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ELECCIONS 26-M

ONZE CANDIDATURES OPTARAN A L'ALCALDIA
DE GRANOLLERS DESPRÉS QUE LA ULTRADRETA
DE VOX NO HAGI POGUT CONFORMAR LLISTA 14 a 17

MEDI AMBIENT

CREIX LA POBLACIÓ DE PORCS SENGLARS
QUE S'APROPEN ALS NUCLIS URBANS MALGRAT
QUE SE N'HA AUGMENTAT LA CAÇA 12 i Editorial

POLÍTICA ELS COL·LEGIS ELECTORALS DE LA CIUTAT OBRIRAN DIUMENGE A LES 9 H I PERMETRAN LES VOTACIONS A LES ELECCIONS GENERALS FINS A LES 8 H 3

Uns 45.000 veïns cridats a les urnes

Els comicis per triar la composició del Congrés i el Senat de l'Estat espanyol arriben un mes abans de les municipals

SANT JORDI VENÇ LA PLUJA

36 i 37

xavier solanas

EDUCACIÓ

L'Institut Celestí Bellera es converteix
en un museu sobre música i segones
avantguardes per celebrar el
20è aniversari del batxillerat artístic 6

MOBILITAT

Prova pilot per ampliar la línia L21
de bus urbà per fer-la arribar al
polígon Palou Nord i augmentar-ne
la freqüència de pas en hores punta 8

ENTREVISTA per Santi Montagud
MONTSERRAT PONSA

Activista per la pau i periodista

"Pujol és una gran persona.
Ell. No la Marta i els seu fills"
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EN PORTADA

45.119 granollerins cridats a triar el Congrés
Diumenge, els ciutadans podran votar de 9 a 20 h als col·legis electorals, també per conformar el Senat
Diumenge, 45.119 veïns i veïnes
podran votar a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, entre
els 43.489 residents que consten
al cens electoral i els 1.630 granollerins que viuen fora de l'Estat.
Amb uns comicis avançats a causa de la feblesa del govern socialista –sorgit de la moció de censura
al PP arran d'un nou escàndol de
corrupció–, les incògnites tornen a
girar a l'entorn de quines majories
es podran constituir per governar
l'Estat. De fet, les eleccions del
desembre de 2015 van resultar
innòcues, de manera que es van
haver de repetir el juny de 2016
després de la incapacitat durant
mesos de formar un govern. El
mandat sorgit dels darrers comicis s'ha mostrat també inestable
arran de l'augment de representativitat de nous partits que han fet
trontollar el bipartidisme.
Ara, a més, la irrupció de l'extrema dreta –palesada a les passades eleccions andaluses– ha posat
en guàrdia els partits de centre
i esquerra, que volen evitar un
pacte del tripartit de dretes –PP,
Cs, Vox–. Així, PSOE apel·la a un
vot útil per aturar el partit ultradretà, un argument que també
ha emprat Podemos i els partits
catalans sobiranistes que, a més,
insisteixen en la necessitat de ser
forts a Espanya per avançar en
l'objectiu de l'autodeterminació.
En aquest marc, les granollerines
Ada Parellada i Montserrat Ponsa
formen part en els números 11 i
21 de la llista de JxCat, mentre que
el franquesí Rafael Bernabé és el
número 18 d'En Comú Podem.
A més, diumenge també es triaran els membres del Senat. La
granollerina Araceli Orellana forma part de la llista dels comuns i
Podemos, com a suplent. i M.e.

RESULTATS ELECTORALS AL CONGRÉS 2011 - 2016
GRANOLLERS 2016
22,44%
6.421 vots

ESTAT 2016
33,03%

EN COMÚ PODEM*

137 diputats

22,66%

18,38%

PSC - PSOE

85 diputats

16,82%
4.813 vots

ESQUERRA

71 diputats

4.229 vots

CONVERGÈNCIA

5.260 vots

14,78%
12,54%
3.588 vots

11,67%
3.338 vots

PARTIT POPULAR
CIUTADANS

21,1%

26-J
*EN COMÚ PODEM.

Forma part de la candidatura
al congrès de PODEMOS
En el marc d'EN COMÚ PODEM
hi ha l'antiga ICV-EUiA

GRANOLLERS 2015

13,05%

32 diputats

2,01%

CDC

8 diputats

ESTAT 2015
28,72%

PARTIT POPULAR

22,01%

PSOE

69 diputats

20,66%

PODEMOS

13,93%

CIUTADANS

PSC - PSOE

90 diputats

16,08%

DiLL*

14,57%

ERC

40 diputats

14,26%

CIUTADANS

10,44%

PARTIT POPULAR

4.450 vots
4.356 vots
3.188 vots

GRANOLLERS 2011
31,75%

123 diputats

20-D

*DiLL: DEMOCRÀCIA
I LLIBERTAT.

Candidatura que va agrupar:
PDeCAT, DEMÒCRATES
i REAGRUPAMENT

9 diputats

2,39%

ERC

2,25%

DiLL

8 diputats

ESTAT 2011
44,65%

PARTIT POPULAR

28,76%

PSOE

CiU

186 diputats

27,08%

PSC - PSOE

110 diputats

19,59%

PARTIT POPULAR

11 diputats

7,54%

ICV-EUiA

16 diputats

6,15%

ERC-RCAT-CATALUNYA SI

8.845 vots
7.544 vots

5.456 vots
2.100 vots
1.713 vots

CIUDADANOS
ERC

17,71%
4.912 vots

PODEMOS

2,63%

EN COMÚ PODEM

5.410 vots

PSOE

9 diputats

22,99%
7.025 vots

PARTIT POPULAR

6,92%
4,17%
1,06%

3 diputats

IU
CiU
ERC
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SOCIETAT

El Col·legi Jardí celebra el dia de l'esport al carrer

Donació de sang a l'Escola Colors

L'alumnat de primària del Col·legi Jardí celebrarà dimarts el dia de l'educació
física al carrer. Serà a la plaça de la Porxada de 9 a 12.30 h i de 15 a 17 h. La jornada
reivindica la importància de l'activitat física i especialment de la classe d'educació
física en l'ambit escolar. Per donar visibilitat a l'acte, tots els cursos de primària
faran una petita sessió d'educació física d'uns 30 o 35 minuts de durada.

Avui, dijous, entre les 15.30 i les 20 h, tindrà lloc a les
instal·lacions de l'Escola Colors de les Franqueses la setena
edició de la campanya de donació de sang del centre, que
enguany porta per lema Mig litre, un somriure. La campanya
recorda que amb cada donació poden salvar-se tres vides.

EDUCACIÓ

Nova edició
del Mercat
de la Tecnologia
a Roca Umbert

L'ACTIVITAT FORMA PART DEL PROJECTE CULTURA EMPRENEDORA A L'ESCOLA

Els projectes més creatius,
a les cooperatives escolars
ajuntament

GRANOLLERS. Roca Umbert serà es-

cenari, dimarts al matí, d’una nova
edició del Mercat de Tecnologia,
una iniciativa per incentivar les
vocacions tecnològiques i millorar
l’ocupabilitat dels joves. En total
més de 600 alumnes de 2n d’ESO
dels instituts Escola Pia, Estel, Carles Vallbona, Celestí Bellera, EMT,
Marta Estrada i Antoni Cumella
passaran per les diverses activitats
organitzades, com tallers de robòtica, tècniques fotogràfiques, ceràmica i enregistrament digital.
A més, també hi haurà una part
de fira on l’alumnat exposarà treballs tecnològics que seran valorats
per un jurat. També s’ha produït
l'exposició Invents que van venir de
la Lluna, una mostra dels invents
més singulars, pràctics i curiosos
nascuts de la recerca especial que
es podrà visitar a la Biblioteca Roca
Umbert del 2 a l'11 de maig i, posteriorment, als instituts de la ciutat. A
més, una de les novetats d’enguany
és un premi adreçat a estudiants
que elaborin un projecte de recerca o de síntesi en l’àmbit tecnològic.
D’altra banda, per primera vegada, en aquesta edició hi haurà dos
tallers oberts a famílies amb infants de 6 a 12 anys a la biblioteca:
Fabricació d’un autòmat, i Construeix i fes volar el teu coet, que es
faran el 3 i 4 de maig respectivament (de 17.30 a 19.30 h).

PRESENTACIÓ L'alumnat de 5è i 6è de les escoles Granullarius, Lledoner, Salvador Llobet, Mestres Montaña i Joan Solans
GRANOLLERS. Uns 250 alumnes de

5è i 6è de primària van participar
dimecres en una nova trobada
de les cooperatives escolars, emmarcada en el projecte Cultura
emprenedora a l'escola, impulsat
per la Diputació de Barcelona. El
projecte pretén fomentar la cultura emprenedora al cicle superior
d’educació primària per desenvolupar-ne valors i capacitats com
l'observació, la creativitat, la responsabilitat, l'assumpció de riscos
i la presa de decisions, entre altres.
La iniciativaeaposta pel model
cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè aporta

un model de gestió democràtica i
participativa i reforça un vessant
de responsabilitat social.

Deu cooperatives

Els participants en la trobada eren
els integrants de les deu cooperatives que han participat enguany
en el projecte, procedents de cinc
escoles diferents: Crazy Kids i
Kriu-Kraks (Granullarius); Jumomi, Lledopro i Cankids (Lledoner);
Generació Solans (Joan Solans);
Mil i una idees i One Year Crafts
(Mestres Montaña), Supereco i Il·
lu world (Salvador Llobet).
Durant la trobada, els alumnes,

acompanyats dels seus professors,
van donar a conèixer els prototips
del seus productes i van intercanviar experiències. Les parades per
vendre'ls s'instal·laran al mercat
del dijous dels dies 6 i 13 de juny.
L’acte de presentació dels projectes va comptar amb el suport
en la sonorització dels alumnes
del curs de so i escenografia del
Centre Vallès, mentre que els estudiants del cicle formatiu de grau
mitjà d’activitats comercials de
l’institut Carles Vallbona van formar els alumnes en tècniques de
venda i van impartir tallers per
decorar la parada. i

UNIVERSITAT

Portes obertes
de la UVic per al
grau d'Enginyeria
de l'Automoció
La seu de Granollers de la Universitat de Vic – Universitat Central
de Catalunya (UVic-UCC) celebrarà
divendres, de 16 a 19 h, una jornada de portes obertes adreçada a
futurs estudiants del grau en Enginyeria de l’Automoció i a les seves
famílies. La jornada té l'objectiu de
donar a conèixer l’oferta formativa del grau, els serveis i recursos
que la universitat posa a l’abast de
l’alumnat i les instal·lacions, tant
l’edifici de Can Muntanyola com
el laboratori-taller de l’edifici de
la Unió Empresarial Intersectorial
(UEI). Durant la jornada el professorat del grau farà atenció personalitzada als interessats en aquests
estudis, que també rebran informació sobre la gestió acadèmica, com
el funcionament de les preinscripcions, el sistema de beques o les
matrícules, i sobre la vida universitària a la UVic-UCC: l’allotjament, el
Servei d’Esports o el Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària.
En paral·lel a la jornada de portes obertes, Roca Umbert també
acollirà el taller Viu el màrqueting!
(de 16 a 18 h), vinculat al cicle
formatiu de grau superior en Màrqueting i Publicitat, que impartirà el professor de la UVic Ignasi
Coll. El taller, pensat per apropar
els assistents a la realitat del món
laboral, tractarà el treball de màrqueting de les empreses.
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EDUCACIÓ TOT L'ALUMNAT DEL CENTRE VA PARTICIPAR EN UNA ACTIVITAT COL·LECTIVA DE CREACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL

ESBARJO, CULTURA I ESPORT

L'INS Bellera es converteix en museu
en els 20 anys de batxillerat artístic

Obertes les
preinscripcions
per a les activitats
de lleure d'estiu

La música de la segona meitat del segle XX i les segones avantguardes, protagonistes
x.solanas

GRANOLLERS. L’Institut Celestí Be-

llera va transformar-se dimecres,
amb motiu del 20è aniversari del
seu batxillerat artístic, en un gran
museu interactiu. Va ser en una matinal artística en què els 650 alumnes del centre, de tots els cursos,
van ser actors i participants de 28
pràctiques artístiques organitzades
per l'alumnat de segon de batxillerat artístic i que van girar al voltant
de les segones avantguardes.
Durant el matí, els estudiants de
batxillerat van introduir la resta
de l’alumnat en el corrent de les
segones avantguardes i en la música de la segona meitat del segle
XX, i per fer-ho van organitzar diferents itineraris amb un seguit de
propostes i pràctiques artístiques.
Entre d’altres, van exposar-se
les obres realitzades pels alumnes
de segon de batxillerat artístic i
escènic i una mostra sobre Brossa
dels alumnes de primer de batxillerat artístic. També hi havia activitats relacionades amb imatges
d'avantguarda i dedicades a les

MUSEU Els 650 alumnes del centre van participar en una activitat impulsada per l'alumnat de batxillerat artístic
arts plàstiques i la literatura, així
com música i actuacions de la segona meitat del segle XX, que van
ser protagonistes durant la segona part de la matinal.

A més, els alumnes disposaven
d’un document amb la ruta que
havien de seguir i d’un dossier
per recollir els sentiments i les
emocions provocades per aques-

ta activitat de creació artística. La
jornada cultural, organitzada per
commemorar l’aniversari del centre, també va comptar amb la visita de l’alcalde, Josep Mayoral.

Aribau i Amanda Biescas, de quart
d’ESO, que analitza des d'un punt
de vista biològic, químic i sociològic la diversitat bacteriana de la
pell humana i com afecten a la flora dèrmica determinats elements
externs, com el sabó de la dutxa o
l’aigua de la piscina entre d’altres.

El treball també va ser presentat a
l'Exporecerca Jove –premi del Parc
Científic de la UB– i a l’Espai Ciència del Saló de l’Ensenyament.
El segon treball, elaborat per
Nerea Duran i Emma Cobas, de primer de batxillerat, porta per títol
Projecte PODI: Prehistòria Oberta,
Diversa i Inclusiva, i estudia fins a
quin punt els materials didàctics
existents en l'àrea de la prehistòria són prou atractius per a
l’alumnat. En col·laboració amb la

Institució Milà i Fontanals (CSIC),
l'empresa Regirarocs i l'ONCE s'ha
treballat en la creació d'un seguit
d'activitats didàctiques centrades
en la prehistòria i pensades perquè arribin a la població més diversa possible. L’estudi se centra,
concretament, en aspectes relacionats amb el crani i les mandíbules
del homínids. El treball també va
participar en el YoMo (Youth Mobile) i a l’Espai Ciència del Saló de
l'Ensenyament.

Dues recerques del Vallbona,
exposades en una mostra belga
Dos treballs de recerca de l'Institut Carles Vallbona han estat seleccionats per participar a l'Expo
Science Belgique organitzat per les
Jeunesses Scientifiques de Bèlgica
i que té lloc a Brussel·les de divendres a diumenge. Un dels treballs
és Microbiologia i Esport, d’Ainara

Entre el 23 d’abril i el 12 de maig
es poden fer les sol·licituds de plaça per als casals d’estiu, activitats
esportives i itineraris per a infants
i joves d'entre 3 i 16 anys incloses
en el programa Fes-te l’estiu que
promou cada any l’Ajuntament
de Granollers, que enguany es faran entre l’1 i el 26 de juliol. Per a
nens i nenes de fins a 12 anys hi ha
previstos 5 casals d’estiu, 7 casals
d’estiu escolta, 8 estades musicals
i 10 activitats esportives diferents.
Per a joves de 12 a 16 anys hi haurà
20 activitats esportives per triar i
també 12 itineraris de tallers joves que enguany giraran al voltant
d'un fil conductor: Utopia o distopia? Compartir quin és el futur que
volem, com el volem i què hauríem
de fer per aconseguir-ho. En aquest
cas hi haurà dos blocs d'activitats:
dilluns i dimecres hi haurà tallers
de percussió, acrobàcies, do it
yourself, còmic i il·lustració i danses urbanes; i dimarts i dijous n'hi
haurà d'arts escèniques, creació
audiovisual, experimentació, cuina
creativa i programació digital.
Les preinscripcions per a tote les
activitats es poden fer per internet,
sense necessitat de certificat digital, o bé presencialment a l'Oficina
d’Atenció al Ciutadà del carrer de
Sant Josep. El 22 de maig es faran
públiques les llistes amb la informació provisional de les places assignades a l'OAC, el Servei d'Educació i el web municipal. A més,
també s'enviarà un correu electrònic a les persones que hagin facilitat una adreça en el moment de fer
la preinscripció. La inscripció definitiva s’haurà de formalitzar entre
el 31 de maig i el 7 de juny.
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Operacions auxiliars
de serveis administratius i generals

Inici acció formativa: 10 de maig 2019
 Sense nivell d’estudis requerits
 Classes: matins de dilluns a divendres
 Horari: de 8 a 14 h

En totes les accions formatives es realitzen
pràctiques en empreses i tots els alumnes
accedeixen a la nostra borsa de treball.

INTERESSATS TRUCAR AL:

93 879 43 14 (matins)
636 275 942
maria.canete@epiagranollers.cat
FORMACIÓ PROFESSIONAL

C. Guaiaquil, 54. Granollers

O INSCRIURE’S AL WEB:
https://sites.google.com/a/epiagranollers.cat/
epia-granollers/formacions
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MOBILITAT ELS AUTOBUSOS ENTRE CAN BASSA I L'HOSPITAL AUGMENTEN LA FREQÜÈNCIA DE PAS

SUCCESSOS EL SERVEI ES VA RESTABLIR DESPRÉS DE CINC DIES

Prova pilot per ampliar la línia
L21 fins al polígon de Palou Nord

Un robatori de cable
deixa sense telèfon
veïns de les Franqueses

X.L.

GRANOLLERS. Dimarts va comen-

çar una prova pilot per ampliar
la freqüència de pas i el trajecte
dels autobusos urbans de Granollers i la conurbació de la línia
L21, entre Can Bassa i l'Hospital.
Les modificacions, que coincideixen amb l'ampliació de l'itinerari
fins al polígon de Palou Nord, es
mantindran com a mínim fins al
21 de juny, quan se n'avaluarà el
funcionament i la viabilitat.
La prova pilot consisteix en
l’ampliació d’un autobús a les hores punta del matí (de 7.50 a 11 h)
i de la tarda (de 15.50 h a 19.40
h) per reduir el temps d'espera en
aquestes franges de 30 minuts a
20 minuts i també millorar la puntualitat del servei.
L’inici de la prova pilot coincideix amb l'ampliació de l’itinerari
d’aquesta línia en 400 metres per
donar cobertura als establiments
comercials de la ronda Sud i al

LES FRANQUESES. Un robatori de

NOVES PARADES El nou recorregut incorpora cinc noves parades
polígon industrial de Palou Nord.
Aquest fet comportarà la inclusió
de cinc noves parades a la línia:
als carrers de les Tres Torres, de
Lluís Companys (dues parades),
de Palautordera, i a la cantonada
camí de Can Bassa i Camí Ral amb
Camí de Can Bassa.

L'assemblea de la ronda
Sud reprèn els talls a la via
GRANOLLERS.

L'Assemblea Integradora de la Ronda i Sud de
Granollers tornarà a tallar parcialment la ronda Sud aquest dijous a la tarda, de 18 a 19 h, per
protestar per la contaminació que
genera l'elevat pas de vehicles
per la via, especialment vehicles
pesants. Amb aquest nou tall, que
s'afegeix als més de 80 que ja acumula la plataforma veïnal des de
fa més d'un any, es reprèn a la
mateixa ronda Sud el calendari

de mobilitzacions després d'unes
setmanes de parèntesi en què les
protestes van traslladar-se forçosament al carrer Marie Curie i Esteve Terrades.
A començaments de març, el
Departament d'Interior de la
Generalitat denegava el permís
a l'Assemblea Integradora de la
Ronda i Sud de Granollers per fer
els habituals talls de trànsit a la
via. La Generalitat limitava aleshores la possibilitat de fer con-

D'aquesta manera, per tant, la
L21 passa a desviar-se del carrer
de Francesc Macià pel carrer de
les Tres Torres en lloc de seguir
per la carretera de Masnou en
sentit a Can Bassa, barri on s'accedirà ara des del polígon industrial
de Palou Nord.
centracions entre les cruïlles de
la ronda amb els carrers Esteve
Terrades i Francesc Macià, però
sense tallar els carrils de circulació de vehicles. La plataforma denuncia des d'aleshores que cada
cop se'ls demanen més requeriments per poder concentrar-se, i
lamenta que la Policia Local hagi
identificat en més d'una ocasió
alguns dels veïns que participen
en els talls. Igualment, l'Assemblea també lamenta que la Generalitat "tingui més en compte
els perjudicis econòmics per a
les empreses i establiments comercials de la zona que no pas
el dret a manifestació i la salut
dels ciutadans".

cable de fibra òptica a la zona de
la carretera de Ribes i la carretera
de Cànoves, per on circula la línia
telefònica que dóna servei a Marata, part de Llerona i la urbanització Milpins, va ser la causa de
l'avaria telefònica que van patir
desenes d'usuaris els dies previs
als festius de Setmana Santa. Veïns de Marata, Llerona i Milpins
van denunciar a començaments
de la setmana passada que una
avaria en la línia telefònica els
havia deixat sense línia fixa de

telèfon durant almenys set dies,
de dissabte a divendres, tot i que
alguns veïns han trigat molt més a
poder accedir novament al servei.
A finals de la setmana passada,
operaris de l'empresa distribuïdora van instal·lar una nova tirada de cable de fibra òptica i van
començar a retornar el servei de
telefonia fixa als veïns afectats,
bona part dels quals han denunciat durant la setmana falta d'informació i d'atenció per part de la
companyia, així com la lentitud en
el restabliment del servei.

L’Audiència Provincial de Barcelona jutja aquesta setmana sis persones, algunes amb antecedents
penals, acusades de robatori amb
violència, lesions i danys a un veí
de les Franqueses el 23 de novembre de 2016. Segons la Fiscalia, les
sis persones van participar aquell
dia en un robatori amb violència
en una casa de les Franqueses.
Un dels acusats va adreçar-se al
propietari i, després d'iniciar una
conversa per guanyar-se la seva
confiança, va clavar-li un cop al
cap i va deixar-lo inconscient. Els
acusats, que portaven màscares
per amagar la seva identitat, van
lligar la víctima de mans i peus,
van col·locar-li una tovallola al cap
per impedir que pogués veure-hi,
van propinar-li cops i van amenaçar-lo amb un ganivet de grans
dimensions per tal de sostreure-li

diners i objectes de valor. Entre els
elements que van robar hi havia
instruments, taules de so i material d’estudi musical, així com joies,
2.600 euros i una furgoneta que
posteriorment van cremar.
Ara la fiscalia demana entre dos
anys i mig i sis anys i mig de presó
per als acusats de danys, lesions
i robatori amb violència. D’altra
banda, a més dels sis presumptes autors del robatori, l’Audiència també jutjarà dues persones
més acusades de vendre posteriorment el material robat, com
guitarres elèctriques i material
d’àudio i so, per a les quals es demanen penes d’entre un any i nou
mesos i dos anys i mig de presó
pel delicte de receptació. A més,
als acusats també se’ls demana
que abonin 12.160 euros pels
béns sostrets i no retornats.

L'assalt amb violència a
casa d'un franquesí, a judici

dj, 25 abril 2019
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POPULAR LA MARXA ARRENCARÀ DISSABTE A LES 18 H DES DE L'ESCOLA, TOT I QUE TAMBÉ HI HAURÀ QUI LA COMENÇARÀ DES DE CASTELLAR I DES DE MONISTROL
escola pia

Tot a punt per la 25a caminada
a Montserrat de l'Escola Pia
GRANOLLERS. L'Escola Pia de Granollers, l'Ampa i Mou-te ja ho tenen tot a punt per celebrar durant
el cap de setmana la 25a edició de
la caminada a Montserrat. A partir
d'aquest mateix dijous a les 17.15
h els 500 participants a la marxa ja
podran començar a escalfar motors amb el brífing i el lliurament
de la bossa del corredor al gimnàs
de secundària, mentre que divendres (17.15 h) serà el torn de la
festa de sortida de la caminada
amb música en viu, berenar solidari i foto de grup al pati de l’edifici
de primària, amb entrada pel carrer Sant Josep de Calassanç. La ca-

minada arrencarà dissabte a les 18
h amb la sortida a peu dels caminaires més agosarats des de l'edifici de secundària de l'Escola Pia,
mentre que a les 22.30 h sortirà
l’autobús de davant de l’edifici de
primària per als qui facin el traçat
nocturn entre Castellar del Vallès i
Montserrat. Per als caminaires que
faran el traçat més curts, diumenge (8 h) sortirà un nou autocar des
de l'edifici de primària de l'escola
per enfilar cap a Monistrol.
En aquesta edició als punts
d’avituallament s’hi trobaran aliments aptes pels caminants amb
al·lèrgies i intoleràncies alimentà-

ries, i els caminaires gaudiran del
suport de dos fisioterapeutes federats que els acompanyaran durant
tot el camí. Així mateix, durant el
recorregut es recordarà als jugadors de l’Handbol Granollers accidentats l'any passat a l’AP-7.
D'altra banda, la caminada del
25è aniversari tindrà també una
iniciativa solidària, de manera que
part de les inscripcions –que valen
10 euros– es destinarà a una ONG,
enguany al Casal dels Infants del
Raval, una entitat que precisament
va fundar Enric Canet, promotor
de la primera caminada.
La caminada a Montserrat de

24a EDICIÓ Pujada des de Monistrol amb els més menuts
l'Escola Pia va néixer el 1992 proposada per l'escolapi Enric Canet
i només amb l'alumnat de secundària –de 2n d'ESO a batxillerat, i
el 2009 es va deixar de fer durant
tres cursos per manca de participació. El 2012 es va reprendre novament la marxa, aquesta vegada

oberta a tota l'escola i amb el recorregut iniciat des de Monistrol
per als més petits. Segons els càlcus dels organitzadors, en aquestes 25 edicions hi han participat
2.400 persones, s'han recorregut
90.000 km i s'han caminat unes
23.000 hores.

Inscripcions obertes VOTV estrena un
per a la caminada nou magazín per
de les Franqueses conèixer el territori
LES FRANQUESES. Fins al 5 de maig
estan obertes al web municipal i a
les oficines del Patronat Municipal
d'Esports les inscripcions per participar en la 17a Caminada Popular
de les Franqueses, una marxa de
19 km que tindrà lloc per l'entorn
natural del municipi el 12 de maig.
La inscripció té un preu reduït de
9,90 euros i inclou esmorzar, avituallaments, botifarrada, assegurança, un obsequi i el sorteig de diferents regals. Les fotos publicades
a Twitter amb l'etiqueta #caminadapopularLF19 també participaran
en un sorteig de dues nits d'hotel.

Defuncions

Granollers
15/04 Benita Risco Pajuelo
95 anys
16/04 Benita Flores Roque
93 anys
16/04 Tomás López Torres
86 anys
16/04 Juan Esteban Sanz
84 anys
17/04 Ramón García Herrerías 76 anys
17/04 Manuel Rodríguez Tejado 78 anys
17/04 Ana Arroyo Aguilar
83 anys
17/04 Juan-Bautista Campos S. 79 anys
18/04 Gumersindo Linarejos Alés 89 anys
18/04 Teodora Riaguas Alonso 82 anys
18/04 Ma del Carmen Encinas J. 99 anys

Vallès Oriental Televisió (VOTV)
estrenarà diumenge un nou programa produït per La Xarxa. Es
tracta d'Als 4 vents, un magazín
que tindrà nou capítols i que recollirà històries de vida i col·lectives
a través d'entrevistes, reportatges
i connexions en directe per copsar
l’opinió de la gent del carrer des de
diferents pobles i ciutats de Catalunya. L'espai s'emetrà cada diumenge a la televisió local de 18 a
20 h, i mostrarà activitats culturals
i lúdiques, farà visibles figures femenines i visitarà clubs de lectura
d'arreu, entre altres aspectes. i

19/04
19/04
20/04
20/04
20/04
20/04
21/04
21/04
21/04
22/04
22/04

José Rueda Padilla
José Vicente González
Josep Llobera Serra
Juan Gallego Gallego
Jaume Cañas Muñoz
María Víudez Martínez
Gladys del Carmen Farias
José Márquez Moya
Amelia Garrido Castro
Isabel Ruiz Bosch
Francisca Juan Parra

99 anys
58 anys
91 anys
80 anys
101 anys
94 anys
80 anys
94 anys
75 anys
87 anys
84 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

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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CONSULTORI MÈDIC

MEDI AMBIENT ES CALCULA QUE A LES FRANQUESES HI HABITEN UN CENTENAR D'EXEMPLARS DE MANERA PERMANENT

Més de 40 senglars abatuts en mig any
La Societat de Caçadors de les Franqueses alerta de la forta proliferació d'aquesta espècie
sara martínez

LES FRANQUESES. Una població es-

P.- És normal que després de
l’últim refredat –fa 20 dies–
estigui sense forces?
R.-No és una cosa estranya. Està
descrit el que s’anomena síndrome de la fatiga postviral o de
la fatiga postinfecció, i es tracta
d’una fatiga que pot aparèixer
generalment després d’una infecció de vies respiratòries altes. És una fatiga tant física com
mental que pot durar fins a un
mes després d’un refredat i que
és autolimitat.
P.- En ocasions, amb segons
quins moviments, tinc
sensació de vertigen. Hauria de
consultar-ho amb el metge?
R.-Seria bo que fes la consulta
per tenir més tranquil·litat, encara que la causa més comuna de
vertigen és el postural benigne,
que es produeix amb els canvis
posturals i molt comunament en
mirar cap amunt (vertigen de la
prestatgeria). Com el seu nom indica, és una entitat benigna.

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

timada de 100 senglars establerts
al municipi i 40 exemplars adults
abatuts durant la temporada, de
setembre a març. Aquestes són a
grans trets les xifres de la Societat de Caçadors de les Franqueses
just després de tancar la temporada de caça. La xifra de població
d'aquests animals és cada cop més
elevada, i per això cal trobar maneres de limitar-ne la població.
"Sabem que els caçadors no tenim bona fama, però la nostra
feina és imprescindible per regular la proliferació d'espècies
que malmeten conreus i que poden ser perilloses per a la gent",
explica Antoni Espadas, president
de la Societat de Caçadors de les
Franqueses. "Darrerament s'han
provat altres mètodes per limitar-ne la població, com l'esterilització, però no solen ser gaire
efectius", assegura. En el cas de
les Franqueses, s'estima que hi
ha un centenar d'exemplars localitzats en zones molt concretes,
com el bosc de Can Ramis, a Marata; l'entorn de Milpins, a Corró
d'Avall; o el pla de Llerona. "L'espai del Falgar sempre ha estat
ple de senglars i no serà estrany
que ara, un cop arreglat el parc,
n'hi continuï havent", diu Espadas, qui alerta de "possibles ensurts" als visitants d'aquest espai.
A més, es tracta d'una espècie
que darrerament ha canviat els
seus costums: està passant de ser
un animal de muntanya a viure
més còmodament a les planes, on
pot trobar aliment més fàcilment.
"Cada cop és més habitual trobar els senglars en zones urbanes, perquè el seu hàbitat natural cada cop és més restringit i es

Reconeixement

ACTE D'HOMENATGE
ALS CAÇADORS
MÉS VETERANS

Senglars a l'entorn de la riera Carbonell
Una família de senglars es passejava el cap de setmana a l'entorn de la riera
Carbonell, a Corró d'Avall, just davant de l'escola Guerau de Liost. La imatge
de senglars buscant menjar en entorns urbans és cada cop més habitual, i de
fet, no és estrany trobar-ne a les zones boscoses i a l'entorn del riu Congost.
veuen empesos a buscar menjar
i beure als espais urbanitzats",
cosa que augmenta els conflictes
amb les persones. Segons Espadas,
"fàcilment pot fer 30 o 40 km per
buscar menjar, i per això sovint
es veuen a les Franqueses animals que provenen de l'Ametlla,
Cardedeu o Samalús".

"Sabem que els caçadors
tenim mala fama, però la
nostra feina és necessària
per evitar problemes"
La Societat de Caçadors calcula
que en només quatre o cinc anys
la població de senglars al municipi ha crescut un 25%, i tot apunta
que ho continuarà fent a ritme ele-

vat "perquè és una espècie que
es reprodueix moltíssim".
A més, assegura, "és un animal
que si es veu amenaçat pot ser
molt perillós; té uns ullals molt
incisius". "Per això és millor no
acostar-s'hi i, sobretot, no donar-los menjar". A més d'afectar
conreus, el seu impacte és també notable a la carretera: el total
d'accidents causats per la irrupció
d'un senglar ha augmentat un 45%
els darrers cinc anys, segons dades
de la Generalitat. Per tot plegat,
defensa Espadas, "l'única manera
d'evitar problemes, tant als conreus com a les carreteres i a la
població en general, és organitzar batudes periòdiques que en
redueixin la població, sobretot
d'exemplars adults", i en aquest
sentit es treballa coordinadament
tant amb l'Ajuntament com amb

La Societat de Caçadors de les Franqueses celebrarà el 15 de maig al vespre un acte de reconeixement a set caçadors de més de 80 anys que han estat
vinculats a l'entitat els últims anys en
agraïment a la seva dedicació. L'acte,
que se celebrarà a les Franqueses per
primera vegada, tindrà lloc al Centre de
Recursos Agraris Can Font i comptarà
amb la participació de Sergio Sánchez
Mateu, president de la Federació Catalana de Caça, un col·lectiu que aplega
un miler d'entitats de tot Catalunya.

la Policia Local, els propietaris forestals i els pagesos per valorar les
necessitats de caça al municipi.
A les Franqueses, la Societat de
Caçadors sol fer una batuda cada
dissabte de setembre a març, a les
quals afegeix les batudes autoritzades fora de temporada amb permisos especials i les de caça menor
–dijous i diumenges, d'octubre a
març– per regular també altres plagues de fauna nocives per a l'agricultura, com els conills. Així mateix,
l'entitat també repobla sovint el
medi natural amb l'alliberament
de guineus, faisans i perdius entre
d'altres "per garantir la varietat
d'espècies al bosc i evitar la proliferació de plagues, ja que bona
part d'aquests animals són depredadors d'altres". L'agrupació
compta actualment amb 140 associats, dels quals una trentena són
de la colla del senglar. i x.l.
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Operari/ària de producció
Auxiliar de magatzem

Punts de Formació

Entrenant el lloc de treball

Moltes possibilitats d’inserció una vegada ﬁnalitzades les pràctiques
Adreçat a

Servei addicional

 Persones desocupades a partir de 18 anys
i sense cap requisit previ a nivell acadèmic.
 Acció formativa totalment subvencionada.

 L’alumne podrà obtenir el carnet de carretoner.
 L’alumne podrà obtenir el carnet de manipulació
d’aliments.
 Tots els alumnes queden inclosos a la nostra
borsa de treball.

Horari i durada
 Els matins de dilluns a divendres.
 Durada del curs: de maig a juny de 2019.
 Pràctiques no laborals: juny - juliol de 2019.
 En total: 290 h.

Sortides professionals
 Operari/ària de producció.
 Auxiliar de magatzem.

MÉS INFORMACIÓ A:

Competències generals
Realitzar activitats bàsiques de la gestió
de magatzem i manipulació.

Contingut general
 Activitats auxiliars de la gestió de magatzem.
 Preparació de comandes.
 Control d’inventaris.
 Gestió bàsica de magatzem.
 Ofimàtica de gestió.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

C. Guaiaquil, 54.
08401 Granollers
93 879 43 14

636 275 942

14

dj, 25 abril 2019

MUNICIPALS 26-M EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA VA PUBLICAR DIMECRES LES LLISTES PRESENTADES DE MANERA PROVISIONAL

Granollers té 11 candidatures a l'Alcaldia
Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura
de Progrés (PSC-CP)
1. Josep Mayoral Antigas
2. Alba Barnusell Ortuño
3. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla (ind.)
4. Andrea Canelo Matito
5. Francesc Arolas Pou
6. Mònica Oliveres i Guixer (ind.)
7. Jordi Terrades Santacreu
8. Gemma Giménez Torres (ind.)
9. E. Rodolfo Benza Alegria (ind.)
10. Maria Villegas Rueda (ind.)
11. Juan Manuel Segovia Ramos
12. M. del Mar Sánchez Martínez
13. Albert Camps Giró
14. Piedad Sanjuan Trujillo
15. Sergio Fernández Bernal (ind.)
16. Vanesa Jiménez Cano
17. Martí Herrero Piera (ind.)
18. Laura Mérida Laredo (ind.)
19. Jaime Soto Sánchez (ind.)
20. Natalia Terrón Vinagre (ind.)
21. Víctor Casado Serrano (ind.)
22. Antonia Hernández Esteban
23. David Vázquez Losada (ind.)
24. Raquel Fragusto Rodríguez (ind.)
25. Jordi Planas Maresma (ind.)
Suplents: Silvia Ribas, Albert Soler,
M. del Mar González Resina, Francisco Rubio, Montserrat Roca, Ana M.
Palé i Josep Pujadas Maspons

Granollers per la
independència - Primàries

1. Mònica Ribell Bachs
2. Joan Ricart Angulo
3. Carles Canet Estany
4. Oriol Vila Castelló
5. Maria Dolors Rovira Rosell
6. Andreu Ballús Santacana
7. Jordi Planas Bielsa
8. Estel Brugulat Rossello
9. Marc Sala Segales
10. Gemma MartInez Martos
11. Pere Illa Almirall
12. Maria Fe Codina Ortego
13. Joan Castellsaguer Piquer
14. Maria Lourdes Sanchez Merino

15. Arnau Bellavista Mogas
16. Joaquim Bosch Marcet
17. Nuria Mateu Olive
18. Joan Nadal Castells
19. Maria Goicoechea Utrillo
20. Daniel Vilar Roquet
21. Fanta Diamba Sylla
22. Maria Diumaro Saperas
23. Rafael Lopez Sanchez
24. Maria Lourdes Segales Miralles
25. Josep Maria Botey Gomez
Suplents: Montserrat Ponsa, Jordi
Guimet, Mercedes Saperas, M. Glòria
Julia, Joaquim Font, Jaume Sifre, Frederico Montmany, Montserrat Raich,
Josep Espinasa i M. Dolores Sitjes.

Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC-AM)

1. Núria Maynou Hernández
2. Pau Llobet Roura
3. Lorena Torró Garrido (ind.)
4. Enric Gisbert Tomàs (ind.)
5. Esther Vega Martínez (ind.)
6. Josep Canudas Villegas (ind.)
7. Laura Gonzàlez Gutiérrez (ind.)
8. Josep Maria Catot Rueda
9. Gisela Comas García (ind.)
10. Jett Edan Kirkerud (ind.)
11. Judit Alcayde Serrano (ind.)
12. Rafael Garcia Manzano (ind.)
13. Gavina Garcia Bonilla
14. Luis Salas Lavado (ind.)
15. Maria Sequero Vico Amores (ind.)
16. Xavier Pinyol Gros
17. Estel Armengol Ginesti (ind.)
18. Carles Leiva Forns (ind.)
19. Montserrat Estruch Brichs
20. Josep Padilla Romero
21. Yolanda Zamora López
22. Georgina Roca Ambròs (ind.)
23. Anna Sallés Muntané
24. Ferran Raga Serra
25. Pep Mur Planas
Suplents: Sheila Vidal, Joan Antoni
Cerdà, Francesca Balcells, Enric Pey,
Montserrat Gurí, Joan Sitjes, Dolors
Martínez, Manel Balcells, Isabel Alcalde i Chakir el Homrani.

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.

Granollers en Comú - En
Comú Guanyem (GEC-ECG)
1. Araceli Orellana Aranda
2. Esther Conte Pérez
3. Marc Collado Ramírez
4. Maria Elena Vázquez Gomez
5. Antonio Segura Bernal
6. Mario Rodriguez Prieto
7. Elena Maria Navarro Valencia
8. Nadia El kouche Souaai
9. Arsenio Del Barrio Pascual
10. Carlos Javier Tresgallo Cano
11. Maria Dolores Ruiz Galiano
12. Víctor Gómez López
13. Montserrat Maqueda Gonzàlez
14. Santiago Caramunt Fernández
15. Aurora Rebollo Rodríguez
16. Aliou Konte Balde
17. Mario Macías Lloret
18. Adoración (Dori) Romero Mirón
19. Juanjo Granero Carrión
20. Yolanda Hernández Olivar
21. Amadeo Sabaté Cama
22. Mari Valencia Valero
23. Maria Elena Puente Roca
24. Conchi Caruda Martinez
25. Paco Galán Gordillo
Suplents: Joaquin Xufré, Lluís Arquímedes (Paquito) Valencia, Cristina Tejedo, Soumia Bouassel, Inés
Macías i Rafael Piñero.

Familia y vida (PFyV)

1. Josep Cana Iglesias
2. Martí Mancila Muntada
3. Luis Quintairos Domenech
4. Anna Maria Muntada Batlle
5. Maria Teresa Ferrer Bel
6. Miquel Clotet Arrufat
7. Benjamín Belinchón Galofré
8. Vicente Tomas Serrano
9. Anna Clotet Arrufat
10. Francisca Gall Rius
11. Nicolas Huelva Carballido
12. Oriol Muñoz Navarro
13. Domingo Carreras Puig
14. Maria Begoña Lorenzo Blanco
15. Irene Poch Silva
16. Luis Muñoz Collado

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.

17. Pablo Quintairos Domenech
18. Jordi Casas Vicente
19. Fatima B. Casamitjana Aguilera
20. M. Mercedes Benítez Holgado
21. Juan Luis Del Rio Cebrián
22. Bernardo Dalmau Gacias
23. Enrique Torrella Corbera
24. Pilar Luzan González
25. M. Angeles Navarro Hortal
Suplents: Sense candidats.

Crida per Granollers - CUP
- Alternativa municipalista

1. Raquel Poveda Barea
2. Josep Maria Gontan Ferrer
3. Josep Manel Medina Casquet
4. Rosario Rodríguez Garcia
5. Sonia Angelats Arilla
6. Eduard Navarro Doménech
7. Anna Cirera Ligero
8. Montse Roura Llerda
9. Roger Vergés Cutrina
10. Jordi Bufí Raich
11. Anna Asbert Viaplana
12. Hilari Cuadriello Planas
13. Josep Sànchez Mejías
14. Cèlia Junqueras Pocorull
15. Alberto Segura Gómez
16. Eulàlia Saperas Llobet
17. Joan Gener Barbany
18. Neus Pujol i de Isidro
19. Oriol Foz Crespí
20. Xavier Guijarro Rubinat
21. Núria Ruera Duran
22. Francesc Armengol Mayà
23. Maria Cobeña Guardia
24. Arnau Torras Zamora
25. Maria Oliver Rec
Suplents: Mar Urbistondo, Josep
Torras, Oriol Puig, M. Isabel Martínez, Jaume Galve, Paula Fernàndez, Aleix Vidal, Verònica Manga,
Lluís Tuset i Oriol Barnet.

Podemos (Podemos)

1. Miguel Ángel Segura
Blázquez
2. Maria Nilda Villaverde Robledo
3. Kevin Hernandez Cabezali

4. Sandra Verdera Aradas
5. Abdenbi Zeroual Samadi (Ind.)
6. Jose Fradera Nogue
7. Sandra Pousa Martinez
8. Patricia Segura Ruiz
9. Raquel Sandoval Castro
10. Pedro Sampedro Viana
11. Zosimo Adrian Uceda Vilchez
12. Jose Antonio Mateo Moreno
13. Francisca Canturiense Morales (i)
14. Angel Calero Rosa
15. Montserrat Ruiz Cuesta
16. Ginés Valera Pinto
17. Jesús Peco Torres (independent)
18. M. de Begoña V. C. Gimeno (i.)
19. Francisco Castilla Sanchez (ind.)
20. Isabel Perez Victoria (ind.)
21. Oscar Naya Santos (ind.)
22. Joana Prunera Aragones (ind.)
23. R. Ismael Silva Arpiani (ind.)
24. Angelica Provisionato Billares (i.)
25. Jose Manuel Blanco Sanche
Suplents: Sense candidats.

Junts per Granollers (Junts)

1. Àlex Sastre Prieto
2. Laura Sabatés Ortega
3. Josep Maria Noguera Amiel
4. Amanda Ramos Gallego
5. Esther Lara Pérez
6. Anna González Espada
7. Mario Rodriguez de Lizana Catafal
8. Clàudia Escalé Garrell
9. Jordi Torras Perarnau
10. Marta Torrellas Vilà
11. Joan Brics Toneu
12. Alicia Monte Avant
13. Josep Aleix Agustí Canals
14. Joan Besson Blaya
15. Elvira Novellón Fitó
16. Jordi Domenech Castelló
17. Oriol Porta Maqueda
18. Meritxell Corberda Vilardebò
19. Miquel Vallelado Vila
20. Pasión González Sánchez
21. Esteve Puig Puig
22. Pilar Prieto Liébana
23. Simon Antonio Guzmán Melo
24. Eugenia Llonch Bonamusa
25. Jordi Torrents Romero
Suplents: Margarita López Bru, Ramon Anton, Marina López Vila i Salvador Pardo [continua a la pàg.16]

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

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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Obrim una porta
al FUTUR
què volem?
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.

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

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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MUNICIPALS 26-M EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA VA PUBLICAR DIMECRES LES LLISTES PRESENTADES DE MANERA PROVISIONAL
[ve de la pàgina 14]

Ciutadans - Partido
de la Ciudadania (Cs)

1. Enrique Meseguer Casas
2. Juan Manuel De Vargas Delgado
3. Jorge Pavón Álvarez
4. Elisabet Acedo Labat
5. Alicia Villasante Fernández
6. Miriam Chica Del Valle
7. Henry Portocarrero Arroyo
8. Alejandro Reus Anglada
9. Blanca Victoria Navarro Pacheco
10. María Isabel Delgado García
11. Rodrigo Sanz Álvarez
12. Ana Isabel Sánchez Zumaquero
13. Luis Miguel Del Pino Ariza
14. Antonia González Santos
15. María José García Chacón
16. Inmaculada Romero Jiménez
17. Carlos Álvarez Campo
18. Francisco Javier Carrillo Roldán
19. Montserrat Martínez Romero
20. Isabel Delgado Rivera
21. Ivan Meseguer Kumenius
22. Eva Brau Martínez
23. Antonio Luque Cuevas
24. Magadalena Díaz Santiago
25. María Jesús Díaz Santiago
Suplents: Sense candidats.

Som! Granollers

1. J. Miguel Acedo Labat
2. Javier Romano Andujar
3. Barbara Paroli Paroli
4. Alexandra Martinez Del Castillo
5. Daniel Acedo Labat
6. Francisco Novell Torralba
7. M. de los Ángeles Pizarro García
8. Luz Elena Lopez Bedoya
9. Javier Lorente Cuevas
10. Francisco José Cano Barranco
11. Christine Helene Rull Ciutat
12. Maria Isabel Arroyo Roca

13. José Segura Barranco
14. José David Rodriguez Rey
15. José Miguel Umbert Muñoz
16. Ofelia Diaz Ramos
17. Gema Sena Martinez
18. Abdelilah Gamraouni Ben Belhadj
19. Jose Rafael Selles Garcia
20. Esteban Garcia Garcia
21. Rosario Cantero Amor
22. Vanessa Pizarro Garcia
23. José María Lujan Such
24. Eric Romano Santoyo
25. Enrique Calpe Castillo
Suplents: Sense candidats.

Partit Popular - Partido
Popular (PP)

1. Jaime Gelada Jimenez
2. Javier Rojas Botella
3. Alejandro Esparza Martin
4. Mireia Rubio Encinas
5. Marlene Gonzalez Rojas
6. Kirian De La Torre Maldonado
7. Jorgina Samarra Pagés
8. Ana Vanesa Galan Sanchez
9. Jesus Ignacio Gonzalez Platero
10. Jaime Martinez Verdú
11. Maria Amparo Leyva de Haro
12. Salvador Gaixa Illa
13. Andy Moises Anglarill Zabaleta
14. Maria Rosa Toy Serrats
15. Angel Miguel Díaz Gallifa
16. Carmen Pariente Mira
17. Ana Romero Vargas
18. Olga Arredondo Perez
19. Manuel Díaz Carrillo
20. Xavier Rojas Villaescusa
21. María Jesús del Valle Lopez
22. Carlota Gelada i Reus
23. Juan Martínez Corbera
24. Pedro Vargas Morales
25. Fermín Gutiérrez Martínez
Suplents: Juan Pares.

FAMILIA Y VIDA I SOM! HO TORNEN A INTENTAR
n L'antiavortista Josep Canal i l'independent José Miguel Acedo han estat els
darrers en fer públiques les seves candidatures, el primer novament sota les
sigles de Familia y Vida, i el segon retornant al nom que ja va utilitzar a les
eleccions de 2011 –fa quatre anys es presentava amb el nom de Guanyem–. Els
persistents candidats, que compareixen a les urnes per tercera vegada, no han
obtingut mai representació –56 persones votaven Canal el 2015, i 712, Acedo–.

Vuit llistes competiran a les Franqueses
Candidatura de Progrés
(PSC-CP)
1. Juan Antonio Corchado
Ponce
2. Marta Reche Lavado (ind.)
3. José Antonio Aguilera Galera
4. Marta Sánchez Jiménez (ind.)
5. Juan Antonio Marín Martínez
6. Raquel Conrada Cortés González
7. Carlos Munzón Cruz
8. Verónica Garrido Gómez (ind.)
9. Antonio Jiménez Peñalver (ind.)
10. Laura Martínez Amores (ind.)
11. Juan Martínez Guevara
12. Saray Alpiste Quesada
13. Juan José Blanch Colmenero
14. M. Mar Gallego Garrido (ind.)
15. Idrissa Diallo Dieng (ind.)
16. Maria Angeles Sánchez Cuéllar
17. José Ramón López Correas
(ind.)
Suplents: Jesica Pérez, Francisco
Zarallo, Mohammed Laghni, M. del
Carmen Rodríguez, David Martos.

Imagina Esquerra En
Comú - Acord Municipal
(IEC-AM)

1. Rafael Bernabé Pérez
2. Imma Ortega Martí
3. Àngel Profitós Martí
4. Dolores Amaro Fitó
5. José Alexander Vega Sabugueiro
6. Elia Montagud Blas
7. Marc Montañès Lecina
8. Dolors Isart Roca
9. Quintin Valiente Gutiérrez
10. Nelsi Romero Buitrago
11. Àlex Carreras Altimira
12. Carme Ballús Molina
13. Eric Cejudo Cortes
14. Gemma Pedemonte Viader
15. Diama Mballo Swo
16. Fidel Membrive Sola
17. Núria Serra Maroñas
Suplents: Mireia Perarnau, Carlos
Macias, Sabina Vidal, Marc Castellanos, Victòria Sánchez, Germán
López, Ana M. Martínez, Joan Enric
de Sola i Sara Caballero.

Contigo Somos Democracia
(Contigo)
1. Margarita Pacheco Tena
2. M. Teresa Salmerón Valldeperas
3. Juan Carlos Estrada Sossa
4. Maria Pilar Vidigal Palacín
5. Diego Germán Martín Olmos
6. Francisco Perales Carmona
7. Andrea Perales Pacheco
8. Ricardo Hernández Alcalde
9. Dolores Alcántara González
10. Alex Sánchez Pacheco
11. Susana Pacheco Tena
12. Juan Saurina Roma
13. Francisco Chacón Iglesias
14. Elena Peso Toledo
15. Xavier Llavina Salmerón
16. Antonio Sanchez Navarro
17. Noelia Sanchez Solano
Suplents: Sense candidats.

Sal- Candidatura d'Unitat
Popular (Sal-CUP)

1. Maria Forns Roca
2. Eva Navarrete Bachs (ind.)
3. Jordi Rosàs Rodoreda (ind.)
4. Rosa Boté Viure (ind.)
5. F. Xavier Puig Forns (ind.)
6. Sara Quintana Bosch (ind.)
7. Sergio Vázquez Oliván
8. Beatriz Fernández
Pedrosa (ind.)
9. Jaume Gay Martín
10. Cristina Jiménez Aguayo (ind.)
11. Josep Vilaró Riera (ind.)
12. Albert Martínez Pérez (ind.)
13. Joaquim Pérez Riera
14. Susanna Alsina Rebugent
15. Mireia Latorre Reboll
16. Montserrat Vert Ros
17. Ricard València Schuster
Suplents: Montserrat Royo, Sílvia
Cruells i Josep Sánchez Bassa.

Junts per les Franqueses
(JxLF- Junts)

1. Francesc Colomé Tenas
2. Marina Ginestí Crusells (ind.)
3. Moisés Torres Enrique (ind.)
4. Montse Vila Fortuny (ind.)

5. Jordi Ganduxé Pascual
6. Sonia Tena Belmonte (ind.)
7. Enric Garriga Giol (ind.)
8. Mertixell Espinasa Cáceres (ind.)
9. Vanessa García Domínguez (ind.)
10. Roger Pascual Alerm (ind.)
11. Ángeles Carrasco Sola (ind.)
12. Jaume Marquès Pujadas (ind.)
13. Cristina Requena Villalba (ind.)
14. Jordi Miró Pérez (ind.)
15. Martí Rosàs Pujol (ind.)
16. Ramon Velayos Balcells (ind.)
17. Rosa Pruna Esteve
Suplents: Teresa Ollé Bufí, Jordi
González Domènecj, Mercè Bruguet Rifà, Ferran Martínez Corbera,
Miquel Pujol Casas, Glòria Lloreda
Piña, Pere Castellsagué Argemí.

Ciutadans - Partido de la
Ciudadania (Cs)

1. Amador Doncel
Márquez
2. Francisco Domínguez Velarde
3. Rubén Galisteo Troyano
4. María Cinta García Cruet
5. Lidia Carrión Ávila
6. José Pérez Mancha
7. Miguel Amigo Corro
8. Miguel Ángel Muñoz Granell
9. Eva María Pacheco Peñuela
10. María Camino Janeiro Marcos
11. María Elena Martí Cebrián
12. María Guerrero Díaz
13. Alfredo Castells Estela
14. Francisco Javier Martínez Flores
15. Jorge Fleta Chicano
16. Teresa Granell Mas
17. Lucio Mozo Tirado
Suplents: Jose Antonio Muñoz.

Podemos (Podemos)

1. Jose Manuel Cruz
Criado
2. David Castillo Galvez
3. Jorge Ibañez Cuñado
4. Emilia Bermudez Porras (ind.)
5. Nuria Bernal Rodriguez
6. Ana Soler Pamplona (ind.)
7. Oscar Espinar Espinet
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MUNICIPALS 26-M LA PUBLICACIÓ DE LES LLISTES REVELA ALGUNES ABSÈNCIES DESTACADES I LA INCORPORACIÓ DE MOLTS INDEPENDENTS A LA POLÍTICA LOCAL
8. Neus Gonzalez Perez
9. Basilio Mejías Amador
10. Patricia Larralde Larralde (ind.)
11. Roger Pérez Valls
12. M. Ángeles León Martín (ind.)
13. Jose Antonio González Galan
14. Antonia Parera Gibert (ind.)
15. Tuhami El Badri Sayzoni (ind.)
16. Yolanda Losilla Canales
17. Luis Magan Encinas
Suplents: Juan Francisco Mejías.

Partit Popular / Partido
Popular (PP)

1. Martha Esperanza
Ilona Edel
2. José Esquivel Torres
3. José Pey Viure
4. Pilar Pérez Fernandez
5. Eusebio Turienzo Martínez
6. Noelia Just Domene
7. José Luis Ojeda Dorado
8. Olga Inés Henao Delgado
9. Enriqueta Bokobo Siale
10. Jorge Montava Cedran
11. Maria Isabel González Muñoz
12. Jose Antonio Pintor Ceron
13. Miguel Bueno Just
14. M. Esther Larralde Rodríguez
15. Francisca Álvarez Oliva
16. Bernardo Zurita Marques
17. Isabel Solano Ramos
Suplents: José Antonio
Paniagua Jiménez

L'exalcalde Francesc
Vox no pot conformar
Torné deixa l'Ajuntament cap llista a la comarca
després de 32 anys
GRANOLLERS. Tot i haver anunciat

LES FRANQUESES. Amb la publi-

cació provisional de les llistes
electorals al Butlletí Oficial de la
Província s'han revelat algunes
incògnites. A la llista de Junts per
les Franqueses, que encapçala per
tercera vegada l'alcalde Francesc
Colomé, avancen posicions els regidors Marina Ginestí (2) i Moisés
Torres (3), mentre que Rosa Maria Pruna, amb una llarga trajectòria política, deixarà l'Ajuntament i
tancarà la llista del 26-M.
La candidatura també incorpora en el número 9 l'exregidora socialista Vanesa García, qui el 2015
va encapçalar la llista d'Unió de
Pobles de les Franqueses (UPLF),
que no va obtenir representació.
D'altra banda, l'exalcalde convergent Francesc Torné, amb cadira
al consistori des de 1987 i que els
anys 2011 i 2015 havia encapçalat
una llista pròpia, no es presentarà a
les eleccions del 26-M.
Finalment, un altre exalcalde, en

aquest cas Ricard València, que va
ser-ho pel PSC entre 1979 i 1995,
tancarà en aquesta ocasió la candidatura de la SAL-CUP, que es presenta per primer cop en solitari al
consistori, igual com també ho farà
Contigo Somos Democracia. i

COLOMÉ PREN
POSSESSIÓ DE L'ACTA
A LA DIPUTACIÓ
n L’alcalde Francesc Colomé prendrà

possessió aquest dijous el relleu de
Meritxell Budó com a diputat a la Diputació de Barcelona arran de la presa de
possessió de l’exalcaldessa de la Garriga com a consellera de Presidència i
portaveu del Govern. Colomé exercirà
el càrrec fins al juliol, ja que aleshores
el ple de la Diputació es renovarà en
funció dels resultats de les eleccions
municipals del 26 de maig.

candidat en alguns pobles i ciutats
del Vallès Oriental, finalment el
partit ultradretà Vox no ha pogut
conformar llistes a cap municipi
de la circumscripció electoral de
Granollers. De fet, fa unes setmanes qui s'havia postulat com a cap
de llista de la formació d'extrema
dreta a Granollers, Francisco Javier
Millán, renunciava a presentar-se
per desavinences amb la direcció
del partit, així com criticava el mecanisme utilitzat per conformar la
llista, que considerava uns requisits "excessivament inusuals,
abusius, intolerables i possiblement il·legals, a través d'un for-

mulari patètic i gens operatiu".
Sigui com sigui, finalment no s'ha
aconseguit conformar cap llista ni
a Granollers ni a altres pobles de
la comarca on l'ultradreta havia
anunciat que es presentaria.

"Rebuig al feixisme"

Desenes de persones convocades a
través de les xarxes socials es van
concentrar diumenge a la plaça
de la Corona per protestar per la
presència d'una parada del partit
d'extrema dreta Vox. Els manifestants van cridar contra el partit i
van fer una cassolada "per mostrar el rebuig a la presència del
feixisme a Granollers". i M.E.

Carmany es presenta a Canovelles
L'actual regidor de l'Ajuntament de Granollers, Roberto Carmany, serà el
cap de llista de Ciutadans a l'Alcaldia de Canovelles. Carmany, de 40 anys i
militant del partit de Rivera des de 2015, va ser número 2 a la llista de Cs a
Granollers el 2015. Anteriorment havia estat regidor a Mollet (2007-2011)
i Parets (2011-2015) pel Partit Popular (PP). Segons Cs, Carmany coneix
bé Canovelles, on ha gestionat una empresa familiar durant 12 anys.
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PERSONATGES ÚNICS (VIII)

Per Santi Montagud

Tot poble, tota ciutat té uns personatges molt seus, únics i que per ser com són, per dir
el que diuen o per fer el que fan, s’han convertit en elements inseparables de la ciutat.
Vull fer una sèrie d’entrevistes a aquesta gent, persones triades per mi i que si em
deixen i es deixen, els farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix

Montserrat Ponsa
Com un llibre

“Granollers s'ha despersonalitzat
i encara hi ha una mena
d'elit que mou els fils”
Som a l’Europa, a la Fonda dels Parellada,
de l’Isidre, dels Pacos, d’en Ramon. Amb
dues copes de vi negre, envoltats d’aquella
llum càlida i acollidora que sempre desprèn
la Fonda. Tinc la Montserrat Ponsa al davant; sí, la de la Medalla de la Ciutat, l’activista per la justícia social, la pau i els drets
humans, la jutgessa de pau, la periodista,
la guerrillera contra el càncer, la que no fa
massa voltava els cinc continents en una
marxa per a la pau i la no-violència. I si això
és poc, va tenir nou fills i ja té setze néts i
dos besnéts... i cuina com els àngels i acostuma a dir el que pensa, ja ho deia fa molts
anys quan dir segons què no agradava gaire… A la paret i des d’una fotografia, amb
ulls petits i el seu somriure inoblidable, ens
mira en Pla, assidu a la Fonda.
–El vas conèixer bé. Com era Pla?
–El vaig conèixer aquí, a l’Europa. Potser va
ser el primer a qui vaig entrevistar. Josep
Pla era un home culte, un tertulià magnífic,
recordo que a tothom els hi parlava de vos.
Jo, de tant en tant, l’anava a visitar a Llofriu.
I encara que li portessin guisqui, no sempre
atenia bé a tothom; jo no en tinc cap queixa,
sempre em va atendre, era un home genial
que menjava poc, bevia molt i fumava més.
–Deus ser de les vallesanes que ha conegut més, diguem-ne celebritats. Per fernos a la idea, alguns noms?
–Així, de memòria, Rafael Correa, Federico
Mayor Zaragoza, Tarradellas, Pujol, Narciso
Yepes, Santi Santamaria, Benjamín Palencia,
Fidel Castro, Chávez, Evo Morales, Guayasa-

mín, Cumella, García Márquez, Silvio Rodríguez, Desmond Tutu, Eduardo Galeano, Pere
Casaldàliga, Cuixart, Aute, Pérez Esquivel, Daniela Mitterrand... En destacaria en Cumella,
que va ser una mena de pare, germà i amic, i
en Santi Santamaria i, també, la Danielle Mitterrand, una gran amiga, sovint la tenia a casa.
Recordo les seves paraules pocs dies abans de
morir: Montserrat –va dir-me–, esto se acaba.
–Alguns noms em sorprenen. L’Aute?
–Sí, Rafael Correa ens va organitzar un viatge
per la selva amazònica equatoriana per donar conèixer al món que la companyia Texaco estava matant aquella zona del planeta,
també va venir en Jaume, en Tortell Poltrona.
–Parlem de Jordi Pujol?
–Un bon amic amb qui encara parlo; sempre li
he dit què pensava i ell això ho valorava molt.
Ara sento tristesa per ell. És una gran persona, ell, no la Marta ni els seus fills… tot sovint
per la família fas coses que no hauríem de fer.
–Fidel Castro?
–Jo, ja ho saps, sóc proCuba de Fidel i proVeneçuela de Chávez. A Fidel el vaig conèixer en
una exposició del pintor equatorià Guayasamín. Cada cop que anava a Cuba el trucava i
ens vèiem. També vaig fer amistat amb la seva
cunyada, Vilma Espín, dona de Raúl Castro.
Ella va ser a Sierra Maestra en la lluita contra
Batista i tots dos m’explicaven anècdotes que
eren novel·les. Quan el vaig conèixer, Fidel va
dir-me: –Me han dicho que tienes nueve hijos y
con un solo hombre? Esto es pecado.
–La independència d’aquest país, la veus
propera?

xavier solanas

–La vull veure i em moc per aconseguir-la,
encara que alguns personatges amics i que
es diuen d’esquerres, quan he trucat a la
seva porta en defensa dels presos polítics,
no s’han volgut mullar. Sóc independentista
i crec en Puigdemont i en Jordi Sànchez.
–I Granollers?
–S’ha despersonalitzat i encara em sembla
que hi ha una mena d’elit que mou els fils; jo
per les meves idees vaig ser molt criticada per
una sèrie de gent que perdura. En Mayo ha estat un bon alcalde, en alguna ocasió l’he votat,
però ara ja no; prou, calen nous aires, penso
que ha estat un error que s’hagi tornat a presentar. Fins aquí hauria passat a la història
d’aquesta ciutat, segurament com el millor alcalde. A partir d’ara, ves a saber. Aquesta ciutat ha deixat passar alguns trens imprescindibles, la universitat, per exemple. Aquí teníem
gent fantàstica i amb empenta, al Festival de
Música Internacional (Carles Riera), al teatre
(Gregori Resina), al jazz (Joan Bretxa i encara Lluís Sitjes)… S’ha de recuperar aquest
potencial i no hem de deixar que la cultura
caigui només en mans de tècnics i polítics. Cal
recuperar aquells Quixots que, amb el suport
de granollerins com els germans Estabanell,
l’Anfruns o en Josep Camp, van muntar històries inoblidables que ens diferenciaven d’altres ciutats del país.
–Un pintor, un escriptor, un músic...
–Dalí, Pla, Carles Riera [sense pensar-s'ho].
–Creus en Déu?
–Crec en Déu, no en l’Església, encara que
sigui addicta al Santuari de Puiggraciós.

–També jo sóc addicte a aquell turó. Projectes futurs?
–La família, Cuba i una nova marxa per la pau,
les properes eleccions aquí i a Barcelona... Em
veureu en alguna llista [és la número 21 de la
llista de Junts per Catalunya al Congrés].
–Recordo haver-te vist va ser allà on vivíeu i on el teu marit, l’inoblidable Oriol,
tenia la consulta. Jo era a la sala d’espera
i va passar el teu fill Marc amb un periquito a l’espatlla, al darrera anaves tu.
Tu i el periquito em vàreu sorprendre.
–No oblidaré mai aquella casa ni aquella
època, amb l’Oriol vam ser molt feliços, encara que érem la cara i la creu, discutíem però
no ens barallàvem. Jo era nòmada, ell sedentari; ell era convergent, jo no. Tant nosaltres
dos com els nostres fills necessitàvem camp,
terra, i vam fugir a l’Ametlla però Granollers
serà, sempre, la meva ciutat.

I ho deixem aquí, fa dues hores i mitja que
xerrem, ha estat un plaer compartir un Priorat, paraules, idees i alguns secrets amb ella.
L’acompanyo fins on té el cotxe i torna cap
a l’Ametlla, sola però acompanyada de totes
les seves dèries –amics, família, tertúlies, art,
viatges i tots els somnis que ha fet, fa i farà
realitat–. Jo, senyores i senyors, ja sabeu, no
crec en advocats, militars, religiosos, economistes, jutges, astròlegs, policies, ni en el
consell d’administració d’aquest sistema tan
bèstia, ni en la majoria de les guerres, ni en
segons quina pau, però, sabeu? Encara crec
en les fades. Ha estat un plaer, Montserrat.
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ENTREVISTA AL DR. XAVIER SAURA, ginecòleg i director mèdic del centre de reproducció assistida FecunMed

"Les dones han de tenir més informació
sobre fecundabilitat per poder decidir"
x.s.

FecunMed, amb 11 centres distribuïts a les comarques catalanes,
són especialistes en fecundació
in vitro i inseminació artificial. Des de 2017 formem part del
grup Eugin, grup de reproducció
assistida (RA) de referència a
Catalunya i Europa. A la seu de
Granollers (a l'edifici de La Mútua), parlem amb el Dr. Xavier
Saura sobre els aspectes que cal
conèixer de la RA i sobre la jornada que organitzen per a infermers/es a Mataró.
–El seu és un sector que ha evolucionat extraordinàriament en
els darrers anys...
–Amb el descobriment de la nova
tècnica de congelació cel·lular
en el 2012, anomenada vitrificació, ens ha permès preservar
òvuls, i així poder tenir bancs
d'òvuls amb diferents finalitats:
per ús propi o per a donació. La
tècnica de congelació malmetia
aquests òvuls, i feia impossible aquest procediment. Aquest
seria un dels grans progressos
experimentats per la reproducció assistida en els últims anys.
–Per què cal preservar òvuls
propis?
––La maternitat s’endarrereix
cada cop més per raons socials (manca de parella, qüestions
econòmiques o per incompatibilitat amb un projecte laboral) i
la mitjana d'edat en què la dona
té el primer fill està sobre els 32
anys. Segons l’Institut Nacional

d’Estadística, el 70% de les dones
de 35 anys encara no són mares, i
el 60% de les majors de 40 anys
tampoc, la meitat de les quals
necessitarà tractaments reproductius. La preservació d’òvuls
propis per congelació, permet
facilitar la gestació en edats en la
que la fecundabilitat natural ha
quedat molt reduïda per la edat
de la dona.
–I conforme avança l'edat en
la dona, la qualitat de la reserva
ovàrica minva...
–Fins als 35 anys la qualitat dels
òvuls és estable. A partir d’aquesta edat cau en picat: només un de
cada tres òvuls és bo, i a partir

dels 40 només un de cada vuit.
Això vol dir que el 85% de les dones menors de 35 anys obtindran
l'embaràs desitjat després d’un
any, mentre que a partir dels 40
anys, ja només ho faran satisfactòriament entre el 40% i el 50%
d'aquelles que ho pretenguin.
–Què fa perdre qualitat en la reserva ovàrica?
–Els ovaris són un magatzem, no
una fàbrica. La dona, té un milió d'òvuls quan és a la placenta
de la mare, dels quals només en
quedaran 700.000 amb la primera menstruació. D'aquests,
una dona en el decurs de la seva
vida n'expulsen dels ovaris entre

450 i 500. I amb el pas del temps
es malmeten per causes biològiques. A banda, però, de les causes naturals, hi ha altres condicionants per la infertilitat com
el consum de tabac, tractaments
oncològics o tòxics ambientals
com p.e. els disruptors hormonals. L’OMS ha detectat fins a
850 substàncies que actuen com
a disruptors en el nostre entorn.
–I no es pot recuperar aquesta
reserva d'òvuls mèdicament?
–Som lluny encara de repoblar
satisfactòriament la reserva ovàrica un cop malmesa. Tot arribarà, potser. Aconsellem tenir fills
de jove i prioritzar un projecte
de maternitat sempre que es pugui. La preservació d’òvuls per
congelació abans dels 38 a, és un
recurs. L’ideal és la congelació
d’uns 10 òvuls amb un 70% de
èxit futur en l’embaràs. En edats
més avançades recomanem cercar família de forma natural. Una
dona als 40 anys no es necessàriament estèril. La meitat de les
dones d'aquesta edat que ho intentin, però, no aconseguiran la
gestació i moltes d'elles hauran
de recórrer als propis òvuls vitrificats, si han tingut la prevenció
de fer-ho, o als òvuls d’una donant.
–És important, doncs, que
les dones siguin conscients
d'aquests condicionats a l'hora
de decidir quan formar una família?
–La gent jove te més informa-

ció sobre altres aspectes, com és
la sexualitat; però encara manca molt per camí per recórrer en
matèria de informació sobre la
fertilitat. Les dones han de tenir
més nocions sobre fecundabilitat per poder prendre decisions a
l'hora de formar una família.
–Fins a quina edat és recomanable sotmetre´s a tècniques de
reproducció assistida?
–La llei no estableix fins a quina
edat una dona pot sotmetre’s a
un tractament reproductiu, però
hi ha l’acord tàcit entre els centres de reproducció assistida que
no es faciliti una gestació a una
dona major de 49 anys. Hi ha patologies com la diabetis gestacional o els alts nivells d’hipertensió
que es donen en un 1% de les embarassades menors de 40 anys,
una incidència que es multiplica
per 10 a sobre els 45. També podríem considerar raons ètiques.
Quina edat tindrà una mare que
ha gestat després dels 50 anys
quan la seva descendència sigui
adolescent?
–Per què heu organitzat aquestes jornades sobre reproducció
assistida adreçades específicament a la infermeria.
–Normalment les jornades sobre
reproducció assistida adreçades
a infermeria són satèl·lits de congressos estatals sobre esterilitat.
Hem organitzat aquestes primeres jornades al Tecnocampus de
Mataró pel paper creixent que
juga la infermeria en l’acompanyament de la persona que se
sotmet al tractament i en relligar
a tots els professionals del sector
vinculats al procés: andròlegs,
ginecòlegs, biòlegs, psicòlegs.
Són els principals planificadors i
acompanyants en aquest procés
que sempre va acompanyat d’un
patiment emocional per l’esterilitat.

Jornada sobre reproducció assistida per a infermeria,
a l'Auditori Tecnocampus

L'Auditori Tecnocampus de Mataró acollirà el 8 de maig
(de 9.30 a 13.30 h) la primera Jornada sobre Reproducció
Assistida per a infermeria. La jornada divulgativa és oberta
i està adreçada a professionals de la infermeria, però també
és oberta a altres sectors de la salut (ginecòlegs, llevadores,
auxiliars d'infermeria o metges de capçalera), constarà de
cinc ponències i una taula rodona a manera de colofó, moderada per professores d'infermeria del Tecnocampus. El
programa compta amb les intervencions de Cristina Sánchez (infermera clínica d'Eugin Barcelona) que explicarà les
causes per les quals la maternitat es demora cada cop més;
Montse Celades, ginecòloga de FecunMed i de l'Hospital
de Mataró, que abordarà la pèrdua fisiològica de la reserva
ORGANITZEN

ovàrica; el Dr. Pau Carabias, ginecòleg del CGO i cap d'Obstetrícia i Ginecologia a l'Hospital de Mataró, que detallarà
les malalties, tractaments i tòxics que malmeten prematurament la reserva d'òvuls; el Dr. Xavier Saura, ginecòleg de
FecunMed i també del CGO, que tractarà les tècniques de
preservació de la fertilitat per raons mèdiques i socials; i la
Dra. Llum Velasco, ginecòloga de CGO i de l'Hospital Trias i
Pujol, que parlarà de la maternitat en edats avançades.
La jornada està coorganitzada per Fecunmed, el Centre
Ginecològic i Obstètric (CGO Mèdic), i el Tecnocampus, amb
la col·laboració de l'Hospital de Mataró. Les persones interessades poden adreçar-se a www.fecunmed.com o trucar
al centre.
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Enquestes, quàntica i eleccions

Editorial

LA CAÇA DEL SENGLAR
La població de senglars al Vallès Oriental ha augmentat constantment els
darrers anys –no tenen depredadors i es reprodueixen ràpidament–, de
manera que cada cop és més habitual veure’n exemplars als nuclis urbans, la qual
cosa pot arribar a generar conflictes de coexistència. La Societat de Caçadors de
les Franqueses n’ha abatut una quarantena aquesta temporada i defensa la seva
activitat com a mesura de control d’aquests animals. De fet,
a la majoria d’indrets de Catalunya s’ha recorregut a la caça per aturar la
proliferació de senglars i els caçadors asseguren que la seva feina és
imprescindible per regular les poblacions d’aquestes bèsties. Amb tot, ja són
moltes les veus que alerten que, malgrat l’esforç que s’està fent amb la caça del
senglar, el creixement no s’atura. Fins i tot, hi ha qui parla d’un cercle viciós:
la caça desestabilitza la piràmide d’edats i rejoveneix tota la població, el
que incrementa la fecunditat. Sigui com sigui, però, és molt millor que els
aficionats a la caça optin pels senglars que no pas altres espècies menys esteses.

El 26-M, Podemos Granollers
MIGUEL ÁNGEL

SEGURA BLÁZQUEZ

Candidat de Podemos Granollers

C

rec que la majoria de nosaltres
compartim el pensament que tant
la crisi com la gestió del desenvolupament de la ciutat durant els
últims anys han creat dos Granollers: el del
centre i el dels barris. Jo mateix, que vaig
créixer a Can Gili i visc a la Font Verda, veig
aquesta realitat cada dia, una realitat compartida per molta gent i que de vegades no
es vol reconèixer. Per reduir l’esquerda de
les dues ciutats cal un Podemos fort a l’Ajuntament el proper 26 de maig.
La crisi econòmica i la gestió local de la
mateixa ha tingut molts efectes directes i
colaterals sobre la ciutat. Els directes són els
més dolorosos: l’atur, els desnonaments, la
pobresa energètica, la bombolla del lloguer,
la vulnerabilitat, etc. He de reconèixer que
jo mateix m’he vist afectat en part. Pensant
una mica, tots coneixem persones que lamentablement es troben en alguna d’aquestes situacions. No es tracta de descriure una
realitat per descoratjar, sinó per reflexionar i veure la nova oportunitat política que
s’obre a les properes eleccions municipals.
Els efectes colaterals, que són més silenciosos i menys visibles, tenen un fort impacte
a llarg termini en el conjunt de la ciutadania.
Han dibuixat un Granollers que es desenvolupa a dues velocitats. Un centre que creix i
uns barris que s’estan quedant enrere o que
s’han abandonat. En aquests persisteixen els
efectes directes de la crisi i s’hi n’assenten

d’altres com la segregació escolar, la baixa
qualitat dels serveis públics, el deteriorament dels carrers i infraestructures, la brutícia, els problemes medi ambientals, la manca d’oferta d’activitats socials i culturals...
Problemes que, si no els corregim, marcaran
profundament les línies d’aquest dibuix general de ciutat aïllada i desconnectada de la
seva pròpia gent, de les veïnes i veïns.
Capgirar la realitat requereix un partit
nou, sense motxilles, sense professionals de
la política, format per veïnes dels barris, referents locals, educadores, metges, migrants,
treballadores, aturades... Les persones que
coneixen de primera mà aquests problemes
i que lluiten cada dia. Perquè aquest partit és
tan gran com la seva gent. Podemos és el partit que ens va inspirar i va donar esperança a
milions de nosaltres per creure en una nova
forma de fer política, per situar les persones
en el centre de la mateixa, per apoderar la
gent, per impugnar el sistema, amb sentit
crític i capacitat de mobilització. Unes noves
formes de fer política que ens donarà la força necessària per portar aquest canvi polític
a Granollers. Convertir-la en una altra ciutat
del canvi. Assaltar l’Ajuntament i continuar
lluitant al carrer.
Per fi, després de tants anys, Podemos es
presentarà en les properes eleccions municipals del 26 de maig. Aquesta vegada,
tindrem l’oportunitat d’agafar la papereta
de Podemos, tal i com molts de nosaltres fa
temps que volem. En aquesta ocasió, l’agafarem amb més il·lusió i esperança que
mai. Anem a lluitar pels barris i per la seva
gent. Nosaltres sabem de quin costat estem. Per nosaltres, els barris són el centre.

ÀLEX

SASTRE PRIETO

Candidat a l’Alcaldia per
Junts per Granollers

R

ecordo bé la nit del 25 de novembre de 2012. CiU, després
de mesos en què les enquestes
es debatien entre si obtindria
o no una majoria absoluta, perdia 12 diputats i passava de 62 a 50 escons. Va ser,
probablement, el meu despertar sobre les
limitacions de la demoscòpia. No és que les
enquestes no haguessin encertat el nombre exacte de diputades i diputats, és que
ni tan sols havien encertat la tendència
electoral, que preveien a l’alça.
Des d’aleshores, no només he seguit
les enquestes amb un escepticisme creixent, sinó que m’he anat informant sobre
la veritable naturalesa de les mateixes en
la política actual. Un bon estratega polític,
de formació científica com la meva, una
vegada me les va equiparar a la Quàntica.
En aquest àmbit confús de la ciència, al
prendre una mesura del sistema, se l’altera. Perquè ho entengui tothom: és com si
al posar el termòmetre a algú, no només
estiguéssim coneixent la seva temperatura
si no que l’estem canviant.
Té força sentit, si ho penseu. En primer
lloc, pel disseny de les enquestes es poden
orientar determinats resultats. Fent-vos 3
o 4 preguntes sobre un tema, convenientment orientades, podria condicionar la res-

posta de la 5a pregunta que us fes. Però és
a que, a més, en publicar el “resultat” d’una
enquesta, l’estem convertint en paper mullat. Per la senzilla raó que hi ha molta gent
que, incomprensiblement, condiciona el
seu vot al que li diuen les enquestes.
És un votant que sofistica la seva elecció
en base al que li diuen que votaran els altres. “Com que a les enquestes em diuen
que A i B estan frec a frec i C una mica més
enrere, com que no vull que guanyi A, votaré B encara que la meva opció seria C.” Això
té un risc molt elevat d’arribar a la nit electoral amb un elector amb les mans al cap
al descobrir que ni A ni B estaven tan frec
a frec ni C tan despenjat, i que ha acabat
votant en una clau que només era una hipòtesi que no s’aguantava per enlloc i que
només responia a la voluntat, precisament,
de condicionar el vot en un sentit o en un
altre. Sentir-se utilitzat, com a votant.
Quin és l’antídot contra això? Votar com
sempre s’ha votat: seguint les pròpies conviccions. El favor més gran que es pot fer a
la democràcia i a un mateix, com a elector, és
exercir el vot fent-ho per aquella opció que
millor ens representi i que voldríem, sigui
quin sigui el resultat final, que fos la guanyadora. Serà la manera que aquell dia, el de les
eleccions, passi el que passi dormirem amb
la consciència tranquil·la. Diuen els cànons
que hauria d’acabar demanant-vos el vot per
la meva opció, però us ho diré de forma coherent al que us he explicat: votaré Junts per
Catalunya, la Laura Borràs, en Jordi Sànchez,
perquè em representen. I vull que guanyin.

LA VINYETA per Manel Fontdevila

somlesfranqueses@diarisom.cat
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somgranollers@diarisom.cat
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Serious games, videojocs i futur
XAVIER

AMBRÒS ILLA

Director de l’Escola Pia

S

egons el Llibre Blanc del desenvolupament espanyol de videojocs de l’any 2018 a Catalunya
hi ha el 31% de les empreses del sector amb
una facturació del 52% del total i donant feina
al 47% dels professionals. El 25% dels treballadors són de CFGS o diplomats i el 55% són menors de 30
anys. El 67% dels seus productes es facturen en els mercats internacionals i es preveu un creixement anual de la
facturació de les empreses d’un 23%, cosa que suposa una
estimació de doblar en el 2021 el nombre de treballadors
que hi havia en el 2017.
El món dels videojocs i altres activitats relacionades té
un alt potencial de creació de cultura, de generació d’ocupació jove i, a més, tot plegat, en un mercat sense fronteres
i amb un caràcter transversal amb importants aplicacions
a sectors variats (educació, sanitat, serveis, aeronàutica...).
Enguany es compliran 5 anys des que a l’Escola Pia Granollers vàrem implantar per primer cop en tot el sistema
educatiu espanyol el cicle formatiu de grau superior de
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, perfil de
Videojocs i Oci Digital (DAM-Viod).
Anys abans, a partir d’una iniciativa d’en Carles Bonet,
eginyer informàtic i actual director de la nostra productora
ViOD Games Studio, es varen iniciar els contactes amb l’ad-

ministració i empreses del sector per acabar elaborant el
currículum específic d’aquesta modalitat i el setembre del
2014 començaven les primeres classes amb docents alguns
d’ells del sector del disseny 3D, d’empreses de desenvolupadors de videojocs, etc.
També aquell any es va començar a organitzar a l’edifici
de secundària de l‘escola la Vallès Game Jam, una trobada
d’alumnes que té com a objectiu la creació durant un cap de
setmana d’un videojoc a partir d’una idea base proposada
pels organitzadors. Aquest curs la cinquena edició tindrà
lloc els dies 3, 4 i 5 de maig.

Hem sigut el primer centre educatiu
que disposava d’una productora per
gestionar projectes per empreses
i acollir alumnes de cicles formatius
de perfil de videojocs i de disseny

En aquest afany de facilitar el màxim de recursos a
l’alumnat, el curs 2015-2016 Escola Pia Catalunya va esdevenir el primer centre educatiu que disposava d’una productora per gestionar projectes per empreses (bàsicament
Serious Games) i acollir alumnes dels cicles formatius de
perfil videojocs i de disseny. També la productora ofereix
extraescolars als alumnes que vulguin aprendre a fer videojocs.

Al llarg d’aquesta anys els alumnes del cicle han estat
treballant en projectes variats, com simulacions virtuals
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb la col·
laboració dels Bombers de la Generalitat; el projecte per
treballar la lateralitat dels alumnes d’infantil i primària
de l’Escola Pia a través d’un Serious Game; el projecte per
treballar amb persones de disminució psíquica en col·laboració amb l’Institut de Robòtica per la Dependència (IRD);
el projecte que té com a objectiu ajudar als malalts d’insuficiència renal a prendre decisions relacionades amb el seu
dia a dia amb la col·laboració de l’Hospital de Can Ruti, i el
joc basat en StarWars i dissenyat en VR (ulleres de realitat
virtual) per a una persona de mobilitat reduïda.
Amb tot plegat hem obert una escletxa per generar i
mostrar casos d’èxit d’aplicació del videojoc i el serious games com a eines en àmbits d’interès públic com l’educació
i la salut. Creiem que tot just acabem d’iniciar un camí que
portarà molt lluny, que moltes tasques laborals es desenvoluparan en un futur no gaire llunyà amb serious games, que
en el món de l’educació tot el fenomen de la gamificació
(definició d’Oriol Ripoll: fer viure com una experiència de
joc una activitat que no ho és) transformarà l’activitat escolar, que aquests nois i noies que avui dia estem formant
generaran tota una sèrie d’aplicacions que milloraran el
benestar d’aquelles persones que pateixin determinades
malalties o disfuncions...
En definitiva, des de l’equip multidisciplinari del cicle
formatiu DAM-Viod, estem convençuts que la indústria dels
videojocs i l’oci digital obre un ventall d’oportunitats per a
equips de joves que combinin capacitats tècniques, artístiques i creatives que afectaran d’una manera transversal
molts sectors socials i econòmics. Us emplacem a recuperar aquest article d’aquí a, per exemple, deu anys, i veure
quantes d’aquestes coses són ja una realitat i com s’hauran
desenvolupat totes les potencialitats que tot just ara es comencen a intuir.
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Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Importante empresa fabricante de maquinaria
industrial, situada en población cercana a
Granollers, precisa:
MECÁNICOS/AS INDUSTRIALES SPV
(Ref.2604-01)
Requisitos: • Formación a nivel FPII/GFGS ramas
industriales (mecánica, electromecánica etc). •
Disponibilidad para viajar de forma contínua al
extranjero. Sus funciones las desarrollará en las
empresas de nuestros clientes localizados mayoritariamente en Europa y Norte de África. • Inglés
hablado y escrito. Se valorará un segundo idioma
extranjero. • Consolidada experiencia en reparaciones de maquinaria industrial (rodamientos,
ejes, ensamblajes, alineaciones…) montajes,
puestas en marcha, mantenimientos. • Sólidos
conocimientos de mecánica, hidráulica y neumática. Conocimientos de electricidad. • Dominio en
la interpretación de planos y ensamblaje de piezas. • Se valorará experiencia en el uso de tornos
y fresas. • Se valorará experiencia en soldadura
(electrodos y TIG). Se ofrece: Proyecto estable
y de crecimiento en empresa líder en su sector.
Retribución competitiva a negociar de forma
personalizada y complementos. Incorporación
inmediata, contratación directa con al empresa.

Empresa industrial fabricant de materials per la
construcció, situada als voltants de Cardedeu,
precisa:
MECÀNIC/A MANTENIMENT (Ref.2604-02)
Candidats/es amb formació a nivell de CF o FP Mecànica o similar. Imprescindible coneixements o experiència en Motors, Variadors, reductors, equips hidràulics i soldadura. Dependrà del Cap de producció
i s'encarregarà del manteniment tant preventiu com
correctiu de la maquinària de l'empresa. S'ofereix un
contracte estable i directa amb l'empresa, en horari
partit de 7 a 13h. i de 14h. a 18h., de dilluns a divendres. La retribució orientativa serà de 23-24.000 €
bruts anuals.
Per empresa fabricant de maquinària industrial,
zona del Vallès, busquem diferents llocs de treball:
SOLDADORS/ES (Ref.2604-03a)
CALDERERS/ES (Ref.2604-03b)
TORNERS/ES CONVENCIONALS (Ref.2604-03c)
MECÀNICS MONTADORS/ES–AJUSTADORS/ES
(Ref.2604-03d)
Candidats/es amb experiència i residents a Granollers o rodalies. Per tots els llocs s’ofereix contracte
estable i directa amb l’empresa. Interessant retribució i bon ambient de treball.

Per familia resident al Vallès Oriental, precisem:
SENYOR/A DE COMPANYIA AMB CARNET DE CONDUIR
(Ref.2604-04)
Per facilitar la movilitat d’una persona impossibilitada de
conduir, s’encarregarà de fer petits viatges per l’entorn, i
també ajudar en les tasques bàsiques domèstiques. També es
contempla la possibilitat de més funcions segons experiència.
S’ofereix feina estable ( S.S.) i sou negociable.

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER
LOCAL EN ALQUILER EN GRANOLLERS. En calle
Girona-Inginiers.

Empresa fabricant de maquinària hidràulica situada al Baix
Vallès Oriental, precisa:
PERSONA PER DEPARTAMENT DE DISSENY GRÀFIC-WEB
JORNADA PARCIAL (Ref.2604-05)
Funcions: Disseny de catàlegs, tríptics, fulletons etc. i portar la
gestió amb les impremtes. Manteniment a nivell d’usuari dels
continguts de la web, actualitzant producte, arxius, notícies...
Gestió de les xarxes socials de l’empresa i estudi de les accions que hi fa la nostra competència i clients. Manteniment de
la documentació corporativa de l’empresa aplicant la imatge
definida com poden ser documents de cartes (word), edició de
publicitat (llibretes, bolis, ...). Edició de Vídeo o vídeo amb animacions de presentació i funcionament del nostre producte.
Fer fotografies i retoc de les mateixes per aplicar al catàlegs,
fulletons, ... Aplicacions a utilitzar sempre sobre PC: Microsoft
Office -> Word i Excel. Photoshop. Indesign. S'ofereix feina
estable i contracte directa amb l'empresa.

CONTACTES
RELAX
CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. Me llamo Susi. Madurita,
50 años, gordita y

Superf 60 m2, pavim.Aseos. A. A.
PRECIO. 1.200 €/
mes (Ref 868).
EMINAD Teléfono
de contacto: 93 870
36 66.
cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural. Todo tipo de
servicios. LLÁMAME
698 233 361

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

SOP SELECCIÓ. SERVEIS D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

PROGRAMACIÓ DESTACADA
3 DE MAIG

7 DE MAIG

3 DE MAIG

8 DE MAIG

9.30 a 13.30 h. Empresa
i emprenedoria. Formació.
LA FÓRMULA DE LES 5 VITAMINES PER
A L’ÈXIT PROFESSIONAL I PERSONAL.
Granollers Mercat
9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació bonificada de 15 h.
EINES AVANÇADES D’EXCEL. Cambra
de Comerç - Delegació Granollers

Programa
d’activitats
per a l’empresa
i l’emprenedoria

MAIG 2019
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat:
93 861 47 83
Tel. Cambra de Comerç
Delegació de Granollers:
902 448 448 ext.1033
08401 Granollers
www.canmuntanyola.cat

3 DE MAIG

9.30 a 13.30 h. Empresa i
emprenedoria. Formació bonificada de
16 h. FINANÇAMENT DEL CREIXEMENT
DE LA PIME. Cambra de Comerç Delegació Granollers

6 DE MAIG

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació bonificada de 30 h. GESTIÓ
EFICIENT DE PERSONAL: NÒMINES I
CONTRACTES. Cambra de Comerç Delegació Granollers

7 DE MAIG

15.30 a 19.30 h. Empresa i
emprenedoria. Workshop de 7 h.
DIGITAL STORYTELLING.
Cambra de Comerç - Delegació
Granollers. Lloc: Roca Umbert

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació bonif. de 10 h. CONDUEIX
AMB ÈXIT EQUIPS DE PRODUCCIÓ,
MAGATZEM, MANTENIMENT. Cambra
de Comerç - Delegació Granollers

14 DE MAIG

9.30 a 13.30 h. Empresa i
emprenedoria. Formació.
COM FOMENTAR LES HABILITATS
COMERCIALS. Granollers Mercat

14 DE MAIG

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació bonif. de 10 h. BACK OFFICE
COMERCIAL: GESTIÓ, COMUNICACIÓ
I TÈCNIQUES DE VENDA. Cambra de
Comerç - Delegació Granollers

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació bonificada de 20 h.
TREU EL MÀXIM RENDIMENT DEL
DEPARTAMENT DE COMPRES.
Cambra de Comerç - Delegació
Granollers

9 DE MAIG

20 DE MAIG

9.30 a 13.30 h. Empresa i emprenedoria. Formació. COM GUANYAR DINERS:
MODELS DE NEGOCI A INTERNET.
Granollers Mercat

9 DE MAIG

9 a 14 h. Empresa. QUALITAT DE
SUBMINISTRAMENT ENERGÈTIC EN
POLÍGONS INDUSTRIALS.
Organitza: Granollers Mercat
Lloc: Av. Europa, 2 UEI-CERCLEM

13 DE MAIG

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació bonif. de 15 h. EXCEL PER
A EXPERTS: DOMINA LES MACROS.
Cambra de Comerç - Del. Granollers

23 DE MAIG

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació bonificada de 15 h.
TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ I VENDA
PER TELÈFON. Cambra de Comerç Delegació Granollers

29 DE MAIG

9 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació bonificada de 10 h.
ELS HORARIS COM A FACTOR DE
COMPETITIVITAT. Cambra de Comerç Delegació Granollers

10 a 14 h. Empresa i emprenedoria.
Formació.
UTILITZACIÓ SIMPLE
I EFICIENT DEL CERTIFICAT
DIGITAL, SIGNATURA ELECTRÒNICA
I FACTURACIÓ ELECTRÒNICA A
L’EMPRESA.
Granollers Mercat

21 DE MAIG

15.30 a 19.30 h. Empresa i
emprenedoria. Workshop de 7 h.
TALLER D’INSTAGRAM PER
A PROMOURE EL MEU NEGOCI.
Organitza: Granollers Mercat
Lloc: Roca Umbert

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

Amb el suport de

SESSIONS GRUPALS
2, 16 i 30 DE MAIG

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

9 i 22 DE MAIG

9.30 a 12 h.
Formació Emprenedoria
SESSIÓ INFORMATIVA PER
MUNTAR UNA EMPRESA TRÀMITS,
FISCALITAT, AJUTS, SUBVENCIONS
I CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR
Granollers Mercat
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Gerard Porredon parla de 'focusing' a Gran Centre

Barbany, sobre la crisi del comerç

La sala Tarafa acull avui, dijous (20.30 h), una nova xerrada del cicle
El repte de ser persona organitzat per Gran Centre. En aquesta ocasió
el ponent serà el terapeuta i humanista, professor de secundària,
terapeuta Gestalt i formador de focusing Gerard Porredon, que parlarà
de com escoltar la veu del cos mitjançant la tècnica del focusing.

El botiguer granollerí i expresident de Gran Centre
Amadeu Barbany serà un dels ponents, aquest
dijous (19.30 h) a l'Ateneu de la Fundació Iluro
de Mataró, del col·loqui sobre la crisi del comerç
urbà que organitza el diari Capgròs de Mataró.

SINDICATS EL SECRETARI COMARCAL DE LA UGT, VICENÇ ALBIOL, REMARCA LA NECESSITAT D'INVERTIR EN FORMACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS

La sinistralitat laboral al Vallès
Oriental creix un 8,8% en un any
Els accidents laborals amb baixa
van créixer un 8,8% l’any passat
al Vallès Oriental. Així es desprèn
de l’informe Sinistralitat laboral a
Catalunya 2017-2018 presentat la
setmana passada per la UGT amb
motiu del Dia Internacional de la
Seguretat i la Salut en el Treball, el
28 d’abril, un estudi que demostra
que la sinistralitat laboral continua
creixent any rere any a Catalunya.
Pel que fa al Vallès Oriental, durant el 2018 van registrar-se 5.112
accidents de treball amb baixa,
gairebé 9 punts més que l’any
anterior, quan van ser 4.699. "En
comarques industrials com el
Vallès sol haver-hi més riscos,
sobretot de tipus musculoesquelètic", explica Vicenç Albiol,
secretari comarcal de la UGT.
Dels 242.083 accidents laborals
registrats a Catalunya l'any passat
(un 1,7% més que l’any anterior),
95.000 van requerir baixa mèdica
(+3,8%) i 19.653 van produir-se
in itinere (+5,9%). En canvi, els
accidents sense baixa van disminuir lleugerament (-0,5%) fins als
128.356 casos. Pel que fa a accidents mortals, van registrar-se 82
morts –60 al lloc de treball i 22
mentre anaven o tornaven de la feina–, quatre més que l’any anterior.
Núria Gilgado, secretària de Política Sindical de la UGT, explica
que la precarietat derivada de les

arxiu

els accidents laborals amb baixa
l’any passat va ser a l'Alt Penedès
i la Garrotxa –un 33% i un 24,9%
respectivament–. Per sectors, els
accidents mortals es van produir
sobretot en els serveis (35), seguits de la construcció (10), la indústria (9) i l'agricultura (6), amb
augments significatius en la construcció i la indústria.

La causa principal dels
accidents és la precarietat
dels llocs de treball
i la falta de prevenció

VALLÈS La comarca va registrar l'any passat 5.112 accidents laborals amb baixa, gairebé 9 punts més que el 2017
últimes reformes laborals, amb
falta d’inversió en prevenció de
riscos –malgrat que el creixement
empresarial acumula cinc anys de
creixement per sobre del 2% anual–, és la causa principal de la sinistralitat laboral, com demostra el fet
que "els augments més elevats
d'accidents es donen en els col·
lectius més precaris, com el de
les treballadores amb contracte
eventual". Albiol afegeix que "la
precarietat sol anar lligada a la
falta de formació i d'experiència

en el lloc de treball", i en aquest
sentit també destaca la gestió "deficitària" de la prevenció i de les
mesures de seguretat. "S'inverteix
poc en seguretat, i sovint de manera molt individualitzada en
lloc de fer-ho de manera col·lectiva", lamenta.

Mala praxi de les mútues

Pel que fa a malalties professionals, l'any passat van declarar-se
3.403 casos, un 15,7% més que
l'any anterior, un augment que per

a la UGT no recull totes les patologies professionals perquè moltes
malalties continuen sense ser declarades. A més, apunta Albiol, “el
sistema de mútues sovint deriva
malalties d’origen professional
als serveis públics de salut perquè siguin tractades com a contingències comunes”.
Per comarques, les més industrialitzades presenten les xifres més
elevades d'accidents (Barcelonès,
Vallès Occidental i Baix Llobregat),
tot i que on més van augmentar

La UGT també denuncia que les
dones estan infrarepresentades en
les estadístiques d'accidentalitat,
ja que els accidents laborals de les
dones acostumen a denunciar-se
menys. Això explicaria que l'augment d’accidents laborals en dones
(+1,8%) sigui inferior a l’augment
de sinistralitat en homes (+4,9%).

Derogar les reformes laborals

Per la UGT, gran part dels accidents
es podrien evitar si les empreses
complissin la normativa de prevenció. “Les dades reflecteixen
un mercat laboral precari i insegur que empitjora des de 2013”,
diu Gilgado. Davant d’això, la UGT
exigeix la derogació "immediata"
de les reformes laborals per posar
fi a la precarietat, "la principal
font de la sinistralitat laboral”,
i aposta per tirar endavant un pla
de xoc contra la sinistralitat i reformar la normativa de la prevenció
de riscos laborals. x.l.
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SINDICATS LA MALGIRBADA ORGANITZA UN DINAR POPULAR

EMPRESES LA FIRMA ESTÀ ESPECIALITZADA EN L'ELABORACIÓ DE PANS I BRIOIXOS ECOLÒGICS

El Primer de Maig insisteix
en la lluita contra la
precarietat i la desigualtat

Can Busquets obrirà un forn
ecològic a la pastisseria Torres

GRANOLLERS. Entitats com Arran,

l'Assemblea d'Aturats i Aturades,
el CDR, la CNT, COS, Crida per
Granollers-CUP, Endavant, Intersindical-CSC, l'Ateneu Popular La
Malgirbada, la Marea Pensionista i
Papers per a Tothom han convocat
per dimecres, Primer de Maig, Dia
Internacional de la Classe Treballadora, una mobilització al centre
de Granollers amb el lema Primer
de Maig, unifiquem lluites per una
vida digna!. La concentració, que
enguany té un caràcter comarcal,
començarà a les 11 h a les portes
dels Jutjats i es desplaçarà fins a la
Porxada, on a les 12.30 h hi haurà
un seguit de parlaments i intervencions per part dels sindicats
convocants i altres organitzacions:
COS, CNT i Intersindical CSC. Tot
seguit (14 h) hi haurà un dinar popular a la Porxada organitzat per
l'Ateneu Popular La Malgirbada.
Per la seva banda, els sindicats
majoritaris, CCOO i UGT, no faran

una convocatòria de mobilització
específica a la ciutat, però sí que
fan una crida a participar a la mobilització de Barcelona (11.30 h),
que enguany tindrà per lema Més
drets, més igualtat, més cohesió.
Primer les persones. El manifest
del Primer de Maig, centrat en la

Una marxa convocada
per diverses organitzacions
recorrerà el centre,
dels Jutjats a la Porxada

lluita contra la precarietat i la desigualtat, exigirà la "derogació de
les reformes laborals, l’impuls
del diàleg social i el reforç de la
negociació".
CCOO, per la seva banda, organitzarà dijous 2 de maig al vespre
una xerrada sobre les polítiques
fiscals socialment justes.

L'antiga pastisseria Torres, al número 27 de la plaça de la Porxada,
s'està reconvertint aquests dies en
un nou establiment per a la venda
de pa i brioxeria. Els impulsors de
la reforma són els responsables del
Forn Can Busquets, una empresa
nascuda el 1987 a l'Ametlla especialitzada en l'elaboració de pans
ecològics sense farina de blat, productes sense gluten i sense sucre i
brioxos sense làctics. Des de fa 14
anys Can Busquets disposa d'un
obrador i un punt de venda i distribució a botigues ecològiques al
carrer Nicaragua, a la Font Verda, i
ara ha decidit fer un pas més i traslladar-se en part al centre de la ciutat, on s'ha començat a condicionar
l'antiga pastisseria per adequar un
nou obrador per a l’elaboració de
pastisseria ecològica i obrir un
punt de degustació. "Volem donar
un servei de qualitat i diferenciat del que hi ha al mercat", explica Jordi Clapés, responsable del
forn. "Per això servirem pans i

x.l.

PASTISSERIA Abans de l'estiu obrirà un nou punt de degustació
brioxos ecològics, productes per
a persones amb intoleràncies,
entrepans d'elaboració pròpia i
begudes també ecològiques", diu
Clapés, qui calcula que el nou establiment podrà obrir les portes just
abans de l'estiu.
La centenària pastisseria Torres, per la seva banda, va abaixar

la persiana el juny de l'any passat
després que la seva darrera propietària, Roser Alarcón, decidís jubilar-se després de gairebé 40 anys
al capdavant del negoci. Abans
d'ells, Enric Ribera hi havia estat
més d'una dècada com a successor
de la senyora Cunillera, qui havia
obert el forn 45 anys abans.

1 de maig
Dia internacional
del treball
Granollers en Comú (En Comú Guanyem) aposta per
la posada en marxa de nous programes municipals,
estables, de promoció econòmica i de foment l’ocupació, que ajudin a reclassiﬁcar professionalment
als col·lectius en atur amb majors diﬁcultats. Cal la
col·laboració intensa amb els teixits empresarial i
sindical per a marcar objectius i revisar les actuacions. La remunicipalització de serveis permetrà
nova ocupació i ajudaran a la inserció laboral de
molts veïns i veïnes.

Araceli Orellana, Esther Conte i Marc Collado

A GRANOLLERS OBRIM UNA NOVA ETAPA!

Granollers
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ESPORTS

Obertes les inscripcions per a les AMV 24 Hores

El CB Granollers visita el líder

El Circuit de Barcelona-Catalunya ja ha obert les inscripcions per a les
AMV 24 Hores de Motociclisme, que es farà del 5 al 7 de juliol. Els
assistents es podran inscriure fins al divendres 14 de juny. Enguany,
serà una edició especial, ja que la cursa de resistència fa 25 anys
d'història i el Circuit ho celebrarà amb actes que s'aniran coneixent.

El sènior masculí del CB Granollers jugarà
contra el líder de la Copa Catalunya, el Lliçà
d'Amunt, dissabte (18 h), amb l'objectiu de
segellar matemàticament la permanència. Els
de Ricard Ventura són vuitens a la classificació.

FUTBOL | Tercera Catalana ELS LLERONINS SÓN TERCERS AMB 62 PUNTS, IGUAL QUE EL SEGON

EL CLUB COORDINARÀ LA TROBADA AL VALLÈS ORIENTAL

Llerona i Bellavista s'enfronten
dissabte en el derbi franquesí

Llerona serà seu de la 7a
Jornada de Futbol Femení

El partit de la primera volta es va resoldre als últims instants

bol de la Zona Esportiva de Llerona serà l’escenari, el pròxim dimecres 1 de maig, de la Jornada de
Futbol Femení del Vallès Oriental.
A la vegada, Llerona serà una
de les 15 seus de Catalunya de la
setena Jornada de Futbol Femení,
un esdeveniment organitzat per
la Federació Catalana de Futbol,
que està dirigit a nenes d’entre 6
i 14 anys i que té l’objectiu de promoure el futbol femení i acostar
aquest esport a totes les nenes i

LES FRANQUESES. CE Llerona i Be-

llavista Milan es veuran les cares
dissabte (16.30 h) en el segon derbi franquesí de Tercera Catalana
de la temporada, que es disputarà
al camp de la Parròquia de Santa
Maria de Llerona. El partit d’anada es va resoldre amb un 1-2 a favor dels lleronins amb un gol als
últims instants.
Quan només resten cinc jornades per al final de la lliga, els
blanc-i-blaus arriben al derbi situats a la part alta de la taula: són
tercers amb 62 punts, empatats
amb el CF La Torreta, que és segon –en promoció d’ascens–. Dels
últims quatre partits de lliga, el CE
Llerona n’ha guanyat dos i n’ha
empatat uns altres dos. A més, només ha perdut tres enfrontaments
en tota la temporada. Per la seva
banda, el Bellavista Milan només
ha guanyat un dels últims vuit
partits i és onzè amb 32 punts.

El Llerona femení lluita per pujar

A falta de tres jornades perquè
finalitzi la temporada, el sènior
femení del CE Llerona segueix en
la pugna per la segona plaça, que
marca la zona de promoció d’ascens a la categoria de Preferent.
Diumenge (12.30 h) visitaran el
camp de la Guineueta. NIL ARTIAGA

toni torrillas

LES FRANQUESES. El camp de fut-

noies d’arreu de Catalunya.
La Jornada del Vallès Oriental
serà coordinada pel CE Llerona,
un club referent en l’àmbit del futbol femení, amb 11 equips.

Increment de la participació

Segons apunten des de la Federació Catalana de Futbol, en els
darrers sis anys, l’evolució de les
participants en la Jornada del futbol Femení arreu de Catalunya ha
estat molt positiva, superant les
10.500 inscrites.

Tercera Divisió QUEDEN QUATRE PARTITS PER CLOURE LA LLIGA

L'Esport Club visita el Terrassa
sense opcions d'ascendir
Torneig de Setmana Santa del Bellavista
Dissabte el club Bellavista Milan de les Franqueses va celebrar el seu
segon Torneig de Setmana Santa, una competició de futbol en categoria
aleví en què van competir equips de tota la província de Barcelona –entre
els quals va destacar la presència del RCD Espanyol– i alguns equips de
Girona, com el Llagostera. En total, 24 equips van participar a
l'esdeveniment de futbol al camp municipal de Corró d'Avall, una xifra que
equival a gairebé 300 nens. Des de la directiva del Bellavista Milan, ho
consideren tot un èxit, i la idea és seguir organitzant aquest torneig un cop
cada any. La competició es va dur a terme durant tot el matí del
dissabte i el Mollet va ser l'equip que es va emportar el trofeu de campió
–foto de la final–. El Bellavista va caure als quarts de final.

GRANOLLERS. L'Esport Club Granollers visitarà el camp del Terrassa diumenge a les 17 h, en el
partit de la 39a jornada de Tercera Divisió Nacional. Queden quatre partits per acabar la temporada, la qual cosa equival a 12 punts
per disputar-se, i els granollerins
tenen l'ascens a 13 punts, com
a conseqüència de la victòria de
l'Horta en la jornada de descans
dels de José Solivelles.
L'EC, a més, encadenava una dinàmica de resultats negatius, amb
la derrota a fora contra el Reus i
l'empat a casa contra el Santboià.

"Hem patit un desgast físic i ens
han faltat jugadors com Joan
Inés o Sergi Pastells", explica
Solivelles. Tot i això, el tècnic de
l'ECG creu que la temporada ha
estat un èxit: "L'objectiu era
tenir una permanència tranquil·la i ho hem aconseguit. No
ens esperàvem poder parlar de
play off a l'inici de temporada",
afirma Solivelles. "Ara treballarem per intentar quedar sisens", afegeix. I respecte a la jornada de descans, conclou que "ha
sigut molt important, perquè
l'equip estava fos".
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TENNIS

HANDBOL VAN PERDRE L'ÚLTIM PARTIT CONTRA EL CUENCA

Els Gorchs
acull el Torneig
Internacional
de tennis femení

El Fraikin rebrà el Valladolid Santi Ribot competirà en
divendres al Palau d'Esports el Mundial de Duatló 2019

LES FRANQUESES. El club franque-

sí de tennis Els Gorchs celebrarà
–del 29 d'abril fins al 5 de maig–
el vuitè Torneig Internacional
les Franqueses del Vallès. Aquest
esdeveniment de tennis femení
comptarà amb la presència de
tennistes del Top 100 i 300 internacional. "Hi haurà esportistes de nivell internacional i les
millors tennistes de l'actualitat
nacional", afirmen des del club.
D'aquesta manera, serà una de
les competicions de tennis femení
més importants de la temporada a
Catalunya. "I, alhora, el més important de pista ràpida de l'Estat espanyol", afegeixen. L'alcalde, Francesc Colomé, ha explicat
que serà una manera de "posar
les Franqueses al mapa del tennis femení internacional".

L'Open Gran Centre
rep 220 participants
GRANOLLERS. La Porxada va acollir

dijous, des de les 16.30 fins a les
20.30 h, la tercera edició de l'Open
Tennis Gran Centre, organitzat
per l'associació Gran Centre i el
club Nou Tennis Belulla. Segons
el club, hi van participar unes
220 persones en total al llarg del
dia. El campió de Catalunya Pol
Fernández va dirigir algunes masterclass per als assistents que van
voler aprendre a jugar. La marca
Wilson, referent en el món del
tennis, va col·laborar amb l'aportació de material. I es van regalar
quatre entrades dobles per al Barcelona Open Banc Sabadell.

GRANOLLERS. El Fraikin BM Gra-

nollers, a falta de cinc jornades
perquè finalitzi la lliga Asobal,
s'està jugant l'accés a la Copa EHF
de cara a la temporada que ve. Ara
mateix, tenen les places europees
a dos punts. Divendres (20.30 h)
rebran la visita del novè classificat de la lliga Asobal, l'Atlético
Valladolid, al Palau d'Esports, en
el partit corresponent a la 26a jornada de la competició regular. El
conjunt val·lisoletà ve de guanyar
a casa per la mínima contra l'Ademar León (27-26), equip que està
empatat a punts amb el conjunt

granollerí (ambdós en tenen 32).
Els homes d'Antonio Rama, per
la seva banda, vénen de perdre
també per la mínima en una pista
tan complicada com la del Liberbank Cuenca, el seu botxí a les
semifinals de la Copa del Rei. Els
granollerins van caure per 26-25
en un partit que va ser molt disputat i que va caure a favor dels locals als últims instants. S'arribaria
amb un empat a 25 a pocs compassos pel final; i el Liberbank, llavors, anotaria el gol definitiu i els
granollerins ja no tindrien temps
per respondre (26-25). N.A.

EL KH-7 VIATJA AL PAÍS BASC PER JUGAR
LA FASE FINAL DE LA COPA DE LA REINA
L’equip sènior femení del BM Granollers competirà pel títol de la Copa de la
Reina d’handbol aquest cap de setmana. El torneig es disputarà a Barakaldo, al
País Basc, entre els dies 26 i 28 d’abril. La primera cita de les granollerines serà
el divendres a les 16 h contra l’Aula Alimentos de Valladolid, en el partit únic dels
quarts de final. Les semifinals es jugaran el dissabte 27, i la final, diumenge.

ÉS LA QUARTA PARTICIPACIÓ EN UN CAMPIONAT DEL MÓN

del Club Triatló Granollers Santi
Ribot es va classificar per al Campionat del Món de Duatló 2019
que es disputarà el dissabte.
Aquest torneig s’integra dins
del Mundial Multisport de Pontevedra, un esdeveniment que
ja compta, segons l’organització,
amb més de 4.000 atletes inscrits,
el que suposa la participació més
gran de la història.
Santi Ribot es va classificar per
al Campionat del Món en la modalitat de Duatló de carretera,
gràcies a la medalla de bronze
aconseguida en el Campionat de
Catalunya 2019 de Castellar del
Vallès i la vuitena plaça en el Campionat d’Espanya a Sòria.

Quarta participació mundial

Aquest és el quart Mundial en el
qual competeix Ribot. Ja ho va
fer en el Campionat del Món Green-Cup de Duatló de Muntanya
2005, celebrat a Argentina, on el
triatleta vallesà va obtenir la mecng

dalla de bronze en la categoria
Màster-40. Deu anys després va
participar en el Mundial Màsters
UCI Moutain-Bike XCO 2015, a
Andorra, on va quedar en 19a posició en Màster-50. I, per últim, el
2016, va competir en el Campionat del Món de Duatló 2016, a Astúries, amb un 39è lloc també en
Màster-50. NIL ARTIAGA

Torna la Waterpolo
Fest per als petits
GRANOLLERS. Diumenge arribarà

GRANOLLERS. Les nedadores júnior del Club Natació Granollers
(CNG) convocades amb la selecció espanyola absoluta han tornat
de Kazan (Rússia) amb dos podis:
Mireia Hernández va aconseguir la
medalla de bronze en duet; i, amb
l'equip lliure, la selecció espanyola,
amb quatre representants del CNG,
va assolir la medalla de plata.

SANTI RIBOT

WATERPOLO

NATACIÓ EL CLUB GRANOLLERÍ VA SER L'ENTITAT AMB MÉS REPRESENTACIÓ A LA SELECCIÓ

Dos podis per a les
nedadores del CNG
a FINA World Series

ctg

GRANOLLERS. El veterà triatleta

LES NEDADORES D'ARTÍSTICA Van participar al World Series Russian Open

una nova edició de la Waterpolo
Fest, un esdeveniment organitzat pel Club Natació Granollers
(CNG), que té l'objectiu d'apropar els nens i nenes de 8 a 10
anys –nascuts del 2009 al 2012–
a aquest esport de pilota aquàtic.
Durant la jornada, de 9h a 13.30h,
els infants realitzaran a la piscina
diferents activitats que els introduiran al waterpolo.
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Campanya de la

Renda 2018

Confia en un professional per presentar
la teva declaració
El 2 d’abril va arrencar la campanya de la declaració de renda de l’exercici 2018, que es podrà presentar fins a l’1 de juliol –en cas que sigui
favorable per al declarant i s’opti per la domiciliació bancària, el 26 de
juny–.
L’Agència Tributària calcula que es presentaran 20 milions de declaracions a l'Estat -3,5 milions a Catalunya- i que set de cada deu sortiran
a retornar. Els experts recomanen revisar bé les declaracions abans de
presentar-les i no oblidar comunicar canvis en la situació personal que
afecten la declaració, com ara el naixement o l'adopció de fills.
De fet, tot i que en els darrers anys l’Agència Tributària intenta facilitar
el tràmit, amb els esborranys i la presentació telemàtica, la tasca no és
senzilla. A més, molts dels esborranys presenten errors o no recullen
alguna deducció favorable per al contribuent. S’estima que prop del 30%
dels contribuents confirma l’esborrany amb incorreccions.
Per això, val la pena posar-se en mans de gestors, professionals coneixedors de la normativa fiscal en matèria d’IRPF, i que són els més
capacitat per informar sobre les deduccions possibles i la millor manera
d’aplicar-les.
Posar-se en mans d’un gestor és una bona decisió per evitar possibles
sancions per errors en la confecció de la declaració.
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CULTURA

L'AV Tres Torres organitza una festa al centre cívic

El Gra torna a obrir l'escenari

Com cada any a l'entorn de Sant Jordi, l'associació de veïns del barri
de Tres Torres organitza una festa al centre cívic Jaume Oller.
En aquesta ocasió serà dissabte a partir de les 18 h. D'altra banda,
La Troca acollirà divendres (17.30 h) un taller familiar de Sant
Jordi en què es personalitzarà una llibreta i es farà un marcapàgines.

Divendres, el Gra torna a programar una
sessió d'Escenari Obert, per tal que el jovent
d'entre 12 a 35 anys del Vallès Oriental
pugui mostrar el talent artístic davant de
públic. Cal inscriure-s'hi a gra@grajove.cat.

ARTS DEL MOVIMENT ACTIVITATS DISSABTE PER COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA, QUE SE CELEBRA EL 29 D'ABRIL

La dansa pren el carrer

Una vintena d'escoles i grups ballaran a les places de l'Església i la Porxada
ajuntament

GRANOLLERS. Dissabte, escoles i

grups de dansa de la ciutat ballaran al carrer amb motiu del Dia
Internacional de la Dansa, que es
commemora el 29 d'abril, el dia
del naixement de Jean-Georges
Noverre, considerat el pare del
ballet modern.
En aquesta edició, coordinada
per l'Ajuntament i el Teatre Auditori, a Granollers, hi participaran
19 escoles i grups de dansa de
diferents disciplines de moviment
que oferiran sessions guiades
obertes a tothom. Les classes tindran lloc dissabte, a partir de les
17.30 h, a les places de l'Església i
de la Porxada.
Les escoles i grups de dansa
participants aquest 2019 són Arsènic. Espai de Creació, el Grup
de Ball del Casino Club de Ritme Granollers, l'Escola de Dansa
Agueda Murillo, l'Escola de Dansa
Shindia, l'Escola de Dansa Swing,

L'Esposada acull classes
obertes, tallers i mostres
de mitja dotzena d'entitats

hot swing miachine

BALL La imatge d'enguany del Dia Internacional de la Dansa

THE HOT SWING MACHINE Clourà la festa amb una ballada de lindy hop

l'Estudi de Dansa Klass, l'Escoa de
l'AV Congost, l'Escola de Ball Partenaire, l'Escola de Dansa Tribu
Urbana, l'Agrupació Sardanistes

LES FRANQUESES. A Corró d'Avall

SAMUEL MINGUILLON OFEREIX UN TALLER
PER A PROFESSIONALS A ROCA UMBERT
n També dissabte el Centre d'Arts en Moviment (CAM) de Roca Umbert acollirà
un taller per a professionals a càrrec del ballarí i coreògraf Samuel Minguillon. El
curs, que té un preu de 30 euros, pretén explorar diferents punts de recolzament
per entrar i sortir del terra, així com investigar dinàmiques de moviment. El taller
es farà de manera intensiva, de 10 a 13 h i de 14 a 17 h. Minguillon ha ballat per
les companyies Producció Nacional de Dansa de Barcelona, The Dutch National
Opera & Ballet d'Amsterdam, Toula Limnaios de Berlín i les companyies Sonia
Rodríguez i Plan B de Barcelona, entre d'altres.

de Granollers, l'associació Passaltpas, el Centro Cultural Andaluz,
l'Esbart Dansaire de Granollers,
l'Escola de Ball i Dansa Rítmic,
l'Escola d’Arts Escèniques, el Teatre i Dansa de l'Espai Milnotes, el
Grup de Dansaire de l'Espai Gra,
l'Estudi de Ballet Sylvia, el grup
Bigpotters Swing i el grup de dansa Liant la Troca.
La jornada, que enguany ha sumat nous grups que ballaran al
carrer, pretén apropar la dansa
tant a grans com a petits.
També l'Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
impulsen activitats arreu del país
al voltant d'aquest dia. i

no només la dansa serà protagonista, sinó que també es podrà
gaudir tant divendres com dissabte d'activitats musicals. Tot gràcies a la 12a Festa de la Música i la
Dansa, que començarà enguany a
l’auditori de l’Escola Municipal de
Música Claudi Arimany. Allà, els
alumnes escalfaran motors a partir de les 18 h de divendres amb
una exhibició i una classe magistral d'improvisació inicial per
cloure la jornada a les 20 h amb
una jam session.
Dissabte al matí, a partir de les
11 h, la festa es trasllada fins a l’escenari de la plaça de l’Espolsada,

on s'hi faran classes obertes i tallers de teles acrobàtiques, comercial dance, gòspel, ballet clàssic i
percussió corporal fins a les 14 h.
Ja a la tarda, a partir de les 17.30
h, la plaça de l'Espolsada serà l’espai de les mostres de música i
dansa de l'associació Sardanistes
Franquesins, l'Escola Municipal
de Música, Brooklyin Dance Studio, l'escola Endansa, l'escola Moving i el taller municipal de teles
acrobàtiques.
La 12a edició de la Festa de la
Música i la Dansa acabarà amb
un concert i una ballada de lindy
hop amb els barcelonins The Hot
Swing Machine. i
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TEATRE LA COMPANYIA LA CONQUESTA DEL POL SUD TANCA LA TRILOGIA DOCUMENTAL AL TAG

ARTS ESCÈNIQUES ELS TRUCS ES COMBINEN AMB HUMOR

'Nadia', la història de la noia
que va sobreviure al règim
talibà fent-se passar per noi

El mediàtic Mag Marín
actua diumenge al TAG

GRANOLLERS. El 2010 el llibre El

secret del meu turbant donava a
conèixer la història de Nadia Ghulam, que, juntament amb la periodista Agnès Rotger, descobria en
aquest volum –que els va merèixer el premi Prudenci Bertrana de
novel·la– unes experiències tant
traumàtiques com sorprenents.
Nascuda a Kabul el 1985, quan tenia 8 anys va patir greus ferides a
causa d'un bombardeig, que també va destruir la casa familiar. La
perseverança de la seva mare li va
salvar la vida i, instaurat el règim
dels talibans i amb greus seqüeles
físiques, la Nadia va haver de ferse passar per un noi –el seu germà
Zelmai, que havia mort a la guerra– per poder treballar i mantenir
la seva família durant gairebé una
dècada.
Aquest relat, poc després, també va cridar l'atenció de Carles
Fernández i Eugeni Szwarcer, de
La Conquesta del Pol Sud, la companyia que aquesta temporada ha
fet residència al Teatre Auditori
de Granollers, i que hi clourà la
seva estada amb Nadia, l'espectacle dedicat a aquesta jove catalanoafganesa, que forma part
d'una trilogia de teatre documental sobre identitat.

Documentals escènics

Després de portar al TAG Clàudia,
sobre el testimoni d'una filla de desapareguts a l'Argentina, i Raphaëlle,
sobre el seu canvi de gènere, aquest
cap de setmana La Conquesta del
Pol Sud farà pujar a l'escenari granollerí la Nadia, per explicar una

TAG

LA PROTAGONISTA La Nadia viu a Barcelona des de 2006

COMPLEMENTAT AMB
TREBALL PEDAGÒGIC
n La Conquesta del Pol Sud, però, ha
sortit també fora del TAG i, per exemple,
fa un mes va crear una instal·lació basada en l'esperiència d'un granollerí que
recull cartró i ferralla del carrer, així com
també ha treballat a diferents instituts.
De fet, la Nadia ha fet xerrades amb joves, que han complementat la proposta
pedagògica que el TAG ha fet als centres, i que ha permès tractar conceptes
com les guerres, la lluita personal, la
identitat i l'autosuperació, entre altres.
A més, en acabar l'obra, en el marc de
la proposta Espectacles 360º, el públic
podrà conversar amb la companyia.

història que enllaça el passat a
Kabul amb el present a Barcelona,
en un diàleg entre cultures que projecta una mirada d'esperança.
El 2006, gràcies a la feina de la

ONG Associació per als Drets Humans a l'Afganistan (ASDHA), Nadia va poder viatjar a Barcelona, ja
com a dona. Actualment, estudia
cooperació, ha recuperat la seva
vida i està implicada en tot tipus
d’activitats dedicades a divulgar la
cultura afganesa i la situació de les
dones al seu país: un documental
televisiu, diversos llibres i també
aquesta peça teatral en la qual la
pròpia Nadia, utilitzant imatges reals i material documental, transmet
la seva experiència i mira cap al futur. Nadia parla de la Nadia, però
també interpel·la el públic sobre les
seves creences, sobre la informació,
l’amistat, l’educació i la llibertat.
Nadia Ghulam és també autora
dels llibres Contes que em van curar (2014) i La primera estrella del
vespre (2016). m.e.

Ds 27 d'abril, 21 h
Teatre Auditori Grn. Preu: 15 €

Convertir un espectacle en una
experiència única ha estat el gran
repte del Mag Marín. Diumenge
el públic granollerí podrà comprovar que ho ha aconseguit. Els
ingredients són un personatge
irònic i trencador amb un humor
veloç, màgia espectacular i una
banda sonora exquisida.
José Marín Tello, més conegut
com a Mag Marín, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Màgia el 2014 i va ser el primer guanyador del concurs de talents Pura
Màgia de TVE. Compta amb una
àmplia experiència i un bon nombre d'espectacles propis. El granollerí s’ha dedicat professionalment
a la màgia des de 2008 i, malgrat
la seva joventut, ja ha trepitjat els
millors escenaris de l'Estat espanyol i ha compartit camerino amb
les estrelles de l'escena màgica més
rellevants del panorama artístic
nacional i internacional, assessorat
per professionals del teatre, així
com de la dansa i la música. Així
s'ha convertit en un mag complet

arxiu

MAG MARÍN
de primera línia sol·licitat en les gales més importants d'arreu del'Estat. Guanyador del Premi Nacional
de Màgia Espanya (2014) i Premi
Nacional de Màgia França (2015),
així com el gran Guardó Magicus
(2012), en el seu últim xou, el mag
còmic del moment compta amb
tots els elements que l'han portat a
l'èxit: màgia, música i humor.

Dg 28 d'abril, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 15 € (8, Zona B)

Retrats de Maria Mercè
Marçal i Montserrat Roig
La mirada violeta és el títol de l'espectacle poeticomusical que divendres (19.30 h) acollirà el centre cívic de Palau, en el marc de la
programació Viu la primavera.
Es tracta d'una proposta de la
cantautora Meritxell Gené i la poetessa Aina Torres que retrata les
icòniques escriptores catalanes
Maria-Mercè Marçal (1952-1998)
i Montserrat Roig (1946-1991),

convertides també en referents
del feminisme al país. La mirada
violeta barreja diàleg, cançons i
poemes, per fer submergir el públic en el món de Marçal i Roig.
Viu la primavera continuarà el 3
de maig amb el concert de música
mediterrània de Yacine Belahcene
i la seva banda al centre cívic de
Can Gili. Al maig Carles Belda tancarà el cicle.
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Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
ENTREVISTA

Mow-T introdueix l'upcycling
a la Garriga i la comarca
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar
la Garriga per conèixer Mow-T. Francesca Riu, Isabel Gil i Sandra Esteve, les tres sòcies del projecte,
ens van donar a conèixer aquesta cooperativa vallesana que vol implantar el mètode de l'upcycling
a la comarca.
- Per què us dieu Mow-T?
- Francesca: Comencem a triar el nom
amb la voluntat que les lletres es puguin
llegir tant del dret com del revés. Mow,
si ho gires, torna a ser Mow, i per tant
tindríem aquest cercle que remetria a
l’economia circular.
- I d'on sorgeix el projecte?
- F: D'una banda detectem en el guarda-roba de Càritas del poble que hi ha
molta roba que no surt. Hi ha molta gent
que en dóna, però el tipus de roba que es
dóna de vegades està passada de moda
o té petites tares que ja no es poden arreglar.
- I per quin procés passa la roba?
- Isabel: Tota aquesta roba se selecciona,
es fa una rentada i una higiene perquè
estigui en condicions. La Francesca, a
través de la seva creativitat, fa el procés
de selecció perquè acabi sent una peça
transformada. A partir d’aquí es talla i la
Sandra s’encarrega de la confecció i de
l’acabat. Després es fa una última revisió
i un planxat i ja es queda per vendre-la.
- Qualsevol peça de roba us serveix?
- Sandra: No. Aquí seleccionem la roba i
si està molt vella i veiem que no serveix
res, llavors no la utilitzem. Només utilitzem la que en general es pot fer servir,
o la que té parts que es poden fer servir.
- Quina és la vostra relació amb els
ateneus cooperatius?
- F: Coopolis ens va ajudar molt a tenir

Agenda
Dimecres 08·05·2019
De 9 h a 14 h

la seguretat que teníem un bon assessorament en cooperatives. I en el moment
que va començar l’Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental vam optar per fer
aquest canvi, per proximitat.
- Per què us serveix l'Ateneu?
- I: A l’hora d’organitzar o muntar una
cooperativa, hi ha parts que desconeixem i ens ha anat de conya i ens ha vingut fantàstic que existís l’Ateneu, precisament per això, perquè on no arribem
nosaltres, tenim la seguretat, la confiança i la tranquil·litat de què estan a sobre
de nosaltres i estan pendents, amb la
resposta molt efectiva i molt ràpida.
- Per què aposteu per ser cooperativa?
- S: Som una cooperativa per estar totes
en un mateix nivell i que ningú estigui
per sobre de ningú. Que tothom tingui el
seu lloc de treball, però mai trepitjant ni
desvaloritzant la feina d’una altra. Totes
som importants, sense una no tiraríem
endavant. Cadascuna, per molt petit que
sigui el granet de sorra que pugui posar,
és important. Per exemple, una persona
que està en una botiga cobra molt poc
i un dissenyador cobra moltíssim, però
aquí volem una miqueta d’igualtat.
- En quin punt es troba el projecte?
- F: Ara mateix estem a la fase zero, que
és iniciar, constituir la cooperativa, fer
els primers dissenys i la primera producció, i posar tot a punt. I estem en
aquesta fase inicialíssima.

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el vídeo,
entra aquí:

Dimecres 08·05·2019
De 17.30 h a 19.30 h

Administració local, l’ESS Eines financeres i
i el desenvolupament
recursos a l’abast de
local dels territoris
l’Economia Social Solidària
Lloc: Torre d'en Gorgs
(Barberà del Vallès).
Organitza: Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental i Occidental
www.ateneucoopvor.org

Lloc: carrer Corró, 122
(Granollers).
Organitza: Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental
@ateneucoopvor

info@ateneucoopvor.org
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MÚSICA CONCERT DE JONATHAN CAMPS I NICOLA MONETA AMB PECES DE BACH, SCHUBERT I CANÇONS ESPIRITUALS I TRADICIONALS

El cicle Carles Riera descobreix
què és un octobaix al TAG
GRANOLLERS. El cicle Carles Riera,

organitzat per l'Escola Municipal
de Música i Conservatori Josep
M. Ruera, du al Teatre Auditori de
Granollers (TAG) un concert dedicat al món del contrabaix i una
ocasió única per poder descobrir
l’octobaix, un contrabaix gegant
amb tres cordes. L’italià Nicola

Moneta, un dels protagonistes de
la vetllada, actualment en posseeix l’únic exemplar en funcionament, amb el qual toca regularment en diverses orquestres.
L'acompanyarà el contrabaixista Jonathan Camps, professor a
l'ESMUC i membre de l'OBC, que
ha tocat com a solista en orques-

tres estatals i internacionals i ha
estrenat composicions escrites
per a ell, com el Concert per Contrabaix i Orquestra de Vents de Salvador Brotons i Fantasia per contrabaix i vents de Moisés Bertran.
També hi serà el pianista Daniel
Garcia, que acompanya sovint artistes d’àmbit internacional i que

també ha treballat regularment
com a arranjador per a l’Orquestra Nacional d’Andorra. En el terreny de la música moderna destaca la seva tasca com a arranjador
sobretot en el camp del jazz. Des
de l’any 2015 també treballa assíduament amb el grup Lax‘n Busto.

El repertori

El concert començarà amb una ària
de la Suite en Re de Bach, seguida
de peces de Ernst Bloch, Schubert
i Gounod, entre altres compositors,
així com cançons tradicionals espirituals i una islandensa.

Dv 26 d'abril, 20 h
Teatre Auditori Granollers. Preu: 10 €

NICOLA MONETA
EXPLICARÀ COM ES FA
SONAR ALS INFANTS
n El mateix divendres, però a les 19 h,

Nicola Moneta explicarà, en el marc de
les activitats familiars del TAG, com es
fa sonar l'octobaix i també el contrabaix. Moneta és l'únic al món capaç de
tocar l'Octobasse, un contrabaix gegant amb tres cordes i té l'únic exemplar en funcionament. Ha estat sempre
un apassionat de la música barroca i va
aprofundir els aspectes de la música
antiga i els instruments des dels segles
XVI i XIX. L'entrada és gratuïta, però cal
reservar-la.

L'alumnat de l'Escola Dos cors granollerins
i Conservatori podrà al Certamen d'Ejea
tocar l'orgue
de los Caballeros
Els estudiants de l’Escola Municipal
de Música i Conservatori Josep M.
Ruera poden aprendre a tocar l’orgue gràcies a l’acord entre l’Ajuntament de Granollers i la Parròquia
de Sant Esteve. Així, des d’aquest
curs acadèmic, les classes d’orgue
ja figuren entre l’oferta formativa
del centre. El conveni signat implica
l’Ajuntament, representant del Conservatori; la Parròquia, propietària
de l'orgue, i la Fundació Pro Música
Sacra, gestora de les activitats musicals de la Parròquia.

El Cor Jove d'Amics de la Unió i el
Cor de Cambra de Granollers participaran el cap de setmana a la
48a edició del Certamen de Cant
Coral d'Ejea de los Caballeros, a
Saragossa, un dels més prestigiosos de l'Estat. El Cor Jove, conjuntament amb el Conservatori de
Sant Cugat, serà el representant
català a la fase juvenil, mentre que
el Cor de Cambra, participarà a la
categoria de cors adults. Hi participaran una dotzena d'agrupacions corals d'arreu de l'Estat.

L'edició d'abril del Concert de Lluna Plena que organitza Asgram
durà, dissabte (20 h) al Gra, les
formacions novelles de la comarca Sleeping Giant i Zesc.
Formada per Jordi Daví, Noé
Cenoz i Esteve Cortès –tots amb
experiència en bandes anteriors–,
Sleeping Giant és un grup de hard
rock amb influències de grups

com Led Zeppelin i Alice in Chains.
D'altra banda, els montornesencs Zesc s'estrenen en el
que serà el seu primer concert.
Formats per Judit M. Gené, Quentin Lionmane i Cesc Gil, la banda
presentarà el seu primer EP autoeditat –Seth–, ple de sons rurals,
reverberats i garatgers de la Serralada de Marina.

Sleeping Giant i Zesc, al
concert de Lluna Plena al Gra

Concert solidari de Trobada de Big
Gospel Rock i Allegro Bands a Bellavista
Els cors Allegro i Gospel Rock, de
la Societat Coral Amics de la Unió
de Granollers, actuaran diumenge
(18 h) al Teatre Auditori de Bellavista en un concert solidari organitzat per Càritas i la parròquia
de Sant Francesc d'Assís de Bellavista. El preu de l'entrada és de 5
euros i es pot comprar tant al local
parroquial com al mateix teatre.

L'Associació d'Intercanvis Socials
i Culturals de les Franqueses, nascuda el 2011, organitza aquest
dissabte a la tarda (18 h), al Teatre
Auditori de Bellavista, una trobada de Big Bands, amb formacions
vingudes de la comarca i de l'entorn. L'entitat franquesina organitza concerts de diferents estils
periòdicament.
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MÚSICA

ART DISSABTE ES FARÀ UN TALLER SOBRE LA TÈCNICA DE TREMP I PA D'OR SOBRE FUSTA

EXPOSICIÓ

Duble Buble i Slips
recorden el tecno
pop i el funk dels
80 i 90 a la Nau B1

El Museu enceta les
activitats vinculades al
retorn del retaule gòtic

'La llum que et va
tocar' d'Estopiñan,
al Centre Cultural
BBVA de Terrassa

Els pioners del tehno i el pop-rock
en català, els osonencs Duble Buble, han tornat als escenaris després de 33 anys de l'enregistrament del seu primer disc Urbi et
orbi, amb temes com Perduts enmig de l'espai que els va popularitzar. La gira ha triat els escenaris on
van viure més èxit. De manera que,
gràcies al concert que va omplir la
Porxada el 1987, Duble Buble ara
tornarà a fer parada a Granollers,
en aquesta ocasió, però, a la sala
Nau B1. Hi sonaran també els temes més populars de l'àlbum que
els va fer vendre més còpies, Clava't. Els acompanyaran uns altres
referents del rock català dels 90,
els vallesans Slips, que van començar a tocar funk i rap quan aquests
gèneres tenien poca sortida, i que
han estat considerats els pioners
de la música negra al país.

Ds 27 d'abril, 22 h
Nau B1. Roca Umbert. Preu: 10 €

GRANOLLERS. El Museu de Grano-

llers començarà dissabte les activitats a l'entorn de l'exposició
Retorn a Granollers del retaule
gòtic de Sant Esteve, inaugurada
fa unes setmanes i que permetrà
veure durant un any una desena
de taules conservades d'aquesta
obra dels pintors Vergós.
La primera proposta d'activitats
paral·leles, que s'allargaran fins al
gener de l'any vinent, és un taller
familiar titulat Aprèn a pintar un
retaule, i que la restauradora i
propietària del taller Blau Llimona de Granollers, Núria Ametlla,
impartirà dissabte al mateix Museu, de 18 a 20 h. L'activitat pretén
ensenyar a fer servir la tècnica de
tremp i daurat amb pa d'or sobre
fusta, que van utilitzar els Vergós.
Tot i que l'activitat és gratuïta, cal
inscriure-s'hi prèviament a Museu
–museu@granollers.cat–. El programa d'activitats inclou també
tallers sobre com es fa un vitrall i

d'escriptura gòtica, entre d'altres.
Abans, però, les activitats continuaran el diumenge 5 de maig al
migdia amb una visita comentada a
càrrec de Jordi Planas, comissari de
l'exposició, i Cinta Cantarell, assistent del comissari i documentalista
de la mostra. A més, cada primer
diumenge de mes, també a les 12
h, es pot seguir una visita guiada (la
del 2 de juny comptarà amb un intèrpret de llenguatge de signes).
Al maig, concretament el dimarts 9, també començarà un cicle
de quatre xerrades sobre detalls
del Granollers d'inicis de segle XX,
la història de la venda del retaule,
les seves característiques i com
se'n va fer la restauració. La primera durà per títol L'antic retaule
major de Granollers. El taller dels
Vergós, i anirà a càrrec del conservador d'art del renaixement i
barroc del Museu Nacional d'Art
de Cataunya (MNAC), Joan Yeguas
Gassó. M.E.

Poesia sonora

CABOSANROQUE I
GLÒRIA BORDONS
PARLEN SOBRE BROSSA
El Museu de Granollers també organitza una activitat avui, dijous (19 h),
en aquest cas a l'entorn de la instal·
lació de Cabosanroque No em va fer
Joan Brossa, que es pot visitar fins al
4 de maig. Es tracta de la xerrada Joan
Brossa, poeta sonor?, que coptarà amb
els creadors de la instal·lació, Laia Torrents i Roger Aixut, i amb Glòria Bordons, considerada la màxima especialista en l'obra de Brossa i patrona de
la fundació que porta el nom del poeta.

Fotollibre
L’ESPAI D'ARTS ACULL UNA
CONFERÈNCIA DE PABLO ORTIZ,

fotògraf cofundador del Consell
Mexicà de fotografia i fundador del
Centre de la Imatge a Ciutat de Mèxic.
La xerrada, que serà avui, dijous (20
h), porta per títol El fotollibre, eina
per elaborar un discurs visual.

Lluís Estopiñan exposarà, a partir
d'aquesta tarda i fins al 2 de juny,
La llum que et va tocar al Centre
Cultural BBVA de Terrassa. Es
tracta d'una exposició produïda
pel Museu de Granollers el 2017 i
que va estar-hi exposada fins al febrer de l'any passat. Les sèries que
s'hi mostren són les cinc primeres
del treball Memory que Estopiñan
va desenvolupar en el marc de la
residència artística a Roca Umbert.
L'artista hi reflexiona sobre la fragilitat dels records i com es tracten
les fotografies analògiques.

Taller familiar de
grafit amb plantilles

Diumenge (d'11 a 13 h), l'Espai
d'Arts de Roca Umbert organitza
un taller familiar d'stencyls, una
tècnica del grafit que obté la imatge per mitjà de plantilles. L'activitat, per a infants de 6 a 10 anys,
anirà a càrrec d'Eduard Rice.
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SANT JORDI EL CEL TENYIT DE BLANC I L'AMENAÇA DE PLUJA NO VAN ACONSEGUIR AIGUALIR UNA DIADA DEL LLLIBRE I LA ROSA, MARCADA PER LA PROXIMITAT DE LES

"A través dels llibres vivim
totes les vides possibles"
Dilluns Carme Arenas va pronunciar el pregó a la Porxada
Repassar el currículum professional de la granollerina Carme Arenas
evidencia que és una dona de lletres polifacètica. La seva trajectòria
suma les facetes d’escriptora, traductora, editora i també comissària.
La vigília de Sant Jordi va ser convidada a pronunciar el pregó de la
diada, davant d’una audiència conformada de forma majoritària per
autors i autores locals i comarcals.
Arenas va correspondre amb
una reflexió en veu alta sobre "la
funció benèfica de la literatura", esquitxada amb cites de Federico García Lorca, Blai Bonet,
Antònia Vicens, Chenjerai Hove,
Pere Quart i Claude Lévi-Strauss.
Segons Arenas, la paraula és l’arma més eficaç. "Darrere les paraules hi ha la possibilitat d’explicar
el món, de canviar-lo, de donar a
conèixer altres cultures i altres
maneres de pensar, de fer vibrar
el lector, de transportar-lo a altres èpoques i altres realitats. En
definitiva, de transformar-lo".
I és justament aquest poder de
literatura el que provoca que "no
hi ha massa interès a facilitar
que totes aquestes idees i realitats expressades a través de
la paraula arribin a tothom".
Arenas denuncia que "sovint el
poder establert planteja la cultura com un luxe, un més a més,
una cosa elitista, d’uns escollits.
O, el que encara és pitjor, la desvirtua, la banalitza, se la mira
només com un producte".
Per Arenas "corren temps de
simplificació, de banalització, de
tergiversació intencionada del

toni torrillas

LLIBRES Les parades de les llibreries són les grans protagonistes de la diada de Sant

PREGONERA Carme Arenas apostava per la cultura com a arma de resistència
sentit de les paraules". Enfront
d’aquest discurs empobridor i que
ens pot fer caure en la intolerància,
proposa la defensa del diàleg intercultural i d’un mestissatge integrador. "La cultura és obertura,
és matís, és diàleg, és transformació, és riquesa", detallava.
Davant d’això, la pregonera feia
una defensa de la literatura i de la
paraula "com a element que ens
activa la imaginació, que ens
transporta a altres mons, que
ens fa viure vides que no podríem tastar de cap altra manera".

La cultura, arma de resistència
En aquest context, Carme Arenas
no va obviar el moment polític
que pateix el país a causa "d’una
repressió injusta i venjativa".
Des del seu punt de vista, "la cultura és allò que ens fa persones,
però només la cultura expres-

sada en llibertat. L’opinió no
pot ser mai delicte. No volem
un país de silenciadors i de silenciats, sinó de gent lliure. No

volem tenir res a veure amb els
que callen o fan callar. I la literatura és paraula, és comunicació, és llibertat d’expressió".
I va reblar el clau amb un propòsit contundent: "Apostem per
la cultura com a arma de coneixement i, si cal, de resistència".
Tot i que bona part de la seva ac-

Literatura de quilòmetre zero
A la tradicional trobada literària a
la Porxada és on s’aprecia millor la
magnitud de la producció literària
d'autors i autores del Vallès Oriental. I és que en aquesta diada s’han
referenciat 74 obres publicades
durant els darrers 12 mesos per 71
autors de proximitat, dels quals més
d’una trentena són veus femenines.
Títols escrits majoritàriament
en català que cobreixen un ampli
espectre de gèneres, temes i interessos. Però, com va assenyalar
la pregonera enguany, tots tenen
almenys una cosa en comú: lluiten

per fer-se visibles en “un sistema
editorial que té molts gegants
famolencs a prop, disposats a
empassar-se’l".
Això fa que convisquin els noms
amb una certa trajectòria amb els
novells que s’aventuren per primera vegada en el terreny incert
de l’autoedició.
Homes i dones, joves i grans,
narradors i poetesses, gairebé tots
els autors i autores vallesans de la
collita 2019 van fer cap dilluns al
matí a la Porxada i van omplir un
amfiteatre fet de cadires. c.r.

tivitat professional té lloc fora de
Granollers, Carme Arenas va parlar a bastament de la seva ciutat,
"un punt de trobada de cultures,
un lloc actiu de confluències".
Arenas es va declarar deutora de
la generació dels anys 60 i 70, un
període en el qual es van succeir
tot un seguit d’iniciatives, sobretot
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VACANCES DE SETMANA SANTA, QUE VA FER ESGLAONAR LES VENDES DE LLIBRES
xavier solanas

Santa Jordina venç la pluja arreu
xavier solanas

t Jordi, i la Porxada, centre neuràlgic
de caràcter cultural, "que ens van
ensenyar a mirar lluny, a somiar, i també a transgredir". Per fer
bona aquella herència rebuda es va
acomiadar assenyalant que "convertir la ciutat en un referent
cultural és la millor inversió de
futur, perquè crea ciutadans
amb esperit crític". carles riobó

L'amenaça de pluja que va planar
durant tot el dimarts no va aconseguir espantar la ciutadania que
novament, com cada any, va sortir al
carrer a gaudir de la festa del llibre
i la rosa. Enguany, les reivindicacions van ser novament presents, i
es van transmetre a les preferències dels compradors de llibres. Així,
els llibres més venuts de no ficció
d'aquest Sant Jordi va ser Contes
des de la presó d'Oriol Junqueras i
Tres dies a la presó, de Jordi Cuixart
i Gemma Nierga. I el llibre infantil
que enguany ha estat al capdavant
de les llistes de més venuts és La
revolta de Santa Jordina, una revisió
de la llegenda de Sant Jordi de David Fernàndez en clau de gènere. Pel
que fa a la ficció, el darrer llibre de
Rafel Nadal va tenir molta fortuna.
La jornada festiva es va complementar amb lectures poètiques i
activitats de cultura popular.

LITERATURA INFANTIL Creix la venda de llibres per a nens i nenes, i enguany arrasa la 'Santa Jordina' de Fernàndez
xavier solanas

TONI TORRILLAS

toni torrillas

Un dissabte de contes

LA ROSA La flor vermella ha tornat a compartir protagonisme amb la groga

Dissabte, a la plaça Maluquer i Salvador, els contes tornaven a
escampar-se per atreure l'atenció per la lectura dels més menuts.
Gran Centre i l'Editorial Alpina van organitzar novament l'activitat Un dia
de contes, i matí i tarda diferents col·laboradors van explicar contes a tots
els infants que s'hi van acostar.

5 de maig

ESPECIAL BUFFET CON BARBACOA

CTRA DE CALDES, 53 (C-1415)

GPS (N-41, 618362 · E-2,272217)
noutibidabo@hotmail.com

607 922 455

Dia de la mare

Celebrem-ho
junts!
COMUNIONS · BATEJOS · BODES
FESTES D’ANIVERSARI ...

38

dj, 25 abril 2019

ARTS CIRCENSES TALLERS I ACTIVITATS PER DONAR LA BENVINGUDA A LA PRIMAVERA

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

El parc del Mirador, convertit en
una carpa de circ a l'aire lliure
ARXIU

LES FRANQUESES. Per cinquè any

consecutiu, divendres (de 16.30 a
19.30 h) el parc del Mirador serà
l’escenari de la Festa de la Primavera organitzada per la Taula
d’Entitats de Bellavista. El parc
acollirà activitats i tallers per a totes les edats tot transformant-se
en una gran carpa de circ a l’aire
lliure.
Durant tota la tarda hi haurà un
espectacle itinerant de pallassos i
circ a càrrec de la companyia Activijoc. També hi ha programat un
espai de joc teatral i d’experimentació sensorial per a nadons (0 a 3
anys) amb Pessic de Circ; un espai
de jocs pensat per gaudir del món
del circ i practicar amb els malabars i els equilibris amb Activijoc;
tallers acrobàtics amb trapezis i
teles acrobàtiques amb l’associació cultural Esplai de Circ, i també l’exhibició del col·lectiu de les
Franqueses Associació Cultural
En Escena.

FENT EQUILIBRISME La Festa de la Primavera fa cinc anys que se celebra
També es podran fer manualitats, com flors i pots decoratius
amb sal de colors i flors que, després, es podran fotografiar i compartir amb el hashtag #socdelesfranqueses.
Per arrodonir aquesta cinquena

TRADICIÓ DIMARTS VAN ACTUAR PER SANT JORDI

Els Xics viatgen a Madrid
GRANOLLERS. Després de la vetlla-

da de dimarts a la plaça de la Corona per celebrar el Sant Jordi, els
Xics de Granollers fan la maleta i
es preparen per viatjar el cap de
setmana a Madrid. Els castellers
granollerins actuaran a la festa
major del Casal Català de Madrid,
conjuntament amb la colla castellera de la capital de l'Estat, que fa
dos anys visitava Granollers amb
motiu de la diada dels Xics, i pocs
mesos després de la seva formació

HANDBOL. DIVENDRES 26, 20.30 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS
BM ATLÉTICO VALLADOLID
amb Edu Batlles i Roger Santaeugènia
BASQUET. DISSABTE 27, 18.05 h
CB LLIÇÀ DE MUNT - CB GRANOLLERS
amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 28, 17.00 h
TERRASSA OLÍMPICA 2010 SAD
EC GRANOLLERS
amb Roger Santaeugènia i Emma Muntané

a inicis de 2017. Llavors descarregaven a la porxada un 2 de 6, un 4
de 6 i un 3 de 6 amb agulla. De fet,
la colla madrilenya va néixer amb
un cert apadrinament granollerí,
ja que una de les persones que va
treballar la tècnica havia estat durant una dècada dels Xics.
Ara, els de la camisa grana els
hi tornaran la visita i actuaran
dissabte, a les 18 h, al Templo de
Debod, juntament amb la Colla
Castellera de Madrid.

edició de la Festa de la Primavera
s'hi farà un berenar popular, així
com es podrà pujar al trenet que,
després de fer un primer viatge
des de l’Escola Bellavista-Joan
Camps, recorrerà el parc del Mirador tota la tarda. m.e.

L'Edison projectarà
dimarts 'Viaje al
cuarto de una madre'

En el marc del Cicle Gaudí de difusió de les produccions catalanes,
el cinema Edison de Granollers
projectarà dimarts la pel·lícula
Viaje al cuarto de una madre, la
lloada òpera prima de Celia Rico.
El film, que va rebre una menció
especial al festival de Donosti, que
tracta el moment en què una filla
decideix marxar de casa la mare.
D'altra banda, diumenge (12 h) el
Petit Edison projectarà Zog dracs
i heroïnes per al públic familiar.

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 25 al diumenge 28 d'abril
Dijous

21º

10º

Divendres

20º

8º

Dissabte

19º

8º

Diumenge

21º

9º
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AGENDA

Aprendre a fer un minihort
El cicle Diverdivendres organitza a les 17.30 h al centre
cívic Can Bassa una activitat familiar –amb infants
de 4 a 11 anys– per crear un minihort amb sembrat
de verdures de temporada en contenidors reciclats.
Serà a càrrec de Laura Baños d'Arrels i Brots.

GRANOLLERS
DIJOUS, 25
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Inicia't en la realitat augmentada
19 h Museu de Granollers
Joan Brossa, poeta sonor? a càrrec
de Laia Torrents i Roger Aixut
–Cabosanroque– i Glòria Bordons
20 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Conferència El fotollibre, una eina
per elaborar un discurs visual, a càrrec
del fotògraf mexicà Pablo Ortiz
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència de Gran Centre: Focusing,
a càrrec de Gerad Porredon
DIVENDRES, 26
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans
9 h Agrupació Excursionista
Diada social
9.30 h Mercat de Sant Carles
Campanya de donació de sang
17.30 h La Troca. Roca Umbert
Taller de Sant Jordi
18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada Coaching amb cavalls, a
càrrec d'Alexandra Carré
18 h Plaça Sant Francesc
Contes i manualitats en anglès
d'Entremares i Kids & Us
19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Què és un octobaix?
19 h Cinema Edison
Profesor en Groenlandia
19.30 h Centre cívic Palou
Espectacle poeticomusical:
La mirada violeta. Marçal i Roig
20 h Gra. Equipament juvenil
Escenari obert
20 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Jonathan Camps
DISSABTE, 27
10 h CAM. Roca Umbert
Workshop in/out amb Samuel Minguillon

10 h Carrers Sant Roc i Santa Anna
Fira Fet a Mà. Fira d'artesans
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges
17.30 h Plaça de l'Església
Dia Internacional de la dansa.
Mostra d'escoles i grups de dansa
18 h Restaurant Anònims
Cicle Lectura i revolució. El capital
18 h Museu de Granollers
Taller. Aprèn a pintar un retaule
18 h Centre cívic Jaume Oller
Festa de Sant Jordi amb l'AV Tres Torres
19 h Centro Cultural Andaluz
Abril mes cultural
20 h Gra. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Nadia
22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert de Duble Buble i Slips
23 h Casino de Granollers
Festa de salsa i bachata
DIUMENGE, 28
10 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
11 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Taller familiar de stencyl –grafit amb
plantilles– a càrrec d'Eduard Rice
12 h Cinema Edison
Zog dracs i heroïnes
18 h Casino
Ball social
18 h Cinema Edison
Profesor en Groenlandia
19 h Teatre Auditori de Granollers
Màgia. Mag Marín
DIMARTS, 30
15.30 h Escola bressol Tortuga
La importància del vincle mare-fill
18.30 h Museu de Granollers
Conferència Mn. Cinto Verdaguer, entre
l'esperit i la musa, amb Maria Bonafont
20 h Cinema Edison
Viaje al cuarto d una madre

Voltem per l’entorn

Quico el Cèlio ensenyarà
glossa del sud al Tarambana
arxiu

DIMECRES,1
18 h Casino de Granollers
Ball social

LES FRANQUESES
DIJOUS, 25
15.30 h Escola Colors
Setena campanya de donació de sang
17.30 h Biblioteca Municipal
Hora del conte. Tenen por els monstres?
17.30 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
18 h Biblioteca Municipal
Espais de lectura
DIVENDRES, 26
17.30 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
16.30 h Parc del Mirador
Festa de la Primavera, amb tallers
de circ i espectacles
18 h Auditori de l'EMM Claudi Arimany
12a Festa de la Música i la Dansa
(classe d'exhibició i concert i jam)
DISSABTE, 27
10.30 h Auditori de l'Escola
Municipal de Música Claudi Arimany
12a Festa de la Música i la Dansa
(classes obertes i tallers, mostra
d'escoles i entitats). A la nit,
concert i ballada de Lindy Hop
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Trobada de Big Bands, a càrrec
de l'Associació d'Intercanvis Culturals
DIUMENGE, 28
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert solidari amb els cors Allegro
i Gospel Rock d'Amics de la Unió
DIMARTS, 30
17.30 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

Arturo Gaya –conegut com a Quico el Cèlio– serà dissabte (de 10 a 13.30 h) al
Tarambana de Cardedeu, en el marc dels monogràfics de glosa que organitza
el restaurant i espai cultural. El tortosí ensenyarà el cant popular i melodies del
sud –jotes de ronda, jota espaïda, fandangos i cants de treball–. Gaya és músic,
periodista, mestre de cant i folklore, i ha obtingut el Premi Nacional de Cultura i
el premi Joan Amades de Cultura Popular. En aquest taller de tonades ebrenques,
ensenyarà les impostacions tradicionals, intuïció de segones veus, tècniques
de cant ocasional i pràctica aplicada al repertori del taller. Per participar-hi
cal inscriure's a eduglosa.cat (el preu és de 15 euros). D'altra banda, dissabte
(18.30 h), el Tarambana també acollirà un concert de Gospel Joy la Garriga.

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 2020
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
Espai Tranquil Barbany
Exposició Aquarel·les d'aquí i
d'allà, de Felipe Garcia Gutiérrez.
Inauguració, dilluns a les 18 h
Agrupació Excursionista
Exposició del 14è concurs
fotogràfic La Muntanya.
Fins al 26 d'abril
Galeria Sol
13 Perles, d'Esther Laudo.
Fins al 27 d'abril
ZNT (c. Barcelona, 16)
Theme Parck 66, de fotografia
d'Anne Roig. Fins a l'11 de maig
Centre de Normalització
Lingüística
Exposició El malbaratament
alimentari. A partir de dimecres
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