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EN PORTADA
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Inauguració

La mostra Retorn a Granollers del re-
taule gòtic de Sant Esteve s'inaugurarà 
divendres (20 h) a la sala 2 del Museu 
de Granollers, on es podrà visitar du-
rant un any, fins al 22 de març de 2020. 
L'exposició ha estat possible gràcies 
a l'equip comissariat per l'historiador 
Jordi Planas, amb la col·laboració de 
Cinta Cantarell i el disseny de Miquel 
Llach. A la mostra, a banda de les 10 
peces del retaule, es podran veure més 
d'un centenar de fotografies de l'època 
i altres documents originals cedits per 
arxius d'arreu del país.

DIVENDRES, A 
LA SALA 2 DEL MUSEU

Retorn del retaule de Sant Esteve
Una desena de les 13 taules de la important 
peça del gòtic català es podrà tornar 
a veure a la ciutat durant un any 
en una exposició al Museu de Granollers

Una desena de les 13 peces que 
conformaven el retaule gòtic de 
Sant Esteve –conservades al Mu-
seu Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC) han tornat a la ciutat, 
concretament al Museu de Grano-
llers, on es podran gaudir durant 
un any en el marc d'una exposició. 

Es tracta d'una joia del gòtic 
català atribuïda al taller de la fa-
mília Vergós, que va ocupar l'altar 
major de l'església de Sant Este-
ve fins al segle XVIII –quan es va 
substituir per un retaule barroc–, 
i que es presenta per primer cop a 
la ciutat des que va ser venuda el 

1917. Ara, el MNAC ha cedit 10 pe-
ces per a l'exposició de Granollers 
i, de les tres peces restants, dues 
es poden veure al MNAC.

El retaule, que feia un mínim de 
sis metres d'alçada, il·lustra la vida 
de Sant Esteve, patró de Granollers 
i primer màrtir de la cristiandat, 
seguint la narració que es fa a la 
Llegenda àuria del segle XIII, un 
relat de les vides de sants que es 
va popularitzar un segle després. 
L'obra gòtica va presidir l'absis de 
l'església granollerina fins al 1775. 
El cos central de l'obra, atribuït a 
Pau Vergós, està dedicat a la vida 

del sant –naixement, ordenació, 
exaltació, invenció, l'exorcisme de 
la princesa Eudòxia i l'alliberament 
del noble Galceran de Pinós–, men-
tre que la predel·la –part inferior– 
tenia les escenes de la passió de 
Crist –se'n conserven el sant sopar, 
el camí del calvari i l'oració a l'hort 
de Getsemaní. El calvari coronava 
el retaule a la part superior –com 
era habitual a l'època– i els quatre 
profetes (Abraham, Moisès, David i 
Isaïes) estaven al lateral, en el guar-
dapols –les peces que protegeixen 
les taules principals–. Actualment, 
a l'obra li manquen algunes taules 
que ja estaven perdudes en el mo-
ment de la venda. De fet, les peces 
d'aquesta preuada mostra del gòtic 
català van passar gairebé un segle i 
mig tancades a la rectoria i a l'antic 
hospital –l'actual sala Tarafa– sen-
se mesures de conservació. 

El retaule de Sant Esteve va ser 

encarregat pel Consell de la Vila 
de Granollers a Pau Vergós entre 
1492 i 1493, i dos anys més tard 
l'artista moria, de manera que el 
seu germà Rafael va assumir-ne 
l'encàrrec. Però cinc anys després 
va morir Rafael, i el pare, Jaume 
Vergós, va fer-se càrrec del treball. 

Els Vergós havien treballat al ta-
ller de Jaume Huguet, un dels mà-
xims representants de la pintura 
gòtica catalana. Els historiadors 
també apunten que hi podien haver 
intervingut Pere Alemany i Fran-
cesc Mestre, així com els fillastres 
de Jaume Vergós, Joan i Climent 
Domènech. A més, les taules dels 
profetes s'atribueixen a Joan Gascó.

La venda per a l'Hospital 
L'exposició també explica com era 
la ciutat en el moment de la venda 
del retaule a principis del segle XX. 
La Junta de Museu de Barcelona el 

va adquirir el 1917 per 150.000 
pessetes i va entrar a formar part 
del Museu de Belles Arts de Bar-
celona –l'actual MNAC–. Aquesta 
venda va contribuir a finançar la 
construcció del pavelló central de 
l'hospital asil de la ciutat, que es 
va iniciar el 1914, així com algunes 
millores a l'església de Sant Este-
ve. Era una època d'un creixement 
ràpid de la ciutat, que entre 1900 
i 1930 va duplicar la població –a 
més, va annexionar el Lledoner el 
1922 i Palou el 1928– i va iniciar 
el procés d'industrialització –so-
bretot en el sector tèxtil–. La ciu-
tat necessitava serveis bàsics, així 
com noves infraestructures, com 
el nou hospital asil, que es va inau-
gurar el 25 de juliol de 1923. 

D'aquesta manera, el Museu 
dóna un contingut didàctic a l'ex-
posició, que permet conèixer no 
només l'estudi de l'art gòtic cata-
là, sinó també la transformació de 
Granollers als inicis del segle XX, 
amb la posada en funcionament 
d'altres equipaments, com l'esco-
la Pereanton, l'EMT, la biblioteca 
de la Tarafa i l'Escola Municipal de 
Música, així com un important di-
namisme associatiu. i M.ERAS

TAULES  Les imatges de l'ordenació, l'exaltació i la invenció del cos del retaule de Sant Esteve Protomàrtir de Granollers (d'esquerra a dreta)
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Nou sistema de càmeres amb lector 
de matrícula als accessos de la ciutat
GRANOLLERS. L'Ajuntament de 
Granollers instal·larà 13 càmeres 
de control amb lector de matrí-
cules als principals accessos de 
la ciutat per tal de detectar el pas 
de vehicles buscats per la policia 
–és a dir, que hagin estat robats 
o siguin sospitosos d'haver estat 
implicats en fets delictius–. El sis-
tema de seguretat, que s'alimenta 
de la base de dades de matrícules 
que comparteixen Mossos d'Es-
quadra i policies locals, emetrà 
una alarma a la comissaria de la 
Policia Local, de manera que per-
metrà la reacció immediata de les 
patrulles. A més, segons el cap de 
Policia, Lluís Colomer, una càmera 
d'ambient més àmplia amb imat-
ges de l'entorn permetrà veure en 
directe l'estat del trànsit i interve-
nir en cas d'incidència.

La licitació del nou sistema in-
clou, a més de les 13 càmeres a 
11 punts, la connexió amb cable-
jat de fibra òptica dels punts on 
s'instal·laran les càmeres amb la 
xarxa pròpia de l'Ajuntament, de 
manera que "aquesta estesa de 
fibra òptica permetrà que les 
imatges arribin ràpidament a la 
seu policial", indica Colomer, on 
hi haurà el centre de control. 

El projecte, que s'ha licitat en 
tres lots, té un pressupost de 
215.890 euros (IVA inclòs) –in-
cloent les càmeres a Roca Umbert 

[més informació a la peça destaca-
da de la dreta]–, amb un contracte 
de manteniment d'un any.

Els dispositius antics
Actualment hi ha algunes càme-
res de control de la mobilitat a la 
ciutat –com la del carrer Roger de 
Flor, per exemple– que, segons el 
regidor de Seguretat, Rudy Benza, 
han quedat obsoletes. Colomer 
afegeix que "són dispositius del 

segle passat, literalment" i al-
gunes estan trencades. "No som 
pioners en aquestes càmeres 
de lectura de matrícula. Molts 
municipis s'estan protegint 
amb aquest tipus de tecnologi-
es i nosaltres ens estem posant 
al dia", indica el cap de la Policia 
Local.

Benza afegeix que s'ha apostat 
per començar per la ciutat en el 
seu conjunt, amb càmeres a les vies 

principals d'entrada i sortida de la 
ciutat. Un cop vistos els resultats i 
el funcionament d'aquests disposi-
tius, es podrien anar incrementant. 

Més càmeres en aparcaments
De fet, Benza ha avançat que en 
una segona fase, el govern munici-
pal planteja introduir càmeres als 
aparcaments públics més grans 
de la ciutat –al Congost, Ponent i 
Jutjats–, on reconeix que s'hi han 

SEGURETAT  L'AJUNTAMENT VOL INSTAL·LAR 11 PUNTS DE CONTROL PER DETECTAR VEHICLES BUSCATS PER LA POLICIA, AIXÍ COM CONTROLAR EL TRÀNSIT

font: ajuntament /infografia: o.r.

Noves tauletes a la bibliotecaMarxa per reclamar la connexió en bici del Vallès 
Les biblioteques de Granollers ofereixen un 
nou servei de préstec de tauletes d'ús públic 
dins l'equipament. El nou servei vol ampliar 
el coneixement de la tecnologia mòbil entre 
els usuaris i reduir, així, l’escletxa digital.

Desenes de ciclistes van sortir diumenge de Palautordera per fer 
ruta fins a Granollers per reclamar rutes ciclistes entre municipis del 
Vallès Oriental per permetre la mobilitat en bicicleta. La reivindicació 
s'emmarca en el projecte EuroVelo, que reclama que una d'aquestes 
rutes europees passi per al comarca.

SOCIETAT

n El contracte municipal de subminis-
trament de càmeres també inclou un 
lot per al recinte fabril de Roca Umbert. 
De fet, l'Ajuntament ha licitat el sub-
ministrament d'un sistema de càmeres 
de videovigilància i els seus servidors 
informàtics corresponents, connec-
tades en xarxa, i integrades amb la 
infraestructura informàtica corporati-
va de Roca Umbert. La videovigilància 
s'ampliarà en el recinte amb càmeres 
al Centre Audiovisual, la nau Dents de 
Serra, el Centre d'Arts en Moviment, la 
Tèrmica, l'Espai d'Arts i els carrers ex-
teriors i actual aparcament. En total, 27 
noves càmeres i 22 unitats de senyalit-
zació de la zona videovigilada.

INCLOU MÉS EQUIPS 
DE VIGILÀNCIA 
A ROCA UMBERT

produït alguns robatoris i desper-
fectes a vehicles.

L'Ajuntament tampoc no des-
carta la instal·lació de càmeres al 
nucli antic, concretament a la zona 
comercial del centre, una actuació 
que fa un parell d'anys es va plante-
jar arran d'una onada de robatoris a 
establiments comercials. "Quan va-
lorem el funcionament d'aquests 
dispositius podríem suggerir a 
l'equip de govern noves càmeres 
a més entrades i sortides de la 
ciutat o al centre com a mesura 
de protecció", explica Colomer. 
Benza assegura que aquest tipus 
de tecnologies "s'estan imposant 
a Catalunya, seguint el model 
d'altres països europeus, com el 
Regne Unit". i M.E.
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El Servei de Cirurgia General de 
l'Hospital de Granollers ha intro-
duït una nova tècnica quirúrgica 
per al tractament de tumors de les 
glàndules suprarenals –situades 
sobre els ronyons, a l'abdomen–. 
Així, mentre la gran majoria dels 
centres hospitalaris realitzen 
l'extirpació de la glàndula adre-
nal –que genera l'adrenalina, i per 
tant, regulen la resposta a l'es-
trés– amb cirurgia laparoscòpica 
a través de l'abdomen, l’Hospital 
granollerí ha introduït l'adrena-
lectomia laparoscòpica retro-
peritoneal posterior. És a dir, que 
accedeix pel costat del cos del 
pacient, de manera que evita per 
complet l'accés a la cavitat abdo-
minal sense necessitat de contac-
te i manipulació de les vísceres 
abdominals. D'aquesta manera es 
redueix la possibilitat d'afectació 
intestinal, per la qual cosa la recu-
peració postoperatòria funcional 
és més ràpida.

Els avantatges d'aquesta tècnica 

obesos i els que tenen malalties 
greus del fetge. 

Aquesta tècnica la realitzen en 
l'actualitat poques unitats de ci-
rurgia endocrina del país i s'ha 
pogut implantar a Granollers grà-
cies a l'experiència, adquirida per 
la col·laboració amb l'Hospital 
Clínic de Barcelona, de la Unitat 
de Cirurgia Endocrina, formada 
pels doctors Mauro Valentini, Xa-
vier Mira i Gonzalo Iriondo.  

són un menor dolor postoperatori 
i un menor risc de complicacions 
abdominals. D'aquesta manera el 
pacient presenta una ràpida recu-
peració, amb unes cicatrius molt 
petites en la zona lumbar.

La majoria dels pacients po-
den beneficiar-se d'aquesta via 
d'abordatge, en especial les per-
sones amb adherències intraperi-
toneals secundàries a cirurgia 
abdominal prèvia, els pacients 

L'Hospital General de Granollers 
ha signat un conveni de col·la-
boració amb l'entitat sense ànim 
de lucre ActuaVallès per tal de 
fomentar la detecció precoç del 
VIH en la població del Vallès Ori-
ental. El conveni signat estableix 
que ActuaVallès farà proves ràpi-
des de VIH a les instal·lacions de 
l'Hospital cada dimarts de 15 a 19 
hores de manera gratuïta i confi-
dencial. Per poder realitzar-se la 
prova s'haurà de trucar prèvia-
ment a ActuaVallès al telèfon 93 
727 19 00, on es farà la citació de 
consulta.

L'execució de l'activitat es farà 
seguint els criteris i protocols de-
terminats pel Departament de Sa-
lut de la Generalitat en el marc de 
Pla d'Acció enfront del VIH 2016-
2020 pel compliment dels objec-
tius 90-90-90 fixats per UNAIDS 
–que el 2020 el 90% de les perso-
nes amb VIH coneguin el seu estat 
serològic respecte al VIH; que el 

90% de las persones diagnostica-
des amb el VIH rebin tractament 
antirretroviral de manera conti-
nuada, i que el 90% de las perso-
nes que reben teràpia antirretro-
viral assoleixin la supressió viral–.

Amb la promoció de la prova rà-
pida del VIH, l’Hospital General de 
Granollers i Actuavallès col·labo-
ren en aconseguir el primer objec-
tiu de detecció del 90% i s’ofereix 
la possibilitat de rebre tractament 
de manera continuada.

El retard diagnòstic a Catalunya 
es situa en el 44% dels casos i s’in-
crementa amb l’edat, de manera 
que arriba a ser del 59% en perso-
nes de més de 55 anys i es troba 
especialment en heterosexuals, 
que representen el 66% del total. 
En cas que la prova realitzada doni 
positiu, s'oferirà al pacient la pos-
sibilitat, si ho desitjam de passar a 
la Unitat de VIH de l'Hospital per 
tal de validar les proves i, si s'es-
cau, començar el tractament.  M.E.

L'Hospital i ActuaVallès 
faran proves gratuïtes 
de detecció del VIH

SALUT  EL SERVEI DE CIRURGIA DE L'HOSPITAL REDUEIX EL RISC DE COMPLICACIONS ABDOMINALS EL CENTRE SANITARI I L'ASSOCIACIÓ HAN SIGNAT UN CONVENI

Nova tècnica quirúrgica per als 
tumors a la glàndula suprarenal

hospital

QUIRÒFAN  Els doctors Valentini, Mira i Irondo apliquen la nova tècnica
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NATURA  El parc, integrat a la Xarxa Natura 2000, ocupa 171.000 metres quadrats a tocar del Congost

jordi ganduxé

El Pla de Barris de Bellavista ha 
obert, un any més, la convocatòria 
d'ajuts a la rehabilitació d'edificis, 
als quals podran optar les comuni-
tats de veïns d'edificis de més de 
25 anys entre el 18 de març i el 
30 d'abril d'enguany, sempre que 
compleixin tots els requisits sol·li-
citats. L’objectiu de les subvenci-
ons és ajudar a finançar els projec-
tes de rehabilitació que millorin la 
construcció, l’estructura, la funció 
i l’habitabilitat dels edificis. 

L'Ajuntament de les Franqueses 
ha posat a exposició pública el pla 
especial de catàleg de masies, ca-
ses rurals i altres construccions 
en sòl no urbanitzable del munici-
pi i dóna un termini d'un mes per 
fer-hi al·legacions. El pla estableix 
quins són els usos i activitats ad-
mesos en masies i cases rurals sus-
ceptibles de preservació o rehabili-
tació i marca les intervencions que 
s'hi poden fer respectant el valor 
arquitectònic i paisatgístic. 

LES FRANQUESES. Centenars de ve-
ïns i visitants van voler compro-
var sobre el terreny, dissabte al 
matí, la transformació de l'antiga 
gravera del pla de Llerona en un 
parc urbà de 17 hectàrees, a tocar 
del Congost. La zona de jocs infan-
tils va ser la més concorreguda, 
si bé també van cridar l'atenció 
la zona humida, al nord del parc, 
l'entorn del llac principal o la gran 

Club Ciclista i entrenaments del 
club d'atletisme A4elkm. 

Durant la sessió també es va ex-
plicar la transformació de l'espai 
en un parc, es van fer visites guia-
des per l'entorn i es va apuntar 
com serà la futura aula de natura 
i l'espai de restauració i serveis, 
una construcció pendent d'execu-
tar i que es durà a terme els prò-
xims mesos.  x.l.

extensió de prats. L'obertura del 
parc del Falgar i la Verneda va 
anar acompanyada d'una matinal 
d'activitats per a petits i grans. En-
tre d'altres, hi va haver un esmor-
zar, passejades en tren per tot el 
parc i tallers per als més menuts, 
així com una bona mostra d'acti-
vitats esportives: una sessió de 
canicròs, una passejada de marxa 
nòrdica, una pedalada a càrrec del 

EQUIPAMENTS  UNA MATINAL D'ACTIVITATS VA SERVIR DISSABTE PER OBRIR L'ESPAI AL PÚBLIC

Gran afluència de visitants en 
l'obertura del parc del Falgar

GRANOLLERS. L'edifici de la botiga 
de motos i bicicletes Basolí, que va 
tancar el 2014, ja és història des-
prés que l'últim mes s'hagi ender-
rocat. En el seu lloc, Construccions 
Pulido hi té projectats dos blocs 
d'habitatges, la meitat dels quals 
ja estan venuts. Així, l'edifici del 
carrer Alfons IV deixarà lloc a dos 
blocs  de 10 habitatges cadascun, 
un local comercial de 600 metres, 
una quarantena de places d’apar-

cament soterrades i trasters i una 
zona comunitària amb piscina a 
l'interior de l'illa. Un dels blocs tin-
drà accés per Alfons IV i l'altre pel 
carrer Palaudàries, per on hi haurà 
l'entrada de l'aparcament soterrat. 
Un dels edificis tindrà tres plantes, 
mentre que l'altre en tindrà dues. 
Construccions Pulido també és 
l'encarregada de la promoció que 
s'ha construït a la cantonada dels 
carrers Anníbal i Sant Jaume. 

URBANISME  HI HAURÀ VINT PISOS I UN LOCAL COMERCIAL

Convocatòria per 
rehabilitar edificis

El pla de masies,
a exposició pública

x.l.

ENDERROC Construccions Pulido és l'encarregada de dur a terme la promoció

L'Ajuntament de les Franqueses 
ha substituït, per 5.382 euros, l'en-
llumenat públic de la banda nord 
del pont de Bellavista. L'antic sis-
tema, format per columnes baixes 
de quatre metres, funcionava amb 
tubs fluorescents i difusors cilín-

drics, un model amb un rendiment 
poc eficient i energèticament més 
costós que el nou sistema, format 
per quatre columnes de vuit me-
tres d'alçada que funcionen amb 
tecnologia led. El nou sistema per-
met una reducció de la despesa 

Nou enllumenat a la banda 
nord del pont de Bellavista

energètica i és més respectuós 
amb el medi ambient pel que fa a 
contaminació lumínica.

D'altra banda, l'Ajuntament 
franquesí ha adjudicat a Catalana 
Electra i de Sanejament SLU la re-
novació de l'enllumenat del camp 
de futbol de Llerona per un im-
port de 35.937 euros (IVA inclòs), 
una instal·lació que, com el camp 
de futbol Corró d'Avall, també in-
corporarà il·luminació led. 

L'enderroc de Basolí
dóna pas a 20 habitatges
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P.- Per què es produeix un cop de 
calor? És greu?
R.-El cop de calor és una situació 
greu ocasionada per un augment 
incontrolat de la temperatura cor-
poral. Es produeix quan se sobre-
passen els mecanisme habituals 
de regulació de la temperatura de 
l’organisme a causa, bàsicament, 
de l’exposició perllongada a altes 
temperatures, exercicis intensos al 
sol, etc. Afecta diferents òrgans i 
cal no demorar el tractament, que 
consisteix bàsicament en refredar 
el pacient al més aviat possible 
(banyeres d’aigua freda, per exem-
ple) juntament amb altres mesures 
de suport vital.

P.-El meu nét té cucs a l’anus; 
quines mesures hem de prendre?
R.-Segurament el seu pediatre ja 
us deu haver indicat un tractament i 
us deu haver donat alguns consells. 
De tota manera és convenient –te-
nint en compte que hi ha probabi-
litats de contagi– investigar tots 
els membres de la família i, en tot 
cas, fer tots el tractament que hagi 
marcat el metge, ja que, a més de 
ser	 efi	caç,	 és	 bastant	 còmode	 de	
fer.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

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

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

GRANOLLERS. L'alentiment del pro-
jecte de rehabilitació del camp de 
futbol de Palou arran dels requeri-
ments de la Generalitat relacionats 
amb el possible impacte ambiental 
de l'equipament, sobretot per la 
proximitat amb el riu Congost, in-
clòs a la Xarxa Natura 2000, ha fet 
que la CUP hagi posat novament 
en valor les al·legacions que en el 
seu moment va presentar sobre 
el projecte. Les al·legacions feien 
referència a la mobilitat vinculada 
a l'equipament, l'afectació sobre 
l'entorn rural i el risc químic que 
comporten algunes empreses pro-
peres. "Palou és una zona que cal 
preservar; i el projecte de camp 
de futbol no és una rehabilitació, 
sinó una construcció nova que 
tindrà un gran impacte en la mo-
bilitat i l'entorn natural", expli-
cava divendres el regidor Eduard 
Navarro, qui recorda que el projec-
te preveu "un aparcament per a 
200 vehicles i una graderia per a 
prop de 1.000 persones".

La queixa de la CUP arriba des-
prés que el Departament de Ter-
ritori va trametre a l'octubre a 
l'Ajuntament una resolució que 
"en bona part ens dóna la raó". 
L'escrit alerta de l'impacte de 
l'equipament "sobre la fauna i la 
contaminació atmosfèrica" i re-
sol que "el promotor ha d'emetre 
un informe d'impacte ambiental 
sobre el projecte de remode-
lació del camp de futbol, ja que 
l'actuació prevista té efectes 
significatius sobre el medi am-
bient". Per això la CUP ha reclamat 
novament que es faci un estudi 
complet d'impacte ambiental, "no 

URBANISME  LA REGIDORA D'URBANISME ASSEGURA QUE EL PROJECTE TIRA ENDAVANT MALGRAT LA LENTITUD DEL PROCÉS

La CUP demana buscar una ubicació
alternativa al camp de futbol de Palou

una avaluació bàsica, com fins 
ara", i que s'estudiï més a fons la 
mobilitat que es generarà a l'en-
torn de l'equipament. "El Pla de 
Mobilitat ha quedat caducat en 
aquest àmbit, cal revisar-lo i vin-
cular-lo amb el PDU del Circuit, i 
tenir en compte aspectes com la 
contaminació atmosfèrica".

Un camp ja existent
La regidora d'Urbanisme, Mònica 
Oliveres, ha indicat que el projecte 
de remodelació del camp de futbol 
continua tramitant-se malgrat que 
el procés "és complex perquè 
s'intervé en un sòl qualificat com 
a no urbanitzable", i recorda que 
es tracta de remodelar un equipa-
ment esportiu ja existent. Oliveres 
retreu a la CUP que "parli de cons-
truir un nou estadi amb capacitat 
per a 1.000 persones, quan està 
pensat per a un màxim de 700", 
i assegura que el requeriment de 
la Generalitat d'ampliar l'estudi 

d'impacte ambiental "és normal 
en projectes com aquest". D'al-
tra banda, diu Oliveres, l'ampliació 
de l'estudi fa referència sobretot 
a l'impacte sobre la biodiversitat 
del riu –"plantegem la supressió 
del gual del carrer Arquímedes, 
cosa que l'ACA veu amb bons ulls 
i millorarà molt l'impacte en el 
riu"–, i afegeix que en cap cas no fa 
referència a la mobilitat, un estudi 
que "no és preceptiu en un camp 
d'aquestes característiques". 

Una altra ubicació
Davant del requeriment de la Ge-
neralitat, la CUP ha demanat que 
es busquin alternatives d'ubicació 
més integrades a la trama urbana, 
com l'espai que hi ha entre el parc 
del Lledoner i el carrer Ramon 
Llull, reservat en el pla general del 
2006 per a equipaments esportius. 
"L'equip de govern no ha justifi-
cat prou per què ha desestimat 
aquest espai, cal que ho expliqui 

La Generalitat insta l'Ajuntament a elaborar un estudi complet d'impacte ambiental
arxiu

PROJECTE  L'Ajuntament elabora ara un estudi aprofundit d'impacte ambiental 

molt bé", reclama Navarro, qui 
també demana un "debat obert 
de ciutat" sobre aquesta qüestió. 
"Palou és un espai agrari, d'eco-
nomia i de producció, i un con-
nector biològic a tocar del Con-
gost, no un parc d'esbarjo per 
a la gent de la ciutat", afegeix el 
cupaire Pep Medina en defensa de 
l'entorn rural de Palou. 

Mònica Oliveres, per la seva ban-
da, assegura que l'equip de govern 
aposta pel camp de Palou perquè 
"pensem que l'equipament pot 
ser positiu per a aquest sector", 
i afegeix que "si hem deixat de 
banda l'espai entre el Lledoner i 
el carrer Ramon Llull és perquè 
segons tots els estudis és massa 
petit". Amb tot, Oliveres conclou 
que l'equip de govern no es tanca 
a valorar altres ubicacions, i re-
treu a la CUP que "no hagi fet cap 
proposta" en aquest sentit durant 
més de dos anys. 

n La CUP també ha mostrat el seu ma-
lestar per la tardança amb què l’equip de 
govern ha contestat les seves al·lega-
cions, presentades fa gairebé dos anys, 
i que en bona part han estat desestima-
des. “Fa 15 mesos ens van donar res-
posta oral en una comissió informativa, 
però no ha estat fins aquest febrer que 
ens han respost per escrit una petició 
de juliol de 2017”, lamenta Navarro. Oli-
veres, per la seva banda, assegura que la 
resposta escrita ha arribat just després 
de tenir la resolució de la Generalitat.

RESPOSTA A
LES AL·LEGACIONS 
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GRANOLLERS. Dilluns, cap a les 
12.30 h, els Mossos d'Esquadra 
de l'Àrea Bàsica Policial de Grano-
llers van utilitzar per primera ve-
gada una pistola Taser a la ciutat 
per reduir un home que s'estava 
autolesionant amb un ganivet.

Els fets van succeir sota el pont 
del Congost, a la plaça de la Cons-
titució, on l'home, de 38 anys, 
s'havia produït diverses ferides. 
La Policia Local hi va acudir en ser 
alertada que l'home estava ferit i 
tenia una actitud agressiva.

La Policia va demanar suport 
als Mossos d'Esquadra, que hi van 

arxiu

SUCCESSOS  ELS AGENTS LI VAN DISPARAR UNA DESCÀRREGA PERQUÈ NO DEIXAVA EL GANIVET

Els Mossos redueixen amb 
una pistola Taser una persona 
que s'estava autolesionant

TASER Primer cop que s'utilitza a la ciutat

L’Audiència de Barcelona ha con-
demnat a cinc anys de presó dos 
veïns de Granollers acusats d’un 
delicte d’homicidi en grau de temp-
tativa i a pagar una indemnització 
d’1.263.956 euros a la víctima, Ser-
gio Mármol, un jove de Montcada 
i Reixac que pateix greus seqüeles 
físiques a conseqüència de la pa-
llissa que va rebre fa tres anys a la 
sortida d’una discoteca.

El tercer dels acusats ha estat 
condemnat per un delicte de lesi-
ons i haurà d’abonar una multa de 
sis euros diaris durant tres mesos. 

Els dos primers acusats estaven en 
presó preventiva des de feia un any 
i el tercer, que ja està en llibertat, 
ha estat a la presó tres anys i mig.

Els fets es remunten a la mati-
nada del 22 de novembre de 2015, 
quan a la sortida d'una discoteca 
de Malgrat de Mar hi va haver una 
baralla multitudinària entre dos 
grups de joves. Sergio Mármol va 
rebre un cop de puny a la cara de 
part d'un dels acusats, Mamare 
D.B., que el va tombar a terra.

En aquell moment, els altres dos 
acusats, Miquel P.S. i Ramon S.C., 

ajuntament

TRIBUNALS  ELS CONDEMNATS TAMBÉ HAURAN D'INDEMNITZAR LA VÍCTIMA AMB 1.263.965 EUROS

L'ABOCAMENT

Cinc anys de presó per 
la pallissa que va deixar 
un jove en cadira de rodes

que ja marxaven del lloc en cotxe, 
van ser alertats de la baralla i van 
tornar ràpidament amb el vehicle. 
Van baixar corrent i van clavar di-
verses puntades de peu, juntament 
amb l'altre acusat, al cap del jove 
que era a terra mig estabornit, pro-
vocant-li greus traumatismes crani-
oencefàlics. Arran d'això, el jove va 
estar sis mesos en coma profund i 
actualment té lesions neurològi-
ques irreversibles, pateix tetrapa-
rèsia, va en cadira de rodes perquè 
gairebé no s'aguanta dret, té pro-
blemes de mobilitat als dits de les 
mans, dificultats per mantenir el 
cap alçat i parlar, defectes d'oïda i 
visió, i disfàgia, cosa que l'impedeix 
menjar i beure amb normalitat. 

La família de Sergio Mármol 
s’ha mostrat indignada per la sen-
tència en considerar que les penes 
són massa lleus.  

Diverses patrulles de la Policia Lo-
cal i dues dotacions dels Bombers 
van participar dilluns a la tarda 
en l'extinció d'un foc que va afec-
tar fins a tres vehicles estacionats 
al carrer Joaquim Mir, al barri de 
Can Mònic.

Els Bombers van rebre l'avís a 
les 17.14 h de dilluns, i van despla-
çar al lloc dels fets dues dotacions. 
La intervenció va durar aproxima-
dament mitja hora, i a les 17.45 h 
el foc ja s'havia donat per extingit.

En l'incendi van resultar afec-
tats tres vehicles estacionats al 
carrer Joaquim Mir. Un dels cotxes 
va quedar totalment calcinat, un 
Audi, mentre que un altre vehicle, 
un Seat León, va quedar afectat 
per la part del davant, i un tercer, 
un Opel Astra, va quedar cremat 
per la part de darrere. 

El foc, del qual es desconeixen les 
causes, va generar una intensa co-
lumna de fum que va cridar l'aten-
ció de molts veïns de la zona. 

ES DESCONEIXEN LES CAUSES

Cremen tres
cotxes estacionats 
al carrer Joaquim 
Mir de Can Mònic

L'Ajuntament de Granollers, gràci-
es a la col·laboració ciutadana, ha 
pogut iniciar d'ofici un expedient 
sancionador contra un veí de la 
Garriga per abandonament d'un 
matalàs i altres residus al carrer 
Pius XII, la setmana passada.

La presumpta infracció està tipi-
ficada com a infracció lleu i la san-
ció a imposar pot ser de fins a 750 
euros segons preveu l'ordenança 
d'espais d'ús públic i civisme. 

CIVISME  

Sancionat un veí 
de la Garriga per 
llençar un matalàs 
al carrer Pius XII

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Les Franqueses del Vallès
15/03 Rosa Bachs Grau 92 anys
Granollers
11/03 María García Cerón 81 anys
11/03 Carlos Mora Mora 84 anys
11/03 Laurentina Bayona Vidal 81 anys
11/03 Pere Boter Guri 86 anys
12/03 Núria Vives Prats 44 anys
12/03 Manuel Pérez Mateo 68 anys
13/03 Àngela Juncà Soler 93 anys
13/03 Juan Rodríguez Sepúlveda 55 anys
13/03 Montserrat Soguero de la Cruz 49 anys
13/03 Paquita Garrigó Fermayer 95 anys
13/03 José Antonio Velasco Delgado 77 anys
14/03 Jesús Barrios Arimany 55 anys
14/03 Montserrat Cabrera Soto 46 anys
14/03 María Faus Bataller 79 anys
14/03 Albert Llobet Colomer 51 anys

15/03 Sebastià Novell Subirà 66 anys
15/03 Carmen Sánchez Guillén 96 anys
15/03 José Romero Reyes 74 anys
15/03 Encarna Rodríguez Nieto 59 anys
16/03 Antonio Navarrete Balart 91 anys
16/03	 Llorenç	Marcé	i	Ruiz	 73	anys
16/03 María Salguero Pavo 70 anys
16/03 Josep Ma Mestre Planàs 74 anys
16/03 Francisco González Gil 83 anys
16/03 José Amador Pitera 68 anys
17/03 Filomena Jané Carrencà 92 anys
17/03 Juana Vidal Martínez 84 anys
17/03 Manuel Apolo Penco 83 anys
17/03 José Cabrera Rodríguez 75 anys
17/03 Josefa Jiménez Rodríguez 56 anys
18/03 Juan José Martín Martín 65 anys
18/03 Elisa Crisolino Barrasa 87 anys

desplaçar quatre patrulles i que 
van actuar amb escuts i protec-
tors. Segons fonts del cos policial, 

els agents van intentar 
negociar amb l'home 
perquè deixés anar el 
ganivet, però no va acce-
dir-hi. Per por que con-
tinués autolesionant-se, 
van decidir fer ús de la 
pistola Taser.

Després de la descàr-
rega elèctrica, l'home va 
quedar estabornit uns 
segons i va deixar anar el 
ganivet. Seguidament el 

Sistema d'Emergències Mèdiques 
(SEM) el va traslladar a l'Hospital 
de Granollers, on va ser atès.  
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El projecte de l’Escola Rase neix de l’im-
puls d’un grup de professionals amb una 
dilatada experiència en l’àmbit educatiu, 
tots ells vinculats a Escola Gilpe, centre 
concertat amb més de 50 anys d’història 
a La Llagosta.

Escola Rase, que s’allotja a les instal·la-
cions de l’antiga tèxtil homònima a Car-
dedeu, es concep com un projecte dinà-
mic, viu, innovador i inquiet. 

Fent de l’alumne el protagonista del 
seu procés d’aprenentatge, potencia les 
habilitats comunicatives, la creativitat 
i el pensament crític amb la intenció de 
formar i acompanyar les futures persones 
que transformaran en positiu els seus en-
torns de desenvolupament, ja siguin per-
sonals, professionals i socials.

Conscients de la importància de la 
singularitat i individualitat en el procés 
d’aprenentatge, plantegen una escola 
d’una sola línia  que permeti escolaritzar 
des de P3 fi ns a la 4t de la ESO amb ratios 
molt reduïdes, màxim 16 infants per aula, 
per tal de facilitar el camí de cada alumne.

Escola Rase vol formar persones que 
siguin agents de canvi per transformar 
la societat del futur i preparar-los per un 

món global. Aquesta preparació té com a 
base el treball de les llengües, amb un pla 
d’estudis trilingüe, que estableix un mí-
nim del 50% d’hores lectives en anglès, i 
la resta en català i castellà.

Fruit del compromís d’aquesta vi-
sió educativa amb l’experimentació i la 
descoberta vivencial aposten pel model 
STEAM (Science, Technology, Enginne-
ring, Arts & Maths) que identifi ca proble-
mes reals i cerca solucions en un procés 
d’aprenentage signifi catiu que activa la 
curiositat, la creativitat, l’anàlisi i el tre-
ball en equip.

Rase serà una escola oberta i propera, 
receptiva a les necessitats de les famí-
lies. Per tal d’afavorir la conciliació de la 
vida laboral amb la familiar, contempla 
un horari fl exible d’entrada de 8h a 9h i 
un horari lectiu fi ns les 17:30h. També, 
un servei de menjador amb aliments de 
proximitat i assessorament nutricional 
per part de professionals.

Amb tots aquests propòsits arrenquen 
el seu camí el proper curs amb la inten-
ció de consolidar-se com un element que 
aporti valor a la xarxa educativa de la co-
marca.

Escola Rase, un nou projecte 
educatiu arriba a Cardedeu
El centre, que aposta per una formació trilingüe, innovadora i d’alta qualitat basada en el model 
STEAM, començarà el seu primer curs amb un màxim de 16 alumnes de P3

–D'on neix la iniciativa de Rase?
–D'un somni: un grup de professors de l'escola Gil-
pe ens vam trobar amb l'oportunitat de disposar 
de les instal·lacions de l'antiga tèxtil Rase. El pro-
pietari ens va oferir l'espai, que estava en desús 
des de feia any i mig i que havia acollit usos edu-
catius, i vam imaginar un projecte nou, sense les 
limitacions que ens trobem a Gilpe, d'espai i ràtios 
elevades, i en un entorn sociocultural diferent.

–Sense limitacions i, per tant, no concertat...
–Exacte, perquè ens hauria encotillat. Defensem 
un ensenyament públic òptim i de qualitat, però 
ha de ser un dret, no una obligació. Nosaltres hem 
de tenir la llibertat de poder proposar un model 
educatiu alternatiu i les famílies també han de te-
nir la llibertat per poder triar-nos. Som una escola 
privada amb un projecte educatiu innovador i de 
molta qualitat, no massifi cat, amb una sola línia i 
un màxim de 16 alumnes per aula, ràtio baixa que 
és clau en models educatius d'èxit com Finlàndia.

–La vostra, amb Gilpe, ja és una història d'èxit...
–Ens va esperonar molt a afrontar nous reptes el 
fet que l'any passat el centre que tenim a la Lla-
gosta fos un dels millors centres de l'àrea Vallès 
Oriental-Maresme d'entre els 245 que van sotme-
tre's a l'anàlisi de competències bàsiques de la Ins-
pecció d'Ensenyament. De cinc matèries (anglès, 
català, castellà, medi i matemàtiques) vam quedar 
entre els primers i els quarts en totes elles.

–Com defi niries el projecte pedagògic de Rase?
–Està forjat des de la il·lusió i des del convenci-
ment que hi ha demanda per una escola privada 
com la nostra a Cardedeu i entorn, com a comple-
ment a una molt bona oferta educativa existent. 
Ens emmirallem en casos d'èxit pedagògic i no te-
nim un esquema tancat de com hem de ser; és un 
aprenentatge constant amb la incorporació de les 
noves oportunitats que sorgeixin.

–Teniu com a leit motiv el fet de ser change 
makers, catalitzadors de les habilitats i talents 
que afl oren en cada nen i nena.
–Sí, tenim com a base esdevenir agents de can-
vi perquè l'alumnat desenvolupi la seva potencial 
creativitat, habilitat personal, sentit crític, resilièn-
cia i capacitat de transformació de la realitat. Som 
del parer que la millor herència que uns pares po-
den donar als seus fi lls no és patrimoni o actius 
fi nancers, sinó una sòlida formació i valors. De fet 
la gent que s'interessa per nosaltres coincideix 
molt en aquesta visió: trobem gent molt dinàmica, 
inquieta, compromesa i amb ganes de canviar les 
coses.

ENTREVISTA A: 

HÉCTOR GIL, 
impulsor de l'escola Rase

Cada alumne 
tindrà un 
futur singular
que nosaltres 
ajudarem
a construir

 info@escolarase.cat | www.escolarase.cat | Avinguda de Jaume Campmajor, 9 · Cardedeu
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La Mútua de Granollers va celebrar 
divendres la 4a edició del Dia de La 
Mútua amb un concert al Teatre 
Auditori. Després de rebre els socis 
de l'entitat amb un aperitiu servit 
per El Gato Verde i un concert de 
la coral Amics de la Unió, va actuar 
al Teatre Auditori la FSO Big Band, 
una de les millors big bands del 
moment i que ha inclòs Granollers 
en la seva gira per l'Estat. La banda 
va interpretar l'espectacle La millor 
música en clau de jazz, que trans-
portava els assistents a les millors 
bandes sonores de les pel·lícules 
més emblemàtiques de Hollywood. 

A la mitja part del concert es va 
fer el lliurament del xec de la cam-
panya anual Somriures que curen, 
en què La Mútua col·labora amb 
alguna causa benèfica relacionada 
amb la salut. Enguany, la dona-
ció dels diners recaptats –27.772 
euros– va ser per a la Fundació 
Pasqual Maragall per a la recerca 

SOLIDARITAT  'SOMRIURES QUE CUREN' HA RECAPTAT PER A LA FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL

La Mútua dóna 27.772 euros 
per a la lluita contra l'Alzheimer

mútua de granollers

DIA DE LA MÚTUA  L'entitat va celebrar divendres la seva festa anual al TAG

sobre l'Alzheimer.
La quantitat d'enguany ha supe-

rat els diners recollits en les tres 
edicions anteriors, aleshores des-
tinats a la lluita contra el càncer 
infantil a l'Hospital Sant Joan de 
Déu. Entre les accions que s'han 
dut a terme per recaptar diners 

hi ha hagut la venda de polseres, 
una xerrada sobre l'Alzheimer, 
una fila zero en la festa del Dia de 
La Mútua i un partit d'handbol en-
tre els equips sèniors del BM Gra-
nollers i les seleccions catalanes 
d'handbol, que van recaptar més 
de 6.000 euros.   

GRANOLLERS. Amb l’objectiu de 
continuar creixent i consolidar 
encara més l’associació REIR –Re-
cursos Educatius per la Infància 
en Risc–, dedicada des de fa gaire-
bé 12 anys a gestionar projectes i 
accions per a la millora de la situa-
ció dels col·lectius en risc d’exclu-
sió social a la comarca, principal-
ment de la infància, s’ha constituït 
la Fundació REIR, una nova eina 
contra el risc d’exclusió social. La 
presentació de la nova fundació 
va tenir lloc dilluns al Casino da-
vant més de 70 persones, entre les 
quals alcaldes, regidors, tècnics 
de serveis socials i empresaris 
del Vallès Oriental. El president 
de l’associació i patró de la nova 
fundació, Jordi Llavina, va indicar 
que REIR havia de fer aquest pas 
per consolidar la sostenibilitat de 
l’entitat, que ara podrà “accedir a 
un model de fiscalitat més favo-
rable, tant per a nosaltres com 
per aquells que amb les seves 
aportacions fan possible la vi-
abilitat dels nostres projectes”.

Dani Julià, president de la funda-
ció, assegurava que la nova entitat 
jurídica “dóna més capacitat de 
gestió per crear respostes inte-
grals a les necessitats socials, 
garantint els valors de transpa-
rència, rigor i bones pràctiques 
que cal exigir a qualsevol entitat 
del tercer sector”, i presentava els 
sis primers programes d’acció que 
es començaran a treballar. Seran 
incidir en problemàtiques detec-
tades en reunions amb els agents 
implicats en la gestió dels serveis 

socials del territori; promoure un 
estudi d’intervenció integral so-
bre les persones sense sostre de 
la comarca; garantir l’accés a les 
activitats extraescolars per a més 
de 120 infants en risc d’exclusió 
social o vulnerabilitat; orientar 
mitjançant mentoria a joves i ado-
lescents; activar un servei integral 
per a dones; i crear un banc de re-
cursos i un servei d’intervenció en 
violència filio-parental.

Esther Cabanes, directora gene-
ral d’Atenció a la Infància i l'Ado-
lescència, remarcava la importàn-
cia de l’atenció de les empreses 
del tercer sector, posava en valor 

la tasca de REIR en relació amb 
"l'educació, l’entorn familiar i 
el barri", i destacava que el pri-
mer projecte de REIR fos un Cen-
tre Residencial d’Acció Educativa.

Finalment, l’alcalde Josep Mayo-
ral destacava que davant proble-
mes socials com els actuals no 
n’hi ha prou amb el paper de l’ad-
ministració. “És imprescindible 
que hi hagi una societat vital, 
forta i organitzada i generar 
espai per les aliances; el futur 
es diu suma i fa falta gent com 
REIR que generi històries i posi 
recursos sobre la taula”, deia. 

L'associació REIR 
esdevé una fundació i 
engega nous projectes 
contra l'exclusió social

CIUTADANIA  L'ENTITAT ENGEGA ENGUANY SIS NOUS PROJECTES

La Taula de Salut Mental de Gra-
nollers ha convocat el concurs de 
disseny per escollir la imatge de 
la samarreta de la caminada que 
es farà a l'octubre pel Dia Mundial 
de la Salut Mental. El concurs està 
obert a majors de 16 anys i cal pre-
sentar-hi dissenys inèdits. La com-
posició ha d'incloure el lema Cami-
nada per la Salut Mental Granollers 
2019, i es poden enviar les propos-
tes fins al 3 de juny a samarretaca-
minadasalutmental@gmail.com. 

Concurs de disseny
de samarreta per al 
Dia de Salut Mental

La nova fundació podrà 
recórrer ara al sector
privat per finançar els 
seus projectes socials

Dissabte (17 h), la sala Sant Esteve 
de la parròquia de Sant Esteve de 
Granollers organitza un acte benè-
fic per recaptar diners a favor de 
la botiga de Càritas ReIntegra, si-
tuada al carrer Sant Jaume, 34. La 
botiga, oberta el novembre pas-
sat, renova l'estoc cada dimarts, i 
comprant el seu material s'ajuda a 
mantenir 77 llocs de treball d'in-
serció social a tot Catalunya, ja 
que la roba que s'hi ven, de segona 
mà, prové de la planta de tracta-

ment i neteja de Sant Esteve Ses-
rovires després de ser recollida 
als contenidors de Càritas. La bo-
tiga, a més, dignifica l'atenció dels 
usuaris derivats de Serveis Soci-
als de la ciutat, que a través d'uns 
vals de compra tenen les mateixes 
prestacions que la resta de clients. 
L'acte solidari consistirà en l'actu-
ació el grup de teatre Flors i Violes 
de Granollers, que oferirà el seu 
darrer músical. L'entrada és lliure 
amb aportació voluntària. 

Musical de Flors i Violes en
favor de la botiga de Càritas
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L'associació Amics d'El Xiprer 
s'ha proposat arribar als 1.000 
associats. Per fer-ho, fa una crida 
a trobar 150 persones disposades 
a col·laborar amb 10 euros cada 
mes, uns diners que es destinen 
íntegrament a finançar els cinc 
projectes que promou la Funda-
ció El Xiprer, dedicada a acollir, 
acompanyar i recuperar perso-
nes que pateixen situacions de 
fragilitat, precarietat i exclusió 
social. Els projectes són el banc 
d'aliments i els vinculats a la casa 
d'acollida –esmorzar, dinar, car-
rer i pisos d'acollida–. De tots ple-
gats se'n beneficien actualment 

SOLIDARITAT  PROMOU LA CAMPANYA 'ANEM A 1.000!' AMB L'OBJECTIU D'ARRIBAR A 1.000 SOCIS

Amics d'El Xiprer busca 150 nous
socis que aportin 10 euros al mes

el xiprer

'ANEM A 1.000'  És el lema de la campanya d'Amics d'El Xiprer per passar de 850 a 1.000 associats

3.300 persones, de les quals 3.070 
són al banc d'aliments. "Són xi-
fres que es mantenen any rere 
any, però el que caldria és re-
duir-les", diu Natàlia Sanchis, 
gestora de la Fundació El Xiprer. 
Per mantenir els projectes, Amics 
d'El Xiprer s'ha proposat ampliar 
la seva aportació anual a la funda-
ció, que ara és de 120.000 euros, 
el 41% del seu pressupost, i la ma-
nera de fer-ho és ampliant el total 
d'associats. "Ara estem estan-
cats en 850 socis, i la idea és ar-
ribar als 1.000", diu Sanchis. Per 
assolir aquesta xifra han iniciat la 
campanya Anem a 1.000! i col·la-

boren amb entitats de Granollers, 
les Franqueses, la Roca i Canove-
lles, els quatre municipis als quals 
dóna servei El Xiprer. Una de les 
últimes activitats va ser durant la 
Gran Fira al Carrer de Gran Cen-
tre, on van registrar 13 socis nous.

Durant el 2018, El Xiprer va ser-
vir 7.119 esmorzars a persones jo-
ves en situació irregular o nouvin-
gudes, 9.704 dinars a persones amb 
problemes d'exclusió social, 11.376 
lots d'aliments i es van atendre fins 
a 4.846 persones. A més, també es 
va habilitar un pis per a una família 
i es van atendre tres persones sen-
se sostre al pis d'acollida. 

Representants municipals de Gra-
nollers i les Franqueses, el De-
partament d'Educació, el Síndic 
de Greuges, la Federació de Mu-
nicipis de Catalunya, l'Associació 
Catalana de Municipis i més de 
100 municipis de més de 10.000 
habitants, han signat aquesta set-
mana al Parlament el pacte per 
combatre la segregació escolar 
a Catalunya, un document que 
preveu, entre d'altres, canviar el 
decret d'admissió d'alumnes per 
garantir-ne un repartiment més 
equitatiu als centres.

Els signants subscriuen així un 
compromís per a l'èxit educatiu i 
per combatre els desequilibris en 
la composició social de l'alumnat 
als centres, barris i municipis. 

Els eixos principals per mini-
mitzar la segregació escolar són 
augmentar la dotació pressupos-
tària en educació i els recursos 
per a escoles i instituts, així com 
coresponsabilitzar tots els cen-
tres en l'escolarització equilibra-
da dels alumnes. La segregació 
escolar es produeix quan en un 
centre o una àrea concreta es con-
centra un volum elevat d'alumnat 
socialment desfavorit i que no és 
representatiu de la composició 
social de la zona d'escolaritza-
ció. Així, el pacte vol equilibrar la 
composició de l'alumnat.

Amb tot, el pacte comença sen-
se el consens d'entitats com la 
FaPaC, USTEC-STEs, CGT, AEP, 
SEPC, SE i Front d’Estudiants. 

Granollers implica
els joves en la lluita 
contra el canvi climàtic

MEDI AMBIENT  JUNTAMENT AMB SET SOCIS EUROPEUS MÉS

EDUCACIÓ  PER UN REPARTIMENT MÉS EQUITATIU DE L'ALUMNAT

Granollers i les Franqueses, 
contra la segregació escolar

Granollers va acollir el 5 i 6 de març 
una primera reunió per posar en 
marxa el projecte EYES: Engaging 
Youth in Sustainable Energy Plan-
ning. El projecte pretén incentivar 
la participació dels joves en la pla-
nificació energètica i climàtica sos-
tenible a escala local. Impulsat per 
vuit socis de sis països europeus, 
combat la desigualtat en l’educació 
i en la representació pública dels 
joves, especialment dels col·lectius 
més vulnerables, i lluita contra el 
canvi climàtic. 

L'Ajuntament de Granollers for-
ma part del consorci de socis junta-
ment amb altres entitats, agències, 
consultores i escoles de Dinamarca, 
França, Itàlia, Bulgària, Polònia i 
Espanya. Per desplegar el projecte 
cada soci de cada país estableix una 
xarxa amb socis locals per arribar a 
joves vulnerables i crea un consell 
assessor per identificar joves inte-
ressats en la planificació energètica 
i climàtica. També crea un equip 
d’intervenció juvenil per fomentar 
el diàleg i mobilitza i capacita els jo-
ves perquè contribueixin a millorar 
els plans locals i s'involucrin en la 
lluita contra el canvi climàtic.

La trobada dels impulsors a Gra-
nollers va servir per intercanviar 
experiències i bones pràctiques 
desenvolupades a diversos països. 
També es van abordar els àmbits 
d’actuació del projecte, el calenda-
ri, el pla de comunicació i la gestió 
econòmica i organitzativa. La pro-
pera trobada serà al setembre a 
Sødeborg, Dinamarca.

El projecte EYES forma part del 
programa Erasmus + en l’àmbit 

Inclusió Social i Valors Comuns: 
educació, formació i joventut. La 
durada del projecte és de 2 anys, 
està dotat amb un pressupost de 
621.036 € finançat en un 80% per 
la Unió Europea. Granollers té un 
pressupost de 46.319 €, dels quals 
29.210 són per a la contractació 
de personal per desenvolupar tas-
ques derivades del projecte. 

Del dimecres 27 de març al dime-
cres 3 d'abril el Museu de Ciències 
Naturals La Tela acollirà l'exposició 
MyEcoschool, un projecte interna-
cional interdisciplinari creat per 
l'alumnat de 4t d'ESO dels instituts 
Celestí Bellera de Granollers i el Ly-
cée d’Arsonval de París. L'objectiu 
del projecte és que els dos instituts 
esdevinguin escoles verdes cen-
trant-se en cinc temes: energia, ai-
gua, residus, transport i biodiversi-
tat. El projecte permet focalitzar-se 
en el treball en equip i en l'ús d'una 
llengua estrangera com a llengua 
vehicular. Té una durada de quatre 
mesos i consta d’un intercanvi a Pa-
rís realitzat al gener per comparar 
l'estat inicial dels dos centres. Els 
alumnes francesos seran la setma-
na vinent a Granollers. 

L'alumnat del 
Bellera exposa el 
seu treball a La Tela

L'Ajuntament de Granollers con-
vida els joves de la ciutat a pre-
sentar les seves candidatures per 
representar Granollers en el curs 
Hiroshima and Peace, organitzat 
per la Universitat d’Hiroshima i la 
xarxa internacional d'Alcaldes per 
la Pau del 30 de juliol al 9 d'agost a 
Hiroshima. Entre les persones que 
es presentin al concurs, Grano-
llers seleccionarà fins un màxim 
de tres que seran les que propo-
sarà al secretariat internacional 
de la xarxa, qui escollirà finalment 
nou finalistes, tres japonesos i sis 
d’arreu del món. La beca cobreix 
el viatge, l’allotjament, les activi-
tats i les dietes durant els dies del 
curs. La data límit per presentar 
les sol·licituds, a l'OAC o a través 
del web municipal, és el 5 d'abril. 

Compromís amb Síria
També en el marc de la xarxa in-
ternacional Alcaldes per la Pau, de 
la qual és vicepresident l'alcalde 

de Granollers, Josep Mayoral, va 
recordar-se la setmana passada el 
8è aniversari de la guerra de Síria. 
Les dades de morts, ferits, despla-
çats i refugiats situen el conflicte 
com una de les crisis humanità-
ries més greus del segle XXI. Per 
això, amb l’objectiu d’escoltar en 
primera persona les veus del con-
flicte, analitzar la situació que es 
viu al país i reflexionar sobre el 
paper dels municipis en aquesta 
crisi humanitària, la xarxa d'Al-
caldes per la Pau i Fundipau van 
organitzar la jornada Vuit anys 
de conflicte a Síria. El paper dels 
ajuntaments: solidaritat, acollida 
i construcció de pau. La sessió va 
acollir diverses taules rodones, 
una de les quals amb la participa-
ció de Mayoral, en què van partici-
par sirians residents a Catalunya, 
analistes i representants del món 
local. Al final de l’acte va llegir-se 
una declaració de suport i solida-
ritat amb les víctimes. 

CIUTADANIA  ACTIVITAT DE LA XARXA ALCALDES PER LA PAU

Beca per assistir al curs 
Hiroshima and Peace al Japó

Cada soci de cada
país crea una xarxa
de socis locals per arribar 
a joves vulnerables
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Segueix-nos a twitter: @diba

Arribar a dalt de tot d’una muntanya, fer un cim, sempre com-
porta una sensació de culminació, de creuar la meta, d’objectiu 
acomplert. Si a més a més aquest cim és el més alt d’un territori, 
o dels més estimats, o dels que el seu nom s’associa a llegendes 

o a moments històrics, aleshores aquestes sensacions encara 
s’incrementen. En les següents línies recollim els que conside-
rem els cims més mítics de les comarques de Barcelona, tots re-
comanables de conèixer-los i provar d’arribar al capdamunt!  

Els cims més mítics
Un recorregut per les muntanyes emblemàtiques de les comarques de Barcelona

MONTSERRAT. PIC DE SANT JERONI 1.236 mmPEDRAFORCA (EL BERGUEDÀ)

Pedraforca
Si de muntanyes emblemàtiques 
parlem, sens dubte el llistat l’ha 
d’obrir el Pedraforca, el cim més 
alt de la demarcació de Barcelo-
na, amb 2.506,4 m. Allò que el fa 
atractiu, però, no és tant l’altura, 
que també, sinó sobretot la pecu-
liar forma, amb els dos pollegons i 
l’enforcadura, i el fet de no formar 
part de cap serralada, alçant-se ma-
jestuós en mig del paisatge. Hi ha 
diversos camins per pujar-hi, però 
cal tenir en compte que es necessita 
una certa preparació física. 

Els 4 del Montseny
Uns diuen que el cim més mític del Montseny és el 
Matagalls, d’altres diuen que ni parlar-ne, que és el 
Turó de l’Home (1.706 m), que per això és el més 
alt; hi ha qui sent especial debilitat per les Agudes; 
i encara qui prefereix el Turó de Tagamanent, que, 
tot i ser força més baix que els anteriors (1.056 m), ja 
comptava amb un castell que el coronava l’any 945, 
i on avui hi ha l’església de Santa Maria, d’origen 
romànic. Serem salomònics i direm que cadascun 
té els seus atractius i és tota una experiència endin-
sar-s’hi i arribar al cim, com han fet tants milers de 
caminadors en aquesta pàtria de l’excursionisme 
que és el Parc Natural del Montseny, declarat per la 
UNESCO Reserva de la Biosfera.

Sant Jeroni
Montserrat és mítica tota ella, 
però el seu cim culminant és 
Sant Jeroni, amb 1.236 m, i 
punt de confluència de tres co-
marques: Anoia, Bages i Baix 
Llobregat. Fa uns quants anys 
era més fàcil arribar dalt grà-
cies al vertiginós funicular aeri 
que s’enfilava per la paret del 
serrat del Moro; avui toca fer 
una excursió des de l’esplanada 
del monestir, amb centenars de 
graons que ens esperen i algun 
fort pendent. 

La Mola
És la muntanya més alta del Parc Natu-
ral de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, 
amb 1.102 m, i també el lloc on es troba 
el monestir romànic de Sant Llorenç. 
Els seus cingles li confereixen una fe-
somia singular, i pel camí es troben 
formacions espectaculars, com ara el 
monòlit del Cavall Bernat. Pujar-hi no 
comporta grans dificultats, i més tenint 
en compte que amb vehicle motoritzat 
s’arriba als 800 m. La Mola comparteix 
protagonisme en el Parc Natural amb 
el Montcau, no gaire més baix (1.056 
m).  

Al Berguedà, més enllà del Pedraforca, hi ha molts altres cims que superen els 2.000 m: el Puigllançada, el Cap de la Gallina 
Pelada, el Cap d’Urdet, les Penyes Altes de Moixeró...

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

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

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

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

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

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

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

LLOGUERS / VENDA (Granollers)

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

OFERTES

GRANOLLERS. La primera tinenta 
d'alcalde de Granollers, Alba Bar-
nusell, formarà novament tàndem 
amb Josep Mayoral. La regidora, 
que presentava l'acte en què l'al-
calde es presentava com a candi-

on també explicava les motivaci-
ons que l'havien portat a tornar 
a encapçalar la llista del PSC a la 
ciutat. L'actual alcalde, que va 
prendre possessió del càrrec per 
primer cop el 2004, va reconèi-
xer que en aquesta ocasió va tenir 
dubtes sobre si "encara és el meu 
moment", però que el suport dels 
seus companys i de la ciutadania, 
així com la situació del país, l'han 
dut a tornar-se a presentar.

A més, Mayoral explicava que 
vol tancar quatre projecte trans-
formadors per a la ciutat: el centre 
de radioteràpia, la residència de 
gent gran, el mundial d'handbol fe-
mení que se celebrarà a Granollers 
el 2021 i la vertebració de la xarxa 
europea d'Alcaldes per la Pau.

Mayoral estava acompanyat a les 
primeres fileres de la sala del secre-
tari d'organització del PSC, Salva-
dor Illa, i de regidors i militants del 
partit a Granollers i pobles veïns.  

dat del PSC a la reelecció en els 
propers comicis municipals del 26 
de maig, tornarà a ser la número 2 
de la llista socialista a Granollers.

Mayoral ho avançava dissabte a 
la sala petita del Teatre Auditori, 

El cap de llista de Junts per Grano-
llers, Àlex Sastre, i l'expresident de 
la Generalitat Artur Mas sopaven 
dilluns amb uns 120 militants i sim-
patitzants en un acte que obria la 
precampanya a l'Hotel Granollers. 
Prèviament se celebrava l'assem-
blea extraordinària per aprovar la 
llista electoral, que es farà pública 
gradualment els propers dies.

Artur Mas, que fa quatre anys 
ja acompanyava el candidat gra-
nollerí a la campanya, desitjava 
que les eleccions del 26 de maig 
"signifiquin l'emergència indis-
cutible" d'Àlex Sastre. En aquest 
sentit, el candidat demanava als 
assistents "no que feu campa-
nya, sinó que expliqueu a la 

gent de la nostra ciutat que hi 
ha la possibilitat de fer un canvi 
i que l'hem de saber aprofitar".

Tant Sastre com Mas entenen els 
comicis municipals també en clau 
de país. "Amb el que estem vivint 
no es pot dissociar", deia Mas. El 
candidat granollerí afegia que com 
a candidat a l'Alcaldia té molt clar el 
projecte de país: vol un país lliure.

Pel que fa a l'àmbit local, Sas-
tre insistia en la necessitat d'im-
pulsar un campus universitari a 
Granollers i potenciar la formació 
professional, així com corregir i 
millorar la recollida de residus. A 
més, recordava el seu compromís 
de limitar a un màxim de dos man-
dats el període a l'Alcaldia.  M.E.

Artur Mas vol que el 26-M 
"signifiqui l'emergència 
indiscutible" de Sastre

jordi ganduxé

POLÍTICA  L'ALCALDE ASSEGURA QUE ES PRESENTA A LA REELECCIÓ PER TANCAR PROJECTES JUNTS PER GRANOLLERS CELEBRA UN SOPAR DE CAMPANYA

Alba Barnusell repetirà com a 
número 2 del PSC amb Mayoral

TÀNDEM  Mayoral va presentar la número 2, Alba Barnusell

m.e.

SALUTACIONS  Artur Mas va arribar a la sala acompanyat d'Àlex Sastre

TRES AUTOCARS DE 
L'ANC DE GRANOLLERS 
VAN ANAR A MADRID
Dissabte de bon matí tres autocars or-
ganitzats per l'ANC de Granollers van 
sortir de l'avinguda del Parc, amb unes 
160 persones, per participar a les 18 
h a la manifestació de Madrid sota el 
lema L'autodeterminació és un dret, no 
un delicte. L'ANC hi va dur una pancar-
ta amb les cares dels presos polítics i 
exiliats catalans. Altres granollerins es 
van desplaçar a la mobilització a Ma-
drid en vehicle privat i altres mitjans de 
transport.

anc

PARTICIPACIÓ VALLESANA A LA MANIFESTACIÓ 'L'AUTODETERMINACIÓ NO ÉS DELICTE'

Xerrada sobre Veneçuela a l'Anònims
Avui, dijous (19 h), el restaurant llibreria Anònims acollirà la xerrada So-
birania a Veneçuela davant les ingerències i l'intent de cop d'Estat, amb 
la participació d'Antonio Martínez, del consolat de Veneçuela a Barcelo-
na; Aina Tella, responsable de relacions institucionals de la CUP, i Robert 
Morral, d'Ítaca, organització internacionalista dels Països Catalans.  
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

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

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

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

Ciutadans (Cs) ha anunciat que 
presentarà davant la Junta Electo-
ral de Zona de Granollers –un cop 
hi arribin les credencials dels par-
tits, una petició perquè els edificis 
públics, entre els quals els ajunta-
ments de Granollers i les Franque-
ses i el Consell Comarcal, retirin 
"la simbologia partidista".

En concret, Cs reclama al PSC de 
Granollers que retiri el llaç groc 
de la façana de l'ajuntament "per 
garantir la neutralitat de la ins-
titució", així com a l'Ajuntament 
de les Franqueses i al Consell Co-
marcal del Vallès Oriental que tre-
guin la pancarta per reclamar la 
llibertat dels presos polítics.

El responsable d'Acció Institucio-
nal de Cs al Vallès Oriental i Osona, 
Francisco Javier González, ha mani-
festat que "ens sembla una pena 
que l'alcalde socialista de Grano-
llers miri cap a una altra banda, 

Junta Electoral perquè retirés el 
llaç groc durant la campanya elec-
toral. Finalment, el consistori ho 
va fer després de rebre el requeri-
ment de la junta electoral de zona.

Cs també ha denunciat els ajun-
taments de la Roca, Vilanova, Car-
dedeu i la Garriga, entre d'altres, 
així com la biblioteca pública de 
Llinars, el Jutjat de Pau de Carde-
deu, el centre cívic de la Torreta i la 
masia de Can Ramis a Sant Celoni.

El PP també
El PP també s'ha sumat a la guerra 
contra els llaços grocs i el candidat 
granollerí, Jaime Gelada, ha presen-

arxiu

POLÍTICA  CIUTADANS DENUNCIA TAMBÉ LA PANCARTA DELS PRESOS A LA FAÇANA CONSISTORIAL DE LES FRANQUESES

Cs i PP reclamaran a la Junta 
Electoral de Zona la retirada 
de llaços grocs d'ajuntaments 

LLAÇOS I PANCARTES  L'ajuntament franquesí, en suport als presos polítics

com si no anés amb ell, mentre 
s'està instant la Generalitat a re-
tirar els símbols polítics".

Cs recorda que abans de les 
eleccions al Parlament del 21 de 
desembre de 2017, ja va denun-
ciar l'Ajuntament granollerí a la 

Successos

El CDR de les Franqueses ha denunciat 
una agressió a veïns i veïnes que dilluns 
cap a la mitjanit penjaven llaços grocs 
a la carretera de Ribes, al costat de la 
plaça Gaudí. Segons el comunicat del 
CDR, tres individus, que cridaven "viva 
Vox" i "arriba España", els van insultar 
i amenaçar amb frases com "a vosotras 
dos os vamos a violar hasta que os 
guste" i "vamos a ir a vuestras casas 
y os mataremos". A més, els veïns as-
seguren que els van empentar i propi-
nar puntades de peu. A més, asseguren 
que "davant d'un delicte d'agressions 
i amenaces per motivacions ideolò-
giques, la policia local va optar per 
identificar" les víctimes "per embrutar 
el poble". El CDR alerta del creixement 
del feixisme i la "impunitat" de la qual 
gaudeix, així com denuncia "la mala 
praxi d'una patrulla de la policia lo-
cal que, en comptes de protegir els 
agredits de les agressions feixistes, 
ens persegueix i ens criminalitza", 
en comptes d'identificar els presump-
tes agressors. ERC, Les Franqueses 
Imagina (LFI) i el PSC han condemnat 
l'agressió a través de les xarxes.

EL CDR DENUNCIA 
UNA AGRESSIÓ A VEÏNS 
QUE PENJAVEN LLAÇOS

tat una instància a la junta electoral 
perquè l'Ajuntament retiri el llaç 
de la façana consistorial. També ho 
han fet els candidats del PP de Car-
dedeu i la Roca en pro del "principi 
de neutralitat", diuen.  M.E.

MUNICIPALS 26-M

Joan Tardà i Lucía 
Martín presenten 
la llista d'Imagina 
Esquerra en Comú

La sociòloga Cristina Sánchez 
Miret participarà dissabte (11 
h) en una xerrada sobre les desi-
gualtats entre home i dona en les 
condicions de vida, organitzada 
per la sectorial de Dones d'ERC. 
L'acte tindrà lloc a la sala poliva-
lent de l'escola de dansa Moving. 
Sánchez Miret és doctora en Psi-
cologia i docent a la Universitat 
de Girona, especialitzada en l'es-
tudi de les desigualtats per raó 
de gènere i classe social.

XERRADA

ERC convida Cristina 
Sánchez Miret per 
parlar de desigualtat

Imagina Esquerra en Comú –la 
confluència entre Les Franque-
ses Imagina (LFI), ERC, ICV i 
EUiA a les Franqueses– farà un 
acte de presentació de la can-
didatura aquest diumenge (11 
h) a la plaça de l'Espolsada de 
Corró d'Avall. L'acte, en què es 
presentaran les línies bàsiques 
de la candidatura de cara a les 
eleccions del 26 de maig, comp-
tarà amb les intervencions del 
cap de llista, Rafa Bernabé, i de 
la número 2, Imma Ortega. Tam-
bé hi intervindran els fins ara 
diputats al Congrés de Madrid 
Joan Tardà, d'ERC, i Lucía Mar-
tín, de Catalunya en Comú, i aca-
barà amb un pica-pica per a tots 
els assistents. Imagina Esquerra 
en Comú és el nom que han triat 
els integrants de les assemblees 
d'LFI, ERC, ICV i EUiA per aglu-
tinar totes sensibilitats que for-
men part de la candidatura.

Conferència de Ramir de Porrata-Dòria
L'empresari, enginyer i economista Ramir de Porrata-Dòria oferirà di-
vendres (19.30 h) a les Franqueses una xerrada sobre la situació políti-
ca actual a Catalunya. L'acte, organitzat per l'ANC, se celebrarà a la sala 
polivalent del Centre d'Art i Noves Tecnologies Can Font. Després de la 
conferència s'obrirà un torn de paraules per al debat.  
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Divendres, el Museu de Granollers inaugurarà una de les exposicions més  
rellevants dels darrers anys, sobretot perquè retorna –per un any– a la ciutat el 
retaule gòtic dedicat al patró màrtir Sant Esteve que es va vendre fa un  
segle i que des de llavors es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC), que ha cedit 10 taules perquè es puguin mostrar a la ciutat que les  
va encarregar al segle XV. Així, aquesta joia artística surt del magatzem del  
MNAC perquè pugui ser gaudida per la ciutadania. A més, l’exposició explica 
com era Granollers en el moment de la venda del retaule, a principis del  
segle XX, quan va passar de vila a ciutat arran del procés d’industrialització.  
Granollers duplicava en pocs anys el nombre d’habitants i havia d’adaptar 
també els seus serveis a la població. Els diners aconseguits amb l’operació del 
retaule van permetre finançar, en part, el nou hospital de la ciutat. Fa un segle 
la valoració del patrimoni artístic i cultural era escassa i, malgrat que ara  
es pugui lamentar la pèrdua del retaule per part de Granollers, segurament 
aquella operació el va salvar de la seva desaparició. Sort de la tasca de  
preservació del patrimoni del MNAC i de la generositat en cedir-lo perquè, 
encara que sigui temporalment, Granollers en pugui tornar a gaudir.

EL RETORN FELIÇ DEL MÀRTIR
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Quan un candidat com @Albert–Rivera 
respon preguntes només atacant a
la resta de partits demostra només una 
cosa: que no té projecte per a Espanya

Juan Antonio Corchado @JACorchado Josep Mayoral @MayoralAlcalde

El suport dels granollerins i granollerines 
és un dels factors que m’ha portat a dir 
que sí. Volem respondre els problemes 
de la gent amb solucions reals

ermeteu-me d’entrada una lli-
cència: el centralisme és con-
substancial al poder. Ja sé que 
això no és una veritat absoluta, 

però se li assembla força. 
I quan parlo de centralisme i poder no 

ho faig només des del vessant polític, sinó 
des de qualsevol parcel·la o lloc de la vida 
on hom pot gaudir d’un espai més o menys 
gran de poder. Perquè el centralisme no és 
quelcom subjectiu, sinó que, com deia en 
Sebastià Salellas, és un fet objectiu pro-
pi de qualsevol organització o estructura 
moderna del poder, a la que molt sovint 
s’arriba quan s’aconsegueix el poder i 
desprès d’haver sigut profundament des-
centralitzador quan no és tenia. I com a fet 
objectiu, penso que no és just etiquetar-lo 
com a propi d’unes classes socials determi-
nades, d’unes ideologies concretes o d’uns 
llocs, uns temps i uns espais prefixats. Tot 
i les dificultats teòriques i metodològiques 
que comporten les disquisicions sobre la 
concentració del poder, crec que no és cap 
fet concret, específic ni aïllat, sinó que, en 
la època contemporània ja és un fenomen 
global, intemporal, interclassista i  multidi-
mensional i, com a tal, cal analitzar-lo per 
entendre’l en la seva plena dimensió. 

El centralisme, tot i els recels i preocupa-
cions que suscita, ha servit sempre al poder, 
amb total independència de qui el té, alhora 
que sempre ha estat utilitzat per ell. Es un 
fenomen de win-win. Perquè fonamental-
ment el centralisme és la tendència a con-
centrar l’autoritat i la presa de decisions 
en un grup reduït de persones i, fins i tot, a 
voltes, en una sola persona, com succeeix, la 
majoria de vegades, en àmbits, estructures 
i organitzacions econòmiques, empresarials 
o socials, i no sols polítiques, on a la persona 
que ostenta el poder màxim li resulta difícil 
de delegar. I tot i que, com a fenomen polític 
teòricament ha anat minvant des de la revo-
lució francesa fins als nostres dies en què la 
teòrica moda és parlar de descentralització, 

Centralisme i poder
com a fenomen social i econòmic ha anat 
creixent en la mesura en que creixien les 
grans organitzacions empresarials i les mit-
janes i petites intentaven conformar-se com 
aquelles. La societat i les seves estructures, 
des dels més complexos sistemes polítics 
fins a les més simples organitzacions em-
presarials, han crescut extraordinàriament 
en dimensions i funcions i cada augment 
d’aquestes característiques es resol amb un 
creixement de l’aparell burocràtic, tal com 
deia Norberto Bobbio, és a dir, d’un aparell 
amb una estructura jeràrquica i no demo-
cràtica, amb un poder descendent i no pas 
ascendent. I aquesta jerarquització i buro-
cratització és el que contribueix necessàri-
ament a la persistència del centralisme, ans 
el contrari, la manca del mateix i, per tant, la 
consolidació de la dosificació i l’equilibri en 
el repartiment del poder, podria comportar 
el debilitament de qui l’ostenta.

Però més enllà d’això, crec que el centra-
lisme també té molt a veure amb la condició 
humana, entesa com a fet puntual en relació, 
d’una banda, amb el que dóna de pertinen-
ça a una elit i, d’una altra, a la desconfiança 
que tenim interioritzada les persones en 
relació amb què siguin altres qui prenguin 
decisions que afecten a la nostra esfera de 
domini o poder, per la necessitat de control 
absolut que tenim sobre tot allò que consi-
derem que està sota la nostra competència i 
que, quan sentim que ho tenim sota control, 
ens produeix una agradable sensació de 
benestar. I per això delegar, la majoria de ve-
gades s’acaba convertint en quelcom relatiu, 
perquè la nostra condició personal no està 
feta per confiar excessivament en que d’al-
tres facin, i ho facin bé, allò del que se’ns pot 
responsabilitzar. És en aquest sentit doncs, 
en el que afirmo que la condició humana té 
molt a veure en el manteniment, al llarg dels 
temps, del fenomen del centralisme, car al 
llarg de la història ha quedat ben acreditat 
que el que presideix l’obtenció i el mante-
niment del poder i d’aquest rol tan apreciat 
que se’n deriva i que s’ha vingut a denomi-
nar com a “lideratge”, habitualment hom ho 
entén des de la perspectiva de prevalença 
d’un procés de dominació del que és difícil 
que escapi sense la recança de perdre allò 
que tant li ha costat assolir.

P

RAMON 
FONT

Advocat

prenem i, per tant, esdevenim, 
des de la construcció de la prò-
pia experiència individual. Totes 
les persones tenim el dret poder 
descobrir el tresor que guardem 

dins al llarg d’aquest procés exploratori 
que anomenem vida.

L’escola no és només el contenidor 
d’una realitat acadèmica que ens han vol-
gut fer creure. L’escola és un context de 
creixement personal i col·lectiu, i el con-
text és l’eina més poderosa i determinant 
en la construcció vital. Quan l’escola esde-
vé un marc ric i vivencial que facilita un 
creixement saludable, cada persona pot 
desplegar lliurement tota la seva poten-
cialitat, en el sentit més humanístic del 
terme i en l’assoliment de bons resultats 
acadèmics també.

A les escoles cooperatives es té plena 
consciència (i es manifesta quotidiana-
ment a través de l’acció) que en com aca-
barà determinant el què en benefici dels 
nostres alumnes. Som organitzacions au-
togestionades des de propietat col·lecti-
va, acostumats al diàleg, la democràcia i 
la participació. Quan diem que un mestre 
se sent una escola com a seva, des de les 
escoles cooperatives somriem lleugera-
ment, identificats plenament amb aquest 

Si la teva escola fos cooperativa
sentiment tan propi dels professionals 
amb voluntat de servei; els que hem triat 
comprometre’ns amb l’escola cooperativa 
la sentim com a nostra perquè realment 
ho és. Participem activament i de manera 
democràtica en la presa de les decisions 
que acabaran determinant com és el con-
text que anem creant entre tots. El model 
cooperatiu determina absolutament el 
grau d’estima i d’implicació en un projec-
te pedagògic que forma part consubstan-
cial de la nostra vida, i aquest és el millor 
exemple que poden rebre els nostres fills.

En l’acció pedagògica els recursos no són 
el més important, però sí necessaris. Per 
això, les escoles cooperatives del Vallès Ori-
ental som cooperatives de treball associat 
sense afany de lucre. A la pràctica aquest 
fet acaba generant realitats tangibles. No en 
tenim prou amb l’optimització dels recursos 
com en qualsevol realitat empresarial que 
vulgui ser eficient. Anem més enllà i rein-
vertim qualsevol excedent que les nostres 
cooperatives puguin generar, sempre amb 
la finalitat que l’escola compti amb els mi-
llors recursos per garantir les oportunitats 
que els nostres alumnes es mereixen. Som 
ben conscients que estem gestionant un ser-
vei públic, i fer-ho des del model cooperatiu 
facilita moltíssim l’eficiència del sistema i la 
persecució de l’excel·lència.

Si la teva escola fos cooperativa conei-
xeries el poder del compromís de moltes 
persones juntes per fer que una escola 
que és per a tothom esdevingui l’escola de 
cadascú.

A

GORKA INSAUSTI
I DAVID COS

Presidents de les cooperatives 
Escola Ginebró i Sant Gervasi
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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 €/

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

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 nacional, fabricante de 
maquinaria para el tratamiento de 
aguas residuales, industriales y 
urbanas, con presencia a nivel 
mundial, necesita para sus instala-
ciones de Les Franqueses del Valles:
TÉCNICO/A MECÁNICO/A –
CALDERERO/A (Ref.2203-04)
Su misión será realizar todo el proceso 
de fabricación de todo tipo de estruc-
turas metálicas para el tratamiento de 
aguas residuales. Horario: 8h a 13.30h 
– 14.30h a 17.15h. Salario: 2400 € bru-
tos con pagas. 

mes (Ref 969). 
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Pº Muntan-
ya. Sup. 269 m2a 
1.614 €/mes y altillo 
432 m2 a 864 €/
mes. Zona comer-
cial. 2 niveles. 269 
m2. 2º nivel 432 m2. 
Fachada 9 m. Altu-
ra entre 4,10 y 4,60 
m. PRECIO. 2.480 
€/mes (Ref.810). 
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.

Empresa nacional con presencia a nivel mundial, líder en el sector de la iluminación, precisa:
EXPORT AREA MANAGER ASIA- PACIFIC( Ref.2203-01)
Su principal misión será la de desarrollar negocio mediante la búsqueda permanente de oportunida-
des	comerciales	en	la	zona	asignada(Asia-Pacifict).	Su	función	principal	consiste	en	responsabilizarse	
de	las	ventas	y	promoción	de	los	productos	fabricados	por	la	empresa	en	el	área	geográfica	asignada,	
visitar clientes / proyectos de la zona asignada, previo contacto vía e-mail o telefónica con los mismos 
y efectuando agenda en función de lo necesario.  Nivel Superior de inglés hablado y escrito y muy va-
lorable el conocimiento de otros idiomas (francés, alemán, etc.).Disponibilidad de viajar el 40-50% del 
tiempo.	Sueldo	negociable+comisiones.Contrato	indefinido.Flexibilidad	horaria	con	jornada	partida.

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el tratamiento de 
aguas residuales, industriales y urbanas, con presencia a nivel mundial, 
necesita incorporar para sus instalaciones de Les Franqueses del Valles:
ADMINISTRATIVO/A  COMERCIAL (EXPORTACION) CON ÁRABE Y FRANCÉS
 Ref.2203-02)
En dependencia del Director Comercial, se encargarà de la preparación, en-
vío y seguimiento de ofertas comerciales para los clientes internacionales, 
el	mantenimiento	y	fidelización	de	 la	cartera	de	clientes	ya	existentes	 	 y	 la	
búsqueda de nuevos clientes, así como las tareas administrativas diversas 
relacionadas con el area de comercial. Se ofrece estabilidad laboral y con-
tinuidad en el puesto de trabajo, e incorporación a equipo de profesiona-
les totalmente consolidado.Horario: 9 a 14.30h – 16 a 18.45h. Salario: 1700 € 
brutos/mes x 12 pagas Disponibilidad para viajar de manera ocasional, en 
función de las necesidades del departamento.

Rojas i Associats, amb Zafiro Tours, pre-
paren grups de viatges (d’un màxim de 
24 persones) a Jordània, un país segur i 
allunyat dels conflictes d’altres països de 
l’entorn, però amb una forta petjada de  les 
antigues civilitzacions, i als Estats Units. 

Jordània conserva importants restes 
d’època romana, i ja no és només el que es 
visita, sinó el que es viu i s’experimenta –es 
fa una sortida pel desert en 4 x 4, banys al 

mar Mort, sopar i pernoctar amb els bedu-
ïns al desert sota un cel ple d’estrelles– i 
com no, es visita la imposant Petra. A més, 
l’experiència gastronòmica també serà una 
part important del viatge.

El viatge als Estats Units, la primera quin-
zena de setembre, començarà amb un vol di-
recte a Washington per visitar la Casa Blanca, 
el Capitoli i museus. Després es continuarà a 
Filadèlfia i, finalment, a Nova York.

Viatjar a Jordània acompanyat i segur
L’espai de viatges Rojas i Associats organitza grups a Nova York

ROJAS I ASSOCIATS
carrer Joan Prim, 76. Granollers  

Tel.  93 879 44 54/ info@rojasiassociats.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

El 3 de març els socis i convidats del Club 
de Golf Vallromanes, uns 120 jugadors, 
van gaudir d’una jornada de golf solida-
ri i, alhora, d’un divertit torneig social de 
Carnaval, que enguany va donar tots els 
ingressos a la Fundació OÁfrica. Es tracta 
d’una organització sense ànim de lucre que 
desenvolupa programes i projectes per 
ajudar als infants vulnerables i a les seves 
famílies a Ghana, l’Àfrica Occidental. L’ob-

jectiu principal de l’ONG és ajudar infants 
i joves adults que necessiten atenció i pro-
tecció a causa d’haver estat abandonats, 
discapacitats o abusats, per convertir-los 
en membres productius de la comunitat.

Pel que fa al torneig, es va imposar l’equip 
format per Lucas Rovira, Rubén Bosch, Da-
vid Bosch i Marc Hernández. El segon clas-
sificat va ser el de David Pinilla, Nicolás De-
mont, Sergi Sadurní i Joan Arambilet.

Jornada solidària a Vallromanes
Uns 120 jugadors del Club de Golf van participar-hi el 3 de març

CLUB DE GOLF VALLRONAMES
Passeig de la Torre Tavernera, s/n. Vallromanes  

Tel.  93 572 90 64 / www.golfvallromanes.com
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

ECONOMIA
Preparant el Summer MarketSessió d'e-commerce per a l'economia social
LF Comerç, l'associació de botiguers,  
comerciants i professionals de les Franqueses,  
ha obert les inscripcions per participar en la  
segona edició del Summer Market, la fira del  
comerç local que tindrà lloc el 29 de juny.

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental organitza la formació 
E-commerce per a projectes d'economia social. Serà dimarts, 
de 17 a 20 h, a la seu del carrer Corró, 122. La sessió, gratuïta, anirà 
a càrrec de Pau Serrat, de Facto Assessors, SCCL, i farà una introducció
al comerç electrònic per veure si és aplicable a cada idea de negoci.

GRANOLLERS. L’històric restaurant 
Ca la Sila, tancat des de fa més d’un 
any just al costat de la Fonda Euro-
pa, al carrer Anselm Clavé, tornarà 
a obrir abans de festa major. Ho 
farà com a restaurant i també com 
a vermuteria, i segons avancen els 
nous responsables del local, Ser-
gi Poyatos i Xavier Castany, el rol 
canviarà notablement respecte a 
l’establiment que durant 21 anys 
va ser un referent de l’oferta gas-
tronòmica de la ciutat, sobretot en 
peix a la brasa i cuinats casolans. 

Poyatos i Castany han arribat a 
un acord amb la família Parellada, 
propietària del local juntament 
amb la Fonda Europa, per con-
vertir l’històric establiment en 
un nou restaurant "de fusió" que, 
segons apunten, tindrà un doble 
vessant aprofitant que el local pot 
tenir entrada per la plaça Barangé 
i pel carrer Anselm Clavé. “En un 
costat hi haurà una vermuteria, 
més informal, per fer plats sen-
zills, però bons i correctes, i a 
l’altre costat hi haurà un res-
taurant, amb la carta més tre-
ballada”, explica Poyatos. La idea 
és que en un mateix local hi hagi 
dos ambients, amb el pati central 
compartit, i amb una part de la 
cuina, també central i compartida, 
que sigui visible per al client. 

Segons explica el responsable del 

x.l.

CA LA SILA  Els nous responsables valoren ara les possibilitats del local

RESTAURACIÓ  EL NOU ESTABLIMENT TINDRÀ ACCÉS PER ANSELM CLAVÉ I LA PLAÇA BARANGÉ

local, “just ara hem començat a 
valorar les possibilitats, de ma-
nera que fins més endavant no 
concretarem els detalls de com 
serà el restaurant”. El que sí que 
tenen clar els nous gestors de Ca 

la Sila és que compten disposar de 
terrassa a l’exterior, i s’han mar-
cat l’objectiu d’obrir a l’agost, just 
abans de festa major. Pel que fa al 

servei, avancen, “probablement 
obrirem sis dies a la setmana”, 
i la previsió és obrir tant al migdia 
com al vespre, tot i que els horaris 
segurament seran diferents entre 
els dos ambients.   

Més oferta a Granollers
Poyatos i Castany ja són actual-
ment els propietaris de tres res-
taurants més. Es tracta de la Masia 
Can Carreras, a Dosrius; l’hambur-
gueseria El Quiosc de Can Carre-
ras, a Mataró, i Kai Beach Club, un 
xiringuito a peu de platja a Canet 
de Mar. "Granollers sempre ens 
ha temptat, pensem que és un 
bon lloc per obrir un restau-
rant", conclou Poyatos. i

Ca la Sila reobrirà a l'estiu
com a restaurant i vermuteria

GRANOLLERS. Els carrers de Santa 
Anna i Sant Roc, entre la plaça de 
la Caserna i el carrer Anselm Cla-
vé, acolliran dissabte, durant tot 
el dia, una quarantena de parades 
d’esoterisme i bruixeria en la ter-
cera edició de la fira Embruixa’t, 
organitzada per l'associació de 
comerciants Del Rec al Roc. Es 
tracta d’una fira en què s’exposa-
ran productes i serveis molt di-
versos, des d’artesania fins a gas-
tronomia, passant sobretot pels 
serveis i material esotèric. De fet, 
explica Rosa Llobet, de l’associa-
ció de comerciants, “no totes les 
parades posaran productes a la 
venda, sinó que n’hi haurà que 
llegiran les cartes del tarot, en-
devinaran el futur o que faran 
geometria sagrada”. 

Entre les novetats d'aques-
ta edició hi haurà un tren de la 
bruixa que recorrerà la plaça de 
la Caserna, el passatge de la Con-
còrdia –decorat i il·luminat per a 
l’ocasió– i els carrers Santa Elisa-
bet i Travesseres amb la idea de 

recrear la tradicional atracció de 
fira, i una bruixa i un bruixot ani-
maran la fira durant tot el dia. A 
més, també hi haurà una parada 
de legos de bruixes i s’organitza-
ran tallers per als més petits, de 
pintacares, per decorar barrets 
de bruixes o per crear varetes mà-
giques entre d’altres. 

La mostra, que s’ha consolidat 
fins al punt de doblar la partici-
pació de paradistes de l’any pas-
sat, va néixer per la voluntat de 
trobar un tret diferencial de les 
fires que se solen fer al centre de 
la ciutat. “Més que incrementar 
el nombre de visitants i com-
pradors que cada dissabte pas-
sen pel centre de Granollers, el 
que volem és atraure un perfil 
nou, divers, persones que habi-
tualment no passegen pels car-
rers comercials del centre”, diu 
Llobet, qui assegura que l’interès 
mostrat enguany per participar-hi 
ha estat molt alt. “Vindran para-
distes de tot Catalunya i fins i tot 
del País Valencià”, diu.  x.l.

COMERÇ  UNA FIRA DIFERENT PER ATRAURE NOUS COMPRADORS

Del Rec al Roc porta
40 parades a la tercera 
edició de l'Embruixa't

Hi haurà dos ambients, un més informal i un altre de plats elaborats

Dos restauradors agafen 
el relleu de l'històric
establiment, que va tancar 
portes a finals de 2017
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

MARÇ 
ABRIL
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

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

EMPRENDRE AMB ÈXIT I 
ORIENTATS AL MERCAT
Horari: 9.00 a 14.00h
Formació 5 h. Workshop
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

BITCOIN, CRIPTOMONEDES I 
BLOCKCHAIN (CADENA DE BLOCS), 
QUÈ ÉS? 
Horari: 9.30 a 12.30h. Formació 3 h. Workshop
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

26 i 28 DE MARÇ 10 D’ABRIL 26 D’ABRIL

Sessió 1. Conèixer les bases per poder parlar en públic 
amb seguretat i dominar tècniques i l’escenari. Entendre 
les bases de la comunicació. Per què ens costa parlar en 
públic?  Superar les pors. Diferents situacions de parlar en 
públic. Massa soroll: errades en la comunicació. El domini 
de la temàtica. Coneix el públic. Objectiu del discurs, lloc 
i tems. Preparació del discurs. Tips per parlar en públic. 
Saber equivocar-se i acceptar l’errada. Memòria vs im-
provisació. L’estil.  La comunicació no verbal. Sessió 2. 
Practicar	parlar	en	públic,	analitzar	i	aprendre	a	modifi	car	
in situ. Aprendre dels millors oradors. Pràctica dels parti-
cipants.	Anàlisi	 i	modifi	cació.	Exposició	de	vídeos	d’ora-
dors i conferenciants. Anàlisi de cada un d’ells.

Els continguts de la sessió seran:  Què vol dir estar orien-
tats al mercat i què cal tenir en compte per orientar la 
nostra idea de negoci i el nostre pla d’empresa als clients 
i	mercats	potencials.	Defi	nir	les	peces	clau	del	model	de	
negoci orientat al mercat: client objectiu, proposta de 
valor, activitats clau, aliats clau i recursos, lògiques d’in-
gressos	i	despeses.	Tendències	de	negoci	per	créixer	fi	ns	
el	 2020.	 Identifi	car	 quines	 són	 les	 6	 macro	 tendències	
amb creixement per emprendre durant la propera dè-
cada. Eines de pensament per orientar la idea de negoci 
al mercat: eines d’investigació de mercat, per crear pro-
postes de valor diferents i rellevants, per posicionar-me 
correctament,	per	identifi	car	noves	lògiques	d’ingressos.

Explicarem de forma senzilla, introductòria i molt amena 
gràcies a exemples i casos d’ús sobre què és Bitcoin, les 
criptomonedes i Blockchain, i les oportunitat que se’ns 
obren: de forma bàsica, què és Blockchain, bitcoin i les 
criptomonedes? Introducció al concepte de Blockchain, 
aproximació a les noves formes de negoci, als nous mer-
cats, i a les noves formes d’operar. Els canvis en la forma 
de	pensar,	 de	 confi	ar,	 d’interactuar	 i	 de	 compartir	 amb	
aquesta	 tecnologia.	 Refl	exió	 sobre	 les	 criptomonedes,	
per exemple bitcoin, les implicacions i les plataformes 
amb	criptomonedes	com	els	primers	benefi	ciaris.	Infi	ltrar	
alguns conceptes: smart contracts, wallet, miners, hash, 
criptomonedes com bitcoin i token.

Daniel Boil, nou president 
de Pimec Vallès Oriental

pimec

DANIEL BOIL

L'advocat granollerí Daniel Boil és 
el nou president de Pimec Vallès 
Oriental després que la junta direc-
tiva de l’entitat hagi ratificat el seu 
nomenament. Boil és especialista 
en dret mercantil i internacional i 
fundador del despatx Boil Fernán-
dez Geli Advocats, amb oficines a 
Barcelona i Madrid, i de la consul-
tora Boil BCN Internacional, amb 
oficines a Barcelona i Frankfurt.

Daniel Boil va ser el primer 
president de Pimec Joves al Va-
llès Oriental el 2013, i pertany a 
la comissió executiva del territo-
ri des de 2014, de la qual fins ara 
era vicepresident i defensor del 
soci. També és membre de la co-
missió internacional de Pimec des 
de 2017. També ha format part de 
diferents comitès de direcció em-
presarials i actualment és secreta-

PATRONAL  SUBSTITUEIX EN EL CÀRREC PERE BARRIOS, QUE ES PRESENTA A LA CAMBRA DE COMERÇ

ri del consell de Flint Group Iberia 
i CFO Apper Outsourcing. A més, 
és soci del Cercle d’Economia i de 
la Cambra de Comerç Francesa 
de Barcelona i col·labora periòdi-
cament amb Barcelona Activa i la 
Fundació Tecnocampus.

El nou president, que pren el 
relleu del calderí Pere Barrios al 
capdavant de la delegació, assegu-
ra que continuarà treballant per 
"fer créixer Pimec al Vallès Ori-
ental a tots nivells", i explica que 
el repte de Pimec és "continuar 
contribuint a millorar la compe-
titivitat de les pimes i els autò-
noms de la comarca i consolidar 
l’entitat com l’entitat de lobby 
institucional i empresarial més 
important del territori". 

La comunitat Slow Food, cuine-
res i cuiners km0 de Catalunya, 
va lliurar dilluns els distintius 
Km0-Slow Food a restaurants i 
menjadors escolars compromesos 
amb els conceptes bo, net i just. El 
lliurament de premis va coincidir 
amb la celebració del Mercat de la 
Terra a l'Ametlla de Mar, on expo-
sen petits productors i elabora-
dors d’arreu de Catalunya, molts 
d’ells ecològics, que també seguei-
xen la filosofia del bo, net i just. 

En total, 51 cuineres i cuiners 
de restaurants i 8 de menjadors 
escolars van rebre enguany el dis-
tintiu, aquest any representat per 
una nova placa de ferro que incor-
pora el logotip de la Comunitat 
de Cuineres i Cuiners Slow Food 
de Catalunya. Entre els premiats 
hi ha el menjador escolar Km0 
de l’Escola Camins, de les Fran-
queses, gestionat per Ecomenja, i 
el cuiner Stéphanie Calderón, del 
restaurant L'Artesanal de la plaça 
Josep Barangé de Granollers. 

RESTAURACIÓ

El restaurant 
L'Artesanal i l'escola 
Camins, premiats 
per Slow Food

n L’Associació Hotels Vallès Oriental (HVO) va formalitzar dijous la seva incorpo-
ració al Consell de Comerç de PIMEComerç Vallès Oriental, una adhesió que per-
metrà “sumar l’experiència i el punt de vista del sector dels hotels al consell”, 
asseguren des de la patronal del comerç de la micro, petita i mitjana empresa de 
Catalunya, amb gairebé 45.000 comerços associats. PIMEComerç suma d’aquesta 
manera tres gremis importants al territori: Asomercat, el Gremi d’Hostaleria i Res-
tauració del Vallès Oriental, i l’associació HVO, amb un total de gairebé 700 socis. 
HVO nascuda amb l'objectiu amb d’agrupar tot el sector hoteler per defensar i 
vincular els seus interessos als del turisme, la indústria i el comerç de la comar-
ca, compta amb més de 20 hotels associats i ofereix 1.250 habitacions. Tant el 
president de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès, com el president d’HVO, 
Enric Gisbert, van mostrar-se convençuts que “es podran generar interessants 
sinergies entre el comerç, la restauració i els hotels de la comarca”.

HOTELS VALLÈS ORIENTAL S'INCORPORA AL 
CONSELL DE COMERÇ DE PIMEC A LA COMARCA

El grup immobiliari Century 21, 
amb oficines a Parets del Vallès, 
Sant Cugat i Sabadell, organitza di-
jous  28 de març (de 10 a 13 h) a 
Granollers, a la sala Tarafa, la pre-
sentació del primer Observatori 
de l'Habitatge, un esdeveniment 
adreçat als professionals del sector 
immobiliari per conèixer la situació 
actual del sector de l'habitatge a Ca-
talunya, descobrir les tendències, 
actituds i opinions tant de compra-
dors i venedors com també d'ar-
rendataris i arrendadors pel que 
fa a les característiques dels habi-
tatges i els factors emocionals que 
comporten un canvi de llar. La pre-
sentació, oberta a tots els agents del 
sector independentment del grup 
immobiliari al qual pertanyin, anirà 
a càrrec de Ricardo Sousa, conseller 
delegat de Century 21 a Espanya. La 
sessió és gratuïta, tot i que cal ins-
cripció prèvia al web https://goo.
gl/8fzfoi. L'esdeveniment compta 
amb el suport de Banc Sabadell, Pi-
sos.com i SomGranollers. 

IMMOBILIARI

Century 21
presenta el primer
Observatori
de l'Habitatge
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Del	25	al	31	de	març	se	celebra	la	tercera	edició	de	la	Set-
mana	del	Comerç,	una	 iniciativa	que	 impulsa	 la	Genera-
litat,	 a	 través	del	 Consorci	 de	Comerç,	 Artesania	 i	Moda	
de	Catalunya	(CCAM).	Amb	el	comerç	com	a	protagonis-
ta, aquesta iniciativa pretén ser el punt de trobada amb el 
sector comercial i on es combinaran espais d’intercanvi 
d’experiències,	plataformes	de	refl	exió,	i		espais	de	foment	
d’idees amb un munt d’activitats arreu del territori que 
ajudaran	a	posar	en	valor	el	comerç	i	a	reivindicar	l’impor-
tant paper que juga en l’economia catalana i en el model 
de país. 
El	tret	de	sortida	de	la	Setmana	del	Comerç	el	donarà	di-
lluns,	25	març,	la	consellera	d’Empresa	i	Coneixement,	Àn-
gels Chacón, al Caixa Fòrum, i comptarà amb la conferèn-
cia “Radical Retail” on el consultor i fundador d’Infonomia, 
Alfons	Cornella	explicarà	la	seva	visió	sobre	el	comerç.	

Jornades Comerç Increïble
Les	 Jornades	 Comerç	 Increïble	—sessions	 tècniques	 de	
debat i coneixement que se celebren en el marc de la Set-
mana	 del	 Comerç—	 	 se	 centraran	 enguany	 en	 analitzar	
les noves eines de promoció dels eixos comercials, i en les 
oportunitats	de	les	solucions	tecnològiques	pel	comerç.

LA SESSIÓ DE 26 DE MARÇ es dedicarà de forma mono-
gràfi	ca	a	analitzar	 i	debatre	el	present	 i	 futur dels eixos 
comercials a Catalunya, i la futura llei de les Àrees de 
Promoció Econòmica i Urbana (APEUs), com a eina de fo-

ment i millora de la àrees comercials. Es comptarà amb la 
col·laboració de 3 experts europeus sobre la implantació 
del BID’s al Regne Unit i Alemanya.

LA JORNADA DEL 27 DE MARÇ Se centrarà en “Vendre com 
sempre, però diferent! Com reinventem les botigues per 
vendre en un futur?”. De la mà de l’economista i “boti-
gueròleg” Marcos Álvarez, s’ajudarà als assistents fer una 
diagnosi	 diferent	 dels	 seus	 negocis	 per	 planifi	car	 noves	
estratègies de venda per al futur. Alhora es debatrà sobre 
els	nous	perfi	ls	de	consumidor,	i	de	les	noves	competèn-
cies que han de tenir els venedors. 

DIJOUS, 28 DE MARÇ, la sessió es dedicarà a com maxi-
mitzar les inversions en eines tecnològiques. Amb la 
participació de 3 experts en la matèria, la jornada s’orienta 
específi	cament	als	empresaris	de	comerç,	serveis	i	moda	
i als professionals que gestionen aquest àmbit a les seves 
empreses. 

DIVENDRES, 29 DE MARÇ, tindrà lloc el Retail Talks, un 
showroom	per	al	comerç,	on	destacades	empreses	i	en-
titats presentaran les seves solucions digitals en àmbits 
com	la	intel·ligència	artifi	cial,	Big	Data	o	neuromàrqueting.	
Amb	l’aparença	d’un	“market	place”,	16	empreses	proveï-
dores exposaran in situ totes les solucions que ofereixen 
per	a	la	generació	de	brand	experience	per	al	comerç	de-
tallista, amb contactes B2B amb els assistents. 

El futur 
dels eixos comercials 
i les solucions digitals 
de brand experience centraran 
la 3a Setmana del Comerç

activitats de 
la 3a setmana 
del comerç
al vallès oriental
Entitats i associacions de comer-
ciants de la comarca se sumen una 
edició	a	la	Setmana	del	Comerç	amb	
un ampli programa d’activitats, que 
inclou	des	de	jornades	de	refl	exió	i	
coneixement	per	a	professionals	fi	ns	
a activitats lúdiques per a tots els 
públics. 

A GRANOLLERS, l’entitat Gran Centre 
Granollers ha organitzat pel 28 de 
març	el	16è	Cicle	de	conferències	
2018/19, amb la sessió « Més enllà 
del repte de ser persona », a càrrec 
de Pilar Muntan. De la seva banda, 
l’Associació de Comerciants Del Rec 
al	Roc	organitza	el	23	de	març	la	Fira	
Embruixa’t. 

A CARDEDEU,	la	Xarxa	de	Comerç	
de Cardedeu durà a terme el 29 de 
març	un	Taller	de	bosses	reciclades.	

A MOLLET, l’Associació d'Autònoms 
Dones i Homes Emprenedors de 
Catalunya impulsa del 25 al 31 la 
campanya « Fes la millor compra, 
vine	al	museu	El	Comerç	amb	la	
Cultura ». 

A MONTMELÓ, la Unió de Botiguers 
i Comerciants durà a terme del 25 al 
30	de	març	la	campanya	«	Comprar	
a Montmeló té premi ».

I a SANT FELIU DE CODINES, el Grup 
de Comerciants Codinec impulsa del 
25	de	març	al	2	d’abril	la	campanya	
« Benvinguda Primavera! ». 

Les Jornades Comerç Increïble –sessions de debat i coneixement que se celebren en el 
marc de la Setmana del Comerç— se centraran enguany en analitzar les noves eines 
de promoció dels eixos comercials i en les oportunitats de les solucions tecnològiques 
pel comerç

Una de les jornades —dimarts, 26 de març— es dedicarà de forma monogràfi ca a ana-
litzar i debatre el present i futur dels eixos comercials a Catalunya, i la futura llei de les 
Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEUs), com a eina de foment i millora de la 
àrees comercials 

També tindrà lloc el “Retail Talks”, un showroom per al comerç, on destacades em-
preses i entitats presentaran les seves solucions digitals en àmbits com la intel·ligència 
artifi cial, Big Data o neuromàrqueting orientades al brand experience

A banda, les entitats i associacions de comerç se sumen a la 3a Setmana del Comerç, 
més de 150 activitats i accions arreu del territori
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Disponibles els ajuts per a la pràctica esportiva 
El Patronat Municipal d’Esports de les Franqueses ha obert el període 
per sol·licitar subvencions per a la pràctica esportiva d’infants i joves, 
en determinats serveis esportius per a la pròxima temporada. Els ajuts 
es poden gestionar per Internet, al Servei d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament o al Servei d’Atenció a la Ciutadania de Bellavista Activa.

Avui, dijous, la Festa de l'Esport
La Sala Tarafa acull avui, dijous (20 h), la Festa 
de l'Esport de Granollers, en què es donaran a 
conèixer els millors esportistes locals. A més, 
es faran reconeixements especials i s'atorgarà 
el Premi a l'Esportivitat Joan Creus.

ESPORTS

GRANOLLERS. El Fraikin visitarà 
dissabte (18 h) la pista del THW 
Kiel alemany en el partit corres-
ponent a la cinquena jornada de la 
fase de grups de la Copa EHF. Els 
homes d'Antonio Rama estan obli-
gats a guanyar si volen mantenir 
les opcions de passar a la següent 
fase, i han d'esperar, a més, que el 
GOG danès no faci el mateix con-
tra el KS Azoty-Pulawy. Els grano-
llerins són tercers amb 3 punts, 
només a 1 del GOG. El tècnic del 
Fraikin destaca que "el problema 
d'aquesta competició és que, 
com que passen els tres millors 
segons classificats, no saps mai 
quants punts necessites per a 
passar", diu Rama.

Sobre el partit contra el Kiel,  
Antonio Rama subratlla: "Hem 
d'anar amb la idea de guanyar, 
tot i que sabem que és molt 
complicat. Tot i així, anem amb 
la il·lusió de jugar a una pis-
ta d'un equip tant important". 
Rama no creu que el conjunt ale-
many es relaxi tot i ser primer de 
grup: "Tot i ja estar classificats, 
no crec que el Kiel, jugant a 
casa, vulgui mostrar una imatge 

xavier solanas

HANDBOL | Copa EHF  ELS GRANOLLERINS SÓN TERCERS AL GRUP D AMB 3 PUNTS

El Fraikin visita el Kiel a la EHF 
amb l'obligació de guanyar

de debilitat. Crec que sortiran 
amb molta intensitat", conclou 
l'entrenador.

Victòria contra l’Ángel Ximénez
El Fraikin va aconseguir la victò-
ria dissabte al Palau contra l’Ángel 
Ximénez Avia Puente Genil, per 34 
a 24, en el partit corresponent a la 
23a jornada de la lliga Asobal. El 
partit va començar força igualat 
i amb diverses imprecisions per 
part dels dos conjunts. De mica en 
mica, però, els homes d’Antonio 
Rama van començar a mostrar la 
seva superioritat i, gràcies al lide-
ratge ofensiu de Gassama –màxim 
golejador del Fraikin amb 8 gols–, 
van marxar al descans amb un 
15-12. I a la segona part es van 

mostrar més forts i van encarrilar 
el matx. Dimecres (20.30 h) els 
d’Antonio Rama van tornar a ju-
gar un partit de lliga Asobal, a la 
pista del Bada Huesca –sisè clas-
sificat amb 26 punts–; un partit 
que es va disputar durant el tan-
cament d'edició del diari.

L'Ademar, rival a la Copa del Rei
L'Ademar León serà el rival del 
Fraikin BM Granollers en els 
quarts de final de la Copa del Rei 
d'handbol, que començarà al mes 
d'abril. El partit d'anada serà el di-
vendres 5 a fora de casa.  n.a.

FRAIKIN BM GRANOLLERS 34
ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA PG 24

THW KIEL - BMG
Dissabte, 23  18 h Kiel, Alemanya

GASSAMA Va ser el màxim golejador contra l'Ángel Ximenez amb 8 dianes

Divisió d'Honor Femenina  LES VALLESANES SUMEN 24 PUNTS

GRANOLLERS.  El KH-7 va sumar 
la segona victòria consecutiva a 
la segona volta de la lliga Guerre-
ras Iberdrola, 33-19, en el partit 
corresponent a la 19a jornada del 
campionat. Amb aquest triomf, les 
granollerines són sisenes amb 24 
punts, només a 2 del tercer classi-
ficat, l’Elche Mustang.

Després d’uns compassos inici-
als força igualats pel que fa al joc, 
les de Robert Cuesta van agafar 
velocitat de creuer i van fer un 
parcial de 12 a 4 al primer quart 
d’hora de partit. Al descans, el 

KH-7 guanyava per 18 a 9. A la se-
gona meitat, les locals van seguir 
ampliant l’avantatge en el marca-
dor i van segellar la victòria. 

La jugadora Giulia Guarieiro 
va liderar l’ofensiva granollerina 
amb set dianes.

El pròxim partit de lliga no serà 
fins al dissabte 30 de març (19.45 
h), a la pista del Zuazo (novè clas-
sificat amb 17 punts), a Barakal-
do. Abans, el cap de setmana que 
ve les jugadores del KH-7 es con-
centraran amb les seves respecti-
ves seleccions.  nil artiaga

El KH-7 passa per sobre el 
Canyamelar al Palau (33-19)

Enric Masip, al pavelló de Corró d'Avall
L'exjugador del BMG Enric Masip va visitar dimarts el pavelló de la Zona 
Esportiva Municipal de Corró d'Avall. El també excapità del Barça i  
medallista als Jocs Olímpics de Sydney 2000, va dirigir un entrenament 
als jugadors dels equips de les categories Aleví Expert i Intanil del Club 
d'Handbol les Franqueses; un clínic en el qual uns 50 de nois i noies van 
poder gaudir de l'ensenyament d'un del grans de l'handbol al país.

xavier solanas
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L'Arxiu Comarcal del Vallès Ori-
ental (ACVO) va ingressar re-
centment el fons fotogràfic de la 
revista Comarca Deportiva, una 
revista d'esports d'àmbit local 
que es va editar a Granollers en-
tre els anys 1964 i 1987, i que 
informava sobre l'actualitat dels 
diferents clubs que hi havia al 
municipi i d'altres poblacions del 
Vallès Oriental, Vallès Occidental, 
Osona, Moianès i la Selva. A dia 
d'avui, l'Arxiu ha comptabilitzat 
més 4.000 fotografies ingressades 
en format positiu i d'altres en ne-
gatiu, tot i que encara "s’està fent 
un recompte exhaustiu", asse-
guren des de l'ACVO.

Aquestes imatges formen part 
del mateix fons de la revista Sport 
Comarcal, que ja va ingressar fa 
uns mesos a l'ACVO, ja que aques-
ta revista –editada entre el 1990 
i el 2011– era la continuadora 
de Comarca Deportiva i Deporte 
Vallesano. El fons de l'Sport Co-
marcal conté al voltant de 20.000 
positius, i per tant, si se suma tot, 
el fons conjunt fotogràfic esportiu 
supera les 24.000 imatges.

Els esports més representats 
són el futbol, l’handbol, el bàs-
quet, el futbol sala, el ciclisme i 
el motociclisme. Però també n’hi 
ha d’hoquei, patinatge, voleibol, 
gimnàstica, natació, tennis, mun-
tanyisme, rugbi i petanca. La ma-
joria de fotografies són del perí-
ode 1980-2010 –incloent les de 
l’Sport Comarcal–, tot i que també 
hi ha algunes dels anys 60 i 70. I 

L'ACVO està arxivant un fons documental amb fotografies 
de l'antiga revista esportiva editada entre els anys 1964 i 1987

acvo

UNA DE LES FOTOGRAFIES Mostra una plantilla de l'Esport Club (1968-1969)

MEMÒRIA HISTÒRICA  MÉS DE 24.000 IMATGES DE DUES ANTIGUES REVISTES LOCALS

L'arxiu comarcal ingressa el 
fons de 'Comarca Deportiva'

n'hi ha poques de 20 anys enrere.
Tal com explica el director de 

l'Arxiu, Xavier Pérez, després de fi-
nalitzar el recompte de fotografies 
de la revista Comarca Deportiva es 
procedirà a escanejar i a digitalit-
zar les imatges. 

Posteriorment, "es durà a ter-
me un procés col·laboratiu amb 
la finalitat de poder identificar 
tots els equips i entitats espor-
tives, i els anys als quals corres-
ponen, per poder classificar les 
fotografies de forma correcta", 
explica Xavier Pérez. "És una fei-
na que durarà mesos", afegeix. 
Després, per últim ja es podran fer 
còpies i qui vulgui podrà veure les 
fotografies visitant l’Arxiu comar-
cal.  nil artiaga

Cinc comarques

Les fotografies antigues del fons do-
cumental provenen de cinc comarques 
diferents. Del Vallès Oriental gairebé 
figuren totes les poblacions, en can-
vi, de la resta de comarques només 
algunes: Castellar del Vallès, Galli-
fa, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, 
Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat 
(Vallès Occidental); Balenyà, Cente-
lles, Seva i Muntanyà, Taradell, el Brull 
i Viladrau (Osona); Sant Quirze Safaja 
(Moianès), i Hostalric (la Selva).

LA MAJORIA D'IMATGES
DEL VALLÈS ORIENTAL

GRANOLLERS. El sènior masculí del 
club de rugbi Spartans de Grano-
llers va finalitzar la seva primera 
temporada a la màxima categoria 
de Catalunya, la Divisió d'Honor, 
en penúltima posició. 

Els granollerins van perdre al 
camp de la Font Verda contra el 
líder de la categoria, el Sitges, en 
un partit "molt dur i molt dispu-
tat", explica el president de l'enti-
tat, Juanjo Granados. "La majoria 
de partits han sigut força dis-

putats, la majoria de vegades 
no hem perdut de forma gaire 
clara", assegura Granados. 

Respecte a la temporada, tot i 
haver quedat en penúltima po-
sició, el president dels Spartans 
subratlla: "Ha sigut una experi-
ència molt positiva, perquè 
hem tingut l'oportunitat de 
jugar amb equips top de molt 
alt nivell". "Nosaltres érem els 
novells i ens faltava experièn-
cia; en canvi, la resta d'equips 

RUGBI  PRIMERA TEMPORADA A LA MÀXIMA DIVISIÓ CATALANA

Els Spartans clouen penúltims 
el debut a la Divisió d'Honor

ja estaven més rodats", conclou 
Juanjo Granados. Tot i quedar pe-
núltims, els Spartans no descen-
deixen de categoria –a Primera 
Catalana–; sinó que a partir del 
setembre es disputa una prime-
ra fase classificatòria entre els 
equips de Primera Catalana i els 
de Divisió d'Honor. Entre aquests 
conjunts, els Spartans hauran de 
quedar entre els cinc primers clas-
sificats –de deu equips en total– 
per tornar a disputar la màxima 
categoria del rugbi català, "amb 
nous jugadors que pujaran des 
de la cantera", explica Granados. 
Tal com assegura el president del 
club, cada cop hi ha més jugadors 
que volen practicar aquest esport 
a Granollers.  nil artiaga

El projecte per al Barça 
de Víctor Font, al Casino
La ciutat natal de Víctor Font serà 
la primera parada que farà fora de 
Barcelona per presentar el pro-
jecte Sí al futur, que encapçala per 
presentar-se a les eleccions a la 
presidència del Barça. L'acte serà 
dimarts (19.15 h) al Casino de 
Granollers. 300 barcelonistes po-
dran seguir l'acte en directe. Per a 
assistir-hi no caldrà reservar cap 
entrada, sinó simplement pre-
sentar-se al Casino a partir de les 
19.15 h, moment en què s'obriran 
les portes del recinte. Durant l'ac-
te Víctor Font donarà a conèixer el 
projecte que encapçala per gover-
nar el Barça en una conversa amb 
el periodista Antoni Bassas i ex-
plicarà com Sí al futur s'imagina el 
Barça del 2030. Els participants a 
l'acte podran formular preguntes 

L'ACTE TINDRÀ LLOC DIMARTS A LES 19.15 H

VÍCTOR FONT 

a Víctor Font. En acabar se servi-
rà una copa de cava als assistents 
que podran compartir una estona 
de conversa informal amb Víctor 
Font i fer-se fotografies al photo-
call de Sí al futur. 

GRANOLLERS. L'Esport Club Gra-
nollers rep el Prat al municipal del 
carrer Girona dissabte (18 h), en 
el partit corresponent a la 34a jor-
nada de Tercera Divisió Nacional. 

Els homes de José Solivelles estan 
travessant una dinàmica força irre-
gular pel que fa a resultats. Després 
de la gran actuació al camp de l’Eu-
ropa (0-3), l’EC no va poder passar 
de l’empat a casa (1-1), contra el 
cuer de la categoria, el Martinenc, 
en el partit de  la 32a jornada. El tèc-
nic del conjunt granollerí explicava 
després del partit que hi ha “pro-
blemes amb els equips contra 
els quals hem de proposar molt. 
Som més reactius que actius. 
Necessitem que el rival també 

proposi. I, a partir d'aquí, som un 
equip que juga bé al contratac”. 

Els granollerins van començar 
controlant el joc, però en una ac-
ció pràcticament aïllada i fruit 
d’un desajust defensiu va arribar 
el 0-1 pels visitants. A la segona 
meitat, els blanc-i-blaus van des-
pertar i van empatar als 2 minuts 
de joc, obra d'Oriol Molins, des-
prés d'una centrada d'Albert Ruiz 
des de la banda esquerra. El mar-
cador, però, ja no es va moure.

Dimecres a les 20 h, l’Esport Club 
va jugar al camp del Figueres, en el 
partit corresponent a la 33a jorna-
da, una jornada intersetmanal que 
es disputar durant el tancament 
d'aquesta edició.  nil artiaga

FUTBOL  ELS GRANOLLERINS PORTEN UNA DINÀMICA IRREGULAR

L'EC rep el Prat després de 
la jornada intersetmanal

jordi ganduxé

EL MARTINENC Va fer el primer gol de l'enfrontament a la primera part

arxiu
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ANÀLISI DE LA LEGISLATURA

Després de 4 anys dedicats com a re-
gidor a l’Ajuntament de Granollers he 
de dir que ser regidor és la feina de 
servidor públic més bonica que un 
ciutadà pot tenir. 
Aquest anys he estat fent una política 
honesta, moderada, de diàleg i cons-
tructiva, fent continues propostes de 
millora.
Deixo la corporació amb la conscièn-
cia tranquil·la i la satisfacció d’haver 
fet en cada moment el que havia de 
fer.
Me’n vaig content i orgullós d’haver 
treballat per aquesta ciutat i haver 
aportat el meu granet de sorra a mi-
llorar la qualitat de vida de la gent de 
la ciutat, però amb la tristesa de no 
haver aconseguit tots els objectius 
amb els quals vaig arribar al 2015.

AGRAÏMENTS I RECONEIXEMENTS  

A l’ARACELI AMATLLER, la meva 
col·laboradora i secretària aquest 4 
anys a l’Ajuntament, gràcies per tota 
la feina feta. Hem estat un gran equip. 
Agraït pel teu treball  incansable i il·lu-
sionant en cos i ànima.

ALS MEUS COMPANYS DEL PLE, amb 
els que ha estat un honor i un plaer 
treballar dia a dia, gràcies pel tracte 
respectuós que sempre heu tingut 
amb mi.
Els desitjo als companys que es tor-
nen a presentar èxits i molta sort a les 
municipals i als que marxen com el 
Pep Mur, una gran abraçada company 
i gràcies per tota la feina feta durant 
les legislatures anteriors per la ciutat.
ALS TREBALLADORS DE L’AJUN-
TAMENT, per la seva professionalitat 
i treball diari que fa funcionar la ma-
quinària de l’ajuntament de forma efi -
cient i efi caç.

ALLÒ PEL QUE HEM LLUITAT 
AQUEST MANDAT 

Hem lluitat aquesta mandat per 
aconseguir canvis qualitatius de mi-
llora a la ciutat en diferents àrees 
operatives. 
Hem cregut que es podia millorar la 
IMATGE INSTITUCIONAL, amb unes 
lletres de ‘Benvinguts a Granollers’ a 
les entrades de les rotondes del muni-
cipi, creant marca de ciutat.
Hem lluitat per una ciutat que apos-

tés per les NOVES TECNOLOGIES i 
LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, amb 
una web de pressupostos participa-
tius i whatsApp d’atenció al ciutadà.
Hem entès que calia més INFORMA-
CIÓ CIUTADANA del que passa a la 
ciutat, mitjançant més panells infor-
matius leds als barris i llocs estratè-
gics de la ciutat.
Hem lluitat incansablement per una 
ciutat INCLUSIVA I ACCESSIBLE, 
desitjant que els nens amb discapa-
citat puguin gaudir de parcs infantils 
adaptats, demanant un pla d’accessi-
bilitat de supressió de barreres arqui-
tectòniques, via pública i edifi cis mu-
nicipals, aconseguint que es col·loquin 
bucles magnètics a les instal·lacions 
municipals per a les persones sordes.
Hem sigut constants en el tema de la 
MOBILITAT SOSTENIBLE, creiem en 
una estratègia de mobilitat amb am-
pliació de carrils bici, des d’una punta 
de Granollers fi ns a una altra, per pro-
mocionar a la ciutadania els desplaça-
ments en bici a l’escola i a la feina.
Hem cregut que es podia MILLORAR 
LA SALUT, dels nostres ciutadans i 
per això vam proposar l’adhesió al 
programa Entorns sense fum, per 

desincentivar l’ús de tabac davant 
d’edifi cis municipals educatius, espor-
tius i culturals. 
Hem apostat per una ciutat que MAXI-
MITZI L’ESPORT SALUDABLE, amb 
més parcs i gimnassos biosaludables 
als barris, amb parcs street workout, 
i amb reformes de les instal·lacions 
esportives actuals per adequar-se a la 
normativa.
Hem aconseguit ser una CIUTAT més 
SEGURA, amb l’adquisició de noves 
càmeres de seguretat en la via pública 
amb lectors de matrícules.

Hem fet tot el possible perquè hi ha-
gués MANTENIMENT I INVERSIONS 
EN ELS 16 BARRIS de Granollers per 
igual.
Algunes de les grans inversions que 
vam demanar van ser les escales me-
càniques-tapís rodant per als vianants 
de la zona de la Font Verda i una pas-
sarel·la-Pont Riu Congost (Connexió 
Barri Hostal-Parc Lledoner amb Ca-
novelles). I respecte al manteniment 
hem sigut insistents amb el mante-
niment dels parcs infantils, mobiliari 
urbà, sobretot amb les baranes dels 
ponts que estan oxidades. 

GRUP MUNICIPAL PP GRANOLLERS

Araceli Ammatller i José María Moya
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GRANOLLERS. L'equip sènior mas-
culí del CB Granollers va aconse-
guir una victòria molt valuosa a 
la pista d'un dels millors equips 
de la Copa Catalunya, el Lluïsos 
de Gràcia. "És una victòria molt 
important per nosaltres perquè 
ens dóna més tranquilitat per 
afrontar el que queda de tem-
porada", afirma el tècnic del CB 
Granollers, Ricard Ventura.

Els granollerins van superar per 65 a 74 el fins llavors líder
cB granollers

VICTÒRIA  Els homes de Ricard Ventura van disputar un partit complet

BÀSQUET | Copa Catalunya  DISSABTE S'ENFRONTARÀ AL FILIAL DEL CB MOLLET

Triomf de prestigi del CB 
contra el Lluïsos de Gràcia

Els granollerins van guanyar per 
65 a 74, resultat que els col·loca 
en vuitena posició de la taula.  "Va 
ser un partit esplèndid de tot 
l'equip, que en tot moment va 
estar molt unit i els punts van 
estar molt repartits", explica 
Ventura. "En total vam anotar 74 
punts contra la millor defensa 
de tota la categoria. Cap equip 
en tota la temporada havia fet 

CB Granollers femení

El sènior femení del CB Granollers tam-
bé va guanyar a fora de casa. Ho va fer 
a la pista del Sant Nicolau de Sabadell, 
per 53 a 56, en el partit corresponent a 
la 22a jornada de la Primera Categoria 
Femenina. Les granollerines són sego-
nes, només per darrere del Joventut de 
Badalona. Diumenge (17.45 h) rebran 
el Balaguer al pavelló municipal del 
carrer Girona. El conjunt de la Noguera 
és sisè classificat, i va guanyar l'últim 
partit contra el Sant Cugat –58 a 44–.

TRIOMF DEL FEMENÍ
A DOMICILI (53-56)

LES GRANOLLERINES  Continuen líders a la Fase d'Ascens amb 15 punts

GRANOLLERS. L'equip sènior fe-
mení de l'AE Carles Vallbona va 
perdre diumenge al pavelló de 
Can Bassa de Granollers contra el 
Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, 
per un marcador de 0-3, en el setè 
partit de la Fase d'Ascens a la Pri-
mera Divisió Catalana. Les noies 
entrenades per Gustavo Cunda van 
perdre els tres sets: 20-25, 16-25 i 

VOLEIBOL  EL PRÒXIM PARTIT SERÀ A LA PISTA DEL SANT FRUITÓS

L'AE Vallbona perd a casa 
contra el Sant Pere i Sant Pau

23-25, respectivament. És la sego-
na derrota del Vallbona en aquesta 
Fase d'Ascens. El pròxim encontre, 
contra el Sant Fruitós, serà el 31 de 
març. En el partit d'anada, les va-
llesanes van guanyar per 3-1.  

jordi ganduxé

AE VALLBONA   0
CV SANT PERE I SANT PAU   3

NATACIÓ  JORNADA AMB MARQUES PERSONALS

GRANOLLERS. Els nedadors del 
Club Natació Granollers (CNG) 
que es van desplaçar a Gijón del 
14 al 17 de març, van disputar vuit 
finals del Campionat d'Espanya 
Infantil. A més, es van aconseguir 
nou millors marques personals. 

La nedadora infantil Estel Xuan 
va ser finalista en 1.500 lliures, 
200 i 100 papallona –proves en 
les quals va fer millor marca per-
sonal– i 800 lliures. Per la seva 
banda, Marcel Vigara va ser triple 

finalista: en 100 i 50 lliures i 100 
esquena. En les tres modalitats 
va batre la seva marca personal. 
També va aconseguir la seva mi-
llor marca personal Albert Blan-
co als 50 lliures. D'altra banda, el 
nedador Hugo Teixell no va poder 
nedar en les proves de 200 i 400 
lliures per problemes de salut.

Per últim, el CNG va obtenir 
bons resultats en relleus, on Viga-
ra, Arnau Colomer i Gorka Aguile-
ra van fer marques personals. 

Els nedadors del CNG disputen 
vuit finals a l'estatal infantil

WATERPOLO  ELS DE QUATTROCCHIO VAN DERROTAR EL RUBÍ

L’equip sènior masculí de Wa-
terpolo del CNG rep el Sevilla a 
casa dissabte (16 h), en el partit 
corresponent a la 18a jornada del 
campionat de Primera Divisió. Els 
homes de Pablo Quattrocchio ocu-
pen actualment la vuitena plaça 
de la classificació, amb 23 punts; 

mentre que els sevillans se situen 
a la part baixa de la taula: són on-
zens amb 11 punts.

En l’últim partit de lliga, el Wa-
terpolo Granollers va assolir la se-
gona victòria consecutiva fora de 
casa. En aquesta ocasió ho va fer a 
la piscina del Rubí: 9-10. 

El Waterpolo rep el Sevilla a casa

74 punts contra el Lluïsos de 
Gràcia", assegura l'entrenador.

Els homes de Ventura s'enfron-
taran al filial del CB Mollet dis-
sabte (18 h), en la 21a jornada de 
Copa Catalunya. Els molletans són 
setens a la classificació –just per 
sobre el Granollers–; i van gua-
nyar l'últim partit de lliga contra 
el Ciutat Vella.  nil artiaga

Els benjamins del 
Vallès s'entrenen a la 
piscina de Granollers
La Delegació del Vallès de la Fede-
ració Catalana de Natació va reunir 
dissabte al CNG una trentena de 
nedadors i nedadores benjamins 
que van participar en una jornada 
tècnica i de treball progressiu, a la 
piscina de 50 metres climatitzada.
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La plataforma de distribució de continguts audio-
visuals XALA!, un servei de la Xarxa Audiovisual 
Local (XAL), fa un pas més per adaptar-se a les no-
ves formes de consum. En aquesta eina hi trobareu 
continguts d’entreteniment de qualitat, fonamen-
talment esportius, accessibles sota demanda i en 
directe a través del lloc web www.xala.cat i de les 
aplicacions per a dispositius Apple i Android, així 
com de l’aplicació Chromecast per connectar-se a 
la televisió.

XALA! ofereix les emissions esportives cada cap 
de setmana, amb partits de la màxima categoria 
de l’esport català en les disciplines de bàsquet, 
handbol i hoquei patins per veure quan vulguis i 
des d’on vulguis.

Els estudis confi rmen que el consum de con-
tinguts esportius a través de les plataformes OTT 
(over-the-top, és a dir, de lliure transmissió a través 
d’internet) creixerà en els propers anys. Cada ve-
gada més la visualització de continguts serà sota 
demanda i per dispositius mòbils.

“XALA! és el Netfl ix de l’esport català. Una 
aposta ambiciosa i sense precedents de l’audio-

visual local per acos-
tar el nostre esport als 
públics amb una ex-
periència d’usuari ex-
cel·lent per a tots els 
dispositius i amb qua-
litat HD. I per només 
1,99€ al mes, amb 14 
dies de prova gratis”, 
detalla Miquel Herrada, director de l’Àrea de Tec-
nologia de La Xarxa de Comunicació Local.

“Volem que els afi cionats a l’esport català tin-
guin una oferta complementària als partits que 
ja s’emeten a les televisions locals. Cada cap de 
setmana es podran seguir en directe, de manera 
simultània, tres partits de cada disciplina espor-
tiva (bàsquet, hoquei i handbol) i accedir a un 
munt de continguts extra de la màxima qualitat i 
que no es troben a cap altra plataforma del mer-
cat”, afegeix.

Per a Herrada, “el món de les plataformes OTT 
ha obert un nou horitzó per als amants de l’es-
port: ha permès fer afl orar una enorme oferta de 

continguts audiovisuals que fi ns ara no tenien fi -
nestres de distribució, però que connecten amb 
comunitats de seguidors molt actives. La platafor-
ma XALA! és un gran pas de l’audiovisual local per 
adaptar-se a les noves maneres de consumir con-
tinguts en l’era digital”.

XALA!, a banda de les emissions esportives, tam-
bé allotja altres continguts d’interès per consumir 
a la carta com ara documentals de caire històric 
del país o grans cites del calendari casteller com és 
el cas de la Diada dels Xics de Granollers de l’any 
passat.

XALA! La plataforma a demanda de 
continguts per xalar de l’esport català i més

GaudeiX al màXim
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CULTURA
Núria Pujolàs, a Can BarbanyConcurs en homenatge a Joan Brossa
L'escriptora vallesana Núria Pujolàs serà divendres 
(18 h) a l'Espai Tranquil de Barbany per explicar  
el projecte Fotopoemes i fer-ne un taller –cal  
portar mòbil, fotografies i algun editor d'imatges–. 
Es tracta de mirar paraules o escriure imatges.

Amb motiu de l'Any Brossa, el 10è concurs literari Memorial 
M. Antònia Fité de l'EMT proposa fer un poema visual o un 
cal·ligrama. El termini per presentar els treballs –que pot 
presentar qualsevol alumnes del centre– finalitza divendres  
i el veredicte es farà públic per Sant Jordi.

Alpina publica el 
llibre 'Nit de nuvis 
i altres relats' de 
Montserrat Medalla

L'Editorial Alpina –en la col·lecció 
Marcòlic– ha publicat el llibre de la 
granollerina Montserrat Medalla 
titulat Nit de nuvis i altres relats. Es 
tracta d'un recull de nou relats en 
què l'autora fa una petita incursió 
a gèneres diversos de la literatura 
–epistolar, fantàstic, esotèric, his-
tòrico-biogràfic, sobre el fluir de la 
consciència, i drama familiar amb 
rerefons de la Guerra Civil, entre 
d'altres–. Medalla ha escrit els tex-
tos durant un llarg període de la 
seva vida, marcada per l'afició a la 
literatura i el cinema. Alguns dels 
relats han estat premiats amb an-
terioritat, i tots s'ha revisitat i re-
escrit. Dijous 28 de març, la matei-
xa autora presentarà Nit de nuvis i 
altres relats a la llibreria La Gralla, 
en un acte que estarà conduït per 
Pietat Sanjuan. 

PRESENTACIÓ A LA GRALLA

Joves del Carles Vallbona, l'EMT i el Marta Estrada instal·laran sis parades a tres places

LITERATURA  GRANOLLERS COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LA POESIA AMB UN RECITAL I UN CONCERT

Alumnat de tres instituts durà 
la poesia al mercat del dijous

Arnella i Sarabanda canten a la primavera
També en el marc del Dia Internacional de la Poesia, dissabte (19 h) Jaume 
Arnella i el Cor Sarabanda oferiran el recital I que canten Primavera a la 
Sala Tarafa. El romancer i la coral polifònica van gravar aquest projecte de 
cançó folk l'any passat en un disc que porta el mateix nom. En el repertori 
hi ha poesia de mossèn Cinto Verdaguer i Omma Kayyam, temes de la 
compositori Narcisa Freixes i del mateix Arnella, així com temes tradicionals 
sobre la dona. En el marc d'aquest projecte l'any passat també estrenaven 
El Romanço del bombardeig de Granollers.

cor saraBanda
GRANOLLERS. L'aparador de la bi-
blioteca Can Pedrals ha donat el 
tret de sortida a la proposta Poesia 
a pes, una iniciativa que –emmar-
cada en el Dia Internacional de la 
Poesia a Granollers– pretén apro-
par aquest gènere literari als nois 
i noies de 3r i 4t d'ESO de la ciutat, 
i que culminarà el matí d'avui.

Al mercat del dijous, 36 alum-
nes dels instituts Carles Vallbo-
na, l'Escola Municipal del Treball 
(EMT) i Marta Estrada instal·laran 
sis parades de poesia a les places 
Josep Maluquer i Salvador, de les 
Olles i de la Porxada. Entre les 10 i 
les 12.30 h qui vulgui trobarà po-
emes que han escollit els alumnes 
en diverses sessions de recerca a 
la biblioteca Can Pedrals. 

L'alumnat dels tres centres ha 
participat en quatre sessions, la 
primera de les quals es va fer al 
desembre, quan es van fer activi-
tats de dinamització cohesió, així 
com es van formar grups de tre-
ball. Al gener es va decidir com 
seran les parades, quina temàtica 
tindran i quins poemes vendran. 

A més, els joves han treballat 
el material per decorar la parada 
i els suports per als poemes que 
es vendran. De moment, la pri-
mera parada es pot veure des de 

dimecres de la setmana passada a 
l'aparador de Can Pedrals.

Poesia a pes culminarà avui ma-
teix (12.30 h), a la plaça Maluquer 

i Salvador amb un recital a càrrec 
dels mateixos alumnes i la lectura 
del poema del Dia Mundial de la Po-
esia, escrit per Rosa Fabregat.  M.E.

'POESIA A PES' ÉS EL LEMA DE 
LA COMMEMORACIÓ I S'IL·LUSTRA 
amb la imatge ideada pel jove  
dissenyador granollerí Roger  
Vergés, que juga amb les lletres  
de la paraula poesia per aconseguir 
el lema de l'activitat al mercat,  
on la poesia, com la fruita,  
es comprarà a pes.

n També avui, dijous, al matí alumnat 
de l'institut Celestí Bellera celebrarà la 
tercera jornada literària sobre poesia, 
teatre i dones, dins el projecte Erasmus 
+ LIT2.0. A les 11.30 h l'alumnat farà un 
recital de poesia i a les 12.30 h, comp-
tarà amb l'escriptora i gestora cultural 
Tània Balló que oferirà una conferència 
sobre el projecte Las Sinsombrero, que 
es clourà amb un debat.

TÀNIA BALLÓ, AL LIT2.0 
DEL CELESTÍ BELLERA
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El TAG proposa 
un espectacle singular 
que du el teatre al límit

ARTS ESCÈNIQUES  EL GRUP HUMORÍSTIC ARGENTÍ VA PRESENTAR AL TAG 'VIEJOS HAZMERREÍRES'

Dv 22 de març, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 5 €

GRANOLLERS. En el marc del pro-
grama Girem Propostes Singulars 
(GPS), de suport a la creació con-
temporània a través d'espectacles 
no convencionals, el Teatre Au-
ditori (TAG) presenta Random, el 
primer muntatge de Joel Martí i 
Pablo Molina, artistes emergents 
europeus que proposen diàlegs 
pertorbadors i situacions absur-
des per divertir l'espectador.

Random es va crear el gener de 
2017 amb la intenció d'explorar 
situacions teatrals fins al límit, 
gairebé fins al descontrol.

Pablo Molina és verticalista i 
ballarí. Format a l'Escola de Circ 

CIRC  JOEL MARTÍ I PABLO MOLINA PRESENTEN 'RANDOM'

LES LUTHIERS O 
L'HUMOR UNIVERSAL 
I ATEMPORAL

Després de 50 anys sobre els escenaris, el grup argentí Les Luthiers va tornar a 
demostrar diumenge, al Teatre Auditori de Granollers, que el seu humor traspassa 
fronteres i sobreviu al pas del temps. Un públic entregat que va omplir el TAG va 
riure de valent amb gags clàssics de la formació que no han necessitat revisió –com 
Las Majas del Bergantín, Loas Al Cuarto de Baño i Quien matí a Tom McCoffee, entre 
d'altres– i que s'encadenaven gràcies a un programa radiofònic, Radio Tertulia, com 
a fil conductor. La veneració de bona part del públic pels còmics es va evidenciar, 
sobretot, en els aplaudiments desencadenats només en sentir citar Johann Sebas-
tian Mastropiero –un compositor fictici de música clàssica inventat per Les Luthiers 
als anys 60–. Tot plegat culminava amb un gag sobre la joventut llunyana per a 
aquests grans de l'humor, que ratificava que Les Luthiers encara té molta corda.

jordi ganduxé

Rogelio Rivel i a Le Lido, és ba-
llarí des dels 10 anys en estils de 
carrer. Joel Martí Melero és equi-
librista i acròbata en el cable. For-
mat a l’escola de circ Balthazar, a 
l’escola de teatre excèntric i clown 
Le Samovar i a l'escola de circ de 
Tolosa Le Lido.

Random és un espectacle bene-
ficiari del fons de creació del pro-
jecte de cooperació transfronte-
rer De Mar a Mar, en el programa 
Poctefa.   M.E.

La proposta Idoti Iranti, que es 
podrà veure en triple sessió a Lle-
vant Teatre, és un viatge a l'Àfrica 
a través d'un món oníric i de re-
cords que mostra el drama social 
i les desigualtats mundials. L'obra 
parteix d'una convenció internaci-
onal de noves tecnologies que té 
lloc molt a prop d'una de les deixa-
lleries més grans del món, situada 
al continent africà. En aquest con-
text, Idoti Iranti, dirigida pel gra-
nollerí Gerard Oms, estableix un 
diàleg frenètic, amb tots futuristes, 
que denuncia el manteniment d'un 
benestar privilegiat a l'hemisferi 
nord en detriment del sud. 

El text va ser guanyador del sisè 
cicle de lectures dramatitzades 
de l'AADPC –Associació d'Actors 

i Directors Professionals de Ca-
talunya–, –Associació d'Actors i 
Intèrprets– i la Fundació Romera. 

El títol d’aquesta obra fa refe-
rència als noms dels personatges 
protagonistes: el paper d’Idoti, 
que en llengua ioruba significa 
deixalles, està representat per 
l’actriu i autora de l’obra, Eu Man-
zanares. L’actor Xavier Teixidó és 
Iranti, en ioruba records, un engi-
nyer de noves tecnologies. Per ar-
rodonir l'experiència, la sessió de 
divendres es complementarà amb 
un sopar temàtic a escena. 

Llevant viatja a l'Àfrica amb 
'Idoti Iranti' i Gerard Oms

DIVENDRES LA FUNCIÓ S'ACOMPANYARÀ D'UN SOPAR TEMÀTIC

Dv 22 i Ds 23 de març, 21 h
Dg 24 de març, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 15 €

LES FRANQUESES.  La 13a edició de 
la Mostra d'Arts Escèniques Fes-
tival dels Amateurs tindrà aquest 
cap de setmana protagonistes lo-
cals. Així, l'associació Toc Toc Te-
atre Laurona de Llerona portarà 
al Casal Cultural de Corró d'Avall 
l'obra Perduts en el temps, de J.M. 
Pou Vilabella. A la proposta tea-
tral, dirigida per Josep Sobrevia 
i Andreu Galán, els components 
d’un grup de teatre amateur són 

convocats, 25 anys després de la 
seva dissolució, al seu antic es-
cenari. Malgrat que hi falta una 
persona, els presents reviuen el 
passat, descobreixen relacions 
ignorades i posen els seus senti-
ments a flor de pell. 

Toc Toc Teatre Laurona porta 
'Perduts en el temps' a Corró

TEATRE  PRESÈNCIA LOCAL AL FESTIVAL DELS AMATEURS

Ds 23 de març, 21 h
Casal Cultural de Corró d'Avall 
Preu: 7 € (6 amb descompte)

Més visites familiars 
de 'Més enllà
dels miralls' al TAG
Dissabte el Teatre Auditori de 
Granollers acollirà sis sessions 
més de l'espectacle familiar Més 
enllà dels miralls, una proposta 
que pretén conèixer l'interior de 
l'equipament a través del conte 
Més enllà dels miralls i la Filo, una 
costurera molt despistada que fa 
un recorregut per a les instal·la-
cions del teatre. El preu és de 3 
euros, i hi haurà sessions a les 12, 
17, 18.30 h. Aquestes visites guia-
des es van idear amb motiu del 
15è aniversari del TAG. 
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MÚSICA  DUES SESSIONS AMB LES NOVETATS DEL SEGELL DISCOGRÀFIC LOCAL

JazzGranollers presenta els discs 
de Francesc Vidal i Martí Ventura
GRANOLLERS. La recta final del 29è 
Festival de Jazz permetrà donar a 
conèixer les novetats discogràfi-
ques del segell local JazzGranollers 
Records, que es presentaran els 
dos propers divendres abans que 
l'anglès Django Bates tanqui el 
programa d'aquesta edició.

Així, aquest divendres (22 h) el 
Casino rebrà Francesc Vidal Quin-
tet, que presentarà el treball Sense 
títol, inspirat en un viatge a Nova 
York. Els temes evoquen situaci-
ons d'aquell viatge que Vidal va fer 
fa anys. El repertori conté estils 
musicals diferents com el swing, 
el funk i el free jazz, entre d'altres. 
Tot plegat ple de profunditat i ca-
lidesa, alhora que també hi explo-
siona un contingut èpic i emotiu. 
El saxofonista granollerí estarà 
acompanyat dels vallesans Pol Pa-
drós a la trompeta, Aleix Forts al 
contrabaix, Pau Picornell a la ba-
teria i Martí Ventura al piano.

'L'indret'
Precisament el també granollerí 
Martí Ventura presentarà en for-
mat de trio el disc L'indret, en què 

"tots els temes parlen d'indrets 
relacionats amb anècdotes, 
vivències i sentiments", expli-
ca el mateix Ventura. El pianista 
s'acompanya novament de Miguel 
Ángel Cordero al contrabaix i Lluís 
Ribalta a la bateria, amb els quals 
forma un trio estable, amb més de 
15 anys de complicitats sobre l'es-
cenari. De fet, és el quart disc que 
graven plegats i amb el bagatge 

jazzgranollers

QUINTET  La formació amb què Francesc Vidal presenta 'Sense títol'

dels tres músics, després de Tran-
sicions, que també va veure la llum 
sota el segell de JazzGranollers 
Records. El treball també recull, 
a banda de les composicions ori-
ginals, algunes versions d'estàn-
dards del jazz.

JazzGranollers Records ha pu-
blicat també treballs de Joan San-
martí, Joan Vidal i Alfons Bertran, 
entre d'altres.  

GRANOLLERS. Life vest under your 
seat (autoeditat, 2019) és el títol 
del cinquè àlbum que Pau Vallvé 
signa amb nom propi i que dis-
sabte presentarà a la Nau B1, un 
escenari ja conegut per a l'artista 
barceloní.

El concert forma part de la seva 
nova gira, que serà elèctrica, amb 
banda, i en la qual no només sona-
ran les 12 noves cançons del nou 
treball, sinó que també hi haurà 
espai per a les peces més destaca-
des de la seva discografia anterior 
–com Diguem blat!, Benvingut als 
Pirineus, Un gran riu de fang i Per 
sempre, entre d'altres.

A més dels discs signats com a 
Pau Vallvé, el músic i compositor 
també ha publicat treballs amb el 
seu alter ego musicohumorístic 
Estanislau Verdet, així com ban-
des sonores de cinema, i ha col·la-
borat com a bateria amb bandes 
com Standstill. La tasca de Vallvé 
com a productor l'ha dut també a 
treballar amb Maria Coma, Daniel 
Lumbrera, Love of Lesbian i The 
New Raemon, entre d'altres. 

'Com a casa', de Lanuza
Precisament Pau Vallvé ha estat 
productor de treballs d'Inspira, la 

JORDI LANUZA, COMPOSITOR D'INSPIRA, LI FARÀ DE TELONER

Pau Vallvé torna a la Nau B1 
amb el cinquè treball i una 
gira amb grup més elèctrica

formació del músic Jordi Lanuza, 
que li farà de teloner al concert de 
Roca Umbert. Lanuza és el compo-
sitor i lletrista d'Inspira –un dels 
grups destacats de l'escena indie 
catalana–, que l'autor ha aparcat 
temporalment per presentar un 
grapat de cançons a Com a casa 
(Bankrobber, 2018), el seu pri-
mer treball signat en solitari i que 
mostra una faceta més íntima de 
l'autor.  M.ERAS

nau B1

PAU VALLVÉ

Dv 23 de març, 22 h
Nau B1. Roca Umbert. Preu: 12 €

Albert Lax tocarà dijous a Can 60
Avui, dijous (21.30 h), el granollerí Albert Lax torna a casa amb una ac-
tuació al bar Can 60. Hi tocarà temes del treball discogràfic The Deepest 
String, publicat el 2016 i que l'ha dut per escenaris d'arreu del país. Tot 
i que defuig de les etiquetes, la seva música i el seu directe beuen del 
rock i del folk amb unes gotes de psicodèlia, “de base acústica, però 
amb influències del rock dels 70 i dels 90”, indica el músic. Des de 
Can 60 destaquen la promesa d'una vetllada carregada d'energia i, alho-
ra, amb un intimisme sorprenent. 

La quarta edició del Festival Mini-
Beat, un certamen familiar dedicat 
a la música alternativa que organit-
za Arcada Koncerts a Roca Umbert, 
se celebrarà el 5 de maig. Com cada 
any, ret homenatge a una persona 
o grup que ha marcat la història 
de la música. Si en edicions ante-
riors, els protagonistes eren Elvis 

i Bowie, en aquesta edició serà la 
banda britànica The Cure.

En total hi haurà 9 escenaris 
distribuïts pel recinte de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, a ban-
da d'activitats paral·leles. Gran 
part de les activitats es faran a 
l’exterior, com els concerts de 
Zeidun, Les Cruet, Pentina’t Lula, 

El festival familiar MiniBeat 
homenatjarà The Cure

LA QUARTA EDICIÓ SE CELEBRARÀ EL 5 DE MAIG I COMPTARÀ AMB ZEIDUN, LES CRUET I ANÍMIC

Tansumica, Saïm, Los Wild Trapas 
& The Tonelettes, Zanahorions, 
Tilde, Mateólika i Síctor Valdaña.

La part electrònica d’aquesta 
edició va a càrrec del col·lectiu 
Konghost, organització sense ànim 
de lucre nascuda per promoure la 
cultura de la música electrònica.

Als escenaris interiors, hi haurà 
l’actuació de Don Simon i Tele-
funken, Anímic, Kids from Mars, 
The Doy Tolls, Agost, Sexy Bicycle, 
els anglesos Gentleman of Few i 
els granollerins Catástrofe Club. 

El Gra ha obert les inscripcions 
per al concurs musical [És] Música 
destinat a grups de música novells 
de Granollers i el Vallès Oriental. 
Els interessats poden apuntar-s’hi 
fins al 25 d’abril a les 20 h. El con-
curs es divideix en dues categori-
es: [És] Música, adreçada als grups 
de música integrats totalment o 
majoritàriament per joves d'entre 
18 a 30 anys; i I [És] Música, adre-
çada als grups musicals formats 
totalment o majoritàriament per 

alumnes de centres d'educació se-
cundària d'entre 12 i 18 anys.

El guanyador de la primera cate-
goria podrà tocar al Musik N Viu, i 
rebrà 1.000 euros. El grup guanya-
dor de la categoria I [És] Música 
podrà actuar dins del marc de pro-
gramació del Servei de Joventut, 
disposar dels bucs d'assaig al CUB 
durant 10 hores i gravar un assaig 
en directe. A més, rebrà un xec-re-
gal per valor de 100 euros en ma-
terial musical. El concurs tindrà lloc 

Convocat el concurs [És] Música 

el dissabte 18 de maig (17.30 h) a 
les places de Can Trullàs, de l'Esglé-
sia i Folch i Torres. 

n El premi de curtmetratges Gra d'Or ha 
estat per al grup Jumer (de 12 a 17 anys) 
per Telling ghosts to go, i Queralt Girbau 
(de 18 a 24 anys) per Elles, un curt sobre 
dones i cultura. Els dos es projectaran a 
l'Edison. També es va atorgar una men-
ció especial per a Cultures de Júlia Ruiz.

GRA D'OR PER A JUMER
I QUERALT GIRBAU
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BASQUET. DISSABTE 23, 18.05 h
CB Granollers - Recanvis Gaudí Mollet B
amb Guillem Raich i Arnau Moya
HANDBOL. DISSABTE 23, 18.00 h
THW Kiel - Fraikin BM Granollers
amb Aitor Compañón
FUTBOL. DIUMENGE 24, 18.00 h
EC Granollers - AE Prat
amb Roger Santaeugènia i Emma Muntané

Programació Esportiva

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 21 al diumenge 24 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 4º 18º 4º 18º 5º 18º 6º

GRANOLLERS. L’Orquestra de Cam-
bra de Granollers assumeix el rep-
te de presentar al Teatre Auditori 
de Granollers (TAG) Els Concerts 
de Brandenburg, una mostra de 
perfecció tècnica del compositor 
Johann Sebastian Bach, sota el tí-
tol Viatge en el temps.

Bach va composar aquesta obra 
l’any 1721, mentre treballava a la 
cort de Cöthen (Alemanya). La cort 
disposava d’una orquestra amb 18 
músics que va permetre Bach ex-
perimentar amb la nova manera de 
fer música que arribava d’Itàlia, l’sti-
le concertato. Els Concerts de Bran-

denburg són una exhibició de les 
possibilitat que oferia aquell nou es-
til: però Bach va més enllà i el porta 
al seu punt màxim de perfecció tèc-
nica, formal i expressiva. Són peces 
considerades obres mestres de la 
música orquestral de tots els temps.

Per conèixer més d'aquesta 
obra, prèviament (18 h) al con-
cert, el crític i musicòleg Xavier 
Chavarria oferirà una conferència 
a la sala petita.  

MÚSICA  L'ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS SEGUEIX LA TEMPORADA DEDICADA A VIATGES

L'OCGr interpreta 'Els Concerts 
de Brandenburg' de Bach

Per a petits
PRÈVIAMENT, A LES 17.30 H, 
DIUMENGE HI HAURÀ UNA SESSIÓ  
pensada per al públic familiar (amb 
infants de més de 4 anys), amb un 
concert de l'OCGr de mitja hora. 
Amb el títol Violins, pianos antics 
i perruques, i gràcies també a la 
narració de David Puertas, els més 
menuts descobriran Bach i els 
Concerts de Brandenburg, així com 
l'ambient de l'època.

Dg 24 de març, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 20 € (10, zona B)

ELS RETRATS QUE 
SUMEN 2.000 ANYS 
D'EXPERIÈNCIES

No en va faltar ni una. Les 26 dones que han participat en el projecte Mare meva! 
del fotògraf Jordi Ribó van assistir dijous passat a la inauguració de la mostra. 
Ribó les va aplegar en una foto de grup i les va obsequiar amb una reproducció de 
la seva imatge exposada en format 30x40 a les parets de l'estudi del fotògraf, a la 
plaça Folch i Torres. Els retrats mostren rostres somrients de dones que tenen una 
mitjana de 90 anys i que sumen, calcula Ribó, més de 2.000 anys d'experiència.

xavier solanas
FOTOGRAFIA  JORDI RIBÓ EXPOSA EL PROJECTE 'MARE MEVA!' AL SEU ESTUDI DE LA PLAÇA NEGRE

El concurs sardanista rep 17 colles
El 71è concurs de colles sardanistes, organitzat per l'Agrupació Sardanista 
de Granollers, va aplegar diumenge 17 colles a la Porxada que van  
demostrar els seus dots en la dansa, acompanyats de la Cobla Sant Jordi.

jordi ganduxé

GRANOLLERS. Una foto del correfoc 
de la festa major de Blancs i Blaus 
del granollerí Carles Alonso ha 
estat premiada com a millor foto 
del món al concurs de fotografia 
#Celebration2019, organitzat per 
Agora Images i en què participen 
milers de persones d'arreu del 
món. La foto d'Alonso ha rebut 
1.000 dòlars de premi i el software 
d'edició Skylum. El fotògraf gra-
nollerí ja ha estat reconegut amb 
anterioritat amb una menció es-
pecial de National Geographic per 
una foto de San Francisco.  

Una foto de Carles 
Alonso del correfoc, 
la millor del món



dj, 21 març 2019 39

'Fastgood, la cuina tradicional i ràpida'
El centre cívic Palou acollirà divendres (17.30 h) el taller 
Fastgood: cuina tradicional i ràpida. S'hi explicaran trucs per 
tenir un fons de cuina –conservar brous, fumets, sofregits 
a punt per cuinar i elaborar els plats en temps rècord–, 
amb M. José Cumelles, M. José Morals i Roser Blasco.

El Festival del Circ Cric celebra enguany una dècada de música i espectacles  
enmig de la natura als peus del Montseny. Obrirà la programació divendres amb 
un concert inaugural que reunirà en un mateix escenari una quinzena d'artistes, 
com Quimi Portet, Albert Pla, Joan Garriga, Muchachito i Raül Refree, entre  
d'altres. El segon concert anirà a càrrec de l’ex-Txarango Marcel Lázara Tito  
i Júlia Arrey, que presentaran els seus treballs KM.0 – Pedalant endins, dins  
d’una jornada dedicada a la música del Brasil, organitzada amb Pallassos Sense  
Fronteres (25 de maig). Tancarà el programa de concerts una actuació conjunta 
entre Portell Poltrona i La Troba Kung-Fú.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 21
17.15 h Escola bressol El Gegant del Pi
Xerrada-taller Ja sé parlar! A càrrec de 
Gemma Vilalta Bufí, logopeda municipal
17.30 h Escola Joan Camps Bellavista
Benvinguda a la primavera. 
Activitats amb material reciclat
17.30 h Espai Zero
Taller: Encens fet a casa
20 h Centre Cultural de Marata
Cicle de dijous culturals. Conferència: 
Posant l'energia en mans de la gent: 
viure de l'aire del cel,  
amb l'enginyer industrial Pep Puig

DIVENDRES, 22
17.30 h Espai Zero
Punt de trobada i jocs de taula
18 h Centre Cultura de Bellavista
Tercer Campionat Local de Cub  
de Rubik
19.30 h Sala polivalent del Centre  
d'Art i Noves Tecnologies Can Font
Xerrada: La situació política actual  
del país, a càrrec de Ramir de  
Porrata-Dòria, enginyer i economista

DISSABTE, 23
10.30 h Espai Can Prat
Vine a conèixer l'Espai Can Prat
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
13a Mostra d'Arts Escèniques Festival 
dels Amateurs: Perduts en el temps

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

DILLUNS, 25
17 h Antigues Escoles Corró d'Amunt
Consell del Poble

DIMARTS, 26
17.30 h Espai Zero
Tarda de 'pop corn'

xavier mercadé / circ cric

DIJOUS, 21
10 h Plaça Maluquer i Salvador  
Poesia a pes. Si vols poesia… en  
trobaràs a pes! Dia internacional  
de la Poesia a Granollers
19.30 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Presentació del llibre Nopic a càrrec  
de Jorge Luis Marzo
20 h Sala Francesc Tarafa
La Festa de l'Esport de Granollers

DIVENDRES, 22
17.30 i 18.30 h Museu  
de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les mans!
18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada-taller: Fotopoemes
19 h Cinema Edison
Tres idénticos desconocidos
20 h Museu de Granollers 
Retorn a Granollers del retaule gòtic  
de Sant Esteve
20 h Gra. Equipament juvenil
Escenari obert
21 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Random
21 h Llevant Teatre
Teatre. Idoti Iranti, de Gerard Oms
22 h Casino de Granollers
Francesc Vidal Quintet. Sense títol

DISSABTE, 23
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Ass. d'Aturats
10 h Carrers Sant Roc i Santa Anna
Fira Embruixa't
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar Històries d'Ósses
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges
19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. La primavera i el zodíac
19 h Sala Francesc Tarafa

AGENDA

El Festival del Circ Cric rebrà 
Quimi Portet i Muchachito

Ajuntament de Granollers 
La carretera. 25a exposició de l'Arxiu 
Municipal de Granollers. Fins a l'abril
Museu de Granollers 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al 2020
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. 

Dia internacional de la poesia.  
I canten primavera, amb Jaume Arnella 
i el Cor Sarabanda
21 h Llevant Teatre
Teatre, Idoti Iranti
22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert de Pau Vallvé i Jordi Lanuza
23 h Casino
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE, 24
10 h Parc de Ponent 
Mercat de segona mà de Ponent
11 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Taller familiar de collage  
Trobant tresors escombraries
18 h Casino de Granollers
Ball social
18 h Cinema Edison
Tres idénticos desconocidos
19 h Llevant Teatre
Teatre. Idoti Iranti
19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Viatge en el temps, 
amb l'Orquestra de Cambra

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

DIMARTS, 26
10 h Centre cívic Palou
Taller de cuina
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d' Agevo sobre  
música. Hector Berlioz, el gran 
romàntic francès, amb Joan Vives 
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller	de	pràctica	filosòfica.	Debat
19 h Biblioteca Roca Umbert
Descobrint els clàssics. Club de lectura 

DIMECRES, 27
16.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de lectura en veu alta
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de correspondència

Fins al 2 d'abril
Espai d'Arts de Roca Umbert
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
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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Casa adosada de 200 m2 útiles. PB: garaje 2 coches, trastero 
y patio de 40 m2 aprox. 1ªP: gran cocina office, aseo y come-
dor-salón con salida a balcón. 2ªP: 4 habs muy amplias, baño 
completo y terrazas. 3ªP: amplia buhardilla, despacho, hab in-
vitados o 2º comedor. Calefac de gas, aluminio, aire acond. os-
mosis, suelos mármol. Zona tranquila y bien comunicada. Po-
sible de dejarlo amueblado. Para entrar a vivir. (REF. 109.979)

GRAN OPORTUNIDAD. Dúplex con terraza en zona de campo 
de fútbol de la calle Girona. Muy luminoso. Sol todo el dia. 4 
habitaciones. 2 baños. Comedor muy amplio. Cocina office re-
formada. Terraza. Suelos de parquet. Calefacción. Aire acondi-
cionado. Cerca de todos los servicios. Tienes que verlo. (REF. 
110.016)

Chalet con toda la vivienda en planta!. Terreno: 920 m2 con 
árboles frutales. La vivienda consta de 3 habitaciones (1 de ma-
trimonio y 2 habs dobles), lavabo completo, aseo, comedor con 
chimenea, cocina, calefacción de gas natural, descalcificador y 
porche. Armarios empotrados. Excelente ubicación. Cerca de 
todos los servicios. 2 garajes. (REF. 110.026)

Dúplex seminuevo. Completamente amueblado. Parquing y 
trastero incl. 2 habs y un estudio. 2 baños completos. Come-
dor-salón con salida a balcón. Cocina office. Buhardilla con sa-
lida a terraza. Pocos vecinos. P1: cocina office, salón-comedor 
con salida a balcón, 1 hab y un baño completo. P2: hab de ma-
trimonio con baño completo, estudio y terraza. (REF. 110.025)

Magnífico piso de 4 habs (2 dobles)! Baño completo
reformado. Cocina con galería. Completamente exterior y con 
ascensor. Muy luminoso y con vistas. Gas ciudad. Para entrar a 
vivir. Ideal como 1a vivienda o famílias. También como inver-
sión. Mucho aparcamiento en la zona. Muy bien comunicado. 
Financiación 100%. Infórmaté sin compromiso. (REF. 109.994)

PISO EN VENTA 90m2

PZA. CAN MONIC
Granollers Nord

FE

E

Fantástica casa con jardín y piscina. Cuatro habitaciones dobles, 
una en suitte. Dos baños completos. Cocina office con sitio para 
mesa grande. Una despensa. Dos comedores con chimenea. Ga-
raje dos coches. Dispone de 723 m2. aproximadamente. Calefac-
ción. Puerta blindada. Jardín Privado. Piscina. Terraza. Vistas a la 
montaña. Zona deportiva. (REF. 110.022)

Certificación
EnergéticaG


