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GRANOLLERS / LES FRANQUESES.  
El Consorci Besòs Tordera va pre-
sentar divendres, Dia Mundial 
de l’Aigua, el Pla de Gestió Xarxa 
Natura 2000 del riu Congost, un 
pla d’acció detallat per preservar 
i millorar l’estat de conservació 
dels hàbitats i les espècies clau 
del Congost; potenciar la connec-
tivitat ecològica i la mobilitat de 
la fauna al corredor aquàtic i les 
riberes; treballar per al reconei-
xement social dels valors naturals 
de l’espai i obtenir el coneixement 
suficient dels hàbitats o espècies 
en l’espai natural. “Fa anys que 
estudiem el riu i la diagnosi ja 
està feta, sabem els espais que 
cal protegir; ara és el moment 
de fer gestió activa, de cons-
truir natura i infraestructures 
verdes al voltant del riu”, deia 
Ferran Miralles, director general 
de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural de la Generalitat.

Entre els elements claus de 
gestió al conjunt del riu hi ha els 
hàbitats d’interès, com els her-
bassars fluvials, el bosc de ribera, 
els alzinars i els espais amb vege-
tació submersa, així com un seguit 

MEDI AMBIENT  EL DOCUMENT, IMPULSAT PEL CONSORCI DEL BESÒS TORDERA, IMPLICA 11 AJUNTAMENTS DE LA CONCA A TREBALLAR DE MANERA COORDINADA

i els punts crítics de cada tram del 
riu i marca les intervencions lo-
cals a realitzar-hi tenint en comp-
te tots els condicionants tècnics, 
físics o econòmics que influeixen 
en la recuperació o millora del riu. 

L’espai de la Xarxa Natura 2000 
del Congost ocupa un total de 358 
hectàrees de la Garriga a Sant Fost 
de Campsentelles, de les quals el 
38,1% són de les Franqueses i el 
18,5% de Granollers. A nivell ge-
neral, el pla preveu propostes per 
millorar la qualitat de l’aigua, or-
denar les zones d’hort, restaurar 
el medi natural i aplicar directrius 
de gestió dels parcs urbans i pas-
sejos a la llera del riu. 

Més en detall, les propostes d’ac-
tuació a les Franqueses passen, so-
bretot, per eradicar i controlar les 
espècies exòtiques invasores, com 
canyes i crancs americans, i res-

taurar l’hàbitat natural en alguns 
trams del riu. Concretament, es 
proposa potenciar el manteniment 
d’espais oberts a la pollancreda de 

Santa Digna i a la desembocadura 
del torrent i l'alzinar de Can Ro-
vira de Villar; restaurar l'hàbitat 
i fer seguiment i estudi de les es-
pècies de fauna al parc del Falgar 
i revisar la delimitació de l’espai 
Xarxa Natura 2000 en espais com 
el torrent de Santa Margarida i 
l’espai obert de Can Palau. També 
es proposa recuperar els verns a 
la Verneda –aquesta actuació ja es 
du a terme mitjançant el programa 
Life Alnus–; planificar urbanística-
ment i reordenar els usos inade-
quats de sòl a la desembocadura 
de la riera Carbonell –actualment 
hi ha una zona d’horts–; senyalit-
zar els valors de l’espai natural i 

d’espècies pròpies del riu, com la 
tortuga de rierol, la llúdriga, aus 
aquàtiques, el barb de muntanya i 
l’anguila, entre altres. 

El pla recull les zones d’interès 

El tram de Canovelles del riu és considerat un punt crí-
tic, bàsicament per l’impacte que el mercat ambulant 
dels diumenges té sobre la conservació d’hàbitats i  
espècies naturals. “Calen més serveis higiènics al  
mercat i més sensibilització per reduir el volum de 
deixalles del mercat”, deia Núria Asensio, consultora  
de l’empresa La Vola, que ha elaborat el pla de gestió.    

Mercat de Canovelles, punt crític
La llúdriga, la tortuga 
de rierol i el barb de 
muntanya són alguns dels 
valors de fauna del riu

RIERA CARBONELL

POLLANCREDA
DE SANTA DIGNA

PARC DEL FALGAR

Les Franqueses del Vallès

En marxa un pla de gestió per millorar
la qualitat ambiental del riu Congost
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La millora de la qualitat de l’aigua 
dels últims 30 anys ha permès 
avançar molt en la recuperació de 
la fauna i la flora, tot i que encara 
hi ha dèficits en la qualitat de l’en-
torn natural. Segons Núria Asen-
sio, redactora del pla de gestió, 
“el Congost és un riu constret 
per la gran quantitat d’infraes-
tructures i urbanitzacions que 
té al voltant, cosa que no per-
met el desenvolupament del 
bosc de ribera”. A més, assegura, 
“encara rep l’impacte de mol-
tes deixalles i hi ha usos del sòl 
a la llera que no són adequats”. 

Feina pendent
Albert Camps, vicepresident del 
Consorci Besòs Tordera, valora el 
salt qualitatiu del riu les últimes 
dècades –“els anys 70 el Congost 
era el riu més contaminat d’Es-
panya”, recorda–, però alerta que 

en alguns casos encara no s’ha mi-
llorat prou. “El pla de gestió serà 
imprescindible per avançar 
encara més en la preservació 
del riu, i a més serà una eina de 
coordinació per a tots els ajun-
taments i ens implicats”. 

Ferran Miralles, director ge-
neral de Polítiques Ambientals 
i Medi Natural, explica com “en 
només 15 anys s’han reduït un 
20% les poblacions de més de 
200 espècies, com granotes o 
insectes”, i per això apunta que 
“ara és el moment de construir 
natura”. El pla de gestió, el pri-
mer d’aquestes característiques 
de tot Catalunya, “ens ha de per-
metre fer un salt endavant i 
avançar en la recuperació am-
biental del riu: cal valorar no 
només allò que tenim, sinó el 
potencial de tot el que podria 
arribar a ser”, conclou. 

"Els anys 70 era el
riu més contaminat 

d'Espanya, i 
ara està recuperat"

EL PLA DE GESTIÓ HA DE PERMETRE FER UN SALT ENDAVANT

En 15 anys s'ha perdut el 20% de població animal

millorar la connectivitat social i 
ecològica de les Franqueses amb 
Canovelles mitjançant un gual.  

Intervencions a Granollers
Ja en terme de Granollers, es pro-
posa eradicar i controlar les espè-
cies de fauna i flora exòtiques in-
vasores en tot el tram del riu, així 
com vincular d'una manera més 
clara el parc del Lledoner amb el 
Congost, substituint el mur vertical 
actual per talussos més integrats a 
la natura, i fer el manteniment de 
jardineria del parc amb els criteris 
propis de la Xarxa Natura 2000.

Més enllà del tram urbà, a l’en-
torn de Palou i Can Cabanyes, el 

pla de gestió proposa prohibir la 
pesca, millorar les rampes de pei-
xos als guals i eliminar les resclo-
ses que actualment no permeten la 
connectivitat ecològica d’espècies 
animals que remunten el riu. 

Finalment, el pla de gestió pre-
veu integrar a la Xarxa Natura 
2000 l’entorn i la bassa de Can Ca-
talà, intervenir en usos inadequats 
del sòl –ara hi ha un desballesta-
dor de ferralla a l'entorn de Can 
Català–, restaurar els hàbitats na-
turals i potenciar el manteniment 
d’espais oberts a la pollancreda de 
l'abocador entre d’altres.

D'altra banda, el pla de gestió 
també recomana als municipis un 

seguit de regulacions relacionades 
amb l'entorn natural del riu. Entre 
d'altres, prohibir la caça i l'accés 
motoritzat a l'espai protegit, pro-

hibir la pesca en zones amb dispo-
sitius de pas de peixos, regular la 
falconeria i establir que els gossos 
vagin lligats per evitar molèsties a 
la fauna de l'espai protegit. i x.l.

CONGOST, ANYS 70  Durant molts anys s'hi van acumular tones de deixalles

La Xarxa Natura 2000 és la iniciativa política europea més 
important de conservació de la natura. A Catalunya hi ha 
actualment 115 espais inclosos en la xarxa, entre els quals 
espais tan emblemàtics com el Montseny, la Serralada Li- 
toral, el Delta de l'Ebre i els Aiguamolls de l'Empordà. La  
xarxa té l'objectiu de fer compatible la protecció de les es-

pècies i hàbitats naturals amb l'activitat humana que s'hi 
desenvolupa. Pel que fa al tram del riu Congost inclòs en la 
xarxa des de l'any 2006, té 30 km de longitud i va des de la 
Garriga fins al naixement del Besòs –inclòs també el tram 
final del riu Mogent–, a Sant Fost de Campsentelles. L'espai 
protegit ocupa una superfície total de 358,4 hectàrees.

358,4 hectàrees a la Xarxa Natura 2000

Al parc del Lledoner 
es proposa eliminar el 
mur vertical per talussos 
més integrats al riu

arxiu

DESBALLESTADOR
DE CAN CATALÀ

RESCLOSA 

TRAM DEL RIU CONGOST 
INCLÒS A LA XARXA 

NATURA 2000 
A LES FRANQUESES 

I GRANOLLERS

Granollers
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La xifra:Cicle de xerrades per a famílies amb infants

L'Ajuntament de Granollers organitza un programa per donar suport a  
la tasca educativa de les famílies, com tallers de suport a la criança per a 
famílies amb infants de 0 a 3 anys. La xerrada inaugural, Educar sense cridar, 
a càrrec de la sociòloga Alba Castellví, serà dimarts (17.30 h) al Museu de 
Ciències Naturals La Tela i s'adreça a famílies amb infants de 0 a 12 anys.

GRANOLLERS. El ple de l’Ajunta-
ment de Granollers va aprovar de-
finitivament dimarts, amb els vots 
favorables de PSC, PDeCAT-DC, Cs i 
PP i l’abstenció d’ERC i Crida-CUP, 
el Pla Local d’Habitatge (PLH) per 
al període 2018-2023, un docu-
ment que renova i actualitza l’úl-
tim pla vigent, del 2006.

Segons explicava en el ple la 
regidora d’Urbanisme i Habitat-
ge, Mònica Oliveres, el pla “és un 
instrument per posar a la pràc-
tica els principis de cooperació 
i concertació en matèria d’ha-
bitatge amb altres administra-
cions”. “És un pla analític, estra-
tègic i operatiu”, i es basa en tres 
objectius generals: facilitar l’accés 
i el sosteniment de l’habitatge; ac-
tualitzar i millorar el parc d'habi-
tatges de la ciutat i desenvolupar 
polítiques d'habitatge a la conur-
bació de Granollers. 

Per fer-ho, el PLH desgrana 33 
actuacions concretes, des de plans 
de xoc fins a accions més estructu-
rals: subvencions per incentivar el 
lloguer, ajuts per a la rehabilitació 
i la millora de l’accessibilitat, assis-
tència al sosteniment de la llar i po-
bresa energètica i adquisició d'ha-
bitatges municipals, entre d'altres. 
“En quatre anys hem comprat 12 
pisos i hem doblat el parc públic 
d’habitatges de la ciutat”, deia 
Oliveres. A més, el PLH també pre-
veu la construcció d'habitatges de 
protecció pública de lloguer. “En 

Impuls a la construcció 
de pisos de lloguer social

L'AJUNTAMENT APROVA EL PLA LOCAL D'HABITATGE FINS AL 2023

pocs mesos començarà el procés 
per construir 30 pisos nous a la 
Font Verda el 2020”, recordava la 
regidora, qui xifrava en 10 milions 
d’euros el pressupost que l’Ajun-
tament destinarà a les polítiques 
d’habitatge fins al 2023.

L’aprovació arriba un cop resol-
tes les al·legacions presentades 
pel grup de la Crida-CUP, que, se-
gons explicava el regidor Eduard 
Navarro, demanaven “anar més 
enllà del que recull el pla i su-
perar el 15% d’habitatge soci-
al a la ciutat”. Des d'ERC, Núria 
Maynou justificava l'abstenció per 
la "falta de concreció del pla", 
mentre que el PDeCAT passava de 
l'abstenció de l'aprovació inicial al 
vot favorable en el ple de dimarts. 
Cs, per la seva banda, valorava la 
"bona feina" de pla.  x.l.

n El ple va aprovar per unanimitat les 
bonificacions del 50% en la quota ín-
tegra de l’IBI del 2019 i anys successius 
per adscripció a la Borsa de lloguer 
Social de Granollers sempre que es 
mantinguin els requisits que justifi-
quen la seva aplicació. L’acord es noti-
ficarà de forma individualitzada a cada 
persona beneficiària.

50% DE L’IBI PER
A PISOS ADSCRITS A
LA BORSA DE LLOGUER

El ple de l’Ajuntament va aprovar dimarts la pròrroga de l’acord regulador i el conveni col·lectiu del personal de  
l’Ajuntament per al període 2019-2023, un acord signat al febrer en les meses de negociació pels representants del 
consistori i del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament. L’acord es basa en una valoració dels llocs de treball duta 
a terme per una consultoria de la Diputació de Barcelona i que ha tingut en compte els canvis organitzatius, funcionals 
i tecnològics que s’han incorporat els últims anys al funcionament ordinari de l’organització. El regidor Jordi Terrades 
recordava que l'acord beneficiarà els més de 400 treballadors municipals. Entre d'altres, apuntava, "s'ha revisat la manera 
de calcular i valorar les hores extres, i si complim la regla de la despesa podrem tornar a les 35 hores setmanals", deia. 

Nou conveni col·lectiu a l'Ajuntament

GRANOLLERS. Els vots favorables 
de PSC i PDeCAT en el ple de di-
marts, i l’abstenció d’ERC, Cs i Cri-
da-CUP, van permetre aprovar una 
modificació de crèdit per incre-
mentar la partida d’inversions per 
aquest any en 513.957 euros, una 
xifra que s'afegeix als més de 13,5 
milions aprovats en el pressupost 
del 2019 l'octubre passat. Segons 
explicava el regidor d'Hisenda, 
Jordi Terrades, "és un suplement 
per a inversions que prevèiem 
finançar amb ajuts de la Dipu-
tació, però que ara l'Ajuntament 
pot assumir". D’aquests diners, 
46.947 euros seran per a la reno-
vació de jocs infantils i 130.500 
seran per invertir en espais ur-
bans, com la millora d’escocells a 
la plaça de la Corona i la renovació 
de voreres al carrer Vallès i a Can 
Gili entre d’altres. A la remodela-
ció d’espais verds s’hi destinaran 
10.410 euros extres, concretament 

soldadura i millorar aspectes de se-
guretat de les instal·lacions de l’Es-
cola Municipal del Treball (EMT)– 
i 150.000 per renovar algunes 
instal·lacions esportives, com les 
graderies del camp de futbol de la 
Font Verda o la pista del pavelló de 
bàsquet del carrer Girona. 

per als jardins de la Bòbila, de la 
plaça del BM Granollers, del carrer 
Voluntaris 92, de la plaça Llibertat i 
a la verneda de Can Gili. Finalment, 
el suplement de crèdit també pre-
veu 177.000 euros per a inversions 
en equipaments educatius –entre 
d’altres, per adequar les taules de 

arxiu

HISENDA  EL SUPLEMENT DE CRÈDIT PERMET RENOVAR LA PISTA DE BÀSQUET DEL CARRER GIRONA

L'Ajuntament augmenta les 
inversions en mig milió d'euros

NOVA PISTA  S'invertirà en millorar el pavelló de bàsquet del carrer Girona

Aquest és el total d'habitants de 
la ciutat segons la revisió anual 
del padró municipal d'habitants 
de Granollers en data d'1 de gener  
de 2019. "És la xifra més alta que  
ha tingut mai la ciutat", destacava 
l'alcalde, Josep Mayoral.
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GRANOLLERS.   L'administrador d'in- 
fraestructures de l'Estat, Adif, ha 
licitat la gestió de serveis i co-
mercialització a la terminal de 
mercaderies de Granollers per un 
import mínim d'1.357.980 euros 
(IVA no inclòs) i un període d'ad-
judicació de 6 anys, prorrogables 
com a màxim durant 3 més.

Es dóna la circumstància que fa 
anys que Granollers negocia amb 
Adif i el Ministeri de Foment per 
eliminar aquesta estació de mer-
caderies perilloses fora del nu-
cli urbà de Granollers. De fet, es 
preveu traslladar la seva activitat 
a la central intermodal de mer-
caderies projectada a la Llagosta. 
El març de 2018 es va atorgar a 
les empreses Esteyco i Inserail el 
contracte de 660.000 euros per a 
la redacció del projecte executiu 
previ a la construcció de l'estació, 
que ha d'estar connectada a les 
vies d'ample europeu i al Corre-
dor Mediterrani.

Fa unes setmanes, el regidor 

bi per afectar el projecte de la Lla-
gosta del qual depèn el trasllat de 
la terminal de Granollers.

Ara, segons el contracte gra-
nollerí licitat, l'adjudicatari ges-
tionarà i comercialitzarà durant 
6 anys, al seu risc i ventura, els 
espais, instal·lacions i recursos 
d'aquesta terminal, que compta 

socialista i diputat al Parlament, 
Jordi Terrades, alertava que la sus-
pensió dels pressupostos de l'Es-
tat significa demorar la construc-
ció de l'intermodal, ja que sense 
comptes, les inversions destinades 
al Corredor Mediterrani prèvies 
també s'endarreriran i això pot 
produir un efecte domino que aca-

x.l.

INFRAESTRUCTURES  L'ADMINISTRADOR D'INFRAESTRUCTURES N'HA LICITAT LA GESTIÓ PER AQUEST PERÍODE I UN IMPORT DE PROP D'1,4 MILIONS D'EUROS

Adif preveu mantenir la terminal de 
mercaderies com a mínim durant 6 anys 

MERCADERIES  Fa anys que es reclama el trasllat d'aquesta estació

amb una superfície total per a l'ús 
logístic de 15.500 metres qua-
drats i 5 vies on es fan operacions 
de càrrega i descàrrega d'unitats 
de transport intermodal (UTI).

A més, l'adjudicatari tindrà a 
la seva disposició un edifici d'ofi-
cines de 100 metres quadrats, un 

magatzem de 100 metres qua-
drats i un edifici de xarxa contra 
incendis. L'estació de mercaderi-
es de Granollers està inclosa al 
catàleg de terminals intermodals 
d'Adif. L'any passat va registrar 
una activitat de 673 trens emesos 
i rebuts, 19.634 UTI manipulades 
i 784 hores de moviment de loco-
motora.  m.e. 

Reaccions

El candidat de Junts per Granollers, Àlex 
Sastre, ha valorat de manera molt ne-
gativa la licitació d'Adif per gestionar sis 
anys més l'estació de mercaderies peri-
lloses i ha carregat contra l'equip de go-
vern pel que considera que és "un altre 
incompliment del PSC". "El simple fet 
que hi hagi l'estació a tocar de la trama 
urbana ja és un fet negatiu, però enca-
ra ho és més saber que com a mínim hi 
serà sis anys més", diu Sastre, qui tam-
bé apunta que la mobilitat de vehicles 
pesants que genera la infraestructura 
continuarà sent negatiu per a la segu-
retat i per a la contaminació atmosfèrica. 
A més, la permanència de l'estació "fa 
que no es pugui desenvolupar urba-
nísticament el sector de la Bòbila", 
diu. Sastre assegura haver demanat al 
grup de Junts per Catalunya al Congrés 
que pressioni a Madrid perquè s'agiliti 
el trasllat de l'estació de mercaderies, 
planificat des de fa anys, i ha carregat 
contra el PSC per "no haver aconseguit 
cap transformació profunda de ciutat".

SASTRE ACUSA EL
PSC DE "NO COMPLIR 
AMB LA CIUTAT"

El trasllat de l'estació a la 
Intermodal de la Llagosta 
està planejat des 
de fa més de deu anys
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BIBLIOTECA  Colomé explicava a Torra els detalls del nou equipament
L'ACOLORIT PAVIMENT 
DE VOLUNTARIS 92

Després d'una aturada dels treballs de reurbanització del carrer Voluntaris 92 
amb motiu de la Mitja, els darrers dies s'ha procedit a finalitzar l'últim retoc de 
les obres, un policromat que ha generat la sorpresa del veïnat. La reforma, que 
afecta uns 1.450 metres quadrats i té un pressupost proper als 100.000 euros, ha 
consistit en la reparació del paviment entre els carrers Cervantes i Emili Botey, 
que estava molt malmès. Així, s'ha substituït el paviment de formigó i s'ha recobert 
amb unes resines sintètiques antilliscants, aplicades en franges de colors.

c.v.

URBANISME  L'AJUNTAMENT ULTIMA ELS TREBALLS DEL CARRER DEL COSTAT DEL PALAU D'ESPORTS

LES FRANQUESES. El president de 
la Generalitat, Quim Torra, va 
ser dissabte a les Franqueses i va 
visitar els tres equipaments en 
construcció de l’Espai Can Prat – 
biblioteca, ambulatori i pavelló es-
portiu– coincidint amb la jornada 
de portes obertes organitzada per 
l’Ajuntament. Abans, Torra va fer 
parada a l’Ajuntament, on va ser 
rebut per l’alcalde. Francesc Colo-
mé va explicar-li els projectes del 
municipi i va destacar la impor-

tància de la participació veïnal en 
la definició d’usos de l’Espai Can 
Prat. Sobre això, Torra va indicar 
que “darrere de qualsevol força 
que mou i transforma les coses, 
hi ha la gent” i que, en definitiva, 
“la gent ha de decidir què vol per 
al seu futur”. Ja a Can Prat, l’alcal-
de va fer un lliurament simbòlic de 
claus del CAP als responsables del 
Departament de Salut, que és l'ad-
ministració que ha d'equipar-lo i 
assumir-ne la gestió.  x.l.

EQUIPAMENTS  HI HAURÀ UNA BIBLIOTECA, UN CAP I UN PAVELLÓ

Quim Torra visita l'Espai 
Can Prat de les Franqueses

Divendres (17 h) la plaça Porxa-
da acollirà una taula informativa 
i la marató d’activitats del Dia 
mundial del càncer de còlon, que 
organitza Oncovallès. La tarda 
s'encetarà amb un berenar salu-
dable a càrrec de la cuinera Ada 
Parellada. Durant tota la tarda hi 
haurà una taula de consells nutri-
cionals en el ambient oncològic a 
càrrec de Glòria Gómez, dietista 
i nutricionista, i una taula infor-

mativa sobre mucoses en l'ambi-
ent oncològic, a càrrec de Montse 
Abanades, d’Hydroskin Oncology.

El Club de Tir amb Arc de les 
Franqueses i la Fundació Onco-
vallès presentaran una teràpia 
per ajudar persones amb efectes 
secundaris de cirurgia oncològica.

A les 18 h, al Casino es farà una 
classe de country. També actuaran 
el grup de ball en línia de la M. Àn-
gels i l’escola de dansa Swing.  

SALUT  ONCOVALLÈS ORGANITZA ACTIVITATS A LA PORXADA

Marató contra el càncer de còlon

Obert el parc del passeig de la Muntanya
L'Ajuntament de Granollers ha obert al públic la nova zona verda situada 
entre el passeig de la Muntanya i les vies del tren, urbanitzada arran  
de la promoció immobiliària a la zona. El parc, amb jocs infantils i mobiliari 
per a zones d'estada, té un camí que uneix la Font Verda amb la passera 
que travessa les vies, inaugurada l'any passat.

x.l.

Avui, dijous (17.30 h), la sala 
d'actes del Museu de Granollers 
acollirà una taula rodona, orga-
nitzada per Daruma, en què dues 
fundacions tutelars de persones 
amb discapacitat i/o problemes 
de salut mental exposaran la tas-
ca que duen a terme i el benefici 
social que la seva feina aporta 
a la societat. Hi seran Josep M. 
Solé, director de Suport Girona, 
i Soraya Rubio, directora tècni-
ca de la Fundació Lar de Llinars. 
S'hi aportarà la nova visió que va 
promulgar la convenció sobre els 
drets i les tuteles de les persones 
amb discapacitat que va formular 
l'ONU l'any 2006 i que el govern 
de l'Estat va ratificar el 2007. 

Taula rodona sobre 
fundacions tutelars 
i salut mental
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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
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P.- Què s’entén per prediabetis? 
Cal fer tractament?

R.-La prediabetis és aquella si-
tuació en què les xifres de sucre 
en sang (mesurades correctament, 
normalment després d’un dejuni 
d’almenys 8 hores) estan al límit de 
la normalitat. Cal valorar l’existèn-
cia d’altres malalties: principalment 
hipertensió, hipercolesterolèmia 
per valorar l’estat de salut global 
del pacient i, d’acord amb això, 
establir periodicitat de controls de 
glicèmia així com el grau de control 
de les xifres tensionals i del coles-
terol.
Inicialment, davant d’una situació 
de prediabetis el primer pas con-
sisteix a establir mesures higieni-
codietètiques: minorar consum de 
greixos i sucres, reduir pes (si hi ha 
excés de pes) i fer exercici moderat. 
Amb això hi ha grups de pacients 
que milloren els seus nivells de su-
cre en sang.
Tenint en compte que un percen-
tatge gens menyspreable de per-
sones en situació de prediabetis 
acaben desenvolupant una diabe-
tis, és important seguir al peu de la 
lletra les instruccions del metge per 
detectar canvis que comportin la 
instauració d’un tractament.

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

Un motorista, veí de Bigues i Ri-
ells i de 45 anys, va morir dijous 
en un accident que va succeir a la 
ronda Sud de Granollers (C-352) 
poc abans de les 6 h. Els fets van 
passar quan un turisme que circu-
lava en sentit la C-17 va traspas-
sar la mitjana central de la ronda i 
va envair el carril contrari, per on 
circulava la víctima.

Segons la Policia Local, que va 
fer-se càrrec de l'atestat, el con-
ductor del turisme –un BMW–,  va 
fer una maniobra irregular –una 
ziga-zaga entre dos vehicles– i, 
com a conseqüència, va col·lidir 
contra un altre vehicle –un Honda 
Civic–, cosa que li va fer perdre el 
control i saltar la mitjana. A més, 
va tombar un dels nous semàfors 
de vianants instal·lats a la cruïlla 
de la ronda amb el carrer Mare de 
Déu de Montserrat.

Llavors va entrar a la calçada en 

Es dóna la circumstància que el 
conductor del BMW, que va sortir 
il·lès del sinistre, va donar negatiu 
en la prova d'alcoholèmia però 
positiu en consum de drogues, 
concretament de cànnabis.  

sentit est, cap a la Roca, per on cir-
culava la víctima, que va morir al 
mateix lloc dels fets. La topada va 
produir-se davant del Burger King, 
entre les rotondes dels carrers 
Lluís Companys i Francesc Macià.

La Generalitat, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), la Diputació 
i representants locals han renovat 
l’acord per reduir les emissions en 
el marc de la segona cimera de la 
qualitat de l’aire celebrada dilluns. 
En la trobada va fer-se pública 
una declaració institucional amb 
un conjunt de noves mesures a 
emprendre per continuar reduint 
la contaminació atmosfèrica a la 

conurbació de Barcelona. Entre 
les noves mesures hi haurà canvis 
en la gestió de la velocitat en de-
terminades vies interurbanes de 
l'Àmbit B-40 –una àrea geogràfica 
que inclou Granollers–, com l’AP-7, 
la C-17, la C-58 i la C-33, al Vallès 
Oriental, i estudiar possibles limi-
tacions en altres carreteres. 

Durant el ple de dimarts, l'alcal-
de Mayoral va explicar que Gra-
nollers va proposar en la reunió 

policia local

SUCCESSOS  EL COTXE VA TIRAR UN SEMÀFOR I VA TRAVESSAR LA MITJANA DE LA VIA ABANS DEL XOC

MOBILITAT  LA MESURA, ACORDADA DILLUNS, PRETÉN REBAIXAR LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Un motorista mor a la ronda Sud 
en ser envestit per un vehicle

SINISTRE  Intervenció de la Policia després de l'accident a la ronda Sud

La Generalitat estudiarà 
reduir la velocitat a la C-17

CONVIVÈNCIA

Multa a una empresa 
per deixar un sofà en 
un carrer de Can Gili

Granollers en Transició cer-
ca micromecenatge, a través 
de www.goteo.org/project/al-
ter-nativas, per a Alter natives: 
cap a un futur sostenible, un do-
cumental col·laboratiu que vol 
tractar la incertesa econòmica, 
social i ecològica actual.

MEDI AMBIENT

Micropatrocinis per 
a un documental

Dijous, l'Assemblea Integradora 
de la Ronda i Sud es va reunir al 
carrer Marie Curie, tot tallant la 
via, després que el Departament 
d'Interior de la Generalitat dene-
gués el permís per tallar la ronda 
Sud, com la plataforma veïnal ha 
fet setmanalment durant un any. 
L'assemblea ha decidit continuar 
les mobilitzacions cada dijous al 
carrer Marie Curie. El veïnat de-
nuncia la ineficàcia dels passos 
elevats que s'hi han instal·lat.

VIA PÚBLICA

El veïnat de la ronda 
Sud protesta i talla  
el carrer Marie Curie

L'Ajuntament de Granollers, grà-
cies a la col·laboració ciutadana, 
ha pogut iniciar d'ofici un expe-
dient sancionador contra una 
empresa de Vilanova del Vallès 
per abandonament de dos sofàs 
i diversos coixins al costat d'uns 
contenidors del carrer Mas Lle-
dó, a Can Gili. Aquest tipus d'in-
fracció està tipificada com a lleu 
i la sanció a imposar pot ser de 
fins a 750 euros, segons preveu 
l'ordenança de civisme.

senyalitzar velocitats màximes va-
riables en funció del grau de con-
taminació atmosfèrica –com passa 
a les rondes de Barcelona–, plani-
ficar la mobilitat des d'un punt de 
vista regional i apostar decidida-
ment pel ferrocarril.

D'altra banda, un altre dels 
acords de la cimera va ser presen-
tar un projecte de llei de qualitat 
de l’aire en el termini d’un any que 
estableixi els criteris comuns per 
definir les zones de baixes emissi-
ons, on es vol habilitar un registre 
de vehicles per fer un control au-
tomatitzat de les restriccions de 
circulació en l’horitzó 2020. 
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GRANOLLERS. L'historiador Fran-
cesc Sánchez Mata ha recuperat 
molts dels espais urbans de la ciu-
tat que fa anys que s'han perdut 
en el llibre Granollers desaparegut 
(editorial Efadós, 2019), un viatge 
urbà a través del temps i de la fo-
tografies. Partint del rovell de l’ou 
de la ciutat, al llarg de tres capítols 
traça un recorregut a través dels 
barris, les indústries, la vida quoti-
diana i l’entorn de Granollers que 
permet descobrir racons i parat-
ges actualment desapareguts. Es 
tracta d’un recull de fotografies de 
finals del segle XIX i del segle XX, 
moltes d’elles inèdites fins avui dia 
o poc conegudes, que surten dels 
fons personals de granollerins i 
dels principals arxius fotogràfics 
de Catalunya. El llibre, a més, posa 

fons parròquia sant esteve

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL LLIBRE DE L'EDITORIAL EFADÓS ES PRESENTARÀ DILLUNS (19 H) A CAN JONCH

Francesc Sánchez recupera els 
indrets desapareguts a la ciutat

PROCESSÓ Arribada de la imatge de la Mare de Déu de Fàtima el març de 1952, 
al costat de la línia de tren al carrer de Girona, a l'altura de l'antiga Policlínica

LES FRANQUESES. El Govern de la 
Generalitat ha acordat declarar Bé 
Cultural d’Interès Nacional, en la 
categoria de Monument Històric, 
la Casa de la Vila i les antigues es-
coles de les Franqueses del Vallès i 
delimitar-ne l’entorn de protecció. 
Aquest acord arriba després que el 
mes de novembre de 2018 es publi-
qués al Diari Oficial de la Generali-
tat de Catalunya l’expedient sobre 
la protecció patrimonial. L’acord 
destaca que és un dels exemples 
modernistes més remarcables del 
Vallès Oriental, amb elements deco-
ratius propis, tant en la façana com 
en l’interior, amb la utilització d’una 
varietat d’arts aplicades del moder-
nisme, com la ceràmica vidriada, vi-
drieres policromes, torre i escales, 
forges en baranes i esgrafiats.  

PATRIMONI

L'edifici de 
l'Ajuntament de 
les Franqueses, Bé 
d'Interès Nacional

de relleu el ric patrimoni fotogrà-
fic de la ciutat posant en context 
cada una de les imatges. 

Francesc Sánchez (Granollers, 
1976), membre de la junta del 
Centre d'Estudis de Granollers, 
és llicenciat en història per la UB, 
graduat superior en Arxivística i 
Gestió de Documents per la UAB i 
postgrau en Gestió, Preservació i 
Difusió d’Arxius Fotogràfics per la 
UAB. Forma part del cos de titulació 
superior d’arxivers de la Generali-
tat de Catalunya i, des l’any 2007, 
és tècnic de l’àrea de fons d’imatges 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya. 
De fet, s'ha especialitzat en gestió 
del patrimoni fotogràfic. Ha publi-
cat diferents llibres i articles sobre 
història local i comarcal, entre els 
quals l’Abans de Granollers (2003).

Granollers desaparegut es pre-
sentarà dilluns (19 h) al centre de 
cultura de la pau Can Jonch, on hi 
seran presents el mateix autor, el 
professor de la UB Jordi Planas, 
que ha fet el pròleg del llibre, i l'al-
calde, Josep Mayoral.  m.e.

Amador Galí Naqui, l'històric ra-
joler de la colla dels Blancs de 
Granollers, va morir la matinada 
de dilluns als 88 anys. Galí va fer 
de rajoler del repte de festa major 
durant 11 anys, fins que els seus 
fills en van prendre el relleu.

Galí (Mollet, 1931), fill de qua-
tre generacions de rajolers, va 
iniciar-se als 12 i va jubilar-se als 
65 anys. Juntament amb el rajoler 
blau Joan Josep Biscarri, van ser 
els primers en competir al Con-
curs de Rajolers de Festa Major, 
a partir de 1985. Galí va fer de 

rajoler a la festa major durant 11 
anys, en els primers reptes que es 
feien al parc Torras Villà. Després, 
els seus fills, Jordi Galí i David 
Galí, van agafar-li el relleu.

La participació al concurs de 
rajolers "va ser una experièn-
cia molt maca. Ho vaig trobar 
molt bé, però era molt cansat i 
es passaven molts nervis", deia 
Amador Galí en una entrevista al 
SomGranollers l'agost de 2017.

La cerimònia de comiat de Galí 
es va fer dimarts a les 11 h, al Ta-
natori de Mollet del Vallès.  

arxiu / x.solanas

OBITUARIS  ELS SEUS FILLS VAN PRENDRE EL RELLEU A LA PROVA DE FESTA MAJOR

AMADOR GALÍ

Mor Amador Galí, l'històric 
rajoler de la colla dels Blancs GRANOLLERS. L'Escola Pia farà 

diumenge una sortida d'entrena-
ment per a la Caminada a Mont-
serrat, que se celebrarà el 27 
d'abril. Diumenge, se sortirà a les 
10 h del matí de l'edifici de pri-
mària, a l'avinguda Sant Esteve. 
L'hora d'arribada es preveu a les 
12.30 h aproximadament. Tot i 
que no cal inscripció, es demana 
als assistents que avisin a camina-
damontserrat@epiagranollers.cat 
per saber amb quants caminaires 
es comptarà. Enguany se cele-
bren 25 edicions de la caminada a 
Montserrat de l'Escola Pia, que va 
néixer el 1992.  

Com cada any, l'Agrupació Excur-
sionista de Granollers (AEG) col-
labora amb Mans Unides i orga-
nitza una caminada popular, que 
sortirà el 7 d'abril a les 8.30 h a la 
plaça de la Porxada. Les inscripci-
ons són gratuïtes i es poden fer el 
mateix dia, davant de la Pedra de 
l'Encant, a partir de les 8 h. Els par-
ticipants també poden col·laborar 
amb l'esmorzar solidari que orga-
nitza Mans Unides. La inscripció 
per a l'esmorzar (5 euros) es po-
drà fer fins al 5 d'abril, de dimarts 
a dijous (19 a 21 h) a l'AEG; dilluns 
i dimecres (9.30 i 12.30) a Mans 
Unides, i a les tardes al Gra.  

L'Escola Pia entrena 
per a la caminada a 
Montserrat de l'abril

Mans Unides i l'AEG 
fan una excursió i 
un esmorzar solidari
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
18/03 Felipe Lucero Soria 67 anys
18/03  Montserrat Mumany Conill 99 anys
19/03 Antonio M. Serrano Casquet 64 anys
20/03 Rosa Sans Nogueras 98 anys
20/03 Isaac González Gutiérrrez 76 anys
21/03 Rita Estival Calveras 85 anys
21/03 Victoria Milrado Galán 86 anys
21/03 Josefa Montesinos Alarcón 89 anys
22/03 Miguel Sabariego Arrebola 75 anys
22/03 María Perales Méndez 80 anys
22/03 Joan Agustí Tella 84 anys

22/03 Jesús Hernández Cascales 88 anys
23/03 Manuel Novais Otero 64 anys
23/03 Esteve Clavera Martínez 94 anys
23/03 José Corchero Gamero 76 anys
24/03 Concepció Rovira Barquet 92 anys
24/03 Assumpció Baldevell Albi 82 anys
24/03 Teresa Villacampa Mancho 100 anys
24/03 Isabel Sánchez Pérez 90 anys
24/03 Tomás Mateos Montero 70 anys
25/03 Ferran Garcia Bellavista 78 anys
25/03 Juan Ramón Reyes del Amo 81 anys
25/03 Consolación Núñez Brenes 85 anys

Granollers per la independèn-
cia-Primàries Catalunya serà el 
nom amb què Primàries Grano-
llers es presentarà a les eleccions 
del 26 de maig. Així es va decidir 
diumenge en una assemblea al 
Casino, a la qual van assistir unes 
70 persones, en què també van 
presentar-se els tres grans eixos 
del programa electoral –ciutadà, 
ciutat i república– i es va abordar 
el mecanisme de participació dels 
electors en l’elaboració del progra-
ma electoral. En la sessió també es 
va presentar la figura del síndic de 
primàries, que serà Andreu Ballús 
i que s’encarregarà de recollir les 
inquietuds, queixes i suggeriments 
dels electors i facilitar-los la comu-
nicació amb els representants. La 
llista de 25 candidats i 10 suplents, 
ja completada, es donarà a conèi-
xer més endavant.  

Arran d'una iniciativa d'Unitat Con-
tra el Feixisme i el Racisme, la CUP 
va presentar dimarts al ple una mo-
ció per demanar que Granollers es 
declari formalment municipi con-
tra el feixisme i el racisme. El text 
reclama que  l’Ajuntament denegui 
l’ús d’equipaments i la via pública 
a col·lectius polítics que incitin a la 
discriminació racial, ètica, cultural, 
de gènere o polític, així com a enti-
tats que enalteixin el franquisme, el 
nazisme, el racisme o mostrin odi a 
qui no pensa de la mateixa manera. 
La moció també insta l'Ajuntament 
a prioritzar una campanya de nete-
ja de pintades, cartells, adhesius o 
fulletons publicitaris que incitin la 
discriminació racial, ètica, cultural, 
de gènere o de qualsevol altre tipus. 
La moció va ser aprovada amb els 
vots favorables de tots els partits 
excepte Cs, que va abstenir-se. 

Primàries 
Granollers escull
la marca electoral 
per al 26 de maig

Granollers esdevé 
un municipi
contrari al feixisme 
i el racisme

GRANOLLERS. Prop d'un cente-
nar de persones, entre els quals 
uns 50  immigrants pendents del 
padró a Granollers i altres muni-
cipis de la conurbació, es van ma-
nifestar dissabte a la Porxada per 
reclamar l'empadronament sense 
domicili dels migrants. Els mani-
festants van cridar consignes com 
"cap persona és il·legal”, “tots 
som emigrants” i “padrón, pa-
peles, derechos para todos” per 
reclamar el seu empadronament i 
la implementació del padró sense 

Els dies passats i també prope-
rament s'han fet i es faran actes si-
milars en poblacions com Mataró, 
l’Hospitalet, Santa Coloma, Bada-
lona, Cornellà, Vilanova i la Geltrú, 
i Cerdanyola de Vallès. Els convo-
cants recorden que recentment la 
Generalitat ha recordat la necessi-
tat d’empadronar tothom qui viu 
en un municipi, que el padró ha de 
ser una instantània de la situació 
real i que l’empadronament sense 
domicili és legal. També el Síndic 
de Greuges s'ha queixat de “males 

domicili tal com funciona a Barce-
lona i altres ajuntaments catalans.

L’acte va ser organitzat per 
l’Associació Papers i Drets per a 
Tothom amb el suport de moltes 
altres entitats comarcals, com l'As-
semblea d’Aturats i Aturades de 
Granollers, Asociación de Guine-
anos Originario, Sindicat d’oficis 
varis del Vallès Oriental de la CNT, 
Crida per Granollers – CUP, Grano-
llers Vol Acollir, Marea Pensionista 
de Granollers i del Vallès Oriental i 
restaurant llibreria Anònims.

x.solanas

CIUTADANIA  PROP D'UN CENTENAR DE PERSONES VAN APLEGAR-SE DISSABTE A LA PORXADA, DAVANT L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Papers i Drets per a tothom
reclama l'empadronament 
sense domicili d'immigrants

CONCENTRACIÓ  L'Associació Papers per a Tothom, dissabte a la Porxada

pràctiques” de molts municipis 
que obstaculitzen l’empadrona-
ment d’immigrants.

En acabar la concentració es va 
projectar a l'Anònims un docu-
mental de la jove de les Franque-
ses Maria Atarés, que reflecteix 

la greu situació dels immigrants. 
Posteriorment es va establir un 
debat amb la participació d’una 
representant del sindicat de tre-
balladores de la llar, neteja i cures 
immigrants Sindillar–Sindihogar i 
immigrants locals. 

ELECCIONS 26-M MOCIONS 
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GRANOLLERS. La Crida per Granollers-CUP 
atorgarà donatius de 952,53 euros a sis 
projectes d'entitats de Granollers i el Vallès 
Oriental seleccionats en la campanya de re-
torn social impulsada per la formació. Els 
projectes seleccionats són el curs de llengua 
de signes catalana (LSC) de l'Associació de 
Persones Sordes de Granollers; el projecte 
de serveis comunitaris adreçat a alumnat de 
secundària d'Oncovallès; les beques espor-
tives per a alumnat en risc per motius socio-
econòmics de l'Associació Esportiva Escolar 

(AEE) Celestí Bellera; el K-Salet de juny de 
l'ampa de l'Escola Salvador Llobet; el Casa-
let de juny de l'ampa de l'Escola Ponent, i el 
segon cicle de vermuts feministes de L'Eixi-
da i La Bala Feminista. El retorn social té per 
objectiu destinar el 30% dels ingressos que 
rep el grup municipal de la Crida-CUP i que 
considera excessius a promoure el desen-
volupament d’iniciatives i projectes que fo-
mentin la participació, l’empoderament, la 
transformació social, i la construcció d'una 
xarxa comunitària. i m.e.

Els casals de les ampa de Ponent i 
Llobet reben el retorn social de la CUP

ENTITATS  LA FORMACIÓ TAMBÉ ATORGA AJUTS A ONCOVALLÈS I L'EIXIDA

LES FRANQUESES.  L’alcalde de les Franque-
ses, Francesc Colomé, prendrà el relleu de 
Meritxell Budó com a diputat a la Diputació 
de Barcelona arran de la presa de possessió 
de l’exalcaldessa de la Garriga com a conse-
llera de Presidència i portaveu del Govern. 
La Diputació farà efectiu aquest canvi des-
prés d’aprovar per ple el seu nomenament.
Inicialment Colomé exercirà el càrrec fins 
al juliol, ja que aleshores el ple de la Diputa-
ció es renovarà en funció dels resultats de 
les eleccions municipals del 26 de maig.  

Francesc Colomé relleva 
Budó a la Diputació

A l'abril comencen les jornades de portes 
obertes a les escoles bressol municipals i a 
les escoles bressol i llars d'infants privades. 
Fins a finals d'abril ofereixen visites a famílies 
interessades en conèixer de primera mà les 
instal·lacions i projectes abans de les preins-
cripcions per al proper curs. Els centres de 
Granollers que ofereixen formació posto-
bligatòria també obren les  seves portes per 
informar sobre les opcions formatives per als 
joves després de l'ESO (batxillerat, cicles for-
matius i programes de formació i inserció).  

Portes obertes a escoles 
bressol i llars d'infants
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LES FRANQUESES. Imagina Esquerra 
en Comú (IEC) –la confluència en-
tre Les Franqueses Imagina, ERC, 
ICV i EUiA– va presentar diumenge 
la seva candidatura a les eleccions 
municipals. Va ser en un acte pú-
blic a Corró d’Avall en què van as-
sistir desenes de persones i que va 
comptar amb les intervencions del 
cap de llista, Rafael Bernabé, i de 
la número 2, la independent Imma 
Ortega, així com del fins ara diputat 
al Congrés Joan Tardà (ERC) i de 
Marc Parés, membre de la direcció 
de Catalunya en Comú i exregidor 
de Figaró-Montmany.

Sobre la candidatura, Bernabé va 
explicar que els partits que en for-
men part “coincidim en el 90% 
del temes del municipi, de mane-
ra que la unió és gairebé un pro-
cés natural”, i afegia que “l’entesa 
no ha estat fruit d’una casualitat, 
sinó de vuit anys de treballar 
plegats”. En aquest sentit, Berna-
bé va carregar contra la política 

“de façana” de l’actual govern lo-
cal i va apostar per fer un municipi 
“més social”. Al seu torn, el diputat 
d’ERC Joan Tardà va valorar l’en-
tesa entre els diversos partits a les 
Franqueses per fer una candidatu-
ra conjunta. “La unió entre les es-
querres de les Franqueses és un 
exemple del que cal fer: un camí 

toni torrillas

LA PRESENTACIÓ D'IMAGINA ESQUERRA EN COMÚ VA COMPTAR AMB JOAN TARDÀ I MARC PARÉS

"Ens unim quatre partits perquè 
coincidim en el 90% dels temes"

BERNABÉ  El cap de llista va estar acompanyat de Joan Tardà i Marc Parés

junts per granollers

ENTITATS

Toni Comín explica
el Consell de la 
República al Museu

El PSC de les Franqueses or-
ganitza una paella solidària 
dissabte (12.30 h) a la sala po-
livalent del Centre Cultural de 
Bellavista. El preu per assistir-hi 
és d'1 euro, que es destinarà 
íntegrament a l'entitat Lucha 
RETT. Hi intervindran Jonatan 
Martínez, primer secretari del 
Vallès Oriental; Arnau Ramírez, 
candidat al Congrés; i Juan An-
tonio Corchado, candidat a l'al-
caldia de les Franqueses.

SOLIDARITAT

Paella solidària
del PSC de
les Franqueses

El CDR i l'ANC de Granollers 
organitzen dissabte (19 h) a 
la sala d'actes del Museu de 
Granollers una tertúlia sobre 
el Consell per la República i el 
Procés Constituent, amb Marta 
Bellot i Jordi Rich, i amb una 
connexió amb el vicepresident 
del Consell per la República, 
Toni Comín, a qui es podran fer 
preguntes en directe.

Federalistes d'Esquerres del 
Vallès organitza avui, dijous 
(19 h), a Can Jonch, una nova 
xerrada del cicle + Europa–. En 
aquesta ocasió anirà a càrrec 
de Salvador Jover, economista 
i diputat al Parlament Europeu 
entre 1994 i 2004, i parlarà de 
les Raons per votar més Europa.

EUROPA

Federalistes 
d'Esquerres fa una 
xerrada a Can Jonch

ample que permeti construir la 
república i en què alhora hi càpi-
ga el màxim de gent”, deia. 

Marc Parés, per la seva banda, va 
criticar les aliances del poder polí-
tic amb el poder econòmic i va va-
lorar la unió de les diferents forces 
d’esquerres al municipi “per plan-
tar cara a la dreta”. 

L'expresident de la Generalitat 
exiliat a Bèlgica, Carles Puigde-
mont, va rebre dimecres a la Casa 
de la República de Waterloo una 
delegació de Junts per Catalunya 
en la qual també hi havia el can-
didat de Junts per Granollers, Àlex 
Sastre, qui va fer arribar al presi-
dent "l’escalf de tanta gent de 
Granollers" i va obsequiar-lo amb 
un rajol i un llibre de l’Alpina so-
bre l’ofici de rajoler. L'expresident, 
per la seva banda, va explicar la 

Puigdemont rep
Àlex Sastre a la Casa 
de la República

PUIGDEMONT  Obsequiat amb un rajol

GRANOLLERS. El filòsof i eurodipu-
tat d'ERC Josep Maria Terricabras 
intervindrà dissabte a Granollers 
en l'acte de presentació de la llis-
ta d'ERC a les eleccions munici-
pals del 26 de maig. Ho farà en un 
acte públic a la plaça de les Hortes 
(12.30 h) en què també intervin-
drà la candidata, Núria Maynou, i 
diversos integrants de la candida-
tura, que exposaran les "línies ge-
nerals per al Granollers del fu-
tur". També es donaran a conèixer 
els noms de les 35 persones que 

integraran tota la llista, de la qual 
ara es coneixen els sis primers.

Presentació de la CUP
Un dels grups amb representació 
al ple que fins ara no havia confir-
mat el nom del cap de llista per 
a les eleccions del 26 de maig, la 
Crida per Granollers-CUP, ho farà 
aquest dissabte (13 h) en un acte 
a la plaça de la Caserna. Durant la 
sessió, amb el lema Fem una ciu-
tat més valenta!, hi haurà música i 
vermut per als assistents.  

Terricabras presenta la 
llista d'ERC a Granollers

GRANOLLERS. Els caps de llista de 
les candidatures sobiranistes par-
ticiparan dimarts (20 h), a Llevant 
Teatre, en un debat sobre els esce-
naris de futur tant en temes de ciu-
tat com d'àmbit nacional. La sessió 
donarà continuïtat al debat que ja 
es va produir a finals de novem-
bre a instàncies del CDR i l'ANC i 
en què bona part dels partits van 
esvair la possibilitat d'acordar una 
candidatura sobiranista conjunta 
a Granollers. En aquesta ocasió hi 
participaran els caps de llista de 
Junts per Granollers, Àlex Sastre; 
d'ERC, Núria Maynou; de Grano-
llers per la independència-Primà-
ries Catalunya, Mònica Ribell; i de 
la Crida per Granollers-CUP, possi-
blement Maria Oliver, tot i que fins 
dissabte al migdia els cupaires no 
revelaran qui encapçalarà la can-
didatura a l'Ajuntament. Durant 
la sessió els candidats respondran 
les preguntes del públic que assis-
teixi al debat. 

ELECCIONS 26-MP  

Segon debat
dels caps de
llista sobiranistes

seva estratègia d’internacionalit-
zació de la causa catalana i va tras-
lladar a Sastre el seu suport per a 
les eleccions del 26 de maig.  
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Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

SOMCONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu:

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

Editora fundada l’any 2001

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

economia
social
aracoop

somgranollers@diarisom.cat somlesfranqueses@diarisom.cat

Gerència Sílvia Vinyeta silvia.vinyeta@diarisom.cat Conseller Delegat Ramon Torrents ramon.torrents@diarisom.cat Direcció Montse 
Eras montse.eras@diarisom.cat Departament Comercial publicitat@diarisom.cat Redacció Xavier Lloreda xavier.lloreda@diarisom.
cat, Nil Artiaga esports@diarisom.cat Disseny Gràfic Olga Riart olga.riart@diarisom.cat Fotografia Xavier Solanas · Jordi Ganduxé 
Administració administracio@diarisom.cat Impressió Gráficas de Prensa Diaria SL. Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit 
legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 21.39- h del 27 de març. 

La promesa del trasllat de l’estació de mercaderies del nucli urbà de  
Granollers fa anys que cueja. Certament, com afirma el govern municipal, els 
canvis en infraestructures ferroviàries acostumen a ser a mitjà i, sobretot, a 
llarg termini. Però també és veritat que la terminal granollerina ha servit en 
més d’una ocasió com a argument de campanya electoral, ja no només pels 
partits locals, sinó també a escala nacional i estatal. L’anunci d’Adif, aquesta 
setmana, de la licitació d’un nou contracte de gestió de l’estació per un període 
mínim de 6 anys i màxim de 9, ha fet un flac favor al govern local que, a tocar 
de la campanya per al 26-M, tornava a parlar de negociacions amb Foment per 
traslladar la terminal de mercaderies, i feia petites modificacions del planejament 
urbanístic per mostrar com avança cap a la transformació del sector de la 
Bòbila, que no podrà ser real fins que la infraestructura d’Adif no es traslladi i 
que no es complirà com inicialment estava projectada si no se soterra la línia 
ferroviària. Ara tothom és conscient que el trasllat de la terminal depèn de 
la construcció de l’estació intermodal de la Llagosta, encara a les beceroles. 
Potser cal ser més clar amb els calendaris, encara que sigui impopular. 

PROMESES ETERNES
Editorial

la llengua oficial de tots els organismes era 
el castellà. Estat feixista pur. No cal explicar 
més coses perquè molts ho recordeu i els 
més joves us ho han explicat.

Ara veiem com el feixisme ha ressorgit, 
no solament aquí, sinó a tot Europa. El 
meu dubte, com sempre quan venen elec-
cions és: votar o no votar? A qui votar? 
La por de la dreta i l’extrema dreta. Si ells 
guanyen, entrem en una deriva que puja 
molts graus. Molta repressió. I si guanya 
Sánchez, una mica també, perquè diu que 
d’autodeterminació ni parlar-ne. I és que 
estic cansat de veure tanta evidència i de 
cridar: Llibertat presos polítics! Polítics exi-
liats, us volem a casa! Prou de feminicidis! El 
masclisme mata! Ens volem vives! Llibertat 
d’expressió! Ocupats i intervinguts. Prou de 
repressió. Democràcia, ja! Som República! 
Prou! Volem viure amb democràcia i pau. 
Refugiats us volem a casa! No tenim por! 
Casa meva és casa vostra. Els carrers se-
ran sempre nostres. On són els intel·lectuals 
(d’esquerres). On és l’esquerra?. Què fer? No 
callo. No callem. Solidaritat amb Proactiva 
Open Arms. Refugees Welcome. Etcètera.

I ja som a la primavera. Els alts nivells 
de pol·len auguren una primavera compli-
cada per als al·lèrgics. I mentre, a Barcelo-
na, els estudiants agrupats a la plataforma 
Joves pel Clima van convocar concentraci-
ons i manifestacions com a protesta con-
tra la falta d’acció climàtica.

Ja estem sent testimonis de nombrosos 
senyals d’alerta roja en tot el món i de la 
preocupant situació de silenci climàtic i fal-
ta de voluntat política per afrontar el greu 
problema de la contaminació. Espero sentir 
als nostres polítics locals quina aportació 
fan perquè els ciutadans respirem aire net 
a Granollers i al Vallès. És prioritari. És un 
problema de salut. No cal ser ecologista per 
voler un futur sense contaminació. És una 
emergència ambiental. Greta Thunberg, 
l’adolescent sueca que ha iniciat una pro-
testa estudiantil mundial ens diu: “El nos-
tre objectiu, sobretot, és convèncer la socie-
tat que la necessitat d’actuar contra el canvi 
climàtic ja no pot esperar més. Els polítics 
han tingut temps més que de sobres per as-
sessorar-se amb els científics i per prendre 
mesures. La majoria de polítics actuals no 
seran vius d’aquí a 50 anys, però nosaltres 
sí, i no podem dependre dels seus interes-
sos i compromisos”.

Preneu nota, si us plau, Núria Maynou, 
Maria Oliver, Josep Mayoral i Àlex Sastre, 
és una emergència ambiental. I també per 
la salut dels nostres fills i néts.

omenço a estar cansat de tot. O 
més ben dit, del cansament que 
em produeix cada dia sentir la 
mateixa cançó. Penso que jo ja 

no sé si tinc opinió pròpia davant de l’allau 
d’informació que rebo contínuament. Pro-
bablement ja no sé si tinc un criteri propi. 
Tanmateix l’excés d’informació em produ-
eix una desinformació sobre el fons de la 
qüestió. És a dir, quan veig que els cuiners 
de la justícia ho tenen tot a punt i molts em 
comenten que la sentència està feta i que 
el judici és una farsa, aleshores ja dubto de 
tot i em deprimeix veure uns innocents as-
seguts hores i hores davant d’un tribunal 
que, diuen, ja té sentència decidida.

Em cansa la discussió dels llaços grocs, 
els atemptats contra la llibertat d’expres-
sió, la guerra de les pancartes als balcons, 
etc. perquè penso que això, d’altra banda 
serveix al govern com a cortina de fum per 
ocultar una veritat: les accions antisocials 
de les dretes i la seva política de corrupció 
permanent amb què continuen aprovant 
les pitjors lleis per a les costes catalanes, 
es neguen a aturar el projecte del Pirineu, 
concedeixen més llicències de Casinos, vo-
ten amb el PP no augmentar impostos a les 
rendes més altes, no posar límit de preu 
als lloguers, potenciar la medicina privada 
i precaritzar la medicina pública. El mateix 
passa a l’ensenyament privat en perjudici 
de l’escola pública, el deteriorament de la 
cultura per la manca d’interès, i a més, avui 
he llegit que han excarcerat l’Oriol Pujol 
Ferrusola i, mentrestant, el corrupte Jordi 
Pujol ens dóna lliçons d’estratègia política…

Estic cansat de tot. I ara venen eleccions 
i haurem de resistir la campanya electo-
ral de tots els polítics que ens demanen el 
vot per a després no complir el programa 
polític que ens diuen, i pactar segons uns 
interessos més que dubtosos.

D’ençà que hi ha democràcia he votat 
sempre. No he fallat mai. He cregut amb la 
democràcia perquè vaig néixer amb plena 
dictadura. Recordo, quan tenia 13 anys, 
l’any 1964, la campanya de “25 años de 
paz”. El dictador ens va dir que va guanyar 
la Guerra Civil i que celebràvem 25 anys de 
pau. Va ser una campanya contundent per 
demostrar qui eren els guanyadors. Mentre 
a l’escola tot era amb castellà, no hi havia 
llibertat d’expressió, la cultura catalana in-
existent, la informació tota era en castellà, i 

C
LA LASSITUD 
DEL CIUTADÀ

Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra

es polítiques socials de l’última 
dècada han estat marcades per la 
crisi econòmica, per les nefastes 
polítiques d’austeritat i per l’ero-

sió dels mecanismes de protecció social.
La delegació de responsabilitats en les 

administracions municipals i en la societat 
civil organitzada ens obliga a posar el focus 
d’atenció sobre les persones més afectades 
per l’empobriment i a trobar solucions als 
problemes quotidians de la ciutadania.

Des dels governs locals hem de fer pinya 
amb la societat civil per donar respostes con-
cretes a les demandes de les ciutadanes, com 
l’emergència habitacional que estem patint, 
agreujada per l’actual bombolla del preu del 
lloguer i la manca d’una borsa pública d’ha-
bitatge. Treballarem per garantir un sostre a 
les famílies més vulnerables, rescatant així 
als nostres veïns i veïnes del risc d’ exclusió 
social. Com a Ajuntament estem obligats a 
destinar més recursos i fons municipals dins 
de les partides pressupostàries per garantir 
els principis bàsics a la nostra ciutadania. 
Hem de fer efectiu íntegrament el compli-
ment de l’article 73.1 de la Llei 18/2007, 
de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i 
disposar del mínim previst a l’article: “Per 
fer efectiu el dret a l’habitatge a Catalunya, 
els municipis inclosos en àrees declarades 

Necessitats a la política municipal
pel Pla territorial sectorial d’habitatge com 
a àmbits de demanda residencial forta i 
acreditada han de disposar, en el termini de 
20 anys, d’un parc mínim d’habitatges des-
tinats a polítiques socials del 15% respecte 
del total d’habitatges principals existents”. I 
cal la immediata mobilització d’habitatges 
desocupats per al lloguer social.

Els indicadors macroeconòmics es re-
parteixen de forma molt desigual entre 
la població de Granollers, la recuperació 
econòmica anunciada conviu amb la per-
sistència de problemàtiques greus que 
han anat creixent d’una manera alarmant 
durant els últims anys i que no remetran 
si no es porten a terme actuacions decidi-
des per lluitar contra les desigualtats.

Podem apostarà per prioritzar la copro-
ducció de les estratègies i les polítiques 
públiques de ciutat, una orientació total-
ment necessària si volem parlar de sos-
tenibilitat en la política, la participació 
de la ciutadania a l’hora de definir els 
problemes, de dissenyar les solucions i 
finalment d’aplicar-les. Aquestes accions 
propiciaran que obtinguem projectes més 
sòlids i amb més possibilitats d’èxit.

Una relació horitzontal entre l’adminis-
tració local i la ciutadania ens conduirà a 
construir una ciutat més inclusiva […], sense 
deixar de donar resposta a les emergències 
socials de tots els barris de Granollers.

Sense cap mena de dubtes, aquest és el 
camí per aconseguir una societat més jus-
ta i democràtica, sent prioritari reduir les 
desigualtats de renda i garantir els drets 
socials de les nostres veïnes i veïns.

L

MIGUEL ÁNGEL
SEGURA

Secretari general 
de Podem Granollers
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C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559
Horario: de 8.30 a 22 h

La alergia primaveral

Juan Antonio Cuenca 
Castillo, Farmacéutico 
Adjunto de la Farmacia 
“Les Escoles” en Gra-
nollers nos cuenta que 
la llamada alergia pri-
maveral afecta al 10-
15% de la población. La 

causa es la polinización, es decir, la concen-
tración de polen que se produce en el aire 
como consecuencia del ciclo reproductor 
de determinadas plantas. Además, cuanto 
más intensas hayan sido las lluvias al fi nal 
del otoño y si las temperaturas han sido 
más elevadas de lo habitual, mayor 
será la polinosis y más intensos los 
síntomas que sufrirán las perso-
nas alérgicas.
Pero el descenso de la hume-
dad ambiental y el aumento de la 
temperatura también propician el 
incremento de la alergia al polvo do-
méstico, es decir, a los ácaros.
Los síntomas de la alergia prima-
veral ocasionados por la sensi-
bilidad a estos alérgenos son 
fácilmente reconocibles:
• Estornudos.
• Rinitis.
• Conjuntivitis.
• Crisis asmática.

En esta época del año las personas alérgi-
cas deben tomar precauciones. 
Serán necesarias medidas preventivas , en-
caminadas a reducir al máximo el contac-
to con el polen y minimizar la presencia de 
ácaros:
• Hay que mantener las ventanas cerradas
 durante las horas de sol.
• Ventilar al atardecer.
• Evitar los parques y jardines.
• Utilizar gafas de sol.
• Reducir la actividad al aire libre .
• Tender la ropa en el interior de las casas.

En relación a los ácaros, la 
limpieza, mantener una hu-
medad ambiental por debajo 

del 60% y una temperatura in-
terior de menos de 24 grados es 
un factor importante a tener en 
cuenta.

Si a pesar de todo se producen re-
acciones alérgicas habrá que utili-

zar una medicación específi ca 
para paliar la sintomatología: 

colirios para la conjuntivi-
tis, broncodilatadores para 
el asma, descongestivos 

nasales para la rinitis, etc.  
siempre bajo el control médico o 
farmacéutico.

Nuestro consejo sobre:

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

PISO EN ALQUILER 
EN GRANOLLERS. 
C. Valencia. Sup 70 
m2 3 hab. Comedor, 
cocina, 2 baños.  

Calefac gas. A.A. 
Parquet. Parking 
incluido. P. 750 €/
mes (Ref 969). EMI-
NAD T. 93 870 36 66.

INTERESADOS CONTACTAR AL:

938 604 439 

Se ofrece:

	Jornada completa
	Contrato indefinido

Requisitos a tener en cuenta:

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

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

Taller de fabricació, reparació i manteniment de maquinària 
industrial, precisa:  CAP DE TALLER (Ref.2903-01)
Candidats/es amb reconeguda experiència en feines de responsable 
de taller mecànic ( mínima de 10 anys). Formació mecánica a nive-
ll de: FP II, maestria industrial, CFGS, etc. Amb dependencia directa 
de la propietat , es responsabilitzarà del bon funcionament del taller 
mecànic d'empresa consolidada i de prestigi en el seu sector. És im-
prescindible tenir coneixements de torn i fresa. Condicions i retribu-
ció negociable en funció de l'experiència i valúa dels candidats.

Empresa dedicada a l'Assessorament Tècnic per a la indústria 
Química, precisa: 
INFORMÀTIC/A PER ASSISTÈNCIA TÈCNICA-MATINS (DE 9h A 14h) 
(Ref.2903-02)
Candidats/es amb formació a nivell de Llicenciactura o CFGS en l'àrea In-
formàtica o similar. S'encarregarà de l'assistència tècnica cap als clients 
del software de l'empresa. No es requereix experiència. Es valorarà que 
sigui una persona de tracte agradable i comunicatiu. Horari: de 9 a 14h. de 
dilluns a divendres. S'ofereix contracte estable i directa amb l'empresa.

Empresa nacional con presencia a nivel mundial, líder en el sector de 
la iluminación , precisa incorporar:
EXPORT AREA MANAGER ASIA- PACIFIC (Ref.2903-03)
Su principal misión será la de desarrollar negocio mediante la búsqueda 
permanente de oportunidades comerciales en la zona asignada(Asia-Pa-
cifict). Su función principal consiste en responsabilizarse de las ventas y 
promoción de los productos fabricados por la empresa en el área geográ-
fica asignada, por lo que debe visitar clientes / proyectos de la zona asig-
nada, previo contacto vía e-mail o telefónica con los mismos y efectuando 
agenda en función de lo necesario. Nivel Superior de inglés hablado y es-
crito y muy valorable 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.

LOCAL EN VENTA 
GRANOLLERS. C 
Josep Mª de Sa-

garra. Sup. 100 m2. 
Esquinero. Instala-
ciones bar. Chime-
nea de obra. Aseos 
y trastero. A.A. PV: 
140.000 € (Ref.396).   
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.
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ECONOMIA
Fira de PrimaveraÚltim cap de setmana del Gastrotapes
L'associació comercial Més que Comerç  
organitza dissabte, de 10 a 13.30 h i de 17 a 
20.30 h, una nova edició de la Fira de Primavera. 
Botigues al carrer, que tindrà lloc als carrers 
Catalunya, Corró, Santa Elisabet i Travesseres.

Els 22 establiments que enguany participen en la 6a edició del Gastrotapes, 
la ruta gastronòmica de Granollers, tancaran diumenge un mes intens 
d'activitat culinària, ja que aquest serà l'últim dels quatre caps de setmana 
dedicats a la iniciativa. El 10 d'abril es donaran a conèixer els premis a
la tapa més elaborada i la més popular, així com a la participació del públic.

GRANOLLERS. El tra-
dicional Open Night 
de Gran Centre Gra-
nollers, enguany 
amb la col·labora-

ció de la resta d’entitats comercials 
de la ciutat, l’Ajuntament, el Gremi 
d’Hostaleria i l’Associació d’Hotels 
del Vallès Oriental, ja escalfa mo-
tors. En aquesta ocasió, la festa de 
botigues obertes que lliga “ciutat, 
cultura, comerç i solidaritat” se 
celebrarà el 12 i 13 d’abril i, segons 
explica l’organització, “enguany 
tindrà més contingut i serà més 
renovada que mai”. D’una banda 
s’ampliaran els horaris, de manera 
que divendres hi haurà activitat de 
18 a 00 h, i, d’una altra, s’hi afegirà 
una matinal d’actes pensada per 
als més petits, l’Open Kids, que es 
farà l’endemà, dissabte, de 10 a 14 
h. En total seran dos dies d’activitat 
amb promocions en comerços, bo-
tigues, serveis, restaurants i hotels.

En la festiva presentació de 
l’Open, dijous al terrat del local de 
l’associació, la presidenta de Gran 
Centre, Laura Sabatés, explicava que 
enguany el certamen serà “multi-
color”, de manera que “hi estaran 
representades totes i cadascuna 
de les identitats de l’associació”. 
En aquest sentit, una carta d’ajust 
multicolor, amb el lema Granollers 
Batega, serà la imatge de l’Open.

Entre les activitats que amenit-

x.l.

CONCERT  El grup vallesà Pops serà una de les bandes que actuarà a l'Open Night el 12 d'abril

COMERÇ  L'OPEN KIDS, DISSABTE AL MATÍ, COMPLEMENTARÀ LA 8a EDICIÓ DE LA FESTA, QUE AMPLIARÀ L'HORARI FINS A MITJANIT

zaran l’Open Night, a més de les 
pròpies organitzades pels comer-
ços, destacaran els concerts de 
l’Orquestra de Cambra de Grano-
llers, Acústiquem i Pops, així com 
l’actuació de Les Guapes Blanques, 
l’Escola de Dansa Swing i l’ani-
mació itinerant de xanquers i la 
companyia Milnotes. L’endemà, 
dissabte, els Xics de Granollers i In-
dorwall Climbing Centers munta-
ran un rocòdrom a la plaça de l’Es-
glésia, i també hi haurà un trenet a 
càrrec dels comerciants de Del Rec 
al Roc amb el suport del Mercat de 
Sant Carles, tallers de cuina i pinta-

cares, xous musicals, inflables i jocs 
d’aigua, entre d’altres.

Com a exemple, “els infants de 
més cinc anys podran gaudir del 
banc d’instruments de l’Esco-
la de Música i el Conservatori, 
i entre tots farem una orques-
tra”, deia Anna Maria Piera, direc-
tora de l’Escola de Música Josep 
Maria Ruera, i l’alumnat del cicle 
formatiu de Comerç i Màrqueting 
de l’Institut Carles Vallbona dina-
mitzarà bona part de les activitats 
per a infants i joves de la plaça de 
l’Església.

Sobre l’oferta comercial i de ser-

L’Open Night es renova i afegeix
una matinal per al públic familiar

veis, el president d’Hotels Vallès 
Oriental, Enric Gisbert, apuntava 
que hi haurà “400 habitacions 
disponibles a 19 euros o amb un 
19% de descompte”, mentre que 
Judith Espinosa, gerent del Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental, 
explicava que la variada oferta de 
restauració de la ciutat “s’hi im-
plicarà amb preus reduïts, des-
comptes i promocions”. 

Finalment, l’alcalde, Josep Mayo-
ral, valorava en la presentació de 
l’Open que “expressions col·lec-
tives com aquesta demostren la 
vitalitat de la ciutat”, i convidava 

Tecnologia

Una de les novetats d’aquesta edició 
serà la posada en marxa d’una nova 
aplicació per a mòbil de Gran Centre 
Granollers. L’app, que ja es pot descar-
regar tant per IOS com per Android, per-
met conèixer de primera mà tota l’oferta 
de l’Open Night i l’Open Kids, els par-
ticipants, comerços, restaurants, hotels 
i espectacles entre d’altres. També s’hi 
poden trobar tots els descomptes i les 
promocions dels participants i els co-
dis de reserva dels restaurants i hotels 
per a l’Open Night, així com informació i 
serveis de Gran Centre Granollers. 

GRAN CENTRE 
ESTRENA UNA APP

veïns i visitants a “sortir al carrer 
per primavera i a gaudir de les 
activitats de l’Open”.

Solidaritat
Com és habitual en les accions de 
Gran Centre, hi haurà un compo-
nent solidari. Enguany es donarà 
continuïtat a la campanya impul-
sada abans de Nadal de suport a la 
Fundació Privada Amics de la Gent 
Gran, una entitat que lluita contra 
la soledat i la marginació social de 
les persones grans mitjançant l’ac-
ció de voluntaris que les acompa-
nyen. Fa uns mesos, Gran Centre i 
l’Obra Social La Caixa van fer una 
donació de 10.000 euros a l’entitat 
per col·laborar en l’organització de 
més activitats de socialització per a 
la gent gran, i aquest cop es teixiran 
bufandes a la Porxada i es posaran a 
la venda roses de roba contra l’oblit 
per recaptar més diners.  x.l.
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

PROGRAMACIÓ DESTACADA
2 D’ABRIL
15.30 a 18 h. Jornada. Empresa
SOLUCIONS I OPORTUNITATS EN LA GESTIÓ 
ELS ENVASOS INDUSTRIALS
Organitza:Granollers Mercat
Lloc: UIE - CERCLEM

9 D’ABRIL
9 a 15 h. Formació. Empresa
RECLUTAMENT 2.0
Optimitzar la gestió de reclutament a través de 
les xarxes socials, descobrir les últimes tendències 
i augmentar la qualitat de les contractacions.
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

2 D’ABRIL
9.30 a 13.30 h. Formació de  8 hores
Empresa i emprenedoria
ORGANITZA’T AMB EFICÀCIA. TÈCNIQUES 
DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DEL TEMPS
Granollers Mercat

10 D’ABRIL
9 a 14 h. Formació
Empresa i emprenedoria
EMPRENDRE AMB ÈXIT I ORIENTATS AL MERCAT
Granollers Mercat

26 D’ABRIL
9.30 a 12,30 h. Formació
Empresa i emprenedoria
BITCOIN, CRIPTOMONEDES I BLOCKCHAIN
(CADENA DE BLOCS), QUÈ ÉS?
Granollers Mercat

26 D’ABRIL
9 a 13 h. Formació de 8 hores
Empresa i emprenedoria
ESTIBA EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES PER 
CARRETERA
Comprendre en què es basa la normativa per 
aplicar-la en nom de la seguretat en les 
circumstàncies que condiciona cada vehicle  
i càrrega
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

31 D’ABRIL
9.30 a 13.30 h. Formació
Empresa i emprenedoria
TREBALLA EL TEU ELEVATOR PITCH AMB 
TÈCNIQUES DE VISUAL THINKING I L’AJUDA 
DE VÍDEOS
De primera impressió, només n’hi ha una
Granollers Mercat

3 D’ABRIL
9 a 14 h. Formació bonifi cable de 10 hores
Empresa i emprenedoria
OFFICE 365 - SHAREPOINT - TEAMS 
Aprende a crear llocs col·laboratius empresarials 
per compartir documentació i coneixements
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

4 D’ABRIL
9 a 14 h. Formació bonifi cable de 10 hores
Empresa i emprenedoria
CONDUEIX AMB ÈXIT EQUIPS DE PRODUCCIÓ, 
MAGATZEM, MANTENIMENT
Millora les habilitats de les persones 
encarregades d’equips de producció, 
manteniment i magatzem
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

4 i 25 D’ABRIL
9.30 a 12 h. Formació
Emprenedoria
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR UNA 
EMPRESA TRÀMITS, FISCALITAT, AJUTS, 
SUBVENCIONS I CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR
Granollers Mercat

11 D’ABRIL
9.30 a 12 h. Formació
Emprenedoria
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Comença amb el CANVAS i 
acaba amb el Pla d’empresa
Granollers Mercat

SESSIONS
GRUPALS

FIRA  LA SINGULARITAT DE LA MOSTRA ATRAU NOUS VISITANTS

Una quarantena de parades a l'Embruixa't
Les bruixes i bruixots van ser protagonistes, dissabte, d'una nova edició de la 
fira Embruixa't, organitzada per l'associació de comerciants Del Rec al Roc. En 
aquesta ocasió van participar en la fira esotèrica una quarantena de parades, 
algunes vingudes de fora de Catalunya, que van oferir, a més de productes 
d'esoterisme i bruixeria, lectures de cartes del tarot o geometria sagrada, 
entre d'altres. Centenars de persones van gaudir de la fira durant tot el dia.

x.solanas

Nova xerrada del repte de ser persona
Coincidint amb la 3a Setmana del Comerç de Catalunya, Gran Centre Gra-
nollers organitza avui, dijous (20.30 h), a la sala Tarafa, una nova xerrada 
del 16è cicle de conferències del repte de ser persona. Aquest cop serà 
amb la coach personal, consultora d'empresa i formadora d'habilitats 
directives Pilar Muntan, que parlarà de com reduir els estats d'ansietat 
per recuperar el benestar. També hi col·laborarà Núria Puig, professora 
de ioga amb 30 anys d'experiència i especialista en la gestió de l'estrès. 

GRANOLLERS. L’associació de co-
merciants, professionals i em-
preses Gran Centre Granollers ha 
estat guardonada als Premis Na-
cionals de Comerç Interior 2018 
del Ministeri d’Indústria, Comerç i 
Turisme amb una menció d’honor 
en la categoria de centres comer-
cials oberts. Amb aquest guardó 
es distingeix la prestació de ser-
veis que Gran Centre fa als seus 
associats, així com el desenvolupa-
ment d’activitats innovadores de 
promoció comercial i atracció de 
consumidors. Gran Centre va pre-
sentar com a memòria del projecte 
un resum de la seva història i cam-
panyes, basades en un model de 
comerç minorista urbà amb quatre 
pilars: ciutat, cultura, comerç i so-
lidaritat. El lliurament de premis 
va tenir lloc la setmana passada 
a Madrid i van assistir-hi la presi-
denta de Gran Centre, Laura Saba-
tés, el membre de la junta Ferran 
Martínez i la regidora de Promoció 
Econòmica, Andrea Canelo. 

COMERÇ 

Menció d'Honor 
a Gran Centre als 
Premis Nacionals 
de Comerç Interior

GRANOLLERS. Dilluns es va inaugu-
rar la nova seu de l’Ateneu Coope-
ratiu del Vallès Oriental al carrer 
Corró, 122, un local que porta el 
nom d’Espai d’Impuls de l’Econo-
mia Social i Cooperativa. Tot i que 
l’acte formal d’obertura s'ha fet 
coincidir amb la Taula Territorial 
de l’Economia Social del Vallès Ori-
ental “perquè és on convoquem 
totes les entitats d'economia so-
cial (ESS) i les administracions 
locals del Vallès Oriental, i així 
hem obert amb la gent que uti-
litzarà l'espai”, diu Albert Grifell, 
tècnic de l’Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental, l'activitat en aquest 
espai va arrencar a mitjans de fe-
brer amb la programació de forma-
cions, reunions i assessoraments. 
Fins llavors la seu de l'Ateneu era al 
Consell Comarcal, “però allà hi fal-
ta espai i algun cop havíem de re-
unir-nos fins i tot al bar del cos-
tat”, diu Grifell. Per això ha apostat 
per obrir un local propi "en un lloc 
tranquil a 10 minuts a peu del 

centre" –tot i que és també un es-
pai de coworking per a dues de les 
entitats agrupades (DobleVia i Fac-
to)–, per tenir més comoditat, “per 
fer més visible la tasca que fem 
com a Ateneu i perquè hi hagi un 
espai de referència físic que si-
gui un centre neuràlgic de l'eco-
nomia social del Vallès Oriental”. 

De cara a les entitats d’ESS, el nou 
local, a més de servir per benefici-
ar-se dels assessoraments, acom-
panyaments i tallers, també serveix 
com a espai de reunió. “Oferim la 
possibilitat que entitats d'ESS 
utilitzin l'espai per fer-hi una re-
unió, una assemblea o una petita 
formació”, diu Grifell, qui assegura 
que si a la llarga hi ha més entitats 
que se sumen a l'impuls de l'ESS 
caldrà plantejar-se buscar un es-
pai més gran. “Ara plantem una 
llavor, esperem regar-la entre 
tots i que vagin sortint floretes. I 
si hem de canviar de test i anar 
a una jardinera més gran, hi ani-
rem”, diu.  

L’Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental obre 
un local al carrer Corró

ÉS L'ESPAI D’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA
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El Casino acull la gala solidària de l'AE Ramassà
Dissabte a les 20 h, el Casino de Granollers acollirà la Gala Solidària 
Costa d'Ivori del club de futbol Associació Esportiva Ramassà, en la 
qual el club franquesí explicarà el seu projecte solidari, i el viatge a 
Costa d'Ivori de l’11 al 19 d’abril per ajudar a millorar la mobilitat 
de 50 nens que pateixen discapacitats físiques i psíquiques.

L'AE Vallbona visita el Sant Fruitós
L'equip sènior femení de l'Associació Esportiva 
Vallbona visita el Sant Fruitós diumenge, en el 
vuitè partit de la fase d'ascens a Primera Divisió 
Catalana. Les granollerines són primeres amb 
15 punts. El Sant Fruitós, segon, amb 12.

ESPORTS

GRANOLLERS. La Sala Tarafa va 
acollir dijous novament la Festa 
de l’Esport, que va guardonar els 
millors esportistes locals del 2018, 
tant els sèniors, com els esportistes 
promeses i i altres reconeixements 
especials. En aquesta edició, Laura 
Terradas (Club Triatló Granollers) 
i Adrià Figueras (Club Balonmano 
Granollers) van ser guardonats 
com a millors esportistes.

Terradas va ser premiada per les 
seves fites en duatló i triatló aconse-
guides l’any passat, com un primer 
lloc a la Lliga Catalana de Clubs de 
Divisió d’Honor; primer lloc també 
a l’Open de Girona i al Campionat 
de Catalunya d’Elit, i segona a l’es-
tatal, amb la Federació Catalana de 
Ciclisme; entre d’altres mèrits.

Adrià Figueras –que ja havia 
aconseguit el guardó l’any passat– 
va ser premiat aquesta vegada 

xavier solanas

RECONEIXEMENTS  EL JOVE GIMNASTA AITOR RAMA I LA JUGADORA DEL BMG MARTINA CAPDEVILA VAN SER MILLORS PROMESES

Adrià Figueras i Laura Terradas,
millors esportistes locals del 2018

pels èxits com el campionat d'Eu-
ropa amb la selecció espanyola 
d'handbol, la medalla de bronze 
als Jocs del Mediterrani de Tarra-
gona i el reconeixement de millor 
pivot de la lliga Asobal la tempo-
rada 2017-2018.

Pel que fa a les promeses, el jove 
gimnasta Aitor Rama (Club Nata-
ció Granollers) va ser guardonat en 
categoria masculina, per fites com 
l'or al Campionat de Catalunya i 
la plata al d’Espanya, entre altres. 
I, en categoria femenina, el pre-
mi va ser per a Martina Capdevila 
(BM Granollers), que no va poder 
assistir a l’acte i la seva germana va 
recollir el guardó. Capdevila va ser 
escollida per mèrits com la partici-
pació amb la selecció espanyola ju-
venil en el mundial del 2018; i amb 
el BM Granollers, a la fase final del 
campionat d’Espanya.

Respecte a la resta de finalistes, 
en categoria sènior van ser Blan-
ca Lucas (Bàdminton Granollers), 
Andrea de la Torre (BMG), David 
Malagón (Club Triatló Granollers) 
i Marc Gallardo (Bàdminton). I, 
en promeses: Marta González 
(Bàdminton), Dúnia López (Club 
Taekwondo Granollers), Víctor 
León (Club Atlètic Granollers) i 
Carlos Piris (Bàdminton).

Presència d'autoritats
El regidor d'esports de Grano-
llers, Álvaro Ferrer, va destacar 
els valors de l'esport i l'aposta de 
la ciutat: "No fem Messis, no fem 
esportistes professionals, fem 
persones", deia. D'altra banda, 
l'assessor de l'àrea d'Esports de la 
Diputació de Barcelona, Jordi Tor-
rents, va afirmar que Granollers 
"té la sort de gaudir de moltes 

disciplines esportives"; i que, per 
tant, "segurament hi ha molts es-
portistes granollerins que tam-
bé haurien merescut estar aquí". 
Per últim, per cloure l'acte, l'alcal-
de, Josep Mayoral, va insistir en què 
"l'esport és un instrument per 
créixer com a persones, per fer 
civisme i societat". I que aquesta 
va ser la festa "de tots els que esti-
mem l'esport".  Nil artiaga

Premis especials

En primer lloc, a l’inici de l’acte, es va 
voler homenatjar el Girona FC pel seu 
suport al món esportiu de Granollers 
per la mort dels jugadors d’handbol 
Xavier Pocurull i Martí Batallé, veïns de 
la ciutat, el setembre passat en un ac-
cident a l'AP-/ quan anaven a veure un 
partit del Girona a Montilivi. El president 
del club gironí, Delfí Geli, va recollir el 
reconeixement. En segon lloc, es va fer 
un reconeixement especial a l'atleta 
granollerina Àngels Noell, per la seva 
trajectòria en marxa atlètica. I, per últim, 
el premi a l’esportivitat Joan Creus el va 
rebre l’AEE Escola Pia (handbol), per la 
implementació del tercer temps en els 
partits, una mostra d’esportivitat i ger-
manor que prové del rugbi.

ES VA HOMENATJAR
EL GIRONA FC

El Fraikin BM Granollers va que-
dar eliminat de la Copa EHF des-
prés de caure a Alemanya contra 
el THW Kiel (34-28), en el penúl-
tim partit de la fase de grups. A 
més, el segon classificat del grup, 
el GOG danès, va derrotar el KS 
Azoty-Pulawy (41-29), i suma 6 
punts; de manera que els homes 
d’Antonio Rama, que en tenen 3, 
ja no podran aconseguir el segon 
lloc, perquè només queda una jor-
nada per disputar-se. El Kiel, per 
la seva part, ja està classificat ma-
temàticament per a la fase final, 
que es jugarà precisament al seu 
pavelló, l'Sparkassen Arena.

Pel que fa al partit del Fraikin, 
els alemanys es van mostrar supe-
riors durant gairebé tot el partit. 
Els d'Antonio Rama van estar for-
ça desencertats als primers com-
passos i els locals ho van aprofitar 
per posar terra pel mig. Els gra-
nollerins, posteriorment, es van 
acostar en algunes ocasions en el 
marcador, però no van aconseguir 
mai revertir el resultat. A la sego-
na part, semblaven decidits a re-
muntar el 20-13 del descans i es 
van posar amb un 26-24, però el 
Kiel no es deixaria intimidar.

El masculí del BM Granollers 
s’acomiadarà de la Copa EHF el 
diumenge 31 de març a les 19 h 
al Palau d’Esports, amb un partit 
intrascendent contra el GOG.  N.a.

HANDBOL  

El Fraikin diu 
adéu a Europa 
amb una derrota
contra el Kiel

LA SALA TARAFA Va acolllir novament una edició de la Festa de l'Esport
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

GRANOLLERS. L’Esport Club Grano-
llers visitarà diumenge el camp del 
San Cristóbal (13è classificat amb 
42 punts), en un partit que l'entre-
nador, José Solivelles, defineix com 
“un dels més durs” que li queda a 
l’equip en el final de temporada; en 
un camp “on costa molt guanyar” 
i contra un equip “molt intens, 
que li dóna molt ritme al joc”. 

Un punt positiu contra el Prat
L'ECG va empatar diumenge con-
tra l’AE Prat, 1-1, al municipal 
del carrer Girona, en el partit 
corresponent a la 34a jornada de 
Tercera Divisió. Va ser un empat 
amb bon regust de boca pels gra-
nollerins, que salvarien un punt a 
pocs minuts pel final.

La primera part va ser força es-
pesa pel que fa al joc. Cap equip 
aconseguia trepitjar amb clare-
dat l'àrea contrària i crear alguna 
jugada de perill. La segona, però, 
va ser més dinàmica. De mica en 
mica, el Prat es va anar mostrant 

més insistent en atac i va anar tan-
cant el conjunt vallesà al darrere. 
Llavors, al minut 69 va arribar el 
0-1, obra de Torreño, que va afu-
sellar Sergio sol a l'àrea petita.

Pau Darbra, l'heroi del partit
Els visitants no van acabar de tan-
car el partit i els de José Solivelles 
ho van aprofitar per reaccionar a 
un quart d’hora pel final, buscant a 
la desesperada l’empat. Un empat 
que arribaria a 7 minuts pel final, 
amb una obra d’art de Pau Darbra, 
que es va vestir de Messi i va mera-

xavier solanas

FUTBOL | Tercera Divisió  PAU DARBRA VA RESCATAR UN PUNT AMB UN GOL ESPLÈNDID DE FALTA

L'ECG visita el San Cristóbal 
després d'un bon empat a casa

ELS DE JOSÉ SOLIVELLES  Són setens a la classificació amb 52 punts

SAN CRISTÓBAL - ECG
Diumenge, 31  12 h Terrassa

vellar la graderia del carrer Girona 
amb un golàs de falta directa (1-1).

A partir d’aquí, el marcador ja 
no es va moure, però els grano-
llerins marxaven, igualment, amb 
bones sensacions. Una positivitat 
que reflectia Solivelles al final del 
matx: “No es pot demanar més 
del que hem fet; tot el que podia 
donar l’equip s’ha vist al ter-
reny de joc”, declarava el tècnic 
de l’Esport Club. “Hem generat 
una bona mentalitat d’equip i 
això a la llarga et dóna punts”, 
concloïa.  Nil artiaga

xavier solanas

UNA DERROTA Que fa que els molletans superin els granollerins a la taula

El sènior masculí del CB Granollers 
va caure dissabte contra el filial del 
Recanvis Gaudí CB Mollet al pa-
velló municipal del carrer Girona, 
per 73-77, en el derbi vallesà de 
la Copa Catalunya; un duel que va 
ser "elèctric i amb molta tensió", 
segons explicava l'entrenador del 
Granollers, Ricard Ventura.

Els granollerins van dominar els 
dos primers quarts, fins al descans, 
quan els locals guanyaven d'11 
punts: 42 a 31. "A la primera part 
ho havíem fet tot molt bé. Al ter-
cer quart, però, no vam ser prou 
forts en defensa i els molletans 
van retallar distàncies". Els visi-
tants van fer un parcial d'11-21 i 
es van situar a només 1 punt dels 
granollerins. I, a l'últim quart, van 
acabar de capgirar l'electrònic. Tot 
i que els de Ventura van posar el 
67-67 a falta de dos minuts, el filial 
del Recanvis finalment es va em-

BÀSQUET | Copa Catalunya  ELS DE VENTURA SÓN VUITENS

El Granollers perd el derbi
contra el CB Mollet B

portar el duel vallesà (73-77).
Amb aquest resultat, el Mollet 

B –setè– supera el CB Granollers 
–vuitè– a la classificació. Diumen-
ge a les 16 h, el conjunt granollerí 
visitarà la pista de la UE Mata-
ró-SBM, 11è classificat. 

Primera Femenina

El sènior femení del CB Granollers va 
derrotar el Balaguer diumenge (65-
63), en un partit on les granollerines 
van haver de remuntar a l'últim minut 
de joc. Les blanc-i-blaves se situen 
segones a la classificació, i dissabte 
(17.30 h) tornaran a jugar a casa, con-
tra el Sant Cugat, en el partit de la 24a 
jornada de la Primera Categoria.

TRIOMF DEL FEMENÍ
AMB REMUNTADA

FUTBOL FLAG  VA DISPUTAR DOS PARTITS IMPORTANTS

L'equip sub-17 del Fènix Vallès va 
disputar dos partits importants el 
dissabte a casa –fins a categoria 
cadet es juguen dos partits cada 
jornada–, contra dos dels millors 
equips de la Lliga Catalana sub-
17 de futbol flag, una variant del 
futbol americà que es juga sense 
proteccions i sense placatges. 

Al primer enfrontament, els 
granollerins van guanyar sorpre-
nentment per 33-7 al Barcelona 
Pagesos. "Vam guanyar contra 
un equip molt potent, ja que, 
mentre ells disputaven l'altre 
partit, vaig observar la seva 
estratègia. Al futbol flag és im-
portant, especialment, obser-
var com el rival planteja el joc 

defensiu", explicava l'entrenador 
i president del club, Ángel Díaz. 
"Vam aconseguir que només 
ens fessin 7 punts, el que equi-
val a un Touchdown i un extra 
point", afegia.

No obstant això, contra el líder 
de la categoria, l'American School, 
el Fènix no van estar tant forts i 
van perdre: 6-25. "La majoria de 
jugadors d'aquest club porten 
el futbol americà a les venes", 
afirmava Díaz. 

Els vallesans són actualment 
segons, amb tres victòries i una 
derrota. Si acaben la lliga entre la 
primera i la segona posició, dispu-
taran el Campionat d'Espanya el 
juny a Calatayud.  N. a.

El sub-17 del Fènix és segon i 
mira al Campionat d'Espanya

El CNG es proclama 
campió d'Espanya 
en aleví i infantil 
GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers va fer doblet al vintè Cam-
pionat d'Espanya Aleví i Infantil 
d'Hivern de Natació Artística, 
disputat el cap de setmana a Sa-
badell. El club granollerí va acon-
seguir aixecar els trofeus després 
de l'actuació realitzada en les pro-
ves disputades: figures i combinat 
lliure (combo). En aleví, el CNG es 
va imposar entre un total de 37 
clubs participants. I, en infantil, el 
combo de l'equip A es va fer amb 
la medalla d'or.

Tres nedadores amb la selecció
El mateix dia de la competició, la 
Federació Espanyola va seleccio-
nar tres nedadores del CNG per a 
la concentració per la competició 
internacional infantil, que té lloc 
del 27 al 31 de març a Madrid. Les 
nedadores són Clàudia Solé, Regi-
na Casino i Valeria Parra. 

NATACIÓ

Duel directe de
Les Franqueses
contra el Joanenc
LES FRANQUESES. El CF Les Fran-
queses rep dissabte el Joanenc a 
casa, en el partit corresponent a 
la 27a jornada del grup 4 de la Se-
gona Catalana. El Joanenc se situa 
a una posició per sobre dels fran-
quesins, amb 42 punts; mentre 
que Les Franqueses en té 41, des-
prés de l'empat a domicili contra 
el Cardedeu (1-1). Els franquesins 
es van avançar en l'electrònic grà-
cies a un gol de penal al minut 9, 
però els locals empatarien al 26. 

Segona Catalana

Partit boig entre
el Bellavista Milan
i el Lourdes (3-5)
LES FRANQUESES. El Bellavista 
Milan va perdre a casa contra el 
Lourdes de Mollet, en un partit 
boig amb vuit gols. Només co-
mençar, al primer minut de joc, 
els visitants s'avançarien en el 
marcador. Tot i això, els locals re-
muntarien (2-1), però al descans 
s'arribaria amb empat a 2. Poste-
riorment, el Lourdes va posar el 
2-3 al 49 i els franquesins empa-
tarien novament, però els molle-
tans anotarien dos gols més. 

Tercera Catalana
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COMUNIONS · BATEJOS · BODES
FESTES D’ANIVERSARI ...

Celebrem-ho
junts!

CTRA DE CALDES, 53 (C-1415)
GPS (N-41, 618362 · E-2,272217)
noutibidabo@hotmail.com

607 922 455

Pallassos,
castells

 infl ables,
i molt més!

Amb opció de:

GRANOLLERS. Ple a vessar dimarts 
al vespre al Casino de Granollers, 
on l'empresari granollerí Víctor 
Font va presentar el seu projecte 
de candidatura per presidir el FC 
Barcelona: Sí al futur. L'acte, el 
primer que fa fora de Barcelona, 
va ser conduït pel periodista An-
toni Bassas, i posteriorment, els 
assistents van poder compartir 
una copa de cava amb Font, el fill 
pròdig –fa anys que viu a Dubai– 
que enguany tornarà a viure al 
carrer Barcelona de Granollers.

Culer de tota la vida, la presenta-
ció ho va palesar amb fotografies de 
desplaçaments per veure la final de 
la Champions, com la de Berlín.

Entre els motius per voler pre-
sidir el Barça, el futur candidat 
considera que "hi ha preocupa-
ció perquè no se sap amb exac-
titud quina és la realitat econò-
mica del club. En aquest sentit, 
falta transparència", va explicar. 

Font va detallar que el seu pro-
jecte Sí al futur té la intenció de 
transformar el model de gestió del 

xavier solanas

ENTITATS  EL FUTUR CANDIDAT A PRESIDIR EL BARÇA VOL QUE XAVI HERNÁNDEZ FORMI PART DE L'EQUIP

Víctor Font: "Hem d'impulsar 
el model de Cruyff al Barça"

El CNG segella 
la permanència 
a Primera Divisió a
falta de 4 jornades
GRANOLLERS. L'equip sènior mas-
culí de waterpolo del Club Natació 
Granollers (CNG) va certificar de 
forma matemàtica la permanència 
a la Primera Divisió Estatal Abso-
luta a falta de quatre jornades per 
al final de la competició regular. 

Ho va fer gràcies a la victòria 
dissabte contra el Sevilla a casa 
per 9 a 4, en un partit en el qual 
els  locals van anar de menys a 
més. Al primer quart no hi va ha-
ver gols (0-0). Però, a partir del 
segon parcial, els granollerins van 
començar a mostrar la seva supe-
rioritat: 2-1. Al tercer temps, els 
de Pablo Quattrochio van acon-
seguir ampliar l'avantatge fins al 
5-3. I, a l'últim quart, es van aca-
bar d'imposar amb solvència, amb 
un parcial de 4 a 1. 

Al final, 9-4 i permanència a la 
butxaca per afrontar dissabte (18 
h) un partit difícil amb tranquil·li-
tat, a la piscina del segon classifi-
cat de la Primera Divisió, el Molins 
de Rei.  Nil artiaga

WATERPOLO

club blaugrana: “Hi ha d’haver 
un canvi en qui i com es prenen 
les decisions”. Font apostava per 
persones que coneguin bé l’entitat, 
és a dir, exjugadors, entre d’altres. 
“Volem crear un consell amb ex 
esportistes que coneguin bé el 
model i que tinguin capacitat de 
prendre decisions”, afirmava el 

candidat. D’aquesta manera, Víctor 
Font, explicava que s’ha d’impulsar 
el model heretat de Johan Cruyff, 
“S’ha de donar responsabilitat 
a les persones que millor conei-
xen aquest model”, afirmava. I va 
reconèixer que l’objectiu és que 
l’exjugador Xavi Hernández formi 
part del projecte. 

Víctor Font considera que s’han 
de potenciar totes les seccions 
del FC Barcelona “perquè com-
peteixin al màxim nivell”. En 
aquest sentit, afirmava que cal 
que aquestes estiguin coordina-
des per grans coneixedors de la 
secció en qüestió i que s’estableixi 
un model clar de joc. “Hem d’as-
pirar a tenir un planter molt 
potent”, explicava i opinava que 
“és necessari cercar talents de 
base en els múltiples clubs de 
l’esport català”, així com aspirar 
a tenir equips femenins competint 
al màxim nivell.

Compromís amb Catalunya
Font creu que el FC Barcelona té 
un compromís "irrenunciable" 
amb Catalunya, però que “no s’ha 
de fer un ús del club com a ins-
trument polític”. Tot i això, “el 
Barça és un club que té unes 
arrels catalanistes i ha d'estar 
a favor de les llibertats civils de 
Catalunya", afegia. "Com a club, 
hem de ser els primers en po-
sicionar-nos en aquest sentit", 
finalitzava.

Per últim, Font es va mostrar fa-
vorable a la creació d'una Superlli-
ga europea, però que es pugui com-
binar amb les lligues nacionals. 

VÍCTOR FONT Va presentar el projecte en un acte conduït per Antoni Bassas
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GRANOLLERS. Miedo és el nom del 
darrer disc d'Albert Pla, però també 
és una peça de teatre musical, con-
cert o recital teatralitzat que diu-
menge arriba a Granollers, abans 
de viatjar a Xile i en el marc d'una 
gira per Catalunya i l'Estat espanyol 
iniciada fa dos mesos, després de 
l'estrena a Buenos Aires.

El músic i actor sabadellenc 
aprofundeix en les inquietuds 
més íntimes i a la vegada més 
universals amb una proposta es-
cènica impregnada d'un gran im-
pacte visual, on la projecció n’és 
la protagonista. A Miedo, dirigit 
per Pepe Miravete, hi ha música, 
textos teatrals i tecnologies avant-
guardistes per crear un espectacle 
multimèdia i poètic, que proposa 
un viatge des de la infància fins 
més enllà de la mort, a través del 
sentiment de la por.

Pla ha comptat amb les músi-
ques de Raül Refree, un dels pro-
ductors musicals més importants 
del país, mentre que el disseny 
d’art és de Mondongo, una parella 
d’artistes argentins de reconegut 
prestigi internacional. 

Amb gairebé 30 anys de car-
rera a l'esquena, Albert Pla ha 
desenvolupat una extensa activi-
tat musical i actoral, amb discos 

tag

'MIEDO'  Albert Pla actua en un espectacle multimèdia

ARTS ESCÈNIQUES  EL MUNTATGE ARRIBA A GRANOLLERS ABANS DE VIATJAR A XILE

Albert Pla porta l'espectacle 
multimèdia 'Miedo' al TAG

rellevants, com el seu debut Ho 
sento molt (1989), No sólo de rum-
ba vive el hombre (1992), Veinte-
genarios en Alburquerque (1997), 
Cançons d'amor i de droga (2003), 
La diferencia (2008) i Somiatrui-
tes (2011), en col·laboració amb 
Pascal Comelade. Així mateix, ha 
escrit cançons per a les bandes 

MÚSICA  ENTRADES EXHAURIDES PER A LA PRESENTACIÓ DE DISC

GRANOLLERS. Doctor Prats presen-
ta divendres (23 h) a la Nau B1 de 
Roca Umbert el seu nou disc Ve-
nim de lluny, "un reflex perfecte 
del moment actual com a grup i 
també com a poble", assegura la 
banda. El concert granollerí fa dies 
que té els entrades exhaurides, una 
nova prova de com aquest grup en 
pocs anys s'ha convertit en un dels 
més seguits de l'escena mestissa 
al país. Venim de lluny és una pro-

posta optimista però alhora rea-
lista i crítica que relata la història 
del grup i explora multitud d'estils 
sense cap prejudici, i en el qual 
l'electrònica continua vigent.

Per escalfar motors, prèviament 
(22 h), el grup de mestissatge 
Reskate farà de teloner de l'es-
pectacle. La banda amb músics del 
Vallès Oriental i el Maresme ha 
nascut fa poc més d'un any i toca 
temes propis i també versions. i

EL GRUP DEL VALLÈS I EL MARESME RESKATE FARÀ DE TELEONER

Doctor Prats actua a la Nau 
B1 amb entrades esgotades

El sabadellenc posa lletres a la música de Raül Refree i compta amb el 
disseny d'art de Mondongo per a un viatge íntim per les etapes de l'home

sonores de les pel·lícules Carne 
trémula, de Pedro Almodóvar, i El 
dia de la bèstia, d'Alex de la Iglesia. 
Darrerament ha participat al pro-
grama Natura sàvia, de TV3. i

Convocada la beca 'Vist per…'Festa del cinema infantil a l'Edison
Cineastes de Granollers, juntament amb 
VOTV, Granollers Audiovisual i l'Arxiu, ha 
convocat la quarta beca de documental 
Vist per… per fomentar les obres de  
no-ficció vinculades al Vallès Oriental.

Pack Màgic, amb la col·laboració de les companyies de teatre Xip Xap  
i Alla Kinda, organitzen diumenge la Festa del cinema infantil en català a 
l'Edison. Durant tot el matí, a partir de les 11.30 h, el cinema es barreja 
amb música i animació per rebre i acomiadar el públic de la sala, on es  
projectaran Tipitips, La Unicorn, L'estiu al regne d'Escampeta i One, two, three.

CULTURA

Dg 31 de març, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12 zona B)

Francesc Vidal omple el Casino
Francesc Vidal Quintet va presentar divendres el seu nou disc, Sense títol, 
amb un ple absolut al Casino, que va esgotar les entrades. Aquesta va  
ser la primera sessió de JazzGranollers Records, en el marc del 29è Festival 
de Jazz. Aquest divendres (22 h) el Casino acollirà la presentació d'un  
altre disc del segell granollerí, L'indret, de Martí Ventura Trio.

xavier solanas
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La acrobacia aérea es una disciplina que combina el ejercicio muscular y mental con la danza, me-
diante el entrenamiento de la fuerza, elongación y coordinación en diferentes aparatos aéreos como 
el aro, las telas, el trapecio y el pole dance. Su práctica permite mejorar la � exibilidad, incrementar la 
fuerza y mejorar el estado anímico, al dejarse llevar por la música y la imaginación a la hora de crear 
tus propios movimientos. Por otra parte, el pole dance nació en la India donde se practica en un palo 
de madera mas ancho que el que podemos encontrar en las escuelas donde se enseña esta disciplina.

Estas dos actividades deportivas centran la enseñanza de AcroArt, centro 
inaugurado este año en Cardedeu que dispone de unas amplias instala-
ciones que comprenden una gran sala de acrobacia aérea, una moderna 
estancia equipada con barras para la formación en pole dance, un gimnasio 
con una zona de peso libre con máquinas y una de musculación y vestua-
rios para hombres y mujeres. Su impulsora es la colombiana Jéssica Molina, 
profesora de acrobacias aéreas y pole dance, con una dilatada trayectoria 
deportiva que empezó a la temprana edad de 8 años en su país natal. Com-
pitió a nivel nacional en gimnasia deportiva, natación y, tras un periodo por 
diversos países de sudamérica, llegó a las Islas Canarias donde participó 
en espectáculos de telas aéreas y aro, y a formarse profesionalmente en 
pole dance desde hace siete años, especialidad en la que hoy en día aún 
compite a nivel nacional. Una larga experiencia que Jéssica pone ahora a 
disposición de todas la personas interesadas en aprender estos deportes 
tan hermosos, estéticos y creativos. 

Nace AcroArt, escuela de 
pole dance y acrobacia aérea

El centro, ubicado en Cardedeu, está impulsado por 
la gimnasta y nadadora colombiana Jéssica Molina

–¿Cómo surge el proyecto de 
crear esta escuela?
–Siempre he soñado con transmitir 
y enseñar lo que he aprendido en 
mis años de entrenamiento. A los 8 

años empezé a practicar gimnasia deportiva en mi país, 
llegando a competir a nivel nacional. Más tarde empeza-
ría con las artes circenses y por último con el pole dan-
ce. Siempre he pensado que si se quiere se puede hacer 
realidad todo lo que nos propongamos sin que  nos prive 
de ello ningún obstáculo, por muy grande que sea. De 
ahí surge la idea de crear un espacio seguro donde las 
personas interesadas en este tipo de deportes puedan 
disfrutar aprendiendo y realizando una práctica segura 
bajo la supervisión de profesionales.

–¿Qué variedades existen dentro de la acrobacia aé-
rea?
–En nuestro local disponemos de diferentes disciplinas 
como por ejemplo aro aéreo, trapecio y telas. El pole 
dance que es una forma diferente de estar en las alturas 
ya que la barra no es aérea pero las figuras que realiza-
mos pueden llegar a realizarse desde una altura de 4,5 
metros.

–¿Quién puede practicar estas disciplinas y qué be-
ne� cios aporta para la salud?
–Cualquier persona puede ejercer estas actividades, ya 
que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Di-
cho esto, me consta que para la salud nos aporta una 
mejoría en la posicion corporal, flexibilidad, tonificacion, 
fuerza y fondo, a la vez también trabajamos cerebro, sin-
tiéndonos más jóvenes tanto por dentro como por fuera.

 –¿Cómo se establecen las rutinas de aprendizaje?
–Dependiendo del interés del alumno; lo ideal para ad-
quirir un avance en cualquier actividad acrobática son 
minimo 2 veces a la semana, para un total de 3 horas. 
Si la intención del alumno es competir o prepararse para 
algún espectáculo el entreno puede subir a 4 o 5 veces 
por semana, unas 6 u 8 horas en total. Los niveles se 
separan en basic (principiante), intermedio y avanzado.

 –¿Con qué instalaciones cuenta la escuela para lle-
var a cabo esta formación deportiva?
–Tenemos una escuela especialmente alta que llega a 
los 10 metros de altura, donde colgamos todos los aé-
reos, las telas, los trapecios y los aros. Las barras de 
pole dance que tenemos son a nivel competitivo con una 
altura de 4,5 metros y el suelo de parqué con dos pa-
redes largas con espejos que nos ayudan a la hora de 
realizar correctamente los ejercicios. La escuela dispone 
de tatami para practicar artes marciales (muay thai con 
nuestro profesor Soufian, campeón amateur pro de Es-
paña), sacos de boxeo, un gimnasio de pesas y una sala 
grande que disponemos para alquilar, donde se podrian 
realizar actividades como yoga, ballet, contemporaneo u 
otras actividades.

ENTREVISTA A: 

JÉSSICA MOLINA
impulsora de Acroart

ACROART | Ctra de Dosrius, 216 | 08440 Cardedeu (Bcn) | 687 119 908 |info@acroart.es
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TEATRE  ANDRÉS LIMA DIRIGEIX AQUESTA OBRA ESCRITA PEL DRAMATURG JUAN MAYORGA

Sergi López torna al teatre de 
text a 'El chico de la última fila'

GRANOLLERS. L'actor Sergi López, 
conegut sobretot pels treballs al 
cinema i monòlegs d'èxit com Non 
Solum, torna –gairebé s'estrena– 
en teatre de text amb El chico de la 
última fila, un text de Juan Mayor-
ca, Premi Nacional de Teatre 2007. 
Andrés Lima ha dirigit aquest in-

quietant text sobre la relació ac-
tual dels joves amb la ficció, que 
compta, a banda de Sergi López, 
amb l'actriu Míriam Iscla encap-
çalant el repartiment. 

López es posa a la pell de Ger-
mán, un professor de secundària a 
les mans del qual arriba la redac-

tag

ELENC  Sergi López i Míriam Iscla protagonitzen l'obra de Juan Mayorga

ció d’un noi silenciós que s’asseu 
a l’última fila. A partir d’aquí, sor-
geix entre l’adult i el jove un vincle 
tan intens com perillós, per a ells 
i per als qui els envolten. Una in-
quietant espiral on realitat i ficció 
es fonen.

El chico de la última fila, estre-
nada a la sala Beckett, és un es-
pectacle en castellà sobre l’art i 
la vida, sobre el naixement d’un 
noi com a escriptor i sobre tot allò 
què passa dins del seu cap quan 
es disposa a crear una història. En 
definitiva, una obra de misteri que 
parla de la imaginació i de la sen-
sació de deixar-se emportar, riure, 
reflexionar i qüestionar la teva ac-
titud i forma de veure la vida.

Un cop acabada la representa-
ció, el públic podrà mantenir una 
conversa amb la companyia.  

Ds 30 de març, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (10, zona B)

BONA REBUDA 
DE L'ÒPERA PRIMA 
DE GERARD OMS
Llevant Teatre va permetre veure, du-
rant el cap de setmana, l'òpera prima 
a la direcció del granollerí Gerard Oms  
–que anteriorment ha treballat amb 
Pau Miró, Lluís Danés, Neus Ballús 
i Isabel Coixet, entre d'altres–. En 
aquesta ocasió, Oms dirigeix Ido-
ti Iranti, el text de la dramaturga Eu 
Manzanares –també actriu al muntat-
ge–, guanyador del Cicle de Lectures 
Dramatitzades de 2018, que organitza 
l'APPDPC, AiSge i la Fundació Romea.

xavier solanas

'IDOTI IRANTI' VA PODER VEURE'S DURANT EL CAP DE SETMANA A LLEVANT TEATRE
El granollerí Vicenç Viaplana Ven-
tura, conjuntament amb David 
Muñoz, ha guanyat el Premi de la 
Crítica de les Arts Escèniques en 
l'àmbit d'Eines digitals pel seu tre-
ball de videocreació al muntatge 
teatral Kingdom, de la companyia 
Agrupación Señor Serrano, amb 
qui ja van treballar a l'espectacle 
multimèdia Birdie. Viaplana també 
és membre actiu de la companyia 
Insectotròpic i forma el col·lectiu 
Frau amb Helena Pielias. Els Premis 
de la Crítica es van  lliurar dissabte 
a la nit al Teatre Poliorama de Bar-
celona. També hi va ser reconegut 
Lluc Castells, de Cardedeu, per l'es-
pai escènic de Temps salvatge. 

Divendres (21 h) arrenca al Tea-
tre Auditori la temporada de dan-
sa amb l’espectacle Terrenal, una 
gran producció dirigida per Víctor 
Jiménez –deixeble del reconegut 
coreògraf Víctor Ullate–. Nominat 
en diverses categories als Premis 
Max 2019, Terrenal parteix de la 
captivadora música del Rèquiem 
de Mozart i d’una composició cre-
ada per Jorge Sarnago per inten-
tar expressar, amb les seves línies 
pures i neoclàssiques, l’ideal de la 
companyia que dirigeix: la recerca 
de la bellesa mitjançant els mo-
viments. A les 20 h, la periodista 
cultural Sara Esteller, del col·lectiu 
Recomana, presentarà la peça. i

Toc Toc Teatre Laurona actua a Corró
LES FRANQUESES. L'associació Toc Toc Teatre Laurona, de Llerona, va 
portar dissabte al Casal Cultural de Corró d'Avall l'obra Perduts en el 
temps, de J.M. Pou Vilavella, dirigida per Josep Sobrevia i Andreu Galán. 
Així, Toc Toc Teatre Laurona va participar a la Mostra d'Arts Escèniques 
Festival dels Amateurs, que continuarà dissabte (21 h), al Teatre Auditori 
de Bellavista, amb la companyia ACR de Fals, que hi durà el muntatge  
El principi d'Arquímedes, de Josep Maria Miró. D'altra banda, també  
dissabte (18 h), el Casal Cultural de Corró d'Avall acollirà Corre Trufa!  
de la companyia de teatre familiar Pentina el Gat.

xavier solanas

MOSTRA D'ARTS ESCÈNIQUES FESTIVAL DELS AMATEURS

Vicenç Viaplana, 
Premi de la Crítica 
d'Arts Escèniques

LaMov enceta 
la temporada 
de dansa al TAG
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El festival Doctor Music, que s'havia de 
celebrar aquest juliol a Escalarre (a la Vall 
d'Àneu del Pirineu lleidatà) –com fa 20 
anys–, es podria traslladar al Circuit de 
Barcelona-Catalunya si no aconsegueix els 
permisos pertinents per ocupar l'espai al 
Pirineu. Segons l'organització del festival, 
s'ha fet una "exagerada interpretació 
normativa dels riscos teòrics d'inunda-
ció d'una vall que no s'ha inundat mai 
a l'estiu", de manera que consideren "els 
nivells d'exigència molt per sobre del 
que és habitual".

El temor de no aconseguir els permisos 
de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per 
celebrar l'històric festival a la Vall d'Àneu, 
com a la seva primera edició dels anys 90, 
ha fet que l'organització busqui espais al-
ternatius per celebrar el Doctor Music, que 
ha confirmat la presència d'artistes inter-
nacionals com The Chemical Brothers, 
Jimmy Cliff, Mando Diao, Primal Scream, 
The Sisters of Mercy i The Smashing Pum-
pkings, entre d'altres.

Un d'aquests espais és el Circuit de Bar-
celona-Catalunya i, segons afirmava TV3 
dimarts, seria l'alternativa triada, de ma-
nera que el contracte es podria signar les 

propers setmanes. Ni el Circuit ni Doctor 
Music, però, han confirmat aquest acord 
final. Amb tot, els promotors del festival re-
coneixen que "sembla difícil que es pugui 
celebrar a Escalarre" i valoren el Circuit  
com "una excel·lent localització que as-
seguraria les necessitats de l'esdeveni-
ment de gran magnitud dissenyat". Pel 
festival Doctor Music s'hi esperen 55.000 
persones diàries. Tot i el canvi d'emplaça-
ment, es mantindran les dates, de l'11 al 14 
de juliol, i el cartell anunciat. i m.e.

El festival Doctor Music valora 
canviar el Pirineu pel Circuit

LA VACA, ICONA DEL DOCTOR MUSIC

ESDEVENIMENTS  L'ORGANITZACIÓ TROBA L'EMPLAÇAMENT "EXCEL·LENT"

doctor music
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Divendres el Museu de Granollers 
inaugurava la que serà l'exposició 
estrella d'enguany, ja que permet 
admirar 10 de les 13 taules con-
servades del retaule de Sant Este-
ve que Granollers va encarregar 
al segle XV a la família Vergós per 
a l'àbsis major de l'església, i que 
es va vendre el 1917 a la Junta de 
Museus i Belles Arts de Barcelona. 
Actualment forma part del fons 
del Museu Nacional d'Art de Cata-
lunya (MNAC), que l'ha cedit per-
què pugui ser vist de nou a Grano-
llers, durant un any.

A més, la mostra aprofita el re-
torn de les taules per explicar el 
Granollers de fa un segle, quan es va 
vendre l'obra. Amb la industrialit-
zació, Granollers havia duplicat en 
30 anys la seva població, tot passant 
de vila a ciutat i amb noves necessi-
tats de serveis. En aquest context, 
el retaule es va vendre per 150.000 
euros que van servir per finançar 
en part el nou hospital de la ciutat. 
Així, la primera part de l'exposició 
és històrica i s'obre amb una gran 
foto d'inicis dels anys 20 "per anar 
bussejant en aquest Granollers 
d'entre 1900 i 1930", explica el 
comissari de l'exposició, Jordi Pla-
nas. En un primer àmbit, la mostra 
detalla el creixement, no només en 
habitants, sinó també territorial, ja 
que Granollers annexiona el barri 
del Lledoner i el poble de Palou. El 
segon àmbit parla del desenvolupa-
ment de serveis i infraestructures, i 
el tercer, de la vitalitat associativa.

La mostra té una "part de tran-
sició amb una cronologia de Gra-
nollers dels primers 30 anys del 
segle XX comparada amb fets de 
la resta d'Europa", indica Planas. 
A més, hi ha una cronologia de l'en-

El retrobament del retaule com
a símbol del pas de vila a ciutat

ART  EL MUSEU DE GRANOLLERS DIVENDRES VA INAUGURAR L'EXPOSICIÓ 'EL RETORN DEL RETAULE DE SANT ESTEVE', QUE ES PODRÀ VISITAR DURANT UN ANY

xavier solanas

INAUGURACIÓ  Un dels grans esdeveniments culturals de l'any a Granollers

n Visita comentada. 5 de maig, a les 
12 h. A càrrec de Jordi Planas, comis-
sari, i Cinta Cantarell, documentalista.
n Visita guiada. Cada primer diu-
menge de mes, a les 12 h. Visita amb 
intèrpret de llenguatge de signes, el 2 
de juny.
n Visita a la Doma de la Garriga. 9 de 
juny, a les 11 h. Trobada al conjunt de 
la Doma, format pel cementiri, la do-
meria i l'antiga església parroquial de 
Sant Esteve, que també té un retaule 
atribuït als pintors Vergós. A càrrec de 
Jordi Llimargues, de La Garriga Secre-
ta, i Cinta Cantarell, historiadora i do-
cumentalista de l'exposició.
n Xerrada: L'antic retaule major 
de Granollers. El taller dels Vergós. 
9 de maig, a les 19.30 h. A càrrec de 
Joan Yeguas i Gassó, conservador del 
MNAC.
n Xerrada: Granollers, 1900-1930, 
de vila a ciutat. 6 de juny, a les 19.30 
h. A càrrec de Jordi Planas, historiador i 
comissari de l'exposició.
n Xerrada: Les vicissituds de la ven-
da dels retaules. 3 d'octubre, a les 
19.30 h. A càrrec de Cinta Cantarell, 
historiadora i documentalista.
n Xerrada: La restauració de les pin-
tures de les taules. 7 de novembre, 
a les 19.30 h. A càrrec de Núria Prat i 
Grau, restauradora del MNAC.
n Taller: Apren a pintar un retaule. 
27 d'abril, a les 18 h. A càrrec de Núria 
Ametlla, restauradora i propietària de 
Blau Llimona.
n Taller: Com es fa un vitrall? 26 d'oc-
tubre, a les 18 h. Per a famílies amb in-
fants a partir de 6 anys.
n Taller d'escriptura gòtica. 23 i 24 
de novembre, de 18 a 20 h i d'11 a 13 h. 
Adreçat a principiants i alumnes inici-
ats. A càrrec de Keith Amand, professor 
de cal·ligrafia a Eina (UAB) i copista del 
manuscrit exposat a la Fira del Llibre en 
català a Frankfurt 2005.

VISITES GUIADES, 
TALLERS I XERRADES

xavier solanas

JOIA GÒTICA  Deu taules del retaule llueixen a la segona planta del Museu

càrrec i la venda del retaule, un pro-
cés que ha documentat la historia-
dora granollerina Cinta Cantarell. 
"La negociació va ser molt llarga 
i complicada. De fet, les fronteres 
de la propietat eren difuses, i el 
dia que Barcelona va anar a bus-
car el retaule –el 6 d'octubre de 
1917– els granollerins no el dei-
xaven sortir de la rectoria", relata 
Cantarell. Finalment, aquesta joia 
del gòtic català va traslladar-se el 
22 d'octubre. El 2 de març de 1918, 
el Museu de Belles Arts de Barce- 
lona presentava el retaule dels  
Vergós després de ser restaurat.

Un segle més tard, una desena 
d'aquelles taules es poden tornar a 
veure a la segona part de l'exposi-
ció, que es vincula amb la primera 
per mitjà d'una obertura a la paret 
amb la forma de les finestres de 
l'Hospital, un detall simbòlic disse-
nyat per Miquel Llach.  m.e.
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LITERATURA  ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA VAN 'VENDRE' POEMES AL MERCAT DEL DIJOUS

Parades i música per la poesia

Granollers va commemorar la set-
mana passada el Dia Internacional 
de la Poesia. Dijous ho feia al mer-
cat setmanal de la mà d'una tren-
tena d'estudiants dels instituts 
Carles Vallbona, Escola Municipal 
del Treball i Marta Estrada, que 
van muntar sis parades en què la 
poesia era la protagonista a tra-
vés de textos, pancartes, collages 
i, fins i tot, música. L'activitat va 
culminar a la plaça de Maluquer i 

Salvador amb un recital de poesia 
a càrrec dels mateixos alumnes.

Els actes del Dia de la Poesia a 
Granollers també van incloure un 
concert dissabte a la sala Tarafa 
amb el romancer Jaume Arnella i 
el cor femení Sarabanda.

Preparant Sant Jordi
D'altra banda, a partir de dilluns 
Granollers començarà a preparar 
la diada de Sant Jordi. La primera 

m.oliveres

PARADES L'alumnat de secundària al mercat del dijous

acció, a partir del dia 1, serà la in-
tervenció en aparadors d'equipa-
ments i comerços de la ciutat de 
la mà de la regidoria de Cultura i 
Gran Centre. S'hi exposaran apa-
radors sota el títol Paraules sobre 
vidre. A més, dimecres (18 h) es 
presentarà al Museu de Grano-
llers l'exposició dels dibuixos dels 
alumnes de 3r de les escoles de 
primària de la ciutat i del centre 
Montserrat Montero. 

El duet Criatures 
inaugura la Casa 
de la Festa Major
GRANOLLERS. Del 30 de març al 6 
d’abril se celebrarà a Roca Um-
bert Fàbrica de les Arts la tercera 
edició de La Casa de la Festa Ma-
jor, un projecte cultural en forma 
d’exposició que té lloc a la nau de 
Dents de Serra i que permet conèi-
xer tots els aspectes de la Festa 
Major de Blancs i Blaus. En el re-
corregut es combinen cartells, 
audiovisuals, música i elements 
antics que anys enrere formaven 
part activa de les festa, mostrant 
el present i el passat d’una de les 
festes majors més singulars del 
país. Un dels objectius de la mos-
tra és apropar als alumnes de les 
escoles de Granollers la cultura 
popular i tradicional catalana, i 
per això s’oferiran visites guiades 
gratuïtes als alumnes dels centres 
de primària de la ciutat als matins.

Les activitats començaran dis-
sabte a les 18 h amb un concert 
de Criatures, el duet de música 
d'arrel format per Marçal Ramon 
(acordió diatònic) i Ivó Jordà (gra-
lla) i que acaba de publicar el seu 
tercer disc, Praxinoscopi. i

MÚSICA D'ARREL ANIVERSARI MUSICAL

Amics de la Ciutat 
fa 9 anys amb el trio 
de jazz Old Time

L'escriptor sabadellenc David 
Vila i Ros oferirà dijous (19 h) 
a Can Pedrals el recital De vins 
i de mots, dins el cicle Bibliote-
ques amb DO.

RECITAL

Vi i mots amb David 
Vila a Can Pedrals 

Amics de la Ciutat de Granollers 
celebrarà diumenge (20 h), a la 
sala Tarafa, el seu novè aniver-
sari, amb un concert del trio de 
jazz Old Time, amb Xavi Mèrida 
i Roberto Castelli.

El romancer Jaume Arnella i la coral Sarabanda fan un concert a la Tarafa
xavier solanas

CONCERT Jaume Arnella va actuar amb el cor Sarabanda

Dimarts (18.30 h) Albert Espi-
nosa serà a La Gralla, on signarà 
100 exemplars –per ordre d'ar-
ribada– de la seva darrera novel-
la El millor d'anar és tornar.

SIGNATURA

Albert Espinosa 
signarà a La Gralla

Arian Botey i Prat (Granollers, 1943) torna 
a les llibreries amb la novel·la El factor Sà-
ndric, publicada per la col·lecció Marcòlic 
de l’Editorial Alpina, i que es presentarà 
dimarts (19.30 h) a la Sala Tarafa, en un 
acte organitzats per Amics de la Ciutat que 
comptarà amb la intervenció de l'escrip-
tor Matthew Tree i la companyia de teatre 
d'Arsènic.

A El factor Sàndric, Botey barreja ele-
ments de suspens, acció i sensualitat amb 
una trama de contraban de diamants bar-

rejada amb records, flashbacks, vivències 
noves i velles, i una nena amb una jaqueta 
fúcsia. Ambientada entre Àfrica i una ciutat 
qualsevol de Catalunya, la novel·la narra la 
història que trastoca la vida de tres per-
sones adultes, la Sandra, la Marina i el Mi-
quel, i tots els factors que s’hi relacionen.

Arian Botey ha escrit articles en publica-
cions locals i comarcals, així com obres de 
teatre i tres novel·les anterios –Montsemar 
i les estrelles, El pecat de Belle i Mossegades 
al cor–. i m.e.

Alpina publica la nova novel·la 
d'Arian Botey, 'El factor Sàndric'

La convocatòria pública per participar en la 
vuitena Mostra d’Art Urbà (MAU) de Roca 
Umbert ja té els nou projectes seleccionats 
per participar-ho. Se n'han presentat 49 i 
se n’han seleccionat 9, tots vinculats a la te-
màtica d’enguany que girarà a l’entorn de la 
memòria obrera. Es tracta de Plantem bar-
ricades, de Manuela Mansilla; Recuperación 
de memoria, recuperación de archivos, de 
Laura Llaneli; Memòria, de Federico Tosco; 
Connexions neuronals, de Susana Malagón; 
Suspensión de pequeñas partículas de igual-
dad, d’Aïda Gómez; Octavillas, panfletos y es-

tampitas, de Ricardo Padín; La fàbrica com 
a espai de lluita i de memòria, de Petra Vlas-
man; Compàs mecànic, d’Irma Nuñez, i 510 
famílies, de Darío Cobacho.

En aquesta vuitena edició, que tindrà lloc 
el 18 de maig, la MAU vol indagar en la part 
més humana de la indústria, en la memòria 
obrera de la fàbrica, com a espai vivencial i 
de desenvolupament de la societat, com a 
centre reivindicatiu dels drets socials i com a 
espai de transmissió de coneixents. Enguany 
Mercè Alsina, comissària independent, farà 
l’assessorament curatorial de la mostra. i

Seleccionats els projectes de la MAU
ART  LA VUITENA MOSTRA D'ART URBÀ DE ROCA UMBERT ES FARÀ EL 18 DE MAIG
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FUTBOL. DIUMENGE 31, 12.00 h
CP SAN CRISTOBAL - EC GRANOLLERS
amb Aleix Agudo i Emma Muntané
BASQUET. DIUMENGE 31, 16.00 h
GRUPO MARTHE EU MATARÓ-SBM
CB GRANOLLERS
amb Guillem Raich i Arnau Moya
HANDBOL. DIUMENGE 31, 19.00 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS - GOG
amb Aleix Agudo i Aitor Compañón

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 28 al diumenge 31 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 4º 17º 4º 16º 5º 17º 8º

GRANOLLERS. El Circ Raluy Legacy 
arriba avui, dijous, novament a 
Granollers, al recinte firal, per pre-
sentar el nou espectacle #TheMa-
gicFormula, un xou renovat que 
combina diversió, emoció i fasci-
nació, tot mantenint l'essència del 
més pur circ dels anys 30 fussio-
nat amb tocs d'avantguardisme.

El nom de l'espectacle és un tri-
but al patriarca de la família, Luis 
Raluy, que a més de ser un pallas-
so de cara blanca és un reconegut 
matemàtic creador de fórmules i 
teories matemàtiques. Així, #The-
MagicFormula està carregat de 
màgia i drestresa, amb trucs i des-
aparicions, equilibris i contorsi-
ons, canvis tan ràpids que els ulls 
de l'espectador amb prou feines 
seran capaços d'assimilar i núme-
ros que el faran estar en suspens.

La nova fórmula compta amb els 
ingredients de les actuacions dels 
membres de la família com Loui-
sa Raluy (grans il·lusions), Kerry 
Raluy i Jean Christophe (transfor-

misme), Niedziela i Emily Raluy 
(monocicles), Jurek Swider –que 
forma el reconegut duo amb San-
dro Roque–, els benjamins Benicio 
i Charnelle i tot un seguit de figu-
res de renom internacional, com 
l'artista bielorús Pasha Voladas a 
les barres fixes, el famós trio Lips-
tick i també la reconeguda Troupe 

circ raluY

CIRC  L'ESPECTACLE '#THEMAGICFORMULA' ESTÀ BASAT EN TEORIES MATEMÀTIQUES

El Circ Raluy Legacy 
estrena carpa i xou

LA PISTA DEL NOU ESPECTACLE

Sol Habana, entre d'altres.  
A més, el Circ Raluy Legacy, 

estrena la seva nova carpa. Amb 
aquest nou disseny, vol retre 
homenatge als anys daurats del 
circ, la pròpia essència i punt de 
partida del Circ Raluy Legacy. 
Una sèrie d'il·lustracions d'època 
transporten als anys en què el circ 
era un autèntic espectacle social i 
competia amb l'òpera i el teatre.

La venda d'entrades es fa través 
del web www.circoraluy.com i a les 
taquilles del circ, obertes d'11 a 13 
h i a partir de les 15 h de dimecres a 
diumenge. El Circ Raluy Legacy serà 
a la ciutat fins al 7 d'abril.  

n L’Ajuntament de Granollers, a través 
d'Escena Gran i el Teatre Auditori, ha 
signat un acord amb el Circ Raluy Le-
gancy per promocionar les arts circen-
ses. Així, durant l'estada del circ, fins al 
7 d'abril es duran a terme activitats de 
foment del circ a la ciutat, amb sessi-
ons a la carpa amb alumnat d'instituts i 
entitats, entre altres actes.

ACORD AMB EL TAG 
I L'AJUNTAMENT PER 
PROMOCIONAR EL CIRC

LES FRANQUESES ES 
PREPARA PER A L'OPEN 
INTERNACIONAL DE RUBIK
Divendres, el Centre Cultural de Bella-
vista va acollir el tercer campionat local 
de Cub de Rubik, una prova prèvia a la 
tercera edició del Campionat Interna-
cional de Cub de Rubik Workd Cube 
Association, que se celebrarà al ma-
teix escenari el cap de setmana del 6 i 
7 d'abril. L'activitat està organitzada per 
l'àrea de Joventut en col·laboració amb 
l'Associació Espanyola de Cub de Rubik.

xavier solanas

EL CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA ACULL ELS CERTÀMENS DEL JOC DEL CUB
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Activitat per a infants amb Aires Blaus
Aires Blaus organitza dissabte, de 17 a 19 h,  
un laberint de capses a la plaça Maluquer i Salvador. 
Es tracta d'un joc per a infants a través de la  
creació d'un laberint. També hi haurà un racó  
tranquil per a nadons.

El 27 de març de 1999 es va inaugurar el Museu Abelló de Mollet que, 20 anys 
després, s’ha consolidat com un equipament cultural de primer ordre i es troba 
entre els 18 museus que formen part de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya. 
Per celebrar aquests dues dècades de vida, el Museu Abelló ha organitzat per 
dissabte i diumenge un programa d'activitats amb portes obertes, d'11 a 14 h els 
dos dies, i també de 16 a 19 h, dissabte. A més, es faran tallers oberts d'estampació 
de bosses del 20è aniversari i unes visites guiades especials (dissabte a les 17 i  
18 h), conduïdes per una vintena de persones que no són expertes en art però 
que s'estimen el Museu (treballadors, alumnes i professors, membres de l’Escola 
de Música, col·laboradors, Amics del Museu, etc.).

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 28
15.15 h Escola Bellavista Joan Camps
Teatre. Un mal dia el té qualsevol 
17.15 h Escola Bressol Cavall Fort
Xerrada-taller. Ja sé parlar! A càrrec  
de la logopeda Gemma Vilalta Bufí
17.30 h Biblioteca municipal
L'hora del conte en anglès: Elmer
17.30 h Espai Zero
Taller. Bàlsam de llavis
20 h Centre Cultural de Marata
Què és el Pacte per a la reforma 
horària?, amb Fabian Mohedano
DIVENDRES, 29
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Biodansa en família
17.30 h Espai Zero
Punt de trobada i jocs de taula
DISSABTE, 30
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
13è Cicle d'espectacles infantils i  
familiars: Corre Trufa!
21 h Teatre Auditori de Bellavista
13a Mostra d'Arts Escèniques Festival 
dels Amateurs: El principi d'Arquímedes
DIUMENGE, 31
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DIMARTS, 2
17.30 h Biblioteca municipal
Hora del conte. Bestioles i bestioletes

arxiu

DIJOUS, 28
17.30 h Museu de Granollers  
Taula rodona sobre fundacions tutelars. 
Drets humans i salut mental
19 h Biblioteca Can Pedrals
De vins i de mots. Recital amb David Vila 
i Ros. Biblioteques amb DO
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència. Viu el present: claus de 
mindfulness pel cos i la ment
DIVENDRES, 29
17.30 Punt comarcal de l'AECC  
(passeig de la Muntanya, 68)
Conferència. Ioga Nidra: harmonitza  
el teu cos físic, emocional i mental
17.30 Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les mans!
19 h Cinema Edison
La clase de piano, de Ludovic Bernard
21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Terrenal
22 h Casino de Granollers
Martí Ventura Trio. L'indret
DISSABTE, 30
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 Catalunya, Corró, Santa 
Elisabet i Travesseres
Fira de la Primavera. Botigues al carrer

AGENDA

Portes obertes al Museu 
Abelló en el 20è aniversari

Ajuntament de Granollers 
La carretera. 25a exposició de l'Arxiu 
Municipal de Gr. Fins al 24 de maig
Museu de Granollers 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al 2020
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Fonts del Montseny. Fins al 12 de maig
Centre cívic Palou
Palou, temps enrere, de l'Arxiu  
Municipal. Fins al 31 de març 
Can Jonch
Jo, la família i el barri, a càrrec de 
l'alumnat de l'INS Marta Estrada. 
Fins al 2 d'abril
Espai d'Arts de Roca Umbert
Exposició Afotos, d'Andrés  

21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. El chico de la última fila
22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert de Doctor Prats
DIUMENGE, 31
18 h Casino 
Ball social
18 h Cinema Edison
La clase de piano
19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert d'Albert Pla
DILLUNS, 1 
10 h Equipaments públics i comerços
Paraules sobre vidre
DIMARTS, 2
10 h Centre cívic Palou
Taller de cuina
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d' Agevo sobre  
salut. Com prevenir l'ictus
18.30 h Lllibreria La Gralla
Signatures d'Albert Espinosa
19.30 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre El factor Sàndric 
d'Arian Botey, amb Matthew Tree 
DIMECRES, 3
18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència El fil de la història: La fi de 
l'Antic Règim, a càrrec de Diego Valverde
18 h Museu de Granollers
Presentació de l'exposició de dibuixps 
de l'alumnat de 3r de les escoles de 
Granollers, Sant Jordi entra al Museu

Galeano. Fins al 7 d'abril
Roca Umbert. Dents de Serra
Exposició La Casa de la Festa 
Major. Inauguració dissabte  
(18 h) i fins al 6 d'abril 
Agrupació Excursionista
Exposició del 14è concurs
fotogràfic: La muntanya. 
Fins al 26 d'abril
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. 
Fins al 27 d'abril

El programa Viu la primavera, de la Xarxa 
de Centres Cívics de Granollers, tornarà 
entre l'11 d'abril i el 15 de maig amb cinc 
propostes gratuïtes de tallers, música i 
poesia. La primera activitat serà un taller 
de vi de nous a càrrec de la Cooperati-
va Tres Cadires (11 d'abril, de 19 a 21 h, 
Nord), de manera que les persones in-

teressades a aprendre a elaborar aquest 
licor tradicional poden apuntar-s'hi 
des d'aquesta setmana. La programació 
continuarà amb La mirada violeta, un es-
pectacle poeticomusical basat en l'obra 
de Maria Mercè Marçal i de Montserrat 
Roig amb la cantautora Meritxell Gené i 
la poeta Aina Torres (26 d'abril, 19.30 h, 

Concerts de Meritxell Gené i Carles Belda

PROGRAMACIÓ DEL 'VIU LA PRIMAVERA' DE LA XARXA DE CENTRES CÍVICS

Palou). Yacine Belahcene, acompanyat de 
la seva banda, serà a Can Gili (3 de maig, 
19.30 h) per oferir un concert molt me-
diterrani. El 9 de maig, de 18.30 a 20.30 
h a Can Bassa, hi haurà una demostra-
ció de cuina d'aprofitament, a càrrec 
del col·lectiu Espigoladors (inscripcions 
obertes el 23 d'abril). Finalment, el Viu la 
primavera es tancarà el 15 de maig amb 
el concert Cançons i vi de Carles Belda.
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