraules de 
la revista Mondo Sonoro, el darrer 
treball dels de Vitòria Gasteiz “és 
el millor àlbum de tota la seva 
carrera i el més impactant”.   

MÚSICA  EL CONCERT COINCIDEIX AMB ELS 30 ANYS DE LA BANDA

El hardcore de Soziedad 
Alkoholika inundarà la B1

n L’Anònims rebrà dimecres (21 h) el 
directe de Chiara Giani & Ignasi Za-
mora Blues Reunion, un quintet que 
es completa amb Txema Riera, Rai 
Ferrer i Andreu Moreno. La vetllada de 
dimecres serà un nit per als amants 
del blues, que podran escoltar clàs-
sics de Robert Johnson, B.B. King, T. 
Bone Walker, Muddy Waters i Lowell 
Fulson, entre altres. La banda oferi-
rà una sonoritat del blues barrejada 
amb instruments propis del blue grass 
com el banjo i la mandolina, de la mà 
de Chiara Giani. Els temes de B.B. King 
conviuran amb composicions pròpies i 
arranjaments d'altres clàssics del rock 
i el pop com Tom Waits i John Lennon. 
El concert és gratuït.

L'ANÒNIMS ACULL 
EL BLUES DE CHIARA 
GIANI I IGNASI ZAMORA

Dv 16 de febrer, 23 h
Nau B1. Preu: 16 € / 19 a taquilla

nau b1

SA  La banda del País Basc actuarà dissabte per primer cop a Granollers

sics com Coetus, Giulia Valle, Ro-
cio Márquez, El Niño de Elche i 
Raúl Rodríguez, entre altres.  m.e.
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Previsió meteorològica
de dijous 14 al diumenge 17 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

15º 3º 16º 3º 16º 3º 16º 4º

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
PARERA Pl. de l’oli, 3. De dll a ds (9 a 13.30 i 16.30 a 20.30)
Les Franqueses
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205 
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11

FUTBOL. DIUMENGE 17, 12.00 h
Municipal del carrer Girona. Granollers
EC Granollers - CF Cerdanyola
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

HANDBOL. DIUMENGE 17, 15.00 h
Suvit Arena Gudme (Dinamarca)
GOG - Fraikin BM Granollers
amb Aitor Compañón

Programació Esportiva

GRANOLLERS. Els Xics de Grano-
llers tenen per primera vegada 
una dona com a cap de colla. Es 
tracta d'Irene Aguado, la 15a cap 
de l'equip tècnic, que va ser triada 
per l'assemblea amb 85 vots a fa-
vor, 2 en contra i 6 en blanc. Així, 
amb la renovació de la tècnica i el 
primer assaig, divendres els Xics 
encetaven la temporada.

L’objectiu d’Aguado és assolir el 
nivell tècnic de colla de 8 ben aviat 
per poder portar grans castells a la 
vintena d’actuacions que la colla té 
a l’agenda de la temporada.

El nou equip tècnic dels Xics de 

Granollers està format per una 
trentena de castellers i castelle-
res. Acompanyant Aguado i com a 
sotscap de colla, hi ha Sergi Palau; 
els caps de canalla són Anna Fra-
dera i Clàudia Martínez; els cocaps 
de pinyes, Joan Esquirol, René Pe-
drosa i Maria Pugès, i els caps de 
troncs, Pau Nonell i Sergi Palau.

A l'equip de canalla, a més de 
Fradera i Martínez, hi ha a l'àrea 
social Laura Nadal; els tècnics 
Paula Martínez i Carla Paloschi; 
els ajudants de canalla, Sebas Rus, 
Cristina Guerras, Martí Contreras, 
Corina Inglès, Júlia Alcaide, Gina 

xics

POPULAR  ELS CASTELLERS COMENCEN LA TEMPORADA I RENOVEN LA DIRECCIÓ TÈCNICA

Irene Aguado, la primera dona 
que és cap de colla dels Xics

FAMÍLIA CASTELLERA  Foto del nou equip tècnic dels Xics

Màrius Serra serà
al club de lectura 
de Roca Umbert
L'escriptor Màrius Serra, autor de 
Res no és perfecte a Hawaii, parti-
ciparà dimecres (19 h) a la biblio-
teca de Roca Umbert en el club de 
lectura que l'equipament dedica 
a la novel·la. L'acte, que també 
comptarà amb el lector editorial 
Albert Rubio, està realitzat amb 
la col·laboració de la Institució de 
les Lletres Catalanes. És gratuït, 
però cal inscripció. 

Giró i Carla Vázquez. A l'equip de 
pinyes, a banda dels caps, hi ha els 
tècnics Miquel Bedia, Ernest Gu-
llón, Àlex Pelusa i Maria Bosch. I a 
l'equip de tronc, amb Nonell i Pa-
lau, també hi ha els tècnics Quim 
Ginestet i Pere Bruguès, i a la for-
mació tècnica i pilars, Adrià Valero.

Els Xics assagen dimarts i di-
vendres a partir de les 20.30 h a la 
Troca de Roca Umbert.  m.e.

Acord amb l'Arxiu

Una trentena de castellers dels Xics van 
assistir dijous a l'acte de signatura del 
contracte entre l'entitat i l'Ajuntament 
de Granollers, mitjançant el qual l'Arxiu 
Municipal (AMGr) conserva i custodia el 
fons documental de la colla castellera de 
la ciutat i en fa el tractament arxivístic 
necessari perquè es pugui consultar. Es 
tracta d'un contracte que regula la ces-
sió temporal en règim de comodat del 
nou fons, que se suma als fons que d'al-
tres entitats de la ciutat tenen a l'AMGr. 
Aquesta cessió serà vigent durant un 
període de 5 anys, renovable automà-
ticament en períodes, també, de 5 anys.

FONS DOCUMENTAL
CONSULTABLE

El granollerí Jordi 
Riera presenta un 
llibre sobre Enric Sió
El granollerí Jordi Riera presen-
ta dimarts (19 h), a la Sala Josep 
Uclés de Badalona, l'exposició i el 
llibre Enric Sió, el dibuixant que va 
trencar motlles, sobre la figura de 
l'artista il·lustrador, humorista i 
fotògraf pioner que va lluitar per-
què el format del còmic es reco-
negués com un art narratiu dirigit 
als aduts, al mateix nivell que la 
literatura i el cinema. 

La Gralla va acollir 
dimecres els autors 
de 'Sal roja'
Els vallesans Ramon Gasch Pou 
(Santa Maria de Palautordera) i Te-
ressa Sagrera Bassa (Sant Pere de 
Vilamajor) presentaven, dimecres, 
a la llibreria La Gralla, la novel·la 
Sal roja, una història èpica sobre 
la guerra de Successió i què va re-
presentar per al país, centrada en 
el castell de Cardona i les mines de 
sal, i un dels talladors de sal con-
vertit en el malson dels Borbons. 
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A jugar com els romans
El Museu de Granollers farà dissabte (18 h) l'activitat 
familiar gratuïta Els grans Ludi Romani, un conjunt
de jocs d'estratègia i agilitat mental –per a infants de 
4 a 12 anys–, relacionats amb les exposicions Caput 
aut Navis / A cara o creu i Jocs i joguines a l'antiguitat.

L’Associació Amics dels Arriers i l’Ajuntament de la Roca del Vallès organitzen 
diumenge –el tercer de febrer– una nova edició dels Tres Tombs, una de les 
festes d’origen popular amb més tradició i arrelament de la vila. La festivitat en 
honor a Sant Antoni Abat, protector dels animals, comptarà amb un programa 
d’activitats plenament consolidat.

La jornada començarà a les 9 h amb un esmorzar per als participants a la plaça 
Sant Jordi. A continuació, a les 11 h, hi haurà a la Riera la concentració prèvia. Ja a 
les 11.30 h, serà el torn per a un dels actes centrals de la celebració: la benedicció 
dels animals i mascotes a la plaça de l’Església. I, en acabat, començarà la  
cercavila fins a la plaça Sant Jordi, on per cloure la festa s’hi celebrarà un  
pica-pica popular. A més, al llarg de tota la matinal també hi haurà instal·lada 
una fira amb productes gastronòmics i de proximitat.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 14
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Curs de maquillatge
19.30 h Sala de plens
Conferència. Les Franqueses del Vallès, 
els darrers dies de la guerra, a càrrec 
de l'historiador Joan Garriga
DIVENDRES, 15
18 h Centre Cultural de Bellavista
Febrer Científic. Taller d'experiments
DISSABTE, 16
11 h Carrer de Rosselló
Estrena de la nova illa d'equipaments
18.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert inaugural de la Mitja Marató
21 h Casal Cultural del Corró d'Avall
Mostra d'arts escèniques. Festival dels 
Amateurs. Nit de ràdio 2.0 d'Impuls 
Teatre de Molins de Rei
DIUMENGE, 17
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
13 h Envelat de les Antigues Escoles 
de Llerona
Calçotada popular del CE Llerona
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Cinquè concert solidari de  
les Franqueses, de SOS Donna 
DIMARTS, 19
17.30 h Centre cultural Can Ganduxer
Espai Zero. Curs de maquillatge

tres tombs la roca

DIJOUS, 14
18 h Gra. Equipament juvenil
Xerrada per a famílies. Les pantalles, 
com gestionar-les?
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès
19 h Museu de Ciències Naturals
Xerrada. Frederic Travé i Alfonso, i  
la represa de l'ornitologia catalana
20 h Roca Umbert 
La Bugada. Taller comunitari de  
moviment. Cal inscripció prèvia
20 h Cinema Edison
Yuli, d'Icíar Bollaín
DIVENDRES, 15
12 h Sala Francesc Tarafa
Concert didàctic amb la Cobla Ciutat 
de Granollers
17 h Plaça de Can Trullàs 
Campanya de donació de sang
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les s mans!
17.30 h Centre cívic Nord 
DiverDivendres! Música electrònica
18 h Espai Tranquil Barbany 
Xerrada i tast. El cafè d'especialitat,  
un nou concepte de cafè
19 h Cinema Edison
El viaje de Nisha d'Iram Haq
21 h Teatre Auditori de Granollers 
Teatre. Conferència espectacular  
de David Espinosa
21 h Llevant Teatre 
Espectacle Bollywood, Bombai,
Barcelona
20 i 21.30 h Cinema Edison
Yuli, d'Icíar Bollaín
22 h Casino de Granollers 
Festival de Jazz. Carola Ortiz Group
DISSABTE, 16
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals
9 h Plaça de Can Trullàs

AGENDA

La Roca celebra diumenge 
els tradicionals Tres Tombs

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
Societat Catalana de  
Lepidopterologia, 40 anys de recerca. 

Encants solidaris de l'As. d'Aturats
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra
10 h CAM. Roca Umbert
Workshop amb Lali Ayguadé
11 h Biblioteca Can Pedrals
Saturday Family Fun. Taller familiar 
en anglès (6-10 anys)
16.45 i 19 h Museu Ciències Naturals
Planetari familiar de febrer
17 h La Troca. Roca Umbert
Taller de danses gallegues amb sopar
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges 
18 i 20.30 h Cinema Edison
Yuli, d'Icíar Bollaín
19 h Centre cívic Nord
Teatre al centre cívic. Direcció Santiago
21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert d'Antonio Orozco
22.30 h Casino
Festa de sevillanes
23 h Nau B1. Roca Umbert
Concert de Soziedad Alkoholika
DIUMENGE, 17
11 h Museu de Granollers 
Itinerari Granollers, ciutat bombardejada
11 h Museu de Ciències Naturals
Diumenges de ciència. Tallers familiars. 
Fes el teu planter de varietats locals
12 h Cinema Edison
El vent entre les canyes
18 h Parròquia de Sant Esteve
Confidències entre tecles. Pian-O-rgue
18 h Casino
Ball social 
19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert d'Antonio Orozco
19 h Llevant Teatre
Bollywood, Bombai, Barcelona
20.30 h Cinema Edison
Yuli, d'Icíar Bollaín
DILLUNS, 18 
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura
DIMARTS, 19
18.30 h Parròquia de Sant Esteve

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 
Agrupació Excursionista
Exposició del 14è concurs
 fotogràfic: La muntanya.  
S'inaugurarà divendres (20 h).  
Fins al 26 d'abril
Espai d'Arts de Roca Umbert
Exposició Working as if. 
Fins al 24 de febrer

Conferència a les Aules Universitàries 
Agevo. La Mitja Marató
20 h Cinema Edison
Petra. Cicle Gaudí
DIMECRES, 20
19 h Biblioteca Roca Umbert
Trobada amb Màrius Serra 
19 h Gra. Equipament juvenil
Xerrada. Alimentació esportiva, bàsic 
per a rendir més, amb Astrid Barqué
21 h Restaurant Anònims
Concert amb Chiara Giani i  
Ignasi Zamora Blues Reunion
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