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EN PORTADA

L’Hospital General de Granollers ha començat les 
obres de remodelació per a la nova àrea de crítics 
que dotarà el centre de 10 llits més d’UCI –Unitat 
de Cures Intensives–, que suposaran una vintena 
de llits al servei. Es tracta d’una ampliació en plan-
ta baixa i primera a la façana principal dels edifi-
cis d’hospitalització. El nou espai en planta baixa 
permetrà organitzar el vestíbul principal i l’accés, 
amb un accés més ampli i centralitzat, i en planta 
primera serà la nova Unitat de Crítics de l’Hospital.

A la finalització de les obres, l'Hospital assegura 
que es disposarà d’un vestíbul més ampli, modern, 
confortable i lluminós, que permetrà diferenci-
ar les tres entrades principals que tenen tots els 
centres hospitalaris: hospitalització, consultes ex-
ternes i urgències. "Per dissenyar-lo i fer-lo ami-
gable, s’està comptant amb la participació de 
diferents usuaris i professionals", expliquen des 
de la institució.

Pel que fa a la planta primera, a la zona d’ampli-
ació es crea la nova àrea d'UCI, amb 10 nous boxs i 
una zona de control central. Les dues unitats d'UCI, 
la nova i l’existent, es comunicaran per l’interior 
amb un vestíbul d’independència i compartiran els 
magatzems de l'UCI actual. També s’habilitarà una 
sala plomada per fer tècniques de diagnòstic per a 
la imatge sense necessitat de traslladar els malalts.

Finalment, es construirà una planta tècnica 
d’instal·lacions, on s’ubicaran els climatitzadors 
que alimentaran la nova unitat.

La superfície a construir i reformar suposa un to-
tal de 855 metres quadrats, té un termini d’execu-
ció aproximat de 18 mesos, i un pressupost de 2,5 
milions d'euros entre construcció i equipaments, 
que serà finançat pel Servei Català de la Salut.

D’altra banda, per tal de garantir l’accessibilitat 

El treballs permetran incrementar amb 10 llits el servei de crítics i semicrítics, així com també es crearà
una zona de control central. A més, la reforma també permetrà disposar d'un vestíbul més ampli i lluminós 
que diferenciarà les tres entrades principals al centre –hospitalització, consultes externes i urgències–

a l’hospital durant l’obra i el seu normal funciona-
ment, s’ha posat una plataforma única d’accés per 
a persones i vehicles.

Minimitzar afectacions
En previsió a futures ampliacions del centre hospi-
talari, actualment s’està construint una estructura 
de formigó armat amb pilotatge per a una alçada 
de sis plantes, tot i que, de moment, tan sols estarà 
operativa la primera planta, amb els llits de la Uni-
tat de Cures Intensives i la planta d’instal·lacions.

m.e.

L’obra en si és de gran complexitat, ja que s’es-
tà executant al costat de l’actual Servei de Crítics 
–que no aturarà la seva activitat, i s’ha de garantir 
el seu correcte funcionament–, i sobre la màquina 
de ressonància magnètica –les imatges de la qual 
es podrien veure alterades per les vibracions–. Per 
evitar qualsevol risc, en aquesta fase més agressi-
va de perforació s’ha llogat una segona màquina de 
ressonància magnètica, que s’ha ubicat al costat 
d’Urgències, per minimitzar el risc d’incidències 
per als usuaris i treballadors. i M.e.

És el pressupost de la 
reforma, que anirà a 

càrrec del Departament 
de Salut de

la Generalitat

2,5
milions

L'Hospital comença l'obra 
d'ampliació de l'UCI

El nou equipament dotarà 
l’Hospital de 20 llits de 
crítics que permetrà 
atendre els pacients de 
la comarca amb malalties 
greus que són tributaris  
d’ingrés a medicina 
intensiva, així com els que 
necessiten reanimació 
postquirúrgica amb 
criteris d’UCI, evitant, en 
algun cas, la derivació 
a altres hospitals de 
Barcelona.

Objectiu

EN OBRES  Els treballs previs a l'inici de l'ampliació van començar fa unes setmanes



dj, 14 març 20194

SOCIETAT

La Generalitat prohibirà el trànsit de 
mercaderies perilloses a la ronda Sud
GRANOLLERS. La Generalitat pro-
hibirà el pas de mercaderies peri-
lloses pel tram central de la ronda 
Sud. Aquesta és una de les mesu-
res que es prendran de manera 
immediata després de conèixer 
el resultat d'un estudi sobre la ca-
racterització del trànsit que circula 
habitualment per la ronda i d'acord 
amb una de les reivindicacions de 
l'Assemblea Integradora Ronda 
i Sud de Granollers. L'estudi, en-
carregat per l'Ajuntament a la Ge-
neralitat fa uns mesos, no només 
quantifica el nombre de vehicles 
que circulen per la ronda, sinó que, 
en part, analitza el recorregut que 
fan entre la C-17 i les sortides de la 
Roca, l'AP-7 o Cardedeu. Per fer-ho, 
es van instal·lar càmeres amb lec-
tors de matrícules en quatre punts 
de la via entre el 20 i el 26 d'octu-
bre i el 23 i 29 de novembre.

A grans trets, l'estudi assenyala 
que en dies feiners circulen pel tram 
central de la ronda 24.600 vehicles 
diaris, dels quals 1.600 són vehi-
cles pesants. D'aquests, 12.800 –el 
50%– recorren la ronda en la seva 
totalitat, i uns 7.500 –el 30% del 
total– són vehicles de pas que no 
tenen relació amb Granollers i que 
es dirigeixen o provenen de la Roca 
o Cardedeu. "L'entorn de la ronda 
té molta activitat comercial i de 
serveis, de manera que el volum 
de trànsit és propi de ciutats amb 

INFRAESTRUCTURES  UN ESTUDI DE CARRETERES XIFRA EN 24.600 ELS VEHICLES DIARIS QUE CIRCULEN PEL TRAM CENTRAL DE LA VIA

@urifc75

aquest dinamisme", diu Xavier 
Flores, director general d'Infraes-
tructures i Mobilitat de la Generali-
tat. En el mateix sentit, el regidor de 
Mobilitat, Juanma Segova, recorda-
va que "a la ciutat hi ha altres vies 
amb un volum de trànsit també 
elevat, com els carrers Francesc 
Ribas, Girona o Torras i Bages, 
tots amb una intensitat superior 
als 12.000 vehicles diaris". 

Pel que fa al pas de mercaderies 

perilloses, en poques setmanes se 
senyalitzarà la via per tal que no hi 
passin aquest tipus de camions, un 
percentatge mínim dels vehicles 
pesants que hi circulen però igual-
ment perillós, especialment amb 
la presència de l'estació de mer-
caderies perilloses a pocs metres. 
"És raonable que en un tram tan 
urbà no hi hagi lloc per aquest 
tipus de vehicles", diu Flores. La 
mesura anirà acompanyada d'un 

Pedalada per connectar el Vallès'Vallesos' rememora històries de la bicicleta
Entitats per al foment de la bicicleta han
organitzat diumenge una pedalada reivindicativa 
per connectar els municipis del Vallès Oriental
en carrils bici. La marxa sortirà de Palautordera
a les 10 h i acabarà a Granollers a les 13 h.

La llibreria La Gralla acull avui, dijous (19 h), la presentació del número 
16 de la revista-llibre Vallesos, que dedica el monogràfic a històries populars 
de la bicicleta i el ciclisme al Vallès. Vallesos rememora alguns dels grans 
campions de la bici, com Miquel Poblet i Purito Rodríguez, i reivindica
la bicicleta com a vehicle clau per al transport sostenible de present i futur.

LES FRANQUESES. La Diputació de 
Barcelona assumirà la titularitat 
del tram de la carretera N152a en-
tre Llerona i la Garriga, actualment 
municipal, i hi invertirà a l'entorn 
de mig milió d'euros per adaptar-la 
a la normativa vigent en matèria 
de seguretat. D'aquesta manera, la 
via, ara considerada com a camí, 
passarà a ser catalogada com a car-
retera. Ara fa tres anys la Diputació 
va elaborar un estudi, en col·labo-
ració amb el Consell Comarcal i els 
ajuntaments de la demarcació, per 
dissenyar un nou Pla de Carreteres 
per a un període de 15 anys que 
renovi i actualitzi l'última planifica-
ció de la xarxa de carreteres de la 
Diputació, establerta a finals dels 
anys 70. Entre les accions priorità-
ries al Vallès Oriental hi ha la con-
versió de la N152a entre Llerona 
i la Garriga –ara catalogada com a 
camí– en una carretera. Es tracta 
d'un tram de 2,21 km pel qual cir-
culen diàriament 7.234 vehicles, un 
elevat volum de trànsit que reque-
reix revisar les característiques de 
la via pel que fa a traçat, amplada, 
voral, estat del ferm, senyalització, 
seguretat, etc. El canvi de titularitat 
i, per tant, la conversió de la N152a 
en carretera, es formalitzarà el 
2021, moment en què s'invertirà en 
aquest tram de la via entre 430.000 
i 520.000 euros per posar-lo al dia, 
sobretot en matèria de seguretat. i

INFRAESTRUCTURES

La N152a entre 
Llerona i la 
Garriga serà
de la Diputació

Passos de vianants alçats a Marie Curie
L'Ajuntament de Granollers ha començat aquesta setmana la construcció de 
diversos ressalts asfàltics al carrer Marie Curie, concretament als sis punts 
on hi ha situats actualment els passos de vianants. L'obra durarà uns 10 dies, 
ja que cal desplaçar alguns embornals. D'aquesta manera, explica el regidor 
d'Obres Albert Camps, "aconseguirem reduir la velocitat de pas dels vehicles"
en un carrer que sovint serveix d'alternativa al tram central de la ronda.

increment de controls policials per 
fer complir la normativa, i s'afegirà 
a altres intervencions que s'han dut 
a terme darrerament per pacificar 
el trànsit, com l'habilitació de dos 
nous passos de vianants semaforit-
zats a l'alçada dels carrers Mare de 
Déu de Montserrat i Pla de Baix. 

Des de l'Assemblea Integradora 
Ronda i Sud de Granollers es mos-
tren satisfets però prudents per la 
prohibició de pas de mercaderies 
perilloses, i celebren també la ins-
tal·lació d'un nou pas semaforitzat 
a la rotonda de Lluís Companys, ex-
plica la portaveu Cati Manso.  x.l.

n Un altre estudi presentat en rela-
ció amb la ronda és el de l’impacte del 
trànsit sobre la qualitat de l’aire. Segons 
Xavier Guinart, cap del Servei de Vigilàn-
cia i Control de l’Aire de la Generalitat, 
“una estació mòbil situada d’octubre 
a desembre a tocar de la ronda ens va 
donar els mateixos nivells que l’esta-
ció fixa que hi ha a Francesc Macià”. 
Segons Guinart, “en general els nivells 
són bons, ja que no se sobrepassa cap 
límit, tot i que en moments puntuals sí 
que ens preocupa l’elevat nivell de di-
òxid de nitrogen (NO2) i partícules en 
suspensió (PM10)”, admetia.

UNA "BONA" 
QUALITAT DE L’AIRE
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GRANOLLERS. El conseller d'Educa-
ció, Josep Bargalló, visitava dime-
cres Granollers i apuntava alguna 
de les línies de treball futures, amb 
una "intervenció per millorar la 
formació professional indus-
trial". Aquest serà un dels punts 
d'un conveni que el director del 
servei territorial del departament 
i el regidor d'Educació granollerí 
treballen per definir "els itinera-
ris en equipaments i projectes 
educatius", avançava l'alcalde, 
Josep Mayoral, qui assegurava que 
l'acord es presentarà propera-
ment. En aquest sentit, el conseller 
assegurava que "el futur de l'edu-
cació a Catalunya passa per la 
coresponsabilitat amb els ajun-
taments, que són qui lideren a 
cada municipi". De fet, Bargalló 

neralitat hauria d'haver pagat de 
subvenció de les escoles bressol 
públiques des de 2014 i fins al 
curs 2017-2018 –i que l'Ajunta-
ment xifra en 1,2 milions–, Barga-
lló ha indicat que "s'està fent un 
acord global per al retorn".

Abans de la visita institucional a 
l'Ajuntament, el conseller ha visi-
tat l’Escola Pereanton, on s'ha re-
unit amb l'equip directiu, ha visitat 
aules i ha pogut conèixer el projec-

ratificava el "compromís de tre-
ballar braç a braç amb l'Ajunta-
ment per a planificar i millorar" 
el projecte educatiu de la ciutat, i 
ho deixava per escrit en el llibre 
d'honor de l'Ajuntament. 

Bargalló també ha avançat les 
línies en què es treballa per a la 
inscripció al proper curs. “La pre-
visió és que disminuirà la matrí-
cula. La inspecció té les ordres 
clares donades que cap família 
es quedi sense plaça pública i el 
repartiment de places ha de ser 
equitatiu, també amb la concer-
tada. La disminució de peticions 
per P3 ens pot començar a donar 
eines per actuar en alguns casos 
contra la segregació i ser més 
equilibrats i equitatius”, deia. 

Pel que fa als diners que la Ge-

La Unió d'Empresaris d'Automoció 
ha cedit un elevador i dos vehicles 
a l'EMT, en el marc del conveni de 
col·laboració signat l'any passat per 
promoure les relacions de caràcter 
acadèmic, industrial i professional 
entre les dues institucions.

Domingo Comas, president de 
la UEAC, instava l'Ajuntament i 
l'escola a "continuar col·labo-
rant per lligar encara més els 
estudis professionals amb les 
necessitats de les empreses", i 
afegia que el nou material "dona-
rà seguretat als estudiants, que 
han de saber què es trobaran 

en el mercat laboral", deia.
En la mateixa línia, Montserrat 

Bosch, directora de l'EMT, indica-
va que cal reforçar encara més la 
col·laboració, "veure i posar en 
relació les necessitats i deman-
des de les empreses del sector 
amb els estudis professionals".

Per la seva banda, l'alcalde, Jo-
sep Mayoral, recordava la llarga 
trajectòria de l'EMT com a escola 
vinculada al món del treball i el 
teixit empresarial, i Ignacio Man-
jón, gerent de Desguaces La Ca-
baña, destacava la importància de 
"formar professionals a partir 

El projecte Patis Compartis de l'Am-
pa de l'Escola Ponent de Granollers 
ha quedat finalista en la modalitat 
de Tothom a l'Ampa de la 7a edició 
dels Premis FaPac (Federació d'As-
sociacions de Mares i Pares d'Alum-
nes de Catalunya). El 2017 l'Ampa 
de l'Escola Ponent va guanyar el 
primer premi de la FaPac amb el 
projecte El català com a via d'inclu-
sió, que impulsava la participació 
de famílies immigrants al centre i 
l'aprenentatge de la llengua. Aquest 
cop, Patis Compartits vol potenciar 
que entre les famílies es vagin tei-
xint complicitats i s'impliquin a la 
vida escolar a través del joc al pati. 
Les votacions es poden fer a través 
del web premisfapac.cat.  M.e.

Jo, la família i el barri és el títol 
de l'exposició fotogràfica que di-
marts (17 h) alumnat de 3r d'ESO 
de l'Institut Marta Estrada inau-
gurarà a Can Jonch. La mostra, qu 
es podrà veure fins al 2 d'abril, re-
cull fotografies de la realitat diària 
des del punt de vista adolescent.  

xavier solanas

x.l.

EDUCACIÓ  EL CONSELLER JOSEP BARGALLÓ VISITA L'ESCOLA PEREANTON I L'INSTITUT CUMELLA

LA UNIÓ D'EMPRESARIS D'AUTOMOCIÓ HA CEDIT LES MÀQUINES PER A L'ALUMNAT D'ELECTROMECÀNICA

El Govern apostarà 
per l'FP industrial

AL PEREANTON Els infants i educadors han fet ballar Bargalló i Mayoral

NOU MATERIAL  Alumnat d'electromecànica de l'EMT durant la donació

L'EMT rep un elevador i dos 
vehicles per fer pràctiques

Els Patis Compartits 
de l'Escola Ponent 
són finalistes als 
premis de la FaPac

Alumnat de 3r de 
l'INS Marta Estrada 
exposa a Can Jonch

de les millors eines, com l'ele-
vador i els dos nous vehicles, 
més o menys nous, amb carac-
terístiques dels que surten ara 

al mercat". L'elevador i els dos 
cotxes se sumen als dos cedits 
l'any passat i a un altre que va ce-
dir Seat fa pocs mesos.  

RECONEIXEMENTS

Fins al 25 de març el centre cívic 
Nord acull l'exposició interactiva 
de la Diputació Menja bé, tu hi gua-
nyes. La mostra s'adreça a infants 
de 8 a 12 anys amb l'objectiu de 
donar-los consells per seguir una 
alimentació saludable.  

Mostra 'Menja bé, 
tu hi guanyes'

te Música per créixer, per apropar 
l’escola a les famílies, millorar la 
cohesió social i impulsar l’apre-
nentatge de caràcter competenci-
al, aprofitant la proximitat al barri 
amb l’Escola Municipal de Música.  

 Finalment, Bargalló s’ha des-
plaçat a l’Institut Antoni Cumella, 
que treballa els projectes Genera-
ció Plurilingüe, Avancem, Tutoria 
entre iguals, Cooperativa d’alum-
nes o el programa Lecxit.  M.e.
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P.-Fins a quin punt l’excés de pes 
es relaciona amb malalties del 
cor?
R.-Sovint la relació és indirecta 
i es genera com a conseqüència 
d’aspectes com la hipertensió o 
la diabetis mellitus –totes dues 
malalties directament relacionades 
amb patologies cardiovasculars–. 
La distribució del greix corporal 
pot orientar al risc de malaltia car-
diovascular. Una obesitat de pre-
domini abdominal, per exemple, 
es relaciona més amb hipertensió 
i diabetis que una distribució més 
repartida de l’excés de greix.

P.-Quines són les causes d’orinar 
moltes vegades al dia?
R.-Caldria formular-se preguntes 
com si l’obliga a aixecar-se diver-
ses vegades a la nit (nictúria), si el 
buidatge és freqüent o si es fa en 
grans o petits volums. Per exemple, 
orinar freqüentment en petits vo-
lums s’orienta més a un problema 
de les vies urinàries (infeccions, 
problemes de pròstata; etc.), men-
tre que orinar moltes vegades i de 
manera abundant apunta, en major 
mesura, a causes endocrinològi-
ques o renals.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

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

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

LES FRANQUESES. Després de dos 
anys d’obres –més del doble del 
que s’havia previst en l’adjudica-
ció–, el parc del Falgar, a Llerona, 
quedarà obert al públic a partir de 
dissabte. Una matinal d’activitats 
servirà per presentar el parc als 
veïns i visitants, un dels principals 
projectes del mandat actual. 

Entre altres, l’adequació del 
parc ha comportat grans movi-
ments de terres, l’execució dels 
camins interiors, l’adequació de 
l’aparcament, la instal·lació d'en-
llumenat de baixa intensitat i mo-
biliari urbà, la plantació d’arbrat i 
la neteja i el reforç de la penya. 

El parc està dividit en tres zones, 
de menys a més naturalització i de 
més a menys presència humana: la 
zona de l’aparcament i els serveis 
–amb 119 places per a vehicles i 
autocars–; la zona de prats –on hi 
haurà jocs infantils i espais lúdics, 
esportius i de salut–; i la zona de 
l’estany, la més natural, pensada, 
entre d'altres, per a l’observació i 

EQUIPAMENTS  UNA MATINAL D'ACTIVITATS, DISSABTE, DONARÀ EL TRET DE SORTIDA A L'ÚS POPULAR DEL PARC 

arxiu / x.solanas

17 HECTÀREES  Un dels elements característics del parc és que es podrà conèixer el cicle de l'aigua a l'entorn del riu

la nidificació d'aus durant la seva 
estada a la zona en època migratò-
ria. Aquesta zona humida està for-
mada per tres llacs artificials que 
s'abasteixen d’aigua procedent de 
la depuradora de la Garriga. El pri-
mer filtra l’aigua ja depurada de 
manera natural gràcies a la vegeta-
ció; el segon completa el procés de 
depuració biològica amb el mateix 
sistema de vegetació i, finalment, 
el tercer, l’estany central del parc, 
de 17.564 metres quadrats i amb 
una illa a l’interior, emmagatzema 
l’aigua per al reg del parc.

Les 17 hectàrees del parc a tocar 
de la llera del Congost combinen 
l’observació d’aus i l’estudi de la 
natura amb l’oci sostenible i l’es-
port. Per això també hi ha la zona 
de prat, que fa de transició entre 
els espais d’alta activitat humana i 
la zona humida. Aquesta esplanada 
compta amb panoràmiques del llac 
a la part nord i zones d’esbarjo i 
arbrades al sud. I la zona de jocs i 
descans, entre el Falgar i la Verne-

Programa
	7.30 h - 10.45 h  Esport saludable
	7.30 h - 9 h  Sessió de canicròs
	9 h - 10 h  Entrenament amb A4km
	9.15 h - 10.15 h  Marxa nòrdica
	9.30 h - 10.45 h  Pedala al Parc
	9 h  Pujada en globus aerostàtic
	10 h  Esmorzar i taller de cuina 
 saludable (pinxos de fruites)
	10 h  Tallers de natura familiars:   
 manualitats amb llavors; posa una flor 
 al teu balcó; Land Art / Petjades   
 infantils.  
	10 h  Viatge en tren: descoberta del  
 paisatge i l’entorn del parc
	10.30 h  Activitats de conservació:  
 guiatge interpretatiu de l'entorn,  
 taller de caixes niu. 
	13.30 h  Fi de la matinal

fa aproximadament 15 anys i que 
preveia una ocupació més intensi-
va de l'espai. Finalment, l'actuació 
que s'ha dut a terme s'integra més 
en l’entorn natural de la llera del 
riu Congost, que forma part de la 
Xarxa Natura 2000.

D'altra banda, tot i l’obertura del 
parc, queda pendent la construcció 
i posada en marxa d’una Aula de 
Natura a la zona de serveis, entre el 
Falgar i la Verneda, una instal·lació 
que es vol convertir en un referent 
en l’educació ambiental a la comar-
ca i que, per tant, serà conegut més 
enllà del municipi. L’aula s’obrirà 
a les escoles de tot Catalunya per-
què els nens i nenes puguin apren-
dre-hi aspectes com el cicle de l’ai-
gua, la flora i la fauna o la manera 
de treballar de la pagesia. L’Ajun-
tament treballa perquè l’aula, que 
preveu acollir uns 6.000 alumnes 
cada any, estigui gestionada pel 
Consorci Besòs Tordera i perquè 
a mitjà termini també s’hi instal·li 
l’Observatori del Besòs. i x.l.

El Falgar, obert a veïns i visitants
L'espai es divideix en una zona humida, prats per a la pràctica esportiva, jocs i serveis

da, amb 5.000 metres de jocs infan-
tils de fusta, entre el quals una tiro-
lina, tots pensats per a infants de 0 
a 12 anys. En aquest sector també 
hi ha una zona dedicada als exerci-
cis de rehabilitació i de millora de 
la salut i un circuit esportiu amb 
zones d’estiraments repartit en els 
més de 4.000 metres quadrats de 
camins interiors del parc.

Una llarga trajectòria
Els treballs de condicionament de 
parc es van iniciar el març de 2017 
després de més de vuit anys de pa-
ralització del projecte per falta de 
finançament. L’empresa Barnas-
falt ha estat l’encarregada d'exe-
cutar les obres, que han tingut un 
cost proper als 3 milions d’euros.

Els veïns de Llerona van inter-
venir en la definició del nou model 
de parc a través d’un procés de 
participació que es va dur a terme 
el mandat passat. Arran d'això es 
van introduir canvis importants 
respecte al projecte inicial, iniciat 
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x.solanas

MARXA  L'Associació Mirall van fer una caminada des de les Franqueses

GRANOLLERS. Milers de persones 
van omplir de gom a gom la pla-
ça de la Porxada divendres amb 
motiu de la vaga feminista del 8 
de març, Dia de la Dona. Algunes 
provenien de columnes que havi-
en sortit caminant des de Canove-
lles o les Franqueses, com les in-
tegrants de l'Associació Mirall. La 
concentració, convocada a les 12 
h per la Coordinadora Feminista 
del Vallès Oriental, va continuar 
amb una manifestació pels car-
rers del centre de Granollers fins 
gairebé les 14 h. 

La marxa, tenyida de lila i ma-
joritàriament femenina, va ar-
rencar a la Porxada i va seguir 
per diversos carrers i places fins 
acabar a la plaça de l'Església, on 
representants de la Coordinadora 
Feminista van llegir alguns dels 
"8.000 motius" per fer vaga el 8 
de març. "Lluitem contra l'asset-
jament laboral, la bretxa salari-
al, la precarietat, el patriarcat, 
el capitalisme, la cossificació, 
la invisibilitat i submissió de la 
dona", deien. 

"I reclamem tots els drets: 
a decidir sobre el propi cos, a 
l'avortament, a les pensions 
dignes i a reconèixer el treball 
de cures com un bé de primer 
ordre". La marxa –que arrossega-
va un taüt per enterrar el masclis-
me– també va recordar la lluita 
de moltes dones per millorar les 
seves condicions de vida i va ser-
vir per rebutjar tant el masclisme, 
el feixisme i el racisme –durant la 
marxa es van cremar fotos de La 
Manada– com les moltes injustíci-

"Ens volem
vives, combatives, 
lliures i rebels!"

CIUTADANIA  UNA LLARGA MARXA PELS CARRERS DEL CENTRE HA REIVINDICAT IGUALTAT I LLIBERTAT PER A LES DONES EL 8-M

x.s.

A VESSAR  Unes 3.000 persones van concentrar-se divendres a la Porxada
x.s.

REIVINDICACIÓ  La Coordinadora Feminista va organitzar la manifestació

ENTITATS

Concert de la FSO 
Big Band en la gala 
del Dia de la Mútua

L'associació REIR, que atén uns 
2.500 usuaris, la majoria nens i 
nenes en risc d'exclusió social, en 
20 municipis de la comarca, s'ha 
constituït com a fundació per am-
pliar i reforçar els projectes que 
duu a terme. Dilluns presentarà 
aquests canvis organitzatius al 
Casino (18.30 h) en una sessió 
en què també s'explicarà com 
s'adapta REIR a les noves reali-
tats de la vulnerabilitat social.

SOCIAL

L'associació REIR 
esdevé una fundació

El TAG acollirà divendres (20 h) 
la 4a edició del Dia de La Mútua, 
una trobada per a tots els socis 
de l'entitat. La coral Amics de la 
Unió donarà la benvinguda i tot 
seguit hi haurà el concert La mi-
llor música en clau de jazz, de la 
FSO Big Band. La gala inclourà el 
lliurament dels diners recollits 
en la campanya Somriures que 
curen, enguany destinats a la re-
cerca de l’Alzheimer en benefici 
de la Fundació Pasqual Maragall.n La vaga de consum, laboral, de cures 

i estudiantil del 8 de març va començar 
ben d’hora al matí amb mobilitzacions 
en diferents punts de la ciutat. Entre 
d’altres, va haver-hi talls parcials a la 
ronda Sud i a la carretera del Masnou, a 
Palou, per reivindicar tots els drets per a 
les dones. Posteriorment, alguns piquets 
informatius van recórrer establiments 
comercials per informar de la vaga i de 
les concentracions del 8-M. “La bretxa 
salarial, la precarietat, la cosificació i la 
pressió estètica són alguns exemples 
d’un model social que oprimeix les  
dones”, apuntaven les manifestants. 

MOBILITZACIONS
EN CARRETERES I 
ESPAIS COMERCIALS

es que encara pateixen les dones 
pel simple fet de ser-ho. "Ens vo-
lem vives, combatives, lliures i 
rebels!", clamaven les manifes-
tants. La vaga feminista va seguir 
amb un dinar de carmanyola a la 
Porxada, i a la tarda es va fer una 
convocatòria per baixar en tren a 
la manifestació de Barcelona. 

D'altra banda, sindicats com 
la UGT i CCOO, així com la Taula 
d'Igualtat de Gènere de Grano-
llers, també van concentrar-se al 
migdia a la Porxada per dir "prou 
a les bretxes, la violència i les 
desigualtats", i també a la tarda 
un bon nombre de dones van tor-
nar a manifestar-se pels carrers 
del centre amb el color lila com a 
símbol de la lluita feminista. i x.l.

Una desena de nois i noies entre 
9 i 12 anys del Centre Obert Po-
nent han participat al projecte 
I tu, balles amb violència? sobre 
violències masclistes, que s'ha 
plasmat en una exposició que 
fins al dia 21 de març es pot visi-
tar al Gra. La mostra pretén de-
nunciar el masclisme present en 
moltes cançons, tant clàssiques 
com actuals –Guns'N'Roses, Bob 
Marley, Estopa, Maluma, etc.–.

EXPOSICIÓ

Contra el masclisme 
a les cançons
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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

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 liderat-
ge. Veure dades objectives d'estudis i estadís-
tiques 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? 

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

20 DE MARÇ
REPTES DE L’EMPRESA
FAMILIAR
Horari: 9.30 a 12.30 h
Formació 9 h
Empresa i emprenedoria.
Granollers Mercat

27 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 28 DE MARÇ

EMPRENDRE EN FEMENÍ 

GRANOLLERS. El Rotary Club Grano-
llers celebrà el dijous 4 d'abril (21 
h), al restaurant Can Biel de Llinars 
del Vallès, una nova edició del so-
par benèfic Somriures a taula, una 
iniciativa anual pensada per recap-
tar fons per a una finalitat solidà-
ria. En aquesta ocasió l'entitat ha 
triat el projecte de prehabilitació 
per a malalts de càncer de còlon 
impulsat per l'Hospital General de 
Granollers. El projecte té com a ob-
jectiu optimitzar l’estat físic del pa-
cient per fer front a una interven-
ció quirúrgica. Concretament, cerca 
millorar la reserva funcional del 
pacient mitjançant l’entrenament 
físic personalitzat i la promoció de 
l’activitat física, i inclou accions de 
suport nutricional i psicològic per 
fer front a l’estrès de l’operació 
oncològica. "Preparem el pacient 
perquè el resultat de la interven-
ció quirúrgica sigui més eficaç", 
assenyala Mònica Botta, directora 
mèdica de l'Hospital.

Per dotar de recursos i personal 
el programa, el Rotary Club orga-

zació a la ciutat, l'entitat ha optat 
per col·laborar en un projecte lo-
cal. "Volem fer una col·labora-
ció local i propera", diu Rovira.

Somriures a taula compta tam-
bé amb la col·laboració del Gremi 
d'Hostaleria del Vallès Oriental, 
ja que vuit restaurants associats 
de la comarca oferiran diferents 
plats en forma de tast.  Per assistir 
al sopar cal inscriure's a info@ro-
tarygranollers.org.  x.l.

nitzarà un sopar distès el 4 d'abril 
amb sortejos d'obres d'art i ball. 
El preu del cobert serà de 75 eu-
ros per persona, i també hi haurà 
una fila zero per qui vulgui col·la-
borar en el projecte sense assistir 
al sopar. "L'objectiu és que hi 
participin unes 200 persones", 
explica Felip Rovira, president del 
Rotary Club Granollers, qui també 
valora que enguany, coincidint 
amb el 25è aniversari d'organit-

x.l.

SALUT  PER A UN PROGRAMA DE PREHABILITACIÓ PER A PACIENTS AMB CÀNCER DE CÒLON

El Rotary Club impulsa una nova 
edició del sopar Somriures a taula

COL·LABORACIÓ  Acord entre l'Hospital, el Rotary Club i el Gremi d'Hostaleria

GRANOLLERS. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya va recollir més de 
1.000 quilos d’aliments durant els 
F1 Test Days i els ha donat al banc 
d'aliments d'El Xiprer per a les 
persones més desfavorides. La ini-
ciativa dóna continuïtat a la cam-
panya No Food Waste del traçat 
català, que lluita per evitar el mal-
baratament d’aliments. Amb vuit 
dies d’activitat a pista, els equips 
del FIA Formula One Champions-
hip han estat instal·lats al pàdoc 
del Circuit durant més de dues set-
manes. Cadascun d’ells ha generat 
un volum elevat d’aliments no con-
sumits i productes sobrants, com 
verdura, fruita, carn i peix conge-
lats, pasta, begudes, etc. Tots els 
equips han participat en la iniciati-
va, així com Pirelli, el subministra-
dor de pneumàtics del campionat, i 
la mateixa Federació Internacional 
d’Automobilisme (FIA). La suma 
de totes aquestes forces conflueix 
en una donació d’aliments que 
cada any augmenta. 

El Circuit dóna 
1.000 quilos 
d'aliments al 
menjador d'El Xiprer

SOLIDARITAT  

La 4a Marató de l'Estalvi Energètic, 
que ha implicat cinc equipaments 
de Granollers, ha superat l'objec-
tiu de reduir un 10% la despesa en 
aigua i energia respecte de fa un 
any. De fet, la reducció del consum 
ha estat superior al 30% en aigua i 
llum, i del 17%, en gas. El Museu de 
Granollers i el de Ciències Naturals 
La Tela, l’edifici de l'AISS, el Cinema 
Edison i l’Espai Cangur han estalvi-
at globalment un 32,8% en electri-
citat (13.229 kWh), un 32,5% en ai-
gua (39 m3) i un 17,3% en gas (768 
m3). Ara es quantificarà l'estalvi 
econòmic assolit per destinar els 
diners als serveis socials munici-
pals i ajudar a pal·liar els efectes de 
la pobresa energètica. D'altra ban-
da, amb el lema Planta’t contra el 
canvi climàtic, la Marató de l'Estalvi 
Energètic ha conscienciat de la fun-
ció de les plantes en la millora de la 
qualitat de l’aire en espais interiors 
i ha comptat amb un himne creat 
per a l'ocasió per alumnes de l'Es-
cola de Música Josep M. Ruera. 

La 4a Marató de 
l'Estalvi Energètic 
aconsegueix gastar 
el 27% menys

MEDI AMBIENT
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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

ajunTamenT

Durant el 2018 s’han fet 57 apor-
tacions a l'Arxiu Municipal de 
Granollers (AMGr). Concretament, 
s’han fet 28 donacions, 25 cessions 
i 4 donacions i cessions alhora. En 
total s’han recollit 2.545 fotografi-
es digitalitzades, 1.128 fotografies 
en suport paper, 45 diapositives, 
11 postals, 1 pel·lícula, 3 cassets, 
1,59 metres de documents textu-
als (manuscrits, mecanografiats i 
impresos), 102 documents digita-
litzats, 22 cartells i 2 plànols. Tot 
plegat, dels anys 1879 a 2018. Di-
lluns l'Ajuntament feia un acte per 
agrair les aportacions.

Han fet les donacions i cessions 
Alfredo Cela, Anna Entraigas, Anna 
Maimir, Antoni Arrizabalaga, An-
toni Cornellas, Arian Botey, Carles 
Roca, Dolors Garrell, Dolors Sala-
rich, Domingo Pujadas, Ferran Ro-

HISTÒRIA  AGRAÏMENT ALS DONANTS DE MATERIAL A L'ARXIU

DONANTS  Dilluns es va fer una acte d'agraïment per les aportacions a l'Arxiu

Una cinquantena de cessions 
i donacions a l'AMGr el 2018

dríguez, Francesc Agustí, Francesc 
Comas, Francesc Cruz, Francesc 
Estrada, Francesc Garrell, Franci-
na Bages, Gisela Comas, Joan Mun-
det, Joan Parera, Joan Portet, Joan 
Sala, Joan Sitjes, Joaquim Garriga, 
Jordi Vacca, Josep Anton Ferrer, 
Josep Estapé, Josep Ibáñez, Josep 
M. Viaplana, Josep M. Vila, Josep 
Mayoral, Josep Piguillem, M. Do-
lors Cladellas, M. Teresa Cànovas, 
M. Antònia Jorba, M. Rosa Vergés, 
Marina Mir, Marina Molins, Matilde 
Serra, Montserrat Verde, Montser-
rat Comas, Montserrat Giménez, 
Montserrat Maymó, Montserrat 
Sol, Núria Soto, Octavi Sastre, Pepi-
ta Fàbregas, Pere Pellicer, Pilar Ru-
era, Plàcid Garcia-Planas, Ramon 
Ferrandis, Ricard Caussa, Rosa Ca-
barrocas, Rosa Cladellas, Rosa Puig, 
Salvador Estany i Teresa Garrell.  

Granollers en Comú va celebrar 
dissabte una assemblea per ratifi-
car la llista de persones que acom-
panyaran Araceli Orellana en la 
candidatura de les municipals del 
26 de maig, una llista que va re-
bre 24 vots a favor i cap en contra. 
Les persones que formaran part 
de la llista són Esther Conte, Marc 
Collado, Elena Vázquez, Mario Ro-
dríguez, Elena M. Navarro, Nadia 
El Kouche, Arsenio del Barrio, Car-
los Javier Tresgallo, Loli Ruiz, Víc-
tor Gómez, Conchi Caruda i Paco 
Galán. L'assemblea va comptar 
amb la participació de l'alcalde de 
Montornès, José A. Montero, qui va 
impartir la xerrada Governar des de 
l'esquerra, governar per a tothom. 

Junts per Granollers ha convidat 
l'expresident de la Generalitat Ar-
tur Mas a un sopar, dilluns, a l'Ho-
tel Granollers (ctra. del Masnou), 
amb militants i simpatitzants del 
partit. L'expresident mostrarà així 
el suport al candidat Àlex Sastre, 
qui probablement donarà a conèi-
xer les persones que l'acompanya-
ran a la llista del 26 de maig.

Granollers en 
Comú ratifica la 
llista per al 26-M

Artur Mas soparà 
amb militants de 
Junts per Granollers

L'alcalde de Granollers i candi-
dat a la reelecció en les properes 
eleccions municipals, el socialista 
Josep Mayoral, presentarà la seva 
candidatura dissabte (19 h) a la 
sala oberta del Teatre Auditori. 
Serà un acte de petit format adre-
çat als simpatitzants socialistes en 
què Mayoral exposarà les princi-
pals línies de la candidatura. 

Josep Mayoral 
presenta la seva 
candidatura al TAG

ELECCIONS MUNICIPALS ÀPAT DE PRECAMPANYA DISSABTE (19 H)

Autocars a la manifestació de Madrid
L'ANC de Granollers i les Franqueses han organitzat diversos autocars 
per assistir a la manifestació unitària convocada a Madrid aquest dis-
sabte amb el lema L'autodeterminació no és delicte. La manifestació for-
ma part del calendari de mobilitzacions impulsat per les entitats socials 
i els partits independentistes per denunciar el judici contra el Procés. 

LES FRANQUESES. Avui, dijous (20 
h), arrenca la 24a edició del cicle 
de conferències Trobem-nos i par-
lem-ne al Centre Cultural de Mara-
ta, que inclourà quatre xerrades 
els dijous 14, 21 i 28 de març i 11 
d'abril. La primera conferència 
del cicle serà sobre el testament 
vital i anirà a càrrec de l'advocat 
i diplomat en medicina del treball 
i fisioteràpia Marià Gómez. L'en-
trada és gratuïta.

En el marc de la commemoració del 
80è aniversari del bombardeig, les 
Franqueses acull l'exposició Ampa-
ro Poch. El compromís d'una dona 
lliure. La mostra, cedida pel Memo-
rial Democràtic, es pot veure fins al 
8 d'abril al Centre Cultural de Be-
llavista, i recorre la vida i la trajec-
tòria professional de Poch, metges-
sa, escriptora, activista antifeixista 
i anarcofeminista i cofundadora al 
1934 de la revista Mujeres Libres.

Arrenca el 24è
cicle Trobem-nos i
parlem-ne a Marata

'Poch. El compromís
d'una dona lliure',
al Centre Cultural
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
04/03 Toribia Mallorquín Fallas 70 anys
05/03 Emilio Fernández Barraza 77 anys
05/03 Ramón Martos Muñoz 94 anys
06/03 Fredi Ribas Cuesta 68 anys
06/03 Julia Soria González 91 anys
06/03 Isabel Legaz Álvarez 95 anys
06/03 Antoni Plantada Figueras 78 anys
08/03 Josefa Gómez Simarro 83 anys
08/03 Lola Herrera Toribio 88 anys

08/03 Francisca Sánchez Sanz 61 anys
09/03 Josefa Montes Martín 78 anys
10/03 Tere Pérez Alarcón 91 anys
10/03 Óscar Manzano Fernández 45 anys
10/03 Antonio Cruellas Vila 89 anys
10/03 Encarnació Galiana Clavera 93 anys
10/03 Daniel Ribas Bassas 90 anys
11/03 José Fernández Fernández 70 anys
11/03 Tomasa-Isabel Blanco F. 92 anys

7è aniversari

  JOSEP Mª MATAS ALMIRALL
En record del seu pare 

  JAUME MATAS CRUIXEN
Sense vosaltres, pensament al vol. Sense vosaltres, molta enyorança. 
Sense vosaltres, absència i dol. Sense vosaltres, dolça remembrança”

Joana Almirall

El granollerí Jordi Dalmau Sayol 
és una de les 157 víctimes de l’ac-
cident d’avió de diumenge a Etiò-
pia. Dalmau viatjava en el Boeing 
737 d'Ethiopian Airlines que feia 
el trajecte entre la capital del país, 
Addis Abeba, i la capital de Kènia, 
Nairobi, per motius professionals, 
concretament per dirigir la cons-
trucció d'una planta dessaladora 
per subministrar més de 100.000 
metres cúbics d'aigua diaris a més 
d'un milió de kenyans.

Dalmau tenia 46 anys, era engi-
nyer químic i treballava a la firma 
Almar Water Solutions, especi-
alitzada en el desenvolupament 
d'infraestructures d'aigua com 
dessaladores, potabilitzadores, 
depuradores i plantes de regene-
ració. De fet, Dalmau feia més de 
20 anys que treballava en el sec-
tor liderant grans projectes d’in-
fraestructures d’aigua arreu del 
món, també per a les empreses 
Comsa Medi Ambient i Abengoa. 

SUCCESSOS  DALMAU, DE 46 ANYS, VIATJAVA PER MOTIUS PROFESSIONALS EN L'AVIÓ SINISTRAT

El granollerí Jordi Dalmau 
Sayol, una de les víctimes
de l'accident d'avió d'Etiòpia

linkedin

JORDI DALMAU SAYOL

Segons ha transcendit de l'ac-
cident, l'avió es va estavellar diu-
menge al matí, sobre les 9 h, poc 
després d'enlairar-se de la capi-
tal etíop, Addis Abeba, i iniciar el 
rumb amb destinació a Nairobi, 
a Kènia. L'aerolínia va confirmar 
de seguida que entre els 149 pas-
satgers i els vuit membres de la 

tripulació del Boeing 737 no hi 
havia cap supervivent. A més del 
granollerí i una noia gallega, els 
passatgers procedien de 33 països 
diferents. 

Després de conèixer-se el si-
nistre, la Generalitat s’ha posat a 
disposició de la família Dalmau 
Sayol per oferir-los tot el suport 
necessari, en col·laboració amb 
l’ambaixada espanyola, que s’en-
carregarà de les tasques de repa-
triació del cos. Personalitats com 
el bisbe de Terrassa i el president 
Puigdemont han traslladat el con-
dol a la família.

Per la seva banda, després de 
l'accident, Ethiopian Airlines ha 
decidit suspendre l'ús del model 
concret que va tenir l'accident 
fins a nou avís. Tot i que encara es 
desconeix la causa de l'accident, 
la companyia ha pres aquesta de-
cisió "com a mesura addicional 
de seguretat", va apuntar dilluns 
en un comunicat.   

Agents dels Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de Granollers 
van detenir dimarts de la setmana 
passada un home de 20 anys, de 
nacionalitat marroquina i veí de 
Granollers, per la seva presumpta 
relació amb 16 robatoris i furts en 
establiments comercials de Gra-
nollers i les Franqueses. També 
se l’investiga per un delicte de 
danys, ja que va trencar la porta 
automàtica d’un dels comerços 
quan intentava sortir. Dels 16 fets 
que se li imputen, 14 furts i dos 
robatoris violents, un va succeir 
el 2017, onze el 2018 i la resta 
aquest mateix 2019.

El jove actuava sempre de la 
mateixa manera: entrava al co-
merç i, intentant passar desa-
percebut, sostreia garrafes d’oli, 
ampolles de licor, etc. Després in-
tentava sortir del local sense ser 
detectat. Quan era sorprès pels 
treballadors es tornava violent. 
Amenaçava el personal i colpeja-

va mobles o portes fins que acon-
seguia fugir amb el botí. A més, el 
detingut acostumava a triar els 
mateixos comerços per robar-hi. 
Això va generar un problema 
greu d’inseguretat entre els tre-
balladors que temien que l’home 
tornés a actuar en qualsevol mo-
ment. De fet, 10 dels 16 robatoris 
els va perpetrar en el mateix esta-
bliment de Granollers.

Un jove amb antecedents
La investigació va permetre re-
lacionar el sospitós, a qui ja li 
constaven diversos antecedents 
policials per fets similars, amb els 
16 fets delictius i per això se'l va 
localitzar i detenir. L’arrestat va 
passar dimecres a disposició del 
jutjat d’instrucció en funcions de 
guàrdia de Granollers, que va de-
cretar-ne la llibertat amb càrrecs 
i la mesura cautelar de no acos-
tar-se a menys de 100 metres de 
l’establiment més afectat. 

Detingut l'autor de 16 
robatoris en comerços de 
Granollers i les Franqueses

QUAN ERA DESCOBERT REACCIONAVA DE MANERA VIOLENTA

GRANOLLERS. El Grup de Recerca i 
Rescat Caní de Granollers (GRRC) 
ha iniciat una campanya de micro-
mecenatge a través d'internet per 
finançar la compra d'un remolc per 
als operatius de recerca i rescat que 
du a terme l'associació de volunta-
ris amb els seus gossos ensinistrats. 
L'entitat compta actualment amb 
25 persones implicades i cinc gos-

sos, tres dels quals estan en fase 
de formació i dos estan preparats 
per actuar. De fet, l'última actuació 
va ser a començaments de l'any 
passat en la cerca d'una dona des-
apareguda a Hostalets de Balenyà, 
i "des de llavors no hem tornat a 
sortir perquè no tenim el mate-
rial adequat per fer-ho", explica 
Toni Sanyé, del GRRC. Per això el 

El Grup de Rescat Caní capta 
fons per comprar un remolc

LES FRANQUESES. Tres persones van 
resultar ferides de caràcter lleu en 
l'incendi d'un habitatge dilluns al 
matí en un habitatge de Bellavista, 
concretament a la 3a planta del nú-
mero 30 del carrer Aragó. Els Bom-
bers van rebre l'avís dels foc a les 
9.10 h i van activar tres dotacions, 
tot i que només una va treballar en 
l'extinció del foc. El servei, segons 
van confirmar els Bombers, va 
durar aproximadament una hora. 
L'incendi va afectar completament 
la cuina de l'habitatge i la resta del 
pis va quedar afectat pel fum. Tres 
persones van resultar intoxicades 
pel fum, una dona i dos homes, un 
dels quals menor, i van ser traslla-
dades a l'Hospital de Granollers. 

Tres intoxicats
en l'incendi d'una 
cuina a Bellavista

grup s'ha proposat adquirir un re-
molc, valorat en uns 3.000 euros, 
que permeti transportar i mantenir 
en bones condicions cinc gossos 
de cop i així reduir els costos dels 
desplaçaments. "Ara ho fem en 
vehicles particulars, amb un gos 
a cada cotxe i sense l'equipament 
necessari", diu Sanyé. Així, el grup 
ha iniciat una campanya a través 
del portal migranodearena.org per 
recaptar fons. El GRRC entrena 
cada setmana amb els seus animals 
en diversos espais, entre els quals el 
camp de futbol de Palou. 

GRANOLLERS. Durant el 2018 van re-
collir-se a la via pública de la ciutat 
429 gossos i gats, i només un 11,4% 
estaven identificats amb microxip. 
L'Ajuntament controla la identifi-
cació dels animals a la via pública 
amb un lector de microxip i recull 
dades per verificar si els animals 
estan censats al Registre d’Animals 
de Companyia municipal. Alhora 
també fa accions informatives de 
sensibilització per millorar la con-
vivència i el civisme dels propieta-
ris d'animals domèstics. Per com-
batre l'abandonament animal i per 
fomentar la tinença responsable 
d’animals, l'Ajuntament ha iniciat 
una campanya per augmentar el re-
gistre d'animals domèstics. 

Només l'11,4% dels 
animals recollits
al carrer porten xip
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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La pressió veïnal ha estat un impuls per a una decisió que l’administració 
competent hauria d’haver pres fa temps. La Generalitat, finalment, prohibirà 
el pas de mercaderies perilloses pel tram central –al nucli urbà– de la ronda 
Sud, una circulació que se suma al perill de l’estació de mercaderies perilloses 
que també està al centre de la ciutat, i que, per desgràcia, sembla que trigarà 
molt més a desaparèixer del paisatge urbà. Així, l’Assemblea Integradora de 
la Ronda i Sud de Granollers ha aconseguit una petita victòria, tot i que  
també ha patit un revés, després que l’estudi encarregat per la Generalitat 
sobre la qualitat de l’aire a la ronda Sud sigui menys demolidor del que el 
veïnat pressuposava. Costa d’entendre que els nivells de contaminació a la 
ronda no superin els límits recomanats pels organismes europeus –de fet, 
l’estació de qualitat de l’aire de Granollers és sovint notícia per superar uns 
nivells acceptables–. Sigui com sigui, de retruc, el govern local també ha 
aconseguit un argument per apaivagar un tema molest en vigília d’eleccions.

SEGURETAT A LA RONDA SUD
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Solidaritat i pregària per les 157 víctimes 
mortals de l’accident d’avió a Etiòpia. 
També per les seves famílies. Recordem 
especialmente un feligrés de la nostra 
diòcesi, de Granollers, en Jordi Dalmau 
i Sayol. 

Josep Àngel Saiz @BisbeSaiz Carles Puigdemont @KRLS

Una tragèdia que ens té colpits.  
El meu condol a totes les famílies i 
amics de les víctimes de l’accident 
d’Ethiopian Airlines, especialment 
als familiars d’en Jordi Dalmau i  
els veïns de Granollers.

quatre que hi érem ens coneixíem i cabíem 
a la plaça de les Olles amb tota tranquil·litat.

Avui des de la meva mirada de dona... 
només vull dir una cosa: Gràcies! A tècnics 
de Cultura, a músics, a balladors, a diablots 
(us estimo), a Ampas, escoles de teatre, 
etc. A tots els que feu possible que gaudim 
d’aquests dies, però sobretot a tots els que 
feu que recuperem tradicions. Recuperar 
o inventar que a Granollers això de crear 
festes modernes tradicionals, ho fem prou 
bé. Oi que sí, Blancs i Blaus?

Les coses no surten del no-res, hi ha una 
feinada al darrera, moltes hores inverti-
des, moltes persones que estimen la ciutat 
i vetllen per la seva cultura. Cultura del po-
ble i per al poble, perquè si no sabem d’on 
venim. Com sabrem cap a on anar?

Permeteu-me acabar amb una frase 
que portava en una pancarta el 8-M, una 
senyora molt gran: “Estic aquí perquè pu-
gueu tenir, el que jo no he tingut”.

mb l’arribada del Carnestoltes 
Granollers s’omple de colors i 
festa. Amb la cremada del rei 
Carnestoltes, de dol i bon hu-

mor... El ball de donzelles amb el seu flaire 
a mimosa cada cop més multitudinari.

Ens hem acostumat a aquestes festes i 
ens sembla que sempre han sigut iguals. 
Però no fa tant la cosa era molt diferent. 
Les meves fotos del ball de Carnestoltes 
quan era petita eren del pati del Casino i 
érem quatre arreplegats. La rua era escas-
sa i, encara gràcies, que la gent de Cano-
velles i els pobles del voltant ens volien 
acompanyar. Recordo als diablots i el rei 
Carnestoltes com a gran novetat. El con-
curs de truites ni ens el podíem imaginar.

El ball de gitanes era quelcom que feien a 
altres pobles i que els avis comentaven que 
germans, tiets o pares, en els seus temps a 
Granollers l’havien ballat. L’enterrament de 
la sardina era gairebé una festa familiar; els 

A
RECUPERAR TRADICIONS

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

l dia 1 de març el Consell de Mi-
nistres del govern espanyol va 
aprovar un reial decret llei em-
marcat en el que, segons ells, era 
el primer dels que han d’anar 

venint sobre mesures socials, i en el que 
sota l’enunciat genèric de mesures urgents 
per a la garantia de la igualtat de tracte i 
oportunitats en l’ocupació i amb l’objectiu 
d’eliminar la bretxa salarial, la conciliació 
laboral i la coresponsabilitat, prenia una 
sèrie de decisions, algunes de les quals, 
com l’augment del permís de paternitat i 
la igualtat de remuneració, han estat abas-
tament comentades per tots els mitjans, 
tertulians i opinadors. No obstant això, en 
aquest reial decret llei es va aprovar una 
altra mesura de la que pràcticament ningú 
se’n ha fet ressò. Em refereixo a la modifica-
ció de la Llei orgànica 3/2007 per a la igual-
tat efectiva d’homes i dones en relació als 
plans d’igualtat a les empreses.

I aquesta, tot i que no hagi estat una me-
sura estrella i no hagi tingut el ressò de les 
altres, té molt de calat, sobretot per les pe-

Els plans d’igualtat a empreses
tites i mitjanes empreses, perquè significa 
l’obligatorietat fàctica per a moltes d’aques-
tes (la majoria) de fer una cosa a la qual 
fins ara no estaven obligades. L’esmentada 
mesura obliga al fet que els plans d’igualtat 
que aquella citada llei orgànica disposava 
per a empreses de més de 250 treballadors, 
ara siguin obligatoris per a totes les empre-
ses de més de 50 treballadors.

D’aquesta manera, a partir d’ara aques-
tes empreses hauran de confeccionar i te-
nir aprovat un pla d’igualtat efectiva entre 
homes i dones (tècnicament anomenat 
“pla d’igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones”), i això ho hauran de fer dins d’un 
període transitori màxim, que aquella dis-
posició reglamentària estableix com d’un 
any per les empreses d’entre 150 i 250 
treballadors, 2 anys per les de 100 a 150 
treballadors i 3 anys per les de 50 a 100 
treballadors. La no-realització i aprovació 
d’aquests plans d’igualtat pot comportar 
importants sancions. Per tant, és qüestió 
d’estar alerta per part de totes les empre-
ses de més de 50 treballadors que fins ara 
no tenien aquesta obligació legal, per tal 
de començar a treballar en l’elaboració 
d’aquests plans d’igualtat en previsió que, 
arribada la data màxima en la qual serà 
exigible la seva implantació, la inspecció 
no hagi de començar a sancionar.

E

EVA 
GARCIA-MIGUEL

Advocada BCN Legal Group

magino que els qui assistim a les 
classes de la UPG (Universitat po-
pular de Granollers) som una mena 
de privilegiats; servidora, si més no, 

m’hi sento. Escollim entre assignatures vari-
ades, interessants i impartides per profes-
sors que estimen allò que ens transmeten. 
Cal dir –i em sembla que ells ja ho saben–, 
que Mariano Fernández i els companys que 
el van secundar en la idea de tirar endavant 
la UPG poden sentir-se satisfets a bastament.

I avui vull parlar d’un fet que a mi em sem-
bla extraordinari, perquè no m’imaginava en 
el moment de matricular-me al curs de mú-
sica, que hores d’ara em trobaria en un ter-
cer curs i amb una bona colla de fidels alum-
nes –homes i dones–, el nombre dels quals 
ha crescut cada any fins arribar a prop de 70. 
El primer curs vam aprendre història de la 

Parlem de la UPG i de música
música clàssica, el curs passat i l’actual es-
tem fent audició i amb la curiositat per veure 
què ens espera el proper curs, encara que ja 
en tenim alguna petita idea. Suposo que la 
majoria d’alumnes que vam escollir aquesta 
matèria és per l’afició a la música, sobretot 
a la clàssica. I n’hem tinguda a cada classe, 
molta i bona, amb l’oportunitat  d’assistir a 
alguns assajos de l’orquestra de la ciutat. 

A part de l’afició per la música, el que ens 
porta cada dijous a classe és la manera com 
se’ns transmet, com se’ns explica la matèria. 
La responsable de fer-ho és l’Anna Maria Pi-
era, directora del conservatori de la ciutat. 
És sorprenent com capta la nostra atenció:  
compositors, composicions, instruments 
s’alternen amb les corresponents audicions, 
i tot plegat salpebrat, ací i allí, per la gràcia  
d’una anècdota, d’una observació. A mi em 
meravella que als coneixements de la profes-
sora, s’hi afegeixi la senzillesa, la gentilesa i l 
l’espontaneïtat amb què els imparteix. 

Com que no ens posen notes, aquestes 
paraules no són perquè me la posi més alta. 
Gràcies Anna Maria.

I

MONTSERRAT 
MEDALLA

Professora jubilada
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Travessera Lladoner, 9
Tel. 93 840 30 39

Dt a Dg: 11 - 23 h
*Dilluns tancat

Os Galegos

Les Arcades
C.Girona, 29. Tel. 93 870 91 56

Dt a Dg: 19 - 23 h
*Diumenge nit i Dilluns tancat

El Trull del Casino
C. Agustí Vinyamata, 21

Tel. 93 870 15 17
Dll a Dg: Tots els dies, 

excepte: de 13 - 15 h i de 21 - 23 h

C. Torres i Bages, 29
Tel. 93 109 58 32

Dll a Dj: 
8 - 15.30 h | 20 - 22.30 h

Dv a Ds: 
8 - 15.30 h | 20 - 23.30 h

Boca a Boca
Pl. Lluís Perpinyà, 19

Tel. 93 017 87 83
Dm a Dj: 

12 - 16 h | 19.30 - 23 h
Dv a Dg: 

12 - 16 h | 19.30 - 23.30 h

El 19

il Cenacolo
C. Josep Umbert, 109

Tel. 93 870 37 81
Dll a Dv: 10 - 13 h | 20 - 22 h

Ds: 13.30 - 15.30 h | 20 - 22 h
Dg: 20 - 22 h

*Dimarts nit tancat
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Layón

Monibèric

Denominació d'Origen

El Celler de Jabugo

Orxateria les Olles

Caldarium Segueix les nostres 
promocions a:

caldarium-gastrobar.es

El Mirallet
Pl. Caserna, 3

Tel. 93 879 40 82
Dc a Ds: 13 - 15.30 h | 20 - 22.30 h

Dg i Dll: 13 - 15.30 h

Pl. Porxada, 39
Tel. 93 870 05 47

Dt a Ds: 13 - 22.30 h
Dg: 12 - 16 h

Pl. Corona, 28. Tel. 93 250 87 43
Dll a Dj: 12 - 14.30 h | 16.30 - 21 h

Dv i Ds: 12 - 21 h

Pl. Maluquer Salvador, 20
Tel. 93 870 96 00
Dll a Ds: 12 - 23 h

C. Passeig de la Muntanya, 2
Tel. 93 841 85 80

Dll a Dj: 10 - 15.30 h
Dv i Ds: 10 - 15.30 h | 19 - 22 h

Pl. de les Olles, 8
Tel. 93 870 35 89
Dll a Ds: 17 - 21 h

*A partir de l’11/03

Pl. Ramon Folch i Torras, 14
Tel. 93 025 41 30
Dt a Dg: 18 - 23 h

G
as

tr
oB

ar

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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 

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.

PISO EN ALQUILER 
EN GRANOLLERS. 
GRANOLLERS. C. 
Valencia. Sup 70 m2 

3 hab. Comedor, 
cocina, 2 baños.  
Calefac gas. A.A. 
Parquet. Parking 
incluido. P. 750 €/
mes (Ref 969). EMI-
NAD Teléfono: 93 
870 36 66.

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

Se ofrece sra. para realizar

EN EL HOGAR (Buenas referencias)

674 78 42 05

TRABAJOS 
DE LIMPIEZA

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

SOP SELECCIÓ. Espanya, 8. Granollers
info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

Empresa distribuidora de maquinaria, 
ubicada en La Garriga, precisa incorporar:
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL  
(Ref.1503-01)
Candidatos/as con formación y experiencia 
en mantenimiento general de instalaciones 
industriales, oficinas, inmuebles. Conoci-
mientos de Calefacción, electricidad, fonta-
neria, etc. Se encargará del mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones 
de la empresa, así como de los distintos in-
muebles de la empresa. Se ofrece contrato 
directo y estable en la empresa.

Empresa instal·ladora de terres tècnics, vinils, parquets, paviments lleugers... 
ubicada a Granollers, cerca incorporar:
AUXILIAR INSTAL.LACIONS I CONSTRUCCIÓ( Ref.1503-02)
En dependència del Cap d'Obres, les seves funcions seràn: Assistir al Cap d'Obra. 
Transport del material a les diferents obres (principalment provincia de Barcelona). 
Seguiment de l'obra. Recollida de material. Medició. Incidències, etc . Cerquem candi-
dats/es sense necessitat de formació específica, valorant certa experiència en el món 
de la construcció ( es valorarà tenir vigent el curs en formació de Riscos). S'ofereix con-
tracte directa amb l'empresa (6 m+indefinit). L'empresa facilita vehicle per al transport.

Empresa nacional, fabricante de ma-
quinaria para el tratamiento de aguas 
residuales, industriales y urbanas, con 
presencia a nivel mundial, necesita in-
corporar para diferentes puestos, sus ins-
talaciones de Les Franqueses del Valles:
TÉCNICO/A MECÁNICO/A –CALDERERO/A 
(Ref.1503-03)
Su misión será realizar todo el proceso 
de fabricación de todo tipo de estructu-
ras metálicas para el tratamiento de aguas 
residuales. Horario: 8h a 13.30h – 14.30h a 
17.15h. Salario: 2400 € brutos con pagas. 

SOLDADOR /A (Ref.1503-04)
Su misión será realizar todo el pro-
ceso de fabricación de todo tipo de 
estructuras metálicas para el tra-
tamiento de aguas residuales. Ho-
rario: 8h a 13.30h – 14.30h a 17.15h. 
Salario: 2000 € brutos con pagas. 
Imprescindible: Experiencia como 
Oficial de 1ª técnico mecánico-cal-
derero, realizando construcciones 
de estructuras metálicas (corte, 
soldadura y construcción). Vehículo 
propio

Fins al 30 de març, l’Espai Wellness de Gra-
nollers se suma a la campanya Let’s Move 
For a Better World, en la qual participen 
centres esportius de més de 30 països. 
Organitzada per una de les millors mar-
ques d’equipament de fitness, Technogym, 
l’objectiu de la campanya és lluitar contra 
l’obesitat i el sedentarisme, promoure l’ac-
tivitat física i un estil de vida saludable. 

Al llarg dels dies de la campanya, tots els 

centres buscaran sumar els màxims Move 
possibles i es comprometen a donar l’ac-
tivitat física realitzada a una causa social. 
Precisament, per mesurar aquesta activitat 
física, Technogym va crear el Move, que es 
basa en el desplaçament del cos en l’espai. 

L’espai ha preparat diverses masterclass 
per tal d’involucrar els seus socis en una 
campanya mundial que enguany arriba a la 
seva sisena edició.

Espai Wellness contra el sedentarisme
El gimnàs se suma a una campanya solidària a escala mundial

ESPAI WELLNESS
passeig Conca del Besòs, 12. Granollers  

Tel.  93 861 87 04/ www.espaiwellness.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

TQ Eurocredit és una empresa líder del 
sector financer, acreditada pel Ministeri 
i inscrita a l’Institut Nacional de Consum. 
La firma ofereix finançament a les empre-
ses per fer front a incidències tributàries, 
inversions i promocions immobiliàries i 
rehabilització i reformes, entre altres supò-
sits. De fet, TQ Eurocrèdit ofereix liquiditat 
a les empreses per fer front a pagaments 
immediats, adquirir altres negocis, afron-

tar un concurs o superar una crisi. Entre els 
serveis de TQ també hi ha l’assessorament 
jurídic per paralitzar subhastes i la cancel-
lació d’embargaments. A més, també ofe-
reix solucions per a fer front als impostos 
derivats d’una acceptació d’herència.

TQ Eurocredit és també una consultoria 
bancària i d’inversions, i assessora en la 
compra d’habitategs, la reunificació de deu-
tes i els actius hipotecaris, entre d’altres.

TQ ofereix liquiditat per als negocis
La firma ofereix finançament per fer front a incidències i inversions

TQ EUROCREDIT
c. Jaume Balmes, 20. Granollers  

Tel.  93 038 35 37 / www.tqeurocredit.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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ECONOMIA
Fòrum del Vallès de la UEILa plantilla del grup Dia es mobilitza contra un ERO
La Unió Empresarial Intersectorial (UEI) 
organitza dijous vinent al matí el 3r Fòrum del 
Vallès, en aquest cas centrat en la metamorfosi 
de la pime cap a un mercat global i digital.  
La sessió és gratuïta però cal inscripció prèvia.

La plantilla dels supermercats Dia va mobilitzar-se dimecres davant la  
botiga del carrer Girona de Granollers per exigir la paralització de l’ERO  
presentat per l’empresa. CCOO va convocar la concentració per posar en 
valor la importància de mantenir una plantilla estable, suficient i qualificada 
per millorar la qualitat del servei "front a un ERO que no té raó de ser".

GRANOLLERS. El Grup Bon Preu 
ha iniciat la construcció d’un nou 
supermercat a l’entorn de la ronda 
Sud de Granollers, concretament 
als terrenys de l’antiga empresa Te-
rasaki. Ara fa aproximadament un 
any el grup va manifestar la volun-
tat de construir una gran superfí-
cie en aquest espai, i des de fa pocs 
mesos ja disposa de les llicències 
corresponents per a l’enderroc de 
les antigues naus i la construcció 
del nou establiment comercial. 

El Grup Bon Preu inverteix en 
aquesta construcció un tota de 12 
milions d’euros, i preveu que el 
nou supermercat pugui obrir les 
portes entre octubre i novembre 
d’aquest any. La superfície total 
de l’establiment serà de 6.400 me-
tres quadrats, dels quals 4.550 se-
ran de sala de vendes. La resta es 
dedicaran a magatzem i espais de 
serveis. Al soterrani s’hi habilitarà 
un aparcament amb capacitat per 
a 330 vehicles, mentre que en su-
perfície també s’habilitaran unes 
120 places més d’aparcament. 

La superfície més gran
Aquest serà l’establiment més im-
portant del grup a la comarca i un 
dels més grans de tot Catalunya, i 
segons les previsions del grup Bon 
Preu permetrà generar un cente-

x.l.

ESCLAT  El nou supermercat crearà un centenar de llocs de treball

COMERÇ  EL GRUP BON PREU INVERTEIX 12 MILIONS EN UN ESTABLIMENT QUE OBRIRÀ A LA TARDOR 

nar de llocs de treball, preferible-
ment de l’entorn de la ciutat. De 
fet, la companyia catalana compta 
amb set establiments Bonpreu a 
la comarca –Granollers, la Garriga, 
Lliçà d'Amunt, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Sant Celoni i Vilanova 
del Vallès– i tres supermercats 
Esclat –Lliçà d'Amunt, Mollet del 
Vallès i Sant Celoni–.

Pel que fa als productes i serveis 
que oferirà el nou supermercat, el 
grup assegura que el nou establi-
ment “comptarà amb una àm-
plia oferta comercial, amb va-
rietat de marques i productes, i  
apostarà pel producte fresc, de 

quilòmetre 0 i ecològics”. Com 
tots els establiments d’aquestes 
característiques, disposarà de pei-
xateria, carnisseria i xarcuteria, 
secció de parafarmàcia i celler. 

A més, també hi haurà un punt 
de recollida del servei Bon Preu 
Esclat Online per a compres que 
es facin per internet, i no hi haurà 
servei de benzinera. 

Amb aquest nou supermercat 
es consolida el pol comercial de 
la ronda Sud amb la presència de 
diversos concessionaris de cotxes, 
els supermercats Carrefour i Aldi, 
i els establiments de menjar ràpid 
Mc Donald’s i Burger King. i

Esclat obrirà un nou
supermercat a la ronda Sud

LA MOSTRA EXPOSAVA PRODUCTES D'ESTOC I DE TEMPORADA 

Creuers i viatges al Mercat de Vacances
El primer Mercat de Vacances de Granollers, organitzat per Tejedor Viatges,  
va congregar dissabte al Casino una vintena d'operadors turístics que  
van mostrar al públic general la seva oferta en productes de vacances,  
sobretot circuits, creuers i viatges de llarga distància. Desenes de persones 
van conèixer el ventall de possibilitats en aquesta modalitat de turisme.

x.s.

Creix la Gran Fira al Carrer de Gran Centre
Un total de 90 parades, un 22% més que l'any passat, van aplegar-se  
dissabte als carrers Anselm Clavé, Sant Roc i Santa Anna en una nova edició 
de la Gran Fira al Carrer de Gran Centre Granollers. La jornada va servir perquè 
tots aquests comerços i serveis de la ciutat mostressin en un gran aparador 
bona part dels seus productes, tant d'estoc com de nova temporada.

xavier solanas

Serà el més gran de la comarca i dels més grans de tot Catalunya
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Mor l'exdirectiu del BMG Francesc Garrell
Francesc Garrell, qui va ser directiu del Balonmano Granollers, va  
morir dilluns de la setmana passada a l'edat de 85 anys. Garrell va ser 
secretari del club des del 1951 i durant 25 anys. També va ser delegat 
de l'equip i responsable de les relacions amb els mitjans de  
comunicació. Apassionat de l'esport, va jugar a l'Agrupació Olímpica.

22a edició del Campus del CNG
El Club Natació Granollers ha obert les  
inscripcions per a la 22a edició del Campus de 
Setmana Santa, que es farà del 15 al 18 d’abril,  
i que està dirigit a nens i nenes de 4 i 5 anys, 
que s’introduiran en el món aquàtic.

ESPORTS

BÀDMINTON  L'ANY QUE VE JUGARÀ A PRIMERA NACIONAL

GRANOLLERS. El Club Bàdminton 
Granollers va certificar el descens 
de categoria a l’última jornada de 
la Primera Divisió Estatal, la TOP8 
LaLigaSports, en quedar últim a 
la classificació. Els granollerins 
van aconseguir una contundent 
victòria a domicili, contra el Club 
Bádminton Rinconada per 2 a 5, 
un triomf que no va ser suficient 
per salvar-se; perquè, a més de 
guanyar, l’altra condició per a la 
salvació era que el CB San Fernan-
do perdés l'enfrontament contra 
el Benalmádena, i va guanyar 5-2.

El coordinador del Club Bàd-
minton Granollers, Pau Puig, 
explica que "ha estat una tem-

El CB Granollers descendeix
porada amb dificultats" per 
les lesions i els resultats ajustats 
que es podrien haver decantat 
a favor dels granollerins. D'altra 
banda, Puig destaca que "el Gra-
nollers és el club amb el pres-
supost més baix i el que aposta 
més pels jugadors de la casa". 
Respecte a la temporada que ve, 
el coordinador general creu que 
l'objectiu és tornar a la màxima 
categoria estatal. "Creiem que 
som els més bons", explica Puig. 
A més, afegeix que "es pot afron-
tar com una temporada de tran-
sició, en la qual apostem pels 
jugadors joves, perquè vagin 
agafant rodatge". 

LES FRANQUESES. Més de 600 
bikers van participar a la 17a edi-
ció de la Copa Catalana Internaci-
onal de BTT Biking Point, disputa-
da el diumenge a Corró d'Amunt. 
Anton Sintsov i Magda Duran es 
van imposar a la cursa, una pro-
va que enguany va pujar fins a la 
categoria C2 de l’UCI; fet que va 
permetre sumar més punts als 
corredors.

A la categoria reina, la pugna 
pel mallot de líder entre el fran-
cès Massi Hugo Frechou, el boli-
vià Ever Alejandro i el rus Anton 
Sintsov ha finalitzat amb victòria 
d'aquest últim, que s'ha imposat 
en la prova de Corró d'Amunt amb 
tan sols tres segons d'avantatge 
sobre Frechou. D'aquesta manera, 
Sintsov es converteix en el líder 
de la classificació general. 

En categoria femenina, la gran 
vencedora va ser la sub23 Mag-

da Duran, vigent campiona de la 
competició, i en segona posició 
actualment a la general. 

En la resta de categories, els 
guanyadors van ser: Jaume Bosch 
i Marina Allione –en júnior–, 

xavier solanas

BTT | Copa Catalana Internacional  ENGUANY LA PROVA HA PUJAT FINS A LA CATEGORIA C2

Sintsov i Duran s'imposen a la 
Copa de BTT de Corró d'Amunt

MÉS DE 600 CICLISTES Van participar a la 17a edició de la cursa

Adrián Cuéllar i Sara Méndez –en 
cadet–, David Puig i Siska Mar-
recau –en màster 30–, Antonio 
Olivares i Clara Soms –en màster 
40–, i Jordi Hurtos i Josep Palomi-
no, en 50 i 60, respectivament.  

Or i bronze per a Domínguez 
i Balaguer del Club Nokachi
LES FRANQUESES. Alfredo Domín-
guez i Noelia Balaguer, del Club 
Karate Nokachi de les Franqueses, 
van assolir diumenge les medalles 
d'or i bronze respectivament, al 
Campionat de Catalunya Universi-
tari de Karate de la UPC. 

D'altra banda, dissabte, Noelia 
Balaguer –sub-21– i Ainoa Astor-
ga –júnior–, van aconseguir les 
medalles de plata i bronze –res-
pectivament– en categoria feme-
nina, a la primera fase de la lliga 
nacional de karate júnior i sub-21, 

disputada dissabte a la ciutat bas-
ca de Sant Sebastià. En categoria 
masculina, la representació del 
club franquesí no va poder pujar 
al podi. 

3 medalles al Catalunya sènior
El passat dissabte 2 de març el 
Nokachi va obtenir tres medalles 
al Campionat de Catalunya Sènior: 
Elena de Sande, or; i Noelia Bala-
guer i Marta de Sande, bronze.  

Campionat de Catalunya  TÉLLEZ VA GUANYAR EN INDIVIDUAL

L'Esgrima Granollers, campió en floret
El Club d'Esgrima Granollers es va proclamar campió de Catalunya de 
Floret en categoria júnior a Lloret de Mar. L'equip granollerí el van formar 
Sofia Téllez, Victoria Garcia i Ariadna Gibello. Téllez va ser campiona també 
a la prova individual, mentre que Garcia i Gibello van quedar en tercer lloc.

cluB esGrima Granollers
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GRANOLLERS. La Sala Tarafa aco-
llirà el dijous 21 de març (20 h) la 
Festa de l'Esport de Granollers, en 
què es donaran a conèixer els guar-
donats a millors esportistes locals 
del 2018. L'organització ha donat 
a conèixer els finalistes,  que estan 
agrupats en quatre categories.

El jugador del Fraikin BM Gra-
nollers Adrià Figueras –millor es-
portista local en categoria sènior 
masculí l'any passat– repeteix 
nominació, i la jugadora del Club 
Bàdminton Granollers Blanca Lu-
cas –millor esportista l'any passat 
en categoria femenina– també. 

D'altra banda, pel que fa a les 
promeses, els finalistes són Víctor 
León (CA Granollers), Carlos Piris 
(Bàdminton), Aitor Rama (CNG), 
Marta González (Bàdminton), 
Martina Capdevilla (BMG) i Dúnia 
López (Taekwondo).

A més d'aquests premis, es fa-
ran reconeixements especials i 
s'atorgarà el Premi a l'Esportivitat 
Joan Creus.  NIl ARTIAGA

RECONEIXEMENTS  LA CELEBRACIÓ ES FARÀ EL DIJOUS 21 DE MARÇ A LA SALA TARAFA

La Festa de l'Esport proclama 
una dotzena de finalistes

GRANOLLERS. L'equip sènior mas-
culí del Waterpolo Granollers va 
tornar a cedir un empat a casa, 
aquesta vegada contra el Málaga: 
5-5. Els homes de Pablo Quattroc-
chio van remuntar al segon quart 
un gol inicial dels visitants, però 

van acabar cedint 1 punt. Amb 
aquest resultat els granollerins 
són vuitens a la classificació de 
la Primera Divisió, amb 20 punts. 
Dissabte (18.15 h), jugaran a la 
piscina del Rubí, tercer classificat 
amb 33 punts.  NIl ARTIAGA

WATERPOLO | Primera Divisió  ELS GRANOLLERINS SÓN VUITENS

El Waterpolo cedeix un nou empat 

POLIESPORTIU  PRIMERS PREMIS INCLUSIUS DE L'ESPORT

Les Franqueses acull els Premis Inclusius
La piscina municipal de les Franqueses va acollir la primera Jornada de 
Natació Artística del Vallès Oriental, corresponent als primers Premis 
Inclusius de l'esport, unes beques impulsades per l'alpinista Sergi Mingote 
i Onat Foundation que volen fomentar i donar suport a persones amb  
discapacitat per a la pràctica esportiva.

serGi minGoTe

ASSOC. GRANOLLERS
ESPORTIVA

BLANCA LUCAS

CLUB BALONMANO
GRANOLLERS

ANDREA
DE LA TORRE PÉREZ

 CLUB TRIATLÓ
GRANOLLERS

LAURA TERRADAS

CLUB TRIATLÓ
GRANOLLERS

DAVID MALAGÓN 

CLUB BALONMANO
GRANOLLERS

ADRIÀ FIGUERAS

ASSOC. GRANOLLERS 
ESPORTIVA

MARC GALLARDO

NOMINATS A MILLORS ESPORTISTES SÈNIOR 2018
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GRANOLLERS. L'equip sènior del 
CB Granollers masculí va sumar la 
segona derrota consecutiva a fora 
de casa; en aquesta ocasió, a la 
pista del Camping Bianya per, 72 
a 69, en el partit corresponent a la 
19a jornada de la Copa Catalunya 
Masculina. Amb aquest resultat, 
els granollerins són novens.

Els homes de Ricard Ventura 
van començar forts el partit i al 
final del primer quart guanyaven 
de 10 (5-15). El segon quart va 
ser més igualat, amb un parcial de 
22-21. Al tercer temps els locals 
van començar a retallar distànci-
es i acostar-se perillosament en 
el marcador. I, a l'últim parcial, el 
Camping Bianya capgiraria l'elec-
trònic i s'acabaria emportant el 
partit amb el 72-69 final.

Diumenge a les 19.30 h, els gra-
nollerins tornaran a jugar fora de 
casa, i aquest cop ho faran a la pis-
ta del líder, el Lluïsos de Gràcia, en 
un partit a priori difícil per als de 
Ricard Ventura.  NIl ARTIAGA

xavier solanas

BÀSQUET  EL MASCULÍ ENCADENA DUES DERROTES CONSECUTIVES A FORA DE CASA

Jornada de contrastos per 
als sèniors del CB Granollers

El CB femení vol mantenir la segona plaça
Diumenge a les 17.45 h, el sènior del CB femení jugarà a la pista del Sant 
Nicolau, un rival directe amb el qual intentarà mantenir la segona plaça. 
Les granollerines van vèncer el Joviat al pavelló municipal del carrer 
Girona, amb un marcador de 64-50, en el partit corresponent a la 21a 
jornada del grup 1 de la Primera Categoria Femenina. Les blanc-i-blaves 
continuen en segona posició, per darrere del Joventut de Badalona. 

LES FRANQUESES. El Llerona CE 
va perdre a casa contra el líder 
del grup 9 de Tercera Catalana, la 
Unificación de Santa Perpètua, en 
un partit en el què els lleronins te-
nien l'oportunitat de fer-se amb el 
lideratge del grup. Els visitants en 
van tenir prou amb una diana de 
Víctor Manuel Durán –a 18 minuts 

xavier solanas

FUTBOL  L'EQUIP FRANQUESÍ SUMA 53 PUNTS A LA LLIGA

EL LLERONA És segon del grup 9 de Tercera Catalana amb 53 punts

El Llerona perd contra el
líder de la categoria (0-1)

L’Esport Club conquereix 
el Nou Sardenya (0-3)
L’Esport Club va aconseguir una 
victòria contundent i molt treba-
llada al camp d’un rival directe, el 
CE Europa, per 0 gols a 3 –mateix 
resultat que el de la temporada 
passada–, en el partit correspo-
nent a la 31a jornada del grup 5 
de la Tercera Divisió Nacional. 
Aquest triomf situa els grano-

llerins a la setena plaça del grup, 
amb 47 punts, a només 3 de la 
zona de promoció d’ascens, que 
actualment marca l'Horta.

Els granollerins al minut 25 van 
inaugurar el marcador del Nou 
Sardenya amb el 0-1, obra de Gui-
llem Pujol –que va marcar el seu 
primer gol amb la samarreta de 

Tercera Divisió  ELS DE JOSÉ SOLIVELLES SE SITUEN A TRES PUNTS DE LA PROMOCIÓ D'ASCENS

pel final del partit– per empor-
tar-se els tres punts del camp de 
futbol Parròquia de Santa Maria, i 
consolidar-se en la primera plaça 
amb 56 punts. 

Els lleronins, per la seva banda, 
es mantenen amb 53 punts. Dis-
sabte a les 17 h visitaran el camp 
del Canovelles, vuitè classificat. 

HANDBOL  JORNADA POSITIVA PER ALS PRIMERS EQUIPS DEL BMG

GRANOLLERS. Després de perdre 
de forma consecutiva, al Palau, 
els dos enfrontaments anteriors 
de la lliga Asobal –contra dos ri-
vals directes en la lluita per les 
places europees: l'Ademar León, 
per 21-23, i el Bidasoa Irún, per 
24-25–, el Fraikin va tornar a gua-
nyar i ho va tornar a fer fora de 
casa. Aquesta vegada, els homes 
d'Antonio Rama van aconseguir el 
triomf a la pista del Condes de Al-
barei Teucro de Pontevedra, per 
24-29, davant d'un rival de la part 
baixa de la taula, amb 9 punts. 

Els gallecs no van posar les co-
ses gents fàcils als granollerins, 
que van començar el partit encai-
xant un parcial de 6-2. Al minut 
10, però, els de Rama es van treu-
re la son de les orelles i, liderats 
pels gols d'Antonio García, van fer 
un parcial de 0-6 per remuntar el 
marcador. Al descans, 9-12. A la 
represa, els vallesans no van dei-
xar capgirar l'electrònic al Teucro, 
tot i que els locals es van acostar 
fins al 20-21. Posteriorment, el 
BM Granollers va posar més terra 
pel mig i va establir el 24-29 final. 

El Fraikin es retroba amb 
la victòria a la lliga Asobal

Amb aquest resultat, el Fraikin 
suma 26 punts i és quart. Dissabte 
a les 20.30 h tornarà a jugar al Pa-
lau, contra el BM Angel Ximénez 
Avia Puente Genil, un equip situat 
també a la part baixa de la classi-
ficació, amb 13 punts.  NIl ARTIAGA

KH-7

El KH-7 va sumar la primera victòria 
a la segona volta en superar l'Elche 
Mustang per la mínima, 26-27, en el 
partit corresponent a la 18a jornada 
de la lliga Guerreras Iberdrola. Les de 
Robert Cuesta van començar perdent, 
però van remuntar ben aviat. Aquest 
triomf arriba després d'encadenar 
quatre jornades seguides sense gua-
nyar i permet a les granollerines situ-
ar-se sisenes amb 22 punts. Dissabte 
a les 16.30 h, les granollerines rebran 
el Canyamelar Valencia, 12è classificat.

PRIMER TRIOMF DEL 
KH-7 A LA SEGONA 
VOLTA DE LA LLIGA

l’Esport Club– després d’una cen-
trada d’Oriol Molins. 

A la segona meitat, els locals 
van abaixar els braços i els de José 
Solivelles van encarrilar el partit 
amb el 0-2 al minut 58, d’Oriol 
Molins, a passada de Pau Darbra. I, 
a un quart d’hora pel final del par-
tit, va arribar la sentència, obra de 
Xavi Civil a passada d'Albert Ruiz.

Dissabte (19 h), els granollerins 
rebran el Martinenc –cuer de la 
categoria amb 16 punts– al muni-
cipal del carrer Girona.  N.A.

Segona Catalana  POLÈMICA PELS HORARIS D'ENTRENAMENT

LES FRANQUESES. El CF Les Fran-
queses reconeix en un comunicat 
que tenen un 60% de l'espai que 
correspon als horaris d'entrena-
ment, tot i que afirmen que el prin-
cipal conflicte es produeix en els 
equips de futbol 7. "El Bellavista 
Milan ens va cedir espais de la 
quarta franja horària, de les 20 
a les 22.30 h, perquè ells no els 
necessitaven. Aquests horaris 
no ens solucionen el problema. 
No es pode entrenar nens de 5 o 

6 anys a aquestes hores", afirma 
el coordinador general del CFLF, 
Juan Luis Sánchez.

Sánchez explica que en futbol 7, 
es reparteixen el 50% de l'espai 
amb el Bellavista Milan, però que 
ells tenen 16 equips de futbol 7, 
i el Bellavista, 10. I que, per tant, 
haurien de gaudir d'un percen-
tatge més elevat de l'espai. "Hi 
ha una desproporció total en 
aquest sentit. No ens sembla lò-
gic", conclou el coordinador.  N.A.

Queixes del CFLF pel repartiment
d'horaris en l'àmbit del futbol 7

Els germans i pilots granollerins de 
Moto GP Aleix i Pol Espargaró van 
sumar els primers punts de la tem-
porada en el primer Gran Premi, el 
de Qatar. Aleix va quedar desè i va 
obtenir 6 punts. I Pol va acabar en 
dotzena posició, amb els correspo-
nents 4 punts. Andrea Dovizioso 
va ser el vencedor del Gran Premi, 
protagonitzat per un vent que va 
condicionar els pilots.  

MOTOR | Moto GP

Els germans 
Espargaró sumen
els primers punts
al GP de Qatar
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CULTURA
Tapissos al MiralletEstopiñan exposa a la galeria Valid Foto BCN
El restaurant El Mirallet de la plaça 
de la Porxada exposa a les seves 
parets, fins al 31 de març, una 
col·lecció de tapissos artesanals  
del col·lectiu The Blue Igloo.

L'artista granollerí Lluís Estopiñan exposa des de dissabte a la 
galeria Valid Foto BCN de Barcelona, on presenta una quinzena 
de peces de les sèries ReVers i ReVers_B, que continuen 
el treball sobre la memòria i la identitat que des dels darrers 
anys desenvolupa a la residència artística a Roca Umbert.

Finalment, Orozco 
aterra al TAG

L'Aula Lírica revisa 
'Cançó d'amor i de 
guerra' a la Tarafa

Després de la cancel·lació dels con-
certs d’Antonio Orozco al febrer, 
per malaltia del cantant, ahir, dime-
cres, i avui, dijous (21 h), l’escenari 
de la sala gran del Teatre Auditori 
acollirà l’espectacle Único amb to-
tes les entrades exhaurides. Un cop 
gestionades les devolucions i can-
cel·lacions dels espectadors, arran 
del canvi de dates, les entrades que 
quedaven lliures es van posar a la 
venda novament i en poques ho-
res es van tornar a exhaurir. Així,  
Orozco repassa les grans cançons 
de la seva discografia al TAG. 

GRANOLLERS L'Associació Musical 
Aula Lírica de Granollers, amb més 
de tres dècades d'història, durà 
dissabte (18 h), a la sala Tarafa, 
la sarsuela clàssica Cançó d'amor 
i de guerra, amb música de Rafael 
Martínez Valls i text de Lluís Cap-
devila i Víctor Mora. L'entitat lírica 
granollerina, dirigida per Aníbal 
Gil, ja va portar a escena aquest 
concert el 2013 al Centre Cultural. 
L'argument de Cançó d'amor i de 
guerra gira a l'entorn de dos joves, 
l'Eloi i la Francina, que veuen com 
els seus destins se separen a causa 
de l'infortuni, ja que el fill de l'al-
calde es proposa casar-se amb la 
Francina, peti qui peti. 

SARSUELA

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) rep unes de les primeres 
espases de l'humor arreu del món: 
Les Luthiers. El grup argentí hi 
presentarà l'espectacle Viejos Haz- 
merreíres, una recopilació i reno-
vació dels gags més memorables 
dels anys 80 i 90, d'espectacles 
com Los Premios Mastropiero i Por 
Humor al Arte. Carlos López Puc-
cio confessava, en la presentació 
dijous de la minigira catalana, que 
amb el seu humor "s'hi ha de sin-
tonitzar" i que Catalunya "té una 
bona quota" de l'humor "refi-
nat" que ells ofereixen. "Crec que 

oferim un producte escàs. Un 
dels pocs germans que sentim 
que hi ha al món és el Tricicle", 
assegurava l'integrant de Les Lu-
thiers, una banda que uneix mú-
sica i humor, amb un cuidat ús de 
l'idioma i les seves ambivalències.

Viejos Hazmerreíres, estrenat el 
2014 a l'Argentina, conté les pe-
ces més celebrades pel públic del 
més de mig segle de trajectòria 
del sextet. Loas al cuarto de baño, 
Amor a primera vista i Dilema de 
amor són alguns dels números 
que es poden veure a l'espectacle 
d'aproximadament dues hores, un 

temps que el grup considera sufi-
cient perquè la gent "es cansa de 
riure". "Acaba fent mal la man-
díbula. Hem après que la gent ja 
se'n vol anar a casa, però feliç", 
assenyalava López Puccio. 

Radio Tertulia és l'obra que ser-
veix de fil vertebrador de tot l'es-
pectacle, que fa un repàs de temes 
ben variats com la genètica i la re-
producció assistida, la informació 
esportiva, l'argument d'una teleno-
vel·la i la informació meteorològica, 
entre d'altres. Tot això acompanyat 
de la música de London Inspection, 
un grup anglès a qui entrevisten. 

"Mai treballem amb l'actualitat. 
Això ens permet recuperar co-
ses que són tan divertides com 
abans. És una espècie de mira-
cle", afirmava Jorge Maronna. 

Per problemes de salut, Les 
Luthiers ha hagut de substituir 
per aquesta gira un dels seus in-
tegrants, Marcos Mundstock, per 
l'actor i director argentí Roberto 
Antier. Completen el sextet Car-
los López Puccio, Jorge Maronna, 
Tomás Mayer-Wolf, Martín O’Con-
nor i Horacio Tato Turano.

Les Luthiers va néixer a l'Ar-
gentina el 1967 en l'àmbit uni-
versitari fins que es va convertir 
en un grup professional amb ins-
truments fets per ells mateixos a 
partir d'elements quotidians. Des 
d'aleshores, ha compost la músi-
ca, dissenyat els espectacles i cre-
at els seus particulars textos plens 
de jocs de paraules. El grup humo-
rístic va ser reconegut l'any 2017 
amb el Premi Princep d'Astúries 
de Comunicació i Humanitats pel 
"seu original tractament del 
llenguatge, dels instruments 
musicals i de l'acció escènica". 
En total, han rebut una quarante-
na de guardons al llarg de la seva 
trajectòria.  AcN /M.e.

acn

LES LUTHIERS  Tato Turano, Martín O'Connor, Jorge Maronna, Carlos López Puccio, Roberto Antier i Tomás Mayer-Wolf

ARTS ESCÈNIQUES  EL VETERÀ GRUP ARGENTÍ DURÀ AL TAG L'ESPECTACLE 'VIEJOS HAZMERREÍRES', UN RECULL DE NÚMEROS DELS 80 I 90

L'humor refinat de Les Luthiers
arriba per primer cop a Granollers

Dg 17 de març, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 80 € (40, zona B)



dj, 14 març 201926

xavier solanas

El Musik N Viu 
recupera el format 
de quatre dies i dos 
caps de setmana
Sota el lema Porta a l'estiu Grano-
llers es prepara per viure la 15a 
edició del Festival Musik N Viu, 
el certamen de música en directe 
a l’aire lliure de l'estiu. Després 
d'un canvi l'any passat –en què 
el festival es va concentrar en un 
sol cap de setmana, de dijous a 
diumenge–, el certamen recupera 
enguany el format de quatre dies 
agrupats en dos caps de setma-
na: 28 i 29 de juny, al parc Torras 
Villà, i 12 i 13 de juliol, al Recinte 
Firal. Prèviament, un parell de set-
manes abans, tornarà el Festival 
Musik N Viu Kids, el festival pen-
sat per a nens i nenes. Enguany la 
7a edició de concerts i activitats 
infantils tindrà lloc el dissabte 15 
de juny a la plaça de l’Església. 
El Festival està coorganitzat pel 
Servei de Joventut, i entitats de 
la ciutat –Jovent Republicà, As-
gram (Associació Granollerina de 
Músics), Jovent Ignorat, Ausa (As-
sociació Urbana de Sons i Arts) i 
Diables de Granollers–. 

FESTIVAL

Sarandaca acull un concert d'indie folk
La programadora de Roca Umbert, Carme Ramon, assegurava fa unes  
setmanes que el festival FemPop cercaria tres espais íntims i diferents  
per rebre els concerts d'Aisha Burns, Eliza Shaddad i Liz Lawrence, i  
alertava que un d'ells era un espai molt emblemàtic però que mai no havia 
acollit un acte públic d'aquest tipus. Divendres es revelava el secret i el 
festival dedicat a les dones artistes començava amb l'actuació de la  
nord-america Aisha Burns al taller Sarandaca, dedicat a la creació  
d'imatgeria festiva. Així, entre capgrossos i bèsties, Burns va oferir el seu 
repertori d'indie folk. La britànica Liz Lawrence va trepitjar un escenari  
més habitual, el de la Nau B1, però que en aquesta ocasió també rebia 
el públic. Finalment, Eliza Shaddad va presentar el seu disc a La Tèrmica.

xavier solanas

MÚSICA  AISHA BURNS VA SER UNA DE LES ARTISTES DEL FEMPOP

GRANOLLERS. Ok Computer és el 
tercer disc de la banda de rock al-
ternatiu Radiohead, considerat un 
dels millors àlbums de la història 
de rock modern. De fet, la seva pu-
blicació el 1997 va suposar un gir 
en la trajectòria del pop rock amb 
la introducció de temes visionaris 
com l'alienació de l'individu amb 
la introducció d'Internet i les TIC.

Dues dècades més tard –en 
època de les fake news i la post-
veritat–, el bateria Ramon Prats 
encapçala un projecte que fa una 
relectura d'aquesta obra mestra 
de la música moderna.

El resultat es podrà veure en el 
marc del 29è Festival de Jazz de 
Granollers, que encara la seva rec-
ta final i es clourà el 5 d'abril.

Divendres Prats durà al Casino 
la proposta Revisiting Ok Compu-
ter, que s'allunya d'altres versions 
més literals –com les de Brad Me-
hldau o The Bad Plus– i desmun-
ta els temes per reconstruir-los a 
partir de les mateixes peces.

Prats estarà acompanyat per 
Sandrine Robiliard, al cello; Mar-

ELS FESTIVAL DE JAZZ AL CASINO ENTRA A LA RECTA FINAL

Ramon Prats Quartet revisita 
l''Ok Computer' de Radiohead

Combos i Ensemble

L’endemà, dissabte (19 h), el Festival de 
Jazz fa una aposta pel talent emergent 
local, de manera que durà al Casino una 
mostra de la feina que està fent el Con-
servatori Josep M. Ruera de Granollers, 
amb  la presència de dos combos del 
centre –Nou i Del pal– i l'Ensemble Jazz 
Orquestra, dirigits per Martí Ventura. 
Precisament el piano granollerí presen-
tarà el dia 29 el disc L'indret al Casino, 
sota el segell JazzGranollers Records.

MOSTRA DE LA FEINA 
DEL CONSERVATORI

cel·lí Bayer, als clarinets i saxos; 
Jaume Llombart, a la guitarra; 
Marc Clos, a la percussió; David 
Soler, amb el pedal steel, i Marc 
Cuevas, al contrabaix.  M.e.

Dv 15 de març, 22 h
Casino. Preu: 12 €

VERSIONS INFINITES 
DEL 'CARMINA  
BURANA' D'ORFF

Després de l'èxit de fa tres anys, Amics de la Unió i el duet 
artístic Frau –amb Vicenç Viaplana i Helena Pielias– han tor-
nat a enlluernar el públic del TAG amb la seva visió del clàssic 
Carmina Burana de Carl Orff. En aquesta ocasió, Frau hi in-
corporarava nous elements audiovisuals, més càrrega actoral 
i una funambulista molt efectista.

El Cor Gospel Cardedeu actua a Llerona
LES FRANQUESES. L’Associació d'Intercanvis 
Socials i Culturals organitza un nou con-
cert en el marc del cicle musical Encicla't. 
Així, dissabte (19 h), la parròquia de Santa 
Maria de Llerona acollirà el Cor Gospel Car-

dedeu, dirigit pel músic Gerson Gelabert. 
D'aquesta manera la música espiritual ne-
gra serà la protagonista de la nova edició 
de l'Encicla't, que ha organitzat propostes 
variades de cant coral. 
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FOTOGRAFIA  L'EXPOSICIÓ 'MARE MEVA!' ES PODRÀ VISITAR A L'ESTUDI DEL FOTÒGRAF, A LA PLAÇA NEGRA

Jordi Ribó retrata i homenatja 
26 dones de més de 85 anys
GRANOLLERS. El fotògraf Jordi 
Ribó ha emprès un nou projecte 
relacionat amb Granollers, que 
avui, dijous (18 h), presentarà al 
seu estudi de la plaça Negra –Jo-
sep M. Folch i Torres–. Hi inaugu-
rarà l'exposició Mare meva!, que 
inclou 26 retrats de dones de la 
ciutat que tenen més de 85 anys i 
una mitjana de 90 anys.

Ribó explica que la idea va sor-
gir en un sopar amb quatre amics, 
els pares dels quals havien mort, 
però tots tenien les mares. Així, 
per fer un reconeixement a aques-
tes dones grans va decidir retra-
tar-les. "Són dones properes, 
que han viscut a prop de casa, 

entre la plaça de la Corona i la 
plaça Perpinyà i del carrer Giro-
na a l'avinguda Prat de la Riba, 
passant per les places de Can 
Trullàs, de les Olles, del Peix, de 
l'Església i la Porxada", indica el 
fotògraf.

Es tracta de retrats de gran for-
mat –de 30x40–, en blanc i negre, 
i "positivats en paper fotogràfic, 
com es feia antigament", expli-
ca Ribó, qui sota cada imatge ha 
escrit els noms i cognoms de les 
protagonistes.

Les retratades són Maria Vilar 
Noguera, Assumpció Muntanyà 
Bou, Julita Vila i Terricabras, Fran-
cesca Garrell Cot, Maria Noguera 

jordi riBó

ANNA M. LÓPEZ MORGADAS  

Balart, Dolors Gadea Vila, Mont-
serrat Ponsa Tarrés, Dolors Ripoll 
Cabaní, Ramona Gómez Riera, 
Anna Maria Moreno Cros, Maria 
Prat Boix, Teresa Monistrol Petit, 
Maria Villà Rovira, Anna M. López 
Morgadas, Lola Grau Roca, Maria 
Dolors Güell Ferrer, Antonina Ri-
era Cases, Maria Fusté Mercadé, 
Hortènsia Garcia Pasamar, Neus 
Aleu de Casellas, Eliseta Escobairó 
i Boix, Maria Garriga Soler, Conxi-
ta Colomina Canal, Teresa Saló 
Baliu, M. Rosa Nadal Graui Maria 
Piferrer Cateura.

"Ha estat un plaer retratar la 
seva dignitat". "Juntes sumen 
un total de més de 2.000 anys", 

diu el fotògraf. La llista i la suma, 
però, s'aniran engrandint, ja que 
Ribó té la intenció de continuar el 
projecte amb nous retrats.  

Afotos és el projecte guanyador 
de la convocatòria de comissariat 
de 2017 de l'Espai d'Arts de Roca 
Umbert. Andrés Galeano, autor del 
projecte, l'exposa des de dijous i 
fins al 7 d'abril a l'espai de creació 
artística. Afotos reflexiona sobre 
el concepte de no-foto a través de 
set sèries de fotografies –la no-foto 
digital o no-pic, les fotos dels inicis 
o final del rodet que mai van ser 
positivades, els gats d'internet, les 
restes de les fotos de carnet que 
es llencen, les fotos del cementiri, 
l'arxiu fotogràfic de núvols a l'antic 
Servei Meteorològic de Catalunya i 
les malalties de la imatges. i

EXPOSICIÓ

Andrés Galeano 
reflexiona sobre la 
no-foto a l'Espai 
d'Arts de la fàbrica

TEATRE  NOVA PRODUCCIÓ DE TEDEBAT, DE L'AC

Una reflexió sobre els 
assetjaments als instituts

L'Associació Cultural (AC) de Gra-
nollers presentava dimarts una 
nova proposta del TeDebat, un 
projecte que desenvolupa des de 
1995 per fer reflexionar al jovent, 
a través del teatre, sobre temes 
relacionats amb els valors i l'edu-
cació emocional.

El nou muntatge teatral porta 

per títol Selecció natural i es tracta 
d'un monòleg que convida a pen-
sar sobre l'assetjament als insti-
tuts. Les obres estan pensades per 
representar-se dins d'aules de se-
cundària. De fet, dimarts al vespre 
la nova producció s'estrenava a 
les aules de l'Escola Municipal del 
Treball (EMT).  M.e.

xavier solanas

'SELECCIÓ NATURAL' Escena del nou muntatge de TeDebat, estrenat dimarts

Taller de teatre 
d'objectes al CAM
El Centre d'Arts en Moviment 
(CAM) de Roca Umbert acull dis-
sabte, de 10 a 19 h, un taller inten-
siu de teatre d'objectes a càrrec de 
Xavier Bobés. El taller és gratuït, 
però cal inscripció. Bobés explica 
que es palesarà que tot allò banal 
és infinitament poètic i divertit.  

L'obra d'Esther
Laudo a la Galeria Sol
La Galeria Sol (antiga Casa Matas) 
inaugurarà divendres (19.30 h) 
l'exposició fotogràfica d'Esther 
Laudo 13 Perles, que es podrà vi-
sitar fins al 27 d'abril a la sala del 
carrer del Sol. La galeria i l'autora 
han organitzat la mostra amb la 
col·laboració de Clariana.  
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GRANOLLERS. Amb només 20 anys, 
el granollerí Martí Herrero ha 
vist ja publicada la seva primera 
novel·la, La ciudad sin amo (Edi-
ciones Atlantis, 2019), que dijous 
presentava a casa, a la llibreria La 
Gralla, després d'una primera po-
sada de llarg al gener a Barcelona.

Es tracta d'una novel·la de ci-
ència-ficció ambientada, però, en 
plena revolució industrial a An-
glaterra. "Encara que hi ha mol-
ta fantasia, el llibre es basa en 
les ciències socials i l'antropo-
logia per parlar de què passava 
a l'època i dels moviments soci-
als, les sufragistes i l'explotació 
laboral", apunta l'autor, qui tam-
bé aprofita per fer certa crítica del 
món actual.

La ciudad sin amo, però, és no-
més el primer volum d'una trilo-
gia que Herrero ha titulat Saga del 
amanecer i de la qual ja ha comen-
çat a escriure el segon títol, que 
vol escriure amb més calma per-
què sigui una "obra més sòlida”. 

El jove Martí Herrero presenta la seva 
primera novel·la, 'La ciudad sin amo'

xavier solanas

LITERATURA  ES TRACTA D'UN LLIBRE DE CIÈNCIA-FICCIÓ QUE VOL SER EL PRIMER DE LA TRILOGIA 'SAGA DEL AMANECER'

MARTÍ HERRERO  Dijous va presentar el seu primer llibre a La Gralla

L'Edison projecta 
'Doctrina', de Joan
F. Charansonnet
La pel·lícula Doctrina, del director 
granollerí Joan Frank Charanson-
net i produïda per Dejavú Films, 
es projectarà per primera vegada 
a la ciutat. Serà dissabte (22 h) 
als cinemes Edison –l'antic centre 
cultural–, on prèviament al passi 
hi haurà un photocall i una copa 
de benvinguda. Un cop s'hagi pro-
jectat la pel·lícula, hi haurà un col-
loqui amb el director i els actors 
del film, que es va rodar a Grano-
llers i rodalia, i que va comptar 
amb molts figurants de la ciutat. 

Doctrina explica la història d'un 
violador i assassí que, després de 
20 anys a la presó, surt en llibertat 
gràcies a l'anul·lació de la doctri-
na Parot. El film convida a reflexi-
onar sobre la reinserció dels con-
demnats de llarga durada.

D'altra banda, s'ha engegat un 
projecte de micromecenatge a 
través de Verkami per produir el 
proper rodatge de Charansonnet, 
que prepara el film Terra de Te-
lers, un homenatge a les famílies 
catalanes que van emigrar a tre-
ballar a les colònies tèxtils. i

CINEMA

El primer llibre el va iniciar quan 
tenia 18 anys i reconeix que ara 
canviaria algunes coses. 

Martí Herrero és estudiant de 

ciències polítiques a la Universitat 
Pompeu Fabra, redactor en el blog 
de política i societat Línia Vermella 
i presentador d'un podcast dedicat 

al món dels videojocs. Participa a 
les tertúlies de Ràdio Granollers 
en temes relacionats amb les ci-
ències socials. Aficionat al cinema 
i la literatura fantàstica des de ben 
petit, aquests volums li permeten 
plasmar les seves inquietuds polí-
tiques i literàries.

A La ciudad sin amo, un estudi-
ant de mecànica amb interès en la 
teologia, una dona burgesa can-
sada de la hipocresia del seu es-
tament, un obrer amb somnis de 
grandesa i una filla d'un sacerdot 
les últimes paraules del qual han 
fet que s'embarqui en un llarg viat-
ge, han d'ajuntar-se per descobrir 
la veritat després de la foscor.

Miriam Ródenas a La Gralla
D'altra banda, La Gralla també 
acollirà dissabte (12 h) la presen-
tació del llibre Rona se mira, de la 
treballadora social Míriam Róde-
nas Vargas, que inclourà el taller 
Mira't bonic, apte per infants a 
partir de 5 anys. i
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FUTBOL. DISSABTE 16, 19.00 h
EC Granollers - FC Martinenc
amb Roger Santaeugènia i Emma Muntané
HANDBOL. DISSABTE 16, 20.30 h
Fraikin BM Granollers - Ángel Ximénez - 
Avia Puente Genil amb Eduard Batlles
BASQUET. DIUMENGE 17, 19.30 h
Lluisos de Gràcia - CB Granollers
amb Guillem Raich i Arnau Moya

Programació Esportiva

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 14 al diumenge 17 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 5º 19º 7º 19º 5º 21º 8º

DANSA  EL BALL DE GITANES VA CLOURE DIUMENGE ELS ACTES DEL CARNAVAL 2019

L'AV organitza la 
calçotada popular 
a Sant Miquel
L'Escola Joan Solans acollirà diu-
menge al migdia la calçotada po-
pular que organitza l'associació de 
veïns (AV) del barri Sant Miquel 
de Granollers. Fins divendres es 
poden adquirir els tiquets a la lli-
breria Buñuel de l'avinguda Fran-
cesc Macià, que tenen un preu de 
14 euros (12, per als socis, i gratuït 
per als menors de 12 anys). L'àpat 
inclou, a banda dels calçots, mon-
getes del ganxet i botifarra, pa, vi, 
postres i cafè. A més, al pati de l'es-
cola hi haurà jocs per als més pe-
tits. En cas de pluja, l'organització 
podria suspendre l'acte. 

L’Agrupació Sardanista de Gra-
nollers celebrarà diumenge la 
71a edició del Concurs de colles 
sardanistes de Granollers, amb 
l'escenari a la Porxada a partir de 
les 11.30 h. Hi estan confirmades 
prop d'una vintena de colles que 
participaran en aquest concurs 
de colles lliures que serveix per al 
campionat de Catalunya. Seran els 
Trapelles de Sabadell, en catego-
ria aleví; els Cabirols de Sabadell, 
Creixent de Canet de Mar i Maig 
de Barcelona, en juvenils; 9 de no-
vembre, Horitzó i Mare Nostrum 
de Barcelona, Blanca Espurna de 

Sitges, Dansaires del Penedès del 
Vendrell, Mirant el Cel de Sabadell 
i Riallera de Vic, en la categoria de 
grans; i Dansaires de Maig i Sem-
pre Laietans de Barcelona, Entre 
Boires de Vic, Ressò i Sabadell de 
la cocapital del Vallès Occidental i 
Trenc d'Alba de Girona, com a ve-
terans.

El repertori, interpretat per la 
cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelo-
na, inclourà la peça Riells del Fai, 
del granollerí Josep M. Ruera, i 
Gràcies Pere! de Mar Timón, dedi-
cada al músic Pere Cortada, entre 
altres sardanes.   M.e.

Una quinzena de colles,
al 71è concurs sardanista

MÉS D'UN CENTENAR 
DE DANSAIRES 
OMPLEN LA PORXADA

Després de la presència de les Brutes i els Diablots, els personatges més carna-
valescos de la jornada, el Ball de Gitanes de Granollers va desplegar 52 parelles 
de dansaires que van ballar les pròpies danses tradicionals de les Gitanes, inter-
pretades per l'orquestrina Aires del Montseny. En acabat, els nuvis de l'any passat 
van triar els de l'any vinent: Josep Forns i Marta Forns, i Agnès Soldevila i Irene 
Nadal, la primera parella de noies núvies de la història de la colla.

xavier solanas
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Aprendre a relligar un còdex amb cuir
L'Adoberia acollirà dissabte (18 h) un taller per aprendre 
a crear un còdex en blanc amb tècniques antigues com és 
el cosit dels quaders a mà o l'enquadernació amb l'ús de 
pell a les cobertes. Anirà a càrrec de l'arqueòloga i entesa 
en enquadernació Elena Pérez. Cal inscripció prèvia.

La vila termal de Caldes de Montbui celebrarà el cap de setmana l'11a edició 
del Mercat de l'Olla i la Caldera, una cita artesana i gastronòmica que és l'acte 
central del Fem bullir l'olla. En aquesta edició, es cuinaran llenties en les calderes 
i cigrons en l’olla més gran de Catalunya, amb aigua termal i llenya. Tot plegat 
acompanyat de xoriço calderí. El programa repeteix la campanya gastronòmica 
Se’ns en va l'olla!, en què cada restaurant ofereix un plat estrella singular dins la 
seva carta, del 16 al 24 de març. També torna l’activitat L’anada de l’olla de la Fira, 
que enguany proposa sobrevolar la riera de Caldes en una tirolina de 150 metres 
de llarg. El programa d'actes complet es pot consultar al web visiteucaldes.cat  
i a somvalles.cat.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 14
17.30 h Espai Zero
Practiquem amb el cub rubik, i punt 
de trobada i jocs de taula
17.30 h Espai zero
Taller d'elaboració d'espelmes amb 
oli reciclat
20 h Centre Cultural de Marata
Cicle de dijous culturals. Conferència: 
El testament vital, amb l'advocat 
Marià Gómez

DIVENDRES, 15
17 h Centre Cultural de Bellavista
Taller sobre com es resol un cub rubik
17.30 h Espai Zero
Punt de trobada i jocs de taula

DISSABTE, 16
9 h Parc del Falgar i la Verneda
Obrim el Parc del Falgar i la Verneda
18 h Teatre Auditori de Bellavista
13è Cicle d'espectacles infantils i  
familiars: Fascinatio
19 h Parròquia de Santa M. de Llerona
Actuació del Cor Gospel Cardedeu, 
amb la direcció de Gerson Gelabert

DIUMENGE, 17
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
18.30 h Centre Cultural de Bellavista
Tallers infantils de construcció de 
lletres –per a l'Espai Can Prat–

DIMARTS, 19
17 h Sala de lectura Can Ganduxer
Tallers infantils de construcció de lletres
17.30 h Espai Zero
Tarda de 'pop corn'

DIMECRES, 20
19 h Escola Camins
Xerrada informativa de la preinscripció 
a l'educació infantil i primària

ajunTamenT

DIJOUS, 14
19 h Llibreria La Gralla  
Presentació del número 16 de la revista 
Vallesos, dedicat a la bicicleta
21 h Teatre Auditori de Granollers
Concert d'Antonio Orozco, gira Único

DIVENDRES, 15
17.30 h Centre cívic de Can Gili 
Diverdivendres: Contes per a nenes 
valentes
17.30 i 18.30 h Museu  
de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les mans!
19 h Cinema Edison
El veredicto
22 h Casino de Granollers 
Festival de Jazz. Ramon Prats Quartet 
+ 3 Revisiting Ok Computer
22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert de Zulabard

DISSABTE, 16
10 h Centre cívic Can Bassa
Caminada infantil
10 h Roca Umbert
Taller de teatre d'objectes
12 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre infantil  
Rona se mira
16.15 h Ocine Granollers
Spider-Man. Cicle de cinema infantil 
en català
18 h Sala Francesc Tarafa
Sarsuela La cançó d'amor i de guerra, 
de l'Aula Lírica
19 h Casino
Combos de l'EMM Josep M. Ruera + 
Ensemble Jazz Orchestra
22.30 h Casino
Festa de sevillanes

DIUMENGE, 17
11 h Museu de Granollers 
Itinerari guiat de ciutat. Granollers, 

AGENDA

L'olla més gran de Catalunya 
bullirà a Caldes de Montbui

Ajuntament de Granollers 
La carretera. 25a exposició de l'Arxiu 
Municipal de Granollers. Fins a l'abril
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. Fins al 12 de maig
Centre cívic Palou
Palou, temps enrere, de l'Arxiu  
Municipal. Fins al 31 de març 
Can Jonch
Jo, la família i el barri, a càrrec de 
l'alumnat de l'INS Marta Estrada. 
Fins al 2 d'abril

modernista i noucentista
11 h Museu de Ciències Naturals
Taller de dibuix infantil, amb Carles 
Puche. El color dels ocells
11-05 h Museu de Ciències Naturals
Observació del sol amb telescopi  
des del pati del Museu
11.05 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. Històries d'ósses
11.30 h Plaça de la Porxada
71è Concurs de colles sardanistes
14 h Escola Joan Solans
Calçotada popular de l'AV del barri  
Sant Miquel
18 h Casino de Granollers
Ball social
18 h Cinema Edison
El veredicto
19 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle de Les Luthiers

DILLUNS, 18 
18.30 h Can Jonch
Les tertúlies de l'Arxiu. Un repàs per  
la història de l'Agrupació Excursionista
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura

DIMARTS, 19
10 h Centre cívic Palou
Taller de cuina
17 h Centre de Normalització  
Lingüística del Vallès Oriental
Partides d'scrabble en català
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d' Agevo sobre  
matemàtiques. Les mesures  
tradicionals catalanes i el cas 
de Granollers, amb Claudi Alsina 
20 h Cinema Edison
Entre dos aguas

DIMECRES, 20
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència

Espai d'Arts de Roca Umbert
Exposició Afotos, d'Andrés  
Galeano. 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 de 
Shakespeare. Fins al 24 de març
El Mirallet
Tapissos, del col·lectiu The Blue 
Igloo. Fins al 31 de març
Espai Tranquil de Barbany
Exposició fotogràfica. Bare 
Movement, d'Edu Pineda.  
Fins al 13 d'abril
Galeria Sol
13 Perles, d'Esther Laudo.  
Inauguració divendres.  
Fins al 27 d'abril
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