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EN PORTADA

Cada cinc anys, des de 2003, l’Ajuntament de Gra-
nollers encarrega un doble estudi sobre comerç 
basat en més de 1.000 enquestes a consumidors: 
un sobre els hàbits de compra i consum de perso-
nes residents a Granollers i un altre sobre l’atracti-
vitat comercial de la ciutat per a persones de fora. 
A grans trets, els estudis destaquen que Grano-
llers sap retenir la fuita de compra –només el 6% 
de granollerins compren fora de la ciutat– i que 
el 87% de visitants de la ciutat ho fan per la seva 
oferta comercial. 

Pel que fa als hàbits de compra i consum dels 
granollerins, s'indica que el 94% opten per fer les 
seves compres a la ciutat, especialment en produc-
tes d’alimentació, perfumeria, i roba i calçat. Pel 
que fa a la fuita comercial global, del 6%, es de-
tecta un increment de veïns que es desplacen a les 
Franqueses en detriment de Canovelles, que perd 
atractivitat comercial, així com a Barcelona i Saba-
dell, on hi ha més superfícies especialitzades. Se-
gons l’Ajuntament, la fidelització amb el comerç de 

Josep Mayoral: “Els veïns de Granollers juguem
amb la samarreta de la ciutat a l’hora de comprar”

la ciutat es constata amb una gran agenda de fires, 
el mercat del dijous i una bona oferta de botigues 
especialitzades i franquiciades, a més d’una bona 
xarxa de supermercats i de botigues tradicionals 
i especialitzades que permeten fer gairebé totes 
les compres a la ciutat. “Els veïns de Granollers 
juguem amb la samarreta de la ciutat a l’hora 
de comprar”, considera l’alcalde, Josep Mayoral. 
Altres dades són que el 53% dels compradors gas-
ten més de 400 euros mensuals en alimentació 
–un 16% més que fa cinc anys–, i que la despesa 
mitjana en consum de productes no alimentaris ha 
crescut notablement els darrers cinc anys. 

Els consumidors de Granollers puntuen l’ofer-
ta comercial de la ciutat amb una nota mitjana de 
7,55, i valoren especialment els horaris, la pro-
fessionalitat, la varietat i la qualitat del producte, 
així com els serveis complementaris a l’oferta co-
mercial. De fet, la valoració de l’oferta comercial 
del conjunt de la comarca és un punt inferior, del 
6,58, i segons destacaven l’alcalde i la regidora de 

Promoció Econòmica, Andrea Canelo, “només els 
veïns de Barcelona valoren amb millor nota 
l’oferta comercial de la seva ciutat”. 

Pel que fa a alimentació, el 59% dels granollerins 
trien abastir-se als supermercats, 15 punts menys 
que fa 10 anys, quan arribava al 74%. El mercat mu-
nicipal perd un 7% d’usuaris en només 5 anys, i en 
canvi creix el nombre de consumidors que aposten 
per adquirir aliments directament del pagès o el 
productor –un 2%–. Sobre això, el mercat del dis-
sabte de la plaça de la Corona, actiu des de fa dos 
anys, és valorat positivament. “Granollers té para·
des al carrer 200 dies a l’any”, recorda l’alcalde.

D’altra banda, la botiga tradicional perd quota de 
mercat sobretot en drogueria i perfumeria, equi-
pament de la llar, roba i calçat –amb un descens 
del 40%– i lleure, en tots els casos en favor de les 
superfícies especialitzades i del comerç electrònic. 
En conjunt, l’índex de vendes de les grans super-
fícies es redueixen molt per sobre de l’índex de 
vendes del comerç minorista, que pràcticament es 
manté respecte a cinc anys enrere.

Més compradors de fora
Pel que fa a l’atractivitat comercial de Granollers, 
és a dir, els compradors que vénen de fora de la 
ciutat –cinc de cada deu–, el 75% provenen dels 
municipis més propers, com les Franqueses i Ca-
novelles, tot i que la xifra és un 10% inferior a la 
de fa cinc anys. Cada cop les procedències són més 
diverses, i entre les 580 enquestes fetes a peu de 
carrer a persones de fora de Granollers al novem-
bre es van detectar 91 municipis diferents. 

Segons l’estudi, els compradors de fora de la ciu-
tat han passat del 30% el 2008 al 50% el 2018, i 
gairebé nou de cada deu visiten Granollers pel 
comerç, sobretot per les franquícies i botigues es-
pecialitzades. L’estudi també aprofundeix valora 
aspectes com la mobilitat: el 70% accedeixen a Gra-
nollers en vehicle privat, mentre que el 12% ho fa 
a peu des de municipis veïns, el 9% en tren i el 8% 
en autobús. La dificultat per trobar aparcament és 
la nota més negativa del comerç a la ciutat, ja que el 
65% de visitants la suspenen en aquest aspecte, tot 
i que el 56% aparquen el vehicle al carrer en espais 
gratuïts i el 16% poden fer-ho en zona blava.

Finalment, pel que fa als productes més consu-
mits pels compradors de fora, la roba i el calçat 
encapçalen el rànquing (57%), seguit de l’alimen-
tació fresca (18%). Com en el cas dels granollerins, 
el pressupost de compra també ha augmentat els 
últims anys, tot i que la freqüència del desplaça-
ment a la ciutat s’ha reduït i cada cop són més els 
compradors que visiten la ciutat de manera molt 
ocasional –del 18% al 32% en cinc anys–. i x.l.

DELS GRANOLLERINS
compren habitualment 
a la ciutat, sobretot 
alimentació, roba i calçat 
i drogueria perfumeria

94%

           Granollers, pol
d'atracció comercial

arxiu

VITALITAT COMERCIAL  Granollers és la ciutat mitjana de Catalunya amb més botigues per habitant

Tot i el bon estat de salut 
del comerç a Granollers, 
de l’estudi es desprèn 
que el futur passa 
pel comerç electrònic
i per ampliar l’oferta de 
botigues especialitzades

DELS CLIENTS DE LES
botigues de la ciutat són 
de fora de Granollers, 
sobretot de Canovelles
i les Franqueses

50%

DELS CONSUMIDORS
de fora de la ciutat 
suspenen la 
disponibilitat 
d’aparcament al centre

65%
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Detingut un dels agressors
sexuals de les Franqueses

CONCENTRACIÓ  Acte de rebuig a les agressions sexuals a les Franqueses

LES FRANQUESES. Els Mossos d'Es-
quadra van detenir divendres un 
dels presumptes autors de les 
dues agressions sexuals que van 
tenir lloc la setmana passada a 
Corró d'Avall en poques hores de 
diferència, i el jutge va decretar-ne 
l'ingrés a presó dilluns. Segons han 
confirmat els Mossos, després d'un 
treball exhaustiu d'investigació 
s'ha pogut identificar i detenir un 
dels presumptes autors, del qual 
no n'ha transcendit ni l'edat, ni la 
nacionalitat ni el veïnatge. Va ser 
detingut divendres de la setmana 
passada, 22 de febrer, i dilluns 25 
va passar a disposició del jutge, qui 
va decretar-ne l'ingrés a presó. Pel 
que fa a l'altre cas, els Mossos conti-
nuen els treballs d'investigació per 
identificar-ne i localitzar l'autor.

Una de les agressions sexuals es 
va produir el 15 de febrer quan un 
desconegut va agredir una veïna 
de Corró d’Avall en el moment en 
què intentava accedir al seu habi-
tatge, mentre que l'altra es va pro-
duir just l'endemà, 16 de febrer, 
a una altra veïna en un edifici de 
Corró d’Avall. Segons tots els in-
dicis, es tractaria de dos casos aï-
llats, sense relació entre ells.

Divendres, unes 200 persones 
van concentrar-se divendres a la 
tarda a la plaça de l'Ajuntament 

SUCCESSOS  DILLUNS VA PASSAR A DISPOSICIÓ DEL JUTGE, QUI VA DECRETAR-NE L'INGRÉS A PRESÓ

xavier solanas

Estafes per InternetLa CUP organitza un debat sobre feminisme
La Guàrdia Civil ha desarticulat una banda criminal 
que va cometre 33 estafes per internet arreu de l'Estat 
–a municipis com Granollers–. El grup usava el mètode 
del pishing –enviar correus fent-se passar per bancs 
per aconseguir l'usuari i contrasenya dels comptes–. 

Dissabte (18.30 h), La Filadora (c. Navarra, 14) acollirà el  
debat Dia a dia, teixim feminismes, organitzat per la CUP i amb  
la filòsofa i activista Jule Goikoetxea, l'activista trans Èric Sancho 
Bru i la periodista i investigadora social Sara Cuentas.  
L'acte es clourà amb un sopar i concert.

SOCIETAT

per rebutjar i condemnar aquests 
episodis d'agressions sexuals. La 
concentració, impulsada per l'As-
sociació Mirall, pretenia alhora 
donar suport a les víctimes i re-
clamar que "no volem viure amb 
por ni ser valentes, sinó lliures".

Durant la concentració, repre-
sentants de l'Associació Mirall van 
llegir un manifest de rebuig a les 
agressions sexuals: "És important 
desvincular aquesta violència 
de la intimitat i el desig i com·
prendre que la seva finalitat no 
és sexual, sinó que està relacio·
nada amb el poder, la dominació 
i el càstig", deia el manifest.

"Les dones no tenim cap res·

GRANOLLERS. El ple de l'Ajuntament 
dóna suport a la vaga internacional 
del Dia de les Dones, el 8 de març, 
per mitjà d'una moció aprovada per 
tots els grups, excepte Cs i PP –que 
es van abstenir, molestos perquè en 
el preàmbul s'apunta que les seves 
formacions no defensen els drets 
de les dones–. Aquesta, però, no va 
ser l'única moció que es va presen-
tar al plenari en relació, no només 
al suport, sinó també a l'adhesió a la 
vaga del 8-M. La CUP, amb esmenes 
d'ERC, va presentar una altra pro-
posta de resolució, que subscriu el 
Manifest de la Vaga Feminista, que 
només va ser votada per les dues 
formacions proposants. Els altres 

grups municipals consideraven que 
s'hi vinculaven aspectes que van 
més enllà de la reivindicació femi-
nista –com treballar per la remu-
nicipalització i exigir la llibertat de 
les preses polítiques i el retorn de 
les exiliades– i que no volien subs-
criure. La CUP denunciava la manca 
de voluntat del PSC de negociar la 
seva moció, presentada abans que 
la del govern, i considerava que 
"el feminisme del PSC ha quedat 
palès en la seva defensa del rè·
gim del 78, quan el feminisme 
va de voluntats transformado·
res estructurals". [Més informa-
ció dels actes a l'entorn del 8-M a la 
pàgina 26].  M.E.

Suport a la vaga del 8-M
IGUALTAT  EL PLE APROVA UNA MOCIÓ DEL DIA DE LES DONES

GRANOLLERS ACORDA INCLOURE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERE A L'URBANISME
n El ple aprovava una moció, presentada per ERC i amb aportacions de la CUP i del 
PDeCAT, per a la inclusió de la perspectiva de gènere en l'urbanisme de Granollers. 
L'acord inclou vincular el disseny urbà i la violència masclista per evitar entorns que 
provoquin inseguretat i incomoditat per a les dones, tot garantint la visibilitat,  
la correcta il·luminació i l’alternativa de recorreguts. A més, l'Ajuntament es 
compromet a realitzar un mapa i auditoria dels punts negres en matèria de 
gènere i barreres arquitèctoniques en l’urbanisme de la ciutat, i a partir d'aquest 
mata, adoptar les mesures pertinents de manera immediata per pal·liar-ne les 
conseqüències, prioritzant aquelles que afectin a la seguretat i la sensació de 
comoditat de les dones en l’espai públic. La moció, aprovada gràcies als vots 
favorables del PSC, PDeCAT-DC, ERC i CUP –i amb l'abstenció de Cs i PP– vol 
posar en valor la seguretat a l'espai públic i la "no neutralitat de l'urbanisme", 
apuntava la republicana Núria Maynou. El portaveu del PDeCAT, Àlex Sastre, 
explicava que el seu grup havia proposat incorporar un informe de les mesures 
proposades perquè no quedin sense concreció, mentre que el regidor socialista 
Jordi Terrades assegurava que el pla d'igualtat inclou mesures en aquest sentit.

ponsabilitat en la violència que 
patim; no importa l'hora, el 
lloc, la manera de vestir, l'edat 
o la relació que es tingui amb 
l'agressor. La violència sem·
pre és responsabilitat de qui la 
practica", expressava el text.

Bandera lila a l'Ajuntament
D'altra banda, una bandera de 
color lila oneja al balcó de l'Ajun-
tament de les Franqueses com a 
mostra de rebuig a les agressions 
sexuals que han patit dues dones 
al municipi. D'aquesta manera, el 
consistori vol posar de manifest la 
seva més ferma condemna davant 
de la violència masclista. i x.l.

Unes 200 persones es concentren per rebutjar la violència masclista

Dues mocions, cap aprovada unànimement
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GRANOLLERS. Aquest mandat el go-
vern local es va marcar un itinerari, 
explicava l'alcalde Josep Mayoral, 
que s'iniciava el 2017 amb la consti-
tució del Consell de Ciutat, "amb un 
primer encàrrec: treballar un re·
glament de participació ciutada·
na amb noves mirades i perspec·
tives, i a partir dels inputs de la 
ciutadania". Així, el Consell de Ciu-
tat constituïa una comissió d'estudi 
amb 18 persones que han formulat 
els criteris del nou document, al qual 
els serveis jurídics municipals han 
donat forma. Dimarts, el regidor de 
Participació Ciutadana, Rudy Benza, 
presentava el document –que ha de 
regular els canals de relació entre 
ciutadania i consistori– al ple, que 
li va donar el vistiplau inicial amb el 
suport del PSC, PDeCAT-DC, Cs i PP, 
i l'abstenció d'ERC i CUP.

Segons Benza, el reglament pre-
tén fomentar el coneixement de 
l’activitat pública, facilitar l’accés a 
la informació pública, i incentivar la 
participació ciutadana en la presa 

s'apunta que també es podran cre-
ar comissions i fòrums sectorials. 
De fet, Benza recordava que des de 
1998 s'han creat comissions de se-
guiment d'obres, la darrera, al car-
rer Girona.

En l'apartat de fòrums ciutadans, 
el reglament va més enllà i determi-
na que "qualsevol persona major 
d'edat, entitat o col·lectiu pot sol·
licitar una sessió pública d'espai 
obert per debatre diferents te·
mes proposats entre responsa·
bles municipals i la ciutadania".

Entre els mecanismes de parti-
cipació, hi ha la iniciativa ciutada-
na que pot ser de diferents tipus: 
proposta d'acord, projecte de re-
glament, consulta popular sectorial 
no referendària i procés de partici-
pació ciutadana.  La iniciativa haurà 
de ser presentada per una comissió 
promotora formada per una orga-
nització o un mínim de tres per-
sones, i caldrà ser acreditada amb 
un mínim de signatures (600 per 
impulsar un procés de participació 

de decisions. Així, en un primer 
capítol s'indica que es combina-
ran direfents eines de participació 
i d'informació online amb canals 
presencials. De fet, el document  
–encara provisional– estableix que 
la ciutadania té dret a la transpa-
rència de l'activitat municipal i a 

accedir a la informació i documen-
tació públiques, de manera que 
l'accés no estarà condicionat a la 
concurrència d'un interès personal.

Entre les eines de participació 
que s'hi expliciten hi ha la promoció 
de pressupostos participatius "de 
forma periòdica i sempre que si·
gui posssible", així com es regulen 
els consells municipals sectorials i 

PLE MUNICIPAL  EL CONSISTORI APROVA INICIALMENT EL DOCUMENT QUE REGULA LA RELACIÓ DEL VEÏNAT I L'AJUNTAMENT

El reglament de participació ciutadana 
regula la convocatòria de referèndums

Després de l'aprovació inicial al 
novembre, ara l'Ajuntament de 
Granollers ha donat el vistiplau 
provisional –pendent del definitiu 
d'Urbanisme– a l'acord amb els 11 
propietaris afectats pels polígons 
d'actuació urbanística (PAU) 25C i 
131, delimitats pels carrers Girona, 
Minetes i Agustina d'Aragó. L'afec-
tació del conveni i la modificació 
puntual del POUM inclou 3.258 
metres quadrats d'aquest àmbit, 
dels quals 1.425 es troben en sòl 
urbà consolidat i 1.833 en sòl urbà 
no consolidat. Segons ha explicat la 
regidora d'Urbanisme, Mònica Oli-
veres, el canvi "resol els aprofita·
ments privats". Gràcies a l'acord, el 
carrer Agustina d’Aragó serà conti-
nu fins a Pinós, "igual que el carrer 
Tetuan, quan marxi el camp de 
futbol". De fet, arran de l'aprovació 
d'aquest punt, el govern explicava 
que el trasllat del camp a Palou ha 
de permetre la construcció de 240 
habitatges al carrer Girona, la mei-
tat en règim de protecció.  

URBANISME

El ple ratifica el 
conveni amb els 
propietaris de 
Minetes i Girona

Qualsevol persona major 
d'edat o entitat podrà 

sol·licitar una sessió pública 
per debatre temes amb

 responsables municipals

ciutadana i 2.000 per a una con-
sulta o proposta d'acord). El regla-
ment també regula la convocatòria 
de referèndum, ja sigui iniciativa de 
l'Ajuntament o iniciativa popular, 
però que s'haurà d'acordar per ma-
joria absoluta al ple municipal.

Ara, el reglament de participació 
ciutadana s'ha de sotmetre a 30 
dies d'informació pública perquè 
s'hi puguin fer al·legacions si es 
creu convenient. Un cop resoltes, es 
podrà aprovar definitivament i, un 
cop publicat al Butlletí Oficial de la 
Província, entrarà en vigor.

"Ha faltat participació"
Per a ERC, que s'hi abstenia, "ha 
faltat més participació a la parti·
cipació", deia el regidor Pau Llobet, 
que considerava que el reglament 
s'havia pogut "discutir poc" i s'ha 
perdut "l'oportunitat de trobar 
consensos". La portaveu de la CUP, 
Maria Oliver, també considerava 
que s'ha elaborat sense discutir-lo 
amb la ciutadania.  M.Eras
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GRANOLLERS. Després de 15 mesos 
de treballs i un retard considerable, 
la reforma del tram nord del car-
rer Girona, entre Francesc Ribas i 
Juli Garreta, ha quedat finalment 
enllestida. Els treballs han com-
portat la millora de l’accessibilitat 
per als vianants amb l’ampliació de 
les voreres, l'eixamplament de la 
plaça del Magraner, a la cruïlla del 
carrer Girona amb el camí Romà, i 
la creació d’un carril bici, a les dues 
bandes del carrer, d’1,2 km. S'han 
reordenat els carrils de circulació 
de vehicles i s’ha reasfaltat amb pa-
viment sonoreductor. També s'han 
habilitat espais per a l'aparcament 
de motos i bicicletes i s'han reubi-
cat els contenidors, i s'han habilitat 
places de càrrega i descàrrega als 
carrers transversals. Totes les cru-
ïlles compten ara amb un pas de 
vianants semaforitzat i il·luminat, i 
s'ha incorporat paviment tàctil per 
a vianants amb deficiència visual i 
peces de diferents colors.

Al subsòl s'ha renovat la xarxa 
de subministrament d'aigua, s'ha 
renovat un tram de clavegueram i 
s'ha ampliat la xarxa d'electricitat 

URBANISME  LA PASSEJADA INAUGURAL, DISSABTE (11 H)

Enllestida la reforma del
tram nord del carrer Girona

xavier solanas

PROTESTA  Els veïns de la ronda ja han organitzat gairebé 80 manifestacions

@rsancle

CUES  En algun moment només hi ha hagut disponible una porta d'accés

soterrada després de retirar el ca-
blejat aeri. També s'han instal·lat 
noves canalitzacions soterrades 
d'enllumenat públic i telecomuni-
cacions, així com per a la semafo-
rització del carrer. L'enllumenat 
públic s'ha renovat amb 64 nous 
fanals que il·luminen la calçada i la 
vorera amb làmpades led, més efi-
cients. En vegetació s'han plantat 
un centenar d'arbres –sapinde de la 
Xina i pruneres japoneses– i s'han 
mantingut els lledoners en bon es-
tat. Finalment, també s'han instal-
lat una trentena de bancs i cadires 
al llarg dels 662 metres lineals de 
carrer sobre els quals s'ha actuat.

Pel que fa la mobilitat, l'actuació 
ha comportat canvis definitius en 
el sentit de circulació dels carrers 
camí Romà, Lope de Vega, Apel·les 
Mestres, Figueres i Hospital, per 
pacificar les zones interiors més 
residencials. La inversió ha estat 
de dos milions d’euros, dels quals 
la Diputació n’ha aportat 1,3, i la 
resta l'Ajuntament. Dissabte tindrà 
lloc la passejada inaugural. El punt 
de trobada serà la cruïlla dels car-
rers Girona i Juli Garreta (11 h). 

LES FRANQUESES. Una avaria tècni-
ca ha deixat fora de servei durant 
dos mesos les escales mecàniques 
de l’estació de tren Granollers Nord 
les Franqueses, una instal·lació 
que enllaça les dues andanes fins al 
vestíbul de l’estació. La durada de 
l’avaria ha generat les queixes dels 
usuaris de l’estació, especialment 
de les persones amb mobilitat re-
duïda. “L’accés de les vies a l’es·
tació de les persones amb mobi·
litat reduïda està garantida amb 
els ascensors”, diuen fonts de 
Renfe, ens responsable del mante-
niment de l’estació. De fet, per ac-
cedir al vestíbul només es pot fer 
ara mitjançant els ascensors o les 
escales convencionals. Segons ex-
plica Renfe, les escales estan fora 

de servei per l’avaria d’una peça 
que no es fabrica ni a Catalunya ni 
a l’Estat i que cal importar expres-
sament de l’estranger. “La peça 
està sol·licitada i comptem que 
arribi a mitjans de març”, apun-
ten. Posteriorment es durà a terme 
la reparació, de manera que “en 
unes tres setmanes ja tornaran 
a estar disponibles”.

Més avaries
De fet, la de les escales mecàni-
ques no és l'única avaria que hi ha 
hagut a l'estació darrerament. Fa 
pocs dies només funcionava una 
de les portes automàtiques d'ac-
cés a l'estació, cosa que en més 
d'una ocasió generava llargues 
cues per accedir-hi. 

Cúmul d'avaries a
les instal·lacions de 
l'estació de Bellavista

EQUIPAMENTS  LES ESCALES MECÀNIQUES, FORA DE SERVEI

GRANOLLERS. Coincidint amb el 
pas de La Mitja, diumenge, per la 
zona sud de la ciutat, veïns i inte-
grants de l'Assemblea Integrado-
ra Ronda i Sud de Granollers van 
manifestar-se un cop més per re-
clamar una solució als problemes 
d'elevat trànsit per la ronda, el pas 
de mercaderies perilloses i l'eleva-
da contaminació ambiental. 

Mobilització per la 
contaminació del 
trànsit de la ronda

Xerrades al Gra sobre medi ambient
Dilluns i dijous tindrà lloc al Gra una projecció i dues xerrades sobre medi 
ambient i protecció animal a càrrec d'Huruma i Càntic d'alliberació ani-
mal i de la terra. Dilluns (18.30 h) es projectarà Cowspiracy, un dels docu-
mentals més importants per salvar el planeta, i dijous tindran lloc les xer-
rades Viure sense residus (18 h) i La importància de l'activisme (19 h). 

GRANOLLERS. La Generalitat va ac-
tivar dimarts un avís preventiu per 
contaminació atmosfèrica als 40 
municipis de la conurbació de Bar-
celona que formen part de la Zona 
de Protecció Especial de l’Ambient 
Atmosfèric, entre els quals Grano-
llers. L’avís és la fase prèvia a la 
possibilitat d’episodi ambiental, 
sense que s’hagi de produir neces-
sàriament. La mesura es pren pels 
elevats nivells de contaminació 
causats, en bona part, per l'incre-
ment de la mobilitat, la intrusió 
de pols sahariana i la persistència 
d’un potent anticicló que dificulta 
la dispersió de les partícules en 
suspensió de diàmetre inferior a 
10 micres (PM10) a l’atmosfera. 
Dilluns es van superar el valor lí-
mit diari (50 micrograms per me-
tre cúbic) per a les PM10 al punt de 
mesurament de Granollers, i no es 
descarta que aquests dies es conti-
nuïn superant. A l'entorn de Bar-
celona, a més, les darreres hores 
també s’han detectat nivells força 
alts de diòxid de nitrogen (NO2). 

MEDI AMBIENT

Granollers supera 
el valor límit diari 
en contaminació
atmosfèrica
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P.-És el mateix una embòlia que 
un ictus?
R.-En realitat no. El més correcte 
seria parlar de malaltia vascular 
cerebral aguda (accident cerebro-
vascular o ictus) per fer referència 
a les aparicions brusques de dè-
fi	cits	 neurològics	 provocats	 per	
malalties dels vasos sanguinis. El 
terme	 embòlia	 s’aproximaria	 més	
a una de les probables causes –de 
caràcter	més	obstructiu–	de	 l’ac-
cident cerebrovascular. En realitat 
els accidents cerebrovasculars 
(ictus)	clàssicament	es	classifi	quen	
en dos tipus: isquèmic, el més fre-
qüent	 (falta	 d’aportació	 sanguínia	
i	 oxigen	 a	 una	 zona	 del	 cervell),	 i	
hemorràgic,	que	es	produeix	quan	
una	 hemorràgia	 afecta	 una	 zona	
cerebral.

P.- Cal tractar amb medicaments 
les hipertensions lleus?
R.-En realitat la resposta és com-
plexa,	 ja	 que	 depèn	 de	 les	 xifres	
–tant	de	la	mínima	com	de	la	màxi-
ma–	 i	 de	 l’existència	 o	 no	 d’altres	
factors de risc cardiovascular, com 
ara diabetis, hipercolesterolèmia, 
etc. Les hipertensions amb aques-
tes	característiques	(xifres	no	molt	
altes)	 i	 l’absència	 d’altres	 factors	
de	risc	acostumen	a	benefi	ciar-se	
d’un	estil	de	vida	saludable:	exerci-
ci,	dieta	i	baix	consum	de	sal.

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

Les sessions informatives a l'escola 
Pereanton, l'institut Antoni Cume-
lla i l'Escola Pia encetaven dimecres 
les jornades de portes obertes a es-
coles i instituts de la ciutat, prèvies 
al període de preinscripció escolar. 
La setmana vinent continuaran al-
tres sessions a centres com el Celes-
tí Bellera i començaran les portes 
obertes pròpiament dites, el dis-
sabte 9, al mateix Bellera i a l'EMT, 
i a les escoles Joan Solans, Ponent 
i Mestres Montaña, i diumenge 10 
al Granullarius. Al llarg del mes de 
març es podran visitar tots els cen-
tres públics i concertats.

La Generalitat ha publicat la 
previsió de calendari de preins-
cripcions, que començaran el 29 
de març al segon cicle d'infantil, 
educació primària i secundària 
obligatòria, fins al 9 d'abril.

Pacte nacional
D'altra banda, el ple municipal ha 
aprovat l'adhesió al pacte nacio-
nal contra la segregació escolar, 
promogut pel Síndic de Greuges 
de Catalunya, que el 2006 i 2016 
va presentar dos informes mono-
gràfics al Parlament per posar de 
manifest que en la darrera dèca-
da no hi havia hagut avenços sig-

cava el regidor d'Educació, Fran-
cesc Arolas.  El regidor de la CUP 
i educador Eduard Navarro aler-
tava que el pacte neix sense el su-
port de l'USTEC i la FAPAC.  M.E.

nificatius en l'equitat educativa. 
"Coincidim amb els Síndic en la 
necessitat d’un pacte a nivell de 
país per avançar cap a un siste·
ma educatiu més inclusiu", indi-

ajuntament

EDUCACIÓ  LES  PREINSCRIPCIONS PER AL CURS 2019-2020 COMENÇARAN EL 29 DE MARÇ

Portes obertes a les escoles

Nou parc ideat per alumnat del Bellera
El barri de Can Bassa té un nou espai verd i parc infantil en un solar proper 
a l'institut Celestí Bellera, entre els carrers Esteve Terrades, dels Pallars  
i el camí de Can Bassa. La definició d'aquest espai de 2.640 metres  
quadrats, a través del programa Fem un jardí, ha anat a càrrec de l'alumnat 
de primer d'ESO del Bellera, a través d'una enquesta i de dibuixos i textos, 
a partir dels quals s'ha donat forma al projecte, executat per l'empresa 
Obres i Serveis Roig, amb un cost de 293.781 euros.

Amb el títol Hi ha un metge a la 
sala?, els Xics organitzen dissabte, 
de 10 a 13.15 h, a la parròquia de 
Sant Esteve, una jornada didàcti-
ca que té per objectiu incentivar 
el creixement dels efectius de 
l'equip sanitari de la colla cas-
tellera, ja siguin sanitaris o no 
professionals. "Cal que siguem 
el màxim de gent possible per 
ajudar·nos i estar més segurs. 
Per tal de perdre el respecte 
a formar part d'aquest equip, 
dissabte aprendrem molt més 
sobre què i com podem fer·ho", 
explica la colla. Així, s'hi detalla-
ran els elements de seguretat, es 
parlarà de prevenció de riscos, 
de tipus de lesions, de reanima-
ció cardiopulmonar i del control 
d'hemorràgies, entre altres aspec-
tes. El curs és gratuït.

Els Bombers donen sang
La jornada de Xics coincideix amb 
la campanya Els Bombers t'acom-
panyen a donar sang, que es de-
senvoluparà de 9 a 13 h i de 17 a 
21 h a la plaça de Can Trullàs. Els 
Xics també s'hi sumen en el marc 
de la seva pròpia campanya soli-
dària, #LaSangÉsGrana.  

SALUT

L'equip sanitari 
dels Xics vol
créixer en efectius

En el marc de la campanya Som-
riures que curen, La Mútua orga-
nitza avui, dijous (19 h), a la sala 
d'actes del Cemav, una conferèn-
cia sobre la recerca en la malaltia 
de l'Alzheimer, a càrrec de la doc-
tora Nina Gramunt.  

Conferència sobre la 
investigació mèdica 
de l'Alzheimer

Adhesió al pacte contra la segregació escolar promogut pel Síndic 

Els centres de primària i de secun-
dària de Granollers, la Roca, les 
Franqueses i Canovelles celebren 
el febrer i març l'English Day, una 
jornada per potenciar l’anglès oral 
a les escoles i als instituts. Així, fins 

al 28 de març, cada centre educatiu 
reserva una data i un espai horari 
per fer activitats on l’anglès esde-
vé la llengua vehicular. Els centres 
educatius mobilitzen tot l’alumnat i 
desenvolupen activitats com espec-

Quinze centres celebren 
l'English Day a la ciutat

tacles i tallers. Enguany, l’English 
Day arriba a la 7a edició i compta 
amb la participació de 28 centres 
educatius –a Granollers, les ecoles 
Granullarius, Joan Solans, Mestres 
Montaña, Pereanton, Ponent, Salva-
dor Espriu, Turó de Can Gili, Ferrer 
i Guàrdia, Anna Mogas, l’Escola Pia, 
el col·legi L’Estel, Salvador Llobet, i 
els instituts Marta Estrada, Carles 
Vallbona i Antoni Cumella. 
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GRANOLLERS. Coincidint amb la 
vaga general del 21 de febrer –
amb un seguiment modest a la 
comarca–, prop de 2.000 persones 
es van manifestar a Granollers en 
defensa i contra la vulneració dels 
drets socials i laborals. La mobilit-
zació començava amb una concen-
tració a les 11 h davant de l'estació 
de Granollers Centre i es desplaça-
va cap al centre de la ciutat fins a 
la porta de l'Escola Municipal del 
Treball (EMT), on es feien parla-
ments poc abans de les 13 h.

La manifestació estava encapça-
lada per pancartes amb les cares 
dels presos polítics i exiliats, porta-
da per representants polítics, soci-
als i sindicals de la comarca. El re-
presentant de la Intersindical-CSC 
del Vallès Oriental, Dani Rodrí-
guez, instava a deixar el "resisten·
cialisme i pactisme social que ha 
laminat els nostres drets amb 
l'excusa de la crisi" i exigia la de-
rogació de la reforma laboral del 
PP, tot recordant que el govern so-
cialista de Pedro Sánchez tampoc 
no ha fet cap pas al respecte, tot i 
haver-ho promès. "No tolerarem 
l'empobriment progressiu de 
les nostres llars", deia, i reme-
morava la vaga de la Canadenca de 
1919, que "demostra que només 
la mobilització pot aturar la vul·
neració dels drets".

Maria Glòria Casanovas, d'Òm-
nium, i Assumpta Redondo, de 

l'ANC, també s'adreçaven als 
manifestants amb un "bon dia, 
muralles humanes", denuncia-
ven l'Estat que "ha modificat la 
Constitució per afavorir les en·
titats bancàries, que va enviar 
cossos policials a pegar el poble 
per mantenir els seus privilegis 
i que ha represaliat persones 
per tuits i cançons, i mestres 
d'escoles", i recordaven el cas 
dels joves d'Altsasu.

Casanovas i Redondo van as-
segurar que a l'Estat espanyol la 
dissidència és criminalitzada i em-
presonada, i van defensar "la vaga 
general convocada per sindicats 
nacionals i de classe com l'ins·
trument que tenim per fer sentir 
la nostra veu". "Tenim dret a un 
treball i una retribució digne, i a 
uns serveis públics de qualitat. I 
tenim dret a l'autodeterminació i 
la plena ciutadania", exclamaven.

El CDR de Granollers tancava els 
parlaments recordant novament la 
Canadenca, així com la lluita dels 
insubmisos per palesar que "sen·
se mobilització no hi ha hagut 
mai cap avenç social". "Al terri·
tori sempre hi haurà un poble 
alçat; no ens deixarem sotmetre 
per un Estat repressiu", deia, i 
afegia: "Farem les vagues que 
faci falta, sempre amb pacifis·
me i dignitat". L'acte es va cloure 
gairebé a les 13 h amb el cant dels 
Segadors.  MONTsE Eras

m.e.

VAGA 21-F  LA CONVOCATÒRIA DE MANIFESTACIÓ VA SORTIR DE L'ESTACIÓ GRANOLLERS CENTRE I VA ACABAR A L'EMT

Més mobilització que aturada laboral

PARLAMENTS  Representants de partits, sindicats i entitats, davant l'EMT

Unes 2.000 persones es van manifestar dijous en defensa dels drets socials i contra la repressió 

m.e.

SORTIDA  La manifestació va sortir de davant de l'estació Granollers Centre

TRIBUNALS

Pantalla per seguir 
la declaració de 
Cuixart al Suprem

L'ANC de les Franqueses ha or-
ganitzat un autocar per anar a la 
manifestació unitària convocada 
a Madrid pel 16 de març amb el 
lema L'autodeterminació no és 
delicte. La manifestació forma 
part del calendari de mobilitza-
cions impulsat per les entitats 
socials i els partits independen-
tistes per denunciar el judici 
contra el procés. L'autocar sor-
tirà el dia 16 de Corró d'Avall a 
les 6.30 h –la manifestació està 
prevista a les 18 h–, i la mateixa 
nit es farà el camí de tornada a 
les Franqueses, on s'arribarà de 
matinada. El preu del viatge és 
de 40 euros per persona. Les ins-
cripcions es poden fer al correu 
lesfranqueses@assemblea.cat.

MOBILITZACIÓ

L'ANC organitza un 
autocar per anar el 
16 de març a Madrid

Dimarts al matí, Òmnium Cultu-
ral del Vallès Oriental instal·la-
va una pantalla gegant a la sala 
Tarafa de Granollers per se-
guir la declaració del president 
d'Òmnium, Jordi Cuixart, al Tri-
bunal Suprem. El líder social, 
que fa més d'un any que és en 
presó preventiva, va convertir 
el seu escrit de defensa en una 
acusació a l'Estat.



dj, 28 febrer 2019 11

3.825 €
OFERTA VÀLIDA DURANT TOT EL MES A LA SUCURSAL DE MATARÓ

reforma completa des de

REFORMES
DECOR

CUINES I BANYS

SOL·LICITA EL TEU
PRESSUPOST 
GRATUÏT 93 757 45 12

ALTA QUALITAT, PREUS BAIXOS
OFERTA 

 Retirada de rajoles, mobiliari, sanitaris i runa existents.
 Instal·lacions noves d’electricitat i lampisteria.
 Nou revestiment a parets fi ns a 20 m2, models a escollir.
 Paviments fi ns a 3 m2, models a escollir.
 WC complet “The Gap” Roca.
 Plat de dutxa antilliscant C3, color a escollir fi ns a 1,20 m.
 Mampara de dutxa de vidre trempat de 6 mm fi ns a 1,20 m.
 Conjunt de moble fi ns a 80 cm.
 Aixetes lavabo i dutxa.
 Mà d’obra inclosa i 1 any de garantia.

SOM EXPERTS EN BANYS - PREUS TANCATS

ANTILLISCANT

MAMPARA
CERTIFICACIÓ
EUROPEA
12150

M
at

ar
ó

Ho
sp

ita
le

t

Ba
rc

el
on

a

Ru
bí

EXPOSICIÓ I VENDES
Av. del Maresme, 389. Mataró
Davant Centre Natació Mataró

ReformesDECOR @reformesdecor

692 058 155
mataro@reformesdecor.com
www.reformesdecor.com

Escriu-nos per
WHATSAPP

LA TEVA QUOTA
PER NOMÉS
230€/MES

FINANCEM 
EL TEU BANY
0% INTERÉS

REGAL DE 

MAMPARA

I INSTAL·LACIÓ 

INCLOSA



dj, 28 febrer 201912

LA NÚMERO 2 A LES LLISTES SERÀ L'ARQUITECTA IMMA ORTEGA

LES FRANQUESES. Els integrants 
de les assemblees de Les Fran-
queses Imagina (LFI), ERC, EUiA 
i ICV van reunir-se dissabte per 
validar l'acord que els permetrà 
presentar-se plegats a les elecci-
ons municipals del 26 de maig a 
les Franqueses. A més de forma-
litzar el pacte, en la sessió es va 
acordar l'estructura per preparar 
les eleccions i es van escollir els 
10 primer integrants de la llista, 
que encapçalarà l'actual portaveu 
d'Imaginem les Franqueses en 
Comú (ILFC), Rafael Bernabé.

Bernabé, veí de Bellavista, és 
professor de formació ocupaci-
onal i des de 2011 és regidor a 
l'oposició per Imaginem les Fran-
queses en Comú (ILFC). La nú-
mero 2 de la llista, independent a 
proposta d'ERC, serà l'arquitecta 
Imma Ortega, vinculada al Taller 
d'Arquitectura i Arts Plàstiques 
de Corró d'Avall. Ortega, a més, és 
presidenta de l'Associació Amics 
dels Pastorets de Granollers.

La resta d'integrants de la llista 
seran Àngel Profitós (3), actual 
portaveu d'ERC; Dolors Amaro, 
d'ICV (4), portaveu de la Platafor-

t.torrillas

RAFA BERNABÉ

GRANOLLERS. ERC de Granollers va 
presentar dilluns part dels inte-
grants de la candidatura per a les 
municipals del 26 de maig, concre-
tament les persones que ocuparan 
els llocs 3, 5 i 6 i que s’afegiran als 
noms ja presentats fins ara: Núria 
Maynou (1), Pau Llobet (2) i Enric 
Gisbert (4). El tercer lloc de la llis-
ta l’ocuparà la independent Lorena 
Torró, educadora social especialit-
zada en economia social i microem-
preses i veïna de la Terra Alta des 
de fa 15 anys. Torró, coneixedora 
de l’àmbit cooperatiu i implicada en 
política arran de l’1-O, va explicar 
en la presentació que “Granollers 
pot ser més dinàmica impulsant 
l’economia social”, i alhora va 
apostar per “estimular els prin·
cipis democràtics i fer una ciutat 
més justa i més social”.

La número 5 serà Esther Vega, 
llicenciada en Ciències Ambien-
tals i veïna del barri dels Instituts. 
Vega va explicar que, després de 
fer una estada de 4 anys a Xile tre-
ballant en temes mediambientals, 
“vaig tornar i vaig veure que la 

drets civils, que també es presenta 
com a independent. Canudas va 
assegurar sentir-se “cansat d’un 
ajuntament socialista que vota 
el 155 i que després penja el llaç 
groc al balcó per tenir·nos con·
tents”, i va apostar per “despertar 
la ciutat, fer·la més dinàmica, 
viva, cohesionada i amb valors 
republicans”. “Volem donar va·
lor a les persones, siguin del 
barri que siguin, i sense tenir 
grups marginats”, deia.  x.l.

ciutat no havia canviat, conti·
nuava igual d’estancada, sobre·
tot en temes de medi ambient 
i mobilitat”. En aquest sentit, es 
comprometia a aportar “una visió 
global de medi ambient, mobili·
tat i contaminació atmosfèrica”, 
i es mostrava satisfeta de poder 
formar part d’un equip “tan trans·
versal” per a la ciutat.

Finalment, el número 6 serà Jo-
sep Canudas, veí del barri de Po-
nent, tanatopràctic i activista pels 

x.l.

POLÍTICA  AMB AQUESTS JA SÓN SIS ELS INTEGRANTS PRESENTATS DE LA CANDIDATURA

Tres noms més a la llista d'ERC

EQUIP  Esther Vega (5), Josep Canudas (6), Núria Maynou (1) i Lorena Torró (3)

ma Afectats Multes (PAM); Àlex 
Vega, d'EUiA i regidor d'ILFC (5); 
Èlia Montagud, regidora d'ILFC 
(6); Marc Montañés, d'ERC (7), 
Dolors Isart, d'ERC (8); Quintín 
Valiente, d'LFI (9); i Nelsi Romero, 
d'ICV (10). La llista, que es pre-
sentarà públicament les pròximes 
setmanes, està pendent d'escollir 
el nom amb el qual concorrerà a 
les eleccions. L'any 2015, ILFC va 
obtenir 1399 vots –incloent Po-
dem– i quatre regidors; ERC 837 
vots i dos regidors; i ICV (alesho-
res amb el nom Esquerra Verda) 
312 vots i cap regidor. i x.l.

La metgessa de l'Hospital de Gra-
nollers Mònica Ribell ha estat la 
candidata més votada en el procés 
de Primàries Granollers, que dis-
sabte posava les urnes al Casino. 
Dels 1.065 electors inscrits van 
votar 422 persones –348 presenci-
alment i 74 de forma telemàtica–. 
Així, amb un 39,62% de participa-
ció, Ribell rebia el suport de més 
de la meitat de votants, que podien 
triar un màxim de tres candidats. 

Ribell va obtenir 242 vots, lluny 
del segon candidat, el consultor 
immobiliari i doctor en Ciències 
Polítiques Joan Ricart, amb 168. 
El productor audiovisual Carles 
Canet va rebre 165 vots; el regidor 
de Demòcrates a l'Ajuntament Ori-
ol Vila, 150; la comercial jubilada 
Dolors Rovira, 108; el sociòleg i 
professor Andreu Ballús, 95; l'em-
presari Jordi Planas, 80, i la biòloga 
i professora Estel Brugulat, 76. 

primàries

MÒNICA RIBELL

Mònica Ribell, la més 
votada a Primàries Granollers

Puig Antich: 45 anys d'absència
El restaurant Anònims acull dis-
sabte (17.30 h) un acte per recrdar 
el 45è aniversari de l'assassinat 
de Salvador Puig Antich. La tar-
da comptarà amb els parlaments 
de Jann-Marc Rouillan, fundador 
d'Action directe a França i que va 
ser membre del Moviment Ibèric 
d'Alliberament (MIL), i Ricard de 

Vargas Golarons, escriptor, histo-
riador i militant llibertari català, 
que també va militar al MIL i que 
és un dels promotors de la rehabi-
litació de la figura de Puig Antich. 
A més, també hi participaran els 
artistes Dominique Grange, Jac-
ques Tardi, Accordzéam, Francis-
co Fanhais i Leo de Matamà. 

Rafa Bernabé, candidat 
de la confluència entre 
LFI, ERC, EUiA i ICV

Lorena Torró, Esther Vega i Josep Canudas acompanyaran Maynou
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Les Franqueses del Vallès
19/02	 Domènec	Soley	Bufí	 86	anys
21/02	 Daniel	Argemí	Riera	 87	anys
Granollers
18/02 Pere Guàrdia Corominas 92 anys
18/02	 Isabel	Martínez	Rodríguez	 56	anys
19/02 Isabel Girona Guerrero 98 anys
19/02 Antonia Godoy Lavado 87 anys
19/02 Juan Antonio Montes C. 97 anys
20/02	 Egon	Cullman	 85	anys
20/02	 Rosario	Henares	Ramírez	 51	anys
21/02	 Vicente	Romera	Hernández	 85	anys

21/02 Patricio Velasco Oller 77 anys
21/02 Ramon Renom Escoin 71 anys
22/02 Francisco Osorio Medialdea 63 anys
23/02 Josep Canaleta Valls 93 anys
23/02 Esther Oses Valencia 88 anys
23/02	 Angel	Torrente	Martínez	 73	anys
24/02	 Ricardo	Lozano	Batet	 84	anys
24/02	 Ernesto	García	Salas	 68	anys
24/02 Ricardo Galbany Ros 82 anys
25/02	 Manuela	Caballero	Guerrero	 94	anys
25/02	 Teresa	Palau	Blancher	 88	anys
25/02	 Jaime	Casanovas	Padrós	 86	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 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

GRANOLLERS. El candidat del Partit 
Popular (PP) a l'Alcaldia de Grano-
llers, Jaime Gelada, vol fer del PP 
"un partit de govern" i "recupe·
rar l'espai que teníem i tenim a 
Granollers", deia dilluns en l'acte 
de la seva presentació com a cap 
de llista a la Fonda Europa. Gelada 
va rebre el suport de la direcció 
del partit, que el definia com a "un 
magnific candidat, una persona 
propera, preparada i excel·lent 
polític", deia el president del PP 
a Catalunya, Alejandro Fernández. 

El líder popular català recordava 
l'episodi de la denúncia de Gelada 
als trabucaires de Cardedeu quan 
era regidor del municipi. "Es van 
dedicar a disparar a casa seva 
perquè hi havia una persona 
que no es doblegava", considera-
va Fernández, i assegurava que "la 
categoria dels polítics constituci·

de Quim Torra al Parlament", 
reconeixia les dificultats del PP a 
Granollers –actualment amb un 
sol regidor a l'Ajuntament–, però 
assegurava que el partit "creix en 
les dificultats". En aquest sentit, 
Gelada assegurava que "el pro·
jecte a Granollers no serà fàcil. 
La ciutat és com una Andalusia 
número 2 i, si allà s'ha pogut fer, 
aquí potser també".

"Un municipi de tots"
Pel que fa a la política estrictament 
municipal, Gelada vol "un munici·
pi plural, de tots, amb llibertat i 
unió", i reclama solucions per als 
problemes de trànsit i del pas de 
vies fèrries, així com aposta per 
reforçar la ciutat com a referent 
esportiu. Gelada també parlava 
de les protestes veïnals a la ronda 
Sud: "el soterrament és impossi·
ble, però s'ha de pressionar per 
alliberar el peatge de l'AP·7 per 
a camions", concloïa.  M. Eras

onalistes es demostra per la ma·
nia que et tenen els separatistes", 
deia el president del PP a Catalunya.

Alejandro Fernández, presentat 
com "ese españolazo, el malson 

El grup local del Vallès Oriental 
d'Unitat Contra el Feixisme i el Ra-
cisme (UCFR) va presentar-se di-
vendres a l'antic Gra davant d'una 
quarantena de persones. La presen-
tació va comptar amb la intervenció 
de sis membres de l'entitat, que van 
explicar la història i el present de 
l'entitat i van apuntar algunes de les 
activitats que duen a terme. L'enti-
tat té l'objectiu de lluitar de manera 
unitària contra el feixisme i el ra-
cisme, especialment contra la isla-
mofòbia. "Per fer·ho ens cal tota 
la societat, no només l'esquerra 
o els joves", deia Maria Dantas, 
d'UCFR Barcelona, "i cal treballar 
dia a dia des de tots els àmbits: 
la feina, els veïns, l'escola...". "Es 
tracta d'una lluita des de baix, de 
debat, de construcció continuada 
i de futur", deia. Dantas també ex-
posava que lluitar contra el feixisme 
vol dir explicar a la gent les conse-
qüències de tenir partits d'extrema 
dreta, com Vox, a les institucions; "i 
no deixar espai a actituds LGT·
BIifòbiques, racistes, antisemites 
o pròpies d'extrema dreta".

David Karvala, tambe d'UCFR 
Barcelona, va explicar que el fei-
xisme és un problema interna-
cional –avui són molts els parla-
ments europeus i mundials amb 

representació de partits d'extre-
ma dreta– que, de fet, afecta a 
gairebé tothom per qüestions de 
gènere, raça, orientació sexual, 
etc. "Per això no debatem amb 
el feixistes, no ens hi encarem, 
però sí que els denunciem i 
diem les coses pel seu nom", 
deia Karvala. "si no mobilitzes 
contra els piròmans, és impos·
sible apagar el foc", deia.

L'acte també va comptar amb 
la intervenció de quatre membres 
d'UCFR Vallès Oriental, que van 
parlar de feixisme històric, gènere, 
islamofòbia i drets humans, i exclu-
sió sanitària a persones migrants.

Crida a la unitat
UCFR, constituïda com a platafor-
ma ciutadana el 2010 després de 
PxC comptés amb una setantena de 
regidors arreu de Catalunya, comp-
ta ara amb més de 600 entitats 
adherides –partits, ONG, associaci-
ons–. "Cal unitat, construir eines 
des de baix contra l'odi i el racis·
me; si ens apleguem tots i anem 
tots a una, nosaltres som més 
que ells", deia Karvala en la pre-
sentació. L'entitat està organitzant 
una manifestació a Barcelona per 
al 23 de març amb el lema Aturem 
l'extrema dreta: Stop Vox.  x.l.

"Sense mobilització 
contra els piròmans és 
impossible apagar el foc"

pp

POLÍTICA  JAIME GELADA, CANDIDAT DEL PP A GRANOLLERS, VOL UN GOVERN 'CONSTITUCIONALISTA' PRESENTACIÓ DEL GRUP LOCAL D'UNITAT CONTRA EL FEIXISME

"No és fàcil, però si a Andalusia 
s'ha pogut, potser aquí també"

SUPORT DE LA DIRECCIÓ  Gelada entre el president provincial i el del PP català

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, elogia Gelada

LA DIRECCIÓ COMARCAL RECELA DEL CAP DE 
LLISTA QUE VA DEIXAR L'ACTA A CARDEDEU
n La presentació de Gelada tenia clares absències dels representats del PP al 
territori. Ni hi havia l'actual regidor a l'Ajuntament de Granollers, José M. Moya, ni 
la presidenta comarcal del partit, Susana Calvo, a qui l'acte li va coincidir amb un 
ple municipal a Mollet, d'on és regidora. Amb tot, Calvo potser tampoc hi hagués 
anat. La presidenta comarcal dels populars ha reconegut que la decisió de la 
direcció catalana del PP de nomenar Gelada com a candidat va caure com una 
galleda d'aigua freda al Vallès Oriental. "A la comarca la decisió no va agradar, 
però no hi tenim res a dir perquè en municipis de més de 50.000 habitants 
la tria del cap de llista correspon a la direcció del partit a Catalunya", explica 
Calvo, qui retreu a Gelada que deixés l'acta de regidor a l'Ajuntament de Cardedeu 
abans d'acabar el mandat. Moya també retreu les formes a la direcció nacional: 
"han passat per damunt de la directiva de Granollers i del Vallès Oriental, i això 
és molt lleig. Abans hi havia diàleg previ amb el territori i, en aquesta ocasió, 
ho hem sabut per la premsa", lamenta l'actual regidor, qui assegura que, quan 
acabi el mandat, dirà adéu a la política. Si més no, de moment.

ucFr

PRESENTACIÓ  El grup local d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme a l'antic Gra
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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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

PROGRAMACIÓ DESTACADA

JORNADA “DONES 
EMPRENEDORES AMB 
EMPENTA: ELS NOSTRES 
VALORS ENS DEFINEIXEN” 
Horari: 9.30 a 13.30 h. Durada: 3 h
Adreçat a: Emprenedores
Org. Empenta Granollers

FOTOGRAFIA 
DE PRODUCTE 
Horari:	15.30	a	19.30	h
Durada: 6 h
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

EMPRENDRE EN FEMENÍ 
Horari: 19.30 a 13.30 h 
Durada: 8 h
FISCALITAT.
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

APRÈN FINANCES 
BÀSIQUES JUGANT! 
DESCOBREIX QUÈ 
T’EXPLIQUEN EL 
BALANÇ I EL COMPTE 
DE RESULTATS DE LA TEVA 
EMPRESA   
Horari: 9.30 a 13.30 h. Durada: 8 h
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

PROGRAMA. 9.30 h.   Benvinguda a 
l’acte,		Josep	Mayoral,	alcalde	de	Gra-
nollers.	|		9.45	h.			Xerrada	“	EMPRENDRE	
PER VIURE?” a càrrec de Maria Batet. 
Entrenadora en habilitats creatives i 
emprenedores.	 |	 11.30	 h.	 Coff	e-Break	
relacional	|	12.00	h.	Networking.	|	13.00	
h.	Fi	de	la	jornada

Tens una botiga online i vols millorar 
les fotos dels teus productes? Vols 
augmentar	l’abast	de	les	teves	publi-
cacions	 a	 les	 xarxes	 socials?.	 Millors	
fotografi	es,	més	vendes.	TEMARI:		Ini-
cis	de	la	Fotografi	a	de	Producte.	Ins-
piració	i	Referents.	Temes	i	Composi-
ció.	 Sistemes	 d’il·luminació.	 Pràctica	
Fotogràfi	ca.

Vols	emprendre	o	ja	ets	una	dona	em-
presària i emprenedora? Liderar en 
femení:	 el	 nostre	 sisè	 sentit.	 Comu-
nicar	 el	 projecte	 des	 de	 la	 feminitat:	
tindran la oportunitat de treballar la 
seva	 creativitat	 i	 la	 seva	 expressió	
en	públic.	Tot	des	d’una	vessant	molt	
pràctica i participativa per a que tot 
el	que	treballarem	sigui	d’utilitat	en	el	
seu dia a dia.

Perdre	 la	por	a	 les	fi	nances	de	l’em-
presa, entendre el vocabulari tècnic 
i saber fer preguntes clau al gestor 
sobre el negoci.

5 DE MARÇ 11 i 13 DE MARÇ 15 i 22 DE MARÇ 20 i 27 DE MARÇ
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
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)

SOMCONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu:

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Editora fundada l’any 2001

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor 
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 

economia
social
aracoop

somgranollers@diarisom.cat somlesfranqueses@diarisom.cat

Gerència Sílvia Vinyeta silvia.vinyeta@diarisom.cat Conseller Delegat Ramon Torrents ramon.torrents@diarisom.cat Direcció Montse 
Eras montse.eras@diarisom.cat Departament Comercial publicitat@diarisom.cat Redacció Xavier Lloreda xavier.lloreda@diarisom.
cat, Nil Artiaga esports@diarisom.cat Disseny Gràfic Olga Riart olga.riart@diarisom.cat Fotografia Xavier Solanas · Jordi Ganduxé 
Administració administracio@diarisom.cat Impressió Gráficas de Prensa Diaria SL. Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit 
legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 21.42 h del 27 de febrer. 

L’Ajuntament de Granollers ha presentat aquesta setmana dos estudis sobre 
el comerç a la ciutat, un sobre els hàbits de compra dels mateixos granollerins 
i un altre sobre el grau d’atractivitat del comerç local per als visitants de fora. 
A grans trets, la radiografia de l’estat de salut del comerç local és optimista, 
ja que, d’una banda, Granollers reté el 94% de veïns de la ciutat a l’hora de fer 
les compres –un percentatge molt elevat i només superat per Barcelona–, i, 
d’una altra, els visitants valoren amb un 7,5 l’oferta, la qualitat i la professio-
nalitat del comerç granollerí, una nota també força elevada comparada amb 
altres ciutats mitjanes de l’entorn. De tot plegat es desprèn que la vitalitat de 
Granollers com a pol comercial es manté, un valor històric que la ciutat ha fet 
valdre moltes vegades, i com demostra el fet que, en només una dècada, els 
compradors forans han passat del 30 al 50%. Amb tot, la forta ofensiva del 
comerç electrònic –que cada cop guanya més quota de mercat–, el creixement 
de grans superfícies especialitzades –sovint allunyades dels centres de les 
ciutats– i el tancament de molts comerços històrics, substituïts per franquícies 
–sovint amb poca personalitat i desvinculades del caliu de la ciutat–, fa que 
calgui estar alerta per plantejar fórmules que enforteixin el teixit comercial a 
peu de carrer i el seu compromís i implicació amb la ciutat. Analitzar la  
situació és un primer pas per actuar.

CUIDAR LA VITALITAT COMERCIAL
Editorial

fa imaginar l’endemà de la mort i el ritual 
del meu enterrament (i ara no em digueu 
que mai hi heu pensat). A mi em faria il-
lusió que plogués d’una forma bèstia, amb 
llamps i trons i baixessin rierades que 
omplissin places i carrers de terra roja i 
de pedres encantades i, entre el soroll de 
la pluja, cançons, cançons i poesia triades 
per aquells que em coneixen prou bé. Oh, 
com m’agradaria veure-ho, faré el possible 
per ser-hi, encara que només sigui, natu-
ralment, de cos present. També seria tot 
un detall l’aparició d’un voluntari que us 
fotés riure una mica, una mica bastant. Jo 
no voldria cap bisbe, ni monges, ni cape-
llans, ni imans, cap d’aquells que ens deien 
que si heu patit molt, si heu begut poc, si 
heu resat més i no heu desitjat en aquell 
home o en aquella dona… Aleshores, ger-
mans, podreu entrar al regne del cel i viu-
reu per sempre més. I si no heu fet bondat, 
ai si no… el foc, el dolor, l’eterna tortura 
dels infidels serà el vostre futur.

I és que ens van inculcar la llegenda 
d’una manera tan ben pensada, tan qui-
rúrgica que, fins i tot, en exportar-la a les 
Amèriques, ara ens torna personificada en 
apòstols evangelitzadors. Jo encara con-
servo amics i amigues que s’ho creuen o 
que no s’atreveixen a negar-ho i ho deixen 
allà, en un racó, per si algun dia, “Déu no 
ho vulgui”, han de recuperar-ho.

Salut i no us refieu de Déu, diuen que en 
Franco és al Cel.

assejo pel Puig de les Forques, 
perifèria magnífica que des-
cobria fa un parell d’anys. Un 
roure elegant, dues alzines su-

reres, tres oliveres sàvies, quatre o cinc pins 
romans i centenars de caques de gossos. 
Fa un dia plujós, de pluja obliqua, tossuda 
i que cau amb tota la paciència del món. Els 
xops, xops i nerviosos, tremolen de fred al 
ritme d’un vent suau i esmolat, la tarda de 
diumenge és aigualida, plena de bruixes i 
de dimonis amb cara de dilluns, d’esperits 
i de núvols de cotó fluix que es deixen to-
car amb la punta del dits… i em pregunto: 
–Què cony ha d’haver-hi més enllà d’aquest 
cel que avui comença aquí, tan avall, i mai 
s’acaba? L’amor i la mort és de les poques 
coses interessants d’aquest món i avui no 
estic per amors, el clima i la solitud d’aquest 
paisatge esponjós i descabellat m’omple de 
mort i no deixo de pensar-hi. Tard o d’ho-
ra moriré i gairebé n’estic segur (no fotis!). 
Crec que sí, com tu, com ell, com tots, però 
un cop cremats o podrits, continuarem una 
mica aquí mentre el nostre record perduri a 
la memòria d’una companya, d’una filla, de 
germanes i de nebots, de cosins, de cunyats, 
de gats i de gossos, també en la ment de tots 
aquells enemics íntims i imprescindibles 
que hem tingut i tenim, i cal conservar.

Sí, l’enganxosa humitat de la tarda em 

P
FRANCO ÉS AL CEL

SANTI	MONTAGUDDes del balcó

Els valors del cooperativisme inclouen: 
auto-ajuda, responsabilitat, democràcia, 
igualtat, solidaritat i equitat.

Cada persona carrega una motxilla 
de circumstàncies particulars (gènere, 
sexualitat, classe, raça, salut, o edat, en-
tre altres) que la fa sortir d’una casella 
diferent en cada partida viscuda. Estem 
immerses en un marc cultural andro-
cèntric, bastit des de la perspectiva dels 
homes blancs privilegiats, amb una inèr-
cia servil als seus interessos. D’acord: 
hi ha qüestions macro, indesxifrables i 
llunyanes. Però que me’n dieu d’allò que 
és al nostre abast i sobre el qual tenim 
un grau de responsabilitat? En la crea-
ció d’empreses les relacions humanes 
sovint es col·loquen fora dels espais de 
presa de decisions malgrat que de forma 
irreverent circulen subterràniament o 

NICO
DURAN

Tècnica	de	l’Ateneu	
Cooperatiu del Vallès Oriental

erupcionen en el transcurs d’una reunió; 
són el reflex de les posicions de privile-
gi o dominació de cadascuna segons les 
circumstàncies. L’estudi Femení Plural 
assenyala que la segregació vertical i 
horitzontal dels llocs de treball en les 
cooperatives en funció del gènere encara 
persisteix, com també la dificultat que te-
nen dones amb més grau de vulnerabili-
tat (com les migrades) per iniciar projec-
tes cooperatius. Quelcom flagrant és la 
invisibilització de les tasques reproducti-
ves, cabdals per al sosteniment dels pro-
jectes però menystingudes per no estar 
recompensades monetàriament. El man-
terrumpting, l’acaparament de paraula o 
les distraccions constants quan parla una 
dona es van denunciar a la campanya re-
unions roDONES.

L’equitat efectiva hauria de preocupar 
a qualsevol que s’involucri en l’escomesa 
d’emprendre col·lectivament. A l’Ateneu 
Cooperatiu us acompanyarem en la presa 
de consciència i us animarem a créixer 
plegades amb nosaltres en aquest sentit.

ON ARRIBA L’EQUITAT
EN EL MÓN COOPERATIU?

Bústia

Ser dona a La Mitja 
Clamar, clamar a qui correspongui, aixecar 
protesta a bon crit perquè no puguin dir 
que no s’ha sentit, tot i que una cosa és que 
se senti i una altra ben diferent que s’escolti.

El diumenge, dia 24 de febrer, veient la 
retransmissió en VOTV de la Mitja Marató 
de Granollers, una esgarrifança em sacseja i 
em travessa la consciència. Tinc davant una 
imatge amb la corredora que va al capda-
vant d’aquesta competició esportiva, i se-
gons s’obre el pla de la pantalla de la TV, veig 
una bicicleta deguda i acuradament prepa-
rada, va al costat de la corredora durant tot 
el recorregut, amb un gran cartell senyalit-
zador que indica, “La primera dona”.

Ens les donem de ser superguais, una 
societat que treballa per la igualtat, que 
no  fa distincions entre gèneres, ni races, 
ni religions, etc. La boca se’ns omple en ex-

plicar-ho i pregonar-ho, però de cop i volta 
la caguem, i amb una sola imatge, sense dir 
res, ho diem tot, tot el contrari del que pre-
diquem.

No m’agrada el que veig, és obvi, i penso 
en un reclam de circ, “aquí hi ha la primera 
dona, l’especimen de fira, mirin-la, passin i 
mirin senyors, el circ està obert i la funció 
ha començat”. Quina ràbia, ràbia profunda, 
ràbia rabiosa, quina imatge més lletja.

Com que hi ha gent per a tot, segur que 
hi haurà persones que pensin que això no 
és dolent, que no fa mal a ningú, que no és 
ofensiu, que a tot li traiem punta, però, em 
pregunto ¿Per què no hi ha una bicicleta 
assenyalant el primer home? 

En fi, que el cartell de “La primera dona” 
l’hauria de partir un llamp.

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

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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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

Empresa fabricant de maquinària hidràulica, ubicada al 
Baix Vallès Oriental, precisa:
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE-GENERAL (Ref.0103-01)
Requisits:	Grau	 o	diplomatura	 en	Administració	 y	Direcció	
d'Empreses o Empresarials. Català i castellà nivell superior. 
Valorable	nivell	alt	d'anglès	i/o	francès.	Vehicle	propi.	Expe-
riència	mín.	de	3	anys	en	feines	d'administració	 i	compta-
bilitat. Funcions:	comptabilitat	diària.	Gestió	de	pagaments	
i	cobraments.	Control	financer	de	 la	 tresoreria.	Preparació	
d'impostos.	Gravació	de	 comandes.	 Facturació	de	 vendes.	
Arxiu.	 Candidats/es	 amb	 ganes	 de	 creixement	 professio-
nal,	a	la	llarga	pot	assolir	la	posició	de	Cap	d'Administració.	
Persona versàtil , capacitat d'aprenentatge 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.0103-02)
Per	fer	tasques	de	comunicació,	marketing,	disseny	de	pu-
blicitat de l'empresa i manteniment web. Requisits: Estudis 
relacionats	 amb	el	 disseny	gràfic	o	web.	 	Català	 i	 castellà	
nivell	superior.	Vehicle	propi.	Coneixements	de	programari	
de	disseny	gràfic	i	web	(Photoshop,	Indesign,	Dreamweaver,	
Illustrator,	 etc).	 Funcions:	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'empresa,	 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.0103-03)
Per	a	gestió	de	vendes,	atenció	i	assessorament	tèc-
nic 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.	Imprescin-
dible	 residir	 prop	 a	 la	 zona	 del	 Baix	 Vallès	 Oriental.	
Funcions:	 Atenció	 i	 assessorament	 tècnic	 a	 clients.	
Gestió	 de	 vendes.	 Confecció	 i	 seguiment	 d'ofertes.	
Gestió	 i	 seguiment	 de	 promocions.	 Seguiment	 de	
vendes	a	grups	de	compres.	Relació	amb	represen-
tats.	 S'ofereix	 feina	 estable	 i	 directa	 amb	 l'empresa.	
Possibilitats	 reals	 de	 creixement,	 tant	 professional	
com salarial.

Concessionari Veh. Industrials del V. Oriental, precisa: 
TÈCNIC/A COMERCIAL VEHICLES INDUST. (Ref.0103-04)
Funcions: Gestió	Comercial.	Manteniment	de	 la	Base	de	
clients	actual.	Captació	de	possibles	nous	clients	de	vehi-
cles	industrials.	Gestió	de	les	ofertes,	comandes,	segui-
ment	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 auto-
moció/vehicle	industrial.	Coneixements	financers	i	tècnics	
(valorant vehicle industrial). Habituat a treballar en noves 
tecnologies. Es valorarà molt el carnet C. Competències: 
Orientació	al	 client.	Responsabilitat.	Bons	dots	comuni-
catius.	 Orientació	 a	 l'assoliment.	 S'ofereix	 contracte	 di-
recta	i	estable	amb	l'empresa.	Sou	fixe+comissions	(ne-
gociable). Altres beneficis: Vehicle d'empresa, Dispositiu 
mòbil	i	portátil,	Formació	específica,	etc	

Empresa líder en su sector, en Vallès Oriental, precisa : 
MECÁNICO/A AUTOMOCIÓN (VEHÍCULOS 
INDUSTRIALES) (Ref.0103-05)
Candidatos/as	 con	 formación	 a	 nivel	 de	 CFGS	 o	 FP	 II	
Mecánica,	Electromecánica	de	vehículos,	Automoción	o	
similar.	Se	responsabilizará	del	mantenimiento	y	revisión	
de	los	vehíc.	indust.	Responsabilidades:	Diagnóstico	de	
averías.	Reparación	mecánica	y	electricidad	del	automó-
vil.	Mantenimiento	básico	de	vehículos	industriales.	Ins-
pecciones	periódicas	y	diagnosis	de	los	vehículos	indust.	
Se valora experiencia en:	 Reparaciones	 de	 vehículos	
industriales.	 Reparación	 de	 vehículos	 ligero.	 Valorable	
experiencia	mecánica	en	vehículos	de	frío	y	estar	en	po-
sesión	del	Carnet	C.	Se ofrece contrato estable y directo 
con la empresa. Valorable residencia en Vallès Oriental.

Empresa dedicada a la fabricació de maquinaria 
d'ús industrial, ublicada al Vallès Oriental , precisa : 
ELECTROMECÀNIC/A MONTADOR/A (Ref.0103-06)
Candidats	 amb	 formació	 a	 nivell	 de	 FP	 II	 o	 CFGM	o	
CFGS en Electromecànic. S'encarregarà del muntatge 
de maquinaria industrial , tant a l'empresa com a la 
posta	a	punt	al	client	final.	Persona	amb	disponibilitat	
de	viatjar,	i	capacitat	de	comunicació	en	anglès.	Pre-
ferible	resident	a	la	zona	del	Vallès	Oriental.	S'ofereix	
contracte estable i directa amb l'empresa. Sou i con-
dicions negociables.

SERVEIS

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA Per portar 
c o m p t a b i l i t a t s /
Fiscal/Impostos, a 
Pimes	 i	 autònoms. 
Tel: 651 04 00 07.

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me lla-
mo Susi. Madurita, 
50	 años,	 gordita	
y	 cariñosa.	 150	 de	
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés na-
tural. Todo tipo de 
servicios. LLÁMA-
ME 698 233 361

CONTACTES
RELAX

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

SE ALQUILA LOCAL 
EN GRANOLLERS. 
C. Olles. Sup. 80 m2. 
Céntrico. Cristale-
ras. Suelos. Aseos. 
instalaciones. PRE-
CIO:	 3.300	 €/mes	
(Ref.952).	 EMINAD	
Tel. de contacto: 93 
870 36 66.

LOCAL EN VENTA 
GRANOLLERS. Jo-
sep Mª de Sagarra. 
Sup. 100 m2. Es-

quinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de		madera	maciza.	
Chimenea de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas	 en	 puertas	 y	
ventanas. A.A. P.V. 
140.000	€	(Ref.396).			
EMINAD	 Teléfono:	
93 870 36 66.

Per al centre de bellesa Mar Lugué –perru-
queria orgànica i vegana, estètica i assesso-
ria d'imatge de Vilanova del Vallès– és molt 
satisfactori poder combinar feina i felicitat 
en dies tan especials per als nuvis a l’entorn 
del seu casament. Els pentinats i els talls de 
cabells representen l’elegància i la bellesa, i 
per això a Mar Lugué, com a professionals, 
els agrada assessorar tant a nuvis com a nú-
vies perquè en el gran dia del casament se 
sentin còmodes amb el pentinat i el maqui-
llatge. El centre reconeix la dificultat de ta-
llar, pentinar i tenir cura dels cabells de les 

persones reals que s’estimen més la como-
ditat que l’extravagància o la superficialitat. 
En un dia tan important no pot quedar res 
a l’atzar. Amb 25 anys d’experiència pen-
tinant nuvis i núvies, a Mar Lugué fan que 
tothom llueixi radiant i sense deixar de ser 
un mateix. Escolten i trien amb els nuvis el 
tipus de pentinat que millor destaqui els 
trets naturals, fent-ho sempre d’acord amb 
el vestit de casament. A Mar Lugué tenen 
cura dels cabells i el cos de manera persona-
litzada els dies previs i durant el casament, 
sempre amb productes orgànics i vegans.

Mar Lugué et cuida per al teu casament
El centre de bellesa t'assessora en maquillatge, pentinat i cura del cos 

CENTRE DE BELLESA MAR LUGUÉ
passeig Verge de Núria, 42, Vilanova del Vallès  

Tel. 640 65 73 04 - 93 845 61 27

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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Dissabte 16 de març, a les 10 h i a les 11.30 h,
vine a conèixer el projecte educatiu del Vallbona,

sessió informativa i visita guiada pel centre

C. Camp de les Moreres, 14. Granollers
centre@iescarlesvallbona.cat · Tel. 93 860 00 21

www.iescarlesvallbona.cat

Sessions informatives, amb cita prèvia,
 dimarts i dimecres a la tarda, del 19 al 27 de març

L’ESO al Vallbona!

ECONOMIA
Jornada d'Empenta GranollersPas endavant per reurbanitzar Font del Ràdium
Dimarts (9 h), la sala Tarafa acollirà una  
xerrada i networking a càrrec de Maria Batet. 
La sessió està organitzada per l'associació  
de dones emprenedores Empenta Granollers 
amb motiu del Dia de la dona, el 8 de març.

El ple de l'Ajuntament va aprovar dimarts les contribucions especials
que han de pagar els propietaris del polígon Font del Ràdium per tirar
endavant el projecte de reforma integral del polígon. Els propietaris 
pagaran el 55% del cost de l'obra i la Diputació, el 45% restant. El 
consistori,  per la seva banda, avançarà 800.000 euros per iniciar les obres.

GRANOLLERS. Fer que les empre-
ses tinguin eines per convertir en 
accions concretes i eficaces el seu 
compromís amb el medi ambient. 
Aquest és l’objectiu de l’anomenat 
green design (disseny verd), una dis-
ciplina que busca reduir la petjada 
ecològica en el disseny, l’elaboració 
i la comercialització de productes. 

Un dels referents del green design 
és la directora d’art i dissenyadora 
gràfica granollerina Núria Vila, qui 
des de fa gairebé 10 anys ofereix 
solucions el més ecològiques i sos-
tenibles possible a les empreses. 
“Sabem que és impossible gene·
rar impacte ambiental zero, però 
sí que podem minimitzar·lo al 
màxim”, diu Vila, qui apunta que 
el 70% de l’impacte mediambiental 
d’un producte s’estableix a la fase 
inicial, la del disseny, el moment 
en què es té la idea i es comença a 
posar en marxa. És aleshores quan 
una empresa pot decidir si el pro-
ducte serà més o menys respectuós 
amb el planeta. “Ens plantegem 
els materials que s’utilitzaran 
per a la seva elaboració, la pro·
cedència, la producció i també la 
manera com es distribuirà”, i és 
que cadascun d’aquests passos pot 
deixar una empremta al planeta en 
forma de CO2 o de residus no reci-
clables, per exemple.

Arran de treballar aquesta dis-

n.vila

NÚRIA VILA  Guardonada per aplicar la disciplina 'green design'

INNOVACIÓ  ESTUDIAR EL CICLE DE VIDA DELS PRODUCTES ÉS BÀSIC PER FER-LOS MÉS SOSTENIBLES 

ciplina, Vila ha estat guardonada 
amb tres premis LAUS de disseny 
–un de plata i dos de bronze– en 
diferents categories com l’audio-
visual, el packaging i la identitat 
corporativa, i ha treballat, entre 
d’altres, per l’Ajuntament de Bar-
celona i la Generalitat. 

Entre els projectes desenvolu-
pats darrerament, hi ha l’ús de 
materials orgànics i reciclats en 
packaging i envasos, així com l’ús 
de tinta ecològica elaborada a par-
tir del marro del cafè per aplicar 
en la impressió de bosses i enva-
sos. També treballa amb materials 
reciclats a l’hora d’elaborar les se-
ves propostes als clients, com per 
exemple el paper pedra, fet a base 

de runa d’obra i conglomerat.
Vila explica que cada vegada més 

les empreses demostren tenir més 
consciència mediambiental, i que 
especialment ha estat durant el 
2018 quan “les empreses s’han 
conscienciat sobre l’impacte que 
deixen els seus productes al pla·
neta i han decidit apostar per un 
disseny i un packaging respec·
tuós amb el medi ambient, cosa 
que alhora dóna als productes 
més singularitat i personalitat”.

Més enllà de la tasca professio-
nal, Vila estrena aquests dies l’ex-
posició Plàstic. Genial o pervers, tu 
com ho veus?, que es pot veure fins 
a l’octubre al Museu Vida Rural de 
l’Espluga de Francolí. i

"Les empreses busquen reduir la
petjada ecològica cada cop més"
La dissenyadora granollerina Núria Vila, referent en el 'green design'

Pimec Vallès Oriental ha presentat 
aquesta setmana un informe sobre 
economia circular amb l’objectiu 
de sensibilitzar el teixit empresa-
rial de la comarca sobre la impor-
tància d’aquest model econòmic 
basat en el principi de tancar el 
cicle de vida dels productes, els 
serveis, els materials, l’aigua i 
l’energia. L'informe analitza tres 
casos d’èxit de pimes catalanes 
amb activitats i projectes propis 
d’economia circular. A més, Pi-
mec també difon en què consisteix 
l’Observatori d’Economia Circular 
de la Generalitat, una iniciativa en 
la qual també participa la patronal 
de la petita i mitjana empresa. 

EMPRESES  

Pimec fomenta 
l'economia
circular entre
els professionals

Arran del creixent desequilibri en-
tre la demanda i l’oferta especial-
ment en les disciplines conegudes 
com a STEM (ciència, tecnologia, 
enginyeria i matemàtiques), el Con-
sell Comarcal impulsa una iniciati-
va per millorar la competitivitat del 
sector industrial del metall, l’auto-
moció i la logística de la comarca 
i facilitar així el relleu generacio-
nal. El programa, anomenat Vallès 
Oriental 4.0, assessora i acompan-
ya les empreses en la introducció 
d'eines de la indústria 4.0, l’oferta 
de formacions competencials dels 
participants i el foment de les vo-
cacions industrials especialment 
entre les dones i els joves. 

INDÚSTRIA  

Iniciativa per 
fomentar les 
eines 4.0 en el 
sector industrial
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Clàudia Julià (CNG), millor esportista en formació
La nedadora d’artística del Club Natació Granollers, Clàudia Julià, va 
rebre el premi a la millor esportista 2018 en categoria formació, a la 
23a Nit de l'Esport de les Franqueses. Julià és una esportista amb una 
destacada trajectòria, i va aconseguir proclamar-se doble campiona 
d’Espanya infantil en equip.

Kilian Villaverde deixa l'EC
L'EC ha decidit prescindir del davanter perquè 
no va "poder assistir a un partit", segons 
explica el jugador. Villaverde ha fitxat per la UE 
Vilassar de Mar, equip de Segona Catalana, on 
s'hi estarà fins a final de temporada.

ESPORTS

GRANOLLERS. El Fraikin BM Gra-
nollers va caure dimarts al Palau 
contra un rival directe, el Bidasoa 
Irún, el segon classificat, per 24-
25, en el partit corresponent a 
la 20a jornada de la lliga Asobal. 
Amb aquest resultat els grano-
llerins continuen tercers a la clas-
sificació amb 24 punts, 3 menys 
que el Bidasoa, però.

El Fraikin ja va començar per-
dent contra els bascos, amb un 
parcial desfavorable d'1-4. Els 
d'Antonio Rama retallarien poc 
a poc distàncies en el marcador 
mitjançant el lideratge ofensiu 
d'Adrià Figueras i d'Antonio Gar-
cía, màxims golejadors del quadre 
local amb 7 i 5 dianes respectiva-
ment. Al descans el resultat era de 
12 a 14. Al segon temps els gra-
nollerins van empatar a 15 i van 
mantenir el pols amb els visitants, 
tot i que finalment no van aconse-
guir remuntar.

El proper partit de lliga no serà 

Els granollerins no van poder remuntar dimarts al Palau, 
abans de disputar el partit de tornada de l'EHF contra el KS Azoty

xavier solanas

ADRIÀ FIGUERAS  Va ser el màxim anotador dels granollerins amb 7 gols

HANDBOL |  Lliga Asobal  DERROTA CONTRA UN RIVAL DIRECTE A LA LLIGA

El Fraikin perd contra 
el Bidasoa per la mínima

fins al dissabte 9 de març, a la pista 
del Teucro. Abans, però, els d'An-
tonio Rama disputaran la quarta 
jornada de la Copa EHF, contra el 
KS Azoty-Pulawy, diumenge a les 
19.30 h al Palau d'Esports. 

Els granollerins van sumar un 
prestigiós empat dissabte passat 
a la pista del conjunt polonès en 
el partit d'anada (34-34), que els 
manté vius a la fase de grups de la 
competició europea. 

Els últims minuts d'aquest par-
tit van ser espectaculars. Quan 
quedaven només dos minuts pel 

BMG - KS AZOTY-PULAWY
Diumenge, 3  19.30 h Palau

FRAIKIN BM GRANOLLERS 24
BIDASOA IRÚN 25

final del partit el resultat era de 
34-30 favorable als polonesos, un 
marcador que els de Rama van 
aconseguir igualar miraculosa-
ment amb 4 dianes consecutives, 
repartides entre Gassama, Figue-
ras i Valera, que van saber aprofi-
tar molt bé els contraatacs. 

El Fraikin, amb aquest punt, 
manté les esperances per accedir 
a la següent fase de la Copa EHF. 

Divisió d'Honor Femenina  LA VICTÒRIA SE'LS HI RESISTEIX

El KH-7 jugarà dissabte a la pista 
del Liberbank Gijón a les 17.30 
h, en el partit corresponent a la 
jornada número 17 de la lliga 
Guerreras Iberdrola. Les asturia-
nes són quartes classificades amb 
21 punts, 1 més que les grano-
llerines, que baixen dues places 
de la taula de la competició, des-
prés de perdre sorprenentment al 
Palau d’Esports contra el BM Por-
riño (20-24), equip el qual havien 
eliminat feia poques setmanes a la 
Copa de la Reina. 

Les 9 dianes de la potent davan-
tera Judith Vizuete, màxima gole-
jadora de la lliga, no van ser su-

El KH-7 buscarà a Gijón el
primer triomf de la 2a volta

ficients per a les noies de Robert 
Cuesta, que ja van començar per-
dent el partit. Tot i això, les blanc-
i-blaves van aconseguir arribar al 
descans amb el marcador igualat 
(10-10). A la segona part les va-
llesanes no van poder certificar la 
remuntada. A cinc minuts pel final 
del partit les de Robert Cuesta van 
retallar distàncies i semblava que 
encara tenien opcions per treure 
alguna cosa positiva del matx. El 
marcador era de 19-21, però les 
visitants no es van deixar intimi-
dar i van segellar el triomf fent 
tres dianes més i deixant el defini-
tiu 20-24 al marcador del Palau. 

MOTOR | F1  HÜLKENBERG VA FER EL MILLOR TEMPS DE L'HIVERN

Els tests de pretemporada de F1 
es van reprendre dimarts al Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya. Els 
pilots afronten la seva última set-
mana de proves abans de l'inici 
del mundial. 

L'escuderia McClaren va ser la 
gran protagonista de la primera 
jornada d'aquesta segona tan-
da d'entrenaments. Lando Nor-
ris va marcar, amb el pneumàtic 
ultratou C5 de Pirelli, el millor 
temps de la jornada. La seva mar-
ca d'1:17.709 es converteix en la 
quarta absoluta d'aquesta pre-
temporada, encara liderada per 

McLaren lidera els segons tests 
Nico Hülkenberg (Renault) que 
dijous va signar un 1:17.393, el 
millor temps dels tests i de tot 
l'hivern. Bones sensacions tam-
bé per a l'escuderia Red Bull, que 
va aconseguir baixar dimarts del 
1:18. El jove pilot francès Pierre 
Gasly va quedar segon classificat, 
amb una marca d'1:17.715, amb 
pneumàtics tous.

Durant la jornada del dimarts 
també va ser protagonista Fer-
nando Alonso, que va passejar pel 
pàdoc del Circuit. La segona jor-
nada s'estava disputant durant el 
tancament d'aquesta edició. 
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GRANOLLERS. El Club Bàdminton 
Granollers es jugarà la permanèn-
cia a la Primera Divisió Estatal a 
l’última jornada de la competició. 
Serà el 9 de març a la pista del 
Bàdminton Rinconada, equip que 
no s’hi juga res perquè està lluny 
de la zona de descens amb 15 
punts. Els granollerins, en canvi, 
són els últims de la classificació 
amb només 3 punts, després de la 
derrota a casa dissabte contra el 
Recreativo IES La Orden, que ocu-
pa la segona posició. 

Amb aquest resultat, el Gra-
nollers, no només està obligat a 
guanyar el proper partit, sinó que 
ha d’esperar que el San Fernando 
–que té 6 punts– perdi davant del 
Benalmádena, que no s’hi juga res 
i és obvi, per tant, que reservarà 
els jugadors més bons.

Contra l’IES La Orden els valle-

sans van perdre amb contundèn-
cia: 0-7. Als dobles mixtes, derrota 
per 21-14 i 21-11. Als dobles fe-
menins, les visitants es van impo-
sar a les germanes Blanca i Lara 
Lucas en dos sets. I, als masculins, 

xavier solanas

BÀDMINTON | Primera Divisió  EL PARTIT AMB EL RINCONADA, LA ÚLTIMA BALA DE LA RECÀRREGA

El Bàdminton Granollers se la 
juga al tot o res a l'últim partit

DERROTA El club granollerí va perdre amb contundència (0-7)

derrota per 21-17. A les rondes 
dels individuals, derrotes de Lara 
Lucas i de Bernat Amaya.  I a l’úl-
tima ronda, derrotes de Blanca 
Lucas -21-13 i 21-19- i Dani García 
per un doble 21-18.  Nil arTiaga

NATACIÓ  CONCENTRADES AMB ESPANYA PER L'EUROPEU

GRANOLLERS. Un total de cinc ne-
dadores i una tècnica del Club Na-
tació Granollers participen amb 
la selecció espanyola júnior a la 
concentració que es fa des del 27 
de febrer fins al 3 de març, al Cen-
tre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, 

per preparar el Campionat d’Eu-
ropa que se celebrarà al juny a 
Praga. Les convocades són Judith 
Calvo, Martina Coronado, Martina 
Gras, Mireia Hernández i Clàudia 
Julià. El CNG és el club amb més 
representació a la concentració. 

5 nedadores del CNG, amb la júnior

FUTBOL | Tercera Divisió  DESFETA CONTRA EL SANT ANDREU

L'Esport Club Granollers va per-
dre a l'històric Narcís Sala per 
2-0, en el partit corresponent a la 
jornada número 29 del grup 5 de 
la Tercera Divisió Nacional. Amb 
aquesta derrota els homes de José 
Solivelles encadenen dos partits 
sense guanyar i cauen fins a la 10a 
plaça de la classificació.

Contra el Sant Andreu, els gra-
nollerins van prioritzar el sistema 
defensiu i van sortir amb un bloc 
força sòlid per reduir les opcions 
dels quadribarrats en atac. La 
primera part va ser força igua-
lada i ambdós equips van gaudir 
d'algunes ocasions. Va ser el Sant 
Andreu, però, que va inaugurar 

L'EC cau a la 10a plaça amb 
la derrota al Narcís Sala

el marcador gairebé al final de la 
primera part, mitjançant una dia-
na d'Óscar Muñoz (1-0).

A la segona meitat els locals ja 
van avisar només començar amb 
una nova ocasió de gol. Semblava 
que els vallesans estaven tocats 
pel gol rebut abans del descans. 

El porter Sergio Fernández va 
salvar un munt d'ocasions a la se-
gona part, però no va poder evitar 
el gol de la sentència dels quadri-
barrats (2-0), que arribaria al mi-
nut 89, obra de Mamadou Kanteh.

Aquest dissabte l'EC rebrà 
l'Horta –cinquè classificat amb 47 
punts– al Municipal del carrer Gi-
rona, a les 12 h.   Nil arTiaga

WATERPOLO  LA VICTÒRIA A CASA ES VA RESISTIR 

GRANOLLERS. L'absolut masculí de 
waterpolo del Club Natació Gra-
nollers va empatar a 14 a casa da-
vant del Premià, en el partit cor-
responent a la catorzena jornada 
de la Primera Divisió espanyola. 
Els maresmencs es van avançar 
només començar el partit i es van 
posar amb un parcial favorable de 
0-2. Tot i això, els de Pablo Quat-
trocchio van aconseguir igualar la 
contesa al final del primer quart 
Al segon, els granollerins es van 
posar per davant al marcador, 

Nou empat del CNG (14-14)
amb dos gols d'avantatge (8-6). 
Els maresmencs retallarien dis-
tàncies als dos últims quarts i 
aconseguirien l'empat finala 14.

Amb aquest resultat, els homes 
de Pablo Quattrocchio encadenen 
tres jornades consecutives sense 
aconseguir la victòria, i són no-
vens a la classificació de la Prime-
ra Divisió amb 16 punts, a 5 del 
descens. Dissabte a les 17 h els va-
llesans jugaran a domicili contra 
el Dos Hermanas, el cuer de la ca-
tegoria amb només tres punts. 

World Series

La nedadora d'artística del Club Nata-
ció Granollers, Abril Conesa, participa-
rà amb la selecció espanyola absoluta 
a la Word Series–French Open, que es 
disputarà a París de l’1 al 3 de març.

ABRIL CONESA,
AMB L'ABSOLUTA
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Va millorar en més 
de tres minuts la 
seva anterior marca 
personal	(1	h04'45'').

EDWIN
SOI

KENYA

L'etíop	va	ser	tercer	
també	a	la	Mitja	
Marató	de	Nova	York,	
als EUA.

TESHOME
MEKONEN

ETIÒPIA REGNE
UNIT 

Es va quedar a 
menys de dos minuts 
del seu rècord 
mundial	(58'18'').

KENYA

MÍRIAM 
ORTIZ

Té una marca de 
35’37’’	en	10.000	m.	
en el rànquing de la 
Gran Bretanya 2019.

GEORGINA 
SCHWENING

ELISABETH 
SPINK

L'atleta kenyà de 29 anys Abra-
ham Kiptum, després de quedar 
setè l'any passat, aquest cop no ha 
decebut i s'ha proclamat campió 
de la Mitja Marató de Granollers 
2019 amb un temps de 59'58'', 
molt a prop del rècord mundial 
que va aconseguir a la Mitja Ma-
rató de València (58'18'). Un al-
tre kenyà, Edwin Soi, ha quedat 
segon, a pocs segons de Kiptum 
(1h00'24''). 

Pel que fa a la resta de pri-
mers classificats, l'etíop Tesho-
me Mekonen ha quedat tercer 
(1h01'38''), la mateixa posició 
que a la Mitja Marató de Nova 
York.

Als tres africans els han seguit el 
nord-americà Harrouf Ridouane, 
quart amb un temps d'1h02'09''; i 
el català Carles Castillejo, guanya-

dor de la Mitja l'any 2012, que en 
aquesta edició ha quedat cinquè 
amb una marca de 1h04'48''.

Amb el resultat d'avui, Kiptum 
és el segon atleta que aconse-
gueix fer la Mitja vallesana en 
menys d'una hora, tot i que no ha 
pogut superar el rècord que des 
de 2008 ostenta el també kenyà 
Samuel Wanjiru, que va acabar-la 
amb un temps de 59'26''.

En dones, la gran vencedora 
ha estat la catalana Míriam Ortiz 
amb un crono d'1h14'14'', supe-
rant la seva millor marca ante-
rior en més d’un minut –el seu 
millor registre anteriorment era 
d’1h15’36’’-. Segona i tercera, les 
britàniques Jennifer Elisabeth 
Spink amb 1h15'24'' i Georgina 
Schwening amb 1h15'35''. En 
quarta posició, l'austríaca Eva 

Wutti (1h15'49''). I, per últim, 
Calli Thackery, cinquena amb una 
marca de 1h17'43''.

Els 10 Km
Pel que fa a la cursa dels 10 km, 
els dos primers classificats van 
baixar dels 18 minuts i van millo-
rar així les marques de l’edició del 
2018. Eloi Cabezas, del Club Atlè-
tic Montornès, va ser el primer 
en creuar la línia de meta amb un 
temps de 17’27’’. També va córrer 
en menys de 18’ José Luis Blanco, 
de l'organització La Sansi de Ba-
dalona, amb una marca de 17’58’’. 
Arnau Jové va completar el podi 
amb un crono de 18’22’’. 

Pel que fa a les dones, Jakeline 
Gómez Mamian va ser la més rà-
pida dels 10 km, amb una marca 
de 21’09’’. i N.a.

Kiptum baixa de l'hora 
i fa el segon millor crono
La catalana Míriam Ortiz va ser la primera dona a creuar la meta 
i va superar el seu millor registre en una mitja en més d'un minut

CENTENARS DE PERSONES VAN SORTIR AL CARRER A ANIMAR
Els corredors, a tots els punts del recorregut. En alguns trams de  
La	Mitja,	a	més,	grups	de	música	van	aprofitar	per	fer	actuacions,	 
fent	que	aquesta	edició	hagi	estat	la	que	ha	comptat	amb	més	punts	 
d'animació,	amb	una	quinzena.	D'espontanis	que	volien	ajudar	amics	
i familiars tampoc no en van faltar.

animació, a l'adn de la cursa

xavier solanas

x.s.

granollers / les franqueses / la garrigaLA MITJA2019resum

ABRAHAM
KIPTUM

01:00'24" 00:59'58" 01:15'24"01:01'38" 01:14'14" 01:15'34"

Va superar el seu 
millor registre en 
més	d’un	minut	
(1h15'36'').

ESPANYA

Va ser campiona de 
la	Mitja	Marató	de	
Ripoll. Forma part de 
la	delegació	anglesa.

REGNE 
UNIT

Podeu descarregar amb 
el codi QR totes les 
classificacions	de	la	Mitja	a	
somgranollers.cat
/noticia/resultats-mitja 

Resultats
CONSULTA ELS

12 3 12 3
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A	diferència	de	l’edició	de	l’any	passat	en	què	la	pluja	va	reduir	les	possibilitats	dels	atletes,	la	Mitja	2019	es
va	celebrar	en	un	dia	assolellat	i	amb	temperatures	altes	per	a	febrer.	Tot	i	això,	la	calor	no	va	afectar	gents	
els	corredors,	que	van	sortir	a	donar	el	100%		des	de	bon	començament.

arribada en un dia radiant

xavier solanas

LA IMPLICACIÓ DELS VEÏNS DE LA COMARCA AMB LA MITJA ÉS
un	dels	molts	altractius	de	la	cursa.	Enguany,	entre	la	col·laboració	
altruista	de	més	de	900	persones,	hi	havia	la	de	la	família	Caurín	Morales,	
formada	per	24	membres	de	diferents	generacions,	el	més	jove	de	17	
anys, i la més gran de 71. En aquest cas van implicar-s'hi dissabte a la 
tarda,	repartint	dorsals,	fent	de	guies	al	Palau	d'Esports	i	organitzant	el	
photocall. "Ens agrada participar en activitats, i  fer-ho tots junts 
és la manera de trobar-nos i compartir experiències plegats", 
explica	Jéssica	Caurín,	impulsora	de	la	iniciativa.	

voluntariat en família

j.caurín

EL CONSELLER DE TREBALL i AFERS SOCIALS, CHAKIR EL HOMRANI,
present	diumenge	a	La	Mitja,	destacava	el	paper	social	d'inclusió	que	té	la	
cursa,	que	enguany	ha	impulsat	la	participació	de	menors	migrants	tutelats	
per la Generalitat. "Aquesta Mitja està implicada amb el territori i amb 
la comunitat. Hem pogut veure un projecte d'inclusió de joves migrants 
que han participat a la categoria dels 5 quilòmetres", recordava.

esdeveniment per a la inclusió social

x.s.

UN CENTENAR DE NENS I NENES VAN CÓRRER
la Mini dissabte 23 a la tarda, el dia abans de 
la	Mitja.	Hi	va	haver	cinc	categories:	infantil,	aleví,	
benjamí,	prebenjamí	i	baldufes,	infants	que	
comencen	des	de	ben	petits	a	familiaritzar-se	
amb	el	món	de	les	curses.	

els més menuts

x.s.

LA CURSA DE GEGANTS, ORGANITZADA CADA 
any	per	l'AE	La	Mitja	i	les	colles	de	Blancs	i	
Blaus, va aplegar una quarantena de gegants 
i gegantons de 13 collers geganteres, que va 
suposar	la	implicació	en	la	cursa	d’uns	
360 geganters.

els més alts

x.s.

granollers / les franqueses / la garrigaLA MITJA2019resum
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CULTURA
#donesfemculturaClara Sáez ha creat la imatge "des dels marges"
A l'entorn del 8-M s'ha dissenyat una campanya a 
Twitter, Facebook i Instagram amb aquesta etiqueta 
perquè les dones vinculades a l'àmbit cultural facin 
de prescriptores d'altres dones que fan cultura. 
El 8 de març es traslladarà a les biblioteques.

La il·lustradora granollerina Clara Sáez és la creadora de la imatge  
de la campanya del 8-M a la ciutat, precisament amb un cartell, un  
díptic i una postal que alerta de com la dona és productora cultural "des 
dels marges" –els dels fulls amaguen la programació– i de la necessitat 
de fer visibles tant la pluralitat de disciplines com de creadores.

GRANOLLERS. L'Anuari de la Música 
a Catalunya concloïa l'any passat 
que en el cartell dels 12 festivals 
catalans més importants només 
un 26% dels grups i artistes pro-
gramats eren dones o comptaven 
com a mínim amb una dona a la 
formació. Aquest és només un els 
exemples de la invisibilització his-
tòrica de la dona en el món artístic 
i creatiu, que enguany, amb motiu 
del 8 de Març, l'Ajuntament de 
Granollers vol denunciar.

Així, el programa d'actes progra-
mats en commemoració del Dia de 
la Dona s'emmarquen sota el lema 
Les dones fem cultura, amb la vo-
luntat de fer més palesa l'aporta-
ció de les dones a la vida pública i a 
la cultura des d'un rol actiu. De fet, 
en el Pla d'Igualtat hi ha una línia 
de treball per al "reconeixement 
de lideratge i participació de 

les dones", recordava la regidora 
M. del Mar Sánchez, qui recorda-
va que l'acte central de la Porxada 
enguany s'ha avançat a aquest diu-
menge (12 h) i que, a banda de la 
lectura del manifest per part de la 
Taula d'Igualtat, comptarà també 
amb una intervenció artística de 
microteatre, a càrrec de la compa-
nyia Projecte Lilith.

El 8 de març la commemoració 
i la reivindicació –més enllà de la 
vaga i les mobilitzacions convo-
cades arreu del país– es trasllada-
rà a Roca Umbert, que acollirà el 
FemPop, "el festival que no vol 
existir", explicava Carme Ramon, 
programadora de l'equipament. 
"FemPop neix fa tres anys per 
reivindicar la poca presència de 
les dones als escenaris. I, a més, 
se celebra en espais inusuals, 
com també ho farà en tres in·

Roca Umbert acollirà el certamen de petit format FemPop, que
vol compensar la falta de presència femenina als grans festivals

entre els elogis de la BBC i totes les 
grans revistes de música.

També a l'entorn de la creació, 
l'alcalde avançava que el proper 
mural del programa Murs que par-
len tornarà a ser obra d'una dona.

Més actes
La commemoració del 8-M també 
inclou una exposició sobre Mont-
serrat Roig a Can Jonch, que dijous 
7 (18.30 h) es complementarà amb 
la xerrada Montserrat Roig, escriure 
contra l'oblit, amb Aina Torres. A 
més, el cinema Edison projectarà, 
els dies 8 i 10 Carmen y Lola; Can 
Gili farà la sessió Contes de nenes va-
lentes el dia 15, i a partir de dimarts 
Aurèlia Muñoz Ventura exposarà al 
balcó del Museu Ens alat roig, entre 
altres propostes.  MONTsE Eras

m.e.

PROPOSTA  L'Ajuntament va acollir dilluns la presentació del programa d'actes

PROGRAMACIÓ DEL DIA DE LA DONA  GRANOLLERS PREPARA UNA QUINZENA DE PROPOSTES AMB EL LEMA 'LES DONES FEM CULTURA'

El 8-M vol visibilitzar les dones creadores

drets de Roca Umbert, un dels 
quals és un lloc molt especial de 
la fàbrica on no s'ha fet mai cap 
activitat oberta al públic", deta-
lla Ramon deixant la incògnita per 
descobrir. Així, divendres 8, a partir 
de les 22 h, hi haurà tres concerts 
a les antigues instal·lacions fabrils. 

La responsable del festival en clau 
femenina, Mabel Alonso, insistia en 
la poca presència de les dones tant 
a sobre com darrere dels escenaris, 
per la qual cosa assegurava que "a 
l'hora de la contractació tenim la 
paritat molt present". Així el pro-
gramador del FemPom, Liven Sche-
erlinck, detallava "les tres dones, 
joves promeses de la música" in-
die rock que aterraran el 8 de març 
a Roca Umbert, "un espai referent 
de la cultura al país", deia Alonso.

El cartell del FemPop s'encetarà 
amb Aisha Burns, una texana que 
l'any passat va publicar Argonauta, 
"una petita joia de l'indie folk", 
apuntava Scheerlinck. Seguida-
ment actuarà Eliza Shaddad, una 
noia d'origen sudanès però que 
viu a Escòcia, on forma part d'una 
associació en defensa de les dones 
en el món del rock i que el 2018 
va publicar el treball Future. Final-
ment, FemPop es tancarà amb Liz 
Lawrence, una anglesa que s'inici-
ava en l'indie pop i que està treba-
llant en un nou disc més electrònic, 

L'ESCRIPTORA BEL OLID PARLARÀ DELS 
LLINDARS DE TOLERÀNCIA A LA VIOLÈNCIA
n LES FRANQUESES. També amb motiu del Dia de la Dona, dimecres (19 h)  
l'escriptora Bel Olid impartirà una conferència al Centre d'Art i Noves Tecnologies 
de Can Font amb el títol Normal no és desitjable. Violència quotidiana i llindars  
de tolerància. A les Franqueses, el programa a l'entorn del 8-M es completarà 
dijous (12 h) a la plaça de l'Ajuntament amb l'acte institucional en què es llegirà  
el manifest d'enguany i hi participaran els instituts El Til·ler i Lauro. A més, hi 
haurà un espectacle de música i dansa a càrrec de Nora Baylach i Mariona Vega.

Tertúlies
RÀDIO GRANOLLERS DEDICARÀ 
LES TERTÚLIES A LES DONES I 
la creació contemporània, amb la 
col·laboració de Roca Umbert, que 
ha proposat les tertulianes entre 
les artistes de diferents disciplines 
–arts visuals, música, literatura i 
cultura popular– de la fàbrica de 
les arts. Les convidades, de dilluns  
a dijous –de 12.10 a 12.40 h–,  
posaran sobre la taula, entre 
d'altres, el context professional, 
les dificultats i les oportunitats 
vinculades a la creació des de la 
perspectiva de gènere, i el consum 
i participació cultural.
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CRÍTICA TEATRAL  DAGOLL DAGOLL PORTA EL SEU DARRER MUSICAL, 'MAREMAR', AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

Veles a mig gas
GRANOLLERS. Dagoll Dagom arri-
barà al Teatre Auditori aquest dis-
sabte, i en sessió doble, per pre-
sentar la seva darrera producció: 
Maremar. La reconeguda compa-
nyia catalana de teatre musical, 
sota la direcció de Joan Lluís Bo-
zzo i la direcció musical d’Andeu 
Gallén, va fer temporada al Polio-
rama amb aquest muntatge que 
parteix d’ingredients de primera 
qualitat: música de Lluís Llach per 
adaptar el drama shakespearià de 
Pèricles, príncep de Tir. 

Si Shakespeare explica les des-
ventures pel Mediterrani del jove 
príncep, aquest musical pretén re-
moure’ns i endinsar-nos en aques-
tes mateixes aigües mediterrànies 
en ple segle XXI, en què la lluita 
per la vida es veu ofegada, dia rere 
dia, per aquells que busquen un 
futur millor, lluny de casa seva. 

Tot i així, la combinació no re-
sulta del tot extraordinària te-
nint en compte l’alt voltatge de 
les produccions que acostumava 
a presentar Dagoll Dagom, com 
l’excel·lent Mar i cel. A Maremar hi 
apareix un repartiment polièdric 

tag

SINOPSI:  És la història de Pèricles, un jove príncep que, fugint d’un cruel 
dictador, recorre la Mediterrània. Durant les seves aventures, s’enamorarà 
de la filla del rei de Pentàpolis, Thaïsa,amb qui tindran una filla. Però durant 
elseu retorn a Tir, una tempesta fa naufragar la seva embarcació, i la família 
quedarà separada. El musical és, doncs, la història d’un pare, una mare i una 
filla que lluiten per a retrobar-se, una de tantes històries en que la crueltat 
de la guerra fa separar famílies. Una metàfora sobre la vida, explicada amb 
un viatge a través del mar.

Dv 2 de març
A les 18 h i a les 21 h
Al Teatre Auditori de Granollers
Preu: 36 euros (zona A)
            20 euros (zona B)

	Títol. Maremar
	Dramatúrgia. Jofre Borràs,
 Joan Lluís Bozzo, Anna Rosa 
 Cisquella, Andreu Gallén, 
 Miquel Periel i Ariadna Peya
	Repartiment. Roger 
 Casamajor, Cisco Cruz, Anna  
 Castells, Mercè Martínez, Aina  
 Sánchez, Marc Soler, Marc 
 Pujol, Elena Tarrats i Marc   
 Vilajuana
	Direcció. Joan Lluís Bozzo
	Direcció musical. Andreu   
 Gallén
	Direcció coreogràfica. 
 Ariadna Peya

La fitxa artística

i entregat a la causa amb Roger 
Casamajor, Mercè Martínez, Aina  
Sànchez i Elena Tarrats al capda-
vant, que desfan, amb tendresa, 
les diferents cançons i coreografies 

d'Ariadna Peya. Però en certs mo-
ments del muntatge sembla que 
veu i moviment no acabin de qua-
llar per aconseguir l’efecte d’es-
pectacle esperat.  clara M. clavEll

	Duració. 100 minuts

Espectacle 360º. 
Conversa amb 
la companyia en 
finalitzar l'espectacle

La Gralla exposa 
haikus il·lustrats 
basats en els sonets 
de Shakespeare
La llibreria La Gralla inaugurarà 
dimarts (19 h) l'exposició Los 154 
haikus de Shalespeare, amb textos 
d'Andrés Ehrenhaus i il·lustracions 
d'Elenio Pico, basats en els sonets 
de William Shakespeare. Ehren-
haus és professor de traducció de 
la UPF i autor de la traducció al 
castellà dels sonets publicada per 
Galaxia Gutenberg, mentre que 
Pico és un artista plàstic argentí 
que viu a Barcelona i és professor 
de l'Escola Superior de Disseny de 
la ciutat. L'exposició parteix d'un 
llibre que els autors han publicat 
amb el mateix títol a l'editorial La 
Fuga, i que també va ser presentat 
a La Gralla a principis d'any. La 
inauguració de dimarts comptarà 
amb la presència dels autors, que 
signaran exemplars.

D'altra banda, avui, dijous (19 
h) La Gralla presentarà el llibre de 
les il·lustradores Clara Sáez i Julia 
Abalde, Tris Tras, un repertori de 
contes, jocs i activitats familiars 
que pretenen despertar l'enginy. 

LITERATURA
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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

INTERVENCIÓ ARTÍSTICA  LA INSTAL·LACIÓ ES PODRÀ VEURE EN VUIT PASSIS EL CAP DE SETMANA

La Conquesta del Pol Sud 
mostra Granollers amb els ulls 
d'un home que recull cartró
GRANOLLERS. La companyia La Con-
questa del Pol Sud, que enguany fa 
residència al Teatre Auditori de 
Granollers (TAG), presentarà la 
seva primera instal·lació partici-
pada el proper cap de setmana a la 
Sala Oberta de l'equipament valle-
sà, un treball que ha basat en l'ex-
periència d'un home, el Najim, que 
recull cartró a Granollers.

Què es veu a través dels ulls 
d’una persona immigrada? Com 
veu Granollers una persona que 
recull cartró o metall per la ciu-
tat? Què implica sobreviure a les 
ciutats recollint materials de re-
buig? Aquestes són algunes de les 
preguntes que pretén respondre 
la proposta de La Conquesta del 
Pol Sud, a través d'una instal·lació 
que es podrà veure el cap de set-
mana –en 8 passis–.

Laura Llamazares, programa-
dora del TAG, ha recordat que 
a la sala ja s'hi han pogut veure 
els muntatges Claudia i Raphëlle, 
i que a l'abril s'hi podrà veure 
Nadia, el muntatge que tanca la 
trilogia Dona, història i identi-
tat. Llamazares també destacava 
el treball de teatre documental 
d'alumnat de l'Institut Celestí Be-
llera, que la companyia tutoritza, 
així com ha destacat la instal·lació 
Suburbana, "un projecte treba·
llat íntegrament a la ciutat".

Periodisme i poesia visual
Els membres de La Conquesta 
del Pol Sud, Carles Fernández i 
Eugenio Szwarcer, han definit 
Suburbana com un "espai entre 
la investigació periodística i la 

poesia visual en què el públic 
s'haurà de moure d'una manera 
determinada en un circuit amb 
projeccions i sons, que pretenen 
que l'espectador senti empatia". 
El protagonista és el Najim, "una 
persona que està en una situa·
ció de llimbs a Granollers". "Li 
volem donar veu i saber com és 
la ciutat amb els ulls d'una per·
sones que sovint és invisible", 
detalla Fernández.

L'alcalde, Josep Mayoral, també 
a la presentació de la instal·lació, 
assegurava que Suburbana mostra 
"una realitat que cal afrontar; 

tag

ELS AUTORS  Carles Fernández i Eugenio Szwarcer, a la presentació al TAG

els aspectes de fractura social i 
també les desigualtats". De fet, 
Carles Fernández explica com el 
treball fa que ara "quan vaig pel 
carrer i veig un carretó poso 
l'alerta". Szwarcer diu que pre-
cisament la intenció és que "l'es·
pectador es confronti amb una 
altra realitat". I, en aquest cas, el 
Najim, que fa més de tres anys que 
viu a Granollers, tenia ganes de 
parlar de la seva experiència.  M.E.

Ds i Dg 2 i 3 de març, 18, 19, 20 i 21 h
Teatre Aditori de Granollers. Preu: 3 €

Miquel Bernat és un dels grans 
noms de la percussió; un apassi-
onat per la música nova, que ha 
treballat amb nombrosos compo-
sitors i ha contribuït a l’expansió 
del repertori contemporani per a 
la percussió –amb la creació, per 
exemple, del grup Drumming: Gru-
po de Percussão, l’any 1999 a Por-
to–. Divendres (20 h) serà al TAG 
amb un concert emmarcat en el Ci-
cle Carles Riera de l’Escola Munici-
pal de Música i Conservatori Josep 
M. Ruera (l'entrada val 10 euros).

Com a músic de gran versatili-
tat, Bernat ha tocat amb l’Orques-
tra Ciutat de Barcelona i amb la 
Royal Concertgebouw Orchestra 
d’Amsterdam, entre d'altres, i és 
convidat regularment a sales de 
concerts com l’Òpera de París o la 
Cité de la Musique.

MÚSICA  MÉS DEL 80% DE LES ENTRADES DISPONIBLES

El percussionista Miquel 
Bernat, al cicle Carles Riera

Familiar
Una hora abans –a les 19 h– el 
públic familiar podrà assistir a un 
concert a la Sala Petita en què es 
farà un passeig pels sons de la  
percussió al segle XX. El gran 
vibràfon, les petites maraques i les 
exòtiques congues i bongos són 
part d'aquest gran mural de ritmes 
i colors. Tot plegat de la mà del 
prestigiós Miquel Bernat.

Al TAG durà un repertori basat 
en peces de José Manuel López, 
Jesús Ruera i Fernando Villanueva 
per a vibràfon, i el Tactus de Polo 
Vallejo per a congues i bongos, en-
tre d'altres.  

El talent granollerí i vallesà torna-
rà a ser el protagonista d'una nova 
sessió del 29è Festival de Jazz. Di-
vendres (22 h) el Casino acollirà 
la JazzGranollers Ensemble que, 
acompanyada de dos actors –Jordi 
Coromina i Xavier Bertran–, revi-
sitarà la Història d'un soldat d'Igor 
Stravinski, escrita durant l'exili 
a Suïssa el 19. Es tracta d'un nou 

projecte multidisciplinari liderat 
pel guitarra i compositor Joan 
Sanmartí, que ha comptat amb la 
col·laboració del Taller de Músics 
de Barcelona. Hi tocaran també 
Marcel·lí Bayer, Juan de Diego, 
Edurne Arizu, Jaime del Blanco, 
Núria García, Marta Roma, Lito 
Iglesias, Jordi Gaspar i Ramón Án-
gel Rey. 

La JazzGranollers Ensemble 
toca la 'Història d'un soldat'
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29·12·1947 - 29·12·2018 Noces de brillants 
de l’Antoni Homs i la Maria Corominas

El passat 29 de desembre 2018, la parella grano-
llerina Antoni Homs i Maria Corominas, varen cele-
brar les NOCES DE BRILLANTS, que vol dir 70 anys 
de casats. Realment aquell dia en feia 71 anys, ja 
que s’havien casat l’any 1947.
Han passat les primeres NOCES, les de PLATA, les 
d’OR, les de PLATÍ, les de DIAMANT i ara les de 
BRILLANTS. Es clar que l’edat que tenen, 95 i 93 
anys, els ha permès de celebrar tantes NOCES, 
amb la sort d’estar els dos encara, en bastantes 
bones condicions.
Per desgràcia moltes parelles no han pogut arribar 
a celebrar-ho, la qual cosa fa que sigui una notí-
cia que considerem interessant publicar, d’aquests 
conciutadans nostres.
Però no tot són alegries a la vida. Dins seu sem-
pre tenen un gran sentiment i pena que els rosega 
el cor, per la pèrdua del seu fi ll Josep Homs, que 
només tenia 42 anys, per culpa de problemes del 
cor. Per cert, Josep Homs era molt conegut a la 
ciutat, per ser professor i ser el primer director i un 
dels dissenyadors del PLA ESTRATÈGIC DE GRA-

NOLLERS, ciutat per la qual tenia una gran estimació, ja que hi va 
deixar un gran llegat amb quantitat d’escrits i alguns llibres sobre la 
història i els orígens de la ciutat. El pròxim 6 de març, farà 22 anys 
de la seva desaparició.

GRANOLLERS. Després de l'arri-
bada divendres del Carnestoltes 
a Granollers –com és habitual, 
acompanyat de l'Abat dels Bojos i 
els Diablots–, la ciutat es prepara 
per a l'acte més multitudinari del 
calendari carnavalesc, la rua de 
diumenge a la tarda. Un cop tan-
cades inscripcions, l'Ajuntament 
ha confirmat 25 comparses que 
desfilaran pels carrers de la ciutat 
per mirar de convèncer el jurat 
i aconseguir un dels premis del 
concurs de disfresses.

Per a la categoria carnavalesca, 
hi haurà 4 premis de 600 euros a 
la millor comparsa amb carrossa o 
vehicle guarnit; a la més crítica; a 
la millor AMPA de Granollers; i a 
la millor coreografia en moviment 
durant el recorregut de la rua. 
També hi haurà dos premis dotats 
en 295 euros per a la millor com-
parsa local i per a la més creativa i 
original. En canvi, per a la catego-
ria de lluïment hi haurà un premi 
de 200 euros. El jurat, a més, es 

A la rua desfilaran 25 comparses
FESTA  DIVENDRES EL CARNESTOLTES VA ARRIBAR A GRANOLLERS, ON FARÀ LA SEVA LITÚRGIA DE GRESCA FINS DIMECRES DE CENDRA

xavier solanas

CARNESTOLTES  El rei dels poca-soltes va arribar divendres a la ciutat acompanyat de l'Abat dels Bojos i els Diablots

Divendres (19 h) el Gra celebrarà 
la sisena edició de la gala Mostra 
el teu talent, a la qual s'han ins-
crit una dotzena de joves de la 
comarca, que oferiran espectacles 
de música, dansa i màgia. El certa-
men pretén fer visible la creativi-
tat escènica de nois i noies. 

Marc Picazo i Eila Domene, ac-
tors, seran els encarregats de 
conduir la gala, que en anys ante-
riors han presentat Adrià Freijo i 
el Mag Marín. El jurat l'integren 
tres joves vinculats a les arts escè-
niques, col·laboradors habituals 
del Gra. Durant la gala s'aniran 
succeint les diferents actuacions, 
amb una segona ronda amb els 
tres finalistes, d'on sortirà l'artis-
ta guanyador. El premi consisteix 
en una formació de 10 hores de 
durada en la disciplina artística 
escollida i en entrades per a l'es-
pectacle del Mag Marín al Teatre 
Auditori (28 d'abril). El finalistes 
rebran entrades per a la sala de 
concerts de Roca Umbert Nau B1.

Eila Domene va iniciar la for-
mació en arts escèniques als 13 
anys, a Arsènic Espai de Creació 
i va cursa el batxillerat escènic a 
l'Institut Celestí Bellera. Marc Pi-
cazoes va estrenar com a actor al 
muntatge Només tinc 15 anys del 
Teatre Auditori i més tard va com-
nçar la formació teatral a Arsènic 
i va estudiar també a l'Institut Ce-
lestí Bellera. i

ARTS ESCÈNIQUES

Divendres 10 
joves mostraran
el seu talent al Gra

reserva la possibilitat d'atorgar 
dos accèssits dotats amb 100 eu-
ros cadascun valorant l'esforç en 
l'elaboració de les comparses.

Diumenge (17.30 h) totes les 
comparses participants s’aplega-
ran al carrer de Roger de Flor per 
iniciar la rua a les 18 h. La comitiva 
carnavalesca baixarà pel carrer de 
Roger de Flor i tombarà pel carrer 
d’Enric Prat de la Riba. Després, 
enfilarà el carrer d’Alfons IV, se-
guirà per la plaça de la Corona i 
continuarà pel carrer d’Anselm 
Clavé. Finalment, tombarà pel car-
rer del Roc per arribar a la plaça 
de la Porxada, on, a les 20 h, tindrà 

lloc el lliurament de premis del 
concurs. Després, la festa continu-
arà amb animació disco amb dj.

Música i gresca
La música també serà protagonis-
ta dissabte, a la tarda (18 h) a la 
Porxada per als més petits, amb el 
grup Xiula, i a la nit (23.30 h) amb 
el Carnaval a la fàbrica del Jovent 
Ignorat, que comptarà a la Nau B1 
amb el concert de Pirat's Sound 
Systema i Dj Animal. 

Els premis es lliuraran diumenge al vespre,
al final de la desfilada, a la plaça de la Porxada

Pirat's Sound Systema i Dj Animal animaran el 
concurs de disfresses de la nit de dissabte a la B1

Avui, dijous gras (19 h), la Casa de Cultura Sant Francesc acollirà el vuitè  
concurs de truites, que enguany tindrà com a novetat la demostració culinària 
de la truita de l'Abat. Demà, divendres (10.30 h), algunes escoles faran la seva 
ofrena dels ous al Rei Carnestoltes a la Porxada i a les 18 h ho faran les entitats. 
També es podrà fer dissabte durant tot el dia a l'ajuntament.

Demostració de truites
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BÀSQUET. DISSABTE 2, 17.45 h
CB Granollers - CB Ciutat Vella 
amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 3, 12.00 h
EC Granollers - UE Horta
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
HANDBOL. DIUMENGE 3, 19.30 h
BM Granollers - Azoty Pulawy
amb Eduard Batlles i Aitor Compañón

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 28 de febrer al diumenge 3 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 4º 17º 4º 17º 5º 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

TRADICIÓ  CORRÓ D'AVALL CELEBRARÀ DIUMENGE LA FESTA DE SANT ANTONI ABAT

La passada dels Tres Tombs 
batrà rècord de carros i cavalls

LES FRANQUESES. Una desena de 
carros i uns 120 cavalls formaran 
part, diumenge, de la passada dels 
Tres Tombs de les Franqueses. Un 
any més, l'Ajuntament, en col·la-
boració amb la parròquia de Santa 
Eulàlia de Corró d'Avall i l'Asso-
ciació Cívica i Cultural de Corró 
d'Avall, organitzen la festa amb 
més de 50 anys d'història al poble.

En aquesta ocasió es preveu 
la participació d'una desena de 
carros amb 25 cavalls només de 
transport, a més de tractors amb 
eines del camp i uns 120 cavalls de 
muntar de quatre hípiques de l'en-
torn, una més que l'any passat. Es 

banda que aquestes festes tradi-
cionals "són les nostres arrels", i 
"no podem deixar que es perdin 
aquetses tradicions perquè això 
també és fer poble", deia. Albert 
Costa, de la Cívica, explicava que 
aquest és el tercer any que l'enti-
tat col·labora amb la festa "prepa·
rant l'esmorzar, engalanant els 
carros i repartint els borregos". 
Costa, però, feia una crida a la res-
ta d'entitats del municipi perquè 
també s'hi impliquin i així la festa 
sigui més reeixida.

La festa començarà a les 9.30 h 
amb l'esmorzar dels traginers i la 
concentració de carruatges, ca-
valls i tractors al passeig Tagama-
nent, seguit de l'ofici religiós a la 
parròquia de Santa Eulàlia (11 h). 
En acabat es formarà la rua, i a les 
12 h es farà la benedicció tant de 
cabvalls com d'animals domèstics 
a la cruïlla de la plaça de l'Església 
amb el carrer Sant Ponç i l'avingu-
da Santa Eulàlia. 

Tot seguit començarà la passada 
dels Tres Tombs, que passarà pels 
carrers Sant Ponç i de la Serra, la 
plaça de l'Escorxador, la carretera 
de Ribes i la plaça de l'Ajuntament. 
Finalment a les 13.45 h hi haurà 
degustació de borregos i vi dolç, 
desfilada individual de tots els 
participants a la rua i el lliurament 
d'obsequis als participants.  x.l.

LA PASSADA  És una tradició que ja té més de 50 anys al poble

ajuntament

tracta de l'Hípica Llerona, dirigida 
per Joan Font; l'Hípica Guillermo, 
de Corró d'Avall; el Club Hípic La 
Quaranya, de l'Ametlla; i l'Escola 
d'Equitació Granollers, situada al 
Ramassar, que farà d'abanderat 
i desfilarà amb un bon grapat de 
ponis i els seus joves genets.   

La regidora d'Agricultura, Rosa 
Pruna, posava en valor diven-
dres que Sant Antoni, patró dels 
animals, "és una festa lligada al 
camp, un homenatge als page·
sos i una reivindicació de les 
feines del camp". Sergi González, 
mossèn de la parròquia de San-
ta Eulàlia, recordava per la seva 

SARANDACA PRESENTA 
EL LLIBRE 'ESCULTORS 
DE LA FESTA' DILLUNS
Manel Güell, autor del llibre Escultors 
de la Festa, va acompanyar dilluns la 
família Amedes, responsable del Taller 
Sarandaca, a la presentació dilluns del 
volum amb col·laboració amb La Gralla 
i Pagès Editors. Precisament, el llibre 
es va presentar al mateix taller, un dels 
tres d'imatgeria popular que protago-
nitzen l'obra.

la gralla

EL TALLER ÉS UN DELS TRES PROTAGONISTES DEL VOLUM, ESCRIT PER MANEL GÜELL
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Debat amb joves de 12 a 16 anys
La bibliotecària Íngrid Blanch conduirà dimarts 
(18.30 h) el debat Tatuatges amb joves d'entre 
12 i 16 anys, a Can Pedrals. A través dels àlbums 
il·lustrats, es pretén parlar-hi d'art, literatura i 
filosofia.

El cap de setmana passat l'associació El Sui va construir la barraca de carboners, 
la primera activitat de la 14a Mostra del Carboneig de Cànoves, que vol mantenir 
viu un ofici actualment desaparegut i que permetrà durant tot el març conèixer 
el món del carboneig, gràcies a una pila carbonera que es mantindrà encesa, en 
constant vigilància, per a finals de març extreure'n el carbó. De moment, aquest 
divendres i dissabte es farà la tria de la llenya, que diumenge es començarà a 
empilar. Paral·lelament, a les 16.30 h, es farà la cursa d'orientació per a nens i una 
xocolatada a l'entorn de la carbonera. El diumenge 10 de març al migdia es viurà 
un dels moments especials d'aquesta mostra: l'encesa de la pila, que enguany 
anirà a càrrec de la il·lustradora Pilarin Bayés. Els caps de setmana de març 
també inclouran altres activitats a l'entorn de la pila, com rutes, l'elaboració d'una 
escudella, espetacles familiars, una trobada d'acordions i mostres de productes 
de proximitat. El programa complet es pot consultar a www.elsui.cat.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 28
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Febrer	Científic.	L'hora del conte: La 
petita Mei a la recerca dels colors 
perduts,	a	càrrec	de	Núria	Ciemares	i	
Jesús Gasco
17.309 h Centre Cultural de Bellavista
Xerrada-taller. Fem camí en l'Educació 
en Família. Movem fitxa!, a càrrec de la 
coaching	i	PNL	Roser	Sellés
DISSABTE, 2
16.45 h Carrer del Migdia
Trobada de comparses de la rua  
de Carnaval. 17 h. Inici de la rua
17.45 h Plaça de l'Ajuntament
Exhibició	de	comparses	de	Carnaval,	
animació	i	xocolatada.	19.45	h.	 
Lliurament de premis
17.30 h Passeig d'Andalusia
Trobada de comparses de la rua. 
18 h. Inici del recorregut 
19.30 h Plaça Major de Bellavista
Exhibició	de	comparses	de	Carnaval,	
premis i ball
DIUMENGE, 3
9.30 h Passeig Tagamanent
Esmorzar	de	traginers	i	concentració	
de carruatges, cavalls i tractors. 11 h. 
Ofici	regiliós	a	Santa	Eulàlia	de	Mèrida.	
11.30	h.	Formació	de	la	rua	dels	Tres	Tombs
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació	de	trens	tripulats
12 h Plaça de l'Església amb carrer 
sant Ponç i avinguda Santa Eulàlia
Benedicció	i	inici	de	la	passada	dels	
Tres	Tombs.	13.45	h.	Degustació	de	
borregos	i	vi	dolç,	i	desfilada	individual	 
de tots els participants a la rua, i  
lliurament d'obsequis

el sui

DIJOUS, 28
17.30 h Punt comarcal de l'AECC  
(passeig de la Muntanya, 68)
Conferència He acabat els tractaments, 
i ara què? El repte de la supervivència, 
amb Carmen Cortés
18 h Museu de Granollers
Xerrada	Com acompanyar els infants i 
les famílies en l'adaptació escolar, 
a	càrrec	de	la	psicòloga	
Meritxell	Almirall
19 h Casa de Cultura Sant Francesc
Concurs de truites
19.30 h Museu de Granollers
Els gremis i els artesans al segle XVII, a 
càrrec	de	l'historiador	Isaac	García-Oses
20 h Cinema Edison
Le grand bain, de Gilles Lellouche
DIVENDRES, 1
10.30 i 18 h Plaça de la Porxada
Ofrena	dels	ous	a	sa	Majestat	
Carnestoltes
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les mans!
17.30 h La Troca 
Taller de Carnaval. 
Disfresses i maquillatge
18 h Espai Tranquil Barbany 
Xerrada.	Qui decidirà per mi?, 
amb Jose F. Solsona Durán
19 h Cinema Edison
El reino de Rodrigo Sorogoyen
20 h Teatre Auditori de Granollers 
Música clàssica. Miquel Bernat.  
Un	concert	que	endinsa	en	el	món	 
de	la	percussió	del	segle	XX
21.30 h Cinema Edison
Le grand bain
22 h Casino de Granollers 
Festival	de	Jazz.	Història d'un soldat 
amb	la	JazzGranollers	Ensemble
DISSABTE, 2
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Parc Firal

AGENDA

Cànoves reviu el carboneig 
durant tot el mes de març

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

Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans	i	col·leccionistes)
10 i 17 h Plaça de Can Trullàs
Els bombers t'acompanyen  
a donar sang
12 h Plaça de la Caserna
Cercavila de swing
13.30 h Plaça de la Porxada
Carnaball de swing
 16.15 h Ocine Granollers
Samallfoot. 
Cicle de cinema infantil en català
17.30 h Plaça de la Corona
Cercavila infantil de Carnaval
18 i 21 h Teatre Auditori de Granollers
Musical. Maremar de Dagoll Dagom
18 h Plaça de la Porxada
Ball	de	disfresses	infantil	amb	Xiula	
18 i 20.30 h Cinema Edison
Le grand bain
23.30 h Nau B1
Carnaval a la fàbrica
DIUMENGE, 3
12 h Plaça de la Porxada 
Lectura del manifest del Dia de les 
Dones a càrrec de la Taula d'Igualtat i 
Microteatre	a	càrrec	de	Projecte	Lilith
12 h Casino
Ball	de	donzelles	
17.30 h Carrer Roger de Flor
Concentració	de	comparses	de	 
la rua de Carnaval. 18 h. Inici de la rua
18 h Cinema Edison
El reino
18 h Casino
Ball social
20 h Plaça de la Porxada
Llirament de premis del concurs  
de comparses de Carnaval
20.30 h Cinema Edison
Le grand bain
DILLUNS, 4 
18.30 h Gra. Equipament juvenil
Projecció	del	documental	Cowspiracy
DIMARTS, 5
18 h Can Jonch
Com acompanyar la sexualitat dels 

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. 
Fins	a	finals	de	març 
Agrupació Excursionista
Exposició	del	14è	concurs
	fotogràfic:	La muntanya.  
Fins al 26 d'abril
Espai La Gralla
Exposició	Els 154 haikus de 
Shakespeare. S'inaugura dimarts

infants,	amb	la	psicòloga	Anna	Salvia
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència d' Agevo. Els arxius  
hospitalaris com a fons per la història, 
amb M. Reis Fontanals
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