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L'èxit organitzatiu de les 33 edici-
ons de la Mitja de Granollers l'han 
convertit una de les més populars 
de l’Estat. Entre altres coses, perquè 
permet als corredors populars sen-
tir-se com en una gran competició 
mundial, córrer al costat de campi-
ons olímpics i ser animats per cen-
tenars de persones en tot el recor-
regut. Aquests, entre d’altres, són 
només alguns dels elements que fan 
única la cursa vallesana, "un esde-
veniment esportiu, cultural i de 
ciutadania" de primera categoria –
explica l'organització–, que connec-
ta veïns i municipis i apropa l'esport 
de nivell al territori. La popularitat 
de La Mitja es traduirà un any més 

en prop de 10.000 corredors ins-
crits i preparats per afrontar alguna 
de les diverses modalitats de la cur-
sa de diumenge: la Mitja Marató, els 
10 km, el Quart i les curses infantils 
de La Mini, en aquest cas dissabte. 

A més, com ja és tradició, a la 
prova reina hi participaran un bon 
grapat de corredors professionals, 
que es barrejaran entre els atletes 

populars, una combinació que enri-
queix la competició. 

D’altra banda, des de l’any passat, 
el recorregut de La Mitja recupera 
el traçat original: anar i tornar per 
la mateixa carretera, de manera que 
els corredors populars es creuen, 
quan pugen cap a la Garriga, amb 
els atletes d’elit que ja baixen nova-
ment cap a Granollers. Pel que fa al 

Piula amb 

#laMitja2019 

traçat, enguany només s'ha previst 
una petita modificació a la Garriga. 

A més, una de las claus del circuit 
de La Mitja i que més atractiu el fan 
és la presència de públic en tot el 
traçat. “Hi ha un gran ambient a 
tot el circuit, l’espectador és un 
participant més; a Granollers no 
es corre mai sol”, afirmava du-
rant la presentació de la cursa Toni 
Reig, director del Consell Català de 
l’Esport i l’Activitat Física. 

Prova de la implicació dels muni-
cipis per on passa la cursa és, entre 
d’altres, l’elevada afluència de pú-
blic el dia de la cursa, el voluntariat 
que col·labora en l’organització, la 
participació dels corredors popu-
lars i les activitats vinculades que 
s’organitzen durant l’any al voltant 
de La Mitja, com els entrenaments 
en grups, entre d’altres.   

Un any més, 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 15 
punts amb música i humor.

La data, novetat
La novetat més destacada d'aques-
ta edició ha estat l'endarreriment 
de la cursa, del primer a l'últim 
cap de setmana de febrer. El mo-
tiu, segons explica el president 
de l'associació Esportiva La Mitja, 
Toni Cornellas, és evitar competir 
amb la Mitja de Barcelona, que es 
va disputar el 10 de febrer: "S'em-
porta tot el focus mediàtic; és 
impossible competir-hi i lluitar 
contra els molins de vent", diu 
Cornellas, qui considera que amb 
el canvi de data s'ha aconseguit 
frenar la caiguda de corredors.

Així, La Mitja passa ara al 24 de 
febrer. La cursa dels 10 km arren-
carà a les 9.30 h; el Quart a les 10 h, 
i entre les 10.25 i les 10.35 h hi hau-
rà la sortida dels atletes de la Mitja 
segons l'expectativa de resultat. 

Gairebé 10.000 atletes 
   afronten la Mitja 2019

La principal novetat de la 33a edició és
l'endarreriment de la data, del primer 
a l'últim diumenge de febrer, per no
coincidir amb altres competicions similars

Resultats
Dilluns podeu descarregar 

amb el codi QR totes les 
classificacions de la Mitja a 

somgranollers.cat
/noticia/resultats-mitja 

arxiu / aj. granollers
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El rècord del món de la Mitja Ma-
rató, el kenyà Abraham Kiptum, 
de 29 anys, serà el principal atleta 
d’elit que disputarà aquesta edició 
de La Mitja. El kenyà, que ja va ser 
a Granollers l’any passat –on va 
ser 7è, amb un temps d'1h03'47"–, 
va aconseguir el 28 d'octubre pas-
sat, a la Mitja de València, el rècord 
mundial dels 21 km en aconseguir 
aturar el cronòmetre en 58'18". 
Amb aquesta marca el kenyà va 
millorar en 5 segons el rècord 
mundial establert el 2010 per l’at-
leta eritreu especialista en compe-
ticions de fons Zersenay Tadese. 

Kiptum també té en el seu palma-
rès les victòries a la Mitja Marató 
de Madrid (1h01'52") i Casablanca 
(1h01'26"). A més, va ser primer a 
Porto el 2017 (1h00'06") i segon a 
la Mitja Marató de Copenhagen el 
setembre de 2018 amb 59'09", on 
va baixar per primer cop de l’hora. 
Sis setmanes més tard, a València, 
batia rècords i es proclamava cam-
pió del món de mitja marató.

D'altra banda, la seva millor 
marca en la distància de marató la 
va aconseguir el 2017 a Amsterd-
am, amb un temps de 2h05'26". 
L’abril de 2015 va ser tercer amb 
2h11'36" al seu debut a la marató 
de Rabat; i va guanyar la primera 
(2016) i segona edició (2017) de 
la Marató de Lagos, a Nigèria, amb 
uns temps de 2h16'19" i 2h15'20" 
respectivament. L’any passat tam-
bé va guanyar la Marató de Daegu, 

El rècord mundial, 
Abraham Kiptum, 
màxim favorit

Castillejo: "El més important 
és afrontar la cursa sense por"

a Corea del Sud, amb 2h06'29". 
Amb aquests registres en el seu 

palmarès, el kenyà té molts núme-
ros de fer un paper destacat en la 
cursa vallesana, i fins i tot pot ar-
ribar a superar el millor temps re-
gistrat a La Mitja per Samuel Wan-
jiru el 2008 (59'26"), l'únic qui ha 
aconseguit baixar de l'hora.

Els rivals de Kiptum
A més del rècord mundial en la dis-
tància, l'edició d'enguany de La Mit-
ja també comptarà amb altres atle-
tes d'elit destacats, "unes figures 
que ens agrada combinar amb 
els corredors populars", deia el 
president de la Federació Catalana 
d'Atletisme, Joan Villuendas. 

Així, els atletes que plantaran 
cara a Kiptum seran l'etíop Tes-
home Mekonene –acredita temps 
d'1h00'02" a la Mitja de València  i 
de 1h00'27" a la de Nova York–; el 
kenyà Edwin Soi –medalla de bron-
ze als Jocs Olímpics de Pequín 2008 
en els 5.000 m i al Campionat del 
Món Indoor 2012 en els 3.000 m–; 
el kenyà Felix Kipngetich Chepye-
gon i el català Carles Castillejo, 
primer a la mitja de Granollers el 
2012 amb un temps d'1h02'37". 

Tots aquests atletes de primer 
nivell completen una llarga llista 
de noms que durant 33 anys han 
encapçalat la cursa vallesana: Ale-
xander Mutiso, Matthew Kisorio, 
Wilson Kipsang o Samuel Wanjiru, 
entre d'altres.  x.l.

El kenyà, de 29 anys, va registrar un
temps de 58'18" a València l'octubre passat

LES ATLETES FEMENINES D'ELIT 
MÉS DESTACADES D'AQUESTA  
edició seran la kenyana Stella 
Chepkorir Royich, de només 20 
anys, i la ugandesa Rebecca 
Chepteguei, de 28, qui compta 
amb registres de 33'55" en 10.000 
m i d'1h13'05" en mitja marató 
(2011), així com la britànica Calli 
Thackery. L'any passat, la millor 
marca femenina va ser per a 
la kenyana Mercy Kipchumba 
(1h13'22"), qui ja venia de guanyar 
la Mitja Marató d'Okayama, al 
Japó (1h08'04"), seguida de 
la britànica Sophie Cowper 
(1h16'24"), atleta especialitzada 
en 5.000 i 10.000 m, i de la  
cubana Dailin Belmonte 
(1h18'06"), qui havia estat 51a en 
la prova de marató del Campionat 
del Món de Pequín 2015. 

Stella
Chepkorir

Nascut 
a Nandi County (Kenya) 
el 15 de setembre de 1989

Les millors
marques:

PARTICIPACIÓ 
D'EQUIPS ANGLESOS

Sis atletes britànics

Després de dos anys en què La Mitja 
granollerina ha comptat amb la  
participació de la selecció de la Gran 
Bretanya d’atletisme, enguany diversos 
atletes anglesos també prendran  
part en la prova. Concretament seran 
quatre nois i dues noies. En categoria 
masculina correran Chris Rainsford  
–amb marques com 30:36 en els 10.000 
metres i 17è en el rànquing de la Gran 
Bretanya 2019–; Doug Mussom –29:24 
en 10.000 m–; Tom Evans –30:34 en 
10.000 m–; i Petros Surafei –29:21 en 
10.000 metres–. En categoria femenina 
hi participaran Calli Thackery –34:30 
en 10.000 m– i Georgina Schwening 
–35:37 en 10.000 metres–.

"El secret per guanyar els africans és que no et coneguin i atacar quan no s'ho 
esperen", deia en to de broma l’atleta barceloní Carles Castillejo, qui aquest any 
tornarà a disputar La Mitja després d’un parèntesi d’un any per malaltia. Castillejo  
va ser primer l’any 2012 amb un temps d'1h02'37", i enguany s’ha proposat tornar  
a fer un paper destacat. "El més important és no tenir por, ser positiu i no pensar 
que lluitar contra els africans és impossible", deia Castillejo en la presentació 
de la cursa. Preguntat sobre alguns trucs per afrontar la mitja amb més garanties, 
assegurava que "cada cursa és diferent". "Hi qui pensa que és millor mantenir  
un nivell estable i no fer canvis de ritme per no perdre energia", però  
"cada Mitja és diferent i cal saber valorar les forces que té cadascú", deia.

58'18"

59'09"

2h 05'26"

2h 06'29"

MITJA MARATÓ 
de València 2018 

(ESPANYA)

MITJA MARATÓ 
de Copenhaguen

2018 (DINAMARCA)

MARATÓ 
d'Amsterdam 2017 

(HOLANDA)

MARATÓ 
de Daegu 2018 

(COREA DEL SUD)

MARCA A LA MITJA DE GRANOLLERS | 2018
1h 03'47"
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La Mitja és una de les poques curses de 21 
km de l’Estat que ha aconseguit baixar el 
cronòmetre de l’hora en categoria mascu-
lina, mentre que el temps femení continua 
sent una assignatura pendent de millora. 

El podi masculí està liderat per l'atleta kenyà 
Samuel Wanjiru amb la seva marca de 59'26", 
que continua sent un repte des de 2008. L'es-
perança està posada en la participació en-
guany del rècord mundial Abraham Kiptum, 
que ha baixat aquesta marca. El segon i tercer 
millor temps es van registrar el 2006, amb el 
guanyador de l’any, l'etíop Haile Gebrselassie 
(1h00'07"), i el subcampió de la mateixa edi-
ció, el kenyà Francis Kiprop (1h00'50"). 

Des de l’any 2013, els millors registres de 
la prova han anat millorant i apropant-se als 
61 minuts, com per exemple el 2016, amb 
Alex Korio, que té el quart millor registre 
(1h01'01"), o el 2018, quan els tres primers 
classificats –Alexander Mutiso, Japhet Korir 

i Javier Guerra– van aturar el cronòmetre 
per sota dels 62 minuts. 

Pel que fa el podi femení, l'etíop Gete 
Wami continua amb el rècord de la prova 
(1h10'24"), mentre que el segon lloc és per 
a l’espanyola Marta Domínguez (1h10'54") 
el 2009 i el tercer per a la kenyana Rahab 
Wateto (1h11'20") el 2008.

D'altra banda, a més dels principals regis-
tres, al llarg de les 32 edicions corregudes 
fins ara hi han participat més de 150.000 
atletes, entre els quals algunes estrelles de 
l'atletisme mundial. Destaquen, per exem-
ple, Martín Fiz (1998), campió del món el 
1995; Stefano Baldini (2007), or olímpic a 
Atenes 2004; Robert Cheruiyot (2010), qua-
tre vegades guanyador de la Marató de Bos-
ton; Stephen Kiprotich (2013), or olímpic 
a Londres 2012 i campió del món el 2013 
i Wilson Kipsang (2013 i 2014), rècord del 
món a la Marató de Berlín el 2013. 

El kenyà ha mantingut el millor crono des de 2008

Samuel Wanjiru

Rahab Wateto

Gete Wami
Marca
2008

Marca
2006

Marca
2006

Marca
2008

Marca
2009

Marca
2006

els més ràpids

Francis Kiprop

Haile Gebrselassie Marta Domínguez 

Només Wanjiru 
ha baixat de l'hora 

Com l'any passat, els obsequis de La Mitja d'aquesta edició són de la firma especialitzada en running Mi-
zuno, després del pas de Diadora l’edició del 2017 i que Adidas patrocinés per darrer cop la prova grano-
llerina ara fa tres anys. Enguany la samrreta serà de color gris, un disseny nou en relació amb els dels dos 
anys anteriors, quan la samarreta d’obsequi va ser vermella. A banda d’aquesta samarreta tèrmica també 
hi haurà una jaqueta tècnica i una gran bossa del corredor amb productes KH-7, Pastas Gallo, Aneto, Mo-
ritz, Powerade. A més, els inscrits també podran participar en sortejos de diferents productes aportats pels 
diversos patrocinadors de la cursa, com rellotges i motxilles. 

L'equipació i 
els obsequis 
del 2019

categoria femeninacategoria masculina

1

2

3
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Amb tres medalles mundials a la 
butxaca, l'atleta Reyes Estévez és 
sens dubte una veu a escoltar per 
als aficionats a l'atletisme. Dijous, 
a les pistes granollerines, es va 
tenir l'oportunitat d'aprofitar la 
seva expertesa i experiència per 
aplicar-la a La Mitja. 

A la classe magistral d'Estévez, 
organitzada per Caixabank, el 
campió europeu dels 1.500 m va 
explicar els seus inicis esportius: 
"Amb 9 anys corria els 1.000 
metres en 3 minuts i 6 segons, 
però, de fet, ja havia preparat el 
cos perquè de ben petit anava 
corrent a tot arreu", deia l'atle-
ta, que als 15 anys va rebre una 
beca de la selecció catalana per 
ingressar al Centre d'Alt Rendi-
ment (CAR). Allà va entendre que, 
a banda de córrer, cal treballar 
la forma física en general, tant a 
través de l'exercici com de l'ali-

Com afrontar 
una Mitja Marató

mentació. I així ho detallava als 
corredors amateurs de La Mitja, 
que dimarts l'acompanyaven a les 
pistes d'atletisme de la ciutat.

Els primers passos del runner
Estévez recordava la importància 
de fer-se una bona revisió física 
abans d'iniciar la pràctica espor-
tiva i "entrenar amb tranquil·li-
tat".  De fet, l'atleta recomana de-
dicar els primers mesos a treballar 
la força, tot enfortint cames, glutis 
i lumbars. "Molts cops la gent 
deixa de córrer perquè té dolor 
i això és per falta de força o per 
una mala trepitjada o posicio-
nament del cos". Per això, reco-
mana triar bé el calçat i treballar 
la tècnica i la mobilitat articular, 
també per evitar lessions. Un cop 
el cos preparat, ja es poden fer ses-
sions amb canvis de ritme i de tira-
da llarga… i cap a La Mitja.  m.e.

L'atleta Reyes Estévez imparteix una 
classe magistral a les pistes d'atletisme

Nascut l'agost de 1976 
a Cornellà de Llobregat, 
abans de fer els 20 anys
ja va participar als seus 
primers Jocs Olímpics 
–Atlanta 1996– i un any 
després aconseguia la 
primera medalla en un 
Mundial –en té tres–. 
El 1998, a Budapest, va 
proclamar-se campió 
d'Europa en 1.500 m.

LES CLAUS DE L'ÈXIT A LA CURSA

Entre els seguidors de la classe d'Estévez hi havia  
la família Arias-Gea, a punt per participar a la cursa  
de 10 quilòmetres del cap de setmana de La Mitja.Tota la 
família és aficionada a l'atletisme i a la cita granollerina 
només hi faltarà un dels tres germans, que prefereix les 
curses de muntanya. De fet, els fills, des de sempre, han 
vist el seu pare, Juan Arias, fent esport. Als seus 63 anys, 
diumenge farà els 10 de la Mitja per primera vegada, des-
prés de córrer mitja dotzena de vegades la prova dels 21 
quilòmetres a la ciutat, a banda de la Mitja de Montornès i 
la de Barcelona, entre d'altres. De fet, des dels 32 anys que 
es mou en el món de l'atletisme, al qual ja va arribar amb 
una preparació física arran de la seva afició a les arts mar-
cials. I, ja ho diuen, els testos s'assemblen a les olles. Així, 
el petit, el Juan Arias, de 23 anys, també despunta al Club 

Atlètic i l'any passat va fer La Mitja per primera vegada. 
Enguany, però, uns problemes físics el portaran a córrer 
els 10 amb els pares i el seu germà Carlos, de 37 anys, 
que l'any passat ja s'hi va estrenar. L'afició del Carlos pel 
running és més tardana, tot i que ja venia de fer bons en-
trenaments en la seva etapa al Balonmano Granollers. Tot 
i que enguany correrà amb tota la família els 10, el seu ob-
jectiu és fer els 21 l'any vinent. I, finalment, la darrera en 
apuntar-se al món runner va ser la Loli Gea, que enguany 
farà els 10 per segona vegada i ja ha aconseguit baixar de 
l'hora en aquesta distància. La mare de la família, de 60 
anys, fins fa poc pensava que córrer no li agradava. Farta 
de veure com tots els de casa anaven a entrenar i ella es 
quedava sola a casa, va decidir posar-s'hi i ara ho viu amb 
tot l'entusiasme. I és que l'esport enganxa.  montse eras

Córrer en família, incentiu mutu

"El més important és escoltar el cos. 
A la cursa t'has de saber regular. 
Tothom ha de trobar el seu ritme, perquè 
el més important és passar-ho bé, córrer 
sense cap dolor i gaudir de l'atletisme"

Una bona hidratació 
Cal beure com a mínim 2,5 litres d'aigua diaris. 
Tampoc oblidar-se de beure durant la cursa.

Una bona alimentació 
La nit abans de la cursa cal fer una 
bona ingesta d'hidrats de carboni.

No estrenar vambes
ni mitjons 
I posar pólvores de talc al peu.

Estar descansat/da
Descansar dos dies 
abans de La Mitja.

Escalfar abans de la cursa 
Abans de la cursa, fer 15 o 20 minuts d'escalfament 
i mobilitat de les articulacions.

Preparació física  
Haver-la fet amb temps 
i cremant etapes.
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També li oferim: VALORACIÓ 
GRATUÏTA | PERITATGES 
JUDICIALS | ASSEGURANCES 
D’HABITATGE | CONTROL DE 
MOROSITAT | FINANÇAMENT | 
GESTIÓ POST LLOGUER | 
ASSEGURANCES DE LLOGUER
 | DEPARTAMENT JURÍDIC | 
TRAMITACIÓ DE CÈDULES 
D’HABITABILITAT I CERTIFICAT 
ENERGÈTIC

La teva immobiliària
de confi ança 
a Granollers

249.000€
C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

Certi� cación
EnergéticaE

Dúplex amb terrassa. Molta llum 
(sol tot el dia). 4 habitacions, 2 
banys, ampli menjador, cuina offi  -
ce reformada. Terrassa. Parquet. 
Calefacció. Aire condicionat. Amb 
ascensor. Finca amb només 6 
veïns. Molt ben comunicat. Proper 
a tots els serveis. GRAN OPORTU-
NITAT! (REF. 110016)

ESPECTACULAR DÚPLEX. 113 m2 EN VENDA!
C. GIRONA, 69 (zona camp de futbol). GRANOLLERS CENTRE

ATLETES AFICIONATS  FA 11 ANYS QUE MONITORS DEL CLUB D’ATLETISME, EN COL·LABORACIÓ AMB EL SERVEI D'ESPORTS, ENTRENEN GENT QUE VOL CÓRRER LA CURSA

Cada any, el club d'atletisme L’Aire 
Esports i l'Ajuntament de Grano-
llers organitzen el programa Co-
mença a fer La Mitja per preparar 
els corredors i corredores per su-
perar la cursa. Al programa d’en-
guany, que arriba a l’11a edició, 
s’hi han inscrit 269 participants, 
155 dones i 114 homes.  

L’objectiu dels entrenaments és 
ajudar els esportistes a afrontar 
i completar La Mitja Marató i les 

proves del Quart o dels 10 Km.
Per aconseguir el repte, els mo-

nitors estableixen un programa 
d’entrenaments setmanals i divi-
deixen els corredors en tres grups 
en funció del nivell físic: principi-
ants (no han fet mai La Mitja o l’han 
feta una vegada amb un temps su-
perior a les 2 hores); iniciats (han 
fet alguna vegada La Mitja o són 
esportistes esporàdics); i atletes 
(han fet la Mitja més de tres vega-

des i corren de manera habitual). 
Així, abasten un ventall de perfils 
molt ampli: des de les persones 
que mai abans no han fet esport 
o que fa anys que no corren fins a  
esportistes experimentats amb 
l’únic objectiu de millorar marca. 

Els entrenaments van iniciar-se 
al mes d'octubre passat i finalit-
zaran l’1 de març, una setmana 
després de la Mitja Marató, que es 
correrà diumenge.   m.e.

ajunTaMenT grn

ELS PRINCIPIANTS  El dels novells és el grup més nombrós dels que segueixen el programa

El programa abasta des de principiants fins a esportistes experimentats

a.g.

ELS INICIATS  Esportistes esporàdics que volen millorar la tècnica
a.g.

ELS EXPERIMENTATS  Atletes que volen millorar marca

Per vuitè any consecutiu, el club A4elkm, conjuntament amb el Patronat d'Esports 
de les Franqueses, també desenvolupa el programa Entrena la Mitja per tal 
d'ajudar a qui ho desitgi a preparar la cursa, tot iniciant-se amb el Tast de
la Mitja i els 10 km de les Franqueses. En aquesta ocasió s'hi han inscrit mig 
centenar de persones, que entrenen des de finals de setembre.

A4elkm també entrena la Mitja

Xavier Bonastre presenta el 
llibre '100 històries del córrer'
Divendres (19 h), el Palau d'Es-
ports de Granollers acollirà el pe-
riodista esportiu Xavier Bonastre, 
que hi presentarà el seu llibre 100 
històries del córrer –i en sortejarà 
cinc exemplars entre els assis-
tents–. Es tracta d'un recull de fets 
que li han passat al mateix autor 

en la seva dilatada experiència en 
les curses populars, com la relació 
amb l'escriptora Empar Moliner i 
l'històric i reconegut atleta Do-
mingo Catalán –que l'any passat 
va córrer La Mitja–. A més, el vo-
lum inclou consells i recomanaci-
ons per als corredors populars. 

L'Aire prepara 269 corredors
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

Gestor de consums i Bateries de litiTerra radiant i emissors de fred i calor

Astrid Barqué, diplomada en edu-
cació física, llicenciada en ciències 
de l’esport i titulada en cuina na-
tural i terapèutica, i reconeguda 
per les seves intervencions en 
diferents mitjans per sensibilit-
zar sobre hàbits d’alimentació 
saludable, va ser dimecres a Gra-
nollers per fer una xerrada sobre 
com rendir més en l’esport a tra-
vés d’una alimentació saludable. 

Barqué va exposar que l'úni-
ca manera de tenir un bon 
rendiment i una llarga trajec-
tòria esportiva és a través de 
l'alimentació el màxim de natu-
ral possible. "El cos està disse-
nyat per digerir els aliments 
que hi ha a la natura, no els 
processats", deia. En aquest sen-
tit, apuntava la necessitat de no 
abusar d'aquest tipus d'aliments  
–com suplements I complements 
alimentaris–, que "si bé poden 

"L'organisme està preparat 
per digerir aliments
naturals, no processats"

SALUT  LA NUTRICIONISTA ASTRID BARQUÉ VA ACONSELLAR DIMECRES SOBRE ELS MILLORS HÀBITS EN ALIMENTACIÓ I ESPORT

el sistema digestiu i va parlar de la 
necessitat de ser "respectuosos 
amb el propi cos". Per fer-ho, 
deia, cal "escoltar el cos", "veu-
re què necessita el cos en cada 
moment", i, sobretot, "pensar bé 

aportar un plus d'energia en un 
moment puntual, en cap cas són 
una bona estratègia ni a mitjà 
ni a llarg termini, ja que els òr-
gans es veuen perjudicats". 

Barqué va exposar com funciona 

"Consumir suplements 
alimentaris no és
una bona estratègia ni
a mitjà ni a llarg termini"

El Club Natació Granollers ha orga-
nitzat un any més un seguit d'acti-
vitats per donar suport a La Mitja. 
D'una banda, les instal·lacions del 
club han estat punt d’inscripció 
per a socis de l’Open, una cursa no 
competitiva on es pot participar 
corrent, caminant o acompanyant 
persones amb discapacitat. A més, 
la tècnica del club Paqui Orellana va 
impartir dimarts la xerrada Camino 
perquè tinc salut? O tinc salut perquè 
camino?, en el marc de les xerrades 
setmanals d'Agevo, una xerrada 
adreçada especialment a la gent 
gran que va tractar com guanyar 
qualitat de vida a través de l’exerci-
ci físic. La setmana passada també 
es va organitzar al club una xerrada 
sobre suplementació esportiva per 
a runners, i el club també ha pro-
mogut la creació del CNG Running 
Team, dirigit per tècnics especialit-
zats del CNG i pensat per preparar 
la cursa amb garanties. Enguany el 
CNG estarà representat per uns 60 
corredors, que diumenge aniran 
plegats a la línia de sortida. 

COL·LABORACIÓ  

Compromís
del Club Natació 
Granollers

què ha fallat quan tenim males-
tar i no solucionar-ho tot amb 
un medicament, que només 
suposa tapar forats". En aquest 
sentit, la nutricionista va aconse-
llar "no descuidar l'alimentació 
i prevenir per avançar-se als 
símptomes de malestar". 

En relació amb La Mitja, va asse-
gurar que davant d'una prova im-
portant com aquesta cal ser molt 
curosos no només amb l'alimenta-

ció dels dies anteriors, sinó també 
dels dies posteriors, quan el cos 
s'ha d'anar recuperant. "Per a un 
esportista és important inver-
tir en un assessorament perso-
nalitzat d'un nutricionista, no 
cal estar malalt per rebre un 
assessorament alimentari es-
pecialitzat", concloïa.

D'altra banda, l'organització de 
la cursa ha alertat que el cap de 
setmana serà calorós, motiu pel 
qual caldrà hidratar-se bé abans, 
durant i després de la cursa.  x.l.

arxiu

ASTRID BARQUÉ  Reconeguda per les seves intervencions als mitjans
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ANY 2007
JOSEP PRUNA
Empresari, col·laborador 
actiu des de la 1a edició

ANY 2008
JOSEP SAPERAS
Conseller delegat de COVALCO

ANY 2013
joan 
bretcha
Empresari, 
activista 
cultural

ANY 2009
JOSEP 
palomino
Membre del grup 
promotor de la Mitja

ANY 2010
JOSEP M.
LLOREDA 
Empresari

LES   FRANQUESESGRANOLLERS

ARRIBADA

SORTIDA
CARRER 
ESTEVE 
TERRADES

C.FRANCESC 
MACIÀ
(Palau d’Esports 
de Granollers) km 19

km 21 km 17km 18

Homenatge a Martí Batallé i Xavier Pocurull
La Mitja ha volgut enguany homenatjar els dos joves jugadors d’handbol 
Martí Batallé i Xavier Pocurull que l’any passat van perdre la vida en  
un accident de cotxe. Així, el nom dels dos nois, que també havien  
estat implicats a La Mitja com a voluntaris, bateja el quilòmetre més 
emblemàtic de la prova, el 21, a l’arribada, davant del Palau d’Esports.

José Manuel  
Rodríguez

“Tothom pot fer esport, 
coneixent les pròpies 

limitacions”

El perfil
Nascut el 1961 a Villanueva del Rio Mina (Sevilla), va arribar a 

Catalunya els anys 70, ja amb l’afició de l’esport a l’ADN. Va ser 
corredor habitual de la Mitja des dels anys 90, i el 2009 va haver de 

deixar de córrer per un problema de salut. Ara fa d’entrenador.

km 21 km 13
L’ENTREVISTA

Des de fa uns anys, l’AE La Mitja ha volgut homenatjar diferents 
persones que han fet i fan de La Mitja la prova que és, ja sigui 
perquè han sigut corredors fidels, com voluntaris, entrenadors, 
promotors o patrocinadors.
Així, uns quants noms ja estaran sempre vinculats al circuit de 
la Mitja, que es caracteritza per un inici de pujades constants. 
De fet, fins al quilòmetre 15 no acaben les pujades i baixades. 
Per això, els veterans de la cursa, recomanen no forçar massa el 

km 01 km 02 km 03 km 04

km 20

ELS QUILÒMETRES 
I LES PERSONES 
QUE FAN LA MITJA 

ANY 2019
Martí Batallé i 
Xavier Pocurull
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ANY 2011
RAMON 
GRIVÉ 
Restaurador, col·laborador 
des de la primera edició

ANY 2012
JOSEP M.
SAGARRA
Proveïdors de la fruita i el 
brou des de la 1a edició

ANY 2013
alfred codina
Speaker oficial.  
Sempre ha fet 
la sonorització 
de la Mitja

ANY 2014
ROQUE SOTO
Mestre de mestres, 
promotor de l’esport 
infantil i de 
l’excursionisme ANY 2015

germà 
morlans
Promotor dels 
protocols
sanitaris de 
la Mitja

ANY 2016
JOan 
rocasalbas
Exregidor, activista, 
voluntari de luxe

ANY 2017
FRANCESC CAMPAÑA

Excap de la policia local de Granollers

ANY 2018
toni de 
arriba
Voluntari i 
corredor

ANY 2019
JOSÉ M.

RODRÍGUEZ
Excorredor 

i entrenador

LA GARRIGALES   FRANQUESES

km 16 km 15 km 14

–Quan vas començar a córrer?
–Als 8 anys a l’escola ja feia atletisme; a més 
de cros, també vaig començar amb la mar-
xa atlètica. M’agradava sortir a córrer pels 
camps i la serra del meu poble. Però també 
feia natació –tècnica a la piscina i lleure al 
riu– i ciclisme i futbol.
–Acostumat a practicar esport en un 
paisatge rural, com va ser l’arribada al 
Vallès?
–El 1976 vaig arribar a Mollet i hi tenia 
amics del poble vinculats al futbol, així que 
vaig començar a jugar-hi, tot i que quan no 
entrenava, sortia a córrer o en bicicleta.
–I, un cop a Granollers i Canovelles, per 
on corria?
–Per les pistes, però també per la zona de 
Coll de la Manya, i també per Bellavista i 
Marata. M’agradava més que el futbol.
–Comença a preparar-se per a una mitja 
distància, doncs.
–Quan vaig conèixer el Toni Cornellas  
–president de l’AE La Mitja– em va enco-

manar l’esperit de la mitja i les maratons. A 
partir dels anys 90 vaig començar a córrer 
La Mitja; la vaig fer una dotzena de vegades. 
I també feia maratons de muntanya.
–Però la salut t’ha obligat a deixar-ho.
–Sí, tinc un problema congènit al cor i fins al 
2019 no es va manifestar. M’havia fet mol-
tes proves d’esforç i mai s’havia detectat. De 
fet, és una malaltia que surt de cop i, moltes 
vegades, quan surt, el malalt no ho explica.
–Quin ensurt!
–Sí, però vaig tenir la sort que els que fem 
esport estem pendents del cos. Jo era al sofà 
de casa quan em vaig notar estrany. Llavors 
vaig decidir anar a l’hospital. Hi vaig entrar 
en parada cardíaca i em vaig despertar a 
l’UCI. I ara he de conviure amb una malaltia 
degenerativa.
–Però no ha volgut deixar l’esport.
–No, m’hi he resistit. Al principi no em ei-
xaven fer res, però ara puc fer esport suau, 
sense gaire esforç ni impacte. Una activitat 
moderada per minimitzar el risc.

–I és així que tornar a la bicicleta?
–La veritat és que, al principi, després de 5 
intervencions al cor, em feia por sortir de 
casa. I vaig començar a sortir amb la meva 
dona i jo en bicicleta. Llavors vaig començar 
a entrenar les amigues de la meva dona.
–I així comencen els entrenaments de 
grups de runners, que tu fas en bicicleta.
–Sí, jo tinc molta experiència i puc transme-
tre-la. En els entrenaments no es tracta no-
més de córrer, sinó que cal preparar el cos 
i la ment, cada dia fer exercicis diferents, 
treballar la postura i la tècnica de carrera. I 
aquesta manera variada d’entrenar agrada.
–Quan va començar a fer els entrena-
ments i quin perfil de corredor hi ha?
–Els faig des d’abril de 2010 i ara tinc unes 
60 persones al grup que són de municipis 
de tota la comarca. Els interessats poden 
adreçar-se al Club Atletisme Canovelles. He 
entrenat molta gent que no corria i que ara 
fa maratons.
–I quina és la clau d’aquest èxit?

–Molta paciència! S’ha d’anar a poc a poc, 
corregint defectes de postura i respiració 
per tenir una bona tècnica, que permet fer 
menys esforç i tenir més velocitat. A més, 
el fet d’entrenar en bicicleta permet estar 
més pendent dels corredors, motivar-los i 
que no se sentin sols.
–Què té La Mitja que atreu tants corre-
dors aficionats?
–Tothom es prepara per fer-la, hi ha una moti-
vació especial per fer un bon temps. Hi ha gent 
en tot el recorregut i això és un plus, perqu 
quan les forces decauen, t’anima tanta gent al 
centre. Per això és la millor Mitja de l’Estat.
–I has batejat el quilòmetre 13.
–Sí, va ser una sorpresa perquè penso que 
no he fet res per mereixer-m’ho. Suposo 
que l’organització ha valorat que implico 
gent que no feia esport i que puc ser un cert 
referent perquè, tot i tenir una mancança, 
no deixo d’implicar-me a La Mitja. He de-
mostrat que, coneixent les pròpies limita-
cions, tothom pot fer esport.  montse eras

km 05 km 06 km 07
km 08

km 09 km 10

km 11
km 12km 13

ritme a la primera part fins a la Garriga, el tram en què es va guanyant alçada. 
Ja a la tornada cap a Granollers, es pot aprofitar la baixada, tot i que cal tenir 
en compte que fins a Llerona encara hi ha algun turonet. Un cop arribats a la 
plaça de l’Ajuntament de les Franqueses, comença la recta final en descens 
cap a la meta final, al Palau d’Esports, on enguany s’ha batejat el quilòmetre 
21 amb els noms de dos joves esportistes que van morir en accident l’any 
passat. Per primer cop, enguany s’ha posat el nom a dos punts quilomètrics, 
el 21 i també el 13, dedicat a José Manuel Rodríguez.
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SOLIDARITAT  L'AE I L'ASSESSORIA IMPULSEN UN PROJECTE PERQUÈ EL CENTRE SANITARI PUGUI IMPLANTAR BOMBES D'INSULINA

Recaptar fons per al tractament 
de la diabetis tipus 1. Aquest és el 
propòsit que s’han marcat aquest 
any la Mitja Marató de Granollers 
i l’empresa Àgora en col·laboració 
amb l’Hospital General de Grano-

Fins ara, els pacients del Vallès 
assignats al programa havien de 
desplaçar-se a Barcelona per re-
bre el tractament, i amb aquest 
projecte es vol dotar l’Hospital de 
Granollers d’un nou servei per a 

Espai a la fira dels corredors 
dedicat a la síndrome de Rett
La Berta Lachica és una nena de 
Bellavista que pateix la síndrome 
de Rett, un trastorn del desenvo-
lupament neurològic i psicomotriu 
que afecta aproximadament un 
de cada 12.000 infants, sobretot 
nenes. Per solidaritzar-se amb les 
afectades per aquesta malaltia, La 
Mitja col·labora amb Alberto Lac-
hica, el pare de la Berta, que pro-
mou activitats el dia de la cursa. 

Enguany, per primera vegada, hi 
haurà una paradeta a la fira del cor-
redor solidària amb la síndrome 
de Rett, on es vendran samarretes, 
polseres i tasses. A més, com l'any 
passat, cinc minuts abans de la 
sortida oficial començaran la cursa 
persones afectades per la malaltia 
i els seus familiars i acompanyants, 
que faran uns centenars de metres. 
Enguany seran unes 30 persones. 

UNA TRENTENA DE PERSONES SORTIRAN CINC MINUTS ABANS

àgora

'ELS 21 SERAN MITJA VIDA'  És el lema dels mocadors solidaris del Projecte Diabetis que es vendran per 3 euros 

L'Hospital, Àgora, Fersix i La Mitja 
es posen el mocador per la diabetis

llers per tal que el centre hospita-
lari aconsegueixi l’acreditació per 
posar bombes d’insulina a les per-
sones diabètiques tipus 1. El Clí-
nic de Barcelona ha estat pioner 
en adaptar aquest nou programa. 

tots els habitants de la comarca 
que beneficiï els pacients tant en 
la qualitat de l’assistència com en 
el confort que representa no ha-
ver de desplaçar-se uns 30 quilò-
metres per seguir el tractament. 

Per recaptar diners es posaran 
a la venda mocadors tubulars amb 
el lema de la campanya Els 21 se-
ran Mitja vida, que es podran tro-
bar per només 3 euros a diferents 
establiments de la ciutat, la fira 
del corredor i Àgora –de 9 a 14 i 
de 15 a 18 h–. Segons explica Ser-
gi López, d'Àgora, l'assessoria està 
vinculada i compromesa amb la 
comarca i per això participa acti-
vament en actes tant de Granollers 
com del seu entorn. Actualment té 
presència en el sector cultural, es-
portiu i de motor, i ara també s’ha 
proposat col·laborar des de l’àm-
bit social a través d’un projecte 
comú amb l’Hospital de Granollers 
sobre la diabetis, en el qual col·la-
boren també altres empreses. 

Des d’Àgora asseguren que el 
projecte “ha costat molt de dur 
a terme, però finalment, gràcies 
a la relació amb la Mitja i altres 
patrocinadors i empreses, com 
Fersix –que ha facilitat els moca-
dors–, es podrà iniciar”.  

L’AE La Mitja organitza enguany una 
nova edició, la quarta, de l’Open de 
la Mitja de Granollers, una passeja-
da familiar de 3,5 km, sense xip ni 
classificacions –per tant, no compe-
titiva– en què s'hi podrà participar 
caminant o bé  acompanyant perso-
nes amb diversitat funcional o mo-
bilitat reduïda. La inscripció té un 
preu de 7 euros i tots els ingressos 
es destinaran a causes solidàries, 

sobretot per facilitar material pe-
dagògic a l'Escola d'Educació Espe-
cial Montserrat Montero. La sortida 
serà dissabte a les 10.30 h des del 
Palau d’Esports,  i l'arribada serà a 
la plaça de la Corona. La recollida 
de dorsals i xips, així com els obse-
quis de la cursa, es faran –sempre 
que l'atleta s'identifiqui correcta-
ment– divendres del 10 a 14 h i de 
16 a 20 h, al Palau d'Esports. 

arxiu

L'AE LA MITJA FACILITA A L'ESCOLA MONTSERRAT MONTERO MATERIAL PEDAGÒGIC

L'OPEN DE LA MITJA

L’Open de la Mitja, 3,5 km de 
passejada familiar i inclusiva

Altres entitats amb les quals col·la-
bora La Mitja des d'un punt de vista 
solidari són El Xiprer, Dimas Pol-
seres Candela. En el primer cas en-
guany canvia el model de col·labo-
ració. Si fins ara es destinava l'euro 
del lloguer del xip a l'entitat, aquest 
2019 canvia el sistema sobretot 
perquè les samarretes ja porten el 
xip incorporat i no hi ha ingressos 
amb els lloguers. De fet, però, La 
Mitja respon "a necessitats con-
cretes de material que tinguin les 
entitats més que no pas donar-los 
una quantitat econòmica", explica 
el president de l'AE, Toni Corne-
llas. En el cas d'El Xiprer, a més, 
se'ls oferiran tots els productes no 
utilitzats durant la cursa –sucs, ali-
ments, aigua–. Amb Dimas també 
s'atendran demandes concretes, i a 
Polseres Candela se li cedirà un es-
pai visible per poder vendre els seus 
productes i recollir així diners per 
lluitar contra el càncer infantil. 

CESSIÓ D'ESPAIS I MATERIALS

El Xiprer, Dimas i 
Polseres Candela 
seran presents 
a la cursa
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L'esport com a eina per a la integració
CORREDORS  NOU ACORD AMB LA SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT, EL DEPARTAMENT DE TREBALL I AFERS SOCIALS I LA FEDERACIÓ D'ATLETISME

La Mitja Acull és el nou programa, 
fruit d'un acord amb la Generalitat 
i la Federació d'Atletisme, que per-
metrà obrir el Quart a més d'una 
trentena de joves que han emigrat 
sols i que viuen en centres de la 
Generalitat han començat a prac-
ticar atletisme i a participar en 
algunes curses. Així, l'acord de 
Departament de la Presidència 
a través de la Secretaria General 
de l’Esport i l’Activitat Física, el 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies –que gestiona 
la DGAIA–, i la Federació Catala-
na d’Atletisme enceta aquest nou 
programa d'inclusió social en el 
marc de la cursa vallesana.

Aquests nois han estat convi-
dats a participar en la Mitja –con-
cretament, en la modalitat de 5 
quilòmetres, el Quart–. La Mitja 
Acull va ser presentada la set-
mana passada amb la presència 
del secretari general de l’Esport i 
l’Activitat Física, Gerard Figueras; 

la secretària d’Infància, Adoles-
cència i Joventut, Georgina Oliva; 
el president de la Federació Cata-
lana d’Atletisme, Joan Villuendas, 
i Toni Cornellas, president de l'AE 
La Mitja.

L’objectiu del projecte és pro-
curar la inclusió social mitjançant 
l’esport de base; constituir una 
xarxa de suport als joves amb 
entitats esportives i persones de 
l’entorn; desestigmatitzar el col-
lectiu, i promoure els hàbits salu-
dables entre els nois.

La Federació Catalana d’Atletis-
me s’encarrega de la recerca dels 
clubs i entitats esportives i dels 
entrenadors; la Secretaria General 
de l’Esport proporciona material 
als nois i gestiona l’assegurança 
i el transport, i el Departament 
d'Afers Socials coordina la parti-
cipació dels joves, els centres i les 
entitats que les gestionen. Tot això 
amb el suport dels ajuntaments 
dels municipis implicats, que faci-

liten els espais.
L'entrenador nacional d'atle-

tisme i responsable del sector de 
mig fons de la Federació Catalana, 
Esteban Giménez, ha explicat que 
hi ha més d'una trentena de nois, 
d'entre 14 i 18 anys, de centres 
d'acollida de Vilanova, Santa Per-
pètua, el Masnou, Canet de Mar, 
Sant Andreu de Llavaneres i Vic 
–a més de tres centres de Lleida– 

VoTV

ENTRENAMENTS  Alguns dels joves entrenen al Complex Esportiu de Montornès

Uns 30 joves emigrats sols i tutelats 
per la Generalitat participaran al Quart

Ja fa uns quants anys que en cada 
edició de La Mitja un grup d'in-
terns del Centre Penitenciari de 
Quatre Camins surten amb un 
monitor a preparar la cursa i s'en-
fronten als més de 21 quilòmetres 
de diumenge. Els presos comen-
cen l'exercici al gimnàs del centre 
i, seguidament, poden sortir un 
cop per setmana amb un tècnic 
del centre per practicar esport, 
així com córrer al pati del centre. 
Els tècnics de la presó de la Roca 

consideren aquestes sortides a 
l'exterior –sigui per La Mitja o al-
tres activitats– com una eina bà-
sica per a la reinserció. Els presos 
que poden fer aquestes sortides 
són els que tenen permisos favo-
rables i els queda poc per sortir de 
Quatre Camins. A més de la Mitja 
de Granollers-les Franqueses-la 
Garriga, també han pogut partici-
par a la Mitja de Montornès i als 
10 km de la Llagosta, entre altres 
competicions de la comarca. 

Reclusos de Quatre Camins, 
lliures per córrer La Mitja

que s’entrenen a les instal·lacions 
del Club d'Atletisme Montornès, el 
Club Atlètic Mollet, el Centre Atlè-
tic Laietana, el Club Atletisme Ca-
net, Mataró i el Club Atlètic de Vic. 
A més, s'estan tancant acords amb 
altres clubs i centres per fer ex-
tensiva la pràctica de l’atletisme.

El secretari general de l’Esport i 

l’Activitat Física, Gerard Figueras, 
destacava que “l'esport és un ve-
hicle per competir però alhora 
té una funció integradora molt 
evident. La Mitja fa un pas enda-
vant i és pionera explicant que 
aquest col·lectiu de joves es pot 
integrar a la societat a través de 
l'esport. Gràcies a la participa-
ció a la Mitja i a la preparació 
prèvia ajudem a incorporar 
l'esport com a activitat diària 
en aquests joves. Aquesta és 
una iniciativa pionera que espe-
ro que es copiï". La secretària de 
Joventut subratllava que es tracta 
d’un “projecte de sensibilització 
social molt positiu per als nois 
perquè facilita la integració en 
el municipi, en els clubs". 

Joan Villuendas, per la seva ban-
da, remarcava l’alta qualificació 
dels entrenadors que preparen 
aquests nois i explicava que hi ha 
fins a nou centres de joves tutelats 
que estan treballant a ple rendi-
ment. Cornellas considerava que 
els nois que participin en la cursa 
“viuran una jornada diferent, 
que segurament no hauran vis-
cut mai, i això servirà d’al·lici-
ent per a altres”.   m.e.
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La Mitja no seria el que és avui 
dia si al darrere no hi hagués una 
nombrosa organització acurada i 
participativa que fa que tot funcio-
ni amb normalitat. Enguany seran 
al voltant de 900 persones les que 
vetllaran pel bon funcionament de 
la prova, sense comptar policies 
locals, mossos d’esquadra, unitats 
d’assistència sanitària o tècnics 
municipals, amb els quals es po-
den superar les 1.300 persones. 
Totes aquestes persones “són els 
ulls de l’organització al llarg 
del recorregut”, assegura Teresa 
Maria Riera, coordinadora dels 
voluntaris juntament amb Jaume 

ORGANITZACIÓ  LA MITJA NO TINDRIA L'ÈXIT ORGANITZATIU QUE TÉ SI NO FOS PER CENTENARS DE PERSONES ALTRUISTES QUE FAN UNA FEINA SOVINT INVISIBLE
arxiu

VOLUNTARIAT  Centenars de persones s'hi impliquen perquè tot surti perfecte

Delhom. La majoria de voluntaris 
són de la comarca, tot i que també 
n’hi ha de Badalona, l’Hospitalet, 
Cerdanyola, Igualada, Mataró i 
Berga, entre d’altres. 

Entre les tasques que tenen as-
signades hi ha proporcionar aigua i 
avituallaments als corredors, orga-
nitzar la sortida, controlar el públic 
i tallar carrers i carreteres i evitar 
el pas de ciutadans que, pensant 
que La Mitja no va amb ells, inten-
taran travessar o recórrer part del 
traçat de la cursa. Amb tot, la feina 
dels voluntaris no es limita al dia 
de la competició: dies abans tam-
bé s’hauran encarregat de repartir 

dorsals i material o assumit altres 
tasques de preparació, i un cop aca-
bada la cursa també hi ha feina per 
a uns quants dies: netejar i endre-
çar el material que ha sobrat, envi-
ar material, fer trucades, etc. “Hi ha 
molta feina a fer, i a l’hora d’as-
signar les tasques hem de valo-
rar molt bé què pot fer cadascú”, 
explica Riera. “Volem que els vo-
luntaris gaudeixin la cursa, i per 
això hem de procurar que ningú 
s’avorreixi perquè no tingui res a 
fer o que l’excés de feina faci que 
no gaudeixi de la cursa”.

Bona part d’aquests voluntaris 
–a partir de 14 anys– procedeixen 

Un miler de voluntaris; 
els ulls de l'organització

de centres escolars i instituts, en al-
guns casos en grup i d'altres a títol 
individual. Enguany hi participaran 
grups d'alumnes dels instituts Car-
les Vallbona, Celestí Bellera, Antoni 
Cumella i Escola Pia de Granollers; 
l'Escola Montserrat Montero; El Til-
ler de les Franqueses; l'IES La Roca 
de la Roca; Manel Raspall de Car-
dedeu; Domus d'Olivet de Canove-
lles i Ginebró de Llinars. També hi 
haurà grups del Servei d'Activitats 
Esportives (SAE) de Canovelles; el 
Club d'Atletisme Les Tortugues de 
la Garriga; el Centre de Formació 
d'Adults i l'Escola Oficial d'Idiomes 
de Granollers i el Centre Mestral 

de Sabadell. “Més enllà dels joves  
–explica Riera– “cada any hi ha al-
gun corredor lesionat que, com 
que no pot córrer, es fa volunta-
ri, o també famílies senceres que 
hi participen”.  Des de fa uns anys, 
els voluntaris van perfectament 
identificats amb un peto, cosa que 
fa més visible la seva tasca. 

Una de les novetats d’aquest any 
és que s’han habilitat diversos punts 
físics per apuntar-se com a volunta-
ri a Granollers, les Franqueses i la 
Garriga, i que s’ha renovat interna-
ment la manera d’organitzar-se, tot 
i que ni corredors ni espectadors 
notaran la diferència.  x.l.
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EQUIPAMENTS  COLOMÉ DESTACA EL COMPROMÍS QUE HI HA AL MUNICIPI RESPECTE A L'ESPORT DE L'ATLETISME I COM LA MITJA CONDICIONA LES ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA

LES FRANQUESES. L’alcalde de les 
Franqueses, Francesc Colomé, va 
anunciar durant la presentació de 
La Mitja 2019 que pròximament 
es començarà a redactar el projec-
te executiu per habilitar un circuit 
de bicicletes i una pista d’atletis-
me al municipi. “Serà un tartan 
d’uns 200 metres de corda”, 
avançava l’alcalde als amants de 
l’atletisme. Concretament, la ins-
tal·lació se situarà a la zona verda 
que hi ha entre la Via Europa i els 
carrers França i Itàlia, al polígon 
Pla de Llerona, molt a prop dels 
parcs del Falgar i la Verneda, on 
també hi ha diversos camins i tra-
çats per a la pràctica de l’esport. 

Actualment aquesta zona verda 
està molt poc utilitzada, i l’objec-
tiu és aprofitar l’espai, donar-li un 
altre ús i, alhora, dotar les entitats 
esportives d’equipaments ade-
quats per a la pràctica de l’esport.

A petició de les entitats
El projecte de creació d’una pista 
d’atletisme respon a la demanda 
d’algunes entitats del municipi, 
com A4elkm i el Club Ciclista, que 
en més d’una ocasió han expressat 
la voluntat de disposar d’un espai 
adequat al municipi per als entre-
naments i la pràctica de l’esport 
en general. Per això, deia l’alcalde, 
“ens escoltem molt el que ens 
diuen les entitats del municipi i 
pensem en com ho apliquem a 
les nostres instal·lacions”.

L'impacte de La Mitja
La celebració de La Mitja “està 
constantment en les nostres 

L'Ajuntament habilitarà un traçat per a entrenaments a la zona verda del polígon

cli urbà de Llerona, “també s’ha 
previst perquè estigui enllestit 
abans del 24 de febrer". i x.l.

googleMaps

PISTA D'ATLETISME  Pròximament es redactarà el projecte executiu per fer una pista de 200 metres de corda

Un nou circuit per a bicis i una 
pista d'atletisme al pla de Llerona n També pensant en els esportistes, 

Colomé recordava que el 16 de març 
s’inaugurarà el nou parc del Falgar, 
una instal·lació de 14 ha que s’afegeix a 
les 3 ha de la Verneda i que, entre d’al-
tres, disposarà d’una àrea d’activitat 
física per a les persones grans i fins a 
4,2 km de circuits tous per córrer o anar 
en bicicleta. De fet, explicava, els ca-
mins i l’entorn de la Verneda ja dispo-
sen des de fa uns dies d’un nou sistema 
d’il·luminació especialment integrat al 
medi i respectuós amb l’entorn natu-
ral del parc. “Pensem que beneficiarà 
tothom que vulgui practicar esport en 
aquest circuit incomparable”, deia 
l’alcalde, qui apuntava que la petició 
d’il·luminar l’espai també va arribar de 
la mà d’A4elkm.

4,2 KM DE CIRCUITS
AL PARC DEL FALGAR
I LA VERNEDA

Igualment, la canalització d’ai-
gua potable per la carretera de 
Ribes, entre l’Ajuntament i el nu- GRANOLLERS. Les darreres setma-

nes l'Ajuntament ha enllestit el 
nou paviment del carrer Volun-
taris 92, al costat del Palau d'Es-
ports i meta de La Mitja. Quan faci 
més bon temps s'acabaran d'apli-
car les resines que han de donar 
color al paviment. 

D'altra banda, les obres de reur-
banització del tram nord del carrer 
Girona, que havien d'haver estat 
enllestides la tardor passada, no 
suposaran un entrebanc per al pas 
de La Mitja diumenge. Els treballs, 
que s'han allargat força més del 
previst, estan, però, pràcticament 
enllestits –s'hi està instal·lant el 
mobiliari urbà–, i el tram central 
del carrer serà perfectament tran-
sitable el dia de la cursa. 

Nou paviment al 
carrer Voluntaris 92, 
a tocar del Palauagendes polítiques”. Així descri-

via Colomé l’impacte de la cursa 
en l’activitat i els projectes mu-
nicipals. “Les actuacions que es 
fan als nostres municipis estan 
condicionades pel calendari 
de La Mitja, perquè és una cita 
esportiva amb la qual hi estem 
compromesos”, expressava. 

Un dels exemples que apuntava 
l’alcalde en aquest sentit són les 
obres de renovació del paviment 
que s’estan executant aquesta set-
mana en un tram de vorera de la 
carretera de Ribes, entre el carrer 
de l’Alba i la carretera de Cànoves. 
“En lloc d’aixecar-ho tot de cop, 
ho anem fent per trams perquè 
l’impacte sigui mínim i perquè 
el dia de La Mitja tot estigui 
perfecte, i després continuarem 
amb un altre tram”, indicava. 

L'alcalde Canovelles, Emilio Cordero, va reclamar en la presentació de La Mitja  
que el traçat dels 21 km passi en alguna ocasió per aquest municipi. Segons deia 
Cordero, "Canovelles viu l'impacte de La Mitja però el recorregut mai no passa 
pel nostre municipi". "Sempre hi ha molts atletes que entrenen pel passeig  
del Congost, però la cursa mai no hi passa", deia. De fet, durant uns anys,  
el recorregut va acostar-se força a Canovelles: els corredors pujaven des de la  
Garriga paral·lels al riu Congost, per la Via Europa, i just abans d'arribar al polígon  
Can Castells de Canovelles giraven cap a l'Ajuntament de les Franqueses. Des  
de l'any passat, però, el recorregut torna a ser l'original, per la carretera de Ribes 
de les Franqueses. Davant la petició de Cordero, el president de l'Associació 
Esportiva La Mitja, Toni Cornellas, apuntava que el mercat setmanal dels 
diumenges no facilita que la cursa passi per Canovelles. Davant d'això, Cordero es 
mostrava disposat a estudiar-ho: "Si cal, farem recular el mercat", assegurava. 

Recular el mercat de Canovelles
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Si hi ha una cosa que tothom que 
corre La Mitja de Granollers-les 
Franqueses-la Garriga destaca és 
l'ambient que s'hi viu. No només 
molts ciutadans baixen als carrers 
a animar els corredors, sinó que 
cada cop hi ha més grups de músi-
ca i espectacles que s'hi sumen per 
convertir la cursa en una festa. En-
guany, La Mitja batrà el rècord de 
punts d'animació, amb 15, una xifra 
que duplica els de l'edició anterior. 
Hi repetiran l'Associació de Veïns 
Can Mònic, que l'any passat ja va 
fixar la jornada de La Mitja al seu 
calendari d'activitats i va convertir 
el carrer Puig i Perucho, davant del 
seu local, en un dels punts amb més 
animació de la cursa. També hi tor-
narà a haver batucades, així com un 
grup de la companyia Milnotes s'in-
filtrarà entre els atletes a l'estil dels 
80 amb escalfadors i cintes. A més, 
diversos grups de pop i rock s'han 
ofert a actuar, com els santfostenc 
Psychotropic Swamp i els grano-
llerins Yellow Stret Corner.   m.e.

El recorregut, més animat que mai
Al circuit de La Mitja d'enguany s'hi han 
previst 15 punts amb música i humor

 

EL LOGO DE LA MITJA IDEAT PER 
VICENÇ VIAPLANA TORNA A LA 
CARRETERA A PARTIR DE DIJOUS.
Per primera vegada, a l'anterior 
edició, una desena d'artistes van 
decorar l'escultura de 2 metres 
d’altura, feta de ferro i lacada en 
color blanc, que reprodueix el 
símbol de La Mitja creat per Vicenç 
Viaplana –conegut com a cafito 
arran del primer nom de l’entitat 
organitzadora de la cursa, 
Col·lectiu d’Atletes de Fons (CAF)–. 
Després de treballar-hi un parell 
de setmanes a Roca Umbert –amb 
tècniques artístiques diverses–, 
les obres es van traslladar al carrer 
Anselm Clavé –la Carretera– per  
ambientar el centre de la ciutat 
amb l'esperit de La Mitja.  
Enguany, els cafitos tornaran a 
instal·lar-s'hi dijous, un cop hagin 
recollit les parades del mercat  
setmanal. La iniciativa dels cafitos 
es va inspirar en la Cow Parade, 
que va omplir Barcelona de  
vaques pintades, o intervencions 
artístiques sobre l’ós de Berlín.

Els cafitos

la MiTja

xics

MILNOTES  Adam Nassare i els seus gimnastes seran al Palau d'Esports

ENGRALLATS  La formació de grallers dels Xics de Granollers

ACTIVITATS CULTURALS  LES FORMACIONS MUSICALS I TEATRALS QUE ACTUARAN DIUMENGE EN DIFERENTS PUNTS ES MULTIPLIQUEN PER DOS

la MiTja

PSYCHOTROPIC SWAMP  Els santfostencs seran a les Franqueses
la MiTja

PRONTO PRA ATACAR  Batucada al túnel dels Gorchs

 

» Al Palau d'Esports: Adam  
 Nassarre i els seus gimnastes
» Carrer Girona, cantonada Torres i  
 Bages: Engrallats  
» Carrer Puig i Perucho: AV Can Mònic 
» Rotonda Can Mònic: Enric Cosp
» Plaça de l'Escorxador: Escola de  
 Música de les Franqueses
» IES Els Til·lers: Batucada de l'IES
» Plaça de l'Ajuntament de les   
 Franqueses: Psychotropic Swamp  
» Benzinera de Llerona: RedLed 
» Túnel Els Gorgs: Pronto pra atacar
» Rotonda molí Can Terrers:  
 Batucada SEK Catalunya
» Plaça de Can Dachs: Yellow Street  
 Corner
» Restaurant La Cabanya: Iñaki
» Plaça de la Muntanya: Crazy   
 Rockets
» Museu de Granollers: Blaus
» Carrer Francesc Macià: 
 L'Orquestra Aula de música

Grups i llocs
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Una quarantena de gegantons
i gegants, entrenats per dissabte

ACTIVITATS CULTURALS  LA TRADICIONAL CURSA DE GEGANTS, QUE ENGUANY ARRIBA A LA 28a EDICIÓ, COMPTARÀ AMB 13 COLLES DE LA COMARCA

La Cursa de Gegants, organitzada 
cada any per l'Associació Espor-
tiva La Mitja i la colla gegantera 
dels Rajolers de Granollers, aple-
garà enguany una quarantena de 
gegants i gegantons de 13 collers 
geganteres del Vallès Oriental –
la qual cosa suposa la implicació 
d'uns 360 geganters–. Aquesta 
activitat va sorgir l'any 1991 amb 
l'objectiu de promocionar la tra-
dició gegantera en un escenari tan 
popular com és la Mitja Marató. En 
aquells anys l'acte era una compe-
tició únicament entre els gegants 
de dues poblacions, el gegant Magí 
de la Garriga i els gegants Biscarri 
i Galí de les colles de Blancs i Blaus 

de Granollers. Aquest acte, amb 
el pas dels anys, ha anat creixent 
i evolucionant fins a convertir-se 
en un dels actes més singulars i 
coneguts del món geganter, que en-
guany arriba a la seva 28a edició. 

Així, dissabte, els gegants ra-
jolers Biscarri i Galí, de les colles 
de Blancs i Blaus, faran d'amfitri-
ons d'una quarantena de gegants 
vinguts de la Garriga, les Franque-
ses, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall, 
Llinars del Vallès, Sant Fost de 
Campsentelles i Vilassar de Dalt. 
Com és habitual, també hi partici-
paran altres figures locals, com els 
gegantons de les colles de Blancs 
i Blaus i els gegants del Taller Sa-

arxiu / Toni Torrillas

BISCARRI I GALÍ SERAN 
NOVAMENT AL QUART

Corredors d'alçada

Diumenge, els gegants Biscarri i Galí  
repetiran la fita de l'any passat, quan 
per primera vegada tots dos van córrer 
el Quart de la Mitja –en Biscarri ja 
s'hi havia estrenat el 2014–. Vestits 
especialment per a l'ocasió amb 
roba esportiva –samarreta de tirants 
i pantalons–, faran corrents els 5 
quilòmetres de la prova acompanyats 
d'una quinzena de geganters.

randaca de Granollers. 
L'acte s'iniciarà a les 17 h amb 

una mostra de tots els gegants 
participants a la plaça de l'Esglé-
sia. A les 18 h sortiran en cercavila 
passant per la plaça de la Porxada 
i pel carrer de Sant Roc, fins arri-

bar davant de la Fonda Europa, on 
a les 19 h començarà l'emblemà-
tica Cursa de Gegants, dividida en 
dues categories, gegantons i ge-
gants. Tots correran des d'aquest 
punt del carrer Anselm Clavé fins 
a la plaça de la Corona.  m.e.

Música per anar obrint boca
Novament, la música donava dissabte el tret de sortida al programa  
d'actes a l'entorn de La Mitja. Concretament, el Teatre Auditori de 
Bellavista acollia l'Orquestra jove de les Franqueses, l'Aula Suzuki de 
Granollers i la formació de vent Saligarda Jazz –a la foto–, en un recital 
organitzat per l'EMM Claudi Arimany i l'AE La Mitja.

jordi ganduxé

EQUIPATS  L'any passat, Biscarri i Galí, vestits d'esport, ja van córrer el Quart
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Enguany, el desplegament per a la recollida de dorsals i obsequis dels corredors 
de la Mitja Marató torna a ser al Palau d'Esports, l'espai que també rep els atletes 
diumenge i on es retornava l'any passat per facilitar la logística a l’organització 
–en edicions anteriors s'havia habilitat a Roca Umbert–. “Centralitzar-ho en un 
sol espai ens fa la feina més fàcil”, explicava aleshores el president de l’Associ-
ació Esportiva La Mitja, Toni Cornellas. 

Així, la recollida de dorsals i xips, tant per als 21 quilòmetres de La Mitja com per 
als 10 Km, el Quart i la Mini es podrà fer divendres i dissabte, de 10 a 14 h i de 16 
a 20 h, en aquest espai. Presentant el dorsal, al mateix Palau d'Esports també es 
podrà recollir l'obsequi de la cursa. Pel que fa a l'Open de la Mitja, els dorsals es 
podran recollir divendres a la mateixa hora.  

La recollida de dorsals i xips es pot 
fer, a banda del Palau, a Diagonal 
Mar de Barcelona. Serà, avui, di-
jous, de 10 a 20 h, quan també es 
podrà passar per aquest centre 
comercial a recollir els obsequis.
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Recollida de dorsals i obsequis

SERVEI DE  
LUDOTECA

Novament, els corredors que ho desitgin podran deixar els 
seus fills a la ludoteca de la Mitja, gestionada per moni-
tors, de 9 a 14 h. La ludoteca s’instal·la al Palau d’Esports 
(entrada pel carrer Cervantes). Els interessats han d’omplir 
un formulari de reserva de plaça que trobaran al web de la 
Mitja –lamitja.cat–.

SERVEI DE TRANSPORT
EN TREN (RENFE)

L’organització recomana als corredors que arriben de fora que es des-
placin, si és possible, en transport públic. De fet, un conveni amb Renfe 
facilita el desplaçament dels participants a la prova des de qualsevol 
estació de Rodalies de Catalunya fins a Granollers Centre (vàlid fins a 
les 10 h de diumenge), i la tornada al punt d’origen de manera gratuïta 
amb la presentació del tiquet facilitat el dia de la recollida de dorsals.
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Des de fa alguns anys l’organització de La Mitja s’ha proposat caminar cap  
a un model més sostenible i ser més respectuosos amb el medi ambient.  
Per això que es va elaborar un pla de gestió ambiental amb l’objectiu, entre  
d’altres, de reduir i millorar la gestió dels residus generats en l’esdeveniment.  
El pla preveu avançar en les bones pràctiques mediambientals, aplicar  
mesures correctores als treballs d’impremta incidint en el volum de demandes, 
fomentar alternatives per al control i la reducció de les emissions dels vehicles, 
establir sistemes d’indicadors dels diferents aspectes ambientals, millorar  
el control de subministraments dels obsequis i crear noves eines i accions  
de comunicació i difusió més respectuoses amb el medi. Enguany, una de les 
novetats serà la utilització de 10.000 gots compostables d’un sol ús que suposin 
una reducció important de l’ús del plàstic i que siguin fàcilment reciclables.

10.000 gots compostables

Els inscrits a La Mitja podran uti-
litzar gratuïtament, durant 30 dies, 
l'aplicació Salutcat, un xat mèdic 
impulsat per Mútuacat que permet 
enviar fotos, vídeos, analítiques i in-
formes mèdics i parlar amb metges 
de diferents especialitats. També 
s'hi pot consultar la guia mèdica de 
Mútuacat, demanar autoritzacions, 
completar l'historial mèdic i tenir 
un codi QR en cas d'emergència.

TELEVISIÓ  

Mútuacat ofereix
durant un mes un
xat mèdic gratuït 

Entre els obsequis i sortejos que 
s'han fet els darrers dies entre els 
inscrits a La Mitja 2019, gràcies 
a la col·laboració d'una trentena 
de col·laboradors i patrocinadors 
–com Mizuno, que ha sortejat di-
verses motxilles–, l'organització 
de la cursa també sortejarà en-
guany un viatge, estada i dorsal 
per disputar la Marató de Berlín 
el diumenge 29 de setembre. "Els 
42,195 km del traçat alemany 

el converteixen, possiblement, 
en la millor marató del món; és 
un somni per a molts corredors 
i corredores", apunten des de 
l'organització. D'altra banda, diu-
menge també se sortejarà entre 
tots els inscrits a La Mitja 2019 un 
rellotge Garmin Forerunner 235, 
en aquest cas fruit del patrocini 
de Mail Boxes ETC Granollers. El 
rellotge que se sortejarà està va-
lorat en 349 euros.  

PATROCINIS  TAMBÉ SE SORTEGEN RELLOTGES I MOTXILLES

Sorteig d'un viatge, estada
i dorsal a la Marató de Berlín

VOTV, Vallès Oriental Televisió, 
retransmetrà un any més en direc-
te la Mitja Marató Granollers-les 
Franqueses-la Garriga. La retrans-
missió es podrà seguir per algunes 
televisions locals adherides a la 
Xarxa de Comunicació Local, com 
Canal 10 Empordà, Canal Terras-
sa, El 9 TV i RTVCardedeu. També 
es podrà seguir en streaming a tra-
vés de la plataforma Xala.cat.

Retransmissió a 
La Xarxa i Xala.cat

arxiu / x.solanas

PETITS ATLETES  El centre de la ciutat serà dissabte una pista d'atletisme

PARTICIPACIÓ  PREVISTES CURSES DE CINC CATEGORIES

Com ja és tradició, els més petits 
de la casa també podran partici-
par en el gran esdeveniment de 
La Mitja. Serà en la 33a edició de 
la Mini de Granollers, les curses 
infantils que es disputen la tarda 
de dissabte –vigília de La Mitja– al 
centre de la ciutat. Els més petits, 
les baldufes, sortiran a les 17 h de 
davant del Museu de Granollers; 
els prebenjamins a les 17.10 h 
davant del Basolí; els benjamins a 
les 17.20 h entre el carrers Macià 

i Murillo; els alevins a les 17.30 h 
entre els carrers Macià i Colom i 
els infantils a les 17.35 h al carrer 
Emili Botey. L'arribada en tots els 
casos serà a la plaça Maluquer i 
Salvador. Les inscripcions, limita-
des a 1.000 corredors, tenen un 
preu de 5 euros. La recollida de 
dorsals i xips es farà divendres 
durant tot el dia i dissabte al matí 
al Palau d'Esports. La recollida de 
l’obsequi de la cursa es farà al final 
de la cursa presentant el xip. 

Un miler de nens i nenes 
disputaran la Mini dissabte
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Promou:
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prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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El glamur dels símbols 
comercials destrueix tot equilibri 

i harmonia als carrers. Ja no 
ens reconeixem dins 

del nostre hàbitat

Les vambes i els mocadors de tub ompliran diumenge Granollers, les  
Franqueses i la Garriga amb motiu de la 33a Mitja Marató, que enguany  
ha canviat les dates per evitar la coincidència o proximitat amb altres proves 
del mateix nivell de l’entorn –com la Mitja de Barcelona– i evitar així la 
pèrdua de corredors. Sigui com sigui, però, tothom que ha viscut la Mitja de  
Granollers-les Franqueses-la Garriga la destaca pel seu ambient únic. De 
fet, la Mitja fa anys que és més que una cursa esportiva, és una festa –amb 
centenars de voluntaris, actes culturals paral·lels, activitat solidària…–. S’hi 
corri o no, la ciutadania surt al carrer i, enguany, aquest ambient serà encara 
més especial gràcies a una quinzena de formacions musicals i teatrals que 
sortiran a animar els corredors i a fer de la jornada una gresca per a tothom.

I és que si cal destacar alguna virtut i una característica emblemàtica de 
La Mitja és que, any rere any, suma més gent –no necessàriament atletes–. 
Enguany farà quatre anys que es fa l’Open, que permet a qualsevol persona, 
tingui la condició física que tingui, participar en aquesta fita anual.  
Des de fa prop d’una dècada, la Mitja també es vincula a la solidaritat i,  
en aquesta edició, d’una manera o altra, contribuirà amb El Xiprer, l’Escola 
Montserrat Montero, Dimas, Polseres Candela per a la recerca contra  
el càncer infantil i donarà suport a una família amb un infant que pateix 
la síndrome de Rett. El vessant social també hi serà present, enguany per  
primer cop amb joves emigrants tutelats per la Generalitat que hi correran. 
És indubtable, La Mitja és més que una cursa; és una data que es du al cor.

LA MITJA QUE MOU EL COR
Editorial

ada cop que sento parlar d’uni-
tat, vull dir la d’Espanya, –qui-
na si no? La dels partits sobira-
nistes? No–. Continuo, doncs, 
la primera frase: quan sento 

la famosa paraula unitat sempre recordo 
un fet que vam viure fa ja una bona pila 
d’anys.

Érem a París, a la Trobada europea 
de Taizé que la comunitat ecumenista 
d’aquest petit poblet de la Borgonya orga-
nitza anualment en diverses capitals eu-
ropees. La trobada s’escau sempre entorn 
del Cap d’Any. I la festa de la nit se celebra 
amb participació personal i alimentària 
de les famílies acollidores i de part dels 
milers de participants que també apor-
ten el que poden, sobretot la gana, per-
què la immensa majoria és personal molt 
jove. Com que els milers de persones no 
cabrien en un sol local, per a la festa se’n 
busquen uns quants pels diversos barris, 
parròquies, etc.

Nosaltres érem al teatre d’una parrò-

Parlem d’unitat…
quia ortodoxa –l’ecumenisme inclou totes 
les branques del cristianisme, però segur 
que això ja se sap–.

I allí menja, canta i balla la concurrèn-
cia. Des dels micros, es demana a les di-
verses nacionalitats que hi ha a la sala si 
poden oferir-nos danses i cants propis 
de cadascun dels països representats allí. 
Tots s’ho parlen i, sí, ho provaran. Surten 
els txecs i ens sorprenen amb un preciosa 
dansa trenada; toca el torn als polonesos 
i ballen una polca que s’estén joiosa per 
tota la sala; ara els alemanys, amb un ball 
com els de les pel·lícules del segle XVIII 
que, segons ens van explicar, se solia ba-
llar als instituts quan acabaven secundà-
ria. Tots ells van fer-ho prou bé i, a més, 
ens van convidar a ballar amb ells. Els de 
Passaltpas s’haurien avergonyit de nosal-
tres si ens haguessin vist.

Van reclamar la dansa als espanyols, que 
fins aleshores no havien piulat. N’hi havia 
de Madrid, Andalusia, País Basc i Catalu-
nya. Es van reunir un bon grup de joves i 
van deliberar una bona estona. Nosaltres 
ja tremolàvem. Per fi surten i, tots plegats, 
es posen a cantar... La vaca lechera. No sé 
si podria ser un bon exemple del que és la 
unidad de España. Bé, podria haver estat 
pitjor; si més no, aquesta la sabíem tots.

C

MONTSERRAT 
MEDALLA

Professora jubilada

ció del qual és seduir immediatament.
En mans d’aquest poder i interessos dis-

solents, el paisatge de la ciutat es transfor-
ma. Es desconfigura. I els ciutadans ja no 
ens hi reconeixem. El glamur dels símbols 
comercials (marques) destrueix tot equili-
bri o harmonia i només contrasta el caràc-
ter afrodisíac dels centres comercials amb 
el caòtic i sòrdid ambient humà. Ja no ens 
reconeixem dins del nostre hàbitat.

Jo he vist coses que molts de vosaltres no 
heu viscut. O potser sí. Jo he viscut en un 
barri on les coses es deien pel seu nom: a 
la meva plaça, la plaça de les Olles, hi havia 
el Bar Juan, Can Potafanc, Can Torreta, ca 
la Ventureta, el barber Dalmau, Can Gorina, 
Can March, Can Font, Can Nitus, Ca l’Arti-
gues, Can Malàs, Ca la Paulina, Can Baldufes 
i ca la Canal. En aquest perímetre de ciutat 
es va anar desconfigurant a mida que el bo-
tiguer va desaperèixer i es van transformar 
(seguint el mateix ordre) en Nuanno, Krater, 
Torras Sabates, Pelltolrà, Bynins, Orxateria 
Les Olles, Can Font (encara hi són!), Pinkie, 
Smart Covers, Pep Llassera, MobilCenter, 

Claires, AG-25, Colomina... Podem seguir pel 
carrer Santa Anna: Can Bonany, Alesan, forn 
de pa ca l’Àngels, Dr. Torrents (metge del 
barri), Can Puig/Butano, ca la Narcisa, Can 
Galbanys, Can Torrents, Canal sabater, ca la 
Monràs (modista), ca la Carme Puig, ca l’En-
carna (modista), ca Doña Inés, can Mayol, 
Can Tió, Casademunt, Can Marmé (lleteria), 
Can Biel, Duran (joier), Can Sanalla (sastre), 
Can Baldiri, Rei d’Or (queviures) i es van 
transformar (seguint el mateix ordre): Ten-
tazioni, Women Secret, Dormity.com, Game, 
Mango, Africa, Tramas, SystemAction, Agu-
do, Carles, Africa-bis… Més o menys.

Solució política, certament, no n’hi ha, 
però sí que hi ha una condició política: 
un règim per al qual importi més el medi 
en què viu i es fa el ciutadà, que no pas la 
lliure iniciativa que comporta un desgavell 
molt important a la recerca d’una solució 
estètica perquè la ciutat que ens ha tocat 
viure sigui més agradable i més humana.

o he vist coses que molts de 
vosaltres no heu viscut. O pot-
ser sí. I ho recordareu: com era 
Granollers fa molts anys. Quan 

fèiem vida al carrer, a la plaça, i ens conei-
xíem tots els del barri, i ens dèiem el nom, 
bon dia o bona tarda, i els botiguers feien 
de botiguers. Sempre darrere el taulell, 
obert a tota hora, qualsevol dia de la set-
mana. I tot era de proximitat sense dir-nos 
la paraula de proximitat, i tot era de quilò-
metre 0, sense dir-nos-ho. El paisatge urbà 
era el que era i nosaltres, ciutadans de Gra-
nollers, vam anar configurant la ciutat.

A estones jugàvem a la Porxada o bé 
fèiem Carretera amunt i avall. Trajectes 
curts, però amb molta vida ciutadana. La 
vida al carrer. Fer ciutat i conèixer als ve-
ïns. Intentàvem mantenir el caràcter de 
les ciutats renaixentistes, evitant tant la 
caòtica indiferenciació d’espais (centre co-
mercial, zona residencial, etc.) de gairebé 
totes les capitals europees que tan admirà-
vem, com la monòtona i anònima depreda-
ció dels suburbis americans que veiem al 
cinema. I aleshores va ser quan vam crear 
la ciutat moderna que va ser un produc-
te d’uns ciutadans (polítics, constructors, 
etc..) que ja no la reconeixien com a seva i 
de la qual, ara, som esclaus. La ciutat alie-
nada no actua com a mediadora, sinó com 
a divisora entre els homes. En ella no hi ha 
–o n’hi ha molt pocs– espais significatius 
de les formes de vida dels seus habitants: 
tot és esplendidesa comercial o anonimat. 
Els automòbils, els bancs o els anuncis van 
formar, fins fa poc, els espais significatius 
que només en els pobles existeixen encara: 
la casa “pròpia”, el cafè, el passeig...

Ara hi ha el retorn a l’origen de la ciu-
tat renaixentista. Intentem no utilitzar el 
cotxe, les oficines bancàries van desapa-
reixen, i els anuncis els tenim en aquest 
artefacte que tot ciutadà porta a les mans: 
el mòbil. Per tant, ara ens pertoca inventar, 
però no per crear mons nous, sinó per re-
cuperar la ciutat i lliurar-la als seus ciuta-
dans. Recuperar la ciutat: gran tasca polí-
tica, implicada i complicada en la labor, no 
solament estètica però també estètica, de 
donar forma a la vida pública. Però ja sa-
bem que no ho permet, desgraciadament, 
el règim politicoeconòmic occidental en 
què la forma dels objectes i de les ciutats 
està determinada cada vegada més, des 
de fa molt de temps, per l’especulació dels 
terrenys i per l’estilisme comercial, la fun-

J
LA DESCONFIGURACIÓ DE GRANOLLERS

Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra
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Pimec presentarà propostes per
 la reintegració i transformació
de la figura de l’aprenent, clau

per afrontar els reptes de 
transformació en indústria 4.0

ls empresaris ja fa molt temps 
que estem dient que no trobem 
personal qualificat. El sector 
industrial metal·lúrgic, con-

cretament, pot afirmar que no té atur. La 
totalitat dels professionals estan ocupats. 
En canvi hi ha una gran demanda latent de 
personal per aquestes indústries que no 
es pot satisfer per manca de gent formada.

D’altra banda, a Catalunya tenim a finals 
del 2018, 390.000 aturats registrats. Hau-
ríem de pensar inicialment que en aques-
ta bossa podríem trobar la solució, oi? 
Doncs anem a buscar els nostres candi-
dats en aquesta llarga llista. Després d’un 
primer anàlisi veiem el següent:

El 76% d’aquests 390.000 tenen estudis 
primaris o no tenen estudis, per tant seri-
en candidats a aprenents. La figura que 
contemplen els nostres convenis actuals 
és la de contracte en formació, vàlida no-
més per a joves de 16-17 i 18 anys.

Quan mirem la llista dels aturats ve-
iem que només el 2,4% tenen 18 anys o 
menys. Per tant, aquesta fórmula no la 
podem fer servir. Si el 97,6% dels aturats 
registrats son majors de 18 anys, i més de 

L’aprenent del segle XXI
la meitat passa dels 45, podem concloure 
que a les llistes de l’INEM hi ha gent gran 
no formada.

La solució està ben clara. Hem de for-
mar aquesta gent adulta. Un petit sondeig 
ens diu que moltes d’aquestes perso-
nes estarien disposades a tenir un salari 
d’aprenent durant el període de formació, 
tal com es produeix en els pocs contractes 

de formació que es poden fer ara. I molts 
empresaris estaríem disposats a contrac-
tar i formar aquest personal.

Per tant, l’únic obstacle és crear la figu-
ra de l’aprenent amb independència de 
l’edat.

Des de Pimec, treballarem i presenta-
rem propostes en matèria laboral per la 
reintegració i transformació de la figura 
de l’aprenent del segle XXI, tant indispen-
sable i necessària per afrontar tots els 
reptes de transformació en Indústria 4.0 
que tenim a sobre.

E

PERE
BARRIOS

President de Pimec 
Vallès Oriental

a uns dies vaig llegir un article 
d’opinió del catedràtic d’econo-
mia política i expresident de l’eli-
tista Cercle d’Economia, Anton 
Costas, que el titulava Burgesies 

regionals desarmades i en què, en síntesi, 
intentava donar resposta al que, segons ell, 
és una pregunta recurrent a totes les confe-
rències, col·loquis, etc, que es fan sobre què 
denomina “la situació catalana”, i que, al seu 
paper no és altre que interrogar-se sobre el 
“per què la burgesia catalana no va frenar 
la deriva independentista del nacionalisme 
català i va consentir el procés”. Qüestió que, 
encara diu, per acabar de reblar el clau, més 
que pregunta és una denúncia.

Vagi per endavant tot el meu respecte al 
senyor Costas com a professional, malgrat 
que, com a opinador, no li tinc el mateix mi-
rament. I dit això, i entrant en el fons de la 
qüestió, el propi plantejament del tema ja 
em sembla prou indicatiu d’aquesta mena de 
torre d’ivori en la qual viuen tancats massa 
de les persones que pel seu reconeixement 
públic i social i per la seva preparació intel-
lectual, haurien de fer de far i aportar un xic 
llum a tanta confusió, però que, aïllats com 
estan de la realitat, lluny d’ajudar a la clari-
ficació, el que fan és introduir encara més 
desori. Perquè jo, i com jo crec que molts 
dels que em llegiu, haureu estat en molts 
col·loquis, en moltes conferències, en moltes 
tertúlies, etc. i en molt poques, per no dir en 
cap, s’ha suscitat la pregunta que ell formula 
entorn de la burgesia catalana. Segurament 
aquesta deu ser una pregunta recurrent a 
les tertúlies del Cercle d’Economia o del Cir-
culo Ecuestre que freqüenta el senyor Cos-
tas, però de debò algú pot creure que la gent 
que s’asseu a les butaques d’aquests llocs 
representa la realitat de Catalunya?

Un cop dit això però, haig de dir també 
que, malgrat un cert deix d’enyorança que 
es desprèn en alguna part del seu article, 
com quan reconeix que sí que van intentar 

Nou mapa de la burgesia catalana
influir […] però que no se’n van sortir, fa 
un bon anàlisi i el conclou afirmant que la 
burgesia catalana no va ser capaç de frenar 
l’independentisme unilateralista perquè 
quan és va posar en marxa el 2010 (criteri 
de data que no comparteixo) aquesta bur-
gesia ja no existia o, al menys, havia perdut 
la influencia política.

Malgrat l’encertada conclusió final, l’anà-
lisi em sembla mancat de rigor històric, ja 
que en cap moment fa referència a l’autèn-
tica burgesia catalana que durant tant de 
temps ha ostentat el poder (aquí em ve a 
la memòria el mític llibre del malaguanyat 
Jordi Solé-Tura, Catalanisme i revolució 
burgesa) nascuda al rebuf de la Renaixen-
ça, amb la industrialització com a teló de 
fons i que va tenir en Prat de la Riba el seu 
màxim impulsor; […] aquells empresaris 
paternalistes, només catalanistes però mai 
independentistes, que van donar lloc a tota 
una casta que ha arribat fins als nostres 
dies, que segurament és va acabar amb el 
president Mas, i que algun nostàlgic pen-
sa que encara es pot mantenir. En canvi a 
l’article del professor Costas sembla que 
només és fa referència a aquella nova bur-
gesia sorgida de l’enriquiment, sovint il·lí-
cit, que determinades famílies van aconse-
guir a l’empara del regim franquista (sense 
ni tant sols pensar, tampoc, en aquella altra 
que va representar l’anomenada gauche 
divine), i que si han arribat fins els nostres 
dies és perquè la mal anomenada transició 
es va cuidar de protegir-los adequadament. 
I aquesta és la part de la burgesia catalana 
que menys incidència ha tingut en el esde-
venir del país.

Però […] avui ja pràcticament no queda a 
Catalunya cap burgesia amb capacitat per 
incidir en la política com s’havia fet d’antu-
vi; i només faltaria que encara fos així. Sor-
tosament val la pena, ni que sigui per això, 
que els temps hagin canviat. […] Però això 
ni és d’ara ni té a veure amb el procés in-
dependentista. La substitució és va comen-
çar a produir ja fa molts anys, amb el canvi 
dels mètodes de producció, la implantació 
de les grans multinacionals i l’aparició d’un 
nou teixit empresarial de petites i mitjanes 
empreses i, sobretot, microempreses. […]

F

RAMON 
FONT

Advocat

Bústia

Joventut altruista
En la nosta societat hedonista la clara ten-
dència és el jo, i és força notòria entre els jo-
ves. Però cal advertir que no tots són iguals, 
ja que molts d’ells, sortosament, tenen un 
fons interior que ja voldrien molts adults.

La realitat és que no són temes contrapo-
sats, la joventut i la falta d’hedonisme. Per 
exemple, una servidora fa uns dies que va 
caure sortint de l’Ateneu de Granollers, tot 
anant cap a casa, i a uns joves marroquins 
els va faltar temps per ajudar-me quan 

em van veure completament estesa a ter-
ra i adolorida, tot aixecant-me i acompa-
nyant-me a casa i, posteriorment, a l’Hospi-
tal perquè el dolor no em minvava.

He de dir que en la caiguda em vaig dislo-
car l’espatlla i vaig patir alguna petita frac-
tura interna. 

Però el goig de l’ajut rebut per part 
d’aquestes persones joves em va alleujar 
molt més del que hom pugui creure’s.

 AnnA M. MuntAdA bAtlle / granollers

OPINIÓ
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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

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 maquinària hidràulica, ubicada al Baix Vallès 
Oriental, precisa:
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE-GENERAL (Ref.2202-01)
Requisits: Grau o diplomatura en Administració y Direcció d'Empre-
ses o Empresarials. Català i castellà nivell superior. Valorable nivell alt 
d'anglès i/o francès. Vehicle propi. Experiència mín. de 3 anys en feines 
d'administració i comptabilitat. Funcions: comptabilitat diària. Gestió de 
pagaments i cobraments. Control financer de la tresoreria. Preparació 
d'impostos. Gravació de comandes. Facturació de vendes. Arxiu. Candi-
dats/es amb ganes de creixement professional, a la llarga pot assolir la 
posició de Cap d'Administració. Persona versàtil , capacitat d'aprenen-
tatge i adaptabilitat. S'ofereix contracte directa amb l'empresa.

Empresa fabricant de maquinària hidràulica situada al Baix Vallès 
Oriental, precisa incorporar: 
DISSENYADOR/A GRÀFIC/A-WEB JORNADA PARCIAL (Ref.2202-02)
Per fer tasques de comunicació, marketing, disseny de publicitat de 
l'empresa i manteniment web. Requisits: Estudis relacionats amb el 
disseny gràfic o web.  Català i caste-
llà nivell superior. Vehicle propi. Co-
neixements de programari de disseny 
gràfic i web (Photoshop, Indesign, 
Dreamweaver, Illustrator, etc). Fun-
cions: Disseny i confecció de folletons, 
promocions i catàlegs de l'empresa: 
Confecció de videos. Manteniment web 
corporativa e intranet. Xarxes socials. 
S'ofereix contracte directa amb l'em-
presa, amb jornada setmanal de 14-16 
hores matins o tardes.

Empresa fabricant de maquinària hidràulica 
situada al Baix Vallès Oriental, precisa: 
ENGINYER/A TÈCNIC/A COMERCIAL 
(Ref.2202-03)
Per a gestió de vendes, atenció i assessorament 
tècnic a clients. Requisits: enginyeria tècnica 
industrial o Cicle Formatiu Sup. Català i castellà 
nivell superior. Valorable nivell alt d'anglès i/o 
francès. Vehicle propi. Experiència mín. 3 anys 
en feines similars. Imprescindible residir prop a 
la zona del Baix Vallès Oriental. Funcions: Aten-
ció i assessorament tècnic a clients. Gestió de 
vendes. Confecció i seguiment d'ofertes. Ges-
tió i seguiment de promocions. Seguiment de 
vendes a grups de compres. Relació amb re-
presentats. S'ofereix feina estable i directa amb 
l'empresa. Possibilitats reals de creixement, 
tant professional com salarial.

Concessionari de Vehicles Industrials 
ubicat al Vallès Oriental, precisa: 
TÈCNIC/A COMERCIAL VEHICLES 
INDUSTRIALS (Ref.2202-04)
Funcions: Gestió Comercial. Manteniment de 
la Base de clients actual. Captació de possi-
bles nous clients de vehicles industrials. Ges-
tió de les ofertes , comandes, seguiment del 
vehicle. Gestió Financera (crèdits, rentings, 
etc). Atenció presencial i telefònica, visita a 
clients, etc. Viatges puntuals per formació. 
Requisits: Experiència comercial, valorant 
molt positivament procedència del sector 
automoció/vehicle industrial. Coneixements 
financers i tècnics (valorant vehicle indus-
trial). Habituat a treballar en noves tecno-
logies. Es valorarà molt el carnet C. Compe-
tències: Orientació al client. Responsabilitat. 
Bons dots comunicatius. Orientació a l'assoli-
ment. S'ofereix contracte directa i estable amb 
l'empresa. Sou fixe+comissions (negociable). 
Altres beneficis: Vehicle d'empresa, Dispositiu 
mòbil i portátil, Formació específica, etc 

Empresa catalana de instalaciones 
industriales para sectores diversos, precisa:
TÉCNICO/A DE DIBUJO 3D PARA EL DTO 
DE INSTALACIONES (Ref.2202-05)
Con formación a nivel de FPII o Ingeniería téc-
nica, y exper. previa en puesto similar (mín. 3 a 
5 años). Inglés a nivel medio. Imprescindible exp 
mín. 3-5 años en diseño mecánico y desarrollo 
de líneas de tubería en 3D (SolidWorks o similar). 
Desarrollo de implantaciones de equipos (fabri-
cación propia o externa). Interpretación de dia-
gramas PID para el desarrollo de instalaciones 
de tubería. Diseño isométricos e implantaciones 
de tubería. Experiencia en uso de herramientas 
de routing 3D (Solid Works). Conocer dibujo 2D 
para dibujo y adaptación de esquemas PID de 
ingeniería. Conocer materiales y normas de tu-
bería según DIN, ISO y ASME, para sectores quí-
micos y/o farmacéuticos. Experiencia en dibujo 
de estructuras y suportaciones. Familiarizado 
con entornos estructurados de información y 
procesos tipo ERP o PDM. Se ofrece contrato es-
table y directo con la empresa.

Toyota Kai Motor, conces-
sionari oficial de la mar-
ca japonesa a Granollers, 
va presentar la setmana 
passada un nou acord de 
patrocini amb el Club de 
Rugbi Spartans. El conveni 
de col·laboració va pre-
sentar-se a les renovades 
instal·lacions del conces-
sionari amb els integrants 
de les categories sèniors i 
de base, tant dels equips 
masculins com femenins, que van protago-
nitzar una sessió fotogràfica al concessio-
nari Toyota amb els models de cotxes més 
exclusius de la gamma de la marca nipona. 
Entre d'altres, el conveni preveu la presència 
del logotip de Toyota a la samarreta de tots 
els equips del club de rugbi, així com altres 
elements de visibilitat de l’empresa dins el 
club, com  espais publicitaris, enviament de 
mailing als socis per correu electrònic amb 
ofertes especials i presència a la pàgina web 
i la pàgina oficial de Facebook i Instagram 
del club. La signatura de l'acord de patroci-

ni, que s’estendrà fins a final de la tempora-
da 2019-2020, va comptar amb la presència 
del cap de vendes del concessionari, Pere 
Saló; i el president del club de rugbi, Juanjo 
Granados. Aquesta col·laboració esportiva 
forma part de l’ADN de Toyota Kai Motor i 
del grup d’automoció al qual pertany, CSM 
Grup Vallès Hòlding Automoció. Amb més 
de 10 anys de trajectòria en el sector, CSM 
Grup engloba els concessionaris i tallers 
oficials Toyota a Terrassa, Rubí, Granollers i 
Mataró; Lexus a Mataró, Mazda a Terrassa; i 
Hyundai a Terrassa, Rubí i Sant Cugat.

Toyota Kai Motor patrocina els Spartans
Tots els equips del club lluiran el logotip de la marca nipona a la samarreta

TOYOTA GRANOLLERS - KAI MOTOR
av. Europa, 5-7, Granollers  

Tel. 93 849 50 88 / www.kaimotor.toyota.es

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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SOCIETAT
Radar informatiu a la ronda Sud
La Policia Local de Granollers va instal·lar, la setmana 
passada, un radar pedagògic a la ronda Sud que
informa els conductors de la velocitat a la qual circulen. 
El dispositiu, que també recollirà dades de les velocitats 
mitjanes i el volum de trànsit, anirà canviant d'ubicació.

Creixen un 
7,3% els delictes 
a Granollers
i les Franqueses
GRANOLLERS / LES FRANQUESES.  
Les dades dels fets delictius del 
2018 a Granollers i les Franque-
ses aportades pels Mossos d'Es-
quadra indiquen que durant l’any 
passat es van registrar, entre els 
dos municipis, 5.306 delictes. 
Això significa 363 delictes més 
que el 2017, quan la xifra total de 
delictes registrats va ser de 4.943; 
un increment anual del 7,34%. 
Per municipis, Granollers va re-
gistrar l’any passat 4.404 delictes, 
un 4,7% més que l’any anterior, 
mentre que les Franqueses en va 
registrar 902, un 22,5% més. 

Aquests augments s’expliquen, 
segons l’intendent Xavier Garcia 
Doñate, cap de l’Àrea Bàsica Po-
licial (ABP) de Granollers, perquè 
“veníem d’un any molt bo pel 
que fa a registres de fets de-
lictius –el 2017–, per això les 
dades del 2018 semblen molt 
més altes”. En tot cas, aclareix, les 
dades estan per sota de la mitjana 
de ciutats amb el mateix volum de 
població i característiques, de ma-
nera que es consideren municipis 

SEGURETAT  ASPECTES COM LES AGRESSIONS O ELS ABUSOS SEXUALS I EL MALTRACTAMENT EN L'ÀMBIT DE LA LLAR DISMINUEIXEN RESPECTE A L'ANY ANTERIOR

Continua a la pàgina 38

Patrulles dels Mossos als jutjats
Una patrulla dels Mossos d'Esquadra vigila l'edifici dels 
jutjats de Granollers les 24 hores del dia coincidint amb 
el judici de l'1-O i arran de les protestes de les últimes 
setmanes. La mesura suposa una reducció del 25% de 
patrulles inicialment destinades a seguretat ciutadana.

poc conflictius, sense problemes 
continus de seguretat. 

El delicte més comú, que alhora 
ha pujat darrerament a l’entorn 
d’un 2%, són els furts per descuit, 
sense violència –1.443 a Grano-
llers i 162 a les Franqueses–. És 
un tipus de delicte que no genera 
tanta sensació d’inseguretat com 
poden ser els robatoris amb força 
a l’interior d’habitatges, empreses 
i comerços, que afecten directa-
ment la intimitat de les persones i 
generen gran sensació de vulnera-
bilitat. En aquest cas a Granollers 
hi ha hagut descensos notables, 
mentre que a les Franqueses hi ha 
hagut un augment de fins al 71% 
en el cas dels habitatges. 

D’altra banda, un fet delictiu 
que té tendència a créixer –ho ha 
fet un 50,1% entre Granollers i les 
Franqueses– és l’estafa, que en 
gran mesura es produeix a través 
d'Internet. També és el cas de les 
lesions –un 15,3%– i els danys –un 

GRANOLLERS LES FRANQUESES

2017 2018 % 2017 2018 %

Homicidi/assassinat 0 1 - 0 0 0%

Temptativa d'homicidi/assassinat 3 2 -33,3% 0 1 100%

Lesions 132 149 12,9% 25 32 28%

Agressions sexuals 10 9 10% 1 0 -100%

Abusos sexuals 13 8 -38,5% 2 0 -100%

Maltractament en l'àmbit de la llar 94 79 -16% 17 17 0%

Violència física o psíquica habitual a la llar 12 12 0% 1 2 100%

Amenaces 93 79 -15% 22 28 27,3%

Coaccions 15 23 53,3% 1 7 600%

Resta de delictes contra les persones 38 32 -15,8% 19 11 -42,1%

Robatori amb força domicili 187 168 -10,2% 42 72 71,4%

Robatori amb força empresa 50 50 0% 29 20 -31%

Robatori amb força establiment 111 86 -22,5% 15 22 46,7%

Robatori amb força interior vehicle 312 289 -7,4% 51 40 -21,6%

Robatori amb força resta 69 155 124,6% 31 39 25,8%

Robatori amb violència / intimidació domicili 5 4 -20% 3 2 -33,3%

Robatori violència / intimidació establiment 20 19 -5% 2 1 -50%

Robatori violència / intimidació estrebada 35 28 -20% 3 2 -33,3%

Robatori violència / intimidació espai públic 115 124 7,8% 10 9 -10%

Robatori violència / intimidació resta 17 9 -47,1% 2 2 0%

Robatori o furt d'ús de vehicle 98 52 -46,9% 16 10 -37,5%

Furts 1423 1443 1,4% 158 162 2,5%

Danys 580 673 16% 106 141 33%

Estafes 371 529 42,6% 82 151 84,1%

Resta de delictes contra el patrimoni 109 92 -15,6% 30 40 33,3%

Conducció sota efectes alcohol /drogues 84 100 19% 22 26 18,2%

Negativa a sotmetre's a proves 8 9 12,5% 0 4 100%

Resta delictes contra la seguretat viària 84 75 -10,7% 28 31 10,7%

Atemptat, resistència, desobediència 29 27 -6,9% 5 12 140%

Desordres públics 1 0 -100% 0 0 0%

Organitzacions / grups criminals 3 4 33,3% 0 1 100%

Resta delictes contra l'ordre públic 1 1 0% 0 2 100%

TOTAL DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA 15 16 6,7% 4 3 -25%

RESTA DELICTES 70 57 -18,6% 9 12 33,3%

TOTALS 4.207 4.404 4,7% 736 902 22,5%

CONTRA LES
PERSONES

CONTRA EL 
PATRIMONI

CONTRA LA 
SEGURETAT
VIÀRIA
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Granollers registra un 
increment de delictes del 
4,7%, mentre que a les 
Franqueses pugen un 22%

Ve de la pàgina 37

Hi ha un grup de xifres que sobresurten de la resta: 
les estafes. De fet, l'últim any aquest tipus de delic-
tes han augmentat moltíssim, sobretot les estafes 
per Internet. “Solen ser petites estafes, de poques 
quantitats de diners, que sovint no es denunci-
en i que alhora són molt difícils de perseguir, ja 
que provenen des de l’estranger”, diu l’intendent. 
A més, "el delinqüent d'avui no és com el de fa 10 
anys, té molta més mobilitat", de manera que, per 
exemple, un telèfon mòbil robat al Vallès Oriental 
pot ser venut poc després en un altre país. Pel que fa 
a les estafes, a Granollers se'n van registrar 529 l'any 
passat (+42,6%) i a les Franqueses 151 (+84,1%). A 
més, "com que sovint són de pocs diners, no s'ar-
riben ni a denunciar", diu Doñate. i

680

Augmenta un 50% el nombre
d'estafes, la majoria a Internet

SÓN LES ESTAFES 
REGISTRADES L'ANY
passat a Granollers 
i les Franqueses,
la majoria a
través d'Internet

CIBERDELINQÜÈNCIA  MOLTES VEGADES NO ES DENUNCIEN

18,6% entre els dos municipis–. 
Pel que fa a la resta de delictes, 

els repunts són poc significatius 
en el nombre absolut de casos, tot 
i que l’evolució d’alguns percen-
tatges és elevada, com en el cas de 
les coaccions –d’1 a 7 a les Fran-
queses (+600%) i de 15 a 23 a 
Granollers (+53,3%)–. Finalment, 
una altra tipologia de delictes que 
durant l’any passat van augmen-

tar respecte a l’any anterior va 
ser la que atempta contra la segu-
retat viària, com conduir sota els 
efectes de l’alcohol i les drogues, i 
negar-se a sotmetre’s a les proves 
policials, entre d’altres. A Grano-
llers van créixer un 4,5% –de 176 
a 184–, mentre que a les Fran-

queses van fer-ho un 22% –de 
50 a 61–. Amb tot, aclareix el cap 
de l’ABP de Granollers, les dades 
recullen els registres de delictes 
detectats en vies interurbanes, on 
els Mossos tenen competència, i 
no els registrats en vies urbanes, 
que depenen de les policies locals.  

Delictes a la baixa
Pel que a les davallades més sig-
nificatives, destaquen els furts 
d’ús de vehicle, els robatoris amb 
violència o intimidació, a l’interi-
or de vehicles, les estrebades i les 
agressions sexuals, entre d’altres. 
“Sobretot baixen els delictes 
que atempten directament con-
tra les persones”, destaca l'in-
tendent Doñate. En aquest sentit, 
a Granollers baixen de 13 a 8 els 
abusos sexuals i de 94 a 79 els 
maltractaments en l’àmbit de la 
llar. A les Franqueses, per la seva 
banda, durant el 2018 no es va re-
gistrar cap cas ni d’agressions ni 
d’abusos sexuals, així com tampoc 
cap cas de desordres públics. i x.l.

Els robatoris amb força en domici-
lis, empreses i comerços són tipolo-
gies de delictes contra el patrimoni 
que generen més sensació de vul-
nerabilitat, ja que atempten direc-
tament la intimitat de les persones. 
En el cas dels robatoris en habitat-
ges, a les Franqueses hi ha hagut 
l’últim any un increment molt signi-
ficatiu del 71% –de 42 a 72–, sobre-
tot en cases aïllades, on sempre és 
més fàcil accedir-hi i fugir-ne. “Les 
xifres de robatoris en domicilis 
s'han incrementat molt respecte 
a l'any anterior perquè el 2017 
va ser un any molt bo”, insisteix 
el cap de l'ABP de Granollers, Enric 
Garcia Doñate. L’intendent expli-
ca que en la majoria de casos "són 
robatoris exprés, fets quan no hi 
ha ningú a casa, de manera molt 
ràpida, en 3 o 4 minuts, i sense 
enfrontar-se amb ningú". 

Davant d’això el cos de Mossos 
d’Esquadra ha revisat les estratè-
gies d’acció per ser més efectius. 
“Cada cop treballem amb més 
agents vestits de paisà, sense 
uniforme, per no alertar els lla-
dres, cos que ens permet de-

difícil d’accedir-hi sense aixecar 
sospites, de manera que els ro-
batoris amb força en domicilis 
cada vegada són menys”, destaca 
l’intendent, qui també explica que 
la conflictivitat no és mai regular. 
"De vegades ve algun grup de 
fora que opera durant uns dies 
i després marxa". Durant el 2018, 
la reducció de robatoris en domi-
cilis a Granollers va ser del 10,2%, 
de 187 casos a 168.

Els Mossos diuen que els robato-
ris en l'àmbit de la llar són impos-
sibles d'eradicar, si bé els sistemes 
de seguretat i un veïnat cohesionat 
poden ajudar a evitar-los. Amb tot, 
apunta el responsable de l'ABP de 
Granollers, cal mantenir-se alerta i 
no conformar-se amb la prevenció. 
Per això darrerament s'han abocat 
més recursos a combatre aquest 
tipus de delictes, que generen mol-
ta sensació d'inseguretat. "A més 
d'augmentar el patrullatge de 
paisà també s’ha reforçat molt la 
investigació dels casos”, cosa que 
ha permès enxampar més lladres, 
desarticular alguns grups i “evitar 
que continuïn delinquint”.  x.l.

tectar més casos i frustrar més 
robatoris”, explica Doñate. A més, 
afegeix, “insistim en la prevenció, 
com deixar llums encesos quan 
es marxa de casa o reforçar les 
finestres del darrere de la casa”.

Aquest tipus de robatoris solen 
tenir més incidència en zones d’ur-
banitzacions i cases aïllades, espe-
cialment els mesos d'hivern, quan 
hi ha menys llum solar. En canvi, 
a les zones més urbanes, com Gra-
nollers, aquest tipus de delictes 
han disminuït. “Als pisos és més 

DELINQÜÈNCIA  L'AFECTACIÓ A LA PRÒPIA INTIMITAT GENERA MOLTA SENSACIÓ D'INSEGURETAT

"És prioritari combatre
els robatoris en domicilis"

Mossos

ENRIC GARCIA DOÑATE

Els Mossos reforcen les investigacions i fan més patrulles de paisà

LES FRANQUESES. Els darrers dies 
s'han produït dues agressions se-
xuals a Corró d'Avall: una diven-
dres, quan un desconegut va agre-
dir una veïna de Corró d’Avall quan 
intentava accedir a casa seva, i una 
altra dissabte, a una altra veïna en 

un edifici de Corró d’Avall. Segons 
informa l'Ajuntament, ara com ara 
no hi ha cap detingut, tot i que els 
Mossos investiguen el cas i la Poli-
cia Local s’ha posat a la seva dispo-
sició. D'altra banda, les últimes ho-
res ha circulat per les xarxes socials 

Dues agressions sexuals a 
Corró d'Avall en només dos dies

un document policial intern amb 
informació sobre una persona po-
sada en llibertat amb antecedents 
d’agressió sexual. Davant d'això, 
l'Ajuntament fa una una crida a la 
calma i demana que no es difon-
gui cap tipus d’informació o imat-
ge falsa, que pugui interferir en la 
investigació o vulnerar el dret a la 
intimitat de cap ciutadà. L'Ajunta-
ment també demana respecte a la 
privacitat de les víctimes. 
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P.-Sóc un home de 63 anys i no 
pateixo cap malaltia crònica. De 
vegades sento, durant un parell de 
minuts, que se m’accelera el cor 
i després torna a la normalitat. A 
què pot ser degut?
R.-Les causes probables del que 
vostè m’explica poden ser moltes, 
des d’emocionals fi ns a alteracions 
provocades per algunes malalties 
cardíaques o extracardíaques. Una 
simple auscultació, mesurar la ten-
sió arterial i un electrocardiograma 
són eines molt útils per poder des-
cartar algunes de les causes pro-
bables. La meva recomanació seria 
una senzilla exploració, un electro-
cardiograma i una analítica si el seu 
metge ho considera pertinent.

P.- En què consisteix la síndrome 
del canal carpià i quins tracta-
ments existeixen?
R.-La síndrome del túnel carpià 
consisteix en l’atrapament del nervi 
mitjà al seu pas pel canell, la qual 
cosa es tradueix principalment en 
formigueig en canell i dits, dolor i 
debilitat. Les causes que l’originen 
són múltiples: determinats treballs 
manuals, causes endocrinològi-
ques, genètiques, etc. El tractament 
aconsegueix excel·lents resultats i 
pot consistir des de la immobilit-
zació del canell afectat fi ns a medi-
cació, infi ltracions i cirurgia en cas 
que el dolor no es reverteixi amb les 
mesures més conservadores.

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. Aquesta setmana 
han començat els treballs previs 
per a la instal·lació d'una passe-
ra per a vianants sobre el llac del 
parc de Ponent, una actuació que 
al gener va ser adjudicada a l'em-
presa Mon Vertical SLU per un im-
port d'adjudicació del contracte 
d’obres del projecte de construc-
ció d’una passera per 61.003 eu-
ros (IVA inclòs).

L'inici de les obres coincideix 
amb la neteja periòdica del llac, 
que s'ha buidat d'aigua. El projecte 
consisteix en una passera de fusta 
per a vinants que ha de connec-
tar el camí paral·lel al riu Congost 
que transcorre pel parc de Ponent    
amb la plaça de la Constitució, que 
passarà per sobre del llac. Així es 
donarà continuïtat a l'escala que 
actualment baixa fins al llac i que 
queda tallada per l'aigua. El consis-

URBANISME  L'INICI COINCIDEIX AMB LA NETEJA DE L'ESPAI, QUE S'HA BUIDAT D'AIGUA

Comença l'obra per instal·lar 
una passera al llac de Ponent

M.e.

TREBALLS  El llac s'ha buidat per netejar i s'aprofita per instal·lar la passera

tori vol donar continuïtat al circuit 
a l'entorn de la llera del Congost  
amb altres espais per al lleure i 
l'esport de la ciutat. El regidor 
d'Obres i Projectes i Medi Am-

bient, Albert Camps, ha explicat 
que la previsió és que els treballs 
s'executin força ràpid, de manera 
que la passera pugui ser transita-
ble a inicis d'aquesta primavera. 

Cinc serveis amb certificat 
Banc de Bones Pràctiques

Aquesta setmana s'ha començat 
la instal·lació del mobiliari urbà 
al tram nord del carrer Girona. Es 
tracta dels darrers treballs de les 
obres de reurbanització integral 
de la via, que van començar el se-
tembre de 2017 amb un termini 
inicial d'execució d'un any. Final-
ment, el regidor d'Obres i Projec-
tes, Albert Camps, ha explicat que 
es preveu que la reforma es pugui 
donar per enllestida a principis de 
març. Els treballs han estat realit-
zats per la UTE Coynsa 2000, SL 
i Voracys, SL, amb un pressupost 
de 2.128.295 euros (IVA inclòs). 

Granollers ultima 
els treballs al nord 
del carrer Girona

Cinc serveis de l'Ajuntament de 
Granollers han rebut el certificat 
Banc de Bones Pràctiques de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer, que 
compta amb la col·laboració de la 
Federació de Municipis de Cata-
lunya (FCM) i que identifica i di-
fon experiències innovadores de 
govern i gestió municipal. La pla-
taforma és una eina pionera que 
posa a disposició dels ajuntaments 
un espai on trobar idees i com-
partir coneixements per millorar 
les polítiques públiques i la qua-
litat dels serveis a la ciutadania. 
Pel període 2014-2018 el Banc de 
Bones Pràctiques ha reconegut les 

iniciatives de 81 municipis. En el 
cas de Granollers, són els progra-
mes A les places! Educació i con-
vivència l'entorn de l'espai públic, 
de l'àmbit de convivència; Cultura 
emprenedora a l'Escola. Cooperati-
ves i esperit empresarial, de l'àmbit 
educatiu; Espai Cuina. Fons gastro-
nòmic i producte local, en l'àmbit 
de la lectura; i AFIS Pediàtric. Trac-
tament de l'obesitat infantil, i Salut 
i Festa: Punt G. Joves i riscos en l'es-
pai de festa, de l'àmbit de la salut. 
L'alcalde, Josep Mayoral, i dues tre-
balladores municipals van recollir 
el guardó en el marc d'una xerrada 
sobre innovació democràtica. 

LES FRANQUESES. Tallers, jocs i un 
espectacle infantil organitzats pel 
Patronat Municipal de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut van 
servir dissabte per inaugurar la 
remodelació de l’exterior de l'illa 
d’equipaments del carrer Rosselló 
de Bellavista, entre els carrers del 
Bosc, Alzina i Travessia. 

Es tracta de l'illa on hi ha la 
seu de l'entitat Apadis, el Centre 
de Formació d'Adults i Bellavista 
Activa, que inclou les oficines del 
Servei d’Atenció a la Ciutadania, 
de Polítiques Socials, l’Oficina 
Tècnica del Pla de Barris i l’Oficina 
Municipal d’Informació al Consu-
midor (OMIC). 

Els treballs, que van començar a 
finals de juny, han suposat la re-
modelació de l’espai exterior de 
l’illa d’equipaments, una superfí-
cie de 2.855 metres quadrats que 
antigament havia estat el pati de 
l'escola bressol Massagran. 

Entre d’altres, s’ha substituït la 
tanca existent per talussos verds 
i s’ha renovat l’accessibilitat als 
equipaments amb la construcció 
de rampes. També s’han renovat 
la jardineria, el mobiliari urbà, els 
jocs infantils i les instal·lacions 
d’il·luminació, i s’ha transformat 
el carrer Rosselló en un espai de 
plataforma única, on s’ha deixat el 
carrer a nivell de l’interior de l’illa 
per facilitar-ne l’accés i en continu 
amb la nova zona verda.

Les obres, que han estat execu-
tades durant poc més de sis mesos 
per l’empresa Estructuras y Obras 
la Roca SL, han tingut un cost de 
572.194 euros (IVA inclòs), finan-
çats en un 50% pel Pla de Barris 
de la Generalitat de Catalunya. 

REURBANITZACIÓ 

Inaugurada la 
reforma de l'illa 
d'equipaments 
del carrer Rosselló
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GRANOLLERS. L’Ajuntament de 
Granollers ha encarregat la redac-
ció d'un projecte executiu per re-
modelar l'edifici de l'escola Joan 
Solans, un document que pretén 
lliurar al Departament d'Educació 
de la Generalitat per agilitzar els 
tràmits de reforma d'aquest centre 
educatiu. Així ho explicava dimarts 
l'alcalde, Josep Mayoral, com una 
de les mesures que el consistori 
ha posat en marxa per millorar 
l'equitat educativa a la ciutat, im-
pulsades arran de l'estudi de 2017 
sobre la situació encarregat pel 
Consell Escolar a l'expert Xavier 
Bonal –cap del departament de 
Sociologia de la UAB–. L'estudi en 
qüestió conclou que, "en compa-
ració amb la resta de Catalunya, 
Granollers és un municipi que 
es pot considerar més avan-
çat que la mitjana pel que fa a 
l'equitat educativa", i especifica 
que l'índex de segregació escolar 
de l'alumnat d'origen estranger és 
sensiblement inferior a la mitjana 
catalana en educació primària i 
lleugerament superior a secundà-
ria. Amb tot, Bonal considera que 
"hi ha alguns punts calents que 
cal resoldre", amb la concentració 
d'alumnat desafavorit en deter-
minats centres i "una distribució 
tímida de la matrícula viva que 
cal corregir si es pretén la inclu-
sió educativa". A les escoles Turó 
de Can Gili –en època de l'estudi, 
anomenada Granollers–, Joan So-
lans i Ponent coincideixen els in-
dicadors de presència d’alumnat 

estranger, alumnat amb NEE –ne-
cessitats educatives especials–, fa-
mílies amb baix nivells d’estudis i 
preponderància de la proximitat 
per sobre d’altres factors a l’hora 
de triar escola per part de les famí-
lies. A secundària aquesta coinci-
dència es produeix als instituts An-
toni Cumella, EMT i Marta Estrada 
–abans, Granollers–. En canvi, els 
centres concertats Jardí, Escola Pia 
i Cervetó compten amb una molt 
baixa presència d'alumnat estran-
ger i pocs amb NEE.

L'estudi també destaca que l'alt 
percentatge d'alumnat empadronat 
fora del municipi dificulta la planifi-
cació educativa –un 20% d'alumnat 
és resident a les Franqueses, Cano-
velles i la Roca, especialment–.

El regidor d'Educació, Francesc 
Arolas, també destacava de l'estudi 
que desaconsella la zonificació esco-
lar –actualment Granollers és zona 
única–, tenint en compte aquesta 
mobilitat educativa i l'escassa segre-
gació urbana del municipi.

Propostes de millora
A banda de la intervenció en l'equi-
pament del Joan Solans, així com la 
proposta de crear un institut esco-
la al Ponent –que avançava fa uns 
mesos Mayoral–, arran de l'estudi 
sobre equitat es van crear dues 
comissions de treball –una sobre 
planificació i informació i l’altra so-
bre innovació educativa– que han 
presentat propostes per millorar 
la igualtat de condicions dels esco-
lars. Concepció Rossich, de l'escola 
Granullarius, presentava les pro-
postes de la comissió de planifica-
ció, informació i equitat educativa, 
que ha dut a terme actuacions com 
la realització de sessions informa-
tives per a les famílies que han de 

fonT: esTudi equiTaT educaTiVa

EDUCACIÓ  EL CONSISTORI PRESENTA LES PROPOSTES PER A LA MILLORA DE L'EQUITAT EDUCATIVA A GRANOLLERS, RESULTAT DE DUES COMISSIONS DE TREBALL

L'Ajuntament encarrega un projecte 
per reformar l'escola Joan Solans

Portes obertes
AQUESTA SETMANA COMENCEN
A LES ESCOLES I INSTITUTS
com a acció informativa prèvia a les 
preinscripcions per al proper curs 
2019-2020 –les dates es poden 
consultar a granollers.cat–. A més, 
la propera setmana s'han programat 
dues xerrades per informar-se 
sobre el procés de preinscripció i 
matrícula. Pel que fa a secundària, 
dilluns (19 h), el cinema Edison 
acollirà els directors dels instituts  
públics, així com l'educador i 
psicòleg Jordi Bernabeu que oferirà 
la xerrada Esdevenir adolescent en 
família: quan tot semblen riscos.  
Pel que fa als centres d'infantil i 
primària, dijous 28 (18 h), a la Tela, 
serà el torn dels membres de la  
Comissió de Garanties d'Admissió de 
Granollers i la psicòloga Meritxell 
Almirall, que impartirà la xerrada 
Com acompanyar els infants i 
les famílies en l'adaptació escolar.

L'índex de segregació a la ciutat és inferior a la 
mitjana catalana a primària i superior a secundària

Un estudi de 2017 alerta de la concentració 
d'alumnat desfavorit en determinats centres

fer la preinscripció a P3 i 1r d’ESO; 
l'elaboració d’un vídeo sobre l'es-
cola a la ciutat; el redisseny de la 
guia de centres, amb una infor-
mació més equitativa; el manteni-
ment de la detecció d’alumnes amb 
NEE i reserva de places en totes les 
línies de la ciutat i de les sessions 
informatives amb famílies nouvin-
gudes. A més, s'ha plantejat a Ense-
nyament la possibilitat de blindar 
les ràtios, en matrícula viva, en els 
centres d’alta complexitat.

Pel que fa a la comissió d'inno-
vació, Glòria Montoy, directora de 
l'institut Carles Vallbona, explicava 
que s'han fomentat la singularitza-
ció dels centres, així com el treball 
entre instituts de la ciutat; es vol 
compartir activitats extraescolars i 
incidir en la formació professorat. 
De moment s'ha iniciat un treball 
amb dos centres per ajudar-los a 
definir un projecte de centre, i s'ha 
iniciat una taula de treball conjunt 
entre el departament i l'Ajunta-
ment per definir una xarxa de cen-
tres de Granollers. I s'han emprès 
projectes nous com la Poesia a pes, 
que vincula espais de la ciutat –bi-
blioteques– al projecte educatiu, 
entre altres accions.  montse eras
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Joan Solans 80,6% 30,1% 11% 20%

Turó de Can Gili 76% 42,5% 8% 8,3%

Ponent 55,2% 35,7% 3% 17,6%

Ferrer i Guàrdia 54,4% 27,9% 2% 42,1%

Pereanton 45,3% 30,7% 0% 44,4%

L'Estel 31% 24,7% 3% 75%

Mestres Montaña 29% 17% 2% 45,8%

Granullarius 26,6% 19,6% 2% 59,5%

Educem 25,4% 25% 6% -

Salvador Llobet 24,9% 19,4% 1% 72,7%

Salvador Espriu 19,1% 16,5% 1% 72,7%

Lledoner 18% 20,7% 1% 70%

Anna Mogas 18% 12,5% 0% -

Escola Pia 10,3% 11% 1% 95,5%

Jardí 8,8% 10% 1% -

Cervetó 6,7% 6,7% 1% -
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Antoni Cumella 57,3% 27,5% 3,2% 40%

EMT 38,3% 19,1% 4,6% 42,9%

Marta Estrada 35,1% 23,3% 5,3% 39,5%

L'Estel 24,2% 31,5% 3% -

Celestí Bellera 22,2% 17,8% 0,3% 51,1%

Educem 20,4% 31% 3,5% -

Anna Mogas 18,3% 12,8% 0% -

Carles Vallbona 11,7% 12,7% 0,8% 59,1%

Jardí 7,4% 12,6% 0% -

Escola Pia 7,3% 12,8% 0,6% 89,1%

Cervetó 3,6% 4,4% 0% -

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
29/01 Josep M. Vandrell Barrera 84 anys
17/02 Mercè Galicia Orcajo 84 anys
11/02 Manuel Felipe Canosa B. 78 anys
11/02 Jaume Roig Marbà 88 anys
13/02 Josep Oliva Malla 87 anys
13/02 María Cuesta Hernández 79 anys
13/02 Miquel del Peral Delgado 59 anys
13/02 Carme Blanxart Torrents 54 anys
14/02 Ángel González Hernández 70 anys
14/02 Salvador Pujolàs Guitart 89 anys

15/02 Gregoria Lara Leiva 92 anys
15/02 Gudrun Dora Hertha Witty 77 anys
16/02 Rafael García Jabalera 79 anys
16/02 Rafael Rodríguez Valencia 73 anys
17/02 Jesús Tobajas Gracia 90 anys
17/02 Alfonso Guillén López 74 anys
17/02 Jaume Jofre Muntada 61 anys
17/02 María de Riánsarees Morillas 98 anys
18/02 Pere Gesa Calzada 84 anys
18/02 Antonio Domínguez Estirado 71 anys

DESPATX INTERIOR 42m2 
S.J. CALASSANÇ 27
2 sales, lavabo, parquet, 
fluorescents. 240€/mes. 
Comunitat, aigua i IBI inclòs.

LOCAL AMB ALTELL 45m2 
AV S. ESTEVE-HISENDA 
C. PEP VENTURA 22
Entrada vehicles, altell per 
oficines, lavabo. Disposa de 2a 
porteta per entrar al local pel 
vestíbul. Apte paleta, electri-
cista, magatzem o qualsevol 
activitat. 350€/mes. 
Comunitat, aigua i IBI inclòs.

DESPATX EDIFICI 
OFICINES AL CENTRE
C. REC 33. 2 sales, bany, 
fluorescents, sala espera 
anexa, A. C. ascensor, tots els 
serveis, amoblat. 360€/mes. 
Comunitat, aigua i IBI inclòs.

OFICINES AL CENTRE. AV. SANT ESTEVE, 
INTERIOR A NIVELL DE CARRER
3 despatxos, sala d’espera, bany, parket, apte 
advocats, gestors o qualsevol activitat. 390€/
mes. Comunitat, aigua i IBI inclòs.

PIS EN VENDA. C. ROGER DE 
FLOR. Totalment reformat, 3 
habs, bany complet, ascensor, 
calefacció amb gas, finestres 
alumini, parquet, il·luminació 
baix consum a tot el pis, balcó, 
galeria interior costat cuina 
per rentadora,... 158.000€.

PARQUINGS
LLOGUER CENTRE, Av. St.Esteve c. Pinyol. Cotxe mitjà. 40€/mes
VENDA CENTRE, Av St Esteve c. Pinyol. Cotxe mitjà. 8.900€

LOCAL 140m2 ENTRADA AMB PENDENT, 
CÈNTRIC. C. Calassanç 27.
Fluorescents, lavabo, 2 sales interiors, apte pa-
leta, qualsevol professional o per gran magat-
zem, reunió amics o qualsevol activitat. També 
disposa de 2a porteta d’entrada pel vestíbul, per 
no tenir que obrir la porta gran del carrer. 
385€/mes. Comunitat, aigua i IBI inclòs

LLOGUERS / VENDA (Granollers)

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

OFERTES
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ÀMPLIA PARTICIPACIÓ 
A LA FIRA SOLIDÀRIA 
DE L'ESCOLA PIA

Dissabte a la tarda la comunitat educativa de l'Escola Pia es va abocar a la 23a 
edició de la Fira Solidària que l'alumnat va organitzar al pati de l'edifici de primà-
ria. S'hi van instal·lar parades d'alimentació, maquillatge i un photocall, així com 
els alumnes des de P4 a 4rt van cantar per als assistents. Les famílies que van 
visitar la fira van comprar un tiquet d’1 euro per a les activitats. Els diners recollits 
es destinaran a entitats locals que impulsen projectes per al tercer i el quart món, 
com Mans Unides del Vallès Oriental.

El centre de cultura per la pau Can 
Jonch va ser l'escenari de la cons-
titució del col·lectiu El Vallès Ori-
ental Vol Acollir, que aglutina 13 
entitats d'una desena de munici-
pis de la comarca, entre les quals 
Granollers Vol Acollir.

El nou ens vol tenir un espai 
comarcal per treballar, compartir 
experiències i sumar esforços per 
incidir més i millor en l'acollida i 
"la millora dels drets de ciuta-
dania de totes les persones que 
s'incorporen a la nostra societat 
per la raó que sigui", així com do-
nar suport a entitats que fan ajuda 
humanitària a camps de refugiats i 
salven vides al Mediterrani.

En la primera trobada, els mem-
bres del col·lectiu van coincidir 
que el problema més urgent a re-
soldre és l'empadronament dels 

nouvinguts. La reunió va comptar 
amb la presència de dos advocats 
especialistes en drets humans.

El col·lectiu demana en un ma-
nifest "vies segures, la derogació 
de la Llei d'estrangeria, el tan-
cament dels CIE, polítiques que 
garanteixin els drets humans, 
acabar amb la venda d'armes i 
amb unes polítiques econòmi-
ques que perpetuen el neocolo-
nialisme i aboquen a la misèria 
a gran part de la població mun-
dial". A més, encoratja governs i 
grups municipals de la comarca 
a presentar resolucions als plens 
que "manifestin les voluntats i 
fets garantistes per a un acolli-
ment digne i humanitari".

El Vallès Oriental Vol Acollir 
està obert a ampliar-se amb més 
entitats de la comarca. i m.e.

El Vallès Oriental 
Vol Acollir, nova 
entitat constituïda

jordi ganduxé

COOPERACIÓ  INCLOU 13 COL·LECTIUS DE 10 MUNICIPIS EDUCACIÓ  LA 23a EDICIÓ VA APLEGAR CENTENARS DE PERSONES AL PATI DE L'ESCOLA

L'Hospital participa en projectes 
europeus de ciberseguretat
L'Hospital General de Granollers 
participa en dos projectes euro-
peus de seguretat cibernètica. 
D'una banda, treballa amb CU-
REX, una iniciativa que possibilita 
l'intercanvi de dades sensibles de 
pacients entre diferents hospitals 
de forma segura. De l'altra, Secu-
reHospitals pretén incrementar la 
conscienciació en ciberseguretat 
dels professionals sanitaris per 
prevenir forats de seguretat infor-

màtica en els hospitals. “És un pas 
més per fomentar la recerca i la 
innovació a l'hospital. Valorem 
molt positivament la nostra par-
ticipació en el programa marc 
de recerca de la Unió Europea 
H2020, i estem molt satisfets 
amb els quatre projectes euro-
peus en els quals l’Hospital ha 
participat els últims anys”, expli-
ca la doctora Diana Navarro, cap de 
Recerca i Innovació de l’Hospital.  

SALUT  INICIATIVA PER FOMENTAR LA INNOVACIÓ AL CENTRE LES FRANQUESES. En el marc del 
projecte Fem camí en l'educació 
en família i el projecte educatiu 
comunitat i escola, el Patronat 
Municipal d'Educació, Infància 
i Joventut de les Franqueses ha 
organitzat la xerrada-taller Ado-
lescents: movem fitxa! adreçada 
a famílies amb fills de més de 12 
anys. L'activitat, que es farà dijous 
28, a les 17.30 h al Centre Cultural 
de Bellavista, anirà a càrrec de la 
coach Roser Sellés, que intentarà 
que les famílies prenguin cons-
ciència que els fills són protago-
nistes de la seva vida i que han 
d'aprendre dels seus propis er-
rors. Les inscripcions es poden fer 
fins aquest divendres. 

GRANOLLERS. Aquesta setmana 
l'institut Celestí Bellera de Grano-
llers ha acollit alumnat del Lycée 
Le Bourget de París, així com un 
grup de professors, en el marc del 
projecte Erasmus + LIT2.0, que 
té com a objectiu apropar la lite-
ratura a la comunitat educativa i 
la ciutat, i fer un canvi en l'estudi 
de la literatura tot incorporant-hi 
noves tecnologies. Els alumnes 
catalans i francesos han fet diver-
ses activitats durant la setmana a 
l'entorn del programa, com un ta-
ller de rap sobre l'ús de la paraula i 
una representació teatral. Dimarts, 
l'Ajuntament feia una recepció ins-
titucional a la sala de plens per als 
professors i joves francesos. i

Xerrada per a 
famílies amb
fills adolescents

El Bellera rep 
alumnat francès 
d'un Erasmus +

Un  total  de  286  alumnes  de 14  
centres  educatius  del  Vallès  Ori-
ental participen en el concurs de 
creació literària en català, Ficcions, 
enfocat a joves de 14 a 18 anys, 
que organitza l'Associació de Mit-
jans d'Informació i Comunicació 
(AMIC). L'Institut Carles  Vallbona  
és  el  centre  més  participatiu  de  
la  comarca  amb  un  total  de  80  
inscrits. Els  participants  han  escrit  
un  relat  dividit  en  tres  capítols  i  
l’han  publicat  al  web  del  concurs. 
Ficcions ha aconseguit 3.801 joves 
inscrits de 305 escoles d’arreu del 
territori de parla catalana, xifres 
que suposen un creixement del 6% 
respecte a l’any passat i un rècord 
absolut de participació. i 

El concurs Ficcions 
té 80 inscrits del 
Carles Vallbona
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Coincidint amb la celebració del 
judici del procés aquests dies al 
Tribunal Suprem, el sindicat In-
tersindical-CSC, amb el suport de 
diverses entitats, com l'ANC i Òm-
nium, així com partits polítics i sin-
dicats del món de l'ensenyament, 
han convocat vaga general per avui, 
dijous 21 de febrer. Arran d'aques-
ta convocatòria, el Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies va 
dictat els serveis mínims, que, en-
tre d'altres, fixa en un 33% durant 
tot el dia en els transports de Roda-
lies i Regionals de Catalunya ope-
rats per Renfe i del 50% al metro 
i bus de Barcelona i a Ferrocarrils 
de la Generalitat en les hores punta. 

Pel que fa a la vaga, a Granollers 
s'han convocat piquets informa-

Vaga general en defensa dels 
drets i contra la repressió

GRANOLLERS. L'assemblea de Gra-
nollers en Comú va ratificar, dis-
sabte, Araceli Orellana Aranda 
com a candidata a l'alcaldia de la 
ciutat en les eleccions municipals 
del 26 de maig. Orellana va rebre 
19 vots favorables dels 20 partici-
pants en les primàries, i només va 
registrar-se un vot en blanc. Ore-
llana va explicar que la voluntat de 
ser candidata respon "a un sentit 
de responsabilitat" i que vol que 
"hi hagi més democràcia i la uni-
tat del nostre espai polític per 
poder contrarestar l'aparent 

hegemonia del PSC a la ciutat". A 
més, apunta que vol treballar des 
del municipalisme "en la revo-
cació de totes les retallades en 
drets socials que s'han patit". 

La candidata va rebre en l'as-
semblea el suport de la secretària 
d'organització de Catalunya en 
Comú i alcaldessa de Montcada i 
Reixac, Laura Campos, qui consi-
dera que amb Orellana, Granollers 
podrà "tenir un programa muni-
cipal atrevit, en clau femenina i 
amb propostes que recuperin 
l'orgull de l'esquerra".   

POLÍTICA  VOL CONTRARESTAR "L'APARENT HEGEMONIA DEL PSC" AMB EL RAPER ELGIO, CONDEMNAT PER LES SEVES CANÇONS

LES FRANQUESES. Les Franqueses 
Imagina (LFI), ERC, EUiA i ICV han 
arribat a un acord per presentar 
una candidatura conjunta a les 
eleccions municipals del 26 de 
maig a les Franqueses. L'acord ar-
riba després de mesos de conver-
ses entre aquestes formacions i la 
CUP, que finalment s'ha despenjat 
de l'acord i ha decidit concórrer a 
les eleccions en solitari.

Segons apunten fonts d'aquests 
grups, l'acord ha estat validat 
per les assemblees de militants 
de totes les formacions. Davant 
d'això, dissabte se celebrarà la 
primera assemblea conjunta amb 
membres de tots els partits, en 
què es formalitzarà el pacte i on 
"començarem a treballar per 
dotar-nos de l'estructura opor-
tuna per arribar amb el màxim 
de força a les eleccions".

En l'assemblea també es preveu 
elegir el candidat de la formació 
–l'acord assenyala que serà de Les 
Franqueses Imagina– i part dels 
membres de la llista –el número 2 
serà d'ERC–. Un dels esculls prin-
cipals que hi havia en les negocia-
cions, la comptabilització de vots 
per configurar el Consell Comarcal 
i la Diputació, depèn ara de les di-
reccions comarcals dels partits i no 
condiciona el pacte a escaal local. 

Segons apunten les quatre for-
macions, "la ciutadania de les 
Franqueses es mereix una inici-
ativa d’esquerres, inclusiva, que 
transcendeixi els partits i que 
estigui en condicions de lluitar 
per accedir al govern munici-
pal per fer realitat un projecte 
plural, assembleari i que cons-
trueixi aliances per fer front als 
reptes del poble".   

ELECCIONS 26-M

LFI, ERC, EUiA 
i ICV acorden 
presentar-se junts 
a les municipals

Després d'un sopar-col·loqui diven-
dres a l'Hotel Granollers moderat 
per Anna Arqué i una xocolatada 
diumenge al parc Torras Villà, amb 
uns 60 assistents, Primàries cele-
brarà divendres (19.30 h) a la sala 
Tarafa l'acte final de campanya. 
Dissabte, més de 950 electors estan 
cridats a les urnes per decidir amb 
el seu vot l’ordre de la llista de Pri-
màries Granollers per al 26-M. 

Primàries crida a les 
urnes 950 electors

tius a la plaça Barangé (9 h) i una 
manifestació unitària comarcal 
davant l'estació de Granollers 
Centre (11 h). 

Suport a la vaga de Som
El grup Som, al qual pertany l'edito-
ra de SomGranollers i SomlesFran-
queses, s'ha afegit a la vaga general 
d'aquest dijous, de manera que no-
més cobrirà la informació relativa 
a la convocatòria. Som denuncia 
"la injustícia d'un judici polític i 
combatre la creixent retallada de 
drets civils, polítics i laborals". 

La plaça de la Caserna va acollir 
dissabte una matinal d'actes or-
ganitzada per Granollers Antifei-
xista per recordar els 80 anys de 
l'ocupació franquista a la ciutat. 
La jornada va consistir en una 
taula de debat sobre antifeixisme, 
un vermut popular i un concert a 
càrrec d'Idadeoia i d'Elgio, el can-
tant de rap condemnat l'any 2016 
a dos anys i un dia de presó per 
les lletres de les seves cançons, 
pendent ara de la resolució d'un 
recurs. Entre d'altres, la jornada 
va servir per reflexionar sobre la 

llibertat d'expressió i la lluita con-
tra les injustícies. 

D'altra banda, Unitat contra el 
Feixisme i el Racisme Vallès Ori-
ental es presentarà divendres 
(18.30 h) a l'antic Gra de Grano-
llers (c/Torras i Bages, 15). Hi 
participaran David Karvala i Ma-
ria Dantas, d'UCFR Barcelona, que 
parlaran de la història i l'actuali-
tat de l'entitat, així com quatre 
membres d'UCFR Vallès Oriental, 
que tractaran aspectes com la llei 
d'estrangeria, drets humans i isla-
mofòbia entre d'altres. 

Vermut popular i concert 
de Granollers Antifeixista

Araceli Orellana, candidata 
de Granollers en Comú

jordi ganduxé

ASSEMBLEA  Orellana va ser elegida amb 19 vots a favor i una abstenció

jordi ganduxé

ACTIVITATS  Un moment de la taula de debat de dissabte sobre antifeixisme
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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ECONOMIA
Bretxa salarial de gènereTast de mongetes al mercat de la Corona
La seu comarcal de la UGT a Granollers acollirà 
dijous 28 (10.30 h) una matinal informativa
sobre la bretxa salarial de gènere. Hi intervindran 
Eva Fajardo, secretària d'Igualtat i FP del sindicat, 
i la regidora d'Igualtat, M. del Mar Sánchez.

El mercat del dissabte de la plaça de la Corona acollirà un tast i una 
mostra de cuina en viu de mongeta del ganxet de denominació d'origen 
protegida (DOP) de la mà dels mateixos productors, que en donaran a 
conèixer diferents receptes a través d'integrants de Cuina VO, col·lectiu 
de cuiners i restaurants de la comarca. L'activitat es farà de 12 a 13.30 h.

Pimec del Vallès Oriental ha recla-
mat a l’administració que estudiï 
i implanti en l’àmbit del treball 
la figura de l’aprenent del segle 
XXI, una reconversió de la figura 
d’aprenent que no estigui limita-
da per l’edat. La demanda arriba 
després de constatar que “moltes 
persones adultes sense ocupa-
ció estarien disposades a tenir 
un salari d'aprenent durant un 
període de formació tal com es 
produeix en els pocs contrac-
tes de formació que es poden 
fer actualment”, i més tenint en 
compte que “molts empresaris 
estaríem disposats a contractar 
i formar persones adultes per 
cobrir la manca persistent de 
personal qualificat”, apunta el 
president de la patronal a la co-
marca Pere Barrios.

Segons recorda Pimec, Cata-
lunya comptava a finals de l’any 
passat amb 390.000 aturats regis-
trats, el 76% dels quals tenen es-
tudis primaris o no tenen estudis. 
Aquesta situació fa que aquestes 
persones només puguin aspirar, 
majoritàriament, a feines d’apre-
nents, una figura que els convenis 
actuals només recullen en els con-
tractes de formació per a joves de 
16 a 18 anys, que suposen un 2,4% 
de les persones desocupades. 

Davant d’això, tenint en compte 

PATRONAL  L'ENTITAT VOL CREAR L'APRENENT DEL SEGLE XXI

que el 97,6% dels aturats regis-
trats són majors de 18 anys i que 
més de la meitat passa dels 45, Pi-
mec aposta per reforçar la forma-
ció de persones adultes per tal de 
millorar-ne l’ocupabilitat i donar 
sortida així a les necessitats de les 
empreses d’incorporar personal 
qualificat, especialment al sector 
industrial metal·lúrgic, on l’índex 
d’atur és pràcticament inexistent 
i on hi ha una gran demanda de 
personal format i qualificat.

Per tot plegat, el president de 
Pimec considera “indispensa-
ble” reintegrar i transformar la 
figura de l’aprenent del segle XXI 
per “afrontar tots els reptes de 
transformació en indústria 4.0 
que tenim a sobre”. i

L’empresa de serveis de neteja 
integral Sirsa de Granollers con-
tractarà 80 persones el mes maig 
durant el Gran Premi de Espanya 
de Fórmula 1 i 80 més al juny du-
rant la celebració del Gran Pre-
mi de Catalunya de Moto GP. En 
tots els casos, Sirsa, a través d’un 
acord amb l’ajuntament de Mont-
meló, oferirà els llocs de treball 
a persones de col·lectius en risc 
d’exclusió social. La iniciativa, 
expliquen des de Sirsa, "s’inclou 
en l'àrea de responsabilitat de 
l’empresa amb la qual hi està 
compromesa". Des de la inaugu-
ració del Circuit Sirsa té adjudicat 
el servei de neteja i des de fa anys 
ha acordat amb l’Ajuntament de 
Montmeló un sistema de selecció 
per donar impuls a la reinserció 
laboral de les persones del muni-
cipi i la comarca amb dificultats 
d’accessibilitat al mercat laboral. 
El personal farà feines de neteja 
per a unes instal·lacions que acu-
llen a més de 300.000 persones 
durant les dues competicions.

Segons apunten des de la compa-
nyia, alguns d’aquests treballadors 
i treballadores, en funció del seu 
rendiment, continuaran vinculades 
laboralment a l’empresa en altres 
serveis que Sirsa presta en 24 ins-
titucions i empreses del Vallès Ori-
ental, com l’Hospital de Granollers, 
o Uquifa, a Lliçà de Vall. 

OCUPACIÓ 

Sirsa contractarà 
80 persones en 
risc d'exclusió per 
als grans premis

Els 69 beneficiaris del programa 
Treball i Formació, impulsat pel 
Consell Comarcal, han començat a 
treballar en diferents ens públics 
de la comarca –29 ajuntaments, 
el Consell Comarcal, el Consorci 
de Residus i la Mancomunitat de 
la Vall del Tenes– amb contractes 
de 6 i 12 mesos. Al gener es van 
adjudicar les places, l’acollida i 
les formacions de prevenció de 
riscos laborals i d’igualtat de gè-
nere. El programa Treball i For-
mació té com a objectiu afavorir 
la contractació de persones en 
situació d’atur a través del suport 
a entitats perquè duguin a terme 
accions d’experiència laboral, de 
formació, de coordinació i de su-
port tècnic. El projecte rep sub-
vencions del SOC i es cofinança 
entre el Fons Social Europeu, la 
Conferència Sectorial i les entitats 
en què donen servei. 

Menys atur de llarga durada
El programa Treball i Formació 
s’adreça a persones en risc de 
caure en situació d'atur de llarga 
durada, que no estiguin percebent 
prestació per desocupació o sub-
sidi (RAI o PAO), ni ajut del Pro-
grama de Requalificació Professi-
onal (PREPARA), preferentment 
més grans de 45 anys; a persones 
destinatàries de la renda garanti-

da de ciutadania (PRGC); i a dones 
víctimes de violència de gènere.

D'altra banda, un altre pro-
grama impulsat pel Consell Co-
marcal, Talents en Potència, atén 
actualment 60 persones en risc 
d’exclusió social oferint orienta-
ció, formació i pràctiques en em-
preses. El programa va iniciar-se 
l'abril de l'any passat amb veïns 
de diversos municipis de la co-
marca, entre els quals les Fran-
queses, i té com a beneficiàries 
persones amb certificat de disca-
pacitat i perceptores de la renda 
garantida ciutadana. 

Talents en Potència treballa de 
manera molt personalitzada amb 
usuaris que corren risc d’exclusió 
social, reforçant l’orientació molt 
personalitzada i facilitant la seva 
inserció laboral en l’empresa or-
dinària. De fet, els últims mesos ja 
s'han produït les primeres inser-
cions laborals, i les baixes produï-
des s’han substituït per nous par-
ticipants que iniciaran el mateix 
camí que els anteriors.

El programa finalitzarà el 31 
de desembre, i per això l'Àrea 
de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal està reforçant 
actualment la prospecció d’em-
preses per tal que els beneficiaris 
puguin fer pràctiques i, fins i tot, 
inserir-se laboralment. 

Pimec reclama més 
formació d'adults per 
qualificar personal

arxiu

PERE BARRIOS

FORMACIÓ  UNES 130 PERSONES EN SÓN BENEFICIÀRIES

Inserció laboral per a
persones amb risc d'exclusió
El Consell Comarcal impulsa orientació
personalitzada per a diferents col·lectius
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Segueix-nos a twitter: @diba

Biblioteques: accés directe a la informació, 
el coneixement i la cultura

El camí és llarg, ple de revolts, la carretera si-
nuosa i la pluja persistent comença a trans-
formar-se en flocs de neu. Tot i així en Sergi 
Escayol, conductor i auxiliar de biblioteca i 
Montserrat Fàbregas, directora del Bibliobús 
Puigdon de la Xarxa de Biblioteques Muni-
cipals de la Diputació de Barcelona ho tenen 
molt clar. Tenen una cita, cada dia, en aquesta 
ocasió amb els usuaris de Vilanova de Sau. Tot i 
les inclemències del temps, ells ja estan acostu-
mats i han de donar 
servei, sobretot als 
usuaris més joves 
que esperen amb 
il·lusió que arribi el 
servei de biblioteca 
al seu poble. 

Aquest és un dels 
serveis que des de 
la Diputació de Bar-
celona es dona a la 
ciutadania de la demarcació. Els bibliobusos 
ofereixen servei bibliotecari itinerant a 110 mu-
nicipis i més de 160.000 persones. L’objectiu 
és proporcionar a les poblacions de menys de 
3.000 habitants un accés als llibres i a la infor-
mació igual al que tenen les poblacions més 
grans, amb biblioteques estables, per facilitar 
l’accés a la cultura, el lleure i la informació a to-
thom.

La Xarxa de Biblioteques i el nou model Biblio-
Labs –biblioteques tecnològiques, interactives i 
especialitzades de nova generació on es genera 
coneixement- són un dels estendards de la cor-
poració.
Amb el BiblioLab, la Diputació vol fomentar la 
creativitat de la ciutadania, habilitats de gran 
valor en el desenvolupament de les persones en 
àmbits com l’educació, la cultura i l’emprenedo-
ria.

A través de les 226 
biblioteques i els 10 
bibliobusos que for-
men la Xarxa reben 
servei més de 5 mi-
lions i mig de perso-
nes de 253 municipis. 
O el que és el mateix: 
el 98% de la pobla-
ció de la demarca-
ció. Més de la meitat 
d’aquesta població 

–prop de 3 milions de persones– disposen del 
carnet d’usuari, que els permet gaudir dels ser-
veis de les biblioteques municipals. Un servei 
que té més de 18 milions de visites anuals i més 
de 12 milions de préstecs anuals. I és que més 
del 96% de municipis de més de 5.000 habi-
tants i el 88% dels municipis entre 300 i 3.000 
habitants de la demarcació disposen de cober-
tura bibliotecària.

Precisament, durant el 2018, la Biblioteca de 
Sallent -que va ser la primera biblioteca pública 
que la Mancomunitat de Catalunya va construir 
a la demarcació de Barcelona va celebrar cent 
anys. Amb ella es començava a gestar l’actual 
Xarxa de Biblioteques Municipals, que gestiona 
la Diputació de Barcelona amb els ajuntaments, 
per garantir l’equilibri territorial i la qualitat del 
servei i l’accés de tota la ciutadania a la informa-
ció, el coneixement i la cultura.

La Xarxa de Biblioteques
 Municipals de la 
Diputació de Barcelona 
aplega 226 biblioteques 
i 10 bibliobusos

La millora constant en les infraestruc-
tures bibliotecàries i en els serveis vir-
tuals, que donen resposta als usuaris 
analògics, semidigitals i digitals, es 
veu també reflectida en la resposta 
ciutadana a aquesta oferta. Les biblio-
teques van registrar més de 20 mi-
lions de visites al llarg de l’any, entre 
presencials i virtuals, el que significa 
que, cada dia, gairebé 100.000 perso-
nes interactuen amb la seva biblioteca 
municipal.

Més de 20 milions 
de visites
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L'AE Ramassà edita un conte solidari amb l'Àfrica
El conte solidari de l'AE Ramassà, Per un somriure, ja es pot trobar a la 
planta baixa de l'Ajuntament de les Franqueses. Aquest conte està basat 
en les històries reals de quatre infants de Costa d'Ivori. L'edició del 
llibre està emmarcarda en la campanya que té com a objectiu la compra 
de material de mobilitat i escolarització per a infants d'aquest país.

Guido Martino, amb Argentina
El jugador del sènior masculí de l’equip de 
waterpolo del CNG, Guido Martino, ha estat 
convocat amb Argentina per disputar la Copa 
Intercontinental FINA 2019, que se celebrarà 
entre el 26 i el 31 de març a Perth (Austràlia).

ESPORTS

GRANOLLERS. El Fraikin BM Grano-
llers disputarà dissabte la tercera 
jornada de la Copa EHF a Lublin 
(Polònia) contra el KS Azoty-Pu-
lawy, equip que ha perdut els dos 
partits disputats de la fase de 
grups, igual que els granollerins.

Els d'Antonio Rama van caure 
derrotats a Gudme (Dinamarca) 
contra el GOG per 34 a 26, en el 
segon partit de la competició. 
Aquesta és el segon revés dels 
granollerins a l'EHF, després de 
perdre al Palau en la seva estrena 
davant del potent Kiel alemany 
(22-33).

Partit semblant al del Kiel
En l’encontre contra el GOG, el 
Fraikin no va perdre d’11 punts, 
sinó de 8, tot i que el desenvolu-
pament del partit va ser semblant 
al del Kiel. I és que els d’Antonio 
Rama també van començar forts 
en aquesta ocasió i es van posar 

Els granollerins jugaran dissabte contra el KS Azoty-Pulawy 
en el tercer partit de la fase de grups de la Copa EHF

bMg

DERROTA  Els d'Antonio Rama han rebut un nou revés a la competició europea

HANDBOL |  Copa EHF  ELS DEL BMG VAN SER FORTS ELS PRIMERS MINUTS A DINAMARCA, PERÒ L'EQUIP DANÈS GIRAR EL MARCADOR

El Fraikin viatja a Polònia 
com a últim classificat

per davant als primers compassos 
de joc, però els locals van acabar 
remuntant.

Semblava que la baixa d’Antonio 
García, per molèsties, no afectava 
els vallesans que, als primers cinc 
minuts de partit, gaudien d’un re-
sultat favorable de 2 a 4. No obs-
tant això, els danesos li acabarien 
donant la volta al marcador i mar-
xarien amb un avantatge de 4 gols 
a favor a la mitja part (17-13).

Al segon temps el GOG va seguir 
mostrant-se superior i ampliant la 
diferència en l’electrònic aprofi-
tant el desgast físic dels de Rama. 

KS AZOTY-PULAWY - BMG
Dissabte, 23  15 h Lublin

GOG 34
FRAIKIN BM GRANOLLERS 26

Al final, 34 a 26 pels danesos, amb 
Lindenchrone i Jakobsen com 
a màxims golejadors (8 i 7 gols 
respectivament). Pel Fraikin van 
destacar Valera i Adrià Figueras, 
ambdós amb 5 dianes. 

D'altra banda, els granollerins 
van jugar un partit de la lliga 
Asobal, dimecres al Palau, contra 
l’Ademar León, enfrontament que 
es jugava després del tancament 
de l'edició del diari.  nil artiaga

Per segon any consecutiu, l'Hand-
bol Escola Pia Granollers viatjarà a 
l'estranger per disputar dos amis-
tosos. El primer serà dissabte 2 
de març contra el conjunt Swieqi 
Yobetit Phoenix Handball i, l'ende-
mà, contra la selecció nacional de 
Malta, que està competint per clas-
sificar-se a l'Europeu de 2010.  

La Pia s'enfrotarà a 
la selecció de Malta

LES FRANQUESES. L'Hotel Ciutat 
de Granollers acollirà divendres 
(21h) la 23a edició de la Nit de 
l'Esport de les Franqueses, que 
premiarà els millors esportistes 
del municipi de l'any 2018. Segons 
el Patronat Municipal d'Esports, 
aquest esdeveniment té l'objectiu 
premiar i "fer un reconeixement 
públic als esportistes i entitats 
de les Franqueses que han des-
tacat pels seus èxits i dedicació 
durant la temporada anterior", 
diuen els responsables munici-
pals. 77 són els nominats d'aquest 
any, entre diferents categories 
(amateur, formació i promoció), 
tot i que des de l'entitat no s'ha 
volgut fer pública la llista de no-
minats abans de l'acte.

Des de l'Ajuntament asseguren 
que la Nit de l'Esport compta amb 
el suport dels clubs i de les enti-
tats esportives de Les Franqueses, 
de la Generalitat de Catalunya i 
de la Diputació de Barcelona. I 
que el director del Consell Català 
de l’Esport de la Generalitat, Toni 
Reig, i el diputat adjunt d’esports 
de la Diputació de Barcelona, Pere 
Pons, han confirmat la seva assis-
tència a l'acte.

L'any passat van ser un total de 
84 esportistes nominats. Noelia 
Fernández, del Club de Tir amb 
Arc, i Adrià Martínez, del BM Gra-
nollers van ser guardonats com a 
millors esportistes amateurs de 
les Franqueses. 

POLIESPORTIU

L'Hotel Ciutat acull
la Nit de l'Esport 
de les Franqueses

Divisió d'Honor

Les noies de Robert Cuesta jugaran 
dissabte (16.30 h) a casa contra del BM 
Porriño, equip que ja van eliminar a la 
Copa de la Reina fa un parell de setma-
nes, i que ocupa la 10a plaça de la taula 
classificatòria de la Divisió d'Honor Fe-
menina amb 10 punts. Per la seva banda, 
les granollerines són quartes a la classi-
ficació amb 20 punts, després de sumar 
un nou empat en aquesta segona volta 
de la lliga, a Huerta del Rey contra l’Aula 
Alimentos Valladolid (32-32).  És el se-
gon empat en aquesta segona volta de la 
lliga Guerreras Iberdrola, després d’ha-
ver empatat també a casa davant del 
Rocasa Gran Canaria per 26 a 26. El partit 
a Valladolid va ser elèctric als primers 
compassos i les granollerines es van po-
sar per davant en el marcador. Tot i això, 
les val·lisoletanes van remuntar amb poc 
temps i van arribar al descans amb un 
marcador favorable de 16 a 14. Les va-
llesanes es van tornar a posar per davant 
a l’equador del segon temps, però les 
locals van aconseguir l’empat final.

EL KH-7 REP EL BM 
PORRIÑO AL PALAU
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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

GRANOLLERS. L'equip de futbol 
sala Ciutat de Granollers  pateix 
una situació complicada aquesta 
temporada a nivell de rendiment 
i de resultats. Els granollerins són 
últims a la classificació de la lliga 
Nacional Catalana amb 0 punts i 
tots els partits perdut.

L'última derrota va ser diumen-
ge a casa contra el Sagrerenc, a 
la jornada número 18 del cam-
pionat. Tot i que els vallesans es 
van avançar al marcador amb un 
gol de Marc Roura, els visitants es 
van endur el partit per 3 gols a 6. 
L'entrenador del Granollers, Juan 
Fernández, assegura que "la tem-
porada és molt negativa". 

L'any passat van estar a prop de 
guanyar la lliga; van quedar quarts. 
Però aquest any poden certificar el 
descens a la Divisió d'Honor Catala-
na, ja que baixen els dos últims. "No 
ha sortit res bé", explica Fernán-
dez. Segons el tècnic, les causes del 
mal rendiment de l'equip són, entre 
d'altres, la manca de compromís 
d'alguns jugadors de la plantilla: "Al 

partit contra el Sagrerenc teníem 
només sis jugadors sèniors, de 
18 fitxes que tenim", explica l'en-
trenador. Això passa perquè "diuen 
que treballen o que no poden per 
algun motiu", però "això són ex-
cuses", assegura Fernández. "Hi ha 
jugadors de la plantilla que com-
pleixen, però n'hi ha molts que 
no tenen un compromís", con-

jordi ganduxé

jordi ganduxé
FUTBOL SALA | Nacional Catalana  L'EQUIP NO RENDEIX A CAUSA DE LA "MANCA DE COMPROMÍS"

El CEFS Ciutat de Granollers no 
aixeca cap i albira el descens

DERROTA Els granollerins han perdut tots els partits de la temporada

BONES SENSACIONS Les franquesines sumen 11 victòries i 4 derrotes

L'equip sènior femení del CB Les 
Franqueses va derrotar amb con-
tundència l'Esquirol per 72 a 45, 
en el partit corresponent al grup 6 
de la Tercera Categoria Femenina. 
Les franquesines van dominar el 
partit de principi a fi i no van do-
nar cap opció a les visitants. 

El primer quart va acabar amb 
un 22 a 8, el segon amb un 32-21, 
al tercer les locals van encarrilar 
el partit amb un 49-32 i a l'últim 
quart les visitants van abaixar els 
braços definitivament.

El CB Les Franqueses femení 
està fent una bona temporada i 
és tercer a la classificació amb un 
balanç d'11 victòries i 4 derrotes.

Pel que fa al sènior masculí, els 
franquesins jugaran aquest diu-
menge a les 17.45 h al Poliespor-

tiu Can Noguera de la Garriga, en 
el partit corresponent a la jornada 
número 17 de la Segona Categoria 
Masculina. Els franquesins són 
setens a la classificació, amb un 
balanç de 9 triomfs i 6 derrotes. 

BÀSQUET | Nacional Catalana  S'IMPOSA A L'ESQUIROL PER 72-45

Continua la bona ratxa del 
CB Les Franqueses femení

L'absolut masculí del Club Bàs-
quet Granollers ha millorat la 
imatge del joc i, per tant, els re-
sultats lluny del pavelló municipal 
del Carrer Girona. Els granollerins 
visiten dissabte la pista del Sol Gi-
ronès Bisbal Bàsquet, amb l'objec-
tiu de seguir sumant victòries fora 
de casa. L'última va ser el passat 
10 de febrer a la pista del CB Grup 
Barna, on es van imposar amb un 
clar 75-94. Actualment són vui-
tens a la taula amb 7 triomfs i 9 
derrotes. 

El CB Granollers 
vol seguir sumant
bons resultats
fora de casa

cloïa. A més, s'han fet alguns fitxat-
ges que no han donat bon resultat. 
"Fins hi tot vam fitxar un jugador 
que va disputar un partit i des-
prés va marxar", subratlla l'entre-
nador. "A vegades cridem juga-
dors juvenils perquè ens ajudin, 
però ells no haurien de resoldre 
els problemes de l'equip sènior", 
afegeix Juan Fernández.  nil artiaga

El Bàdminton rep 
el Recreativo IES 
La Orden a l'última 
jornada a casa

El Bàdminton Granollers rebrà dissabte (9 h), al pavelló Congost, el 
Recreativo IES La Orden, en la darrera jornada que els granollerins 
disputaran a casa. L'objectiu és intentar jugar amb aquest factor per 
sorprendre el Recreativo, un equip fort, guanyador de la passada lliga, 
i amb jugadors com Pabrlo Abián i Haidé Ojeda. De fet, els vallesans 
necessiten guanyar com a mínim una de les dues darreres jornades per 
mantenir-se a la màxima divisió.
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GRANOLLERS. L'Esport Club Gra-
nollers jugarà diumenge contra el 
Sant Andreu al Narcís Sala, a les 
18 h, en el partit corresponent a la 
jornada 29 del grup 5 de Tercera 
Divisió. Els quadribarrats van der-
rotar a l'últim partit el Llagostera 
a domicili (1-2) i són novens amb 
40 punts.

Sobre el proper rival, l'entrena-
dor dels blanc-i-blaus, va assegu-
rar que s'espera "un partit molt 
dur, perquè el Sant Andreu in-
tentarà guanyar tots els partits 
per aconseguir la quarta plaça", 
però que saben que el Granollers 
és "un equip incòmode a fora de 
casa". "No serà fàcil per a nosal-
tres però tampoc per a ells", va 
concloure Solivelles.

jordi ganduxé

DUEL TREPIDANT  Va ser un encontre molt disputat contra el Cerdanyola

FUTBOL |  Tercera Divisió  ELS DE JOSÉ SOLIVELLES HAN MILLORAT LA IMATGE DEL JOC A CASA

L'EC visita el Narcís Sala
després d'un duel vibrant 

L'Esport Club Granollers és vui-
tè amb 41 punts, després d'em-
patar l'últim partit de lliga a casa 
contra el Cerdanyola FC, un en-
frontament trepidant i molt dis-
putat, en el qual els quatre gols 
van arribar a l'últim quart d'hora 
de joc. Albert Ruiz al minut 89 va 

UE SANT ANDREU - ECG
Diumenge, 24  18 h Narcís Sala

fer embogir el Municipal del Car-
rer Girona amb el que semblava 
el gol del triomf (2-1), però quan 
semblava que els tres punts es 
quedaven a Granollers, l'àrbitre va 
xiular penal a favor del Cerdanyo-
la a l'última jugada de l'encontre i 
Cano no va perdonar.  nil artiaga

arxiu

DEBUT És la primera vegada que el Vallbona participa a la Superlliga Júnior

GRANOLLERS. L'equip de voleibol 
de l'AEC Vallbona va participar 
per primera vegada en un cam-
pionat estatal júnior. Ho va fer 
amb l'equip de noies juvenils, al 
torneig de Superlliga júnior, i va 
quedar 10è classificat.

Les granollerines van quedar 
emparellades a la primera fase 
amb l'IBSA Las Palmas –vigent 
campió estatal de la categoria i 
qui finalment va ser el campió 

VOLEIBOL | Campionat d'Espanya Júnior 

L'AEC Vallbona, desè al seu
primer campionat d’Espanya

de la competició– i el Covadonga 
–campió de la copa d'Espanya–. 
També, van quedar enquadrades 
amb el Madrid CV. Les noies del 
Vallbona van perdre contra les 
canàries i les càntabres, però van 
guanyar a les madrilenyes. 

A la segona, van derrotar el 
Guadalajara, però van perdre l'úl-
tim duel contra el Vall d'Hebron, 
en la lluita per la novena plaça, se-
gons el club "pel desgast físic". 

NATACIÓ CONVENI PELS VALORS COMPARTITS LLUÍS ESCRITS, HUGO TEIXELL, MARCEL VIGARA I ESTEL XUAN

GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers (CNG) va signar un acord 
amb els Xics de Granollers amb 
l’objectiu d’unir esforços per a 
promoure i promocionar les acti-
vitats que realitzen ambdues en-
titats i impulsar projectes comuns 
amb els valors que comparteixen. 
Segons el president del CNG, Edu-

GRANOLLERS. Els nedadors del 
Club Natació Granollers Lluís Es-
crits (júnior), Hugo Teixell, Marcel 
Vigara i Estel Xuan Galo (infantils) 
van comquerir amb la selecció 
Catalana el Campionat d'Espanya 
per Comunitats Autònomes, que 
va tenir lloc entre el divendres i el 
diumenge a Castelló. 

ard Escandell, "és un orgull el 
que representa signar aquest 
conveni amb Xics, tant pel con-
cepte que tenen de treball, com 
pel seu concepte cultural". Tal 
com diu el president dels Xics, 
David Carrueso, "aquest conveni 
servirà com a aprenentatge en-
tre les dues entitats". 

Els quatre nedadors van quedar 
primers a la classificació conjunta. 
A més, Lluís Escrits també es va 
proclamar campió d'Espanya per 
categories. Els infantils van obte-
nir la medalla de bronze.

El CNG ha estat el segon club 
amb més representació a la selec-
ció, per darrere del Sant Andreu. 

El CNG i els Xics acorden 
impulsar projectes comuns

Quatre nedadors del Granollers, 
campions estatals per Comunitats

El Club col·labora 
amb el Banc de Sang
per 15è any seguit
El Club Natació Granollers col·la-
borarà, per 15è any consecutiu 
amb el Banc de Sang i Teixits, i 
acollirà el dimarts la campanya de 
donació de sang, entre les 17.30 
i les 21.30 h. Per a participar a 
la campanya del Banc de Sang i 
Teixits cal ser major d'edat, amb 
un pes superior a 50 quilos, i no 
cal assistir-hi en dejú. 
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

MARÇ 2019
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

PROGRAMACIÓ DESTACADA

5 DE MARÇ
9 a 14 h. Jornada. Emprenedoria
EMPRENDRE PER VIURE. Sala Tarafa. 
Empenta Granollers – Granollers Mercat

1 DE MARÇ
10 a 13 h.  Empresa i emprenedoria
EL MEU NEGOCI A INTERNET: AVANTATGES 
COMERCIALS VS RISCOS LEGALS
 Granollers Mercat

5 DE MARÇ
9 a 14h. Formació de 15 h. Empresa i emprenedoria
ENTRENA’T PER SER UN BON COMUNICADOR
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

6 DE MARÇ
9 a 14 h. Formació de 10 hores. Bonifi cable
POWERBI : NIVELL 2
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

11 DE MARÇ
9 a 14 h. Formació 15 h. Empresa i emprenedoria
CAPTACIÓ DE NOUS CLIENTS. EL VENEDOR 
“MARINE”. Cambra de Comerç - Deleg. Granollers

11 DE MARÇ
15.30 a 19.30 h. Wokrshop digital de 6 h
Empresa i emprenedoria
FOTOGRAFIA DE PRODUCTE. Granollers Mercat

SESSIONS GRUPALS
7 i 21 MARÇ
9.30 a 12 h. Formació. 
Emprenedoria. SESSIÓ 
INFORMATIVA PER 
MUNTAR UNA EMPRESA. 
Granollers Mercat

14 i 28 MARÇ
9.30 a 12 h. Formació. 
Emprenedoria. 
CANVAS I PLA 
D’EMPRESA.  
Granollers Mercat

12 DE MARÇ
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i emprenedoria
COM VENDRE PRODUCTES PER INTERNET 
Vols vendre per Internet?. Granollers Mercat

20 DE MARÇ
9.30 a 13.30 h. Formació 8 h. Empresa 
i emprenedoria. APRÈN FINANCES BÀSIQUES 
JUGANT! Granollers Mercat

22 DE MARÇ
9 a 14 h. Formació 15 h. Bonifi cable. Empresa i empre-
nedoria.COM IMPLANTAR UN QUADRE DE COMAN-
DAMENT PER INDICADORS, EN TOTA L’ORGANITZACIÓ 
I LA GESTIÓ PER LIDERATGE.  Cambra de Comerç - 
Delegació Granollers

25 DE MARÇ
9 a 14h. Formació de 15 hores. Bonifi cable. 
EINES AVANÇADES D’EXCEL. 
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

26 DE MARÇ
9.30 a 13.30 h. Formació 8 h. Empresa i emprenedoria
PARLAR EN PÚBLIC SENSE POR I AMB SEGURETAT! 
Granollers Mercat

27 DE MARÇ
9.30 a 12.30 h. Formació de 9 hores. Bonifi cable
TALLER DIRECTIUS: REPTES DE L’EMPRESA FAMILIAR.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

14 DE MARÇ
9 a 14 h. Formació de 20 hores. Bonifi cable
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT EN TRANSPORT 
MARÍTIM DE CONTENIDORS I MULTIMODAL. Rela-
cionar transport i els Incoterms de forma trans-
versal... Cambra de Comerç - Deleg. Granollers

15 DE MARÇ
9 a 14 h. Formació de 25 hores. Bonifi cable
COMPTABILITAT PERFECCIONAMENT. 
Cambra de Comerç - Del. Granollers

15 i 22 DE MARÇ
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. Empresa i 
emprenedoria. EMPRENDRE EN FEMENÍ. 
Granollers Mercat

19 DE MARÇ
9.30 a 13 h. Workshop. Empresa i emprenedoria
LOCAL SEO: COM POSICIONAR EL MEU NEGOCI. 
Posicionament efectiu. Granollers Mercat
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CULTURA
Shakespeare al cinema'Hotel Transsilvània 3', a l'Ocine
El cicle de conferències de les Aules Universitàries  
per a Gent Gran (Agevo) dedicarà la sessió de  
dimarts (18.30 h), al Museu, a com l'obra de  
Shakespeare s'ha dut al cinema. La xerrada anirà  
a càrrec del periodista i advocat Albert Beorlegui.

Els cinemes Ocine, al polígon Ramassar de Granollers, continuen 
dissabte (16.15 h) amb el cicle de Cinema Infantil en Català (CINC) 
impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat, de  
cinema doblat al català. En aquesta ocasió hi projetarà la pel·lícula  
Hotel Transsilvània 3. El preu de l'entrada és de 4,20 euros.

GRANOLLERS. L'Abat dels Bojos i 
els Diablots de Granollers escal-
fen motors per a l'arribada del rei 
Carnestoltes a la ciutat, que serà 
divendres (17.30 h) a la Porxada, 
on es cantaran els versots i es lle-
girà l'edicte de Carnaval. Diven-
dres, l'Abat dels Bojos va explicar, 
en una roda de premsa especial 
en què els Diablots exercien de 
periodistes, com s'esdevindran 
els actes del Carnaval, que s'allar-
garan durant dues setmanes.

A la presentació, l'Abat alertava 
la ciutadania que no esperessin 
que parlés cap regidor ni l'alcal-
de, així com demanava que no es 
trenqués res "perquè tenim tots 
els paletes de la ciutat repin-
tant carrils bici", ironitzava.

Seguidament, entrava en matè-
ria i detallava el programa festiu 
que s'iniciarà divendres i continu-
arà el dijous 28 de febrer (17 h), 
amb la celebració del 8è concurs 
de truites, un esdeveniment en 

què els Diablots conviden tothom 
a presentar les seves creacions 
gastronòmiques, amb l’ou com a 
protagonista. Aquest any, com a 
novetat hi haurà una demostra-
ció culinària de la truita de l'Abat 
i es farà a la Casa de Cultura Sant 
Francesc –no a la Porxada, com 
fins ara–.

L’endemà, divendres 1 de març 
(10.30 h), algunes escoles faran la 
seva ofrena dels ous al Rei Carnes-
toltes a la Porxada, i a les 18 h serà 

el torn de les entitats. El mateix 
dia a les 17.30 h a la Troca, a Roca 
Umbert, i amb la col·laboració de 
l'Escola Estudi de Perruqueria 
Margaret i Mimetic Studio, es con-
vida tots els nens i nenes al taller 
de disfresses i maquillatge. 

El dissabte 2 de març es podrà 
fer ofrena dels ous al Carnestoltes, 
que serà a l’ajuntament durant tot 
el dia. A les 17.30 h es farà una 
cercavila infantil a la plaça de la 
Corona, que culminarà a les 18 h a 
la Porxada amb el ball de disfres-
ses, animat amb el grup Xiula.

Per als més nocturns, la festa 
continuarà a les 23.30 h a la Nau 
B1, amb el Carnaval a la fàbrica, 
amb un concert de Pirat’s Sound 
Systema i DJ Animal i el concurs 
de disfresses organitzat pel Jovent 
Ignorat amb el suport de Roca 
Umbert (l'entrada té un preu de 
6 euros, anticipada a www.escena-
gran.cat, o 8 euros el mateix dia).

La rua de les comparses
Diumenge 3 de març arriba el 
moment de la demostració de cre-
ativitat i originalitat dels grups 
participants a la rua. Per partici-
par-hi hi ha temps per inscriure's 
fins al 22 de febrer a través de la 
seu electrònica de l'Ajuntament 
(clicant a tramitar, emplenant la 
fitxa i clicant el botó signar i en-
viar). Les comparses que s'inscri-
guin fora de termini no entraran al 
concurs i desfilaran al final de la 
rua. A les 17.30 h es concentraran 
les comparses al carrer Roger de 
Flor i a les 18 h començarà la rua, 
encapçalada per l’Abat dels Bo-
jos i els Diablots, per fer cap a la 
Porxada. A partir de les 20 h, amb 

M.e.

ESCALFANT MOTORS  L'Abat dels Bojos i els Diablots van presentar el programa d'actes del Carnaval a la Porxada

FESTES POPULARS  L'ABAT DELS BOJOS I ELS DIABLOTS HAN PRESENTAT EL PROGRAMA D'ACTIVITATS DEL CARNAVAL, QUE S'ALLARGARÀ FINS AL 10 DE MARÇ

animació disco, es lliuraran els 
premis del concurs de comparses. 

I per concloure els dies de gres-
ca, dimecres 6 de març, a partir de 
les 11 h, es farà la vetlla de Sa Ma-
jestat Carnestoltes a la Porxada, i a 
les 17.30 h es procedirà a l’enter-
rament de la sardina. Finalment, a 
les 18.30 h, la vida d’en Carnestol-
tes arribarà al final i s’instaurarà 
el regnat de la Vella Quaresma. 

Enguany, el Ball de Gitanes de 
Granollers tancarà el programa 
d'actes, el diumenge 10 de març.  

A les Franqueses

Les Franqueses també viurà el Car-
naval, sobretot el dissabte 2 de març 
amb la rua que recorrerà els carrers de 
Corró d'Avall a partir de les 17 h, des del 
carrer del Migdia cap a la carretera de 
Ribes i fins a la plaça de l'Ajuntament. 
Un cop arribada a la plaça, a les 17.45 h 
hi haurà l'exhibició de comparses, amb 
animació i xocolatada. Els premis a les 
comparses es lliuraran a les 19.45 h.

A Bellavista el Carnaval també serà 
el dia 2 de març, amb la trobada i fo-
tografia de les comparses, a les 17.30 
h, i la rua, a partir de les 18 h. Les com-
parses desfilaran pel passeig Andalu-
sia, carrer Travessia, plaça Catalunya, 
carrer Provença, plaça Espanya, carrer 
Girona, carrer Orient i plaça Major. Allà, 
a les 19.30 h, es lliuraran els premis de 
disfreses, i es farà una xocolatada i ball 
popular per cloure la festa.

LES RUES DE CORRÓ 
D'AVALL I BELLAVISTA 
SERAN EL DIA 2

El rei Carnestoltes arriba 
divendres a la Porxada
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CRÍTICA TEATRAL  EL TAG REP DIVENDRES UNA DOBLES SESSIÓ D''ESCAPE ROOM' AMB JOEL JOAN

Una comèdia que ningú no 
hauria de deixar 'escapar'

GRANOLLERS. La comèdia triom-
fadora de la cartellera teatral 
barcelonina d’aquesta tempora-
da arriba, en sessió doble, aquest 
dissabte al Teatre Auditori. Des-
prés de l’èxit de la sèrie de TV3 El 
crac, el tàndem Joel Joan i Hèctor 
Claramunt ha tornat a crear un 
guió conjunt, en aquest cas teatral 
i amb el títol Escape room.

El muntatge té tots els ingredi-
ents perquè es converteixi en una 
obra llaminera per a tots els pú-
blics. Sobre l’escenari hi ha quatre 
grans actors coneguts de l’escena 

actual catalana i familiaritzats 
amb el gènere de la comèdia. El 
mateix Joel Joan, Àgata Roca, Oriol 
Vila i Paula Vives presenten dues 
parelles que durant 90 minuts 
hauran d’intentar sortir d’un esca-
pe room ambientat en el nazisme i 
en què un simple joc d’escapisme 
no és tan innocent com pot sem-
blar d’entrada.

La interpretació de tots ells és 
fresca, enginyosa i tots quatre sa-
ben perfilar les misèries de cada 

T.goya

A ESCENA  Els actors són personatges que han de sortir de la cambra tancada

un dels personatges que presen-
ten. A més, la localització –tot pas-
sa al barri d’Hostafrancs– fa que 
l'obra sigui molt més propera.

El moment actual polític agafa 
un gran protagonisme al llarg de 
tota l’obra i barrejat amb el pate-
tisme dels protagonistes, el públic 
aconsegueix submergir-se, de se-
guida, en aquest joc de moda ser-
vit en forma d’enginyosos gags i 
una escenografia que li escau com 
l'anell al dit.  clara m. clavell

Dv 22 de febrer
A les 18.30 h i a les 21 h
Al Teatre Auditori de Granollers
Preu: 25 euros (zona A)
            12 euros (zona B)

	Títol. Escape room
	Autor. Joel Joan i Héctor
 Claramunt
	Repartiment. Joel Joan, 
 Àgata Roca, Oriol Vila 
 i Paula Vives
	Estrena. Novembre de 2018
     al Teatre Goya

LES FRANQUESES. A la Maria, una 
nena amb molta imaginació, li en-
canten els contes, històries i aven-
tures que li explica el seu avi, amb 
el qual passa totes les tardes ju-
gant a ser Peter Pan. Aquest és el 

punt de partida de l'obra Adéu Pe-
ter Pan, que la companyia Festuc 
Teatre portarà dissabte (18 h) al 
Centre Cultural de Corró d'Avall, 
en el marc del 13è cicle d'espec-
tacles infantils i familiars de les 

FAMILIAR  13è CICLE D'ESPECTACLES INFANTILS AL CENTRE CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL

Festuc Teatre dirà 'Adéu 
Peter Pan' amb un conte

Franqueses. Es tracta d'un espec-
tacle amb titelles i actors, sensible 
i divertit, que tracta sobre la com-
plicitat entre infants i avis, amb 
una acurada posada en escena.

Adéu Peter Pan ha guanyat el 
premi a millor espectacle infantil 
a les 21a Fira de Teatre de Caste-
lla i Lleó 2018 i va ser finalista al 
Premi Xarxa Alcover de la Mostra 
d'Igualada.  m.e.

GRANOLLERS. Elisir d’Amore és una 
de les òperes més entranyables de 
tot el repertori operístic, una 
de les òperes còmiques 
i romàntiques més de-
licioses de la història 
del gènere. Diumenge, 
els Amics de l'Òpera de 
Sabadell portaran aquesta 
obra de Gaetano Donizetti, úl-
tim representant de l’òpe-
ra bufa italiana, al Teatre 
Auditori de Granollers 
(TAG).

El protagonista d'Elisir d'Amore 
és Nemorino, un ximplet adorable 
a qui tothom pren per un babau 
per un no-res. Potser sí que és 
una mica ingenu, però ell sap el 
que vol i res no el pot aturar per 
tal d’aconseguir-ho. Així, creient 
absolutament en la història del 
filtre d’amor que va unir Tristany 
i Isolda per sempre en un amor 
apassionat, el seu raonament és 
que pot intentar el mateix per tal 
d’aconseguir Adina, la noia plena 
de qualitats de qui està bojament 
enamorat.

L’arribada al poble del xerrai-
re Dulcamara, un venedor de re-
meis i pocions de pa sucat amb 
oli, és l’oportunitat que esperava, 

L'òpera còmica i romàntica 
'Elisir d'Amore' arriba al TAG

ARTS ESCÈNIQUES  A CÀRREC D'AMICS DE L'ÒPERA DE SABADELL

Dg 24 de febrer, 18 h
Teatre Auditori. Preu: 50 € (25, zona B)

i l’astut comerciant li ven “l’elixir 
d’amor de la reina Isolda”, quan 
en realitat és una ampolla de vi. 
Sigui com sigui, al final Adina és 
seva i ell, sempre innocent, està 
convençut que ha estat gràcies al 
famós elixir.

Aquest és l’argument de l’òpera 
en dos actes amb llibret de Felice 
Romani i música de Gaetano Do-
nizetti. L’òpera va ser estrenada al 
Teatre della Canobbiana de Milà el 
12 de maig de 1832. Al Gran Tea-
tre del Liceu es va estrenar el 5 de 
febrer de 1848, i hi ha estat repre-
sentada 93 vegades. i m.e.

Tag

CARTELL  'Elisir d'Amore'

I 'LA RATETA QUE ESCOMBRAVA  
L'ESCALETA', DIUMENGE A SANT FRANCESC
n Festuc Teatre serà també la companyia encarregada de l'espectacle familiar 
de diumenge (17.30 h) a la Casa de Cultura Sant Francesc. En aquesta ocasió hi 
durà l'espectacle La rateta que escombrava l'escaleta, un espectacle amb titelles, 
teatre i música que explica el conte clàssic de Charles Perrault, en què la rateta 
que es queixava d'una vida avorrida i monòtona veu com un llacet li revoluciona  
el dia a dia, i com un seguit de pretendents l'intentaran seduir per poder-s'hi 
casar. L'adaptació del conte ha estat dirigida per Pere Pàmpols i interpretada  
per Íngrid Teixidó i el mateix director, i té música de Franki Moreno. El preu és
de 5 euros per als adults i 4 per als menors de 16 anys (2 per als socis de l'AC).

La fitxa artística
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SOZIEDAD ALKOHOLIKA 
ENCÉN UNA NAU B1 
PLENA A VESSAR

Amb tres dècades sobre els escenaris, Soziedad Alkoholika (SA) sap com encen-
dre el seu públic, que dissabte va omplir la Nau B1 de gom a gom, amb la gira del 
30è aniversari de la banda basca i la presentació del disc Sistema antisocial. La 
contundència del mític grup de hardcore i trash metal no va decebre la pista, que 
va accelerar-se en sentir alguns dels temes més representatius de la trajectòria 
de SA, com Ratas, Cuando nada vale nada i Peces mutantes.

Daruma organitza una 
conversa amb Ivette Nadal 
sobre salut i procés de creació 
L’associació de familiars de ma-
lalts mentals del Vallès Oriental 
Daruma ha organitzat per avui,  
dijous (19 h), al restaurant lli-
breria Anònims, la xerrada Invi-
siblement visible, a càrrec d'Ivette 
Nadal. La cantautora granollerina 
hi explicarà la vinculació entre la 
seva recuperació de salut –des-
prés de patir una anorèxia– amb 
el procés creatiu de la seva po-

esia, tot recitant-ne algunes i can-
tant algunes de les seves peces. 

Amb el disc Tornar a mare, Na-
dal va fer un cant per desestigma-
titzar els transtorns alimentaris. 
La lluita per fer visible la part més 
psicològica i emocional d'aquests 
trastorns –lluny del vessant més 
superficial– també ha desembo-
cat en el seu darrer poemari, Ar-
bres, mars, desconcerts. i

GRANOLLERS. L’aposta pel talent 
local de JazzGranollers és inqües-
tionable. Enguany ho palesa amb 
un seguit de propostes al 29è 
Festival de Jazz, com la d'aquest 
divendres (22 h) al Casino, on hi 
aterrarà el granollerí Albert Mar-
quès, des de fa uns anys establert 
a Nova York. De fet, el pianista 
portarà a la seva ciutat natal el 
nou projecte que ja ha presentat 
als Estats Units i que compta amb 
el cantaor i saxo Antonio Lizana 
–guanyador d'un Grammy 2015 
amb Arturo O'Farrill–. Ambdós 
van donar a conèixer la seva fu-
sió de jazz i flamenc al Festival 
de Flamenc de Nova York i van 
decidir portar més enllà aquesta 
col·laboració per explorar noves 
direccions musicals amb un pro-
jecte que divendres es presenta 
per primer cop a Catalunya.

Marquès i Lizana estaran també 
acompanyats dels reconeguts mú-
sics Manel Fortià, al contrabaix, i 
Marc Miralta, a la bateria.

Albert Marquès va ser també al 
Festival de Jazz de Granollers fa 
dos anys, quan va ser l'encarregat 

de cloure'l amb un repertori con-
temporani i de latin jazz, acompa-
nyat, precisament, de Zack O'Far-
rill, fill d'Arturo O'Farrill. 

La trajectòria
Marquès va estudiar al Liceu de 
Barcelona i fa anys que viu fora 
de Catalunya. Amb 22 anys va 
anar a viure a París on va tocar 
amb músics importants de l’esce-
na francesa com Pierre Perchaud 
o Rémi Vignolo. Durant la seva es-
tada a Nova York ha participat a 
concerts d’alt nivell. Des de 2011, 
viu a Nova York on toca amb la fa-
mília O’Farrill. El músic ha actuat 
al Birdland, Blue Note, Stone, Fat 
Cat, Duc des Lombards, Jamboree 
i una llarga llista de clubs i festi-
vals als dos costats de l’Atlàntic 
incloent el llegendari Festival de 
Jazz de Mont-real.

Ha enregistrat cinc àlbums com 
a líder i ha treballat amb nom-
brosos projectes com a sideman 
a l’Estat espanyol, França i als 
Estats Units amb músics com Nir 
Felder, Gilad Hekselman i Ari Ho-
enig, entre d'altres. i m.eras

Albert Marquès 
fusionarà jazz i 
flamenc al Casino

jordi ganduxé

MÚSICA  EL PIANISTA GRANOLLERÍ SERÀ AL FESTIVAL DE JAZZ LA BANDA BASCA VA EXHAURIR LES ENTRADES PER AL SEU CONTUNDENT DIRECTE

LITERATURA  AVUI, DIJOUS, AL RESTAURANT ANÒNIMS

Jesse & James actuarà al Gra
El Concert de Lluna Plena, que Asgram organitza a l'equipament juvenil 
Gra, comptarà dissabte (20.30 h) amb la formació granollerina Jesse & 
James, nascuda el 2010 de la mà de Miquel Fernández –guitarra i veu 
principal–, Alberto Rocha –guitarra solista i veus–, Gerard Porta –teclat 
i veus–, Crisant Palau –bateria– i Quico Gil –baix–. Després d'uns inicis 
en què el country i el pop hi van ser molt presents i d'alguns canvis a la 
formació, actualment Jesse & James versiona clàssics del rock i l'indie, 
com temes de Franz Ferdinand, Strokes, Red Hot Chili Peppers, Stevie 
Wonder, Pulp, Blur i The Black Keys, entre d'altres. 

Antonio Orozco 
ajorna els concerts 
al TAG per un virus
Els concerts d’Antonio Orozco pre-
vistos per al cap de setmana passat 
al Teatre Auditori de Granollers van 
quedar ajornats a causa d’una infec-
ció viral severa del cantant. El pri-
mer concert, previst per dissabte, es 
farà dimecres 13 de març (21 h), de 
manera que les entrades adquirides 
per al 16 de febrer seran vàlides per 
al 13 de març, mantenint la butaca 
assignada. La data del segon con-
cert serà el dijous 14 de març (21 
h). Les persones que prefereixin la 
devolució de les entrades només 
han de comunicar-ho a les taquilles 
del teatre abans de l'1 de març. 
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HANDBOL. DISSABTE 23, 15.00 h
Azoty Pulawy SA - Fraikin BM Granollers
amb Aitor Compañón
BÀSQUET. DISSABTE 23, 18.05 h
Sol Gironès Bisbal Basquet - CB Granollers
 amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 24, 12.00 h
UE Sant Andreu - EC Granollers
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

Previsió meteorològica
de dijous 21 al diumenge 24 de febrer

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

16º 3º 16º 3º 17º 3º 17º 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 Fraqueses
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205 
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11

Programació Esportiva

GRANOLLERS. El taller Sarandaca 
de Granollers és un dels tres es-
pais protagonistes del llibre que 
acaba de publicar Pagès Editors, 
Escultors de la festa, sobre la pro-
fessió de disseny i construcció 
d’imatgeria festiva –dracs, ge-
gants, capgrossos i bestiari festiu 
divers–. Escultors de la festa, una 
obra de Manel Güell, posa el focus 
també en els tallers Ventura&Hos-
ta i Dolors, de Vilafranca i Barcelo-
na, respectivament. 

El llibre, que es presentarà di-
lluns al mateix taller Sarandaca 
(19.30 h) –situat a Roca Umbert–, 
és un document que presenta les 
biografies, l’evolució dels tallers i 

les seves opinions sobre la festa 
popular mitjançant entrevistes en 
profunditat. L’obra també és un 

pagès ediTors

POPULAR  PAGÈS EDITORS HA PUBLICAT EL VOLUM SOBRE LA CONSTRUCCIÓ D'IMATGERIA FESTIVA

El taller Sarandaca protagonitza 
el llibre 'Escultors de la festa'

Taller de ceràmica 
amb Mercè Garolera
L'Espai d'Arts de Roca Umbert aco-
llirà diumenge un taller de ceràmi-
ca a càrrec de Mercè Garolera adre-
çat a famílies amb infants de 6 a 10 
anys i en el marc del programa Els 
monstres no fan por; l'art contem-
porani tampoc. Els infants crearan 
una peça d’argila utilitzant la tèc-
nica de construcció a base de tires.

GRANOLLERS.  El centre de cultura de la pau Can Jonch inaugurarà di-
marts l'exposició Montserrat Roig, cronista d'un temps i d'un país, una 
mostra que repassa la trajectòria professional i personal de l'escriptora 
i periodista a partir de fragments dels seus textos i una vintena de fo-
tografies de Pilar Aymerich, de l’arxiu familiar Sempere Roig i del fons 
Montserrat Roig de l’Arxiu Nacional de Catalunya. L’exposició, comissa-
riada per Marta Corcoy, ha estat produïda pel Memorial Democràtic so-
bre una idea original de l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya 
i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.   

Can Jonch inaugura 'Montserrat 
Roig, cronista d'un temps i d'un país'

recopilatori detallat de les tècni-
ques i els materials de construcció 
que els protagonistes fan servir 
en el seu dia a dia.

A més, el llibre es completa amb 
un inventari dels aproximats 1.000 
elements construïts pels tres ta-
llers des dels seus inicis fins l’any 
2018. També proposa una reflexió 
sobre la festa des d’una perspecti-
va etnogràfica, folklòrica i sociolò-
gica, amb articles de Bienve Moya, 
Amadeu Carbó, Xavier Cordomí, 
Paco Cruz i una entrevista amb Jo 
Farb Hernández. Escultors de la 
festa recull 270 imatges, la majo-
ria inèdites, de la imatgeria festiva 
dels tres tallers.  m.e.

ÈXIT DE LA CALÇOTADA 
ORGANITZADA 
PEL CE LLERONA
LES FRANQUESES.  La calçotada del CE 
Llerona s'ha convertit en un dels actes 
més populars del calendari d'hivern 
del poble. L'activitat aplega, a banda 
de persones vinculades al club, altres 
lleronins i franquesins que diumenge 
van omplir l'envelat de les antigues  
escoles de Llerona per menjar els mi-
lers de calçots que es van cuinar.

jordi ganduxé

CENTENARS DE PERSONES S'APLEGUEN A L'ENVELAT DE LES ANTIGUES ESCOLES
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Continuar fent 'La Bugada'
Els dijous Roca Umbert continua el taller comunitari 
La Bugada, adreçat a dones i que recrea metafòricament  
la trobada íntima i còmplice entre les dones que  
rentaven roba en un safareig. El resultat del taller  
es prentarà el 12 d'abril.

Escena grAn proposa aquest dissabte (21 h), al Teatre Can Palots de Canovelles, 
l'obra La noia de la làmpada, una potent producció de la Sala Flyhard, dirigida 
i ideada per Marta Aran –finalista al Torneig de dramatúriga catalana 2018– i 
interpretada per Oriol Casals, Lara Díaz, Andrea Portella i Marta Vila. El muntatge 
fa una sacsejada a la visió de la maternitat idíl·lica i idealitzada, a través de l'Alba, 
una noia que està a punt de complir el seu somni dins el món laboral, però es 
queda embarassada, la qual cosa ho canvia tot. "Sempre ens han dit que quan 
siguem pares serà la millor experiència de la nostra vida, però què passaria  
si aquest embaràs vingués quan estàs a punt de complir el teu somni vital i  
la decisió de tenir aquest fill pogués trencar tota la teva ambició laboral en  
un futur?", planteja Aran. Doncs la resposta –o una d'elles–, serà dissabte  
a Can Palots. L'entrada té un preu de 12 euros (6 amb el descompte per a joves).

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 21
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Curs de maquillatge
18 h Centre Cultural de Bellavista
Febrer Científic. 
Taller de mecànica orbital

DIVENDRES, 22
18 h Centre Cultural de Bellavista
Febrer Científic. Taller d'experiments
21 h Hotel Ciutat de Granollers
23a Nit de l'Esport

DISSABTE, 23
11 h Centre Cultural de Bellavista
Febrer Científic. 
Taller de química: petits científics
15 h Consell Esportiu del Vallès 
Oriental
Cloenda del Torneig d'escacs
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
13è Cicle d'espectacles familiars. 
Adéu Peter Pan, de Festuc Teatre 

DIUMENGE, 24
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats

DIMARTS, 26
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Fem exposició Dia de la Dona

can paloTs

DIJOUS, 21
19 h Gra. Restaurant Anònims
Xerrada Invisiblement visible,  
amb Ivette Nadal
20 h Museu de Granollers
Ponència. Les ineficiències  
mediambientals de l'agricultura  
moderna. El cas del Vallès (1956-2009)
20 h Cinema Edison
Book club, de Bill Holderman
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència. (Inspiració + motivació) 
x Acció: Transformació,  
a càrrec de Xavier Plana

DIVENDRES, 22
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les mans!
17.30 h Plaça de la Corona 
Arribada de l'Abat dels bojos
18 h Espai Tranquil Barbany 
Xerrada. L'impuls de la vida,  
amb Sergi Marraco
19 h Cinema Edison
Call me by your name  
de Luca Guadagnino
21 h Teatre Auditori de Granollers 
Teatre. Escape Room, amb Joel Joan
21.30 h Cinema Edison
Book club
22 h Casino de Granollers 
Festival de Jazz. Albert Marquès Trio  
+ Antonio Lizana

DISSABTE, 23
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea  
d'Aturats de Granollers
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)

AGENDA

Can Palots rep 'La noia de la 
làmpada', de la Sala Flyhard

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. 

10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. 16-36 mesos
16.15 h Ocine Granollers
Cicle de cinema infantil en català.  
Hotel Transsilvània 3
16.45 i 19 h Museu Ciències Naturals
Planetari familiar de febrer
 18 i 20.30 h Cinema Edison
Book club
18 h Plaça de l'Església
28a Cursa de Gegants
20 h Equipament juvenil Gra
Concert de Lluna Plena
22.30 h Cinema Edison
La casa de Jack, de Lars Von Trier 
23 h Casino
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE, 24
10.30 h Carrer Esteve Terrades 
La Mitja 2019
11 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Taller de ceràmica per a famílies amb 
infants de 6 a 10 anys. Els monstres  
no fan por, l'art contemporani tampoc
18 h Casino
Ball social 
18 h Cinema Edison
Call me by your name
20.30 h Cinema Edison
Book club

DILLUNS, 25 
18 h Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura

DIMARTS, 26
10 h Can Jonch
Montserrat Roig, cronista d'un temps 
i d'un país. Repàs a la seva trajectòria 
amb fragments de textos i fotografies 
de Pilar Aymerich
18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
Agevo. Shakespeare al cinema,  
guia bàsica, a càrrec de l'advocat  
i periodista Albert Beorlegui

Fins al 24 de febrer
Centre cívic Palou
Palou, temps enrere, de l'Arxiu 
Municipal. Fins al 31 de març 
Can Jonch
Exposició Montserrat Roig, 
cronista d'un temps i d'un país. 
S'inaugurarà dimarts 
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

19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica

DIMECRES, 27
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. 16-36 mesos 
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes en anglès per 
a majors de 4 anys
19 h Biblioteca Can Pedrals
Literature and characters.  
Conversa en anglès sobre literatura
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