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ELS PROJECTES DE REFORMA DELS PATIS
DE LES ESCOLES SALVADOR LLOBET I MESTRES
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ECONOMIA

L'OPEN NIGHT AMPLIA ACTIVITATS
FINS A LA MITJANIT I DISSABTE
ESTRENA LA MATINAL INFANTIL 25 I 24

EQUIPAMENTS L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS OBTINDRÀ TAMBÉ DELS FONS FEDER MÉS DE MIG MILIÓ D'EUROS PER A XARXES DE CALOR AMB BIOMASSA 6

Roca Umbert rep 800.000 € d'Europa
per reformar elements patrimonials
POLÍTICA

El PSC manté als primers
llocs de la llista electoral
del 26 de maig 12 dels
13 regidors actuals 12
ELECCIONS AL CONGRÉS

El president Roger
Torrent acompanya els
candidats d'ERC Nuet i
Telechea al Torras Villà
El PSC fa campanya
amb Miquel Iceta
al Teatre Auditori
JxGrn organitza un
dinar amb l'exconsellera
i candidata al Congrés
Laura Borràs 14

xavier solanas

CANTS DE REVOLTA

Els cors infantil i jove d'Amics de la Unió va
presentar al TAG l'espectacle 'Revolution'
basat en els musicals de Brodway 33
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EN PORTADA

Adolescents
en defensa
de la pau i els
valors cívics

ajuntament

Alumnes de batxillerat reflexionen sobre
els vuit anys de conflicte bèl·lic a Síria
GRANOLLERS. Uns 450 alumnes de
segon de batxillerat dels centres
Educem, Escola Pia, Carles Vallbona, Escola Municipal del Treball,
Antoni Cumella i Celestí Bellera
participen avui, dijous, en un acte
de commemoració del 81è aniversari del bombardeig de Granollers, que es complirà el 31 de
maig. L'acte forma part del programa educatiu que des de fa anys
impulsa Granollers per recuperar
la memòria històrica, conèixer els
drets humans i sensibilitzar i fomentar la cultura de la pau.
La sessió, que serà presentada per l'historiador Joan Garriga,
consistirà en la projecció del do-

cumental El bombardeig de Granollers de 1938 i en una intervenció
escènica de textos de testimonis
sirians, que seran interpretats per
l’alumnat d'Arsènic, Espai de Creació. Posteriorment, la periodista
del diari Ara Cristina Mas parlarà
dels vuit anys de conflicte a Síria
juntament amb l'estudiant siriana
Shahd Zaroor, alumna d’arquitectura de la Universitat Politècnica
de Catalunya.
"Granollers va ser una ciutat
molt castigada per l'horror de
la guerra, i des de fa anys destaca per ser una de les ciutats
pioneres en la recuperació de la
memòria i la defensa de la pau

Jornada d'Alcaldes per la Pau
Coincidint amb els vuit anys de conflicte a Síria, Fundipau i la Xarxa d’Alcaldes
per la Pau, de la qual l’alcalde Josep Mayoral n’és vicepresident, van organitzar
a mitjans de març una jornada amb l’objectiu d’escoltar en primera persona les
veus del conflicte, analitzar la situació que es viu al país i reflexionar sobre el
paper dels municipis en aquesta crisi humanitària. La sessió va constar de tres
taules rodones que van comptar amb la participació de sirians residents a
Catalunya, analistes i representants del món local. La inauguració va anar a
càrrec de Jordi Armadans, director de Fundipau, i de Josep Mayoral, qui també
va intervenir en una de les taules rodones sobre el paper dels ajuntaments:
refugiats i incidència internacional.

VISITA D'ESTUDIANTS BASCOS PER
CONÈIXER ELS ESPAIS DEL BOMBARDEIG DE 1938
Una seixantena d'alumnes de quart
d'ESO i tres professors de la Seber
Altube Ikastola de Gernika han fet
parada a Granollers aquesta setmana
per conèixer els espais relacionats
amb el bombardeig del 1938, entre

els quals el refugi de la plaça
Maluquer i Salvador. La visita dels
alumnes bascos és el retorn
de l'estada prèvia que la setmana
passada van fer els alumnes de quart
d'ESO del Col·legi l'Estel a Bilbao i

i els valors cívics", destaca Joan
Garriga. "Per això cada any comentem amb els alumnes de segon de batxillerat la maldat de la
guerra i la importància de bastir

històrica i fomentar la cultura de
pau es van poder fer amb testimonis directes dels bombardejos
de 1938 i 1939, que transmetien
els seus records i vivències als joves. Amb la desaparició paulatina
d'aquests testimonis, els darrers
anys la reflexió sobre la guerra i la
pau s'ha traslladat a conflictes actuals com l'Afganistan o Síria.
Aquest tipus d'ensenyaments
"són importants perquè sensibilitzen els adolescents davant
conflictes internacionals, que
alhora són els que vam viure
aquí fa uns anys", diu Joan Garriga, qui valora la tasca dels centres
educatius de la ciutat per "fer entendre als joves les conseqüències dels conflictes armats".

La ciutat recupera la
memòria, dóna a conèixer
els drets humans i
fomenta la cultura de pau
ponts de diàleg, i ho vinculem
amb els bombardejos de Granollers dels anys 38 i 39", diu.
Les primeres edicions d’aquestes trobades amb alumnes de batxillerat per recuperar la memòria

Gernika. La relació entre els dos
centres es va gestar el curs passat,
quan l'alumnat del Col·legi l'Estel
va contactar amb escoles d'altres
ciutats bombardejades, com la
basca Gernika i la japonesa Nagasaki.

La història de
Nadia Ghulam
arriba a Granollers
L’alumnat de secundària de l’Escola
Pia va poder conèixer de primera
mà la història de Nadia Ghulam, una
supervivent de la guerra de l’Afganistan. Amb només 8 anys, Ghulam
va ser víctima d’un bombardeig a
casa seva. Arran d’això va estar hospitalitzada tres anys i, posteriorment, va adoptar la identitat del seu
germà, mort a la guerra, i va vestir-se d’home per poder treballar.
Ghulam va traslladar als alumnes
com és el dia a dia dels supervivents
d’una guerra i el dol que tenen quan
han perdut éssers estimats.
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EN PORTADA
MEMÒRIA HISTÒRICA LES FRANQUESES COMMEMORA EL 80è ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG

ÉS EL 18è LLIBRE DE LA COL·LECCIÓ LES FRANQUESES

Anys 40, temps de fam i repressió

'Del somni republicà a
la foscor de la dictadura'

LES FRANQUESES. Dins els ac-

tes de commemoració del 80è
aniversari del bombardeig de
les Franqueses, dijous va tenir
lloc la xerrada El cost humà
de la Guerra Civil i la implantació del franquisme, una sessió a càrrec de l’historiador
Joan Garriga que va abordar
el cost humà de la guerra i el
canvi de règim, de la república a la dictadura. Dels 2.460
habitants que tenia les Franqueses durant la república, 52
van morir en diferents punts
de l’Estat per causa de la guerra. “D’aquests, 30 van morir
al front, 6 van ser executats
pel règim franquista i 3 van
caure en el bombardeig del
24 de gener”, explicava l’arxivera municipal, Maria Guàrdia. A
més, la gran majoria –34 dels 52–
eren homes que tenien entre 18 i
35 anys, “una franja d’edat que
afectava moltíssim les famílies
per tirar endavant els treballs
del camp”, apuntava Garriga. A
més, al municipi va haver-hi també 29 represaliats. Dels procedi-

arxiu les franqueses

ments judicials militars sumaríssims, el 40% ho eren per rebel·lió
i el 8% per ser sospitosos de desafecció al règim. D’altra banda, al
conjunt del Vallès Oriental van
morir unes 1.500 persones de
les 64.000 que hi havia aleshores
a la comarca, “i la majoria eren
homes joves, cosa que afectava
moltíssimes famílies”.

Posteriorment, els primers
anys 40 van estar marcats
per l’impacte de la guerra, les
penúries, la falta de queviures i la mala gestió de l’administració local. “Hi havia una
gran deixadesa a les escoles i una gran hostilitat
amb la llengua catalana”,
deia Garriga, “de manera
que a l’inici de la dictadura el canvi de retolació i de
noms dels carrers va ser
immediat”. Els primers anys
de la dictadura també van
establir-se les cartilles de
racionament, que van allargar-se fins més enllà dels 40,
i “van ser anys de repressió
i persecució ideològica:
es collaven tots aquells que no
eren afins al règim”, deia Garriga. A més, les conseqüències de
la guerra, sobretot psicològiques,
van durar molts anys. “Hi ha tota
una generació de postguerra
que ha crescut molts anys amb
la por del pecat; es vivia amb
por, i això marca molt la gent”,
concloïa Garriga. i x.l.

LES FRANQUESES. Avui, dijous (19

h), tindrà lloc a la sala de plens de
l’Ajuntament la presentació del llibre Del somni republicà a la foscor
de la dictadura, el 18è volum de la
Col·lecció Les Franqueses. El llibre,
que recull els anys de captiveri de
l'últim alcalde republicà del municipi, es presenta dins dels actes del
80è aniversari del bombardeig.
L'obra de la historiadora Helena
Saavedra Mitjans se centra en el final de la Guerra Civil i els principis
de la postguerra, i ho fa a través
de les cartes que Francesc Montserrat, sindicalista i darrer alcalde
de la República (1936-1938), va
intercanviar amb la seva família
durant els anys d’empresonament
i camps de treball franquistes.
Francesc Montserrat va ser una
víctima més de la maquinària franquista i va pagar amb la presó haver estat escollit democràticament
en època de llibertat. Va arribar a
l’alcaldia el 1936 i la va deixar el
1938 en ser empresonat pel Servei
d’Informació Militar de la Repúbli-

ajuntament

ca acusat de falsedat documental.
Després del judici, Montserrat va
ser enviat al front i, amb l’entrada de Franco a Catalunya va ser
detingut pel règim per adhesió
a la rebel·lió. Aquí va començar
un periple per diverses presons
i camps de treball franquistes. El
1942 un consell de guerra el va
condemnar a 20 anys de reclusió,
tot i que el 1943 va aconseguir la
llibertat condicional i va sortir de
la presó. Va ser durant els anys
de reclusió que Montserrat es va
escriure amb la seva dona, moltes
vegades amb textos en clau per
evitar represàlies.
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SOCIETAT

Xerrada sobre feminisme a Marata

Passejada de L'Hostal al Falgar

La franquesina Sílvia Claveria, doctorada en Ciències Polítiques,
professora a la Universidad Carlos III de Madrid i autora del llibre
El feminismo lo cambia todo, serà avui, dijous (20 h), al Centre Cultural
de Marata, on oferirà una conferència sobre feminisme i com arribar
a la igualtat. Posteriorment s'obrirà un debat entre els assistents.

L'AV del barri de L'Hostal ha organitzat una
passejada popular diumenge, que sortirà a
les 9 del centre cívic Nord (carrer Lledoner)
i arribarà fins a Llerona, concretament
al parc del Falgar i la Verneda.

PATRIMONI L'AJUNTAMENT REBRÀ UNA SUBVENCIÓ DE MÉS DE 800.000 EUROS QUE TAMBÉ PERMETRÀ IL·LUMINAR LES XEMENEIES

SERVEIS

Roca Umbert rehabilitarà el refrescador i
les passeres entre naus amb ajut europeu

Sanció a l'empresa
de recollida per
barrejar brossa
orgànica i rebuig

arxiu

GRANOLLERS. L’Ajuntament

de
Granollers ha estat beneficiari
del cofinançament europeu en el
marc del programa operatiu Feder de Catalunya 2014-2020 per
als projectes de xarxes de calor
de biomassa i de promoció del
turisme industrial a Roca Umbert.
De fet, ha estat l'únic ajuntament
del Vallès Oriental que ha captat
subvencions per a inversions en
la darrera convocatòria d'aquest
fons europeu de desenvolupament regional, tant en l'eix 4 –afavorir el pas a una economia baixa
en carboni en tots els sectors–
com en l'eix 6 –conservar i protegir el medi ambient i promoure
l’eficiència de recursos–, per un
import total d’1.352.674 euros.
El projecte turístic integrat a
Roca Umbert ha obtingut el cofinançament Feder amb una subvenció de 807.734 euros. Es tracta de la rehabilitació patrimonial
d’elements singulars: el refrescador, les antigues passarel·les entre naus, enllumenat ornamental
de la xemeneia de Roca Umbert
i quatre xemeneies més del nucli
antic de Granollers (de la Serradora Gibert, Can Torras, Can Comas,
Font de l'Escot) –que permetran
crear un itinerari específic que
partirà de Roca Umbert–.
Aquest projecte també preveu
la museïtzació de la Tèrmica i de

MIG MILIÓ DEL FEDER
PER A LA XARXA DE
CALOR DE BIOMASSA

XEMENEIA L'element singular de Roca Umbert s'il·luminarà
diversos punts emblemàtics i d’interès de Roca Umbert. Tot l’espai
es concep com un centre d’interpretació a l’aire lliure, on es poden
visitar els seus elements de forma
aïllada o com un tot, proporcionant
una visita immersiva com a espai
que ha mantingut la seva estructura original. Les actuacions van des
de la senyalització o la creació d’una
audioguia, entre d’altres.
L’edifici de la Tèrmica, actualment ja centre d’interpretació, podrà completar gràcies a l'operació
la seva oferta museística, amb nous
elements audiovisuals que permetran en gran mesura recuperar més
patrimoni material, però sobretot

valoritzar patrimoni immaterial,
mitjançant per exemple els testimonis dels antics treballadors de la
fàbrica. A més, el projecte inclou els
plans de comunicació i de promoció
i difusió que permetran conèixer
millor aquest espai lligat a la producció industrial de la ciutat.
Amb aquestes actuacions es
recuperarà el patrimoni cultural
i històric, tant material com immaterial del passat fabril de l’espai, amb uns continguts singulars
i de valor a escala nacional, que
incorporaran elements de difusió
innovadors basats en les tecnologies, per garantir als visitants una
experiència immersiva. M.e.

n També s'ha obtingut cofinançament Feder, de 544.940 euros, per a la
construcció de les xarxes de calor de
biomassa que permetran substituir les
antigues calderes de gas natural per
calderes de biomassa el màxim d’eficients. La xarxa de calor subministrarà energia tèrmica a set equipaments
públics: Impremta / Taller d'Artistes,
Centre de Cultura Popular i Tradicional
La Troca, Escola Ferrer i Guàrdia, pistes
municipals d'atletisme, pavelló municipal El Parquet, pavelló municipal El
Tub i Institut Carles Vallbona.
El consistori veu en aquests projectes una oportunitat per contribuir als
objectius de reducció d’emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle establerts pel Pla d’Energia i Canvi Climàtic
de Catalunya en l’horitzó 2020 i el Pla
d’Acció pel Clima i l’Energia de Granollers per al 2030.
La previsió d'execució de la xarxa de
biomassa és a partir de la data d'atorgament del Feder i fins al 31 de desembre de 2020. El cost d’aquest projecte
és d'1.207.829 euros; les emissions de
GEH que s'evitarien serien de 134,4 Tn
CO2 eq i l'estalvi econòmic estimat de
28.042 euros/any.

L'Ajuntament de Granollers ha
imposat dues sancions de 1.500
euros a l'empresa Talher, la concessionària del servei de recollida
d'escombraries i neteja viària. La
primera multa s'ha tramitat després de comprovar que un camió
de Talher va recollir el mateix
dia brossa orgànica i rebuig, de
manera que va barrejar les dues
fraccions de residus. L'Ajuntament
ha aplicat la segona sanció en
comprovar que Talher va utilitzar
maquinària del servei de neteja de
Granollers per a un encàrrec d'una
altra administració –aquests vehicles porten incorporats un GPS
que permeten conèixer on són, de
manera que els tècnics municipals
van detectar l'anomalia–.
Talher té la concessió del servei
des dels maig de 2017. A principis
d'aquest any, l'empresa i l'Ajuntament van renegociar condicions
arran de l'increment de costos del
servei un cop acordat el conveni
col·lectiu amb els treballadors.
L’Ajuntament es comprometia a
avançar un import de 220.682,61
euros, d’una sèrie de conceptes
sobrevinguts durant l’execució
del servei i que l’empresa Talher
en data 27 de setembre del 2018
va presentar demanda judicial
contenciós administrativa, una
demanada que Talher es comprometia a retirar.
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EDUCACIÓ LA SALA NAU B1 ACULL UNA MOSTRA D'INDÚSTRIA 4.0 AMB ROBÒTICA I REALITAT VIRTUAL

L'ESCOLA CAVALL FORT VA CELEBRAR UNA FESTA A L'ESPOLSADA

Uns 2.000 estudiants a la Guia't
consell comarcal

INAUGURACIÓ Visita del president del Consell Comarcal i l'alcalde Mayoral
Des de dimarts i fins avui, dijous,
s'estima que per la nau Dents de
Serra i altres espais de Roca Umbert hi passaran més de 2.000
persones per visitar la fira Guia't,

Alumnes del Ginebró
guanyen l'anunci
de Villà Viatges

Una desena d'alumnes de 4t d'ESO
de l'Escola Ginebró de Llinars han
estat les guanyadores del segon
certamen de comunicació audiovisual de Villà Viatges que atorgava el
premi dijous al Casino de Granollers
al millor anunci presentat. A partir
de divenres, l'anunci ideat per les
alumnes es projectarà als cinemes
Nord de Granollers i a VOTV. L'espot té per tema Viatjar en família.

una iniciativa del Consell Comarcal, la Xarxa de Transició Escola i
Treball (XTET) i l'Ajuntament de
Granollers –amb el suport de la
Diputació–, adreçada a estudiants

de 4t d'ESO. Dimarts al matí, el
president del Consell Comarcal,
David Ricart, i l'alcade de Granollers, Josep Mayoral, van visitar la
quarantena d'expositors de la fira,
que ofereixen informació i orientació sobre l'oferta formativa just
en el moment en què els joves han
de decidir què estudiar després de
l'ESO. A més de la informació dels
centres de formació professional
del Vallès Oriental, Maresme, Barcelonès i Osona, també s'hi han fet
xerrades i tallers.
Aquesta 10a edició de la fira
Guia't ha apostat especialment
per la indústria 4.0 –amb una
mostra de drons, robòtica i realitat virtual i augmentada a la sala
Nau B1–, en què la formació professional té una oportunitat per a
totes aquelles persones que busquin un futur laboral d’èxit.
ginebró

GUARDÓ Les alumnes de l'Escola Ginebró van rebre el premi dijous al Casino

ajuntament

ANIVERSARI Un pastís gegant per celebrar el 10è aniversari de la Cavall Fort

Una dècada de la tercera
escola bressol municipal
LES FRANQUESES. L'escola bressol municipal Cavall Fort, al carrer Miquel Martí i Pol de Corró
d'Avall, va celebrar el cap de setmana el seu 10è aniversari amb
una xerrada i una festa a la plaça
de l'Espolsada, a la qual van assistir desenes de famílies.
El tret de sortida de la celebració el va donar divendres, a Can
Font, la xerrada L'art de posar límits als 0-3 anys, de la pedagoga i
escriptora Eva Bach, a la qual van
assistir unes 80 persones, mentre
que la festa va tenir lloc dissabte
a la plaça de l'Espolsada amb la
participació de bona part de les
famílies del centre. "En aquests
10 anys han passat per l'escola uns 1.000 infants, prop d'un

centenar cada curs", explica
Cristina Moreno, directora l'Escola Bressol Municipal Cavall Fort.
Dissabte, petits i grans van omplir la plaça per participar en un
taller de materials reciclats per
decorar el pastís gegant d'aniversari i fer activitats amb globus i
bombolles. També s'hi va poder
veure una exposició amb imatges
dels 10 anys de l'escola i algunes alumnes actuals del centre i
exalumnes van adreçar unes paraules al públic des de l'escenari
sobre la seva experiència.
Finalment, l'equip docent del
centre va bufar les espelmes del
pastís i el grup d'animació infantil
Tic Tac va posar fi a una matinal
de celebració. x.l.
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CONSULTORI MÈDIC

P.- És contagiós l’herpes labial?
Aplicar-hi alcohol és beneficiós?
R.-Les lesions de l’herpes són
contagioses, almenys fins que
apareixen les crostes. Per aquest
motiu és convenient una màxima
higiene (no tocar-se les lesions,
rentar-se les mans de manera freqüent, no compartir objectes d’higiene personal, no besar, etc.). Pel
que fa al tractament es recomana
la clorhexidina (desinfectant), que,
encara que no varia el curs de la
malaltia, és útil per evitar sobreinfeccions. Normalment l’herpes
labial acostuma a curar-se entre
7-10 dies de manera espontània.
P.- Què provoca les diarrees i
quines mesures cal prendre?
R.-Habitualment, en persones
sense alteracions del sistema immunològic, acostumen a ser virus
els causants dels quadres diarreics
(no així en el cas de la diarrea del
viatger, en què les causes acostumen a ser unes altres, gairebé
sempre bacteris).
En línies generals les diarrees
acostumen a ser quadres autolimitats que no necessiten tractament;
en tot cas, el que sí que és important és mantenir una bona hidratació.
Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita
ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

SEGURETAT LES AGENTS TERESA PLANELLAS I NÚRIA PORTABELLA VAN REBRE DISTINCIONS DEL COS POLICIAL

El Dia de les Esquadres reconeix
dues agents de l'ABP Granollers
Dimarts es va celebrar el Dia de
les Esquadres de la Regió Policial Metropolitana Nord (RPMN) a
l'auditori de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de Mollet,
en el qual van lliurar-se distincions i reconeixements a treballadors de diversos cossos policials,
així com a altres professionals
que han col·laborat estretament
amb els Mossos d'Esquadra en el
tricentenari del cos policial català.
Entre les distincions, n'hi va haver
per a dues agents de l'ABP de Granollers, Teresa Planellas i Núria
Portabella.
Van atorgar-se felicitacions i
condecoracions als agents "que
han fet augmentar el prestigi
del cos de Mossos amb les seves
funcions, anteposant la seguretat ciutadana a la pròpia". Tot
plegat va ser un acte que va comptar amb l'assistència de la directora de l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya, Montserrat Royes;
del regidor de Seguretat Ciutadana de Mollet, Josep Maria Garzón, i

s.c.

TERESA PLANELLAS La responsable de comunicació de l'ABP va ser distingida
de la cap i el sotscap de la RPMN, la
comissària Cristina Manresa i l'intendent Xavier Creus, entre altres
autoritats i comandaments del cos
de Mossos d’Esquadra.
Teresa Planellas va ser una de
les reconegudes "per la implicació, l'esforç i l'assumpció de
responsabilitats al capdavant
de l'oficina de l'àrea de comuni-

cació de la RPMN, a Granollers,
durant gairebé un any, aconseguint uns resultats brillants i
liderant amb excel·lència la incorporació de nous companys a
l'oficina".
Planellas va apuntar que la tasca a comunicació és "una gran
responsabilitat, perquè el cos fa
una feina excel·lent i nosaltres

OBITUARIS EL GRANOLLERÍ VA MARXAR A MADRID A TREBALLAR, SOBRETOT, A LA TELEVISIÓ

Mor l'actor Francesc Pagès
GRANOLLERS. L’actor granollerí
Francesc Pagès va morir divendres
als 53 anys víctima d'un càncer.
Nascut a Granollers, passats els 30
es va iniciar en el teatre i va deixar
el negoci familiar –el bar La Roda
del carrer Rosselló– per marxar a
Madrid a formar-se com a actor i
iniciar els seus primers papers a
la televisió. Molt prolífic en aquest
mitjà, Pagès va participar en sèries
com La Riera (TV3), Amar es para

siempre i Gran Hotel (A3), Águila
Roja i Cuéntame (TVE), i Hospital
Central i La que se avecina (T5).
Francesc Pagès també va fer molt
cinema, amb papers a films com
Blancanieves de Pablo Berger, Concepción Arenal de Laura Mañas
i Darkness de Jaume Balagueró,
entre d'altres. També va pujar en
algunes ocasions als escenaris teatrals. Diumenge se l'acomiadava al
tanatori de Granollers.

arxiu

FRANCESC PAGÈS

tenim la gran sort de poder-la
explicar a la gent". "Crec que
contribueix moltíssim a què la
gent se senti contenta de la policia meravellosa que té, i també a
què se senti més segura", afegia.
L'agent es mostrava satisfeta
del reconeixement dels companys
i recordava com durant el 2017
va estar sola al capdavant de la
comunicació de l'àrea metropolitana nord. "Va ser un any intens;
vaig haver de formar gent nova,
i va sortir bé", explica.
Planellas es va llicenciar a l'acadèmia de policia el 2005 i, des
d'aleshores, ha estat destinada a
comunicació en dues etapes diferents: del 2006 al 2008 i des del
2014 fins a l'actualitat. "Espero
estar-m'hi per molt temps, perquè és una feina que m'apassiona", assegura.
També es va atorgar una medalla de reconeixement a la caporal
Núria Portabella, que va ingressar
al cos el 1986 i que ha estat vinculada a l'ABP de Granollers des
del seu inici. Actualment està destinada a la unitat de seguretat ciutadana de Granollers, on exerceix
les funcions de cap de l'oficina de
les relacions amb la comunitat i
coordinadora del grup de proximitat. S.C.

Escorcoll en una
operació contra
el tràfic de drogues

La Guàrdia Civil va escorcollar un
domicili de Granollers –i un altre a
Canovelles– en el marc d'una operació conjunta, amb la Gendarmeria
francesa, per desarticular una organització internacional dedicada al
tràfic de drogues amb epicentre a
l'Alt Empordà. La policia ha detingut 15 persones a banda i banda de
la forntera i ha desarticulat un laboratori on es manipulava heroïna.

9

dj, 11 abril 2019

EDUCACIÓ LES PROPOSTES VAN SER GUANYADORES EN EL PROCÉS DE PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L'ANY PASSAT

Projectats els nous patis de les escoles
Salvador Llobet i Mestres Montaña
GRANOLLERS. La junta de govern
ha aprovat de manera inicial els
projectes executius per adequar
els patis de l'Escola Municipal
Salvador Llobet i l'Escola Mestres
Montaña. Tots dos centres van
fer una proposta per reformar
els patis que van resultar ser un
dels nou projectes guanyadors del
procés de pressupostos participatius que va endegar l'Ajuntament.
En el cas de l'EM Salvador Llobet
la proposta de remodelació va sorgir de l'Ampa i va comptar amb l’arquitecta M. Carmen Artero Borruel.
El projecte preveia que l'alumnat
pogués gaudir d'un pati amb més
plantes i arbrat, elements lúdics i
espais de joc, tenint en compte que
es tracta d’un espai públic obert en
horari extraescolar.
El projecte proposa transformar
la gran superfície plana de sauló
existent entre l’edifici de l’escola
i la pista poliesportiva. Es preveu
modificar el relleu de l’espai i introduir vegetació, creant set zones

diferenciades, tant per l’ús com pels
elements que les definiran, que es
connecten entre elles per un camí
d’accés que assegura el pas de vianants i de vehicles en cas d’emergències o tasques de manteniment.
Així, hi haurà la zona de l’olivera,
adjacent a les aules d'infantil, amb
una gran olivera, tarongers i dues
estructures de fusta, un tipi gran
i un tipi mitjà; l'espai sorral-riu,
amb llimoners i una depressió en
la topografia entre dos espais de
joc amb sorra, i un tipi mitjà i un
tipi gran de fusta –l'existència d’una
font permetrà la ubicació d’un joc
de safates de fusta sota el raig d’aigua que possibilitarà veure la circulació de l’aigua fins anar a parar
al terreny o zona de riu–; l'àgora
com a espai central i elevat, caracteritzat per una rampa espiral ascendent que dona accés als murets
de pedra, col·locats a mode d’amfiteatre –amb capacitat per a 50
persones assegudes–, amb un tipi
petit i arbres de copa àmplia i alts

al perímetre del costat sud; la plaça
davant de la porta de sortida al pati
des de l’edifici principal com a lloc
de trobada, amb un muret de pedra
a mode de banc corregut i la col·locació d'una illa de papereres; l'aula
a l’aire lliure, amb la col·locació de
cinc taules aprofitant l’existència

Aprovats els projectes
executius, el consistori
preveu que les obres es
facin abans de finals d'any

d’una font a l’espai adjacent, que
permetrà habilitar aquest espai
com a aula; la muntanyeta, que per
la seva configuració física permetria el desenvolupament d’un hort
o bosc productiu i que serà l'àrea
amb més arbres i arbustos, i l'espai
de lleure i jocs de pilota, a la zona
nord de paviment dur, amb un joc
d’aigua, jardineres, i nous bancs per
afavorir les converses entre infants

o usuaris. També s’hi instal·laran
dues cistelles de bàsquet.
També es preveu adequar i condicionar la zona pavimentada d’accés principal al pati des del carrer.
Pel que fa a Mestres Montaña, la
proposta per al nou pati va sorgir
de la comunitat educativa. Com en
el cas de l'EM Salvador Llobet, el
projecte bàsic també va ser redactat per una arquitecta, en aquest
cas Inara Hasanova Gasanova. El
treball ha servit als tècnics municipals per redactar el projecte., que
pretén resoldre les inundacions al
pati infantil; separar la pista i el
pati on juguen els nens i les nenes
petits; potenciar els desnivells perquè els nens i nenes puguin escalar; disposar de llocs tranquils; fer
practicable la font; diversificar les
possibilitats de joc, etc.
Així, hi haurà una zona central i a
la sortida del pati dur es crearà un
espai ampli i diàfan que farà de distribuïdor per accedir a altres zones
del pati de terra i que tindrà dife-

rents usos: reunió, punt de partida
de jocs en grup, jocs de pilota entre
equips, espai per anar en bicicleta,
etc. També hi haurà l'àrea del monticle petit, amb un desnivell amb terra densament plantat. Es tracta de
crear un espai semblant a un bosc
natural en miniatura. S'instal·larà
una passarel·la que pujarà i baixarà
del monticle, habilitada també per
a infants amb mobilitat reduïda. Al
cim del monticle es crearà un túnel
vegetal amb arbustos.
A la zona de sorral i de pedres,
el sorral es disposarà com si fos
un riu des del seu inici, en una
font, i fins a la desembocadura, en
un estany. A part del joc amb sorra
i aigua aquesta zona permetrà una
varietat d'activitats educatives
relacionades amb medi ambient,
fenòmens físics i enginyeria. Les
plantes al voltant del sorral seran
típiques de terrenys fluvials.
Finalment, en el monticle gran,
els arbres existents seran delimitats per unes pedres grans, que
formaran dos trams escalables. El
monticle comptarà amb escales
i una rampa per lliscar cap avall.
Els talussos se sembraran amb
una barreja de plantes herbàcies.
La intenció és que les obres es puguin fer abans d'acabar l'any. m.e.
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SOLIDARITAT 'SOMRIURES A TAULA' APLEGA 130 PERSONES

Rotary Club recapta
10.000 € per combatre
el càncer de còlon
La 4a edició de la campanya Somriures a Taula, organitzada pel Rotary Club Granollers, va recaptar
10.000 euros dijous per ajudar
l’Hospital de Granollers en un projecte de prehabilitació de pacients
amb càncer de còlon. Va ser en el
marc d'un sopar al restaurant Can
Biel de Llinars al qual van assistir
130 persones. Durant el sopar,
ofert pels restauradors del Gremi
d'Hostaleria del Vallès Oriental de
forma altruista, també es va rifar
un quadre d'Elena Surribas. Els
diners es destinaran al projecte de
prehabilitació de l'Hospital Gene-

ral de Granollers, que té l'objectiu
d'optimitzar l'estat físic del pacient per fer front a una intervenció quirúrgica. El projecte cerca la
millora de la reserva funcional del
pacient mitjançant un programa
d’entrenament físic personalitzat
i la promoció de l’activitat física, i
es complementa amb el suport nutricional i psicològic per fer front
a l’estrès de l’operació. El director
general de l'Hospital de Granollers, Rafael Lledó, agraïa l'aportació del Rotary indicant que se'n
beneficiaran els pacients i els professionals i també la comunitat.

SALUT CLAUDIA ZAFRA I PABLO DÍAZ, DE L'EMT, VAN RECOLLIR LES BEQUES, DE 500 EUROS

Oncovallès premia dos treballs
de recerca sobre el càncer
oncovallès

GRANOLLERS. Els alumnes

Pablo Díaz i Claudia Zafra,
tots dos de l’Escola Municipal del Treball (EMT),
han estat els guanyadors
d’enguany de les beques
Oncovallès, que premien
els millors treballs de recerca vinculats al càncer
dels alumnes de tots els
instituts de la comarca. En
aquesta ocasió van presentar-se a les beques fins
a 10 treballs, dels quals BECATS Dos alumnes de l'EMT van veure premiats els seus treballs de recerca
se’n van premiar dos: El
cáncer y cómo puede cambiarte vestigadors sobre els 15 càncers lacionats amb el càncer que s’hala vida (Pablo Díaz) i El càncer més freqüents, principalment de gin dut a terme durant el curs de
i l’estat d’ànim (Claudia Zafra). mama, colorectal, pulmó, pròs- 2018-2019.
La convocatòria de la Fundació tata i bufeta. Bankia, a través del
Al lliurament de premis, dilluns,
Oncovallès es du a terme des de programa Red Solidaria 2018, van assistir-hi representants mu2006, quan l’entitat, juntament fa una donació a Oncovallès per nicipals, entre els quals l'alcalde, i
amb els instituts de la comarca, oferir dues beques de 500 euros membres de la Fundació Oncovava decidir incentivar futurs in- als millors treballs de recerca re- llès, a més dels alumnes premiats.

Xerrada sobre
Amnistia
l'avortament de les
Internacional es
reuneix a Granollers dones a El Salvador

Creu Roja busca
voluntariat per
als seus programes

La defensa dels drets humans va
centrar la 25a assemblea d'Amnistia Internacional Catalunya, que
dissabte va celebrar-se a Granollers. En la sessió es van marcar els
objectius de l'entitat per al 2019
i es va fer balanç de l'activitat del
2018, centrada, segons explicava
la seva presidenta, M. Carmen Ramírez, en "el conflicte del poble
rohingya a Myanmar, la venda
d'armes a l'Aràbia Saudita i la
situació sociopolítica a Catalunya". L'historiador Joan Garriga
va intervenir per denunciar l'oblit
dels crims franquistes a l'Estat.

L'Assemblea Comarcal de Creu
Roja Granollers ha iniciat una campanya per incrementar el nombre
de voluntaris de l'entitat. Concretament es busca voluntariat per
atendre persones en risc d'exclusió social, que siguin majors d'edat,
amb capacitat d'escolta i empatia i
amb coneixements de l'entorn. La
disponibilitat ha de ser de dilluns
a divendres (depenent del projecte) i preferentment de matins. Les
persones interessades poden posar-se en contacte amb Creu Roja
Granollers, amb seu al carrer Joan
Prim, 38 (tel. 93 861 12 40).

L'entitat Cooperacció, amb el suport de l'Ajuntament de Granollers, va organitzar dimecres, a Can
Jonch, una xerrada-debat sobre la
despenalització de l'avortament
de les dones a El Salvador, a càrrec
d'Amanda Quijano, defensora dels
drets de les dones i activista de la
Red Salvadoreña de Defensoras de
Derechos Humanos i de la Colectiva
Feminista, on coordina temes vinculats amb els joves i els drets sexuals i reproductius. Quijano també
treballa perquè les administracions
locals incorporin la perspectiva de
gènere en les polítiques públiques.

dj, 11 abril 2019
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POLÍTICA ÁLVARO FERRER, ANDREA CANELO I FRANCESC AROLAS AVANCEN ALS PRIMERS LLOCS

FRANCISCO JAVIER MILLÁN ES POSTULAVA COM A CAP DE LLISTA

Quasi tots els regidors del PSC
repeteixen en la candidatura

El coordinador de Vox
dimiteix amb crítiques
a la direcció del partit

JORDI GANDUXÉ

aj.lliçà

GRANOLLERS. El coordinador de

TROBADA Mayoral es va reunir dissabte amb la majoria de membres de la llista socialista
GRANOLLERS. El cap de llista del

PSC a les eleccions del 26-M, Josep Mayoral, anunciava dissabte la
llista de noms que l'acompanyaran
enguany a la candidatura. De fet,
la majoria dels actuals regidors de
govern repeteixen a la llista en posicions de sortida, excepte la regidora de Cultura, Mireia López.
Canvia, però, l'ordre a la candidatura. Així, després d'anunciar la
revalidació del tàndem de Mayoral i Alba Barnusell –número 2–,
dissabte es presentava la candidatura completa, amb l'actual regidor d'Esports, Álvaro Ferrer –3–;
la regidora de Promoció Econòmica, Andrea Canelo –4–, i el regidor
d'Educació, Francesc Arolas –5–,
que han avançat posicions respecte a la llista de fa quatre anys,
quan estaven situats als llocs 11, 9
i 10 respectivament.
En el número 6 hi haurà la també actual regidora –en aquest cas

d'Urbanisme– Mònica Oliveres,
seguida, al número 7, del regidor
d'Hisenda Jordi Terrades, un dels
més veterans. En el 8 hi ha Gemma Giménez, l'actual regidora de
Govern Obert i Transparència que
va prendre possessió del càrrec a
mig mandat arran de la renúncia
de Sílvia Rodríguez. En el 9 continua l'actual regidor de Civisme,
Convivència, Participació i Seguretat, Rudy Benza.

Poques cares noves

La primera cara nova no arriba
fins al número 10, amb la sociòloga de 28 anys Maria Villegas i que,
juntament amb Ferrer i Oliveres,
és una de les tres independents de
la llista socialista.
En els llocs 11, 12 i 13 s'hi han
situat els històrics del govern Juan
Manuel Segovia –regidor de Serveis–, Maria del Mar Sánchez –regidora de Serveis Socials i Salut– i

Albert Camps –regidor de Medi
Ambient–, que descendeixen posicions respecte a la llista del 2015,
i marquen el llindar de la majoria
absoluta (als 13 regidors).
La resta de membres de la llista són Pietat Sanjuán (14), Sergi
Fernández (15), Vanesa Jiménez
(16), Martí Herrero (17), Laura
Mérida (18), Jaime Soto (19), Natalia Terrón (20), Víctor Casado
(21), Antònia Hernández (22), el
restaurador David Vázquez (23),
Raquel Fragusto (24). L'historiador Jordi Planas tanca la llista
en el número 25 i la presidenta
de l'associació Empenta, Sílvia
Ribas, serà la primera suplent,
mentre que alguns històrics de
governs socialistes són entre els
7 suplents, com Francesc Rubio,
Montse Roca, Anna Maria Palé i
l'exalcalde Josep Pujadas (darrer
suplent), juntament amb Albert
Soler i Maria del Mar González.

Vox Granollers, Francisco Javier
Millán Vidal, ha presentat la seva
dimissió del càrrec i ha renunciat
a encapçalar la llista de la formació d'extrema dreta a la ciutat.
Millán, a la carta de renúncia,
assegura "haver estat sotmès
diàriament a unes exigències
polítiques molt allunyades del
que pensava raonable per a un
col·laborador d'un partit nou".
Millán, que ara és regidor no
adscrit a Lliçà d'Amunt –consistori
al qual va entrar com a regidor del
Partit Popular–, es va afiliar al PP el
2012 i en va ser dos anys secretari
comarcal d'implantació territorial.
La vinculació a Vox, segons explica, "gairebé em causa una baixa
per malaltia", arran de les exigències per aconseguir uns objectius
polítics molt a curt termini, primer
per les signatures i, després, "fer
llista municipal en dos dies, i
ara, formulari de candidats".
El vallesà considera que "la direcció de Barcelona ha demostrat que no té ni idea de com
adreçar-se als seus afiliats, ni
dirigir-los organitzativament".
Segons Millán explica a la carta
de dimissió, algunes persones del
seu entorn s'havien compromès a
anar a la llista de Vox a Granollers,
però assegura que se'ls demana-

FRANCISCO JAVIER MILLÁN
ven "uns requisits per internet
que eren excessivament inusuals, abusius, intolerables i possiblement il·legals, a través d'un
formulari patètic i gens operatiu". A més, assegura que Vox s'ha
"anat carregant persones que
l'han ajudat a créixer, com Gema
Valenzuela i David Martínez"
perquè "topaven amb la cúpula"
i ha detectat "un afany d'altres
representants per arribar a alts
càrrecs i viure del partit".
Tot i les crítiques, Millán explica
que es mantindrà afiliat al partit
d'ultradreta i que autoritza a seguir
formant part de la llista de Vox a les
eleccions al Congrés dels Diputats
–és el número 23–, i, fins i tot, a ser
inclòs –tant ell com la seva dona– a
la llista de les municipals.

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
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POLÍTICA L'ACTUAL REGIDOR JOSEP M. NOGUERA SERÀ EL 3 DE SASTRE I AMANDA RAMOS, LA 4

CAMPANYA DE LES ELECCIONS AL CONGRÉS I AL SENAT

JxGrn incorpora la independent
Esther Lara com a número 5

Roger Torrent i Carolina
Telechea, al Torras Villà

Després de presentar la setmana
passada Laura Sabatés com a número 2 de la seva candidatura, el
cap de llista de Junts per Granollers (JxGrn), Àlex Sastre, ha fet
públic els tres següents números
de la llista. Es tracta de l'actual regidor Josep Maria Noguera,
Amanda Ramos i Esther Lara.
Josep M. Noguera, de 57 anys,
serà el número 3 –un per sota de
fa quatre anys–. Regidor els darrers dos mandats, és veí de Sota el
Camí Ral i treballa d'assessor fiscal
i consultor tributari, una tasca que
Sastre va posar en valor a l'hora
de parlar de la seva aportació a la
feina municipal. "Coneix bé la fiscalitat i ha tingut per encàrrec
treballar en la dinamització empresarial i en una fiscalitat més
justa i progressiva", indicava el
cap de llista.
Tant el número 3 com la 4, Amanda Ramos, reclamaven que "ressorgeixi la capitalitat de Granollers",
una de les propostes de JxGrn. L'exmilitant socialista que ara fa quatre anys fitxava pel PDeCAT té 50
anys i treballa com a responsable
de compres en una multinacional.
Veïna de Tres Torres, "pot ajudar a

m.e.

PRESENTACIÓ Lara, al micròfon, amb Ramos, Noguera i Sastre
resoldre polèmiques com la de la
ronda Sud", deia Sastre, qui també
posava en valor la seva vinculació
amb les Ampa de la ciutat. Per la
seva banda, Ramos assegurava que
"toca trencar els 35 anys d'hegemonia socialista i Sastre és qui
millor ho pot fer, amb una llista
que s'ha fet molt transversal".
En el número 5, i per primera
vegada vinculada a una formació política, hi ha la independent
Esther Lara, adjunta a la direcció
de la Fundació Apadis, presidenta

Maria Forns encapçala
la llista de Sal-CUP-Amunt

LES FRANQUESES. Maria Forns, Eva

Navarrete, Jordi Rosàs, Rosa Boté,
Xavi Puig, Sara Quintana i Sergio
Vázquez són els set primers noms
de la candidatura Sal-CUP-Amunt
de les Franqueses. La formació va
donar a conèixer aquests noms
dimecres en un acte a la plaça de
la Sagrera de Corró d’Avall, en què
van destacar els cinc grans eixos
del programa per al 26-M: la defensa de la col·lectivitat, del teixit
associatiu local i d'una democrà-

cia efectivament participativa; el
feminisme; la sostenibilitat i la
justícia; la transparència i la defensa d'una república catalana
efectiva i d’uns Països Catalans
“on totes les llengües i cultures
siguin estimades i defensades,
però on haurem de treballar
de debò per mantenir la llengua i la cultura que ens són
pròpies”. Els membres de SalCUP-Amunt volen que el projecte
“sigui realment transformador

CCOO organitza un debat
amb els candidats a l'Alcaldia
GRANOLLERS. CCOO ha organitzat un debat amb les principals forces po-

lítiques que es presentaran a les eleccions municipals del 26 de maig.
Hi participaran Jordi Terrades, regidor i diputat al Parlament pel PSC;
Josep Maria Noguera, regidor i número 3 de Junts per Granollers; Núria
Maynou, regidora i candidata d’ERC; Enric Messeguer, regidor i candidat de Ciutadans; Eduard Navarro, regidor i membre de la CUP Granollers; Jaime Gelada, candidat del Partit Popular, i Paco Galán, membre
de Granollers en Comú. Serà avui, dijous (19 h), al CTUG.

de la Coral Albada i presidenta de
la Federació Catalana de Puericantores. Aquesta veïna de Sota
el Camí Ral de 45 anys "ajuda a
reforçar el vessant del benestar
social i la inserció de les persones amb discapacitat", apuntava
Sastre. Lara assegurava que "a
la ciutat encara tenim moltes
barreres i Granollers necessita
resultats en forma d'insercions
socials, una feina que farem de
la mà de l'Àlex", deia la nova incorporació. m.e.

CUP a Granollers

PRESENTACIÓ DE
LA LLISTA COMPLETA
Després de donar a conèixer els sis
primers membres de la candidatura
de la CUP a les eleccions municipals,
encapçalada per Raquel Poveda, dissabte la formació donarà a conèixer la
llista completa.
i il·lusionador, constructor de
sobiranies de baix a dalt, des del
municipalisme, on l'acció política és més directa i propera”.

Pedalada per fer
propostes en bici
L'entitat de foment de l'ús de la
bicicleta Granollers Pedala ha organitzat per aquest diumenge una
pedalada electoral, un circuit per
conèixer in situ la xarxa ciclable
que l'entitat reclama al govern local que surti de les properes eleccions. Sortirà a les 10.30 h de la
plaça de la Corona.

arxiu

GRANOLLERS. Divendres (19 h),
Granollers serà l'escenari del segon acte electoral nacional d'ERC.
Així, algunes de les primeres espases dels republicans seran a la
ciutat, com el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent;
el membre de sobiranistes i número 4 al Congrés Joan Josep Nuet;
el conseller granollerí, Chakir El
Homrani; Carolina Telechea, la
número 3 a la llista d'ERC al Congrés, i Núria Maynou, candidata a
l'Alcaldia de Granollers.
L'acte, que s'emmarca dins la
campanya d'ERC al Congrés, tindrà
com escenari el Parc Torràs Villà.

ROGER TORRENT

El primer secretari
del PSC, Miquel
Iceta, serà al TAG

Junts per Granollers
fa un dinar
amb Laura Borràs

La campanya de les eleccions generals del PSC a Granollers començarà divendres (19 h) amb
un acte a la sala petita del Teatre
Auditori, que comptarà amb el
primer secretari del partit, Miquel
Iceta, així com del candidat vallesà al Congrés dels Diputats, Arnau
Ramírez, i de l'alcalde de Granollers i candidat a les properes municipals, Josep Mayoral.

La diputada, exconsellera i número 2 a llista de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats,
Laura Borràs, participarà dilluns
(13.30 h), al restaurant Encontros
(a la plaça Lluís Perpinyà), en un
dinar amb simpatitzants de Junts
per Granollers. El preu del menú
és de 15 euros i per assistir-hi cal
confirmar-ho a contacte@juntspergranollers.cat.

En Comú Podem porta Núria Lozano
i Josep Vendrell a Roca Umbert
En Comú Podem farà l'acte de presentació de la seva candidatura a les
eleccions al Congrés dels Diputats dissabte (19 h) a la biblioteca de
Roca Umbert. Hi participaran els candidats Núria Lozano (núm. 9 per
Barcelona), Josep Vendrell (10) i Anna M. Pérez Oller (11). L'acte serà
conduït per Esther García.

www.solaristas.es / .com / .solar

Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables
Solar tèrmica i Solar fotovoltaica

AUTOCONSUM
Aerotèrmia ACS

(Aigua Calenta Sanitària)

Calefacció
Refrigeració
Terra radiant i
emissors de fred i calor
Gestor de consums
Bateries de liti

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es
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POLÍTICA LA NÚMERO 3 DE JxCAT AL CONGRÉS ES REUNEIX AMB CAPS DE LLISTA A LES MUNICIPALS

ASSAIG POLÍTIC I VIVÈNCIES PERSONALS DES DE LA PRESÓ

Míriam Nogueras (JxCat): "Hem
de gestionar els propis recursos,
s'ha acabat pidolar les molles"
x.l.

GRANOLLERS. La diputada al Con-

grés Míriam Nogueras, número 3
per la llista de Junts per Catalunya
(JxCat) a les pròximes eleccions
del 28-A, va visitar divendres la
comarca, on va reunir-se amb part
dels alcaldes i caps de llista del
partit a les pròximes municipals.
Els candidats van traslladar a Nogueras les reivindicacions del territori i li van demanar que faci pressió a Madrid per aconseguir més
inversions. Àlex Sastre, cap de files
de Junts per Granollers, assegurava
que "hi ha temes que estan estancats des de fa molts anys", com el
trasllat de l'estació de mercaderies
de Granollers a la Llagosta, el desdoblament de la línia R3 o la millora de l'estació de Mollet entre d'altres, i en aquest sentit demanava
a l'Estat que "compleixi i executi
els compromisos que assumeix".

Gestionar els propis recursos
Nogueras va assegurar que l'Estat
només executa el 67% dels diners
que pressuposta per Catalunya.
Va recordar que any passat el seu

PRESENTACIÓ La llibreria de Corró d'Avall va omplir-se de gom a gom

Raül Romeva: 'L'1-O
va ser un aprenentatge
per seguir endavant"
NOGUERAS Amb els caps de llista de JxCat a la comarca a les municipals
grup va presentar "gairebé 1.000
esmenes als pressupostos generals de l'Estat, de les quals
no se'n va acceptar ni executar
cap", i que "bona part eren reivindicacions històriques que no
s'han executat en 40 anys".
Davant d'això, afegia, "l'única solució per garantir que els
diners generats a Catalunya reverteixin al territori és que els
mateixos catalans poguem ges-

Dijous arrenca la campanya
del 28-A al Congrés i el Senat

La campanya per a les eleccions del
28 d'abril arrencarà aquest dijous
a la mitjanit i, com és habitual, les
llistes dels partits inclouran candidats locals. D'una banda, les granollerines Ada Parellada i Montserrat
Ponsa seran candidates al Congrés

x.l.

a les llistes de Junts per Catalunya
(JxCat) als llocs 11 i 21 respectivament, mentre que la candidata de
Catalunya en Comú a Granollers,
Araceli Orellana Aranda, serà segona suplent per al Senat. També
en l'àmbit dels comuns, Rafael Ber-

OFERTES

LLOGUERS / VENDA (Granollers)

LOCAL 140m2 ENTRADA AMB PENDENT,

CÈNTRIC. C. Calassanç 27.
Fluorescents, lavabo, 2 sales interiors, apte paleta, qualsevol professional o per gran magatzem, reunió amics o qualsevol activitat. També
disposa de 2a porteta d’entrada pel vestíbul, per
no tenir que obrir la porta gran del carrer.
385€/mes. Comunitat, aigua i IBI inclòs

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

tionar els nostres recursos; s'ha
acabat pidolar les molles", deia.
D'altra banda, els candidats
també van demanar a Nogueras
que sigui "la veu de la gent de l'1
d'octubre a Madrid". Nogueras
va indicar que "la veu dels nostres líders ha estat engarjolada,
i per això ens correspon a nosaltres arribar allà on se'ls deixa arribar a ells" i va reivindicar
"llibertat". x.l.
nabé, candidat d’Imagina Esquerra
en Comú (IEC) a les Franqueses,
ocuparà el lloc número 18 en la
llista d'En Comú Podem (ECP) al
Congrés, mentre que el fins fa pocs
dies coordinador de Vox a Granollers, Francisco Javier Millán, serà
el número 23 d'aquest partit al
Congrés per la circumscripció de
Barcelona. Els actes de campanya
per al 28-A ja seran visibles a la
ciutat a partir de divendres.

DESPATX INTERIOR 42m2
S.J. CALASSANÇ 27
2 sales, lavabo, parquet,
fluorescents. 260€/mes.
Comunitat, aigua i IBI inclòs.

LOCAL AMB ALTELL 45m2

AV S. ESTEVE-HISENDA
C. PEP VENTURA 22
Entrada vehicles, altell per
oficines, lavabo. Disposa de 2a
porteta per entrar al local pel
vestíbul. Apte paleta, electricista, magatzem o qualsevol
activitat. 360€/mes.
Comunitat, aigua i IBI inclòs.

2 DESPATXOS EDIFICI
OFICINES AL CENTRE
C. REC 33. 2 sales, bany,
fluorescents, sala espera
anexa, A. C. ascensor, tots els
serveis, amoblat. 380€/mes.
Comunitat i IBI inclòs.

TORRE EN VENDA. ZONA

MONTSENY, CANADA PARK
VALLGORGUINA. Voltada
d’avets estil Tirol, 4 hab, 2
banys, garatge, porxo, jardins
per a jocs infantils. Parcela
de 866 m2. Costat autopista.
NOMÉS 248.000€.

PARQUINGS

LLOGUER CENTRE, Av. St.Esteve c. Pinyol. Cotxe mitjà. 40€/mes
VENDA CENTRE, Av St Esteve c. Pinyol. Cotxe mitjà. 8.500€

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

Diana Riba, Josep Maria Jové i Jenn Díaz
presenten 'Esperança i llibertat' a L'Espolsada
LES FRANQUESES. La llibreria L’Espolsada va omplir-se de gom a
gom divendres en la presentació
del llibre Esperança i llibertat, escrit per l’exconseller Raül Romeva
i editat per Ara Llibres. Es tracta
d’un llibre escrit “amb mirada
llarga, sense cap retret, amb
verb serè i mà estesa” des de l’interior de les presons d’Estremera
i Lledoners, on reflexiona sobre la
seva captivitat i raona i argumenta
sobre la democràcia, la sobirania i
la independència.
La presentació del llibre va anar
a càrrec de Diana Riba, companya
de Romeva i candidata a les eleccions europees per ERC, així com
dels diputats al Parlament Josep
Maria Jové i Jenn Díaz, autora del
pròleg. Riba va explicar que el
llibre “no és només un assaig
d’anàlisi política, sinó que també recull, amb un cert toc d’humor, el relat de les seves experiències a la presó”. Així, a més
d’analitzar el funcionament de les
institucions penitenciàries recull
vivències personals que Romeva
ha viscut a la presó.
“Ell té consciència de pres po-

lític, i per això ens demana que
el reivindiquem, no que el plorem”, deia Josep Maria Jové. “El
llibre explica que allò que pot
semblar un fracàs, com l’1-O,
al final és un aprenentatge per
seguir endavant”, de manera que
Esperança i llibertat “és una invitació a seure i reflexionar per
continuar avançant”. Jové també
apuntava que “es nota que Romeva és un polític que llegeix,
perquè aquest és un llibre de llibres, carregat de cites i amb una
gran profunditat política”.
Jenn Díaz, per la seva banda, destacava el caràcter “pedagògic” del
llibre, ja que, segons deia, “dóna
teoria a allò que vam posar en
pràctica a l’entorn de l’1 d’octubre”. Assegurava que Esperança i
llibertat “és la carta de resposta
a tots aquells qui li han enviat
alguna carta a la presó i no han
rebut resposta, sobretot per als
no convençuts”, i recordava que
“Romeva és una bona persona;
mai no considera aquell qui discrepa com un enemic”, i en el llibre “aprens a no deshumanitzar
mai el teu adversari”. x.l.

Defuncions
Granollers
02/04 Consolación Magaz Martínez
02/04 José Antonio Joya Duarte
03/04 Natalia Castro Cañete
03/04 Montserrat Viñals Comas
03/04 Angélica-Nelida Bujanda
04/04 Emilio Sánchez Encinas
04/04 José Romero Jiménez
04/04 Lluís Pocurull Girbau
05/04 Francesc Pagès Arabia
05/04 Miguel Ángel Delgado E.

93 anys
59 anys
83 anys
85 anys
85 anys
79 anys
80 anys
85 anys
53 anys
48 anys

05/04 Isabel Martínez Arredondo 92 anys
06/04 Remedios Alegre Cruz
81 anys
06/04 María Martínez Martínez 71 anys
07/04 Francisco Hinojosa Moreno 64 anys
08/04 Antonio Sánchez Zafra
81 anys
08/04 Paca Nieto Avellaneda
96 anys
08/04 Francesc Costa Pey
97 anys
Les Franqueses del Vallès
05/12 Josep Soler Simó
74 anys
06/04 Andreu Carreras Barbany 93 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras
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OPINIÓ

Ficcionant
el Vallès

Editorial

MEMÒRIA I EDUCACIÓ
Diumenge es compliran 88 anys de la proclamació de la Segona República,
una època il·lusionant de desplegament de valors democràtics i en què
l’educació va ser pal de paller d’unes polítiques renovadores i modernes que
l’alçament del 1936 va estroncar i, tres anys després, conduir a l’oblit.
Després de la Guerra Civil i els anys més repressius del franquisme, el silenci
es va instal·lar a les llars. Amb la recuperació de la democràcia es van iniciar
els primers intents de recuperació de memòria històrica, una tasca que encara
té pendent el rescabalament de molts dels represaliats i la recuperació
de molts cadàvers a les cunetes i fosses. A escala local, hi ha historiadors
capdavanters en la recuperació de la memòria i ajuntaments, com el de
Granollers, que fa anys que treballen per difondre les tristes repercussions
de la guerra i la postguerra a la ciutat, així com recordar les víctimes. Les
Franqueses també ha fet un esforç enguany, coincidint amb el 80è aniversari
del bombardeig de l’aviació feixista sobre la població, per recordar la història
i per homenatjar el darrer alcalde republicà de la vila, Francesc Montserrat.
Documentar i difondre la història local és un gran pas, que ha de seguir per
les accions educatives –que impulsen ajuntaments i entitats–, no només
per conèixer d’on venim, sinó, sobretot, per saber cap on no volem anar. Ara
més que mai, reconèixer els tics feixistes és el millor antídot per rebutjar-los.

Amb ulls de dona

TXUS TIJERAS
Educadora social

TEMPS DE VERMUT

U

n raig de sol s’escapa entre els
núvols que amenacen tempesta;
és primavera. Respiro fons i l’olor
de terra mullada m’omple i em
dóna pau. Sento l’escalforeta d’aquest raig
fugitiu al meu clatell. Per fi, després d’una
setmana molt atabalada, puc descansar.
–El seu vermut, senyora– diu el cambrer,
tot deixant el got sobre la taula.
Aquest senyora em fa tornar a la realitat;
no m’hi acabo d’acostumar; sona tan seriós… Senyora!
Els meus amics reparteixen les forquilles per començar amb el plat de braves, el
meu home me’n dóna una amb un somriure. Connecto amb la conversa, estan tots
emocionats pensant possibles finals per
a Joc de Trons; ja som a l’abril! Els nens,
que juguen uns metres més enllà amb uns
tractors, corren cap a la taula quan veuen
arribar les olives. Per què els agraden tant
les olives als nens petits? La més gran de la
colla dels marrecs dibuixa a les estovalles
de paper. La miro; s’està fent tan gran…
tots ens fem grans.
Les nits de copes, ball i ligoteo han quedat molt lluny i les hem substituït pel vermut... El vermut era allò que feien els avis
els diumenges en sortir de missa i abans

d’anar a casa a dinar un bon pollastre
rostit. Ara nosaltres fem el vermut. Està
de moda des de fa uns anys. Crec que per
culpa de la crisi, el vermut és un petit luxe
que, malgrat tot, ens hem pogut permetre.
Torno a sortir dels meus pensaments i
observo la taula, ara parlen de les últimes
pel·lícules de Marvel. Som molt frikis.
Amb la segona roda de vermuts parlem
de les eleccions, no gaire estona –potser estem una mica farts d’un dia a dia polititzat i
ens cal desconnectar–. Comencem a parlar
de vacances de Setmana Santa, d’estiu, fins
i tot ens plantem a la festa major. Què ens
passa en aquesta ciutat que tot comença i
acaba en blanc i blau? Per cert, que contents
estem amb els resultats de l’handbol tant
de nois com de noies i, parlant de l’equip,
demanem la tercera ronda. Els núvols han
marxat, han deixat pas al sol...
Algú suggereix continuar a casa seva... –Si
cal fem un arròs a la cubana o uns macarrons.
Així que paguem, recollim la paradeta i
anem a fer l’arròs i a continuar arreglant
el món...
El meu home em diu. –Estàs molt callada, què penses?
Que els avis en sabien molt... M’agraden
els diumenges al sol.

CLARA M. CLAVELL
Periodista cultural

LA CAIXA DE KIWIS

F

eia tres anys que, fidel a la cita
castellera, el Marc s’enfundava la
faixa a l’Aplegador. Hagués preferit
seguir agafant la bossa d’entreno
per poder gaudir dels partits de futbol que
des dels cinc anys l’havien acompanyat tres
tardes a la setmana i el partit corresponent
del cap de setmana. Però tot va canviar el dia
que va veure aquella noia amb camisa grana
i un escut gravat dels Xics de Granollers a la
fruiteria de sota de casa seva. El Marc havia
sortit a comprar quatre pomes i un enciam
per al sopar i la va veure, allà, a l’entrada de
la botiga, amb una bossa de plàstic a la mà i
masegant, suaument, els kiwis per afegir a la
bossa els que trobava més madurs.
Ella. Cabellera llarga rossa i ulls foscos de
mirada penetrant amb un punt de timidesa.
Texans alts que accentuaven unes cames
llargues i fortes. No portava arracades ni cap
rastre de maquillatge. Una bellesa exultant.
“I quina olor!”, va pensar quan va passar pel
seu costat mentre es dirigia a fer la compra
de subsistència.
Un cop va acabar, va pujar a casa, grimpant
de dos en dos els graons de les escales fins
arribar al segon pis. Va obrir el portàtil i va
buscar al Google “Xics de Granollers”. Va veure que assajaven dimarts i divendres a quarts
de nou del vespre a Roca Umbert. Si provava
d’anar-hi el proper dimarts potser la tornaria
a veure. Volia tornar a veure-la. Tres dies.
El cap de setmana els minuts semblaven
arrossegar-se entre l’esfera de dotze punts.
Va arribar el dilluns i la impaciència, com si
es trobés en plena efervescència adolescent.
I va arribar el dimarts. Va entrar a l’Aplegador i va quedar-se, silent, a l’entrada observant com “feien pinya” per preparar els “castells de vuit”. No entenia la meitat del que
compartien entre ells. Es va sentir estranger
en aquell petit univers casteller reclòs en
una antiga fàbrica tèxtil. Va observar tota la
sala i ella no hi era. De seguida dos nois es

van presentar. “Només venia a mirar”, va
excusar-se.
Els minuts passaven i quan va fer el gest
d’acomiadar-se del grup, va arribar. Esbufegant i amb un “perdoneu, nois”; es va treure
la jaqueta i la motxilla, i es va col·locar a la
pinya. Ella no semblava que l’hagués vist. El
Marc va marxar i el divendres va tornar per
ser un més dels Xics.
D’allò ja en feia tres anys. Ara, la Laia, la
noia que triava kiwis aquell dissabte d’abril,
jeia al sofà que havien comprat plegats a
l’Ikea feia només un parell de setmanes.
Amb el cap recolzat a la falda, el Marc li acariciava els cabells. I se la mirava mentre miraven la sèrie que acabaven de començar.
Orgullós de compartir sofà amb aquella

I va arribar el dimarts. Va entrar
a l’Aplegador i va quedar-se,
silent, a l’entrada observant com
feien pinya per als castells de vuit

noia que, com cap altra persona del seu entorn, l’havia trasbalsat fins al punt de deixar
el futbol, va observar aquella fotografia de
tots dos, somrients i suats després d’aquella
diada castellera a la Porxada i versos del seu
himne “Rengles rectes donant pit i un got de
xupito xic ara i sempre amb els Xics de Granollers. Lololololo...”. Se li va escapar el riure.
- De què rius, ara? – va preguntar la Laia
girant el cap i mirant-se’l.
- De res, carinyo. Res important.
Al Marc mai li havien agradat els castells.
Ni fer pinya. Ni ficar-se la faixa. Ni les calorades de les diades en ple sol d’estiu. Però
aquell món havia marcat l’inici d’una nova
etapa amb ella, la noia de la camisa grana.
La noia dels kiwis.
Però això ella mai ho sabria. O potser encara no.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN
Aquest matí Falcons i Àligues hem anat al
parc del Falgar, a Llerona! Es troba només
a mitja hora en bicicleta del centre de
#Granollers, us animem a fer el mateix
un dia d’aquests i sumar-vos als
#30diesenbicigranollers @30diasenbici

Colònies Sant Esteve @ColSantEsteve

somlesfranqueses@diarisom.cat

L’AMPA de l’Anna Mogas organitza la 40a
edició del seu cros. L’esport i l’educació
són clau per la bona salut d’una ciutat.
També és element cohesionador, i dinamitza
la seva població. Per tot això #Granollers
ha de donar suport a les AMPA

Josep Canudas @CanudasJosep

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat somlesfranqueses.cat
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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)
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SOMCONTRAPUNT SCCL forma part
del grup empresarial cooperatiu:
Promou:
economia
social
aracoop
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ECONOMIA

Treball de seguretat als eixos comercials

Dissabte de fires

Els comerciants i professionals dels carrers Sant Roc, Santa Anna i
voltants van reunir-se la setmana passada amb els Mossos d’Esquadra
per abordar qüestions de seguretat en l’àmbit del comerç. El cos policial i
els botiguers de l’associació Del Rec al Roc treballaran plegats per garantir
la màxima seguretat tant al carrer com als locals per a visitants i clients.

Coincidint amb l'Open Kids, la plaça de les Olles
acollirà dissabte una nova fira del Col·lectiu
Artesà de Productes Naturals, mentre que a
la plaça Lluís Perpinyà hi haurà parades de vi
i formatge i altres activitats complementàries.

INGRESSOS LA XIFRA ÉS UN 2,5% INFERIOR A LA MITJANA DELS MUNICIPIS CATALANS, DE 17.000

Granollers té una renda bruta
anual de 16.500 € per habitant
EVOLUCIÓ DE LA RENDA FAMILIAR
DISPONIBLE BRUTA

16.500 €
16.400 €

16.000 €

GRANOLLERS

15.600 €

2013
La renda per habitant va augmentar lleugerament a Granollers
l’any 2016. Així es desprèn de les
dades publicades aquesta setmana per l’Institut d’Estadística de
Catalunya (Idescat) sobre la renda familiar disponible bruta, que
mesura els ingressos de què disposen, de mitjana, els habitants
dels municipis per destinar-los al
consum o a l'estalvi. A Granollers,
l’any 2016 hi havia una renda mitjana bruta de 16.500 euros per
habitant, un 2,5% inferior a la mitjana catalana, que era de 17.000
euros. El creixement respecte als
anys anteriors ha estat continuat. L’any 2015, la renda mitjana
granollerina era de 16.400 euros
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2014

per habitant –un2,2% per sota de
la mitjana catalana–, mentre que
el 2014 era de 16.000 euros –un
2,7% inferior a la mitjana– i el
2013 de 15.600 –un 3,2% per sota
de la mitjana–.
La renda depèn dels ingressos de les famílies vinculats a la
remuneració d'assalariats i als
excedents bruts d'explotació,
així com a les prestacions socials
aportades per l’administració. En
el cas de Granollers, el 62% dels
ingressos prové de la remuneració dels assalariats, el 20,5% de
prestacions socials i el 17,5% de
l’excedent brut d’explotació. En
total, segons càlculs de l'Idescat,
la renda de Granollers va ser l'any

2015

2016

2016 de 995.196.000 euros.
Pel que fa a les Franqueses,
la renda per habitant va ser de
15.800 euros –un 7% per sota de
la mitjana catalana–, mentre que
els municipis més rics de la comarca continuen sent l'Ametlla,
amb una renda mitjana per habitant de 21.100 euros bruts; Vilanova del Vallès, amb 19.700 euros;
i Lliçà de Vall, amb 18.900 euros
Al Vallès Oriental la mitjana és
de 16.600 euros, un 0,3% més que
l'any anterior, i 400 euros per sota
de la mitjana catalana. Només el
Barcelonès, el Baix Llobregat i el
Vallès Occidental continuen superant els 17.000 euros bruts de
renda per habitant. i

OCUPACIÓ LA DOTACIÓ GLOBAL DELS AJUTS ÉS DE 165.000 EUROS

Nova convocatòria de
subvencions per contractar
persones desocupades
GRANOLLERS. Amb l’objectiu de
contribuir a reduir la taxa d’atur de
la població de Granollers, fomentar l’ocupació de qualitat i afavorir
la consolidació i el creixement de
l’activitat emprenedora al municipi. L'Ajuntament de Granollers ha
obert de nou la convocatòria de
subvencions per a la contractació
de persones desocupades i per a la
creació d'activitat empresarial.
La dotació global dels ajuts és de
165.000 euros, i en aquesta edició
hi haurà quatre línies diferents
d'ajuts: subvenció a la contracta-

ció durant 12 mesos de persones
desocupades, amb 95.000 euros
de dotació; subvenció a l’autoocupació de persones aturades, per la
creació d’una activitat empresarial
(40.000 euros); subvenció a la despesa en concepte d’interessos generats per un préstec atorgat per
una entitat financera (15.000 euros); i subvenció a la compra d’activitats en funcionament dins el programa Reempresa (15.000 euros).
En aquesta convocatòria l’import a
atorgar per cada contracte, a jornada completa, serà de 6.000 euros.

Cursos del sector Premi per al pa
químic a Can Ribas de pagès d'El Racó
L'Ajuntament de les Franqueses
i l'Escola Sant Gervasi de Mollet
organitzen entre abril i juny tres
cursos del sector químic al Centre
de Recursos Agraris Can Ribas. Es
tracta de formació de reciclatge i
especialització dels programes de
formació contínua de la Generalitat.
Els cursos, impartits per professors
especialitzats, són 100% subvencionats i s'adrecen preferentment a
treballadors en actiu. Les tres sessions seran d'operacions bàsiques
en planta química, riscos químics i
reglament d'emmagatzematge de
productes químics.

El forn i pastisseria El Racó, a la
plaça de la Porxada i actiu des de
1827, ha estat reconegut com un
dels millors establiments de pa de
Catalunya per l'associació Panàtics. L'establiment granollerí ha
estat inclòs en un llistat de 62 establiments que conformen la Ruta
del Bon Pa de Catalunya, la selecció dels millors elaboradors de pa.
Entre els elements que valorava el
jurat hi ha l'aspecte, l'estructura,
el gust, l'aroma, la molla, la crosta i el pes del pa, entre d'altres. El
Racó va presentar al concurs el
seu pa de pagès casolà. i
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Classificats

per anunciar-te: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Para empresa situada en los alrededores de Granollers,
buscamos:
ADMINISTRATIVO/VA CONTABLE MEDIA JORNADA
MAÑANAS (Ref.1204-02)
Candidatos/as con formación a nivel de Ciencias Empresariales,  CFGS, CFGM  o FP en  contabilidad y finanzas o similar
y nivel medio de inglés. Con experiencia mínima de 3 años en
las tareas de contabilidad, tesorería , relación con bancos e
impuestos. Se ofrece puesto estable y con contrato directo
con la empresa, en jornada de mañana de 9h. a 13h. , de lunes
a viernes. Sueldo y condiciones negociables en función de la
valía del candidato/a.
Para empresa situada en población cercana
a Granollers, buscamos:
INGENIERO/A TÉCNICO/A ELÉCTRICO/A (Ref.1204-03)
Candidatos/as con formación y experiencia suficiente para
dar soporte al Responsable Eléctrico y de Automatización de
nuestro departamento de Ingeniería. Persona responsable ,
proactiva y con capacidad para trabajar en equipo, preferible
con residencia en el Vallès Oriental o comarcas vecinas. Disponibilidad para viajar de acuerdo a las necesidades puntuales de los proyectos que se desarrollan (20%). Valorable
experiencia en Procesos de puesta en marcha de maquinaria
e instalaciones industriales de procesado de sólidos y líquidos. Puesto estable y directo con la empresa.

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER
LOCAL EN ALQUILER EN GRANOLLERS. Rafael Ca-

sanovas. Sup. 245
m2+40 m2 altillo.
A.A. Alarma. Agua y
luz. P. 1.500 €/mes
(Ref.860). EMINAD
T. 93 870 36 66.

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES
SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

FORMACIÓ DESTACADA

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
www.canmuntanyola.cat
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30 D’ABRIL - 07 DE MAIG

BITCOIN, CRIPTOMONEDES I
BLOCKCHAIN (CADENA DE BLOCS),
QUÈ ÉS?

TREBALLA EL TEU ELEVATOR PITCH AMB
TÈCNIQUES DE VISUAL THINKING I L’AJUDA
DE VÍDEOS

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

Com captar l’atenció d’un client en menys d’un minut?
@EMPRESES. Captar nous clients, generar prescriptors i col·laboracions, millorar el
màrqueting de la nostra empresa, potenciar les habilitats comunicatives (no verbals).
@EMPRENEDORS. Aprendre a comunicar el nostre projecte eficaçment, rebre feedback
de qualitat, captar primers clients, potenciar habilitats comunicatives. TALLER PRÀCTIC.
Apliquem tècniques de visual thinking i col·laboratives, tothom s’endurà un elevator
pitch gravat en vídeo, treballem sobre cada empresa dels assistents. 2 SESSIONS. Dimarts 30/04: Fonaments i tècniques visuals per encarrilar l’elevator pitch. Dimarts 07/05:
Concretem els elevators pitch i ho duem a la pràctica.

Horari: 9.30 a 12.30h. Formació 3 h. Workshop
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

Horari: 9.30 a 13.30h. Formació 8 h. Workshop
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

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

Amb el suport de
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COMERÇ HOTELS, RESTAURANTS, BOTIGUES I SERVEIS OFERIRAN PROMOCIONS I DESCOMPTES PER ATRAURE NOUS VISITANTS

L'Open Night, més renovat i
amb més contingut que mai

Divendres, els comerços estaran oberts i actius fins a la mitjanit
arxiu

GRANOLLERS. Dos dies d’activitat

social, cultural i comercial amb
promocions i descomptes en comerços, botigues, serveis, restaurants i hotels. Així serà la 8a edició
de l'Open Night de Granollers, una
edició "multicolor, per ser el màxim d'inclusius", que enguany es
renova i amplia horaris i activitats.
El tret de sortida serà divendres a
partir de les 18 h, i l'horari s'allargarà fins a la mitjanit. A més, com
a novetat d'aquest any, l'endemà
dissabte continuarà la festa amb
l'Open Kids, una matinal pensada
per al públic més familiar.
Divendres, doncs, serà el dia amb
més activitats, "que aquest any seran de gran qualitat i continuades
perquè no hi hagi cap moment
sense activitat", expliquen des de
Gran Centre. Entre d'altres, a la Por-

sociació de comerciants Comerç de
Dalt, i el Club Natació Granollers
mostrarà un tast de les seves activitats esportives a la plaça Maluquer i Salvador, on Aire Ancient
Bath oferirà una experiència única.
Un any més, l'entorn de la plaça
de l'Església serà l'espai més jove.
D'una banda amb food trucks per
reposar forces, i d'una altra amb
els balls, actuacions, exhibicions,
espectacles de màgia i sessions de
dj de l'alumnat del cicle formatiu
de Comerç i Màrqueting de l'Institut Carles Vallbona en col·labora-

La plaça de l'Església
serà l'espai més jove,
amb activitats a càrrec de
l'alumnat de l'IES Vallbona

OPEN La 8a edició amplia l'horari d'activitats fins ben entrada la mitjanit
xada hi haurà un espectacle de ball i
coreografies de ball en directe a càrrec de l'Escola de Dansa Swing, així
com un concert d'Acústiquem –que
interpretarà el jove músic de Cano-

Una app per seguir l'oferta
Una de les novetats d’aquesta edició és la posada en marxa d’una nova aplicació
per a mòbil de Gran Centre Granollers. L’app, que es pot descarregar tant per IOS
com per Android, permet conèixer de primera mà tota l’oferta de l’Open Night
i l’Open Kids, els participants, comerços, restaurants, hotels i espectacles entre
d’altres. També s’hi poden trobar tots els descomptes i les promocions dels participants i els codis de reserva dels restaurants i hotels per a l’Open Night, així com
informació i serveis de Gran Centre Granollers.

velles Miquel Fernández– i un altre
del grup vallesà Pops, que interpretarà L'Encant de tocar davant d'una
pedra. També hi haurà una cremada
sonora a càrrec dels Diables i una
exposició de BMW a càrrec de Gasp.
La plaça de les Olles serà l'Espai
Glam Disco a càrrec de Colominas
By Nins, i les Guapes Blanques faran actuacions itinerant entre les
Olles i els carrers Sant Roc i Santa
Anna, on també hi haurà un minibar dels Diables de Granollers.
El passatge Sant Bartomeu es
convertirà en una passarel·la de
moda d'Ananda, Mattiz Donna, N1
en Zapatillas i Carles; la plaça Perpinyà estarà dinamitzada per l’as-

ció amb el Gra. Pruna Motors mostrarà en aquest espai una exposició
de Renault, i Yoga One Granollers
farà una sessió de ioga.
També hi haurà exhibicions en
directe de zumba, salsa, bachata
i hip-hop, així com les actuacions
d’un mag i una intèrpret de la mà
dels veïns del barri de l'Hostal a la
plaça de la Caserna, i el Museu de
Granollers proposarà "fer cultura
a ritme de música" amb l'actuació de l’associació granollerina de
swing Lindy Frogs, mentre que les
autoescoles Granollers i Hoy Voy
també organitzaran activitats i sorpreses a la carretera.
Finalment, l'Open Night 2019
també comptarà amb un sorteig
de Penta Learning i l'animació
itinerant de xanquers i Milnotes

Solidaritat

SUPORT ALS AMICS
DE LA GENT GRAN
Gran Centre Granollers tindrà a la plaça de la Porxada un punt d’informació
per donar a conèixer tant la nova app
de l’entitat com la campanya solidària
amb 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’acció de
voluntaris que les acompanyen. Fa uns
mesos, coincidint amb la campanya de
Nadal, 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 i es posaran a la
venda roses de roba contra l’oblit per
recaptar més diners i ampliar l’aportació a aquesta entitat.

entre d'altres. El fi de festa serà a
la discoteca Sans amb Hartman's
British Lounge Bar.

Especial televisiu

Aquesta edició de l'Open, organitzada per Gran Centre Granollers,
comptarà amb el suport del Gremi
d'Hostaleria i l'Associació d'Hotels del Vallès Oriental, a més de
l'Ajuntament, algunes entitats de la
ciutat i tres associacions de comerciants més: Del Rec al Roc, Comerç
de Dalt i Més que Comerç, que organitzaran activitats. A més, Vallès
Oriental Televisió (VOTV), emetrà
divendres en directe des de la Porxada un programa especial en directe de 20.30 a 21.30 h. i
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COMERÇ ENTITATS COM ELS XICS DE GRANOLLERS O ELS DIABLES ORGANITZARAN ACTIVITATS

Open Kids, la matinal de
dissabte per al públic familiar
La sessió diürna dóna continuïtat a la festa del vespre de divendres
Una de les novetats d'aquest any
serà la celebració, disabte al matí
–de 10 a 14 h–, de l'Open Kids, la
versió més familiar de l'Open de
Gran Centre, pensat per donar
continuïtat a l'Open Night i amb
un munt d'activitats pensades per
als més petits de la casa. Entre les
activitats que hi haurà programades durant tot el matí, a la plaça
de la Porxada hi haurà pintacares amb la dinamització de Pruna
Motors, a més d'un taller musical
infantil i juvenil a càrrec de l’Orquestra de Cambra de Granollers.
Anna Maria Piera, directora de
l'Escola de Música Josep Maria
Ruera, explicava en la presentació
de l'Open Kids que “els infants de
més cinc anys podran gaudir del
banc d’instruments de l’Escola
de Música i el Conservatori, de
manera que entre tots farem
una orquestra”. També al mateix
espai hi haurà un taller musical
a càrrec de Denis, on els participants podran aprendre de connectivitat i deixar-se sorprendre
per un laberint musical que farà
"gaudir, pensar i somriure una
bona estona".

Un rocòdrom dels Xics
Els Xics de Granollers i Indorwall
Climbing Centers seran els encarregats de muntar un rocòdrom a
la plaça de l'Església, on també
hi haurà activitats familiars i una
exposició d'Eutrasa Peugeot i una
sessió de fi de festa a càrrec de
Yoga One Granollers.
A la plaça de la Caserna, l'Associació de Comerciants del Rec al Roc
organitzarà jocs per als més petits

arxiu

ACTIVITATS Els carrers del centre s'ompliran de música i tallers i experiències
i convidarà els visitants a pujar al
trenet que voltarà pels carrers del
centre –els tiquets per pujar-hi es
poden aconseguir a les parades
del Mercat de Sant Carles–.
D'altra banda, a la plaça Perpinyà hi haurà un taller de cuina
en anglès a càrrec de Kids and Us,

Una carta d'ajust
multicolor i el lema
'Granollers batega'
són la imatge de l'Open

que sortejarà fins a 10 casals d'estiu, on coincidirà amb una nova
edició de la fira del vi el formatge.
A la plaça Maluquer hi haurà
xous musicals en anglès a càrrec
de Cambridge School, i al carrer
Joan Prim, davant del Museu, hi
haurà inflables a càrrec de Green
Indoor Park. A la carretera, petits

i grans podran passar una estona
divertida, màgica i plena d'activitats a càrrec de Mútua General
de Catalunya i deixar-se envoltar
per l'experiència d'Aire Ancient
Baths. Finalment, l'associació de
comerciants Més que Comerç
organitzarà jocs tradicionals de
sempre al carrer Travesseres durant tot el matí de dissabte.

La festa de primavera

L'Open Night i l'Open Kids del 2019
té el lema Granollers batega, acompanyat d'una nova imatge –una
carta d’ajust multicolor–. Segons
indicava l'alcalde, Josep Mayoral, en la presentació de l’Open,
“expressions col·lectives com
aquesta demostren la vitalitat
de la ciutat”. Tant Mayoral com
els comerciants de Gran Centre i
les entitats col·laboradores convidaven veïns i visitants a “sortir al
carrer per primavera i a gaudir
de les activitats de l’Open”.

Els participants
COMERÇOS I SERVEIS
✻ Afros
✻ Agudo Z
✻ Aire Vallromanes
✻ Ananda
✻ Aura Llenceria
✻ Autoescola Granollers
✻ Autoescola Liceu
✻ Bellesa Essencial
✻ Benito Sports
✻ Bershka
✻ Bo3
✻ Bynins
✻ Calçats Giralt
✻ Calçats Nadal
✻ Calçats Nuanju
✻ Calçats Tarrats
✻ Cambridge School
✻ Carethy
✻ Carles
✻ Casino de Granollers
Club de Ritme
✻ Chic&Beauty
✻ Cinema Edison
✻ Claxon
✻ Clínica Dental Costa
Codina
✻ Club Natació Granollers
✻ Cookies Paradise
✻ Don Adelino
✻ Dracs
✻ Elan Vital
✻ Estris de Sempre Valira
✻ English Language
Institute
✻ Enrique Tomás
✻ Escola de Dansa Swing
✻ Eutrasa Peugeot
✻ Exit
✻ Farmàcia Viñamata
✻ Gotta Perfumeries
✻ Green Indoor Park
✻ Grup d'Automoció i
Serveis Pruna
✻ Grup Petrobages
✻ Hoy Voy Granollers
✻ Hunkemöller
✻ IES Carles Vallbona
✻ Ikks Júnior Granollers
✻ Illa Sports Granollers

✻ Indorwall
✻ Inhala
✻ Insitu Skate Shop
& Gallery
✻ Intersports
✻ Isett
✻ Jack & Jones
✻ Joan Sitjes
✻ Juguettos
✻ Kids&Us
✻ La Disco Granollers
✻ La Granja
✻ L'Engruna
✻ Línia
✻ Llibreria La Gralla
✻ Llibreria Santa Anna
✻ Mackey
✻ Marionnaud Perfumeries
✻ Marlo's
✻ Massimo Dutti
✻ Mattiz Dona Talles Grans
✻ Milabrà
✻ Montañà
✻ Montse Interiors
✻ Multiópticas Oculus
✻ Mútua General Catalunya
✻ Muy Mucho
✻ N1 en Zapatillas (Carpi)
✻ Òptica & Audiologia
Universitària
✻ Òptica Andorrana
✻ Òptica Cottet
✻ Oysho
✻ Pàrquings Blaus
✻ Pastisseria
Puigdomènech
✻ Pell Tolrà
✻ Penta Learning
✻ Perfumeria Caussa
✻ Perfumeria Colomina
✻ Ponys
✻ Porta Moda
✻ Pull&Bear
✻ Sans Música & Copes
✻ Somsis
✻ Stradivarius
✻ Svelta Lencería
y Complementos
✻ System Action
✻ Taller d'en Pich

✻ Tecnogallery
✻ Tezenis
✻ Tió Centre
✻ Tomàs Colomer
✻ Toni Vartrano
✻ Vivers Ernest
✻ Xics de Granollers
✻ Yoga One Granollers
✻ Zara
✻ Zebra

RESTAURANTS
✻ 100 Montaditos
✻ Boca Boca
✻ Cafè Sant Roc
✻ Caldarium
✻ Classic Cafè
✻ Denominació d'Origen
✻ El 19
✻ El Celler de Can Ros
✻ El Celler del Jabugo
✻ El Cisne
✻ El Cuit
✻ El Mirallet
✻ El Naguabo
✻ Fonda Europa
✻ Hatman'sS
✻ Il Cenacolo
✻ La Gamba
✻ La Magrana
✻ L'Artesanal
✻ Layón
✻ Les Arcades
✻ Ostrya Celler del Ferrer
✻ Restaurant Atenea Vallès
✻ Restaurant City
✻ Restaurant El Sol
✻ Restaurant Espai
✻ Restaurant Gran Olla
✻ Restaurant Trànsit
✻ Sant Miquel Gastronòmic

HOTELS
✻ Aparthotel Atenea Vallès
✻ Holiday Inn
Espress Montmeló
✻ Hotel Augusta
Barcelona Vallès
✻ Hotel Ciutat Granollers
✻ Hotel Granollers

dj, 11 abril 2019

27

28

dj, 11 abril 2019

ESPORTS

Cinc podis del CNG en gimnàstica artística

L'AE Vallbona manté el lideratge

Fins a cinc vegades els gimnastes del Club Natació Granollers van pujar
al podi en la 2a fase de la Copa Catalunya que va tenir lloc dissabte
a Porqueres, el Pla de l'Estany. En la màxima categoria, Via Olímpica,
Eduard Serrano es va imposar al nivell VO1. I, en Base, el CNG
va sumar quatre medalles. La competició consta de tres fases i una final.

L'Associació Esportiva Carles Vallbona es manté
líder a la fase d'ascens a la Primera Divisió
femenina. Les granollerines van derrotar
dimarts el Sant Quirze a casa per 3 sets a 0,
i sumen 18 punts, empatades amb el Lleida.

CICLISME HI PARTICIPARAN 200 CICLISTES I QUATRE EQUIPS ESTRANGERS

Les Franqueses acull la
Gran Clàssica de Primavera

BÀSQUET NO TORNARAN A JUGAR FINS AL 27 D'ABRIL
xavier solanas

Diumenge a les 9 h arrencarà la prova ciclista, de 152 quilòmetres
ajuntament de les franqueses

LES FRANQUESES. Diumenge tin-

drà lloc a les Franqueses el Gran
Premi Primavera KH7 de ciclisme
–la Gran Clàssica–, una prova que
organitza la Unió Ciclista del municipi. Enguany, la prova ha canviat de dates –de principis d'any a
l'abril–, i de nom –ja no s’anomena Gran Premi Inauguració–, perquè no és la primera del calendari
de curses en carretera de la Federació Catalana de Ciclisme.

100 punts del Granollers contra el Vedruna
L'equip masculí del CB Granollers va derrotar amb contundència el
Vedruna Gràcia al pavelló municipal del carrer Girona: 100-58. Els homes
de Ricard Ventura van mostrar la seva superioritat des de bon principi: al
descans, la diferència ja era d'escàndol: 51-20. Tot i que la permanència
encara no és matemàtica, està gairebé assegurada, ja que queden tres
jornades perquè s'acabi la Copa Catalunya i el Granollers se situa tres
victòries per sobre de la desena plaça, que marca la promoció de descens.

Quatre voltes de 38 quilòmetres

El Gran Premi Primavera és una
prova que constarà de 152 quilòmetres de recorregut, repartits en
quatre voltes de 38 km, amb sortida a la rambla de Corró d'Avall.
Els ciclistes seguiran per Llerona,
Corró d’Amunt, Samalús, Cànoves,
Sant Antoni de Vilamajor i Cardedeu per finalitzar novament a la
carretera de Ribes.
La cursa s’iniciarà a les 9 h i
comptarà amb la participació
d'uns 200 ciclistes d'elit, que és
la xifra màxima que pot acollir la
prova. Hi correran equips espanyols importants, com el Lizarte,
el Caja Rural o el Mutua Levante.
El Lizarte va estar representat a
l’acte de presentació del Gran Premi Primavera amb el ciclista local
Martí Màrquez, que va destacar

LA UNIÓ CICLISTA És l'entitat organitzadora de la prova
que la de les Franqueses és una
de les millors curses a escala estatal: “És una prova que agrada
moltíssim. El seu recorregut és
d’una duresa similar a la de la
Copa d’Espanya, amb molt de
nivell i amb unes carreteres espectaculars”.

Participants estrangers
A més, des de l'organització del
Gran Premi asseguren que hi
participaran equips estrangers:
dos francesos, un holandès i un
nord-americà, que són els que, de
moment, han confirmat la seva as-

sistència diumenge.
A part dels ciclistes, uns cinquanta voluntaris vetllaran perquè la prova es desenvolupi amb
total normalitat. "Sense ells i
sense les entitats esportives
el Gran Premi Primavera no es
podria dur a terme", afirmava
l'alcalde Francesc Colomé, també
present a la presentació. A l'acte
també hi va assistir el president
de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana; que
va recordar que "el ciclisme i les
Franqueses sempre han anat
de la mà". nil artiaga

NATACIÓ

EQUIPAMENTS

El camp de futbol
Sis medalles del
CNG al Campionat de Llerona estrena
d'Espanya d'Hivern nova il·luminació
El CNG va aconseguir sis medalles
al Campionat d'Espanya de Natació Artística d'Hivern de Valladolid. En categoria júnior va guanyar-ne quatre. Una d'or en rutina
combinada, una de plata en equip,
una altra de plata en el duo i una
de bronze per a Mireia Hernández en el solo. En sènior, el CNG va
guanyar l'or en Highlight i la plata
en duo lliure amb l'actuació de Lia
Ferrera i Mariona Busquets.

Amb l'objectiu de reduir un 40%
el consum energètic del camp de
futbol de Llerona –un equipament
que funciona 60 hores a la setmana–, l'Ajuntament de les Franqueses ha canviat l'enllumenat de la
instal·lació. S'han col·locat bombetes led a les quatre columnes del
camp, s'han substituit les fixacions
i s'ha instal·lat un sistema de control de la il·luminació. La inversió
ha estat de prop de 40.000 euros.

ESPORTS
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Divisió d'Honor femenina

HANDBOL ELS D'ANTONIO RAMA VAN PERDRE EL PARTIT DE SEMIFINALS CONTRA EL LIBERBANK CUENCA

El Fraikin se centra en la lliga Asobal
després de caure a la Copa del Rei

GRANOLLERS. El Fraikin BM Gra-

xavier solanas

nollers ja només pensa en quedar
el més alt possible a la lliga Asobal
per aconseguir un bitllet per a la
Copa EHF de cara a la temporada
següent. El Cuenca, botxí dels granollerins a la Copa del Rei, va obtenir el pas a la competició europea en haver arribat a la final del
torneig estatal. Per tant, ja només
quedaran dues places per a Europa via competició regular.

Desfeta a les semifinals

Si contra l'Ademar als quarts de
final els va sortir tot bé als d'Antonio Rama (23-31), contra el Cuenca la situació va ser la contrària,
especialment en una primera part
amb molta imprecisió i desencert.
I això que el Fraikin va començar
bé el partit, però els castellans van
remuntar amb molt poc temps
i, de mica en mica, van anar augmentant la distància en el marcador. Al descans, el resultat era de
17 a 10: els granollerins havien

L'handbol més petit omple els pavellons
Granollers va acollir diumenge el torneig de 'minihandbol' La Mútua, una
trobada de l'handbol base que va acollir més de 750 nens i nenes entre
un total de 72 equips. Enguany, es va celebrar la 17a edició del torneig, que
es va disputar durant tot el matí entre tres escenaris diferents: el Palau
d'Esports, el Tub i el pavelló de Can Bassa. Van participar-hi 20 clubs,
entre els quals el Balonmano Granollers i l'Handbol Les Franqueses, a més
d'altres equips de poblacions properes. Van disputar el torneig jugadors
i jugadores en les categories formatives de prebenjamí, benjamí i aleví.

perdonat molt i havien perdut
nombroses pilotes fruit de la precipitació. A la segona meitat, els
de Rama van mostrar esperança
acostant-se fins a un 24-21 a cinc
pel final, aprofitant alguns moments de superioritat numèrica;
però el Cuenca va tornar a reaccionar i no es va deixar remuntar.
Ara, el Fraikin s'haurà de centrar en l'única competició que li
queda, la lliga Asobal. El pròxim
compromís serà precisament contra el Liberbank Cuenca, a domicili, el 20 d'abril a les 17 h.

El cadet, campió de la 'Mini'

L'equip cadet masculí va ser l'altra cara de la moneda en aconseguir la tercera Minicopa de la seva
història en derrotar per 19-25
l'Ademar León, disputada també a
Alacant. nil artiaga

LIBERBANK CUENCA
FRAIKIN BM GRANOLLERS
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22

El KH-7 visita
l'Alcobendas
després d'assolir
dos punts d'or
El KH-7 BM Granollers visitarà
dissabte (18 h) l’Helvetia BM Alcobendas –onzè classificat amb
deu punts–. Les granollerines vénen d'aconseguir dos punts molt
importants al Palau d'Esports dissabte contra el Super Amara Bera
Bera –el fins llavors líder de la lliga–, amb un ajustat 27-26. I és que
les noies de Robert Cuesta van haver de fer un gran esforç i un gran
treball col·lectiu per emportar-se
un partit que va ser molt disputat:
a quatre pel final, s’arribaria amb
un 25 a 25; però el KH-7 va poder
certificar la victòria amb dues dianes més als últims compassos i
no va donar opcions a les visitants
per empatar, per falta de temps.
Amb aquest resultat, a falta de
cinc jornades, les noies de Robert
Cuesta sumen 26 punts i se situen sisenes a la classificació de la
lliga Guerreras Iberdrola, a tres
de la quarta plaça, que dóna accés a Europa. n.artiaga
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FUTBOL | Tercera Divisió S'ALLUNYA DE LA PROMOCIÓ
xavier solanas

Neix la iniciativa
de crear un club
de tennis taula
a Granollers
GRANOLLERS. Un grup de persones
ha decidit tirar endavant la iniciativa de crear un club de tennis
taula al municipi. Es tracta d'un
grup d’aficionats, més alguns exjugadors federats, que volen promoure aquest esport a la ciutat. El
coordinador del projecte, David
Selva, explica que la idea va sorgir
de “la manca d’un club de tennis
taula en una ciutat tan diversa
en l’àmbit esportiu”.
Selva destaca que, actualment,
estan organitzant uns partits els
caps de setmana. "Juguem al
parc Torras i Villà i al parc de
Ponent”, explica. Fa poc, a més,
han contactat amb l’Ajuntament
i amb la Federació Catalana de
Tennis Taula per acordar la cessió
d'espais: “Estem esperant si ens
poden cedir algun espai interior i algunes taules per créixer”,
explica David Selva.

ATLETISME

El cros Anna
Mogas celebra
el 40è aniversari
GRANOLLERS. L'escola Anna Mogas
de Granollers va celebrar diumenge la 40a edició del seu cros escolar, un esdeveniment esportiu que
cada any aplega alumnes de diverses escoles de la ciutat. Enguany,
la prova, organitzada per l'Ampa,
ha comptat amb la participació de
800 estudiants que van córrer en
les diferents categories, des dels
3 anys fins als 16: infantil, aleví,
benjamí i prebenjamí.

LA MARXADORA DE GRANOLLERS VA COMPETIR EN M55

Un or i un bronze per a Noell
en el Mundial d'Atletisme
arxiu

GRANOLLERS. La marxadora atlèti-

IGUALTAT Els granollerins no van poder superar el penúltim classificat

L’Esport Club es torna a deixar
dos punts com a local (1-1)
GRANOLLERS. Si bé com a visitant
l’Esport Club està traient bons resultats aquesta temporada, no es
pot dir el mateix del seu paper al
municipal del carrer Girona. I és
que ja són tres empats consecutius en les últimes tres jornades;
i, dos d’ells, contra rivals en zona
de descens: Martinenc i, l’últim,
davant del Santboià, els dos amb
un resultat final d’1-1.
Contra el conjunt del Baix Llobregat, els de José Solivelles van
començar perdent al minut 14
de joc, amb un gol de falta directa
d’Alfonso Castellano. I no va ser
fins a la segona part quan els gra-

nollerins van reaccionar al domini
del Santboià. Després de diverses
ocasions perdonades, Sergi Pastells va igualar l’electrònic (1-1), a
passada de Haochen.
Tot i l’embranzida final de l’Esport Club, el marcador ja no es va
moure més, i el conjunt vallesà va
sumar el vuitè empat com a local
aquesta temporada, que l’allunya
de les places de play-off d’ascens
(la quarta posició és a 7 punts).
El proper compromís serà diumenge (12 h) al camp del filial
del Reus, vuitè classificat amb 52
punts. Els granollerins en tenen
56 i són sisens. nil artiaga

ca veterana de Granollers Àngels
Noell va participar en el Mundial
d’Atletisme Màster en pista coberta que es va disputar entre el 24
i el 30 de març a Torun, Polònia.
Noell va aconseguir una meritòria medalla de bronze en els
3.000 metres marxa en categoria
veterana M55, amb un temps de
17'53''; una prova en la qual la
granollerina va ser campiona del
món l’any 2017 en el Mundial disputat a Corea, amb una marca de
17'18''. Tot i no haver rebaixat el
cronòmetre, Noell es mostra satisfeta: "Havia pujat gent nova i
més jove, no ho tenia gents fàcil", assegura la marxadora.
Àngels Noell, a més de parti-

ÀNGELS NOELL
cipar en els 3.000 marxa, també
ho va fer en els 10 kms marxa en
ruta, assolint una setena posició
individual –amb un registre d'1h
05'26''– i pujant a dalt de tot del
podi en equips amb Espanya.

MOTOR 27.000 ASSISTENTS AL VUITÈ ESPÍRITU MONTJUÏC

CIRCUIT

Segona Catalana ELS DOS EQUIPS EMPATEN A 39 PUNTS

El CF Les Franqueses rep el Parets
després de golejar a domicili: 0-6
El CF Les Franqueses rebrà dissabte (17 h) el CF Parets, un dels equips
forts del grup 4 de Segona Catalana: tercer classificat amb 51 punts i
lluitant per l'ascens. Els franquesins, per la seva banda, pugen fins a la
vuitena posició i en sumen 45, després d'aconseguir una victòria contundent per 0 a 6 contra el Masnou, amb un hat-trick d'Andreu Bertran
i un doblet de Kevin Caballero abans del descans (0-5). Al minut 77,
Gerard Garcia va tancar la golejada amb el sisè gol.

Els models clàssics es retroben al Circuit
El Circuit de Barcelona-Catalunya va acollir el cap de setmana la vuitena
edició de l'Espíritu Montjuïc, un esdeveniment amb múltiples curses que
van comptar amb els cotxes clàssics més prestigiosos de les dècades dels
60, 70, 80 i 90. Es calcula que unes 27.000 persones van passar pel Circuit
durant les tres jornades de proves. La més esperada va ser la Classic
Endurance Racing 1, amb models d'entre el 1966 i el 1974, on Claudio
Roddaro va ser el guanyador amb el seu Porsche 917. Per aquesta ocasió
es va obrir el pàdoc al públic amb motiu d'exposicions de models clàssics.
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CULTURA

Paraules sobre vidre en 200 espais

Carme Arenas, pregonera

En el marc dels actes de Sant Jordi i de l'Any Brossa, Gran Centre,
el Servei de Català i l'Ajuntament han tornat a impulsar la iniciativa
Paraules sobre vidre en uns 200 aparadors de Granollers.
Enguany, els vidres descobriran una seixantena de frases que
parlen de la vida i obra de Brossa.

El pregó de Sant Jordi, que es farà el dilluns 22
d'abril a la Porxada, anirà a càrrec de l'escriptora,
traductora i editora granollerina Carme Arenas.
El pregó es farà just després de la trobada anual
d'autors comarcals.

MÚSICA EL PROJECTE, QUE INVOLUCRA 102 ESCOLES DEL VALLÈS ORIENTAL, INCLOURÀ 17 CONCERTS AL TEATRE AUDITORI

LITERATURA

Més de 4.500 alumnes participen
al Cantània dedicat a Joan Brossa

Nou escoles i
instituts creen
poemes visuals
per omplir la ciutat

m.e.

PRESENTACIÓ Eduard Iniesta, Violeta Amargant, Josep Mayoral, Martí Pujadas i Carles Ribell, al Teatre Auditori
Any rere any el projecte educatiu
Cantània creix, tant al Vallès Oriental, com arreu del món. Enguany,
a la 19a edició, hi participen 102
escoles de 37 municipis de la comarca i 4.530 alumnes, que entre
el 31 de maig i el 9 de juny oferiran
17 concerts al Teatre Auditori de
Granollers (TAG). De fet, la ciutat
vallesana va ser la primera en organitzar el Cantània fora de Barcelona
–on va néixer el curs 1989-1990–.
El 2002, de la mà de l'Associació
Cultural (AC) i el Teatre Auditori,
s'iniciava aquest projecte educatiu a la comarca. "Anem darrere

les escoles perquè la majoria de
nens i nenes de la comarca hi
puguin participar", explica Martí
Pujadas, responsable de l'AC.
Però el Cantània ha estat un èxit
arreu. La cap del servei educatiu
de L'Auditori de Barcelona –primer espai que va acollir la cantata–, Violeta Amargant, explicava
que enguany se'n faran 124 concerts, 36 dels quals a l'Auditori, i
la resta a ciutats catalanes, però
també espanyoles i una de Portugal. "El projecte no para de
créixer perquè té un potencial
enorme. Oferim eines forma-

tives per treballar el cant a les
escoles i, a més, facilita l'accés
de cert públic als equipaments
culturals", apuntava Amargant.
A més, enguany s'ha comptat
amb la col·laboració de la Fundació Joan Brossa, no només per documentar la cantata –que enguany
es dedica al poeta i porta per títol
A de Brossa–, sinó en el treball de
les arts plàstiques i la literatura
als centres educatius.
Així, A de Brossa pren com a
punt de partida l'obra de l'artista
i escriptor, que ha estat musicada
pel compositor Eduard Iniesta,

qui el públic del TAG ja va poder
descobrir a través de l'espectacle
Els colors del mar, que va compondre per al cor Veus d'Amics de la
Unió. En aquesta ocasió ha ideat
"una cantata fresca, que és fàcil
d'aprendre i de gaudir per als
infants", indicava Amargant.
Iniesta es confessava seguidor
del projecte Cantània, "que es fa
per educar els infants en la música, d'una manera indispensable per fer que els nostres fills
tinguin criteri musical", elogiava
el compositor. Després de l'encàrrec de L'Auditori, Iniesta es va haver d'enfrontar al Brossa polièdric
i multidisciplinari, "que sempre
posava en les seves creacions
una visió poètica i al qual no li
agradava que li musiquessin
l'obra", reconeixia el compositor,
qui ha cercat una paral·lelisme
entre la seva obra i la de Brossa,
i ha creat dos personatges "un
amb una visió poètica i l'altre
no, que es troben en una biblioteca i van desgranant l'obra de
Brossa", descriu el mateix Iniesta.
La cantata A de Brossa ha comptat també amb la dramatúrgia
de Marta Gil, la direcció escènica
d'Ignasi Tomàs i la mateixa Gil, i
la direcció musical de Josep Prats,
Elisenda Carrasco, Oriol Castanyer
i Montserrat Meneses. m.eras

GRANOLLERS. Nou escoles de Gra-

nollers també se sumen a l'Any
Brossa amb Brossam!, un treball
de creació de poemes visuals a
partir d’una proposta de l’artista
Bàrbara Partegàs i amb la participació d'alumnes de les escoles
Pereanton, L'Estel, Educem, Salvador Llobet, Mestres Montaña,
Granullarius, Ferrer i Guàrdia,
Ponent i Montserrat Montero i
l'Institut Celestí Bellera. Es tracta d'una iniciativa impulsada per
l'Ajuntament i l'Associació Cultural (AC) que sorgeix de la idea de
fer una activitat paral·lela als concerts de la Cantània. Martí Pujadas
ha explicat que la cantata suposa
un projecte que es dilata força en
el temps i és molt viu a les aules,
"però sempre teníem la sensació que trascendeix poc fora
del centres". Per això, aprofitant
que enguany es dedicava a Brossa,
es va pensar en aquest projecte
paral·lel, en que l'alumnat des de
principis de maig i fins als concerts del Cantània distribuiran els
poemes visuals a diferents espais
de la ciutat. Així, les obres creades
pels alumnes a través del projecte Brossam! es podran veure a la
Biblioteca Can Pedrals, Biblioteca
Roca Umbert, Cinema Edison, Espai d’Arts de Roca Umbert, Museu
de Granollers, Museu de Ciències
Naturals i Teatre Auditori. m.e.
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MÚSICA LES FORMACIONS VAN REPASSAR ELS ÈXITS MÉS CONEGUTS DE BROADWAY

LITERATURA TAMBÉ HI SERAN GONZALO BOYE I GERARD QUINTANA
x.solanas

ELS CORS INFANTIL
I JOVE D'AMICS DE
LA UNIÓ FAN LA
REVOLUCIÓ MUSICAL

Fragments de musicals famosos de tots els temps que parlen de la revolta i la
llibertat. Aquest és el contingut de l'espectacle Revolution, que els cors infantil
i jove d'Amics de la Unió va estrenar diumenge en un Teatre Auditori entregat a
les veus joves acompanyades del Joan Vidal Sextet. Els temes més coneguts de
Broadway –Els miserables i Hairspray, entre d'altres– també van permetre la
cabuda de clàssics del país, com l'Himne dels Pirates del musical de Dagoll Dagom Mar i cel. Tot plegat entre els aplaudiments eufòrics del públic que va omplir
l'equipament granollerí.

Rafel Nadal, Care Santos
i Maria Barbal signaran
llibres dissabte a La Gralla
Com cada any, la llibreria La Gralla
convida diversos autors rellevants
del país a signar les seves darreres
obres abans de Sant Jordi a Granollers. Enguany, s'hi combinaran
autors locals, escriptors de prestigi, assagistes i autors mediàtics.
Dissabte al migdia, de 12 a 14 h,
a l'entrada de la llibreria hi haurà
Jordi Nogués, Marina Martori, Mónica Pérez, Luna Miguel, Andrea
Lucio i Jordi de Miguel, l'economista Santiago Niño-Becerra i l'advocat Gonzalo Boye.
A la tarda, de 18 a 20 h, serà el
torn de Rafel Nadal, Víctor Amela,
Sílvia Soler, Care Santos, Marc Artigau, Maria Barbal, el cantant Gerard
Quintana i l'esportista Núria Picas.

Crear una escola
que respongui a la
singularitat de cada alumne
potenciant el descobriment
de les seves capacitats
des de la pròpia curiositat
i motivació.

els alumnes...
Protagonistes del
seu aprenentatge
Desenvolupant competències
emocionals com la ﬂexibilitat,
l’adaptabilitat, la creativitat, el
pensament crític, la cooperació
i la comunicació.
Change makers
Volem crear futures persones
adultes que siguin capaces de
generar canvis positius al seu
entorn.

queses també acollirà una presentació
dissabte. Serà la del llibre de poemes,
contes i altres textos per riure Quin embolic! (Eumo Editorial), de Vanesa Amat,
M. Carme Bernal i Isabel Muntañá.

D'altra banda, avui, dijous (19 h),
La Gralla acull també la presentació del llibre Gust de cacau (Viena
Edicions, 2019), de Roger Torres i
Graell, amb la presència del mateix
autor i del periodista Jordi Viader.

La granollerina Dolça María Martínez presentarà avui, dijous (18.30 h),
el recull poètic El bosque de los 100 acres (Letrame Editorial). L'acte
tindrà lloc a les instal·lacions del Cemav. Aquest és el primer llibre de la
jove autora, apassionada de la poesia amorosa.

1 sola línia per curs (màxim 16 nens/es per aula)

pensament
crític

comunicació

Atenent a la singularitat

Espais i recursos adaptats
Màxim aproﬁtament de la comunitat educativa

Model STEAM
(Science, Technology, Engineering,
Arts & Maths)

Innovem pedagògicament buscant un procés
d’aprenentatge vivencial i signiﬁcatiu.
Activem la curiositat, la creativitat,
l’anàlisi i el treball en equip

Pla d’estudis trilingüe
50% d’hores anglès,
25% en català i 25% en castellà
Atenció individualitzada

Oferim una comunicació família-escola
que permeti conèixer en tot moment
el procés tant maduratiu com
d’aprenentatge dels alumnes

Una escola oberta i pròxima

n La llibreria L'Espolsada de les Fran-

'El bosque de los 100 acres' al Cemav

Obrim una porta
al FUTUR
què volem?

'QUIN EMBOLIC!' A
L'ESPOLSADA DISSABTE

Receptiva a les necessitats de les famílies

educació
emocional

creativitat

Cada alumne
tindrà un
futur singular
que nosaltres
ajudarem
a construir
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DANSA UNA DE LES GRANS PARTITURES DE TXAIKOVSKI SONARÀ A GRANOLLERS

L'ESBART CELEBRA LA DIADA AMB ZERUTXU DANTZA TALDEA

El Ballet de Moscou presenta
'La bella dorment' al TAG
GRANOLLERS. El Teatre Auditori de

Granollers (TAG) rep diumenge la
companyia Ballet de Moscou amb
l'espectacle La bella dorment, una
de les grans partitures per a ballet de Txaikovski, juntament amb
El Llac dels Cignes i el Trencanous
–que també s'han pogut veure al
TAG–. L'edulcorat conte de Perrault
en què es basa queda compensat
per una música inspirada, lluminosa i amb una coreografia, la de
Marius Petipà, que va aconseguir
un model mai superat d'una obra
mestra del ballet clàssic, amb passatges antològics d'escenes d'acció
i una veritable exposició acadè-

ballet de moscou

BALLARINA PRINCIPAL

mica de dansa. L'epectacle, sota la
direcció de Timur Fayziev, comptarà amb els millors solistes que
integren el Ballet de Moscou, en el
qual hi ha Cristina Terentiev, Alexei
Terentiev i Aleksandr Petritxenko.
Fayziev, que es va iniciar professionalment a la dansa el 1965, va ser
el fundador del Ballet de Moscou
el 1989. La bella dorment consta
de cinc escenes repartides en dos
actes de 60 i 45 minuts respectivament i un descans de 20 minuts.

Dv 12 d'abril, 20 h
Teatre Auditori Granollers. Preu: 45 €

xavier solanas

La dansa basca acompanya l'Esbartiada
El grup Zerutxu Dantza Taldea del municipi basc de Markina-Xemein
va participar dissabte de la 16a Esbartiada, la diada de l'Esbart Dansaire
de Granollers, que va incloure una ballada conjunta a la Porxada. Hi van
ser tots els grups de l'entitat –Espardenyes, Faixes i Barretines, Cos de
Dansa i Veterans–.

El taller comunitari La Bugada
presenta l'espectacle final
La Bugada és un taller de creació col·lectiva que recrea metafòricament
la trobada íntima i còmplice entre les dones que rentaven la roba a mà
en un safareig públic. Després d'una desena de sessions, divendres (19
h) al CAM de Roca Umbert es presentarà l'espectacle final que s'hi ha
treballat i que du per títol, precisament, La Bugada.

TEATRE 'ELS RÚSTEGUES', PREMI DE LA VOTACIÓ DEL PÚBLIC

L'osonenc Pierrot guanya
el Festival dels Amateurs
LES FRANQUESES. Pierrot Teatre,

de Centelles, amb l'obra Els Rústegues, s'ha endut el premi Votació
de l'espectador valorat amb 600
euros, de la Mostra d'Arts Escèniques Festival dels Amateurs.
La companyia osonenca va rebre
el reconeixement popular diumenge coincidint amb la cloenda

de la 13a edició del Festival, en
la qual va representar-se Othello,
de la companyia professional Les
Antonietes, al Teatre Auditori de
Bellavista. En aquesta edició, al
Festival dels Amateurs han participat sis companyies d’arreu de
Catalunya, entre les quals Toc Toc
Teatre Laurona de Llerona. i
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FOTOGRAFIA EL PROJECTE 'MARE MEVA!' HA ARRIBAT A LA QUARANTENA DE FOTOGRAFIES

Jordi Ribó amplia els retrats de
dones grans i clou l'exposició

MÚSICA LA 29a EDICIÓ HA COMPTAT AMB 14 DIRECTES
toni torrillas

JORDI RIBÓ

Django Bates tanca el Festival de Jazz
LOLA FONT VIROLÈS
Aquest dijous el fotògraf
Jordi Ribó posa punt i final a l'exposició que des
de mitjans de març hi
havia el seu estudi, Mare
meva!, inaugurada amb
26 retrats de dones granollerines que volten els
90 anys. La mostra, però,
s'ha convertit en un projecte més ampli que ara
es clou amb una quarantena de retrats a altres
granollerines de 90 anys
–a les imatges–. Les fotografies mantenen el mateix esperit vital de les

MARCELINA GÓMEZ PAITUVÉ MERCÈ VALLCORBA PINEDA TERESA BARÓ BASSAS

Una big band formada per universitats de música d'Europa i dirigida pel
reconegut Django Bates va cloure divendres la 29a edició del Festival de
Jazz de Granollers, que ja comença a preparar el certamen de l'any vinent,
especial en fer un aniversari rodó. De moment, enguany, l'escenari del
Casino ha vist passar, entre d'altres, Carme Canela i Joan Monné, Carola
Ortiz, Marco Mezquida i Vicenç Solsona.

El Gra convoca l'[És] Música
MONTSERRAT CAMP

TERESA ILLA FONT

CARMEN ESPAÑOL

primeres de la sèrie, amb
aquestes dones sempre
somrients, i que han vis-

cut "etapes i records, i
cada dècada és important", recorda Ribó. "Ha

estat un plaer retratar
la seva dignitat", diu el
fotògraf.

PILARÍN BAYÉS
PARTICIPA A LA FESTA
DE LA PRIMAVERA

LES FRANQUESES. Festes Laurona i el
Consell del Poble de Llerona van rebre
la primavera amb una festa diuemnege
en una zona verda del poble –enguany
a l'estrenat parc del Falgar–. La festa
va incloure un taller d'il·lustració que va
comptar amb la participació de la il·lustradora Pilarín Bayés. També va visitar el
parc l'ambientòleg Martí Boada.

ajuntament

El Gra ha obert les inscripcions al
concurs musical [És] Música, destinat a grups de música novells o
semiprofessionals de Granollers
i la comarca. El certamen pretén
identificar i donar suport a les iniciatives musicals de grups joves.
Les persones interessades a participar-hi poden apuntar-s’hi fins al
25 d’abril, a les 20 h, tot presentant
la documentació i una instància a
l'OAC o bé, si es disposa de certificat digital, virtualment a través de
de www.granollers.cat/ovac.
El concurs es divideix en dues

categories: [És] Música, dirigida a
grups integrats per joves d’entre 18
a 30 anys –premiat amb una actuació al Musik N Viu i 1.000 euros–; i I
[És] Música, adreçada als grups formats per joves d’entre 12 i 18 anys
–premiat amb una actuació dins del
marc de la programació del Servei de Joventut, 10 hores de bucs
d’assaig, la gravació d'un assaig en
directe, i un xec-regal per valor de
100 euros en material musical–.
El concurs es farà dissabte 18
de maig a les places Can Trullàs,
Església i Folch i Torres.

Concert catalano-rus del dia de Rams

Diumenge (18 h), la Fundació Pro Música Sacra Granollers organitza un
concert del cicle La Música del Cel que, en coincidència amb Diumenge
de Rams, durà per títol Amb branques de gatsaule, en referència als salzes que els cristians ortodoxos russos usen com a palma, i que anirà a
càrrec del quartet vocal Catalinka –amb components rusos i catalans, i
un repertori que fa un recorregut per la música sacra ortodoxa–.
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JOCS AQUESTA ERA LA TERCERA EDICIÓ AL CENTRE CULTURAL DE BELLAVISTA

Programació Esportiva

L'Open Internacional de Cub
de Rubik ha tingut 86 jugadors
JORDI GANDUXÉ

LES FRANQUESES. La tercera edició

del campionat internacional Les
Franqueses Open 2019 de Cub de
Rubik World Cube Association, celebrat el cap de setmana al Centre
cultural de Bellavista, va comptar
amb 86 participants de 6 nacionalitats. Aquest campionat internacional acompanya el campionat local,
que es va celebrar el 22 de març.
La competició internacional va
incloure 15 modalitats diferents. Els
primers classificats van ser Juliette
Sébastien en 2x2x2 i 3x3x3; Mauro
Moises López en 4x4x4 i 5x5x5; Clément Cherblanc en 6x6x6; Antonio
López en 7x7x7; i Berta García Parra en 3x3x3 Blindfolded. En 3x3x3
Fewest Moves va guanyar Noé
Bourdon; en 3x3x3 One-handed
Juliette Sébastien; en Megaminx,
novament Juliette Sébastien; en Pyraminx, Alberto Pérez de Rada Fiol;
en Clock, Raúl Serrano Martínez; en

CONCENTRADA Una de les joves guanyadores a la competició internacional
Skewb, Noé Bourdon; en Square-1,
Clément Cherblanc; i en 3x3x3 Multi-Blind, Berta García Parra.
Pel que fa al 3r Campionat Local
Les Franqueses Open 2019 van
prendre-hi part 14 participants, la
majoria del municipi. Els guanya-

Els armats tornen a Sant
Esteve per Diumenge de Rams
Diumenge arrenca la Setmana
Santa amb la tradicional celebració de Diumenge de Rams, una de
les convocatòries més concorregudes pels veïns. A Granollers, la
parròquia de Sant Esteve beneirà
palmes, llorers i palmons diumenge (12 h) a la plaça de l'Església.
Per tercer any s'ha recuperat una
doble tradició: el pregó de Rams
i Setmana Santa i els armats. A
més, les corals de Puericantores
cantaran mentre es fa la benedicció, i també es vendran ensaïmades solidàries amb Càritas.

FUTBOL
DIUMENGE 14 D'ABRIL,
Hora: 12.00 h
REUS DEPORTIU, SAD C.F.
EC Granollers
Lloc: Estadi Municipal C.F. Reus (Reus)
amb Emma Muntané

A les Franqueses, les parròquies
de Santa Eulàlia de Corró d'Avall i
Santa Maria de Llerona també beneiran palmes i palmons a la sortida de missa, diumenge al migdia.

Parròquia oberta

D'altra banda, divendres, coincidint amb la celebració de l'Open
Night, els joves de la parròquia de
Sant Esteve de Granollers oferiran
dues sessions de salsa solidària
destinada a Càritas a la plaça de
l'Església, i el temple tindrà les
portes obertes fins a mitjanit.

dors van ser en la categoria 3x3
Veterà, Artur Miralles (1r), Erik
Subirats (2n) i Xènia Subirats (3a);
en 3x3 Novell, Celia Carrión, Pau
Castan i Ariel Mangas; en 2x2, Dani
Diaz, Astrid Mangas i Laura Espada,
i en Pyramix, Júlia Raimundi.

El centre cívic
Nord acull un
taller de vi de nous
GRANOLLERS. Membres de la Coo-

perativa Tres Cadires de les Terres de Ponent ensenyaran avui,
dijous (19 h), al centre cívic Nord,
a elaborar el vi de nous, un licor
tradicional molt popular a Catalunya abans de l'arribada de la
fil·loxera. L'activitat, a la qual cal
inscriure-s'hi presencialment, enceta la programació d'actes Viu la
primavera de la Xarxa de Centres
Cívics, que s'allargarà fins al 15
de maig amb propostes de tallers,
música i poesia.

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 11 al diumenge 14 de març
Dijous

19º

Divendres

8º

20º

8º

Dissabte

18º

7º

Diumenge

16º

6º
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AGENDA

Taller amb microscopi
El Museu de Ciències Naturals organitza diumenge
(11 h) un taller familiar sobre vida microscòpica, en què
es descobriran els microorganismes que viuen a l'aigua
d'estanys i rius. El preu és d'1 euro per a infants i 3 per a
adults. Cal reservar a reserves@museugranollersciencies.org.

GRANOLLERS
DIJOUS, 11
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès
19 h Centre cívic Nord
Viu la primavera. Taller de vi de nous
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Gust de Cacau,
de Roger Torres
19 h Restaurant Anònims
Presentació del llibre Una sonrisa
maravillosa, de Rosa Serra
20 h Cinema Edison
Conociendo a Astrid
DIVENDRES, 12
17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller de Pasqua
18.30 h Botigues i carrers del centre
Open Night
19 h Cinema Edison
La mujer de la montaña
19 h CAM. Roca Umbert
Espectacle final del taller comunitari
de moviment La Bugada
20 h Teatre Auditori de Granollers
La bella dorment, a càrrec del Ballet
de Moscou
20 h Cinema Edison
Conociendo a Astrid
DISSABTE, 13
10 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Taller d'enquadernació
10 h Botigues i carrers del centre
Open kids
12 h Llibreria La Gralla
Signatura de llibres abans Sant Jordi
17 h Plaça de Can Trullàs
Campanya de donació de sang
17 h Plaça de la Porxada
Gran trobada de puntaires
18 h Llibreria La Gralla
Signatura d'autors
19 h Centro Cultural Andaluz
Abril, mes cultural

21 h Centre cívic de Palou
Ballada oberta de country
22.30 h Casino
Festa country
DIUMENGE, 14
9 h Centre cívic Nord
Caminada popular del barri de l'Hostal
11 h Museu de Granollers
Itinerari de ciutat. Palou. Paisatge rural,
paisatge cultural
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l'exposició Tu investigues
18 h Casino
Ball social
18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert Amb branques de Gatsaule,
cants de l'església ortodoxa
18 h Cinema Edison
La mujer de la montaña
DIMARTS, 16
10 h Centre cívic Palou
Taller de cuina
17 h Centre de Normalització
Lingüística del Vallès Oriental
Partides de scrabble en català
DIMECRES, 17
17 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta

Voltem per l’entorn

La Garriga du Ivette Nadal
i Frans Cuspinera a la Doma
arxiu

LES FRANQUESES
DIJOUS, 11
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista
Teatre Musical. Grease
17.30 h Centre cultural Can Ganduxer
Xerrada taller. Actituds per afavorir
els aprenentatges dels fills i fills
17.30 h Gimnàs Escola Joan Camps
Taller pràctic de remeis naturals
17.30 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
19 h Sala de plens de l'Ajuntament
Presentació del nou llibre de
la Col·lecció Les Franqueses. Del somni
republicà a la foscor de la dictadura.
Francesc Montserrat Fontcuberta
20 h Centre cultural de Marata
Trobem-nos i parlem-ne.
El feminisme ho pot canviar tot
DIVENDRES, 12
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Màgia matemàtica
19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Escenifica't amb joves creadors
DIUMENGE, 14
9 h Rambla de la carretera de Ribes
Gran clàssica de primavera
de la Unió Ciclista Les Franqueses

ARSÈNIC I ROCA UMBERT ENCAREN LA SISENA EDICIÓ

Convocat el concurs Microteatre
Arsènic i Roca Umbert han convocat la
sisena edició de Microteatre, el concurs
de guions teatrals breus per estimular la
creació escènica entre dramaturgs novells i joves intèrprets. En aquesta ocasió
els guions teatrals hauran de girar a l’entorn de la idea I ara què?
Els textos hauran de ser escrits en català, ser originals i no haver estat presentats en cap altre concurs ni representats.
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Cada autor hi podrà participar amb un
text i la presència de personatges femenins decantarà la balança en cas d'empat.
Les bases (www.rocaumbert.cat / www.
arsenicreacio.cat) especifiquen que els
textos han de poder ser representats per
un màxim de tres intèrprets d'entre 16 i 25
anys, i que no duraran més de 20 minuts.
El termini per presentar-se al concurs
acaba el dia 19 de juliol de 2019.

El darrer concert del cicle Terra de Sons de la Garriga, organitzat per La Gatzara
amb la col·laboració de l'Ajuntament, es clourà dissabte (22 h) amb el concert a
La Doma de la cantautora granollerina Ivette Nadal i el garriguenc Frans Cuspinera.
A finals del 2018 Nadal va presentar l'espectacle i disc Arquitectura primera amb
el compositor i multiinstrumentista Pascal Comelade, una revisió personal de les
seves cançons més representatives amb nous arranjaments, que sonaran també
a la Garriga. A més, Cuspinera durà el seu folk català a la Doma, amb la seva veu
característica que sovint dibuixa florides influències del flamenc. El cantautor
garriguenc hi presentarà el seu primer disc, Garoina, amb el quan ha fet gira i
gràcies al qual ha guanyat el premi Carles Sabater a la millor cançó en català de
l’any. Les entrades tenen un preu de 6 euros.

Exposicions
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 març de 2019
No em va fer Joan Brossa, de
Cabosanroque. Fins al 5 de maig
Sant Jordi entre al Museu.
Fins al 28 d'abril
Mirades i diàlegs. Permanent.
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Fonts del Montseny. Fins al 12 de maig
Centre cívic Can Gili
I tu balles amb violència?

Fins al 25 d'abril
Llibreria La Gralla
Bosc endins. Il·lustracions de
Clara Sáez. Fins al 5 de maig
Agrupació Excursionista
Exposició del 14è concurs
fotogràfic: La muntanya.
Fins al 26 d'abril
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
ZNT (c. Barcelona, 16)
Theme Parck 66, de fotografia
analògica d'Anne Roig.
Fins a l'11 de maig
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