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EN PORTADA

"Les nostres vides estan marcades per la de-
sigualtat, però d'un temps ençà, també per la 
lluita", deia Laia Torras, representant granollerina 
de la coordinadora feminista del Vallès Oriental, 
que dimarts presentava els actes reivindicatius a la 
comarca de la vaga general feminista del 8 de març 
–convocada per la CGT, la CNT i la IAC, mentre que 
la UGT ha registrat vaga general de 24 hores, però 
determina un mínim de 2 hores per torn laboral, 
i CCOO només ha convocat 2 hores d'aturada per 
torn–. A banda de les aturades laborals, les entitats 
feministes convoquen vaga estudiantil, de cures i 
de consum, així com actes arreu del territori. 

En el cas de Granollers i la seva conurbació, s'han 
convocat a les 10 h piquets informatius i una manifes-
tació que sortirà a les 12 h de la plaça de la Porxada –
la columna de les Franqueses, convocada per l'associ-
ació Mirall, sortirà a les 11 de la plaça de l'Ajuntament 
per trobar-se a Granollers–. La manifestació acabarà 
a la plaça de l'Església, on a les 14 h els col·lectius fe-

8-M, vaga laboral, de 
cures, consum i estudiantil

La coordinadora feminista de la ciutat –que inclou col·lectius, partits i sindicats– ha convocat divendres 
al migdia a la Porxada una manifestació que acabarà amb un dinar de carmanyola a la plaça de l'Església

ministes hi faran un dinar de carmanyola. Després 
de la sobretaula, cap a les 17 h,  les i els participants 
estan convidats a anar plegats en tren –des de l'esta-
ció de Granollers Centre– a la manifestació del 8-M a 
Barcelona, que començarà a les 18.30 h. Mirall convo-
ca a les Franqueses, a l'estació de Bellavista.

A les accions coordinades no s'hi ha sumat CCOO, 
que convoca a les 12.30 i a les 18 h a la Porxada.

La mobilització feminista del 8-M de l'any pas-
sat va ser massiva i les organitzadores albiren que 
"aquest any serem més", deia Torras, qui recorda-
va que es tracta no només d'una vaga laboral –ar-
gumentada per una bretxa salarial d'un 15%, entre 
altres aspectes–, sinó també d'una vaga de cures, 
de consum i estudiantil. "La tasca de cures ha de 
ser reconeguda com un bé social de primer or-
dre", reclamaven les feministes, que afegien que 
la vaga de consum "vol atacar el capitalisme i el 
patriarcat, i pressionar perquè la defensa de la 
vida sigui central en la política". i m.e.

El moviment feminista 
ha organitzat una gran 
manifestació divendres 
a Barcelona, a les 18.30 
h, que anirà de la plaça 
Espanya a la plaça  
Catalunya. La capçalera 
es concentrarà a Gran Via 
amb carrer Entença, on 
es demana la presència 
de dones, lesbianes i 
trans, qui encapçalaran 
la reivindicació. El punt 
de concentració del bloc 
mixt, de dones i homes, 
és a plaça Espanya. 
L'acte acabarà a les 20 h 
a la plaça Catalunya amb 
la lectura del manifest, 
música, dansa i teatre.

A Barcelona

m.E.

La presentació dels actes reivindicatius del 8-M a 
la Porxada va coincidir amb les habituals voltes a 
favor de la llibertat dels presos i preses polítiques 
i de denúncia de la repressió de l'Estat. En el marc 
de la defensa dels drets socials, els concentrats es 
van sumar a la causa de les feministes i van posar 
èmfasi en les dones que pateixen la repressió, no 
només les preses, sinó també "les companyes, 
mares, filles dels presos i exiliats. Molta força 
a aquestes dones!", exclamava Josep Canudas, un 
dels manifestants per la llibertat dels presos. L'ac-
te, que donava pas a la coordinadora feminista, va 
acabar amb la lectura del poema Tendresa de Lluís 
Llach, a càrrec de la periodista Montserrat Ponsa i 
dedicat a les dones represaliades. i

Les que pateixen repressió

EL DIARI SOM S'ADHEREIX A LA VAGA DEL 8-M 
Divendres, els portals somgranollers.cat
i somlesfranqueses.cat només es faran
ressò de la jornada de vaga i mobilitzacions.

COORDINACIÓ  Feministes d'arreu de la comarca van explicar dimarts a la Porxada les accions del 8-M al Vallès Oriental

DIMARTS GROC  Es va sumar a la causa feminista
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La Taula per la Igualtat de Grano-
llers avançava a diumenge l'acte 
central del 8-M amb la lectura del 
manifest a la Porxada i la propos-
ta del Projecte Lilith –de teatre 
i feminisme–, que invocaven les 
grans dones de la cultura. A les 

La proposta de teatre i feminisme Projecte 
Lilith invocava les grans dones de la cultura a 
la Porxada, després de la lectura del manifest

Les Franqueses convoca l'acte institucional 
del Dia de la Dona avui, dijous, al migdia, 
amb la col·laboració de l'alumnat dels instituts

La Filadora va organitzar una jornada feminista, 
amb la periodista Sara Cuentas, l'activista  
trans Èric Sancho i la filòsofa Jule Goikotetxea

Agendes tenyides de lila

amb la lectura del manifest i les 
actuacions de l'alumnat dels insti-
tuts El Til·ler i Lauro, així com la 
performance de música i dansa de 
Non Jambi i Nora Baylach.

A més, els darrers dies s'han 
programat diversos actes sobre 

la dona i la lluita feminista, com el 
que dissabte acollia el casal La Fi-
ladora de Granollers: una jornada 
sobre feminisme amb la periodista 
i investigadora Sara Cuentas, l'acti-
vista trans Èric Sancho i la filòsofa 
Jule Goikoetxea. i

LILIth
LES FRANQUESES
Diumenge, 9 h. L'AV Sant Mamet 
organitza una caminada del 
Dia de la Dona, que sortirà de 
les Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt. A les 10.30 h hi haurà 
un esmorzar i a les 11.30 h, la 
xerrada Per què ballem? a càrrec 
de la psicòloga Montse Martí.
Dilluns, 17.30 h. El centre cultural 
de Bellavista acull la xerrada  
El missatge dels contes de fades, 
a càrrec de Dinorah Arrillaga.
GRANOLLERS
Divendres, 22 h. Festival FemPop 
a Roca Umbert [més informació a 
la pàgina 32]
Dissabte, 21 h. Teatre al Gra amb 
l'obra Paradigma, de Bea Insa 
[més informació a la pàg. 36]
Diumenge, 18 h. El Cinema 
Edison ha program la pel·lícula 
Carmen y Lola
Divendres 15, 17.30 h. El centre 
cívic de Can Gili acull una sessió 
de Contes de nenes valentes,  
a càrrec de Sara Genovart

jORdI gANduXé

Franqueses, que dimecres tenia 
previst rebre l'escriptora i activis-
ta Bel OIid –per a una conferència 
sobre violència quotidiana i llin-
dars de tolerància–, l'acte institu-
cional del 8-M es farà avui, dijous 
(12 h), davant de l'Ajuntament, 

PROJECTE LILITH  Va ser diumenge a la Porxada, on es va llegir el manifest DEBATS  Sara Cuentas i Èric Sancho van ser dissabte a La Filadora

Més propostes
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L'Hospital recupera el pàrquing 
i comença una reforma integral

L'APARCAMENT  L'espai es podrà començar a reformar i modernitzar

Finalment, ara fa un mes –el 28 de 
gener–, Proursa, antiga concessi-
onària de l'aparcament públic de 
l'Hospital de Granollers, va aban-
donar les instal·lacions per requeri-
ment judicial. La Fundació Hospi-
tal Asil ha mantingut un litigi amb 
l'empresa, que va acabar la conces-
sió fa més d'un any, perquè retor-
nés la gestió del pàrquing, un tràmit 
que es negava a fer. El 3 de juliol 
una sentència reclamava a Proursa 
que marxés del pàrquing i pagués 
una multa pels "2 anys i 2 mesos 
que hi ha estat de forma il·legal", 
explica la directora econòmica i de 
serveis de l'Hospital, Carme Padu-
llés, qui assegura que l'empresa ha 
allargat fins al termini màxim legal 
per fer efectiva la sentència, com a 
mínim, en part, ja que no ha afron-
tat la multa. De fet, Proursa va pre-
sentar un recurs, que l'Hospital no 
tem perquè "la sentència era molt 
clara i palesava que utilitzaven 
mesures dilatòries per obtenir 
recursos de manera il·legal", la-
menta Padullés. 

Així, doncs, la Fundació Hos-
pital Asil de Granollers ha iniciat 
els treballs previs a les obres de 
reforma integral de l'aparcament, 
que pretenen modernitzar-lo. De 
moment, l'espai ha passat a ser 
d’utilització lliure i està previst 
que es mantingui així fins a la fi-
nalització de les obres de millora, 
que duraran aproximadament sis 

EQUIPAMENTS  PROURSA VA ABANDONAR LES INSTAL·LACIONS ARRAN D'UNA SENTÈNCIA JUDICIAL

ARXIu

57 beneficiaris de 22 solidarisEls Bombers acompanyen a donar sang
La donació de sang que va acollir el Club  
Natació Granollers (CNG) va comptar amb una 
vintena de persones que van voler donar sang, 
de manera que, segons apunta el CNG, 57  
pacients es podran beneficiar de les donacions.

En el marc de la cinquena campanya Els Bombers 
d'acompanyen a donar sang, dissabte la plaça de Can 
Trullàs de Granollers va acollir un camió de bombers  
i diverses activitats que complementaven l'autobús  
del Banc de Sang i Teixits, on es podia fer la donació.

SOCIETAT

mesos, i que es faran en dues fa-
ses per tal de no prescindir de to-
tes les places d'aparcament. Així, 
en la primera fase quedaran 160 
places funcionant i en la segona, 
137. Un cop enllestides les obres, 
es preveuen unes 400 places, 7 de 
les quals per a vehicles per a per-
sones amb mobilitat reduïda i 10 
amb punt de càrrega per a vehicle 
elèctric. "Aprofitarem una mica 
més d'espai i guanyarem unes 
25 places", explica Padullés.

La setmana passada van comen-
çar les tasques de delimitació de 
l’espai, així com la neteja i desbros-
sament de la jardineria, per poder 
demanar el permís d'obres al més 
aviat possible. La remodelació serà 
global, començant pel paviment, 
que actualment està malmès per les 

L'actor de 13 anys Eric Garcia, 
veí de l'Ametlla del Vallès, ha fet 
donació a l'Hospital de Granollers 
d'un cotxe teledirigit que portarà 
als nens i nenes que han de ser 
operats al bloc quirúrgic. Dilluns 
es feia efectiva aquesta acció soli-
dària, que el director general del 
centre hospitalari, el doctor Rafa-
el Lledó, ha destacat pels "valors 
que aflora i que contribueixen 
a fer un món millor".

En aquest sentit, Lledó desta-
cava com costa a un infant des-
prendre's de les seves joguines. 
I, precisament, això és el que ha 
fet l'Eric, que per recollir els 200 
euros que calien per adquirir el 
cotxe teledirigit, ha venut durant 
tot un cap de setmana joguines 
seves. "Com que ma mare m'ha-
via explicat que hi havia hos-
pitals que utilitzaven un cotxe 
per portar els nens malalts, 
vaig pensar en vendre'm les 
joguines. La compra del cotxe, 
però, va ser de tota la família", 
explica l'Eric.

Així va posar les joguines a la 
venda per Facebook i les va pre-
parar perquè els compradors les 
anessin a buscar el cap de set-
mana. "Dilluns a les 7.29 h vam 
vendre l'última joguina per ar-
ribar als 200 euros que ens ca-
lien", explica la mare del noi.

La doctora Pilar Llobet, cap del 
Servei de Pediatria, i Noelia Ga-

Dona un cotxe teledirigit 
a l'Hospital per entrar 
els infants a quiròfan

SOLIDARITAT  ERIC GARCIA HA VENUT JOGUINES PER A LA DONACIÓ

DONACIÓ  L'Eric amb el cotxe 

m.E.

lera, cap d’àrea d’infermeria del 
Servei Maternoinfantil, Pediatria 
i Sala de Parts, explicaven com el 
cotxe facilitarà l'arribada al quirò-
fan dels nens que "els costa sepa-
rar-se dels pares". Amb aquesta 
idea, que la família de l'Eric va 
veure als hospitals Parc Taulí de 
Sabadell i Germans Trias i Pu-
jol a Can Ruti de Badalona, "ens 
serà més fàcil entrar els nens a 
quiròfan".

El cotxe és apte per a infants 
d'entre 2 i 6 anys –amb un màxim 
de 20 quilos– i es pot conduir o bé 
teledirigir. "Espero que els nens 
i nenes entrin més tranquils a 
l'operació", deia l'Eric.  m.e.

arrels dels arbres, passant pel sane-
jament de la tanca perimetral, així 
com les instal·lacions elèctriques 
amb cablejat soterrat i nous fanals, i 
el canvi de marquesines. La reforma 
també inclou l'automatització, amb 
càmeres, lectors de matrícula i do-
ble caixer. També hi haurà un doble 
accés d'entrada i doble de sortida 
–un al mateix espai on està instal-
lat actualment i un altre pel carrer 
Manel Cornella, on l'Hospital vol 
demanar que s'elimini una línia de 
pàrquing per facilitar la mobilitat–.

En el moment que finalitzi l'es-
mentada obra, l'Hospital gestiona-
rà directament l'aparcament pú-
blic i aplicarà una política de preus 
"més baixos, en línia de la resta 
de pàrquings de la ciutat i d'al-
tres hospitals". i montse eras
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P.-Què en pensa del llistat de 
teràpies alternatives que el 
Ministeri de Sanitat vol eliminar?
R.-Tot i que no és un assumpte sobre 
el qual estigui perfectament informat 
i documentat –desconec unes quan-
tes de les teràpies que apareixen en el 
llistat–, com a metge considero que 
en qualsevol tractament s’han d’uti-
litzar aquells principis (farmacèutics) 
i/o	tècniques	que	han	demostrat	efi	-
càcia	seguint	criteris	científi	cs.	A	més,	
el diagnòstic de qualsevol malaltia 
l’han	 de	 fer	 persones	 qualifi	cades	
i preparades al respecte (metges, 
personal d’infermeria; etc.). El perill, 
segons el meu punt de vista, sorgeix 
quan aquestes teràpies alternatives 
pretenen substituir tractaments que 
han	 demostrat	 la	 seva	 efi	càcia	 o	 bé	
quan infonen falses esperances. Per 
exemple, un lleu malestar gàstric es 
pot tractar amb unes infusions de 
camamilla (són conegudes les seves 
propietats), però una hipertensió se-
vera no revertirà si no s’apliquen els 
fàrmacs adequats. En aquest cas, o 
bé si es recorre a tractaments que no 
han	demostrat	la	seva	efi	càcia,	s’es-
tarà jugant amb la salut de la perso-
na. D’altra banda, també suposa un 
risc quan aquestes teràpies s’afe-
geixen a tractaments convencionals 
en la mesura en què els pacients po-
den abandonar o disminuir la dosi del 
tractament convencional. Finalment, 
més enllà de les bones intencions de 
les persones que s’ocupen d’aques-
tes teràpies i de la creença en el be-
nefi	ci	dels	seus	mètodes,	cal	tenir	en	
compte l’impacte econòmic que pot 
suposar optar per aquest tipus de 
teràpies.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:
info@activita.cat

ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers 
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

GRANOLLERS. L'Ajuntament de 
Granollers ha iniciat aquesta set-
mana les obres per a la instal·la-
ció de les rampes mecàniques al 
carrer de Carles Riba, entre els 
carrers Lluís Vives i Veneçuela, 
amb l'objectiu de facilitar la mobi-
litat a la zona alta de la Font Verda 
–el carrer Carles Riba té una pen-
dent d'11,31% de mitjana–, una 
àrea que concentra bastants equi-
paments –el Centre Vallès, l’Arxiu 
Comarcal, la Comissaria dels Mos-
sos d’Esquadra, el camp de futbol 
de la Font Verda, el cementiri i el 
tanatori–.

Els treballs tenen una durada 
prevista de nou mesos i s'iniciaran 
a la cruïlla de Carles Riba amb els 
carrers de l'Olivar i Brasil. Amb tot, 
el regidor d'Obres i Projectes, Al-
bert Camps, ha explicat que l'exe-
cució podrà ser ràpida, ja que "un 
cop es prepari el terreny i se so-

URBANISME  L'AJUNTAMENT HA PROJECTAT EL PRIMER TRAM AL CARRER CARLES RIBA, ENTRE LLUÍS VIVES I VENEÇUELA

Comença la instal·lació de 
les rampes de la Font Verda 

terri el mecanisme, hi ha molts 
trams de rampes que ja estan fa-
bricats, i que una grua col·locarà 
amb rapidesa", descriu.

Del carrer Lluís Vives al car-
rer Brasil, la rampa mecànica 

tercer, fins als carrers de Brasil i 
l’Olivar. Des d’aquest punt hi hau-
rà dos segments. El primer, fins a 
l’accés al parc del Puig de les For-
ques, i el segon, des de l’accés al 
parc fins al carrer de Veneçuela. 
Les rampes tindran aproximada-
ment un metre d'amplada i s'ins-
tal·laran a la banda nord "per 
preservar al màxim les voreres 
i a la vora de l'aparcament", in-
dica Camps.

En una fase posterior el govern 
municipal vol executar el tram del 
carrer entre la plaça de la Font 
Verda i el carrer Lluís Vives.

La redacció del projecte i la ins-
tal·lació d’aquestes rampes, així 
com el seu manteniment, és una 
de les inversions més importants 
del pressupost de l’Ajuntament de 
2019 –amb 1.150.000 euros– i ja 
va ser-ho també en el pressupost 
de l'any passat –amb 1 milió d'eu-
ros–. Es va adjudicar a l’empresa 
UTE Contratas Vilor, SL – Activida-
des de Infraestructuras Públicas y 
Conservación, SL –abreujadament 
UTE Granollers Font Verda– per 
un import total de 2.364.467,05 
euros.  m.e.

tindrà tres trams: el primer, des 
del carrer Lluís Vives a l’accés 
de l’aparcament públic, davant 
del carrer de Colòmbia; el segon, 
des d’aquest punt fins a l’accés al 
soterrani de l’Arxiu Comarcal, i el 

ARXIu

PENDENT  La rampa mecànica pretén facilitar l'accés a equipaments de la zona

La Direcció General d'Administra-
ció de Seguretat del Departament 
d'Interior de la Generalitat ha 
denegat el permís a l'Assemblea 
Integradora de la Ronda i Sud de 
Granollers per realitzar els habi-
tuals talls de trànsit –ja se n'han 
fet una vuitantena al llarg d'un 
any– per protestar per la conta-
minació per l'elevat pas de vehi-

cles –i el trànsit de mercaderies 
perilloses– per la via.

Segons ha fet públic la platafor-
ma veïnal, la Generalitat permet 
les concentracions entre la cruï-
lla de la ronda Sud amb el carrer 
Esteve Terrades i la de Francesc 
Macià, però sense tallar les vies 
de circulació de vehicles. "Així 
mateix, en el decurs de les con-

Interior denega el permís 
als veïns de la ronda Sud 
per tallar-ne el trànsit 

centracions s'haurà d'atendre 
en tot moment les indicacions 
de les forces i cossos de segu-
retat, per tal de preservar l'or-
dre públic i els drets tant dels 
assistents com de la resta de 
ciutadans", diu el comunicat del 
govern català. 

Identificació de veïns
Els veïns asseguren que els dar-
rers mesos cada cop els demanen 
més requeriments per poder fer 
les concentracions. A mitjan febrer 
denunciaven que la Policia Local 
ha anat identificant alguns dels 
veïns i veïnes que participaven en 
els talls, així com els indicava que 

dues de les persones convocants 
han de vestir armilles grogues.

L'assemblea lamenta que la 
Generalitat tingui més en comp-
te els perjudicis econòmics per a 
les empreses i establiments co-
mercials de la zona "per les di-
ficultats que tenen els clients 
per arribar-hi" –en concret cita 
Carrefour, Aldi i Burger King–, 
que no pas el dret a manifestació i 
"la salut dels ciutadans". Així, la 
Generalitat reclama modificar les 
concentracions dels dijous (18 h) 
d'aquest març que la plataforma 
programa per reclamar, entre al-
tres mesures, la supressió del pe-
atge de l'AP-7 a la Roca. 

MOBILITAT   LA GENERALITAT AL·LEGA QUE LES PROTESTES PRODUEIXEN PERJUDICIS ECONÒMICS ALS ESTABLIMENTS DE LA ZONA
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URBANISME  ENTRE D'ALTRES S'HAN EIXAMPLAT VORERES, RENOVAT SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT I HABILITAT UN CARRIL BICI

S'estrena la reurbanització
del tram nord del carrer Girona

GRANOLLERS. Després de 17 me-
sos d'obres finalment ha quedat 
inaugurada la reurbanització del 
tram nord del carrer Girona, una 

de les obres més importants del 
mandat a Granollers. La reforma 
ha suposat l'eixamplament i re-
forma de les voreres, amb soter-

PASSEJADA  Veïns i representants municipals van participar dissabte al matí en la inauguració del tram reformat

jORdI gANduXé

Via pública

La peculiaritat que la vorera i la calçada 
del carrer Girona pertanyi a Granollers i 
els edificis a les Franqueses permet que 
aquest darrer municipi també es be-
neficiï de les obres estrenades aquesta 
setmana. De fet, el carrer suposa una de 
les artèries principals d'accés al barri 
Bellavista, un accés que ara també es 
pot fer en bicicleta. Coincidint amb la 
reforma, l'Ajuntament de les Franque-
ses també ha millorat l’espai per a vi-
anants del pont de Bellavista amb l'ar-
ranjament de les voreres i la col·locació, 
entre d'altres, de diversos seients a la 
vorera nord del pont a petició dels veïns 
de situar zones de descans per a la gent 
gran que diàriament creua el pont.

NOUS SEIENTS AL 
PONT DE BELLAVISTA

rament i renovació dels serveis de 
subministrament, la instal·lació 
de nou arbrat i mobiliari urbà, la 
creació d'un carril bici segregat 

de la calçada i de la vorera i l'or-
denació i millora de les zones de 
càrrega i descàrrega. A més, com 
a element distintiu s'han col·locat 
llambordes de ceràmica Cumella.

Els treballs han tingut un cost 
de 2 milions d'euros. 

La nova canalització de xarxa prin-
cipal de distribució d’aigua potable 
de Llerona ja està en funciona-
ment. Han estat més de tres me-
sos d’obres durant els quals s’ha 
substituït la canonada principal de 
fibrociment i 80 mm de diàmetre 
que circula pels carrers Catalunya 
i la carretera de Ribes per una de 
fosa dúctil de 150 mm de diàmetre. 
D’aquesta manera es minimitzen 
les avaries i les fuites i es garanteix 
el cabal necessari per assegurar la 
correcta pressió d’arribada de l’ai-
gua. La inversió ha estat superior 
als 300.000 euros. 

En marxa la nova 
canalització
d'aigua a Llerona

SERVEIS

LES FRANQUESES. Divendres van 
començar les obres d'instal·la-
ció d'enllumenat públic a la zona 
nord del pla de Llerona, concreta-
ment als camins de Can Riambau, 
Ca l’Enrani, Can Mau, Ca l’Ànima, 
Can Pep, Can Gregori, Can Bou, 
Dorca i Cabrirol. En total s'ins-
tal·laran 59 fanals amb enllume-
nat tipus led, i es desplegarà la 
xarxa elèctrica d’enllumenat pú-
blic amb pals de fusta i instal·lació 
aèria. Els set fanals més propers 
al riu seran d'una tipologia espe-
cífica per respectar el fet que part 
de la zona està protegida pel que 
fa a contaminació lumínica. Ac-
tualment, la zona nord del pla de 
Llerona es troba només parcial-
ment il·luminada, de manera que 
l’actuació permetrà millorar la se-
guretat dels camins i el veïnat. La 
instal·lació, que durarà un mes, té 
un cost de 63.313 euros.  

El nord del pla 
de Llerona tindrà 
enllumenat públic

GRANOLLERS. Els alcaldes de Cor-
nellà de Llobregat, Sabadell, Ter-
rassa, Mataró i Granollers han re-
clamat a la Generalitat que s’activi 
la Comissió d’Ordenació Territo-
rial Metropolitana de Barcelona i 
que es compleixin les fites periò-
diques de seguiment i avaluació 
del Pla Territorial Metropolità de 
Barcelona, ja que l'any que ve es 
compliran 10 anys de vigència del 
pla, aprovat l'abril del 2010. Els 

alcaldes d'aquestes ciutats cre-
uen necessari iniciar l'elaboració 
de l'informe de realització del pla 
i d’avaluació general passat deu 
anys des de la seva entrada en vi-
gor. El Pla Territorial Metropolità 
de Barcelona, plantejat en l'horit-
zó de l’any 2026, va ser elaborat i 
consensuat en el seu moment per 
diverses administracions, entre 
les quals la Generalitat, els ajun-
taments i altres d’àmbit local. 

TERRITORI  CLAM COMÚ DE CINC CIUTATS METROPOLITANES

Petició per activar la comissió 
d'ordenació territorial

LES FRANQUESES. La recollida selec-
tiva de residus va incrementar-se 
un 82% durant l'any passat a les 
Franqueses. Els contenidors marró, 
blau, groc i verd van recollir un to-
tal de 1.578 tones de deixalles, 710 
tones més que l’any anterior. La re-
collida selectiva representa ara un 
23% del total de residus generats 
al municipi. Destaca l’increment de 
la matèria orgànica –el 13% dels 
residus reciclats–, ja que les 839 

tones recollides el 2018 equivalen 
a gairebé tots els residus generats 
el 2017 sumant totes les fraccions. 
També va augmentar la recollida 
de paper i cartró –272 tones, gai-
rebé el doble que el 2017–, i els 
envasos –233 tones, un 25% més–. 
La fracció del vidre es manté més 
estable, amb 233 tones recollides, 
com l'any anterior, mentre que el 
rebuig general va caure un 10% 
respecte al 2017. 

MEDI AMBIENT  LA RECOLLIDA D'ORGÀNICA AUGMENTA UN 50%

Creix un 82% el reciclatge a 
les Franqueses durant el 2018
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Josep Homs i Corominas
22è aniversari

-Professor i geògraf-

Ens va deixar el 6 de març de 1997, als 42 anys

La família i tots els que t’estimàvem
et recordarem sempre.Treballador incansable en 

la docència i en els estudis 
de la ciutat Granollers, març de 2019

Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

Horari: Dll 15.30 a 20.30 h.
Dm a dv 9.30 a 20.30 h. Ds 9 a 13 h.

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000

La flota d'autobusos de la conur-
bació de Granollers –Transgran– 
ha incorporat cinc autobusos 
híbrids, que se sumen als tres 
existents i que circularan en les lí-
nies troncals del servei –1, 20, 21, 
22, 3 i 6–, és a dir, els que fan més 
quilòmetres. Segons el conseller 
delegat de Sagalés –l'operadora 
del servei–, Ramon Sagalés, amb 
la incorporació dels nous busos 
s'espera estalviar un 39% del 
combustible i "gairebé el 100% 
d'emissions de nitrogen i CO2".

Es tracta d’autobusos Volvo 
7900 Hybrid, un dels vehicles més 
eficients del mercat i que disposa 
de bateries amb més autonomia 
que els antics condensadors, ex-
plica el director de Sagalés a Gra-
nollers, Josep Muñoz. Són vehicles 
de pis baix, de 10,6 m, comple-
tament adaptats per a persones 
amb mobilitat reduïda, equipats 
amb carregadors USB i molt silen-
ciosos. El nou model disposa de 
26 places assegudes, 51 dretes i 1 

del Vallès, Canovelles i la Roca) 
han valorat la importància de for-
mar-ne part per donar cada dia 
un millor servei, més accessible, 
sostenible i amb més usuaris.

En ple episodi de contaminació, 
també han posat en valor l'aposta 
decidida pel respecte al medi am-
bient. Francesc Colomé, alcalde 
de les Franqueses, ha afirmat que 
"els ajuntaments hem de vet-
llar perquè les nostres ciutats 
estiguin ben comunicades amb 
un transport públic el més sos-
tenible possible". Josep Mayoral, 
alcalde de Granollers, ha explicat 
que el repte del Pacte d'alcaldes 
per la sostenibilitat és ara arribar 
a reduir en un 40% l'emissió de 
gasos hivernacle, amb l'horitzó 
posat l'any 2030. Mayoral ha afe-
git que l'augment notable de pas-
satgers que ha registrat Trans-
gran "és fruit de la feina ben 
feta i que hem après a sumar, i 
la suma ens permet a mirar en-
davant amb fermesa".  m.e.

plaça per a cadira de rodes.
Ramon Sagalés ha explicat que 

Transgran compta actualment 
amb una flota total de 13 cotxes i 
"hem aconseguit l'objectiu que 
tots els vehicles siguin Euro 6 o 
superiors". Muñoz ha afegit que 
dos dels nous vehicles no subs-
titueixen cap dels actuals, que ja 
són Euro 6, "molt bons en efici-
ència". Dels altres tres híbrids, 
dos serviran per jubilar dos vehi-
cles Euro 4, i un dels antics queda-
rà per cobrir la falta d'un vehicle 
que necessiti manteniment o tin-
gui una possible avaria.

En aquest sentit, Cristina Pou, cap 
del Servei de Transport Públic per 
Carretera del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat de la Generali-
tat ha destacat que, amb les noves 
incorporacions, Transgran consti-
tueix "la xarxa urbana i interur-
bana més neta de Catalunya".

Per la seva banda, els alcaldes 
dels municipis integrats a Trans-
gram (Granollers, les Franqueses 

La Cristina García Be-
jar, de 28 anys, és una 
de les conductores 
dels nous autobusos. 
Treballa al Transgran 
des de finals de no-

vembre, quan va arribar en busca 
d'oportunitats. Originària d'Ex-
tremadura, la Cristina treballava 
de cuidadora –és auxiliar d'in-
fermeria– en el transport escolar 
d'una escola. "Vaig pensar que 
podria compaginar les dues 
feines, però no va ser així", ex-
plica. A més, a casa van pensar 
que "em gastaria massa diners 
per treure'm el carnet d'auto-
bús, però jo m'ho prenia com 
una inversió", recorda, tot i que 
recalca que ni familiars ni amics 
li van posar cares d'estranyesa 
quan va voler conduir busos. 

Així, un cop va obtenir la lli-
cència de conducció, amb unes 
amigues va decidir anar a fer 
temporada d'estiu a Eivissa, on 
va poder començar a adquirir 
experiència. "És difícil comen-
çar quan t'acabes de treure 
el carnet i, com que a Eivissa 
hi feia falta gent, va ser una 
bona oportunitat", detalla. Poc 
després, Sagalés li va oferir fei-
na a Salamanca, on va treballar 
l'hivern passat. Allà era l'única 
dona conductora i va notar la 
discriminació per primera vega-
da: "No em deixaven agafar au-
tobusos grans ni fer els trajec-

tes d'excursions, com si pel fet 
de ser dona no sabés conduir 
prou", lamenta. Per això, va de-
cidir traslladar-se a Catalunya. Al 
Transgran s'ha trobat amb una 
plantilla amb més d'un 20% de 
presència femenina i una bona 
acceptació. "Potser algun home 
gran es queda estranyat de 
veure'm conduir, però en ge-
neral, ningú em diu res", expli-
ca. La Cristina assegura que cada 
cop és més habitual veure dones 
joves davant del volant de vehi-
cles de grans dimensions i anima 
altres dones que "s'hi atrevei-
xin, perquè hi estaran bé, a la 
feina". "A més, els horaris –o 
de matí o de tarda– permeten 
compatibilitzar-la amb la vida 
familiar".  m.eras

"A l'anterior feina era 
l'única dona i no em 
deixaven busos grans"

m.E.

MOBILITAT  S'ESPERA UN ESTALVI D'UN 39% DE COMBUSTIBLE I GAIREBÉ DEL 100% D'EMISSIONS ENTREVISTA  CRISTINA GARCÍA, CONDUCTORA D'AUTOBÚS

Transgran incorpora cinc busos 
híbrids a les línies troncals

ESTRENA  Els alcaldes dels municipis del Transgran, el responsable de Sagalés i la cap de Transport Públic de la Generalitat

m.E.

18
ÉS EL NÚMERO D'INSCRITES 
AL CURS DE CONDUCCIÓ 
d'autobusos gratuït adreçat a dones  
que visquin a Granollers que ofereix 
l'Ajuntament aquest març. La inici-
ativa vol contribuir a la igualtat de 
gènere i d’oportunitats en el món 
laboral en un àmbit, el de la conduc-
ció d'autobusos, on la presència de 
la dona és minoritària. Sagalés con-
tractarà 8 dones de les que aprovin i 
obtinguin els permisos per conduir.
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Gaudí més enllà de Barcelona

Naus industrials, criptes, cellers, 
jardins... La imaginació de 
l’arquitecte Antoni Gaudí no tenia
 aturador i l’aplicava a qualsevol 
repte que se li proposés, sempre 
amb el seu segell inconfusible. 
Un segle més tard tenim la sort 
de poder-la gaudir (valgui la
redundància) a diferents indrets 
de la demarcació de Barcelona, 
més enllà de la capital. 

Fem un recorregut per les obres del 
geni. Ens acompanyes?

Cripta. Colònia Güell. @GONZALO SANGUINETTI. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Segueix-nos a twitter: @diba

Cripta de la Colònia Güell
Gaudí havia d’encarregar-se de tota l’es-
glésia de la Colònia Güell, a Santa Co-
loma de Cervelló. Però la mort de l’em-
presari Eusebi Güell va fer que només 
la cripta, magnífica i Patrimoni de la 
Humanitat, acabés portant la signatura 
gaudiniana. Alçada entre 1908 i 1914, 
cada columna de la cripta és diferent, i 
el conjunt funciona com un rellotge de 
sol per la llum que es filtra a través dels 
vitralls amb forma de pinya. El mobiliari 
que hi trobem també és de Gaudí.

Nau Gaudí
El que es considera el primer edifici 
de Gaudí el trobem a Mataró. Es tracta 

d’una sala de blanqueig industrial que 
va fer per a la Sociedad Cooperativa 
Obrera Mataronense entre el 1878 i el 
1883 i que destaca per l’ús dels arcs pa-
rabòlics que més endavant utilitzaria a 
tantes altres construccions. En l’actuali-
tat, la batejada com a Nau Gaudí és un 
espai d’art en què s’exposen principal-
ment obres de la Col·lecció Lluís Bassat. 
A l’exterior es conserven unes curioses 
latrines, també amb el segell de l’arqui-
tecte.

Jardins Artigas
En aquest espai encantador de l’any 
1906 i situat als afores de La Pobla de 
Lillet, pedres, aigua i vegetació juguen i 

es combinen de manera elegant, i creen 
atmosferes diverses, des de ponts fins 
a escultures i coves artificials. Un racó 
bucòlic al que convé arribar-s’hi dalt del 
Tren del Ciment.

Primer Misteri de Glòria
El camí a la Santa Cova de Montserrat 
és un autèntic museu a l’aire lliure. Molts 
artistes de renom hi varen deixar obra 
seva, formant l’anomenat Rosari Monu-
mental de Montserrat. A Antoni Gaudí 
correspon la idea i execució parcial del 
Primer Misteri de Glòria (1907-1916), on 
també trobem escultures de Josep Lli-
mona, Jeroni Martorell i Dionís Renart.  
Celler Güell

Aquestes dues edificacions, celler i ha-
bitatge del porter, situades a Sitges i 
enllestides l’any 1901, presenten trets 
plenament gaudinians, tot i que alguns 
autors posen en dubte l’autoria d’Antoni 
Gaudí, i en tot cas en seria coautor junt 
amb el seu ajudant i deixeble Francesc 
Berenguer. El celler destaca per ser tot 
de pedra i de perfil triangular. L’edifici 
acull actualment un restaurant.

A La Pobla de Lillet encara hi pots tro-
bar una altra obra del genial arquitecte: 
el Xalet del Catllaràs. 
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GRANOLLERS. L'Ajuntament va 
presentar dilluns el laboratori 
d’innovació ciutadana Roca Um-
bert Lab, una iniciativa pensada 
per aplicar la innovació social di-
gital a la transformació de la ciutat 
a partir del debat i l’experimen-
tació compartida. “La revolució 
digital és un fet que ens afecta 
a tots cada dia; ja no és un ele-
ment de futur, sinó de present”, 
deia el regidor de Societat del Co-
neixement, Jordi Terrades. “Per 
això hem de pensar com gover-
nem la revolució digital a la ciu-
tat, com apliquem la tecnologia 
per beneficiar els ciutadans i el 
teixit social de Granollers”.

L’objectiu del laboratori és con-
nectar els diferents serveis muni-
cipals amb les comunitats locals 
per desenvolupar projectes inno-
vadors que repercuteixin en el dia 
a dia de la ciutat. El procés parteix 
de la detecció de necessitats re-

ESTRATÈGIC  ROCA UMBERT LAB SERÀ UN ESPAI D'EXPERIMENTACIÓ I DEBAT SOBRE L'APLICACIÓ DE LA TECNOLOGIA A LA CIUTAT

Granollers posa en marxa un 
laboratori d'innovació ciutadana

AjuNtAmENt

DEBAT I EXPERIMENTACIÓ  La presentació del Roca Umbert Lab, dilluns

als, la creació d'equips el màxim 
de diversos possible, la ideació 
conjunta de possibles solucions i 
la posada en pràctica d’aquestes 
solucions per resoldre les proble-
màtiques detectades. “Es tracta 
de connectar les necessitats re-
als amb les seves possibles so-
lucions tecnològiques”, deia Pat 

González, de Monday Innovation 
Lab, impulsora de la iniciativa jun-
tament amb tècnics municipals de 
13 serveis diferents de l’Ajunta-
ment, que han treballat de manera 
transversal durant l’últim any.

Roca Umbert Lab es nodrirà de 
l'aprenentatge i l’ús de la tecnolo-
gia, la creativitat i la comunicació 

EQUIPAMENTS

Nova planta
refredadora a 
l'Escola de Música

Endesa ha finalitzat recentment 
els treballs de millora tecnològi-
ca de part de la xarxa elèctrica de 
baixa tensió de les Franqueses. 
L’actuació, amb un cost de 35.000 
euros, ha consistit en la substitu-
ció de 3.100 metres de xarxa aè-
ria convencional de baixa tensió 
per un nou tram de cable trenat 
a la zona boscosa i de quatre pals 
de fusta. La intervenció dota la 
xarxa de més seguretat.

ENERGIA

Renovació de la 
xarxa de baixa tensió

La Societat de Caçadors de les 
Franqueses farà una batuda de 
porcs senglars durant el matí 
del diumenge 10 de març al pla 
de Llerona, entre les 7 i les 11 
h. La batuda suposarà el tan-
cament del camí de Can Toni, 
entre l'avinguda Europa i la ro-
tonda del polígon de l'Ametlla. 
La zona afectada estarà conve-
nientment senyalitzada per evi-
tar qualsevol perill.

AGRICULTURA

Batuda de senglars 
al pla de Llerona

L'Ajuntament de les Franque-
ses ha substituït aquesta set-
mana part del sistema de clima-
tització de l'Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany, en 
concret la planta refredadora. 
El canvi s'ha fet per millorar 
la climatització del centre i per 
dotar-lo de tecnologia més efi-
cient i respectuosa pel que fa a 
emissions. La planta s'ha situat 
ara a nivell de planta baixa i a 
l'interior de recinte.

social digital, i es basarà en tres 
eixos: la tecnologia, les noves for-
mes i metodologies d’aprenentat-
ge (arts, disseny i creativitat), i les 
noves formes de comunicació.

El laboratori també pretén 
atraure talent local que s’involu-
cri en projectes d’innovació social 
digital i consolidar-se a Granollers 
tal com passa en altres ciutats, 
com l’Hospitalet, Santa Coloma o 
Cornellà de Llobregat. Tindrà es-
pais per a la tecnologia, la creati-
vitat i la comunicació, i s’ubicarà 
físicament al Centre Tecnològic i 
Universitari. Des d'aquí, persones 
amb talents i habilitats diverses 
podran col·laborar i involucrar-se 
en projectes de transformació del 
municipi, de manera que “la ciu-
tadania pugui implicar-se en el 
disseny de la ciutat sense cap 
mena de barrera social, econò-
mica o cultural”, deia González.

“Roca Umbert ha de continuar 
sent una fàbrica productiva, ara 
de coneixement i oportunitats”, 
deia l’alcalde, Josep Mayoral. “I 
la tecnologia ens ha d’ajudar a 
créixer, a prendre decisions i 
a interactuar com a veïns de la 
ciutat”, indicava l’alcalde.  x.l.

El de Granollers ha estat un dels 32 
ajuntaments catalans que enguany 
ha aconseguit el segell Infopartici-
pa amb un 100% de compliment 
dels indicadors que s’avaluen, com 
informació dels representants polí-
tics, gestió dels recursos col·lectius, 
recursos econòmics municipals i 
eines de participació ciutadana en-
tre d'altres. El segell, una distinció 
atorgada a partir de l'anàlisi feta pel 
Laboratori de Periodisme i Comu-
nicació per a la Ciutadania Plural. 
reconeix la transparència dels webs 
de les administracions locals. 

Granollers recull el 
segell Infoparticipa

LES FRANQUESES. La junta de por-
taveus de l’Ajuntament va apro-
var per unanimitat una moció 
de l’equip de govern per avaluar 
la conveniència d’implantar i fo-
mentar la instal·lació de plaques 
solars al municipi. La moció pro-
posa que s’estudiïn mesures d'as-
sessorament –per donar visibi-
litat– a les alternatives existents 
pel que fa a la generació d'ener-
gies renovables, i insta l’Ajun-

tament, quan es modifiquin les 
ordenances fiscals, a estudiar la 
possibilitat de bonificar les taxes 
de llicències d'obres menors per 
la instal·lació de sistemes foto-
voltaics sempre que suposin una 
reducció de la contaminació.
Segons va explicar el regidor d’Hi-
senda, Ferran Jiménez, la moció es 
basa en una altra presentada un 
mes enrere per ILFC –aleshores 
tombada–, que "complementa 

Les Franqueses estudiarà 
com bonificar l'energia solar

aquella proposta" i que "mostra 
el compromís de l'Ajuntament 
amb les energies sostenibles". 
En la mateixa línia, Joan Antoni 
Marín (PSC) va recordar que les 
Franqueses és un dels municipis 
signants del Pacte d’Alcaldes per 
l'Energia i el Clima, mentre que 
Èlia Montagud, d’ILFC, va dema-
nar que es faci un estudi del po-
tencial fotovoltaic del municipi 
–"un mapa de l’impacte solar a 
totes les teulades"– i que les or-
denances fiscals també prevegin 
"bonificacions per potenciar 
l’autoconsum i l’autogeneració 
d’energia".  x.l.

MEDI AMBIENT  LA MOCIÓ VA SER APROVADA PER UNANIMITAT EN EL PLE DE DIJOUS
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A conductcan, oferim un servei personalizat i adap-
tat a cada situació i família. Et proporcionem eines 
i recursos que garantiexen que el víncle amb el teu 
gos sigui el millor.  A la nostra residència treballem 
per a que el teu gos se senti com a casa, amb un 
tracte familiar i cobrint totes les seves necessitats. 
I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina

GRANOLLERS. Després dels retrets 
que la presidenta comarcal del PP, 
Susana Calvo, i el fins ara portaveu 
dels populars a l'Ajuntament de 
Granollers, José M. Moya, han fet a 
la direcció nacional del partit per 

POLÍTICA  JAUME GELADA TREU FERRO A LA POLÈMICA PER LA SEVA DESIGNACIÓ COM A CANDIDAT

"La junta local del PP està
desfeta i volem recuperar-la"

haver elegit Jaime Gelada com a 
candidat a l'alcaldia de Granollers 
"sense haver-ho consensuat i ni 
tan sols consultat amb nosal-
tres", el candidat Gelada ha vol-
gut treure ferro a la polèmica de 

TARRÉS: "DEIXO EL PP PERQUÈ NO VULL 
ASSISTIR A L'ENFONSAMENT DEL TITANIC"
n La presidenta de l'AV Joan Prim Centre i exregidora del PP a Granollers de 1995  
a 1999, Cristina Tarrés, s'ha donat de baixa del Partit Popular després d'haver recu-
perat la militància a Granollers fa uns mesos i d'haver-se postulat per implicar-se 
de nou en la candidatura popular. Tarrés ha explicat que "he reflexionat i he arribat 
a la conclusió que no cal militar en cap partit per implicar-se en política; ara 
és més habitual col·laborar com a independent". En aquest sentit ha començat a 
promoure a través de les xarxes socials la Plataforma Ciutadana Granollers, un pro-
jecte "per integrar-se o donar suport a alguna candidatura d'acord amb el seu 
projecte de gestió més que no pas per la ideologia". En cap cas, diu Tarrés, la pla-
taforma es presentarà a les eleccions, "perquè això fragmentaria molt més el vot". 
Tarrés apunta que la prioritat ha de ser "invertir als barris del nord de la ciutat", i 
no ha aclarit a quina formació estaria disposada a donar suport: "som unes 60 per-
sones i ho valorarem més endavant, però tant pot ser una candidatura de dretes 
com liberal o de centre", diu. Sobre la seva desvinculació del partit, Tarrés assegura 
que "el PP és un barco a la deriva; i jo no vull assistir al naufragi del Titanic".

la seva designació argumentant 
que "és la direcció nacional qui 
tria els candidats en poblaci-
ons de més de 50.000 habitants 
després de passar pels comitès 
d'elecció corresponents, igual 
que farà amb la mateixa Susana 
Calvo en el cas de Mollet". 

Gelada ha explicat que assumeix 
la responsabilitat d'encapçalar la 
candidatura a l'alcaldia de Grano-
llers "sense ànim de perjudicar 
ningú i amb la voluntat de su-
mar i afegir-hi tothom qui ho 
vulgui", i ha assegurat que "jo sí 
que assistiré a la presentació 
d'altres companys de la comar-
ca, perquè és la manera d'impli-
car-se i donar suport al partit". 

D'altra banda, Gelada ha expli-
cat que actualment el PP no dispo-
sa d'una estructura fixa de gestió 
a Granollers, i en aquest sentit ha 
indicat que "l'objectiu és recu-
perar la junta local i una agru-
pació que funcioni". "La junta 
està desfeta i ara mirem de re-
cuperar-la", ha apuntat. i x.l.

Llista dels comuns de suport a Orellana
Granollers en Comú celebrarà dissabte (17 h) una assemblea per ratificar 
la llista de persones que acompanyaran Araceli Orellana en la candidatura 
de les municipals del 26 de maig. Les persones que s'han presentat com a 
candidates són Esther Conte, Marc Collado, Elena Vázquez, Mario Rodríguez, 
Elena M. Navarro, Nadia El Kouche, Arsenio del Barrio, Carlos Javier 
Tresgallo, Loli Ruiz, Víctor Gómez, Conchi Caruda i Paco Galán. L'assemblea 
també comptarà amb la participació de l'alcalde de Montornès del Vallès, 
José Antonio Montero, qui impartirà la xerrada Governar des de l'esquerra, 
governar per a tothom.

gRANOLLERS EN cOmú

L'ALCALDE MONTORNÈS, JOSÉ MONTERO, SERÀ A L'ASSEMBLEA

Els Mossos d'Esquadra de la Divi-
sió d'Investigació Criminal de la 
Regió Policial Metropolitana Nord 
han desarticulat un grup criminal 
especialitzat en cometre robatoris 
en domicilis del Vallès Oriental i 
Occidental, dos dels quals van ser 
a Granollers. L'operació ha permès 
detenir cinc persones, de naciona-
litat albanesa, d'edats compreses 

entre els 18 i els 41 anys, a les 
quals se les considera autores de 
fins a 11 robatoris a domicilis.
La investigació es va iniciar a prin-
cipis de febrer, quan els agents van 
identificar un home a qui li cons-
taven diversos antecedents per ro-
bar en domicilis i també el vehicle 
amb què es desplaçava. Arran de 
la identificació es va poder rela-

SUCCESSOS  ELS INVESTIGADORS VINCULEN ELS LLADRES AMB 11 ROBATORIS, DOS A GRANOLLERS

Ingressen a presó cinc homes 
acusats de robar en domicilis

cionar aquest home amb un grup 
format per cinc persones que es 
dedicaven als robatoris a domici-
lis. Els individus actuaven junts i 
es distribuïen les tasques per mi-
llorar l'efectivitat dels robatoris i 
procurar-se una fugida ràpida. Ac-
cedien als domicilis forçant portes 
o finestres i sostreien objectes de 
valor fàcils de transportar.

Els investigadors van relacionar 
els homes amb 11 robatoris. Van 
passar a disposició judicial el 23 de 
febrer i el jutge va decretar l'ingrés 
a presó dels cinc detinguts. 

LES FRANQUESES. L'Audiència Pro-
vincial de Barcelona jutjarà, dijous 
vinent, dos homes de 53 i 52 anys, 
de nacionalitat holandesa i brità-
nica respectivament, acusats de 
formar part d'un entramat inter-
nacional per exportar grans quan-
titats de marihuana al Regne Unit. 
Segons l'acusació, els dos homes 
disposaven de vehicles de lloguer 
i una nau al carrer Alemanya del 
polígon industrial Pla de Llero-
na, des d'on emmagatzemaven la 
mercaderia i la preparaven per 
ser exportada al Regne Unit ama-
gada entre verdures, com enciams 
i bròquils. En el moment de la de-
tenció, l'abril de l'any passat, se'ls 
va enxampar amb 404 quilos de 
marihuana envasada preparada 
per ser exportada. 

GRANOLLERS. Primàries Granollers 
ha validat la llista definitiva de les 
persones electes en el procés de 
primàries celebrat el 23 de febrer, 
en què van participar-hi 422 de 
les 1.065 persones inscrites. La 
llista l'encapçalarà la metgessa de 
l'Hospital de Granollers Mònica 
Ribell, seguida del consultor im-
mobiliari Joan Ricart, el produc-
tor audiovisual Carles Canet, el 
regidor de Demòcrates Oriol Vila, 
la comercial jubilada Dolors Rovi-
ra, el sociòleg i professor Andreu 
Ballús, l'empresari Jordi Planas i la 
biòloga i professora Estel Brugu-
lat. Ara el projecte se centrarà en 
l'elaboració del programa electo-
ral per al 26-M, que comptarà amb 
la participació de tots en el procés 
els inscrits com a electors. i

Jutgen dos homes 
que amagaven 
'maria' en enciams

Validada la llista
definitiva de
Primàries Granollers
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LES FRANQUESES. Els professionals 
de l’Institut Català de la Salut del 
Vallès Oriental jubilats durant el 
2018 es van acomiadar divendres 
en un homenatge celebrat a Can Ri-
bas – Centre de Recursos Agraris de 
les Franqueses. En total, l’any 2018 
es van acomiadar de l’ICS 29 pro-
fessionals del Vallès Oriental entre 
assistencials i no assistencials; con-
cretament: 10 de Granollers, tres 
de Mollet, la Llagosta, Montmeló i 
Palau-solità i Plegamans, i un de Pa-
rets, Vilanova, Sant Celoni, Carde-

deu, Santa Perpètua de Mogoda, Lli-
nars del Vallès i de l'àrea geogràfica 
de la Vall del Tenes. Norma Henrí-
quez, directora del Servei d’Atenció 
Primària del Vallès Oriental, i Núria 
Prat, directora d’Atenció Primària 
de l’àrea Metropolitana Nord, van 
agrair els anys de dedicació a les 
persones que s'han jubilat de l'ICS. 

Els equips directius dels CAP van 
dedicar unes paraules de reconei-
xement a cadascun dels professio-
nals ara jubilats a mesura que se’ls 
convidava a pujar a l’escenari. 

LES FRANQUESES. La junta de por-
taveus del 22 de febrer va aprovar, 
amb els vots favorables de PSC i 
PP, l’abstenció de PDeCAT-DC i 
ILFC i els vots contraris d’ERC, una 
moció presentada pel grup soci-
alista al ple municipal per instar 
la Generalitat a garantir el servei 
de pediatria als centres d'atenció 
primària (CAP). Concretament, la 
moció insta el govern de la Gene-
ralitat a fer un estudi de totes les 
regions sanitàries sobre les neces-
sitats de pediatres a l’atenció pri-
mària –"en falten uns 250 a tot 
Catalunya”, xifrava en l'exposició 
del punt el regidor Joan Antoni 
Marín–. També insta el Departa-
ment de Salut a establir les acci-
ons necessàries i un calendari per 
reposar i dotar de l’especialitat 
de pediatria els centres d'atenció 
primària d’acord amb els resul-
tats de l’estudi, així com a deixar 
de concentrar serveis i facilitar la 
permanència dels especialistes a 
l’atenció primària.  x.l.

IcS

HOMENATJATS  Els professionals de la comarca jubilats durant el 2018

El ple insta 
la Generalitat a 
garantir el servei 
de pediatria al CAP

SALUT  L'ACTE VA TENIR LLOC DIVENDRES PASSAT A CAN RIBAS

L'Institut Català de la Salut homenatja 29 professionals

MOCIONS  

Comiat als jubilats de l’ICS

Xerrada sobre els efectes de l'Alzheimer
La doctora Nina Gramunt, neuropsicòloga i investigadora de la Fundació 
Pasqual Maragall, va ser la ponent, dijous, de la xerrada La recerca en la 
malaltia de l’Alzheimer, un dels actes que formen part de la campanya 
Somriures que curen de La Mútua, que enguany recapta fons per a la  
investigació de l’Alzheimer. Gramunt va parlar sobre la malaltia, la recerca 
i els estudis que es fan per combatre els devastadors efectes de la malaltia.

X.SOLANAS

SOLIDARITAT  DINS DE LA CAMPANYA 'SOMRIURES QUE CUREN'

LES FRANQUESES. Dins dels actes de commemoració del 80è aniversari del 
bombardeig al municipi, aquest diumenge (11 h) tindrà lloc una nova vi-
sita guiada al camp d'aviació de Rosanes i al refugi de Can Sorgues, dos 
elements patrimonials vinculats al conflicte bèl·lic que actualment encara 
es conserven. La pròxima activitat prevista serà el 4 d'abril amb una xer-
rada de l'historiador Joan Garriga sobre el cost humà de la Guerra Civil. 

Nova visita a l'aeròdrom de Rosanes
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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!

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
24/02	 Eduardo	Ayats	Huerta	 82	anys
25/02	 Catalina	Martos	Gutiérrez	 94	anys
26/02	 Ramón	Sánchez	Reche	 86	anys
26/02	 Magdalena	Martín	Montes	 87	anys
26/02	 Cándida	Alex	Cazorla	 86	anys
26/02	 Antonio	González	Santiago	 77	anys
27/02	 Francisco	Jiménez	Izquierdo	 81	anys
27/02	 Andrea	López	Marco	 82	anys
27/02	 Dolors	Vila	Lleonart	 93	anys
27/02	 Josep	Ma	Monrós	Boixadera	 59	anys
28/02	 Felicidad	Santos	Canedo	 86	anys

28/02	 Cándido	Pérez	Pérez	 85	anys
28/02	 Josep	Calveras	Albert	 97	anys
28/02	 Montserrat	Alerm	Viñals	 91	anys
01/03	 Robert	Bellet	Duran	 83	anys
01/03	 Dolores	Moral	García	 75	anys
01/03	 Juan	Rodríguez	Escribano	 56	anys
01/03	 Diego	Cabanillas	Masedo	 87	anys
02/03	 Manuel	Benítez	Corbacho	 87	anys
03/03	 Juan	Rodríguez	Galán	 84	anys
03/03	 Alfonso	Llavero	Cuadros	 72	anys
04/03	 Francesc	Garrell	Saló	 85	anys
04/03	 Lázaro	González	Moya	 68	anys

L'exposició commemorativa de les 
25 edicions de la caminada a Mont-
serrat que organitza l'Escola Pia es 
pot veure des d'aquest dimecres, i 
fins al 26 d'abril, al Casino de Gra-
nollers. La mostra, que durant un 
mes s'ha pogut visitar a l'edifici de 
primària del centre educatiu grano-
llerí, inclou una trentena de plafons 
dividits en tres àmbits: el recorre-
gut de la caminada, la història, i els 
moments i elements significatius. 
La caminada que va néixer el 1992 
com a iniciativa de l'escolapi Enric 
Canet se celebrarà enguany el 27 
d'abril, i les inscripcions estan ober-
tes a caminadamontserrat.org.   

Les escoles Pereanton, Lledoner i Escola Pia, i Institut Carles Vallbona de 
Granollers han rebut un reconeixement del Departament d'Educació pel 
seu projecte d'innovació pedagògica, per impulsar aquest tipus d'iniciati-
ves per millorar el sistema educatiu. Del Vallbona, per exemple, s'ha desta-
cat el projecte Eines aplicades per a la realització d'un treball de recerca.  

GRANOLLERS. Divendres (19 h), 
el Museu de Ciències Naturals 
a l'edifici de La Tela inaugurarà 
l'exposició Fonts del Montseny, 
produïda pel Museu Etnològic del 
Montseny, amb textos de l'arqui-
tecte Òscar Farrerons i imatges 
del fotògraf Adrià Corella.

La mostra és fruit del projec-
te Fonts del Montseny, que pre-
tén recuperar la memòria dels 
brolladors naturals d'aigua del 
massís, fent-ne un registre i do-
cumentant-los amb un treball de 
camp que inclou la georeferència, 
fotografies i una descripció. En 
aquests moments, n'han indexat 
prop de 800, consultables al Face-
book Projecte Fonts del Montseny.

Farrerons i Corella són estudi-
osos del Montseny i fa dos anys 
que treballen en aquest projecte, 
que vol respondre a preguntes 
com ara quantes fonts hi ha al 
massís i on es troben, en quines 
condicions estan i la qualitat de 
l'aigua que en brolla. Ambdós són 
conscients que les fonts del Mont-
seny "es van aprimant, mentre 
les construccions que les en-
noblien es degraden". L'exposi-
ció posa en valor la font com un 
element del patrimoni cultural i 
natural del Montseny. L'objectiu 
és rememorar "la cultura de la 
font: tradicions, costums i hà-
bits que tenien les fonts com a 
protagonistes".  

La Tela recupera el 
record dels brolladors 
naturals del Montseny

E. PIA

EDUCACIÓ  LA MOSTRA DEL 25è ANIVERSARI ES PODRÀ VISITAR FINS AL 26 D'ABRILDIVULGACIÓ  NOVA EXPOSICIÓ AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS

L'exposició de la caminada a 
Montserrat de la Pia, al Casino

25 EDICIONS La mostra s'ha pogut veure ja a l'edifici de l'escola de primària

La Generalitat reconeix quatre 
centres per la innovació pedagògica
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Quedaven un parell d’hores
de llum del dia. Van enfilar 

el carrer Veneçuela fins 
arribar al tanatori

La vaga feminista del 8 de març de l’any passat va marcar un punt d’inflexió. 
Les manifestacions multitudinàries mostraven la força de la lluita contra les 
desigualtats i situaven els valors feministes en la centralitat política. Passat 
un any, s’ha avançat poc en l’equitat entre dona i home, i cada cop queda 
més clar que calen canvis estructurals per revertir segles de privilegis  
patriarcals. Per això, el moviment feminista s’ha convertit en una de les  
revolucions més importants del segle XXI i, per això mateix, aflora la por en 
sectors de l’statu quo. Partits de dretes comencen a qüestionar el terme  
el significat del feminisme i l’adjectiven com a “liberal” per erosionar les 
mesures proposades per revertir la situació de desigualtat, així com busca 
desunir i desmobilitzar, tot considerant el feminisme de forma individual i 
acusant el moviment organitzat de “donar lliçons”. A més d’aquesta operació  
de maquillatge de postulats masclistes, hi ha l’extrema dreta, que no  
dissimula la seva obsessió per mantenir la dona en posicions de submissió i 
proposa revertir les mesures progressistes que cerquen la igualtat. Els atacs 
al feminisme són senyal del seu creixement. El 8-M tornarà a fer història.

FEMINISMES
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Cal que tots ajudem a construir una  
llista transversal, diversa i talentosa.  
De persones que sumin i treballin per  
un projecte honest de ciutat, intel·ligent  
i amb visió de futur. Un projecte que  
forci a crear ponts d’unió entre partits

Mònica Ribell @monicaribell Màrius Catafal @catafalmarius

Perdoneu, acabo de sentir que
hi ha una llei espanyola que diu que 
les dones no poden ser esportistes 
professionals? Jo vull un país on 
tothom tingui els mateixos drets 
#SomDones

fins arribar a la porta del gran regne dels 
morts. El Jacint descansava en un dels es-
pais d’aquella ciutat d’escales i rengleres 
de quadrats, des de feia tres anys. Aquella 
tarda, però, la Lola no li va explicar com 
havia passat la setmana. Aquell matí, la 
seva jove, la Marta, l’havia trucat desfeta 
a sanglots i llàgrimes perquè el seu fill, el 
Pau, es debatia entre la vida i la mort a la 
UCI de l’Hospital de Granollers.

“El Pau va tenir un accident. Està en coma 
des de fa tres dies. La Marta no me’n volia 
dir res, la mala pècora. Avui m’ha trucat. A 
vegades oblida qui el va portar el món i no 
qui li escalfa el llit. El veí del tercer segona, 
en Paco, m’hi ha apropat amb el cotxe. Ja 
saps que mai he suportat els hospitals. Hi 
he estat 10 minuts. El nostre Pau, el que 
sempre ens feia córrer quan saltava els 

marges i corria desbocat amb aquella ener-
gia espatarrant, tenia els ulls tancats i un 
costat de la cara ple de ferides obertes ar-
rel de l’accident de moto que ha tingut. No 
m’hi he pogut estar, Jacint. No he pogut. I 
he marxat cap a casa. Amb un taxi que he 
demanat a unes noies de recepció.”

Desconsolada, la Lola va recolzar el 
bastó a la paret i va treure el ram sec que 
adornava la làpida. Va netejar les restes 
de fulles que havien caigut durant aquella 
setmana. De cop, va sonar el mòbil. Amb 
dificultats va recolzar-se a la paret i va 
despenjar. Aquella trucada no l’oblidaria 
mai més.

La Lola va deixar caure el bastó a terra. 
Les llàgrimes retingudes li ennuvolen la 
vista fixada a la placa. Aviat l’haurien de 
retirar de nou.

l pas feixuc, amb l’ajuda del bas-
tó, no impedia que cada tarda, 
abans que el sol de gener tan-
qués la jornada de llum dels dies 

curts d’hivern, la Lola sortís de casa a fer un 
volt. Feia més de 40 anys que vivia a prop 
de les piscines del Crack, a tocar d’El Xiprer, 
i en feia prop de tres que repetia, aquest ri-
tual, cada tarda abans no es fes fosc.

La Lola va ficar-se l’abric, la bufanda que 
ella mateixa s’havia teixit durant les llar-
gues i fredes nits d’hivern i abans d’agafar 
la bossa de mà i la corretja del Xot, un gos 
petaner que li feia més companyia que el 
propi fill, va calçar-se unes vambes que ha-
via comprat el dijous passat al mercat.

“Xooooot, anem!” –va cridar mentre 
obria la porta.

De l’altre costat del passadís, en va sortir 
un gos esverat que va recórrer l’espai com si 
hi passés un llamp. Fidel a la cita de cada tar-
da, va esperar que la Lola el lligués per sortir 
a fora al carrer i dirigir-se a aquell indret que 
cada dimarts visitaven plegats. Només els  
dimarts, des d’aquell 26 de setembre.

Un cop al carrer, la Lola, recolzada al bas-
tó i amb el Xot esperant a iniciar la marxa, 
va mirar enlaire. El cel oferia una simfonia 
de colors en què el taronja i els tons més 
rogencs semblava que competissin per re-
galar l’espectacle visual, digne de fotogra-
fiar i omplir els comptes d’Instagram del 
jovent de la ciutat.

Quedaven un parell d’hores de llum del 
dia. Van enfilar el carrer Veneçuela fins 
arribar al tanatori. A fora de l’edifici ningú 
semblava voler mostrar les emocions dels 
qui protagonitzaven les pantalles de l’inte-
rior, a través de lletres il·luminades d’una 
llum espantosa. La vida semblava seguir 
el seu curs habitual per quatre dones que 
feien la cigarreta tranquil·lament mentre 
planejaven la calçotada del cap de setmana.

La Lola i el Xot van seguir caminant 

E
LA LOLA

Periodista cultural
CLARA	M. CLAVELLFiccionant 

el Vallès

ón paraules que l’exconseller 
Jordi Turull va fer servir, durant 
el seu interlocutori davant dels 
magistrats del Tribunal Suprem 

pels fets de l’1 d’octubre, com a exemple 
per ressaltar la no-violència i el tarannà 
pacífic del poble català. Pau Casals, aquest 
l’insigne violoncel·lista i català univer-
sal fill del Vendrell (Tarragona), va ser un 
home fidel a la terra i ho va demostrar da-
vant l’Assemblea General de l’ONU el dia 24 
d’octubre del 1971, en un moment en què 
el franquisme encara era plenament vigent 
a casa nostra. Va aprofitar l’acta d’estrena 
de l’Himne de la Pau, és a dir l’Himne de les 
Nacions Unides, compost per ell mateix per 
reivindicar la identitat de Catalunya i dir de 
forma clara i contundent als representants 
de les nacions reunits en aquella assem-
blea: “I am a Catalan”.

Pau Casals, que en aquells moments tenia 
95 anys, va rebre de mans del secretari gene-
ral de les Nacions Unides, aleshores U Thant, 
la Medalla de la Pau, i en el seu discurs 
d’agraïment, entre altres coses, va dir: “Cata-
lunya avui és una província d’Espanya, però 
què ha estat Catalunya? Catalunya va ser la 
nació més gran del món. Els diré el perquè: 
Catalunya va tenir el primer Parlament, molt 
abans que Anglaterra, i va ser a Catalunya on 

“Som el país de Pau Casals”
hi va haver un principi de Nacions Unides. 
En el segle XI totes les autoritats de Cata-
lunya es van reunir en una ciutat de França, 
però que abans era de Catalunya, per parlar 
de la pau. Pau al món i contra la inhumani-
tat de les guerres. Això és Catalunya. […]”. 
Després va agafar el seu violoncel tot dient: 
“Fa molts anys que no toco en públic, però 
sento que ha arribat el moment de tornar-ho 
a fer. Tocaré una melodia del folklore català: 
El cant dels ocells. Els ocells, quan volen pel 
cel, van cantant repetidament pau, pau i pau. 
I això precisament és el que neix de l’ànima 
del meu poble, Catalunya”.

Quaranta anys després d’aquell discurs 
de Pau Casals a les Nacions Unides; com 
estan les coses a casa nostra? Catalunya se-
gueix reivindicant insistentment, i ara més 
que mai, els seus drets com a nació. Afortu-
nadament el malson de l’etapa franquista 
es va superar i ara formem part d’un Estat 
que s’anomena “democràtic” però, per des-
gràcia, l’herència d’aquell passat segueix 
molt pressent i els autèntics “valors de la 
democràcia” estan molt poc consolidats.

Tal com va dir en Turull, “som el país de 
Pau Casals”, el poble català és de tarannà 
pacífic, ho ha demostrat reiteradament, 
però en ple segle XXI el valor de la “pau” 
ja no és solament l’absència de guerres, és 
quelcom més: és el benestar interior de 
les persones per sentir i viure plenament 
d’acord amb els valors de la seva terra sen-
se interferències externes limitadores de 
les llibertats més elementals. Ara més que 
mai és l’hora de reivindicar aquests drets.

S

JOAN	
VILA PONT

President de 
la Fundació Espavila
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Sempre millorant per a tu!

• Cobrim totes les àrees de serveis mèdics
• Donem servei a totes les mútues i assegurances
• Fem assistència privada
• Clínica dental
• Fisioteràpia
• Diagnosi per la imatge
• Certifi cats mèdics ofi cials de tot tipus
• Ara també: Oftalmologia i optometria integral

VINE A INFORMAR-TE O TRUCA'NS:  93 840 17 02

EL TEU CENTRE DE 
REFERÈNCIA AL
VALLÈS ORIENTAL

AL NOSTRE
CENTRE POTS

OBTENIR I RENOVAR
EL TEU CARNET DE

CONDUIR
Tramitació telemàtica

amb la DGT
GRATUÏTA

També altres permisos: d'armes, de grua, seguretat privada, gossos perillosos, nàutica, 
submarinisme, forestals, certifi cats ofi cials, certifi cats mèdics espotius d'acord amb els 
requisits federatius...

AQUEST MES
PROMOCIONS
INVISALIGN I

BLANQUEJAMENTS
DENTALS

T'OFERIM EL MILLOR 
FINANÇAMENT

C/ Joan Prim, 136 | 08400 Granollers
Tel. 93 840 17 02  | www.activita.cat
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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. Espanya, 8. Granollers
info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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.	 LLÁMAME	
698 233 361

CONTACTES

RELAX

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

LOCAL EN VENTA 
GRANOLLERS. C 
Josep Mª de Sa-

garra. Sup. 100 m2. 
Esquinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar.	 Mesas	 y	 sillas	
de  madera maciza. 
Chimenea de obra. 

Aseos	 y	 trastero.	
Rejas	 en	 puertas	 y	
ventanas.	 A.A.	 PV:	
140.000 € (Ref.396).   
EMINAD	 Teléfono:	
93 870 36 66.

1. TÉCNICO/A MECÁNICO/A–CALDERE-
RO/A (Ref.0803-01)
Realizará todo el proceso de fabrica-
ción de estructuras metálicas para el 
tratamiento de aguas residuales. En 
dependencia del Director Industrial, las 
tareas	 serán:	 Interpretación	 de	 planos	
y	esquemas	técnicos.	Corte	de	metales.	
Soldadura	 de	 chapas	 y	 perfiles.	 Cons-
trucción de elementos para estructu-
ras	 metálicas	 y	 estructuras	 metálicas.	
Manejo	de	plegadora,	cizalla	y	cilindro.	
Horario:	8	a	13.30	y	14.30	a	17.15h.	Salario:	
2400	€	brutos	con	pagas.	Contrato:	3-6	
meses	por	obra	y	después	indefinido.
2. SOLDADOR /A ( Ref.0803-02)
Realizará todo el proceso de fabricación 
de estructuras metálicas para el trata-
miento de aguas residuales. En depen-
dencia del Director Industrial, las tareas 
seran:	 Interpretación	 de	 planos	 y	 es-
quemas técnicos. Soldadura de chapas 
y	perfiles.	Manejo	de	plegadora,	cizalla	
y	 cilindro.	 Horario:	 8	 a	 13.30h	 y	 14.30	 a	
17.15h.	Salario:	2000	€	brutos	con	pagas.	
Contrato:	3-6	meses	por	obra	después	

Indefinido.	 Imprescindible:	 Experien-
cia	 como	 Oficial	 de	 1ª	 técnico	 mecá-
nico-calderero, realizando construc-
ciones de estructuras metálicas (corte, 
soldadura	 y	 construcción).	 Formación	
técnica (CFGS o Ingenieria Técnica, es-
pecialidad Mecánica). Vehículo propio. 
Conocimientos necesarios: Soldadura 
de	 chapas	 y	 perfiles.	 Interpretación	 de	
planos. 
3.ADMINISTRATIVO/A  COMERCIAL 
(EXPORTACIÓN) CON ÁRABE Y 
FRANCÉS (Ref.0803-03)
En dependencia del Director Comercial 
las	 tareas	 serán:	 Preparación,	 envío	 y	
seguimiento de ofertas comerciales 
para clientes internacionales. Man-
tenimiento	 y	 fidelización	 de	 la	 cartera	
de	 clientes	 ya	 existentes.	 Búsqueda	 de	
nuevos clientes. Tareas administrativas 
relacionadas con el area de comercial. Se 
ofrece estabilidad laboral, continuidad 
en el puesto de trabajo, e incorporación 
a equipo de profesionales totalmente 
consolidado.	 Horario:	 9	 a	 14.30h	–	 16h	
a	 18.45h.	 Salario:	 1700€	 brutos/mes	 x	

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el tratamiento de aguas residuales, industriales y urbanas, con presencia a nivel mundial, necesita 
incorporar diversos puestos para sus instalaciones de Les Franqueses del Vallès:

12	 pagas.	 Contrato:	 6	 meses	
por	 obra,	 después	 indefinido.	
Imprescindible: Experiencia 
anterior en dpto de ventas in-
ternacionales. Formación téc-
nica.	Arabe	y	 francés	hablado,	

(inglés	valorable)		y	escritos	de	
manera	fluida.	Vehículo	propio.	
Disponibilidad para viajar de 
manera ocasional, en función 
de las necesidades del depar-
tamento

INTERESADOS CONTACTAR AL:

938 604 439 

Se ofrece:

	Jornada completa
	Contrato indefinido

Requisitos a tener en cuenta:

	25-40 años
	Buena presencia
	Carné de conducir B
	Vehículo propio
	Castellano y catalán 
 hablado
	Puntualidad
	Capacidad rápida 
 de aprendizaje
	Don de gentes 
	Disponibilidad a la hora de cubrir 
 guardias fines de semana y festivos

Amb motiu de la finalització del primer tri-
mestre de l'any, Intecat B2B, servei tècnic 
autoritzat d’Apple i especialista en solucions 
tecnològiques i educatives per a empreses, 
organitza per segon any consecutiu les ses-
sions de mobilitat empresarial i migració 
digital, que en aquesta ocasió tindran lloc 
el 14 de març (16.30 h) a les instal·lacions 
de la patronal Cecot a Terrassa (carrer Sant 
Pau, 6). El món empresarial està canviant i 
és el moment que petites, mitjanes i grans 
empreses descobreixin que hi ha moltes 
possibilitats per poder ser encara més com-

petitives i eficients en un món digital en 
constant canvi i evolució. Per això Intecat 
B2B convida totes les empreses interessa-
des a l'esdeveniment que tindrà lloc dijous 
vinent a Terrassa. Els assistents coneixeran 
les solucions tecnològiques més punteres 
orientades als fluxos de processos interns 
per petita i mitjana empresa; horeca i hos-
taleria; comptabilitat i facturació; gestió 
comercil i vendes i botigues i retail. Intecat 
B2B, amb seu a la plaça Perpinyà de Grano-
llers, demana confirmació d'assistència a 
través del seu web –www.intecat.com–.

Intecat, la referència Apple a Granollers
El centre organitza una sessió de mobilitat empresarial i migració digital

INTECAT - APPLE PREMIUM RESELLER
plaça Lluís Perpinyà, 30, Granollers  

Tel. 93 159 54 23 - 679 73 04 69
 www.intecat.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

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

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

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

ECONOMIA
Més dones desocupadesLleuger descens de l'atur al febrer
Les desigualtats en l'àmbit laboral no només es 
palesen en la bretxa salarial, sinó que també hi ha 
més atur femení que masculí –en un percentatge 
de prop d'un 60%–. A més, els contractes  
temporals són majoritàriament per a dones.

El febrer es va tancar amb 3.542 persones desocupades a Granollers,  
91 menys que al gener (-2,5%). La taxa d'atur de la ciutat se situa ara en 
l'11,6%, un 4,4% inferior a la d'un any enrere. A les Franqueses, per la seva 
banda, hi havia al febrer 1.117 persones sense feina, 9 menys que al gener 
(-0,8%), i l'índex d'atur és del 12%, un 1,6% superior al de l'any passat.

GRANOLLERS. Truita de patates 
farcida de xoriço i formatge, crêpe 
de crema de formatge i salmó fu-
mat, edifici de patata, pop i gelati-
na d’Albariño o xampinyons arre-
bossats amb tàrtara. Aquestes són 
algunes de les tapes que es podran 
degustar del 8 al 31 de març en la 
6a edició del Gastrotapes, una edi-
ció que amplia els caps de setma-
na d’activitat de tres a quatre i que 
amplia el total d’establiments par-
ticipants fins a 22, amb sis restau-
rants nous. “Més enllà de ser una 
proposta gastronòmica és tam-
bé un projecte econòmic per 
a la ciutat”, deia la regidora de 
Promoció Econòmica, Andrea Ca-
nelo, qui afegia que “la ruta dóna 
a conèixer els restaurants de la 
ciutat tant als mateixos grano-
llerins com a la gent de fora”. 

“L’any passat vam tenir molt 
èxit i vam vendre unes 20.000 
tapes, de manera que l’impac-
te econòmic i social de la ruta 
és molt important”, afegia Da-
vid Vázquez, president del Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental, 
entitat organitzadora de la ruta.

Dilluns, el restaurant DO va aco-
llir la presentació del certamen 
amb la presència dels establi-
ments participants, i els membres 
del jurat van valorar cadascun dels 
platets presentats per determinar 
el primer, segon i tercer premi a 
la tapa més elaborada. Entre els 
membres del jurat hi havia en-

RESTAURACIÓ  FINS A 22 ESTABLIMENTS DE GRANOLLERS SERVIRAN PROP DE 20.000 TAPES I BEGUDES FINS A FINAL DE MES

X.L.

PARTICIPANTS  Dilluns va presentar-se l'edició d'enguany al restaurant DO

guany l’artista, humorista i actor 
Pep Plaza; la cantant Txell Sust; la 
regidora de Promoció Econòmi-
ca Andrea Canelo i representants 
d’alguns dels patrocinadors de 
l’esdeveniment: Trade Marketing 
Moritz, Balonmano Granollers, El 
9 Nou, Comerco i Casa Tió.  

Votació de la més popular
D’altra banda, a més de la tapa 
més elaborada, determinada pel 
jurat, enguany també s’establiran 
tres premis –un més que l’any 
passat– per a la tapa més popu-
lar, uns premis que es donaran a 
conèixer el 10 d’abril, un cop aca-
bada la ruta. 

Per participar en la votació, les 
persones que facin la ruta dispo-
saran d’un passaport que podran 

Participants
	El 19	(pl.	Lluís	Perpinyà,	19)
	El Celler de Jabugo
    (pl. Maluquer i Salvador, 20) 
	Fonda Europa (c.	Anselm	Clavé,	1)
	El Trull del Casino
    (c.	Agustí	Vinyamata,	21)	
	Cervesa Sobre Tot (c.	Alfons	IV,	69)	
	Monibèric (pl. Corona, 28) 
	Clàssic Cafè (pl. Corona, 14) 
	Cafè de Sant Roc (c. Sant Roc, 5) 
	Yögo's (pl. Porxada, 21-23) 
	El Mos (pl. Porxada, 28) 
	El Mirallet (pl. Porxada, 39)
	Orxateria les Olles (pl. les Olles, 8) 
	Layón (pl. Caserna, 3) 
	Boca a Boca (c. Torres i Bages, 29) 
	Caldarium (pl. Folch i Torras, 14) 
	La Fusta (c. Roger de Flor, 87) 
	Il Cenacolo (c. Josep Umbert, 109) 
	Denominació d'Origen 
				(passeig	de	la	Muntanya,	2)	
	Nico Pizzeria (c. Carles Ribas, 38) 
	Les Arcades (c. Girona, 29) 
	Ostrya Celler del Ferrer
    (c. Joan Prim, 177) 
	Os Galegos (travessera	Lledoner,	9)

que la ruta és d’allò més diversa 
i arriba a tothom”, deia.

Entre les novetats d’enguany hi 
haurà també un concurs d’Insta-
gram, amb el qual es podrà gua-
nyar un màster tast a la Fàbrica 
Moritz. Per participar-hi cal pen-
jar a la xarxa la foto més diverti-
da amb els hashtags #gastrota-
pes2019 i #moritz7. i x.l.

Arrenca la 6a edició del Gastrotapes
El Gremi d'Hostaleria organitza una ruta per promocionar la restauració de la ciutat

segellar als establiments on tastin 
les tapes, i amb quatre segells ja 
podran votar per la millor crea-
ció gastronòmica, que en tots els 
casos tindrà un preu de 3 euros i 
que s’acompanyarà d’un quinto 
Moritz 7, llançat al mercat al ge-
ner, o una altra beguda. 

Igualment, les persones que ha-
gin emès el seu vot també optaran 
a diversos premis: un sopar per a 
dues persones al restaurant de la 
Fàbrica Moritz de Barcelona, un 
val de compra per a les botigues 
associades a Gran Centre i un curs 
de cuina. L’alcalde, Josep Mayoral, 
destacava en la presentació de la 
ruta “la gran diversitat de res-
taurants que hi participen, des 
d’establiments històrics fins a 
d’altres més nous, de manera 

Un total de 90 parades, un 22% 
més que l'any passat, s'aplegaran 
dissabte –de 10 a 13.30 i de 17 a 
20.30 h– al voltant dels carrers 
Anselm Clavé, Sant Roc i Santa 
Anna en una nova edició de la 
Gran Fira al Carrer de Gran Centre 
Granollers. La mostra, "un gran 
aparador de tots els productes, 
tant d'estoc com de nova tem-
porada", registrarà un increment 
de serveis i comerços, "tots de 
Granollers", associats tant a Gran 
Centre com a altres associacions 
comercials de la ciutat. 

Entre les novetats hi haurà la 
botiga de Càritas ReIntegra, i El 
Xiprer servirà gots de caldo a la 
tarda amb l'objectiu d'ampliar el 
nombre de socis a l'entitat. 

A la parada de Gran Centre, da-
vant de la Fonda Europa, hi haurà 
un taller de pintacares i s'hi ven-
dran roses solidàries –un pin llarg 
d'agulla– en benefici de la Funda-
ció Privada Amics de la Gent Gran 
de Granollers, entitat amb la qual 
col·labora aquest any Gran Centre 
–al gener li va donar 10.000 eu-
ros–. "Volem donar continuïtat a 
la campanya que vam iniciar al 
desembre amb aquesta entitat", 
diu Ernest Sugranyes, gerent de 
Gran Centre. Ara l'objectiu és am-
pliar la col·laboració amb aquesta 
entitat la venda de roses solidàries 
fins a la diada de Sant Jordi. 

COMERÇ

Unes 90 parades 
ompliran la Gran 
Fira al Carrer
de Gran Centre

Pere Barrios, fins ara president de 
Pimec Vallès Oriental es presen-
tarà a les pròximes eleccions a la 
Cambra de Comerç de Barcelona 
en una candidatura diferent a la 
qual Pimec ha donat suport, "una 
incompatibilitat com a repre-
sentant institucional de l’enti-
tat que ha motivat la seva di-
missió", expliquen des de Pimec. 
Les darreres setmanes l’entitat ha 
donat suport a una candidatura 

concreta, "amb diferents objec-
tius de la que es presenta Pere 
Barrios, un fet incompatible 
amb la presidència de la dele-
gació vallesana de la patronal". 

L'entitat agraeix "la disposició 
i el bon treball que ha mantin-
gut el fins ara el president" i 
respecta la seva decisió personal, 
tot i que "lamenta que s’hagi 
produït aquesta situació". Bar-
rios, per la seva banda, continuarà 

ARXIu

PATRONAL  L'EMPRESARI HA ESTAT AL CAPDAVANT DE PIMEC VALLÈS ORIENTAL DURANT UN ANY

PERE BARRIOS

Pere Barrios deixa Pimec
per presentar-se a la Cambra

vinculat a Pimec i participarà en 
els seus òrgans de gestió malgrat 
no tenir càrrec institucional. 
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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

EMPRENDRE 
EN FEMENÍ 
Horari:	9.30	a	13.30	h
Formació de 8 hores
Adreçat	a:	Emprenedores
Org. Empenta Granollers
Lloc:	Can	Muntanyola,	centre	
de serveis a les  empreses

TEMARI
Sessió 1 
Valies que necessitem tenir com a persones 
emprenedores i ser conscients d'aquelles a 
potenciar.	Crear	Plans	d'Acció	individuals.	
Indagar en el "nostre sisè sentit" per al 
lideratge. Veure dades objectives d'estudis 
i estadístiques a nivell local, provincial, 
estatal i mundial de projectes engegats i 
liderats per a dones
Sessió 2 
Fer un viatge per les emocions bàsiques 
i la seva gestió. Visionar els estils de 
comunicació, aspectes bàsics de la mateixa.	
Exposició de les seves presentacions 
davant de totes les participants i aportació 
de punts de millora per a poder-los aplicar.

15 i 22 DE MARÇ

Vols emprendre
o ja ets una 
dona empresària
i emprenedora? 
Mentora:	Raquel	Caballero

COM VENDRE PRODUCTES 
PER INTERNET. VOLS 
VENDRE PER INTERNET? 
Horari:	9.30	a	13.30	h
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

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

20 DE MARÇ

LOCAL SEO: COM 
POSICIONAR EL MEU 
NEGOCI
Horari:	9.30	a	13	h
Workshop. Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

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

26 DE MARÇ

9.30 a 12 h. Formació
Emprenedoria.
Canvas i 
Pla d’empresa
Comença amb
el	CANVAS	i	acaba	
amb el Pla d’empresa
Granollers Mercat

9.30 a 12 h. Formació. 
Emprenedoria.
Sessió informativa per 
muntar una empresa
Tràmits,	fi	scalitat,	
ajuts, subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

21 DE MARÇ 14 i 28 DE MARÇ

La Unió Empresarial (UEI) i l'Asso-
ciació d'Instal·ladors d'Electricitat, 
Fontaneria, Gas i Afins del Vallès 
Oriental han signat un conveni de 
col·laboració per promoure la coo-
peració mútua i la relació entre els 
associats i desenvolupar activitats 
d’interès específic per a la UEI i el 
Gremi d’Instal·ladors. Les dues en-
titats també col·laboraran en pro-
jectes i iniciatives de formació, re-
cerca i divulgació del coneixement 
i compartiran programes, esdeve-
niments i jornades. La signatura 
del conveni es va produir la set-
mana passada entre Cristóbal del 
Caño, president del Gremi d’Ins-
tal·ladors, i Joan Díaz, president de 
la UEI. Tots dos van coincidir en la 
importància de poder aprofitar les 
sinergies empresarials d’ambdós 
col·lectius. La UEI assegura que 
"continuarem col·laborant amb 
totes les associacions empresa-
rials amb la finalitat d’anar units 
i defensar els interessos dels 
nostres empresaris". 

PATRONAL 

Acord de 
col·laboració entre 
la UEI i el Gremi 
d'Instal·ladorsMíriam Cassà té 34 

anys i viu a Marata. 
Des de fa aproxima-
dament quinze anys 

es dedica professionalment a la 
ramaderia i l'agricultura ecològi-
ca, una professió que tradicional-
ment s'ha associat als homes. "Jo 
ho he viscut sempre a casa i a 
mi sempre m'ha semblat nor-
mal que una dona faci aquest ti-
pus de feines, però sí que és ve-
ritat que a molta gent li xocava 
que una noia jove es dediqués 
a la ramaderia", diu Cassà. "So-
bretot ho notava fa uns anys en 
homes grans, que es quedaven 
parats", diu. "Ara, per sort, ja no 
és així, i ja ningú se sorprèn per 
aquestes coses", afegeix. 

Sobre les traves que ha trobat 
a l'hora d'endinsar-se en aques-
ta professió, Cassà explica que 
"quan vaig voler estudiar Pro-
ducció Agropecuària a l'escola 
de formació professional de 
Quintanes, fa 10 o 12 anys, sí 
que vaig notar que el centre no 

m.c.

MÍRIAM CASSÀ

"Ara ja no sorprèn que
hi hagi noies ramaderes"

tenia gaire interés en les noies, 
i per això vaig acabar anant a 
Manresa". "Ara, però, em cons-
ta que això ha canviat, i de fet 
hi ha més noies que nois estu-
diant a l'escola". Cassà considera 
que fer de pagès és com qualsevol 
altre ofici: "tothom pot fer de tot 
si s'ho proposa, hi mostra inte-
rès i aprèn", diu, i sobre el tòpic 
de les feines físiques conclou que 
"és normal que de vegades ne-
cessiti ajuda per fer alguna fei-
na, de la mateixa manera que el 
meu pare també la necessita en 
algun moment", diu. 

OFICIS  MÍRIAM CASSÀ, DE 34 ANYS, FA DE RAMADERA A MARATA

GRANOLLERS. Les instal·lacions del 
Casino acolliran aquest dissabte 9 
de març, de 10 a 14 h, el primer 
Mercat de Vacances a Granollers. 
Es tracta d'una mostra oberta a 
tothom i gratuïta organitzada per 
Viatges Tejedor en què una vinte-
na d'operadors turístics mostra-
ran els seus productes de vacan-
ces, sobretot circuits, creuers i 
viatges de llarga distància. "Ara és 
un bon moment per començar a 
planificar les vacances, sobre-
tot creuers i viatges de llarga 
distància", diu Josep Manel Na-
fría, de Viatges Tejedor, "perquè 
surt més bé de preu i encara hi 
ha places disponibles". 

Per això, Viatges Tejedor ha 
organitzat un mercat de vacan-
ces perquè tothom qui ho vulgui 
pugui conèixer el ventall de pos-
sibilitats en aquesta modalitat de 
turisme. "A la mostra hi haurà 
assessorament personalitzat, 
grans ofertes, viatges exclusius, 

promocions especials, sortejos i 
regals per els assistents. També 
qui vulgui tindrà la possibilitat 
de fer pre-reserves que després 
podran formalitzar a qualsevol 
de les nostres oficines del Ma-
resme i Vallès Oriental –Gra-
nollers, Cardedeu, la Garriga i 
Mataró–" diu Nafría.

Disset operadors
Pel que fa als operadors turístics, 
"hi haurà marques reconegu-
des a escala nacional i inter-
nacional". En creuers, hi haurà 
Costa Cruceros, MSC Cruceros, 
Mundomar, Pullmantur, Royal Ca-
ribbean i Celebrity Cruises. 

També hi haurà Aviotel, Catai, 
Politours, Quelónea,  Special Tours, 
Transrutas, Tour Mundial com a 
especialistes en viatges de llarga 
distància; i Jolidey, Soltour i Tra-
velplan com a operadors al Carib. 
Finalment, com a especialistes en 
Disneyland, hi haurà LePlan.  x.l.

TURISME  TEJEDOR VIATGES ORGANITZA UNA MOSTRA GRATUÏTA 

Una vintena d'operadors 
turístics al primer Mercat 
de Vacances de Granollers
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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

Tres medalles per al CN Les Franqueses al French
El Club Natació Les Franqueses va aconseguir tres medalles al French 
Open disputat el cap de setmana a França. D'una banda, Pau Ribes  
va obtenir la medalla de plata a la categoria de duet mixt,  en rutina 
tècnica i lliure. I, per la seva part, Txell Mas i Cecília Jiménez van  
aconseguir la medalla d'or amb la rutina de Highlight.

El Waterpolo guanya a Sevilla
L'equip de waterpolo del CNG va aconseguir  
una victòria contundent contra el Dos Hermanas 
(Sevilla) per 6-18. Amb aquest triomf 
els granollerins són setens a la classificació 
de la Primera Divisió Estatal.

ESPORTS

ELS GRANOLLERINS  No guanyaven un partit a casa des del 23 de desembre

GRANOLLERS. L'Esport Club Gra-
nollers va aconseguir un triomf 
molt valuós al camp del carrer 
Girona en derrotar l'Horta per 2-1 
dissabte, en el partit correspo-
nent a la jornada número 30 del 
grup 5 de la Tercera Divisió Naci-
onal. Amb aquest resultat els gra-
nollerins escalen dues posicions i 
se situen vuitens amb 44 punts, a 
4 de la promoció d'ascens. 

Aquesta és la primera victòria 
de l’EC a casa en tot el 2019. L'EC 
va tenir la sort de cara als primers 
minuts i va trobar el camí del gol al 
minut 9 de l'encontre, obra de Pau 
Darbra. A la represa, el conjunt hor-

FUTBOL | Tercera Divisió  L'EC JUGARÀ CONTRA L'EUROPA

L'EC reviu el triomf a casa
tenc va gaudir d'ocasions de perill, 
però no va aconseguir igualar el 
marcador i els locals van encarrilar 
el matx a 8 minuts pel final amb el 
2-0, mitjançant Martí Serra, des-
prés d'una assistència d'Albert Ruiz. 
L'Horta finalment va tenir el premi 
del gol –amb Narcís Barrera, al 83–.

Diumenge (12 h), els homes de 
José Solivelles visitaran un altre 
camp històric –i complicat–: el de 
l'Europa –a un punt per sota dels 
granollerins–.  nil artiaga

jORdI gANduXé

ESPORT CLUB GRANOLLERS   2
UNIÓ ATLÈTICA D'HORTA   1

LES FRANQUESES. Corró d'Amunt 
acollirà diumenge la 17a edició 
de la Copa Catalana Internacional 
de BTT Biking Point, una compe-
tició que enguany ascendeix de 
categoria al rànquing C2 de l’UCI 
(Unió de Ciclistes Internacionals); 
i que, per aquest motiu "s'espera 
la participació de més de mig 
miler de bikers, amb  una re-
presentació internacional més 
nombrosa", tal com afirmen des 
del Club Ciclista Corró d’Amunt.

Dimarts es va fer la presentació 
de la prova, a la sala polivalent 
de la Zona Esportiva de Corró 
d’Amunt. L'acte va comptar amb la 
presència de l'alcalde de les Fran-
queses del Vallès, Francesc Colo-
mé; el vicepresident de la Fede-
ració Catalana de Ciclisme, Xavier 
Costa; el president del Club Ciclis-
ta Corró d’Amunt, Josep Mauri, i 
els ciclistes Mar Franco i Israel 
Núñez, entre d'altres.

Els ponents van explicar que la 
prova es desenvoluparà en un cir-
cuit de 6 quilòmetres, al voltant 
del Turó de Can Bertran, amb sor-
tida i arribada a la Zona Esportiva 
de Corró d’Amunt. Es tracta d’un 
recorregut exigent, de tècnics i 

Ha ascendit de categoria al rànquing C2 de la Unió de Ciclistes 
Internacionals, per la qual cosa s'esperen més de 500 ciclistes

mARtA cOStA

LA PROVA  Es va presentar dimarts a Corró d'Amunt

BTT | Copa Catalana Internacional  LA PROVA ES FARÀ DIUMENGE AMB LA 1a SORTIDA A LES 9 H

Corró d'Amunt acull la 17a 
Copa Internacional de BTT

llargs corriols dins el bosc, que es 
combinen amb ràpids trams de 
pista. Tal com explica Josep Mauri, 
els bikers es trobaran diumenge 
amb un traçat molt semblant al de 
l’any passat, però que “incorpo-
rarà algunes novetats per fer-lo 
encara més atractiu”. 

La prova, organitzada pel Club 
Ciclista Corró d’Amunt, és la se-
gona de les nou que configuren el 
calendari de la Copa Catalana In-
ternacional de BTT. La primera es 
va desenvolupar entre els dies 23 i 

24 de febrer a la ciutat de Banyoles.
Pel que fa al programa previst 

de la prova, a les 8.30 h hi haurà la 
recollida dels dorsals, que es farà 
durant mitja hora fins a les 9 h, 
quan hi haurà la sortida de Cadets 
(M/F), Júnior (F),  Màster 30/40 
(F) i Màster 40/50/60 (M). A les 
10.40 h, la segona sortida: Èlit (F), 
Sub-23 (F), Júniors (M) i Màster 
30 (M). Per últim, a les 12.30 h, 
es farà la tercera i última sortida, 
d'Èlit (M) i Sub-23 (M). A les 14 h, 
la recollida de premis. 
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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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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 Fraikin Granollers 
estava obligat a guanyar al Palau 
el KS Azoty per mantenir les pos-
sibilitats de classificar-se per a la 
fase següent de la Copa EHF com 
a segon de grup, i ho va aconse-
guir. Ara mateix és tercer amb tres 
punts, a un punt del GOG danès. 

El partit contra el KS Azoty-Pu-
lawy va ser tan disputat com el 
d'anada, i no es va decidir fins als 
últims instants a favor dels gra-
nollerins. Els d'Antonio Rama es 
van avançar en el marcador a la 
primera jugada d'atac amb un gol 
d'Adrià Figueras, el gran referent 
ofensiu del BM Granollers i segon 
màxim golejador de la competició.

A partir d'aquí, el conjunt po-
lonès va mantenir el pols a un 
Fraikin que es mostrava més su-
perior, però que va perdonar bas-
tantes ocasions. El KS Azoty va 
aprofitar aquesta manca d'efecti-
vitat per fer l'empat a 5 al minut 
12. No obstant això, els locals tor-
narien a ampliar l'avantatge amb 
el lideratge incontestable a dalt 

XAVIER SOLANAS

EL FRAIKIN  És tercer classificat del grup D, a 1 punt del GOG danès

HANDBOL | Copa EHF  PRIMERA VICTÒRIA DEL FRAIKIN A LA FASE DE GRUPS (30-29)

El Fraikin venç l'Azoty i 
es manté viu a la Copa EHF

de Figueras -amb 5 gols al primer 
temps- i un bon treball defensiu al 
darrere. El marcador al descans 
era de 15 a 12.

Al segon temps, el guió va ser 
semblant. Els visitants van anar 
per darrere en la major part dels 
segons 30 minuts, tot i que van 
seguir mantenint el pols i van fer 
l'empat a 20 al minut 15. El KS 

FRAIKIN BM GRANOLLERS            30 
KS AZOTY-PULAWY                        29

Azoty es va posar per davant en el 
marcador per primera vegada en 
tot el partit al minut 21 de la se-
gona part (24-25), però el Fraikin 
empataria tot seguit.

I en un altre final agònic de par-
tit, Gassama va recuperar la ini-
ciativa en l'electrònic pel Fraikin 
a dos minuts pel final (29-28) i 
Adrià Figueras va posar el 30-28 
quan faltaven 20 segons. Els visi-
tants farien el 30-29 però sense 
temps per a res més.

El pròxim partit de la Copa EHF 
del Fraikin Granollers serà a la 
pista de l'invencible Kiel, ja classi-
ficat, el dissabte 23 de març a les 
18 h. Abans, però, tindran dues 
cites a la lliga Asobal: a la pista 
del Condes de Albarei Teucro, 
aquest dissabte a les 19.30 h a 
fora de casa; i al Palau contra l’Án-
gel Ximénez - Avia PG, dissabte 16 
també a les 19.30 h.  

EL KH-7 CONTINUA SENSE TROBAR 
EL CAMÍ DEL TRIOMF A LA SEGONA VOLTA

 El femení del BM Granollers encadena quatre jornades consecutives sense 
aconseguir el triomf. Les noies de Robert Cuesta no han guanyat cap dels quatre 
partits de la segona volta de la lliga: dos empats –contra Rocasa Gran Canaria  
i Aula Cultural- i dues derrotes, contra el Porriño al Palau i l’última a Gijón,  
dissabte, per 27 a 22. Contra les asturianes, el KH-7 va començar perdent amb un 
parcial de 3-0; i, tot i que es va posar 4-4, va marxar al descans amb un marcador 
desfavorable de 13-11. La diferència era força ajustada, però les granollerines  
no ho van saber aprofitar al segon temps i, encara que es van apropar amb un 
18-17, van acabar perdent de 5 (27-22) davant d’un Liberbank Gijón que es va 
mantenir ferm a la segona part. L’equip dirigit per Robert Cuesta tornarà a jugar a 
fora dissabte a les 18 h, a la pista de l’Elche Mustang, que és tercer.

Divendres van finalitzar els tests 
de pretemporada de F1 al Circuit 
de Barcelona Catalunya, amb el 
pilot alemany Sebastian Vettel 
marcant el millor temps de tota 
la pretemporada: 1:16.221; i amb 
els sis primers classificats de 
l'última sessió d'entrenaments 
baixant de l'1:17: primer, Vet-
tel; segon, Hamilton (1:16.224); 
tercer, Bottas (1:16.561); quart, 
Hülkenberg (1:16.843); cinquè 

MOTOR | F1  VETTEL VA MARCAR EL MILLOR TEMPS DE L'HIVERN

Ferrari i Mercedes, grans
vencedores dels tests de F1

Kvyat (1:16.898); i, sisè, el madri-
leny Carlos Sainz (1:16.913).

Molt a prop de Vettel es va si-
tuar la marca del britànic Lewis 
Hamilton, amb un temps extraor-
dinari d'1:16.224, el més ràpid de 
Mercedes en tot l’hivern i la 2a del 
rànquing final.  Per la seva banda, 
el pilot espanyol Carlos Sainz tam-
bé va aconseguir baixar de l'1:17 
en l'última sessió de tests, amb un 
temps d'1:16.913.  nil artiaga

ELS DE RICARD VENTURA  Van derrotar el Ciutat Vella per 78-60

El sènior masculí el CB Granollers, 
va tornar a guanyar al pavelló 
municipal del carrer Girona des-
prés d'un mes sense fer-ho. Els 
homes de Ricard Ventura van su-
perar dissabte el Ciutat Vella per 
78-60 en el partit corresponent a 
la jornada número 18 de la Copa 
Catalunya Masculina. El partit va 
començar força igualat pel que 

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL CB GRANOLLERS ÉS NOVÈ

Victòria de prestigi del 
masculí del CB Granollers

fa al resultat, tot i que els grano-
llerins poc a poc van anar ampli-
ant l'avantatge i es van mantenir 
ferms, fins que van poder segellar 
el triomf amb el 78-60 definitiu.  

Amb aquest resultat els grano-
llerins són novens a la taula. Dis-
sabte a les 19.15 h jugaran a la 
pista del Camping Bianya Roser, 
segon classificat.  nil artiaga

jORdI gANduXé
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LES FRANQUESES. El Club d'Escacs 
Les Franqueses celebrarà aquest 
2019 el seu 25è aniversari. L'enti-
tat té els seus orígens al 1994. Tal 
com explicava el seu president, 
David Guix, abans d'aquesta data 
es feien torneigs amistosos al Ca-
sal Cultural durant la festa major 
de Corró d'Avall. A partir d'aquí, es 
van començar a aplegar jugadors i 
uns quants van fundar un club el 
1994 arran d'aquestes partides 
amistoses. Actualment hi ha 40 
jugadors, però al principi n'eren 
15, i gràcies a alguns patrocina-
dors, com Immobles Ramoneda, 
van anar creixent de mica en mica 
amb nous jugadors, com el mateix 
David Guix. "Em van acollir molt 
bé i ara em sento amb el deure 
de recompensar-los", explica el 
president del club.

El president del Club d'Escacs Les Franqueses explica que 
l'entitat la formen 40 jugadors i que l'objectiu és seguir creixent

XAVIER SOLANAS

EL CLUB D'ESCACS  Vol incrementar el nombre de nens inscrits, actualment 14

ESCACS  EL CLUB IMPARTEIX CLASSES A TOTES LES ESCOLES DE LES FRANQUESES

David Guix: "Tenir una bona 
base és el més important"

Aquesta "recompensa", Guix 
la va voler canalitzar a través de 
la formació d'infants, que el club 
duu a terme des de 2009. Ara ma-
teix hi ha 14 nens al club i l'objec-
tiu és augmentar aquesa xifra. Per 
això, des de fa dos anys, imparteix 
classes a totes les escoles de les 
Franqueses per aconseguir cap-
tar nous jugadors. "Creiem que 
tenir una bona base és el més 
important perquè aquests nens 
puguin créixer com a jugadors 
i puguin substituir els adults 
més endavant", conclou Guix.

El sènior B pot fer història
Tal com explica el president del 
club, l'equip B pot fer història per-
què seria la primera vegada que 
ascendeix a la Segona Provincial, 
gràcies a les noves incorporacions 

que s'han fet. Per la seva banda, el 
sènior A està a Primera Provinci-
al, el que significa la quarta divisió 
de Catalunya. Segons afirma Guix, 
"l'objectiu inicial era intentar 
ascendir a Preferent" –categoria 
en la qual ja hi havia competit–, 
tot i que és molt complicat, perquè 
"hi ha dos equips que ens ho 
posen molt difícil i que no han 
perdut cap ronda". Aquests clubs 
són el Barcelona C i el Cardedeu. 

Així doncs, el Club d'Escacs in-
tentarà mantenir la categoria. 
Actualment és quart a la classifi-
cació del grup 5, entre un total de 
10 equips. La lliga, que té un total 
de 9 jornades, va començar el 20 
de gener i acabarà el 17 d'aquest 
mes. L'última jornada els fran-
quesins van empatar a 4 amb el 
Sant Boi de Lluçanès.  nil artiaga

LES NOIES DE GUSTAVO CUNDA  Són primeres a la fase d'ascens

GRANOLLERS. L'equip sènior fe-
mení de voleibol de l'AE Carles 
Vallbona està cada cop més a prop 
d'aconseguir el seu objectiu d'as-
cendir a la Primera Divisió Catala-
na. I és que divendres i diumenge 
va aconseguir dos triomfs impor-
tants en la fase d'ascens, en dues 
jornades disputades a Granollers. 

Divendres les granollerines van 
derrotar el Vilafranca per 3 sets 
a 0; i, diumenge van fer el mateix 

VOLEIBOL | Segona Divisió Catalana  

El Vallbona, més a prop de 
la Primera Divisió Catalana

davant el Balàfia Vòlei Lleida, en 
aquest cas per 3 sets a 1, i amb 
remuntada inclosa. Amb aquests 
dos triomfs consecutius, l'AE Vall-
bona es situa primer a la classifi-
cació de la fase d'ascens amb 12 
punts –pugen els quatre primers– 
i agafa distància respecte la resta 
d'equips. Pas de gegant, doncs, 
per a les noies de Gustavo Cunda, 
que jugaran el proper partit con-
tra el cinquè classificat, el Rubí. 

jORdI gANduXé

Conesa, del CNG,
or en Highlights 
al French Open
La nedadora d'artística del Club 
Natació Granollers Abril Conesa 
es va penjar l’or amb la selecció 
espanyola en Highlights al French 
Open, primera etapa de les World 
Series FINA, que va tenir lloc de l’1 
al 3 de març a París. El Highlights 
va ser l’única prova per equips on 
la selecció va prendre part. 

NATACIÓ

Abel Granero, doble 
or al Campionat per 
Comunitats estatal
El nedador del Club Natació Gra-
nollers Abel Granero va contribuir 
a l’èxit de Catalunya al Campionat 
d’Espanya per Comunitats Autò-
nomes disputat entre dissabte i 
diumenge. Granero va formar part 
de la selecció catalana aleví que va 
aixecar el títol de campiona en la 
categoria masculina. 

NATACIÓ

Només 5 presidentes en 
una setantena d'entitats

En ple 2019 enca-
ra és difícil trobar 
dones presidint 
clubs esportius, 
i Granollers i les 
Franqueses no en 

són una excepció. Es poden comp-
tar amb els dits d’una mà les cares 
femenines. Mari Ángeles Carrasco 
al Club Bàsquet Les Franqueses, 
Montse Marín al Karate Nokachi, 
Núria Llobera –juntament amb 
Xavier Casas– al Patinatge Artístic 
Granollers, Marta Pey al Club Pa-
tinatge Les Franqueses i Montse 
Triviño al Club Handbol Les Fran-
queses són les cinc dones –són 
només el 7,2% del total de presi-
dents– que trenquen el reguitzell 
de cares masculines de les 69 en-
titats esportives analitzades pel 
diari Som. 

“Sempre m’han tractat amb 
molt de respecte tant els mem-
bres del club, els jugadors i 
jugadores, els familiars i el Pa-
tronat Municipal d’Esports de 
les Franqueses”, explica Carras-
co. Dirigeix el Club Bàsquet des 
del 2014, quan aquest va estar, 
fins i tot, a punt de desaparèixer 
a causa de la regulació legal que 

CLUBS   MARI ÁNGELES CARRASCO, UNA DE LES DIRECTIVES

M. ANGELES CARRASCO

es va portar a terme a les entitats 
esportives. Aleshores, Carrasco 
era la tresorera i es va trobar amb 
l’oportunitat d’agafar les regnes 
del club. “La majoria de gent em 
va donar suport i els únics dub-
tes van venir per la meva falta 
d’experiència en un càrrec així, 
no pel fet de ser dona”, recorda. 
“Però durant aquests cinc anys 
gairebé sempre m’he trobat ca-
res masculines presidint els al-
tres clubs i les federacions. Sóc 
tímida i això m’incomoda una 
mica”, afegeix. 

Segons un estudi de l’Institut 
Català de la Dona, el 88% de les 
entitats esportives catalanes estan 
presidides per homes. i s. escudero

ARXIu

Berta Pujadas i Etna 
Abella, or a l'Austrian 
Team Open
Les gimnastes del CNG Berta Puja-
das i Etna Abella han obtingut l'or 
amb la delegació estatal a l'Aus-
trian Team Open, que va tenir lloc 
dissabte a la ciutat austríaca de 
Linz. A nivell individual Pujadas 
es va penjar el bronze en catego-
ria júnior i Abella es va classificar 
en 11è lloc. 

GIMNÀSTICA
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Edu Pineda exposa a l'Espai Barbany
El fotògraf Edu Pineda exposarà, a partir de 
dissabte (18 h), a l'Espai Tranquil de Can Barbany 
una sèrie que ha titulat Bare Movement, un projecte 
artístic que explora el moviment del cos humà a 
través de les fotografies de nus.

MÚSICA  TRES RACONS DE L'ANTIGA FÀBRICA TÈXTIL ROCA UMBERT ACOLLIRAN DIVENDRES LES TRES ACTUACIONS DEL FESTIVAL FEMPOP

Festival 100% femení

CULTURA
Andrés Galeano inaugura 'Afotos' a l'Espai d'Arts
Avui, dijous (20 h), l'Espai d'Arts de Roca Umbert inaugurarà  
l'exposició Afotos, d'Andrés Galeano. Es tracta del projecte guanyador 
de la convocatòria de creació artística 2017, que indaga sobre el  
concepte de no-foto i les formes que pot adoptar. La proposta es 
podrà visitar fins al 7 d'abril.

GRANOLLERS. Tres 
veus novelles de l'es-
cena indie internacio-
nal seran les protago-
nistes del FemPop, un 

festival pensat en clau de gènere 
per revertir la poca presència de 
la dona sobre els escenaris cata-
lans. Així, divendres (22 h) tres ra-
cons únics de l'antiga fàbrica Roca 
Umbert acolliran les actuacions 
d'Aisha Burns, Eliza Shaddad i Liz 
Lawrence, en format de concerts 
íntims –i una entrada de 10 euros–.

El FemPop s'ha convertit en un 
dels actes centrals del programa 
del Dia de la Dona a Granollers, 
que enguany s'emmarca sota el 
lema Les dones fem cultura, amb la 
voluntat de fer més palesa l'apor-

tació de les dones a la vida pública 
i a la cultura des d'un rol actiu. 

En aquest sentit, des de les re-
gidories de Cultura i Igualtat s'ha 
impulsat una campanya a les xarxes 

socials amb l'etiqueta #donesfem-
cultura, que pretén visibilitzar les 
creadores per mitjà d'una cadena 
de dones vinculades a l'àmbit de la 

Petits concerts de Liz Lawrence, Elisa Shaddad i Aisha Burns
cultura que recomanen altres dones 
que fan cultura. A partir de diven-
dres, i fins al 30 de març, aquesta 
campanya tindrà una traducció vi-
sual amb exposicions documentals i 
aparadors a les biblioteques de Can 
Pedrals i Roca Umbert.

De fet, el FemPop va néixer fa 
tres anys per reivindicar aquesta 
poca visibilitat de les creadores 
i la poca presència de les dones 
als escenaris. La responsable del 
festival en clau femenina, Mabel 
Alonso, insistia en la poca presèn-
cia de les dones tant a sobre com 
darrere dels escenaris –on segu-
rament encara és més escassa–, 
per la qual cosa assegurava que 
a l'hora de la contractació es té la 
paritat molt present.  m.e.

      AISHA BURNS
És una cantautora i violinista 

nordamericana que l'any passat va 
publicar el seu segon disc en solitari, 
Argonauta, amb èxit de crítica, que el 

considera una joia de l'indie folk. L'àlbum 
explora els sentitments depressius, 

després que Burns va perdre la seva mare.

       ELIZA SHADDAD
La cantant i compositora d'origen 

sudanès, però criada a Escòcia, 
actualment viu a Londres, on el 2018 va 

publicar Future, en què es reafirma a 
través de les seves  identitats i cultures. 

Shaddad forma part del col·lectiu 
feminista Girls Girls Girls.

La granollerina Alba Espinasa, 
de 39 anys, treballa en el món de 
la producció teatral des de fa 12 
anys. Concretament és produc-
tora i gerent de la companyia Els 
Joglars, una feina amb majoria 
d'homes a la part organitzativa 
però amb una evolució creixent 
per part de les dones. "Cada ve-
gada és més habitual trobar 
dones en totes les feines i tots 

els àmbits de responsabilitat", 
diu Espinasa, tot i que "encara 
falten tècniques, directores 
i creadores", assegura. En la 
gestió i producció, resumeix, sol 
haver-hi més dones, "però en la 
part creativa encara ens cos-
ta d'entrar-hi, potser perquè 
ens han faltat oportunitats". 
Amb tot, Espinasa admet que en 
el món de la cultura potser no hi 

A.E.

"Falten més oportunitats 
per a les dones creadores"

ALBA ESPINASA

ha tantes dificultats per a les dones 
com en altres sectors: "M'he tro-
bat més problemes per ser jove 
que no pas per ser dona", expli-
ca, "tot i que algun programador 
sí que s'ha sorprès per aquesta 
qüestió". Espinasa també conside-
ra que a les empreses petites, com 
la seva, "hi sol haver menys desi-
gualtats, perquè tots fem de tot 
en igualtat de condicions", men-
tre que en les grans empreses els 
rols de gènere estan més definits i 
encara hi ha molt camí per recór-
rer en la lluita per la igualtat real 
entre homes i dones. 

n Amb motiu del 8-M, Can Jonch acull 
una exposició sobre l'escriptora i mi-
litant feminista Montserrat Roig, que 
repassa la trajectòria professional i 
personal de l'escriptora catalana a 
partir de fragments dels seus textos i 
de fotografies de Pilar Aymerich. Per 
complementar-la, avui, dijous (18.30 
h), també a Can Jonch, l'escriptora, 
periodista i gestora cultural Aina Tor-
res oferirà la xerrada Montserrat Roig, 
escriure contra l'oblit.

LA MILITÀNCIA DE 
MONTSERRAT ROIG

Ens sumem a #donesfemcultura 
per visibilitzar les dones 
creadores de cultura. La nostra
llista seria infinita però 
comença fent visible una de les
nostres residents, la ballarina, 
creadora Nora Baylach. 

@rocaumbertfa

         LIZ LAWRENCE
Cantant, guitarrista i compositora, 
Lawrence és la meitat del duet 
electro-pop Cash + David, i ha tocat 
amb Black i Ani DiFranco, entre d'altres. 
En solitari treballa en un nou disc indie més 
electrònic, els singles del qual ja han rebut 
els elogis de revistes especialitzades.
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MÚSICA  EL MUNTATGE ES VA ESTRENAR EL FEBRER DE 2016 AL TEATRE AUDITORI, QUE VA EXHAURIR TOTES LES LOCALITATS

El Cor de Cambra, Amics de la Unió i FRAU 
revisiten el seu reeixit 'Carmina Burana'
GRANOLLERS. Forts aplaudiments i 
públic aixecat de la cadira. Aques-
ta va ser la rúbrica, ja fa tres anys, 
de la posada en escena de la can-
tata Carmina Burana, que el Cor 
de Cambra de Granollers, Amis de 
la Unió i el col·lectiu FRAU –amb 
els artistes Vicenç Viaplana i Hele-
na Pielias– estrenaven el febrer 
de 2016 al Teatre Auditori (TAG).

No és d'estranyar, doncs, que 
aquest dissabte la sala gran del TAG 
hagi tornat a penjar el cartell d'en-
trades exhaurides. Novament, uns 
170 cantaires del Cor Infantil, el 
Cor Jove i el Cor Mix dels Amics de 
la Unió, el Cor de Cambra de Grano-
llers, la Coral Cantiga i un cor par-
ticipatiu, acompanyats de Percussi-
ons de Barcelona i els pianos Josep 
Surinyach i Eric Ledesma, tornaran 
a pujar a l'escenari sota la batuta de 
Josep Vila i amb una posada en es-
cena multimèdia espectacular.

Així, el talent granollerí ofereix 
una lectura actual d'una de les 
obres clàssiques, més cèlebres i 

controvertides del segle XX, com-
posta per Carl Orff el 1936 i basada 
en textos poètics del segle XIII que 
lloen les passions més terrenals de 
l'ésser humà. "És un bon retrat de 
què passava a Alemanya, amb 
un punt grandiloqüent", descri-
via el crític Xavier Chavarria.

En el muntatge granollerí la mú-
sica es completa amb la direcció 
d'art, dramatúrgia, vestuari, contin-
gut visual i performance ideat per 
Viaplana i Pielias, que en aquesta 
revisió han incorporat també l'ac-
tuació d'una funambulista –Ma-
riona Moya–, així com han refet i 

ARXIu

ÈXIT  Fa tres anys el 'Carmina Burana' va fer aixecar el públic del TAG

aprofundit en el muntatge amb "la 
idea de poder veure la música", 
deia Viaplana. "Carmina Burana 
es basa en poemes medievals 
amb temàtiques molt contempo-
rànies, però que estan deslligats 
entre ells. Hem cercat un fil con-
ductor amb diferents llenguat-
ges que ens permetin teixir una 
història", detallava Pielias  m.e.

Ds 9 de març, 21 h
Teatre Auditori. Entrades exhaurides

Sant Francesc acull 
l'acte dels premis 
de l'Associació 
d'Ensenyants
La Casa de Cultura Sant Francesc 
serà dissabte (12.30 h) l'escenari 
de l'acte de lliurament de la quar-
ta edició dels premis AEMCAT –de 
l'Associació d'Ensenyants de Músi-
ca de Catalunya–. Enguany l'enti-
tat reconeixerà, en la categoria de 
Projectes, el Calaix de Músic –un 
centre de recursos virtuals per a 
l'educació musical–, creat per An-
toni Miralpeix i Bosch, amb l’as-
sessorament tecnològic del Servei 
d’orientació al professorat TIC de 
Blanquerna i amb altres creadors 
de contingut. En la categoria de 
Trajectòries professionals, l'AE-
MCAT distingirà la pedagoga mu-
sical Ester Bonal Sarró, directora 
de Xamfrà i El Teler de la Música, 
i membre de la Fundació l'ARC Mú-
sica. Hi seran presents els guardo-
nats, així com autoritats i educati-
ves de Granollers. Al final de l’acte 
hi haurà una interpretació musical 
a càrrec de la Big Band de sisè de 
l’Escola Pereanton de Granollers, 
dirigida pel mestre Toni Cuesta.  

CERIMÒNIA

Assaig obert
Com que les entrades per a  
l'espectacle de dissabte s'han  
esgotat, el Teatre Auditori ha  
decidit obrir al públic l'assaig 
general del Carmina Burana de 
divendres (22.30 h), amb entrades  
a un preu de 3 euros.
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Gresca, creativitat 
i reivindicació

L'ÀLBUM DE LA RUA 2019  PROP DE 1.800 PERSONES VAN DESFILAR DIUMENGE EN UNA COMITIVA ENCAPÇALADA PELS DIABLOTS I EL CARNESTOLTES

1

Prop de 1.800 persones van desfi-
lar diumenge en 24 comparses de 
la rua de Carnaval de Granollers, 
encapçalada pel rei Carnestoltes i 
els Diablots, i amb propostes crea-
tives i reivindicatives.

La Porxada va acollir el lliura-
ment de premis del concurs de 
comparses, per part d'un jurat 
que va valorar-ne "la diversitat, 
originalitat i creativitat". El de 
millor comparsa amb carrossa o 
vehicle guarnit va ser per a l'asso-
ciació sociocultural Thirteen Gold 
(Imperium), de Montcada i Reixac 
(1). La més crítica va ser per a Les 
Desarrapades, de Granollers, amb 
una proposta en què visibilitzaven 
les víctimes de la violència de gè-
nere i l'actuació de la justícia en 
casos com La Manada (5).

La millor AMPA de Granollers, 
per a l'escola Salvador Llobet, per 
la comparsa Dragon Kan Llobet 
(3). La de millor coreografia en 

moviment per a Cirqs Dance Stu-
dio (Montcada i Reixac) amb la 
comparsa Light Kingdom (3); tots 
quatre, dotats amb un premi de 
600 euros cadascun.

La millor comparsa local va ser 
per a l'associació de veïns de Can 
Bassa per El Gran Juego de la Oca 
i la més creativa i original, per a 
l'Hogar Extremeño de Canovelles 
que va desfilar amb la comparsa 
La vida és teatre, ambdues, dota-
des amb 295 euros de premi.

En la categoria de lluïment, el 
premi, de 200 euros, va ser per 
a l'associació folklòrica Tinkus 
K'enchas Barcelona (4). El jurat 
també va atorgar dos accèssits, per 
a l'escola de Montcada April School 
of English, amb Once upon a time, 
i per a Els Triniteiros van al Sàha-
ra (Barcelona), ambdós, amb un 
guardó de 100 euros.  La festa va 
acabar amb l'animació de música 
disco amb dj.  Fotos: Jordi ganduxÉ

3

52 4
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jORdI gANduXé

L'AV CAN BASSA  'El Gran Juego de la Oca' va ser la millor comparsa local

jORdI gANduXé

HOGAR EXTREMEÑO DE CANOVELLES  Premiada com la comparsa més creativa i original

TREBALL DE LES AMPA  D'esquerra a dreta i de dalt a baix, les propostes de l'escola Estel, Salvador Espriu, Jardí i Mestres Montaña ELS AUTOS DE XOC  Del Centro Cultural Andaluz

'PETER PAN'  Animada coreografia de les Campaneta
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L'èxit de públic dels espectacles 
d'improvisació, en què el públic 
pot suggerir temes als actors que 
els hauran de desenvolupar com 
a gag sobre l'escenari, ha arribat 
al món dels titelles per a adults de 
la mà de la companyia Tutiplen i 
República Tòxica. Aquest cap de 
setmana durà al Llevant Teatre 
Puppet Pro, un muntatge protago-
nitzat per muppets, uns elements 
"manipulables, que no cobren 
ni necessiten dietes, que ocu-
pen poc espai i estan disposats 
a fer-ho tot", ironitza la compa-
nyia, dirigida i interpretada per 
Miquel Nevado i Lídia Clua, que és 
també l'autora del muntatge.

I és així com sorgeix un espec-
tacle d'improvisació diferent, ir-
reverent i divertit, en què el públic 
proposarà una situació i els titelles 
improvisaran pels descosits.  m.e.

TEATRE  LLEVANT PORTA 'PUPPET PRO', UN XOU AMB TITELLES

Muppets que improvisen
CRÍTICA  LA CONQUESTA DEL POL SUD REFLEXIONA SOBRE LA SUPERVIVÈNCIA D'UN IMMIGRANT

La invisibilitat del cartró

Granollers dorm però el Najim, un 
jove immigrant que recull cartrons 
per poder sobreviure, camina sen-
se parar i remena contenidors per 
omplir els 40 quilos que transporta 
en un carro de la compra per tota la 
ciutat. Ell mateix explica, a la instal-
lació Suburbana –de La Conquesta 
del Pol Sud, la companyia convida-
da d’aquesta temporada al TAG–
que per cada quilo que recol·lecti 
li donaran 3 cèntims. L’afany per 
recollir més i més cartró s’accentua 
quan parla de la gana i de la dificul-
tat de tirar endavant dia rere dia.

La instal·lació, que presenta tres 
espais dividits per parets fetes a 

Ds 2 i Dg 3 de març
Vuit funcions de tarda
Al Teatre Auditori de Granollers

	Títol. Suburbana
	Muntatge. Instal·lació 
	Companyia. La Conquesta  
 del Pol Sud –temporada al TAG–
	Direcció. Carles Fernández 
 Guia i Eugenio Szwarcer

La fitxa artística

Andrea Guitard, millor talent del Gra
La granollerina Andrea Guitard, amb la seva actuació de cant i guitarra,  
ha estat la guanyadora del concurs Mostra el teu talent! al Gra. El altres  
finalistes han estat Pau Sala (màgia) i Berta Fontanet (cant). El premi per a  
la guanyadora són 10 hores de formació amb una persona professional i 
entrades per gaudir de l'espectacle del Mag Marín al TAG el 28 d'abril. Per 
als finalistes, el premi són entrades per gaudir d'un concert a la Sala Nau B1.

jORdI gANduXé

Dv8, 21 h, i Dg 10 de març, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 10 € (5, SecretJove)

LLEVANt tEAtRE

TITELLA  Una de les protagonistes

jORdI gANduXé

PROJECCIÓ Els somnis del Najim contrasten amb els de la societat benestant

El Dnit de divendres 
al Gra proposa 
l'obra 'Paradigma'
El cicle Dnit a Gra proposa per 
divendres (21 h) el muntatge tea-
tral Paradigma, protagonitzat per 
una executiva farmacèutica que 
manté una conversa tibant amb 
una periodista per un reportatge 
comprometedor, una encarregada 
de la neteja que ho donaria tot per 
mantenir la feina i una mare pri-
merenca que descobreix que a la 
maternitat no tot són flors i violes.

LES FRANQUESES. La 13a edició de 
la mostra d'arts escèniques Fes-
tival dels Amateurs de les Fran-
queses portarà aquest dissabte 
al Teatre Auditori de Bellavista 
la comèdia italiana Els rústegues. 
Serà de la mà de la companyia 
Pierrot Teatre de Centelles (Oso-
na) –dirigida per Joan Pagès–, que 
s'enfronta a aquesta obra de Carlo 
Goldoni, estrenada a Venècia a fi-

nal del Carnaval de 1760. 
Els rústegues són quatre mer-

caders que representen la vella 
tradició conservadora i puritana 
de les classes mitjanes venecianes 
enfrontades a la nova frivolitat de 
la ciutat.  

La comèdia 'Els rústegues', 
al Festival dels Amateurs

Ds 9 de març, 21 h
Teatre A. Bellavista. Preu: 7 € (6, desc.)

base de caixes de cartró, condueix 
l’espectador per diferents passadis-
sos. Inclou un audiovisual en què 
diferents persones responen a la 
pregunta sobre quin regal els agra-
daria rebre. “Una càmera de fotos”, 
“tirar-me en paracaigudes”, “un 
viatge”, “viure sola al meu piset” 
són respostes que ressonen amb 
més força quan es veu l’audiovisual 
del Najim, al centre de la instal·lació. 

Les desigualtats socials entre els 
somnis de la societat benestant i les 
penúries del Najim accentuen l’abis-
me entre qui ho té tot resolt a la vida 

i aquell qui lluita per un tros de pa.
Per últim, hi ha un tercer vídeo so-

bre el mercat i el transport de merca-
deries arreu del món. Eslògans com 
Just de it, Yo no soy tonto, Connecting 
people presenten la globalització, la 
majoria de cops hipòcrita, que invi-
sibilitza la dura realitat de persones 
com el Najim. A través d’una esclet-
xa de la pantalla es deixa entreveure 
la història d’aquest jove immigrant, 
La Conquesta del Pol Sud planta da-
vant dels nassos un problema social 
conegut, però que ara se sent més a 
prop.  clara m. clavell
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EL GUITARRA OFERIRÀ UN CONCERT EN SOLITARI AL CASINO EN QUÈ REPASSARÀ LA SEVA CARRERA

El veterà Vicenç Solsona, a 
la Joan Bretcha Guitar Series
El cicle Joan Bretcha Guitar Series 
del Festival de Jazz de Granollers ha 
convidat enguany el veterà Vicenç 
Solsona, que oferirà un concert en 
solitari divendres al Casino (22 h). 
Solsona, amb una dilatada carrera, 
farà un repàs a la seva trajectòria, 
així com oferirà noves composici-
ons i versions d'estàndards, amb 
una mescla de jazz i música llatina, 
passant per la clàssica. Aquesta 
és una bona oportunitat per gau-
dir de la guitarra de Solsona, que 
ha tocat amb músics com Paquito 
D'Rivera, Chavela Vargas, Maria del 
Mar Bonet i Chris Kase, entre d'al-
tres. El preu és de 12 euros.

Rita Payès i Toni Saigi, al Mirallet
Aquesta setmana el Festival de 
Jazz farà doblet, gràcies al con-
cert que acollirà dimecres (21 h) 
el restaurant El Mirallet. Es tracta 
del directe de la jove cantant Rita 
Payès –iniciada a la Sant Andreu 
Jazz Band, com Andrea Motis– i el 
pianista Toni Saigi, amb qui sor-
prèn i captiva el públic.  

jORdI gANduXé

L'organista de 
Montmartre serà 
a Sant Esteve
GRANOLLERS. Amb el nom de 
Splendor et Lumen. Música fran-
cesa i improvisació, diumenge 
(18 h), a l'església de Sant Esteve 
de Granollers, es podrà escoltar 
el recital de l'organista Gabriel 
Marghieri, titular de l'església de 
Sacré-Coeur de Montmartre, a Pa-
rís. Es tracta del segon concert del 
cicle La Música del Cel, que té com 
a protagonista l'orgue Josep M. 
Ruera de la parròquia granolleri-
na. Marghieri, també titular de la 
Catedral de Lió, ha estat premiat 
internacionalment en tres facetes 
(com organista, improvisador i 
compositor). 

El repertori que oferirà es basa 
en la música d'orgue francesa de 
totes les èpoques, alternada amb 
improvisacions també en dife-
rents estils. Hi sonaran peces de 
Pérotin, Couperin, Jean-Philippet 
Rameau, Jean-Jacques Beauvar-
let Charpentier, Olivier Messiaen 
i Camille Saint-Saëns, així com 
improvisacions en estils diversos  
–clàssic, modern i impressionis-
ta– de Marghieri. i

MÚSICA

JazzGranollers relata 'Història d'un soldat'
El Casino gaudia divendres amb un nou projecte multidisciplinari de la 
JazzGranollers Ensemble, liderada per Joan Sanmartí, que en aquesta  
ocasió revisava la Història d'un soldat, que Ígor Stravinski va escriure el 
1971 i en què combina música popular amb culta. Ho feia amb l'ajuda de 
dos actors que narraven la peça teatral que va inspirar el compositor.

El TAG porta el 
circ contemporani 
d'Amer i Àfrica
Diumenge (18 h) arribarà al Tea-
tre Auditori de Granollers (TAG) 
el circ contemporani més trenca-
dor i divertit de la mà de la com-
panyia Amer i Àfrica. Envà és el 
nom de la seva última creació, 
que es podrà veure a Granollers 
i que representa una al·legoria a 
les parets mentals que empreso-
nen els humans. Entre 250 kg de 
palla i 125 kg de massa humana, 
dues persones divagaran per l’es-
cenari a través del moviment, els 
equilibris, l’humor i la composició 
de l’espai, sobre les peculiaritats 
de les relacions humanes. Viatjant 
des de la intimitat a l’exterior, a 
través de l'honestedat, Envà és un 
projecte beneficiari del dispositiu 
Fons de creació del projecte de co-
operació transfronterer De Mar a 
Mar en el marc del programa POC-
TEFA, amb el suport de La Central 
de Circ i La Xarxa.

A més, a les 16.30 h, l'actor, 
acròbata i ballarí David Cuspine-
ra oferirà una taller familiar per 
aprendre les tècniques de circ i 
gaudir d'aquesta disciplina. i

CIRC
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HANDBOL. DISSABTE 9, 18.30 h
Condes de Albarei SD Teucro- 
Fraikin BM Granollers
amb Aitor Compañón
BÀSQUET. DISSABTE 9, 19.15 h
Camping Bianya Roser A - CB Granollers
amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 10, 12.00 h
CE Europa - EC Granollers
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

Programació Esportiva

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 7 al diumenge 10 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

18º 6º 17º 6º 19º 7º 20º 8º

TRADICIÓ  LA JORNADA VA SER TAMBÉ UN HOMENATGE A LA PAGESIA

UNS 150 CAVALLS 
ALS TRES TOMBS 
DE CORRÓ D'AVALL

L'esmorzar de traginers i la concentració de carruatges, cavalls i tractors al pas-
seig de Tagamanent i la missa a la parròquia de Santa Eulàlia de Corró d'Avall van 
donar el tret de sortida, diumenge, a la celebració de Sant Antoni Abat a Corró 
d'Avall. La festa va comptar amb la benedicció d'animals domèstics a la sortida 
de missa. Seguidament, va arrencar la tradicional passada dels Tres Tombs, que 
enguany ha estat especialment nombrosa amb la participació d'uns 150 cavalls i 
genets. En aquesta edició van participar-hi les hípiques Llerona, Guillermo i la 
Quaranya, així com l'Escola d'Equitació de Granollers, que va desfilar amb els seus 
cavalls i ponis. També van participar-hi una desena de carruatges, engalanats 
per a l'ocasió, i una desena de tractors, que van tancar la comitiva.

jORdI gANduXé

Més d'un centenar de 
balladors seran a l'11è Ball 
de Gitanes de Granollers
Diumenge (12h), el centre de Gra-
nollers s'omplirà de música, balls i 
colors per celebrar l'11a edició del 
Ball de Gitanes, una ballada que 
comptarà amb més d'un centenar 
de balladors ben guarnits amb el 
vestuari, picarols, faixes, mocadors 
i evidentment, un dels elements 
més típics d'aquesta trobada, la 
mimosa, que simbolitza que la pri-
mavera ja és ben a prop. A part dels 
balladors i balladores, des de fa uns 
anys hi ha les brutes, els diablots i 
els i les cambreres. El ball de gita-

nes té per capdavanters dues pare-
lles: els nuvis, escollits l'any passat 
pels nuvis vigents de llavors.

Els balladors surten des de la 
plaça de la Corona i recorren el 
centre de Granollers fins arribar a 
la Porxada, on la festa s'inaugura 
amb el Ball d'Homenatge. A con-
tinuació, el Ball de Brutes i el Ball 
de Diablots. Seguidament, dues 
fileres de balladors i balladores 
entraran amb la música del grup 
Aires del Montseny, que interpre-
tarà danses populars catalanes.  

La Hermandad 
Rociera celebra 
el Dia d'Andalusia
La Hermandad Rociera de Bella-
vista, a les Franqueses, celebra 
diumenge (18 h) el Dia d'Andalu-
sia a Catalunya –que s'organitza a 
l'entorn del 28 de febrer–. Durant 
la tarda, el Teatre Auditori de Be-
llavista rebrà les actuacions dels 
cors rocieros de Parets, Mollet del 
Vallès i La Madrugá de Bellavista, 
a més del quadre de ball de Lliçà 
d'Amunt. La Hermandad Rociera 
de Bellavista és també l'organit-
zadora de la romeria de Nuestra 
Señora del Rocío, que acostuma a 
celebrar durant un cap de setma-
na de setembre.  
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Taller de dibuix de natura
El Museu de Ciències Naturals començarà avui, dijous 
(17 h), un segon cicle de dibuix de natura, que en 
aquesta sessió estarà dedicat a les aus rapinyaires.  
Es comptarà amb fotografies i exemplars dissecats 
com a model. El preu per sessió és de 15 euros.

La Garriga acull aquest cap de setmana la vuitena Fira de la Botifarra, que pretén 
promoure el comerç local i promocionar el municipi. A partir d’un dels productes 
emblemàtics del poble, dóna a conèixer aquesta tradició garriguenca i ofereix 
un conjunt de propostes lúdiques i culturals complementàries. La botifarra més 
típica de la Garriga, que els cansaladers del poble encara elaboren com ho feien 
a mitjans del segle passat sense conservants ni colorants, és la botifarra cuita 
i està feta només amb carn, cansalada, sal i pebre. La fira inclou estands amb 
productes artesanals i de proximitat, i des del 2015 paradetes de restaurants del 
poble que ofereixen tastets de botifarra. Entre els diversos actes paral·lels de la 
Fira de la Botifarra, s'organitza una setmana gastronòmica, un concurs de naips, 
l'elaboració d'una catifa de flors i diverses demostracions, a més d'activitats 
adreçades al públic infantil, com tallers, concurs de dibuix i espectacles.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 7
12 h Plaça de l'Ajuntament
Dia	Internacional	de	la	Dona.	Lectura	
del manifest
17 h Casal d'Avis de Bellavista
Xerrada sobre seguretat ciutadana
17.30 h Escola Bellavista - Joan Camps
La	rotllana.	Parlem	de	la	son	dels	
infants
17.30 h Espai Zero
Exposició del Dia de la Dona
18 h Biblioteca Municipal
Comentari del llibre El balcón  
en invierno	de	Luis	Landero
DIVENDRES, 8
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Biodansa en família
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Comença el viatge a l'Escola dels grans
DISSABTE, 9
9 h Centre Cultural de Bellavista  
i de Can Ganduxer
Excursió a Santa Maria de Palautordera 
del Centre Municipal de Joves i ruta a la 
Garriga dels casals infantils municipals
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Festival	dels	Amateurs.	Els rústegues, 
de Pierrot Teatre de Centelles
DIUMENGE, 10
9 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Dia de la Dona. Caminada. 10.30 h  
Esmorzar. 11.30 h Xerrada Per què 
ballem? amb Montse Martí, psicòloga i 
membre de Bigpotters Swing Granollers
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Dia	d'Andalusia	a	Catalunya
DILLUNS, 11
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Xerrada El missatge dels contes de 
fades,	a	càrrec	de	Dinorah	Arrillaga
DIMARTS, 12
17.30 h Espai Zero
Practiquem amb el cub de rubik

AjuNtAmENt

DIJOUS, 7
18 h Gra. Equipament juvenil  
Xerrades	sobre	mediambient:	Viure 
sense residus i La importància de 
l'activisme en la protecció animal
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Lab	digital.	Fas un bon ús del whatsapp?
18.30 h Can Jonch
Xerrada Montserrat Roig, escriure 
contra l'oblit,	a	càrrec	d'Aina	Torres
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre La ciudad sin amo
DIVENDRES, 8
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'illa	de	mai	més.	Club	de	lectura	infantil
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes,	crancs	i	aranyes	a	les	mans!
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Kids	Time	(1-4	anys)
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors.	Club	de	lectura	jove
19 h Cinema Edison
Carmen y Lola
21 h Llevant Teatre 
Puppet Pro, espectacle d'improvisació 
amb titelles
22 h Roca Umbert
Festival FemPop. Tres concerts de petit 
format de dones artistes
22 h Casino de Granollers 
Festival de Jazz. Vicenç Solsona 
al Joan Bretcha Guitar Series
DISSABTE, 9
10 h Carrer d'Anselm Clavé
Les	botigues	surten	al	carrer
10 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Ral·li	fotogràfic	del	paisatge	urbà
16.15 h Ocine Granollers
En Ralph destrueix internat. 
Cicle de cinema infantil en català
18 h Roca Umbert
Improvisació guiada de moviment 
amb Raquel Gualtero
18 h Museu de Granollers
Els	grans	Ludi	Romani.	Juga	com	els	

AGENDA

La Garriga celebra la fira 
de la botifarra per vuitè any

Ajuntament de Granollers 
La carretera. 25a exposició de  
l'Arxiu	Municipal	de	Granollers.	
Inauguració dilluns (18.30 h)
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
Fonts del Montseny Inauguració 
divendres (19 h). Fins al 12 de maig
Centre cívic Palou
Palou, temps enrere,	de	l'Arxiu	 
Municipal. Fins al 31 de març 

romans davant del Museu
21 h Gra. Equipament juvenil
Teatre. Paradigma 
21 h Centre cívic Palou
Ballada	oberta	de	country
21 h Teatre Auditori de Granollers
Carmina Burana
22.30 h Casino
Festa	country
DIUMENGE, 10
12 h Plaça de la Porxada 
Ball de gitanes de Granollers
18 h Casino
Ball social
18 h Cinema Edison
Carmen y Lola
19 h Llevant Teatre
Puppet Pro
DILLUNS, 11 
18 h Biblioteca Roca Umbert
Lab	digital.	Iniciació a la fotografia 
amb telèfons mòbils i tauletes i edició 
d'imatges
18 h Biblioteca Roca Umbert
Xerrada	de	l'Aula	de	Salut.	Lesions 
derivades de la pràctica de l'esport i 
com es poden prevenir
18 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions. Club de lectura i cuina
DIMARTS, 12
18.30 h Museu de Granollers
Conferència	d'Agevo.	Periodisme  
enganyós o compromès, amb Vicenç 
Lozano,	periodista	i	historiador	 
especialitzat en Itàlia i el Vaticà
DIMECRES, 13
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència
19 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura
21 h Restaurant El Mirallet
29è Festival de Jazz. Concert de Rita 
Payès	&	Toni	Saigi
21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert	d'Antonio	Orozco

Can Jonch
Exposició Montserrat Roig, 
cronista d'un temps i d'un país. 
Fins	a	finals	de	març 
Espai d'Arts de Roca Umbert
Exposició Afotos,	d'Andrés	 
Galeano. Inauguració avui, 
dijous (20 h). Fins al 7 d'abril 
Agrupació Excursionista
Exposició del 14è concurs
	fotogràfic:	La muntanya.  
Fins al 26 d'abril
Espai La Gralla
Exposició 154 haikus sobre 
Shakespeare. Fins al 24 de març
Espai Tranquil de Barbany
Exposició	fotogràfica.	Bare 
Movement, d'Edu Pineda.  
Inauguració dissabte (18 h)
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