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EN PORTADA

GRANOLLERS / MONTMELÓ. El Gran 
Premi de Formula 1 d'Espanya 
aterrarà de nou al Circuit de Bar-
celona-Catalunya aquest cap de 
setmana, de divendres a diumen-
ge. Serà el cinquè Gran Premi de 
la temporada i el primer que es 
disputa en territori europeu. La 
competició serà alhora la 29a que 
es disputa al Circuit de Montmeló, 
un escenari que, enguany, ha tornat 
a ser l'únic d'un Gran Premi que 
ha acollit tots els entrenaments de 
pretemporada en exclusiva.

Mercedes, líder indiscutible
L'escuderia Mercedes lidera amb 
molta diferència la classificació 
del Mundial. Suma 173 punts, per 
sobre de Ferrari, que en té 99. El 
pilot finès Valtteri Bottas arriba 
al GP d'Espanya com a líder de la 
taula classificatòria amb 87 punts, 
després de la seva victòria al GP 
d'Azerbaidjan i el d'Austràlia –el 
primer de la temporada–; i dos 
segons llocs: a Bahrain i a la Xina. 
L'altre pilot de Mercedes, el britànic 
Lewis Hamilton, el segueix a només 
un punt de distància, i ha aconse-
guit també dues victòries –al GP de 

Bahrain i al de la Xina– i dues sego-
nes posicions.

La cursa arrencarà el diumenge a 
les 15.10 h i constarà d'un total de 
66 voltes. Una hora abans, es farà 
la presentació de la graella de sor-
tida. A més, durant el matí, es dis-
putaran les curses de FIA Formula 
3 i Formula 2, a les 10.15 i 11.30 h, 
respectivament. Divendres s'inicia-
ran els entrenaments lliures de F1 
a les 11 h, i dissabte hi haurà els 
qualificatius a partir de les 15 h. 

L'activitat al Circuit, però, co-
mençarà avui, dijous, a partir de 
les 16 h i fins a les 18.30 h, amb 
la tradicional visita del pit lane, 
la sessió d'autògrafs dels pilots a 
la fan zone i una exhibició de kàr-
ting a la recta principal del Circuit, 
amb la participació d'alguns dels 
pilots del Mundial.

Un homenatge mai fet
Enguany, el Circuit de Barcelona- 
Catalunya vol retre homenatge als 
pilots Ayrton Senna i Roland Rat-
zenberger, que van perdre la vida 
ara fa 25 anys al circuit d'Imola du-
rant el Gran Premi de San Marino. 
L'organització l'ha titulat L'home-

silera, fusionant les nacionalitats 
dels dos pilots, amb l'objectiu que el 
públic assistent la llueixi durant la 
carrera i que el vencedor del Gran 
Premi pugi al lloc més alt del podi 
amb aquesta bandera per comple-
tar "l'homenatge que mai es va 
fer", en nom d'Ayrton Senna.

'Tribuna Familiar'
El Circuit ha posat en marxa una sè-
rie de promocions per als assistents 
al Gran Premi. La Tribuna Familiar 
és l'opció més econòmica per qui 
vulgui assistir-hi en família, tal com 
asseguren des de l'organització, ja 
que inclou l'entrada per diumenge 
(dia de la cursa) i l'accés al Family 
Village, un espai amb propostes 
lúdiques per a totes les edats: acti-
vitats per a nens, simuladors, mú-
sica en directe, karts i foodtrucks. 
L'entrada de Tribuna Familiar té un 
preu de 99 euros per als adults i de 
49,5 euros per als nens d'entre 6 i 
15 anys. Els menors de 6 anys tenen 
l'accés gratuït. A més, la gran nove-
tat d’aquesta edició serà la Pelouse 
Jove, un espai pensat perquè els 
joves de 16 a 30 anys puguin pre-
senciar l’espectacle de diumenge 

des de la corba 5 per 35 euros, amb 
l'animació de dj, zona chill out, food-
trucks, pantalla gegant i animacions. 
A banda, totes les zones de públic 
comptaran amb animació constant 
per promocionar la cultura popular 
catalana, amb tabalers, castellers, 
gegants i balls de bastons.

Mobilitat sostenible
Qui vulgui assistir al Gran Premi 
d'Espanya pot fer-ho en autocars 
noliejats des de Barcelona i també 
amb Rodalies. Dissabte i diumenge 
s'han establert uns horaris especi-
als que asseguren una freqüència 
mitjana de pas cada 15 minuts a 
la connexió Montmeló–Barcelona 
per a les hores en què es preveu 
una major afluència de viatgers. 
Com cada any, Mossos d'Esquadra 
aplica un dispositiu viari i de segu-
retat especial. 

D'altra banda, la Creu Roja tor-
narà a posar en marxa el servei de 
transport dins del Circuit per a les 
persones amb mobilitat reduïda 
per tal de facilitar l'accés segur a 
les instal·lacions. El servei s'ofe-
reix amb vehicles elèctrics i acom-
panyats de voluntaris. i n.a.

El Circuit, a 
punt per al seu 
29è Gran Premi 
de Formula 1
La novetat d'enguany de la Pelouse Jove 
permetrà als joves d'entre 16 i 30 anys seguir 
la cursa des de la corba 5 amb animació

natge que mai es va fer, ja que el bra-
siler Senna volia homenatjar el dia 
de la cursa d'Imola l'austríac Rat-
zenberger, que havia mort durant 
les sessions de classificació. Senna, 
però, va morir durant la carrera. Els 
comissaris, a l'hora d'assistir-lo, van 
descobrir una bandera austríaca a 
la butxaca de la seva granota, que 
ell s'havia guardat per poder retre 
un homenatge al pilot austríac des 
del podi de San Marino. El Circuit 
de Montmeló, a partir d'aquest cas, 
ha creat una bandera austríaca-bra-

arxiu

95.000
L'ORGANITZACIÓ DEL CIRCUIT S'HA 
PROPOSAT, UN ANY MÉS, ARRIBAR 
als 95.000 espectadors. Aquesta és la 
xifra aproximada de les darreres dues 
edicions del Gran Premi d'Espanya 
–91.896 l'any passat i 94.623 ara fa 
dos anys–, unes dades que queden 
lluny dels 140.700 espectadors  
que van aplegar-se durant la cursa  
al Circuit en l'edició de l'any 2007.

GRADES PLENES  L'entorn de l'equipament vallesà viurà tres dies intensos d'afició a l'automobilisme
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La història d'un soldat pres a 
Mauthausen guanya el Camí Ral

A GRANOLLERS  Pablo Agraz Alonso i Pepeta Sellés

Un treball basat en la relació epis-
tolar entre una granollerina, Pepe-
ta Sellés, i un soldat, Pablo Agraz 
Alonso, ha guanyat el 14è premi 
Camí Ral de treballs de recerca de 
batxillerat sobre el Vallès Oriental 
que atorga el Centre d'Estudis de 
l'Associació Cultural (AC). L'autora 
és Queralt Mena Sellés, veïna de la 
Roca i estudiant de l'Escola Gine-
bró de Llinars, que va trobar unes 
cartes guardades al rebost de casa 
d'un cosí de la seva mare a través 
de les quals explica la història d'un 
deportat i l'impacte de la Guerra 
Civil i la Segona Guerra Mundial.

Eren textos estan adreçats a 
la tieta de la mare de la Queralt, 
Pepeta Sellés, i escrits per Pablo 
Agraz, que es va convertir en el 
protagonista del treball. Queralt 
Mena va esbrinar que Agraz va 
néixer el 1908 a Salamanca, que 
de petit es va traslladar a Madrid, 
i que abans de la guerra va ser a 
Granollers, on va festejar amb la 
Pepeta. Quan va marxar al front, la 
parella va continuar escrivint-se, 
fins i tot quan Agraz va acabar 
pres al camp de concentració de 
Mauthaussen. El soldat republicà 
va marxar el 1939 cap a l'exili, i a 
través de les cartes se sap que va 
ser al camp de refugiats de Judes, 
a Sepfonds. Amb la invasió dels 
nazis a França es va tornar a tro-
bar a primera línia de foc, i final-
ment va acabar sent presoner.

El jurat del certamen li ha re-
conegut l'originalitat del plante-
jament, l'interès del tema, el ri-
gor metodològic, la qualitat de la 
redacció i l'aportació de documen-
tació inèdita –gràfica i epistolar.

Animar els estudiants
El Camí Ral és un premi adreçat a 
estudiants de segon de batxillerat. 
Enguany no s'hi ha presentat cap 
treball granollerí i els organitza-
dors recorden que "a l'alumne 
no li suposa cap treball extra, 
ja que la recerca l'ha hagut de 
fer igualment per completar els 
estudis". El premi vol estimular 
el plaer de la recerca i potenciar 
aquells estudis que, des d’àmbits 
temàtics diversos (medi natural, 
història, economia, art i patrimo-

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL CENTRE D'ESTUDIS DE L'AC PREMIA EL TREBALL DE QUERALT MENA

arxiu

Cuina d'aprofitament17a Caminada popular de les Franqueses
Avui, dijous (18.30 h), el centre cívic  
Can Bassa acull una mostra de cuina  
amb receptes d'aprofitament i trucs  
per fer una cuina més sostenible 
a càrrec d'Espigoladors.

Diumenge el Patronat d'Esports celebrarà la 17a edició de la  
Caminada Popular de les Franqueses, un recorregut de 19 quilòmetres 
que sortirà i arribarà a la zona esportiva de Corró d'Avall. La inscripció 
inclou esmorzar, avituallament i una botifarrada a l'arribada, així  
com obsequis i sorteig de regals per als participants.

SOCIETAT

GRANOLLERS. Fins al 2 de juny el 
Museu de Granollers se suma a la 
mostra compartida 1939. L’abans 
i el després amb l’exposició a El 
Balcó d’una taula del martiri de 
Santa Eulàlia del segle XVII que va 
ser rescatada d'una crema segu-
ra durant la Guerra Civil. Aquesta 
mostra, dispersa en 25 museus de 
la demarcació de Barcelona, és una 
iniciativa de la Xarxa de Museus 
Locals de la Diputació de Barcelona 
i del projecte  Memòria en Xarxa. 

Cada museu presentarà objectes 
provinents de les seves col·lecci-
ons que pertanyen al període que 
s’inicia a l’esclatar la guerra i que 
s’allarga més enllà de la proclama-
ció de la seva fi, l’1 d’abril de 1939. 
Amb instal·lacions singulars a cada 
museu, s’ha creat un relat compar-
tit al voltant de tres eixos temàtics: 
salvaguarda del patrimoni, guerra i 
repressió, i simbologia del canvi. El 
recorregut és transversal en l’espai 
i el temps i es podrà veure simultà-
niament a diferents municipis des 
d’inicis mes d’abril de 2019 fins al 
de gener de 2020 i també estarà dis-
ponible a través del web www.diba.
cat/web/1939-abans-i-despres, des 
d'on també es poden planificar visi-
tes, crear itineraris personalitzats i 
tenir a l’abast el conjunt de les acti-
vitats programades. 

El Museu de Granollers ha triat 
per sumar-se a aquesta iniciati-
va una taula del martiri de Santa 
Eulàlia del segle XVII, del fons del 

S'EMMARCA EN UN PROJECTE DE LA DIPUTACIÓ EN 25 ESPAIS

El Museu exposa una taula 
salvada de la crema el 1936

Bruixes
EL CENTRE D'ESTUDIS FARÀ 
DIMECRES (20 H) UNA NOVA 
ponència al Museu, que en aquesta 
ocasió anirà a càrrec de l'historiador 
Agustí Alcoberro, qui parlarà de la 
cacera de bruixes al Vallès, i d'un 
informe inquisitorial de 1621 que 
parlava de més de 1.000 execucions. 
Al Vallès, tot i que s’han documentat 
processos anteriors que en general 
van acabar sense víctimes, la cacera 
de bruixes es va generalitzar entre 
maig de 1619 i juny de 1620. A 
Granollers van executar 10 persones.

museu, que va ser rescatada grà-
cies a la Junta de Salvaguarda del 
Patrimoni de la Generalitat du-
rant la guerra. Moltes d'aquestes 
obres provenien de particulars o 
esglésies de la comarca. Acabada la 
guerra, la peça no es va reclamar i 
jurídicament l’Estat la va passar a 
l’Ajuntament i, per tant, al Museu 
de Granollers. 

La taula va ser restaurada l'any 
2010 per Anna Miquel i l'alumna 
Sara Gil, amb el suport de la Diputa-
ció. Es va decidir no fer una restau-
ració il·lusionista, sinó una restau-
ració que permetés constatar les 
vicissituds que va sofrir la taula. La 
peça es conserva bé i es pot iden-
tificar l'escena, la zona cremada i 
les petjades del fum. La imatge de 
Santa Eulàlia està policromada i la 
resta de la peça està completament 
daurada.   m.e.

diputació

ni), ajudin a millorar el coneixe-
ment de la comarca. i m.e.
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Una perforadora de grans dimen-
sions ha treballat durant uns dies 
al pàrquing del carrer Francesc 
Gimeno de Granollers, a Can Mò-
nic, per iniciar la construcció del 
pas subterrani per a vianants que 
ha d'unir Bellavista amb la zona 
esportiva de Corró d'Avall. Al car-
rer Aragó també s’està preparant 
el terreny per iniciar els treballs, 
que no afectaran el trànsit, però 
sí l’estacionament. Les obres con-
sisteixen en la construcció d’un 

URBANISME  EL PROJECTE TÉ UN COST D'1,1 MILIONS D'EUROS
x.l.

EN MARXA  Els treballs del pas subterrani estaran enllestits després de l'estiu

calaix de formigó de 15 metres de 
llarg, 5 d’amplada i 3,10 m d’alçada 
al carrer Aragó que travessarà les 
vies per sota fins al carrer Fran-
cesc Gimeno. A cada banda del pas 
s’habilitaran rampes i escales, s’hi 
instal·larà un sistema de drenatge, 
enllumenat i baranes de protecció 
i s’urbanitzarà la vorera oest entre 
els carrers Aragó i Orient. El pas, 
que estarà acabat passat l'estiu, té 
un pressupost d'1,1 milions d'eu-
ros, finançats pel Pla de Barris. 

LES FRANQUESES. L’Ajuntament de 
les Franqueses ha imposat una 
multa de 3.001 euros a la Platafor-
ma d’Afectats per les Multes (PAM) 
per haver incomplert la normativa 
que regula la publicitat dinàmica 
de Catalunya. El cas es remunta a 
mitjans de 2017, quan la Policia 
Local va advertir diversos inte-
grants de la plataforma que repar-
tien fulletons als semàfors infor-
mant de la seva oposició al sistema 
foto-vermell. “La Policia va aixe-
car acta perquè aquestes perso-
nes incomplien la llei 9/2000 de 
7 de juliol que regula la publici-
tat dinàmica i que no permet re-
partir fulletons a la via pública”, 
assenyalen fonts municipals. “La 
normativa és de la Generalitat i 
l’Ajuntament el que fa és aplicar 
aquesta normativa”, afegeixen. 

El departament d’Activitats de 
l’Ajuntament ha tramitat la sanció, 

i el passat mes de gener va arribar 
a la plataforma, que va presen-
tar-hi recurs. Desestimades les al-
legacions, la plataforma està pen-
dent ara de resolució per part del 
tribunal contenciós-administratiu.

Dolors Amaro, presidenta de la 
Plataforma d’Afectats per les Mul-
tes (PAM) i número 4 d’Imagina 
Esquerra en Comú (IEC), acusa di-
rectament l’alcalde “d’utilitzar de 
forma barroera les lleis per ate-
morir i fer callar a aquells que 
l’emprenyen i li fan nosa”. Igual-
ment, Amaro assegura que gairebé 
dos anys després dels fets la infrac-
ció ja hauria prescrit, afirmació que 
l’Ajuntament desmenteix. “La PAM 
va cometre una infracció, ja que 
no va comunicar prèviament 
que duria a terme aquesta acció, 
tal com recull la normativa; per 
això ha estat sancionada”, asse-
guren des de l’Ajuntament. 

Multa a la PAM
per incomplir la llei
de publicitat dinàmica

TRIBUNALS  LA SANCIÓ, QUE DATA DE 2017, PUJA A 3.001 EUROS

El conflicte està pendent de resolució judicial

Inici d'obres del pas subterrani 
entre Bellavista i Corró d'Avall

CIVISME

L'Ajuntament de les Franqueses 
ha començat a senyalitzar l'entorn 
del parc del Falgar i la Verneda 
amb les normes que regulen l'ús 
de l'espai, pel qual han passat, en 
prop de dos mesos, unes 60.000 
persones, segons dades munici-
pals. El parc del Falgar i la Verne-
da forma part de la Xarxa Natura 
2000 i, per tant, s’hi ha desenvo-
lupat un projecte de restauració 
paisatgística i de conservació i de 
protecció de la natura. 

La normativa se centra en el 
respecte a l’entorn i la fauna. Per 
això no permet l’entrada d’animals 
de companyia a la zona de jocs i 
descans. A la resta del parc, els 
animals han d’anar lligats en tot 
moment. Tampoc s’hi permeten el 
bany de persones ni animals do-
mèstics en cap dels tres llacs, així 
com tampoc està permès el llança-
ment de qualsevol objecte a l’aigua 
(pedres incloses). L'incompliment 
de la normativa pot comportar 
sancions de fins a 900 euros. 

Nova senyalització 
de la normativa
d'ús del parc del 
Falgar i la Verneda
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GRANOLLERS. L’Ajuntament de 
Granollers ha presentat la liqui-
dació del pressupost de l'exercici 
2018, que s'ha tancat amb un ro-
manent de tresoreria disponible 
d'11.069.037 euros, uns diners que 
el proper govern municipal sorgit 
de les eleccions del 26-M podrà 
decidir a què destinar. El regidor 
d'Hisenda, Jordi Terrades, explica-
va en el darrer ple de mandat que 
el pressupost de l'any passat es va 
incrementar un 31% respecte a la 
xifra aprovada inicialment gràcies 
a uns majors ingressos previstos, 
amb increments significatius en 
impostos –2.678.000 euros més 

HISENDA LOCAL  EL GOVERN MUNICIPAL QUE SURTI DE LES URNES EL 26 DE MAIG PODRÀ DECIDIR A QUÈ DESTINA ELS DINERS

L'Ajuntament té un romanent 
de 2018 disponible d'11 milions

recaptats–, sobretot pel que fa a 
l'impost de vehicles, les transmis-
sions patrimonials (amb un milió 
més de recaptació per sobre de la 
prevista), l'impost d'activitat eco-
nòmiques (122.000 euros més) 
i l'impost de construccions (1,4 
milions). A més, es van regular els 
comptes del contracte de submi-
nistrament d'aigua amb Sorea, de 
manera que el pressupost va su-
mar 400.000 euros més.

El 2018, l'Ajuntament també va 
rebre un increment de transfe-
rències de l'Estat, "que té a veure 
amb l'activitat del país i que ha 
suposat 1 milió d’euros més dels 

previstos", detallava Terrades.
A banda de l'increment dels in-

gressos, el regidor també posava 
en valor la "política d’eficiència 
i estalvi en la despesa ordinà-
ria" com a causes del tancament 
positiu de l'any. Terrades recor-
dava les actuacions d'eficiència 
energètica que s'han traslladat a 
menys cost a les factures. "Res-
pecte al que teníem consignat 
en subministraments elèctrics 
ens hem estalviat uns 800.000 
euros", assegurava. 

A més, indicava que en interes-
sos d'entitats bancàries també 
s'han estalviat 800.000 euros. "I 

del fons de contingència, pràc-
ticament s’ha esgotat tot", deia.

Per tots aquests motius i l’acu-
mulació d'exercicis anteriors, l'A- 
juntament té un romanent de tre-
soreria de 39 milions d’euros (1,6 
milions més que l’any anterior). 
D'aquests, el romanent de treso-
reria disponible és d’11 milions 
d’euros.

El deute
A més, Terrades assegurava que 
l'Ajuntament de Granollers és una 
administració sanejada que "per-
met complir els acords amb els 
treballadors", deia i recordava 
l'increment salarial en els propers 
anys, després d’anys de congelació.

El socialista també feia balanç 
del mandat 2015-2018, tot re-
cordant que en el primer exer-
cici d'aquest període, el resultat 
pressupostari era de 7,2 milions 
d’euros positius, mentre que el 
2018 és de 8,8. "Hem complert el 
programa d’actuació municipal 
i alhora hem reduït el deute viu, 
del 36,5 al 26,3% del rati legal 
(40 punts per sota del màxim)", 
assegurava Terrades. i m.e.

Nova convocatòria 
de beques a joves 
per a projectes 
innovadors locals
L'Ajuntament de Granollers ha 
convocat les segones beques per a 
joves perquè duguin a terme pro-
jectes innovadors a la ciutat. El pro-
grama Agents innovadors s’adreça 
a persones menors de 30 anys de 
la ciutat que vulguin desenvolupar 
els propis projectes per contribuir 
a millorar els processos de la ciutat 
de manera innovadora. Aquest pro-
grama prové del Pla Estratègic de 
Granollers, i és fruit de les necessi-
tats detectades en el Foment de l’ac-
tivitat innovadora. Es convoquen un 
màxim de 7 beques per a projectes 
emmarcats en cinc línies de treball: 
El futur dels sectors de la mobilitat a 
Granollers; indústries culturals i/o 
audiovisuals; noves fórmules i ne-
cessitats d’habitatge; reptes i noves 
solucions en els àmbits de la soste-
nibilitat, i innovació i emprenedoria 
social. El projecte s’ha de desenvo-
lupar durant 9 mesos. i

EDUCACIÓ

La Federació obre les festes de barri
La Federació d'Associacions de Veïns de Granollers va celebrar dissabte a 
la Porxada la seva festa d'aniversari. L'activitat va comptar amb animació 
infantil –música i contes amb Carles Cuberes–, tallers de dibuix i pintura  
i un berenar per als més petits. També hi va haver sevillanes amb l'AV 
Congost, zumba amb l'AV Hostal i ball de fi de festa amb la música de Lia. 

xavier solanas

ENTITATS  LA PORXADA VA ACOLLIR LA SEGONA EDICIÓ

L’oficina del Síndic de Greuges serà 
dimecres al matí a les Franqueses, 
al Centre d'Art i Noves Tecnologies 
de Can Font. Tothom qui vulgui fer 
consultes o presentar queixes con-
tra les administracions i les empre-
ses de serveis ha de demanar visita 
al telèfon 900 124 124 o enviant 
un missatge a sindic@sindic.cat. 

L'oficina del Síndic, 
a les Franqueses

La Biblioteca Municipal de les Fran-
queses organitza per dissabte, de 
10 a 13 h, una matinal ornitològica 
amb anellament d'ocells, construc-
ció de caixes niu i taller de menja-
dores. Les activitats, a càrrec del 
Grup Ornitològic del Tenes (GOT), 
es faran al parc de Mas Colomer i 
s'adrecen a totes les edats. 

Sessió ornitològica 
per a totes les edats
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GRANOLLERS. Uns 550 alumnes de 
3r d’ESO de set centres educatius 
de Granollers –EMT, Institut Car-
les Vallbona, Institut Marta Es-
trada, Escola Pia, Institut Celestí 
Bellera, Institut Antoni Cumella i 
Col·legi l'Estel– van participar di-
mecres en la caminada ciutadana, 
una activitat que enguany duia 
per lema Caminem pel feminisme; 
suma-t’hi. L’activitat s’inspirava 
en el treball de recerca de l’alum-
na de l’institut Carles Vallbona 
Paula Macias. Tradició o imposi-
ció? Evolució del paper de la dona 
a Granollers en els últims 40 anys 
(1975-2015), i que, entre altres 
aspectes, analitza  el nomenclàtor 
de la ciutat de Granollers en clau 
de dona. 

Després de la benvinguda insti-
tucional, a mig matí arrencava des 
de Roca Umbert la caminada ciu-

EDUCACIÓ  L'ACTIVITAT, LIDERADA PER L'INSTITUT CARLES VALLBONA, ES BASAVA EN EL TREBALL DE RECERCA DE PAULA MACIAS

La caminada ciutadana dels instituts
dóna noms de dona als espais públics

ajuntament

CAMINADA  Cada grup d'alumnes ha llegit la biografia d'una dona rellevant

tadana amb 27 grups que, acom-
panyats d’un alumne de batxille-
rat de l’Institut Carles Vallbona 
–el centre que enguany liderava 

la marxa–, van fer itineraris per 
visitar un màxim de tres espais 
cadascun –fins a un total de 30–, 
on es llegia una petita biografia 

d’una dona rellevant en un àmbit 
en concret treballades pels alum-
nes de batxillerat del Vallbona. 

Tots els centres participants 
van fer un treball previ per pro-
duir unes plaques de carrer i de 
places simbòliques que es penja-
ran en espais exteriors de Roca 
Umbert i que es podran visitar 
fins al 23 de maig. La caminada 
va acabar amb un acte de cloenda 
en què es va projectar un vídeo 
fet prèviament per cada centre on 
s’explicava per què s’ha triat una 
dona en concret per donar nom 
a un espai amb aquestes plaques 
simbòliques. 

L’edició d’enguany de la cami-
nada ciutadana també va comptar 
amb la participació dels joves del 
curs de so de Dimas, que van pre-
parar un repertori de música feta 
per a dones.   

Uns 550 alumnes de set centres educatius participen en la novena caminada

 El Mercat de Tecnologia, celebrat 
la setmana passada a Roca Um-
bert per incentivar les vocacions 
tecnològiques entre els estudiants 
de batxillerat i cicles formatius de 
la comarca, ja coneix els guanya-
dors de la primera edició dels pre-
mis que valoren els projectes més 
creatius. El guanyador en la cate-
goria de batxillerat ha estat Sergi 
Badia Rossich, estudiant de l’EMT, 
amb el treball Creació d’un coet. El 
jurat ha valorat la seva recerca ex-
haustiva i la metodologia acurada 
i documentada que ha utilitzat en 
la presentació.

Josep García, també estudiant 

de l’EMT, ha estat el guanyador en 
la categoria de Cicles Formatius 
amb el treball Realitat virtual amb 
Unity. El jurat ha tingut en compte 
la seva aplicació a la indústria, la 
qualitat de la proposta i la bona 
argumentació, així com l’adapta-
ció de la presentació pública que 
va fer l’alumne.

Aquests dos treballs obtindran 
un premi de 150 euros cadascun. 
El jurat també ha fet una menció 
especial a dos treballs que han 
destacat per la seva qualitat: el 
FastMusic- Música en clic! d’Adrià 
Illa, estudiant de l’institut Carles 
Vallbona; i el projecte Control 

La creació d’un coet i la 
realitat virtual, guanyadors 
al Mercat de Tecnologia

ajuntament

TECNOLÒGICS  Participants i guanyadors del 1r premi del Mercat de Tecnologia

d’accés, de Robert Tena, estudiant 
de l’Antoni Cumella.

En aquesta primera edició del 
premi s’han rebut 24 treballs d’es-
tudiants de l'institut Antoni Cume-
lla, EMT, Carles Vallbona i Vall del 
Tenes. Els treballs es van presentar 

públicament durant el 5è Mercat 
de Tecnologia celebrat a Roca Um-
bert el 30 d’abril. El jurat ha valorat 
la diversitat, la qualitat i l'exposició 
pública de tots els treballs presen-
tats al primer premi del Mercat de 
Tecnologia de Granollers. 

El Consell Escolar Municipal i l'A- 
juntament de Granollers han con-
vocat la 15a Beca Maria Gaja a pro-
jectes didàctics en valors cívics. La 
beca està dotada amb 3.000 euros 
i s'adreça a qualsevol persona amb 
un projecte pedagògic amb volun-

tat innovadora des de qualsevol 
àmbit "que promogui valors cí-
vics i democràtics, que respecti 
l'entorn i contribueixi al desen-
volupament de Granollers com 
a ciutat educadora". El projecte 
s'haurà de portar a terme  durant 

Convocada la 15a Beca Maria 
Gaja en projectes educatius

l'any vinent en una entitat o centre 
educatiu de la ciutat. Els projectes 
presentats els valorarà un jurat 
presidit per la mestra Maria Gaja, 
que tindrà en compte aspectes 
com l'interès pedagògic i social del 
projecte i la utilitat en el foment de 
l’educació en valors cívics, com la 
solidaritat i la convivència. El ter-
mini de presentació acaba el 30 de 
setembre, i la concessió de la beca 
es farà el mes de novembre. 

La sala Tarafa de Granollers va ser 
l'escenari, dissabte, del lliurament 
de premis del 16è Concurs de Nar-
racions Solidàries de Mans Unides, 
enguany centrat en la igualtat de 
gènere en el món del cinema. El 
concurs, adreçat a joves de 10 a 
18 anys, va comptar amb més d'un 
centenar d'obres presentades, 12 
de les quals –tres per categoria– 
van repartir-se 1.650 euros en 
premis aportats per l'Obra Social 
La Caixa i l'empresa KH-7, a més 
d'entrades per al cinema Edison. 
En 10-11 anys els guanyadors van 
ser Ivanna Cabanillas, Genís Espe-
jo i Guillem Riera; en 12-13 anys 
Marta Pascual, Daniel Fernàndez i 
Carla Pascual; en 14-15 anys Mireia 
Mallorquí, Clara Mayoral i Anna Yan 
Orri; i en 16-18 anys Joan Sampera, 
Antoni Romero i Paula Lairisa. En 
l'acte, el cineasta Lambert Botey va 
fer una xerrada sobre el cinema i es 
van projectar curtmetratges.  

SOLIDARITAT  

Mans Unides
premia les millors 
narracions
solidàries joves 

Divendres van entregar-se a 10 
alumnes de cicles formatius de 
grau superior de l’EMT i l’INS Carles 
Vallbona ajudes complementàries a 
les beques Erasmus+ per poder fer 
pràctiques professionals a l’estran-
ger. Cada alumne rebrà una aporta-
ció municipal de 300 € per afegir a 
les beques que reben del Ministerio 
d'Educació. Es tracta de la 3a edició 
d'unes beques que promou el Con-
sell de la Formació Professional de 
Granollers per fomentar la mobili-
tat internacional en el marc de l'FP. 
A més, 15 alumnes de grau mitjà 
d'FP també faran pràctiques a l’es-
tranger aquest curs. Tots els alum-
nes granollerins d'Erasmus+ han 
rebut una formació en idiomes. 

Beques municipals
per fer pràctiques 
d'FP a l'estranger

Konghost, amb el suport de Grano-
llers en Transició, i la col·laboració 
de l'Ajuntament de Granollers i 
Enelmo, organitza diumenge una 
acció de neteja del Riu Congost 
amb música, tallers i xerrades. El 
punt de trobada serà a les 10 h a 
l'skatepark del parc del Congost, on 
s'entregaran  guants i sacs als parti-

cipants. Tot seguit s'anirà caminant 
fins a la llera del riu, on es farà la 
neteja fins a les 12.30 h. La jornada 
seguirà amb xerrades sobre zero 
waste i hàbits de consum i un dinar 
de carmanyola. Durant el matí hi 
haurà tallers i jocs per conscienciar 
de la importància de reduir al mí-
nim els residus que es generen.  

Acció de neteja al riu Congost
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Dos vehicles, un Opel Tigra i un 
monovolum Citroën C4, van veu-
re's implicats dilluns al vespre, 
sobre les 19.45 h, en un accident 
per encalç a l'interior del túnel 
de la ronda Nord al terme de les 
Franqueses. Arran del xoc, un dels 
vehicles va perdre el control i va 
impactar contra la paret lateral 
del túnel. A conseqüència de l'ac-
cident, dues persones van resultar 
ferides, una de les quals va poder 
sortir del vehicle pel seu propi 
peu, mentre que l'altra va quedar 
atrapada a l'interior del vehicle 
i va haver de ser rescatada amb 
l'ajut dels Bombers de la Genera-
litat, que van desplaçar al lloc dels 
fets fins a tres dotacions. 

Posteriorment, aquesta perso-
na va ser traslladada pel SEM a 
l'Hospital General de Granollers. 

j.c.

EXTINCIÓ  Cinc dotacions de Bombers van intervenir per apagar el foc

Durant més d'una hora el túnel de 
la C-352 va quedar tallat al trànsit 
en sentit Canovelles i la circulació 
de vehicles es va desviar pel car-
rer del Pont, paral·lel a la ronda 

en superfície. Poc després de les 
21 h el trànsit va quedar resta-
blert novament per l'interior del 
túnel. A més dels Bombers, en 
l'atenció del sinistre també van 
participar-hi els Mossos d’Esqua-
dra i una patrulla de la Policia Lo-
cal de les Franqueses. 

Diumenge a primera hora del 
matí, Policia Local i vigilants de 
Renfe van haver d'intervenir per 
aturar una baralla a l'andana 
principal de Granollers Centre 
entre dos grups de joves que tor-
naven de la discoteca Bora Bora. 
Segons fonts de Renfe, la disputa 
va començar per uns suposats to-
caments a una noia d'una de les 
colles, quan tots anaven amb el 

bus que els tornava de la discote-
ca a l'estació de tren.

Renfe s'ha sumat a les denún-
cies de l'Ajuntament de Grano-
llers per "l'activitat d'aquesta 
discoteca i les molèsties que 
genera", indiquen des de Renfe. 
Aquesta no és la primera vegada 
que es produeixen baralles a l'en-
torn de l'estació entre clients de 
la polèmica discoteca. 

SUCCESSOS  L'AMBULÀNCIA ES VA ENDUR LA PERSONA FERIDA

Cinc dotacions dels Bombers van 
desplaçar-se dilluns al matí al nú-
mero 137 del carrer Francesc Ma-
cià després de rebre un avís en què 
s'alertava d'una columna de fum 
que sortia de l'immoble. El fum 
provenia d'un sofà que va cremar al 
bar musical Mykonos. Els Bombers 
van donar el foc per extingit poc 
després de mitja hora. La interven-
ció dels Bombers va generar força 
expectació entre els veïns. 

Crema el sofà
d'un bar del carrer 
Francesc Macià

Nova baralla a l'estació entre 
joves clients del Bora Bora

GRANOLLERS. L'exalumna i actual 
professora de l'Escola de Teatre 
Arsènic Laia Merino Olmo, de 21 
anys i veïna de la Roca del Vallès, 
va morir divendres a la tarda a 
conseqüència d'un accident que 
es va produir al quilòmetre 12 
de la B-224, al terme municipal 
de Piera, a la comarca de l'Anoia. 
Dilluns se li feia la cerimònia de 
comiat al tanatori de Granollers. 
Segons el Servei Català de Trànsit, 
la jove conduïa el vehicle que va 
xocar contra un camió per enves-
tida per causes que encara s'estan 
investigant. Els Mossos d'Esqua-
dra van rebre l'avís de l'accident 
a les 18.43 h de divendres. Arran 
de la col·lisió es van activar qua-
tre patrulles dels Mossos d'Esqua-
dra, tres dotacions dels Bombers 
i dues ambulàncies del Sistema 
d'Emergències Mèdiques (SEM). 
La carretera va haver de tallar-se 
en els dos sentits de la marxa. 

OBITUARIS

Mor en acccident 
Laia Merino, 
de l'Escola
de Teatre Arsènic

Una persona ferida en
un accident a l'interior 
del túnel de la ronda Nord 

EL VIAL VA QUEDAR TALLAT AL TRÀNSIT DURANT MÉS D'UNA HORA

La circulació de vehicles 
va haver de desviar-se 
pel carrer del Pont, paral·lel 
al túnel de la ronda

Els Bombers van haver de rescatar una
de les conductores, que va quedar atrapada 

Caiguda a la via del tren
Una persona va quedar ferida diumenge a mig matí, segons fonts de 
Renfe, "en caure o llançar-se a la via" del tren des d'un dels ponts que creua 
la R2 Nord, a l'alçada de Granollers. La circulació d'aquesta línia va quedar 
interrompuda durant mitja hora en els dos sentits de la marxa entre les 
estacions de Granollers i Cardedeu, mentre els equips d'assistència i de 
rescat traslladaven la persona a una ambulància per dur-la a l'Hospital.

xavier solanas

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Les Franqueses del Vallès
05/05 Josep Tura Llauró 84 anys
Granollers
29/04 Raúl López Ruiz 10 anys
29/04 Montserrat Baena Rey 48 anys
30/04 Luis Reche Fernández 49 anys
01/05 Angelina Verdós Aguilera 87 anys
01/05 Pedro Juan Garrido López 65 anys

02/05 Lluís Paradell Sales 78 anys
02/05 Antonio Mañé Moreno 75 anys
02/05 José Pérez Molina 76 anys
03/05 Dominga Medina Escobar 97 anys
03/05 Antonio Montoya López 85 anys
03/05 Laia Merino Olmo 21 anys
05/05 Mireia Vives Carbonell 52 anys
06/05 Pedro Piña Moreno 79 anys
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LES FRANQUESES. Un nen de 
7 anys va ser atropellat di-
mecres al migdia, poc abans 
de les 13 h, a la cruïlla entre 
la carretera de Cànoves i el 
passeig Tagamanent a Cor-
ró d'Avall. Arran de l'acci-
dent el nen va resultar ferit 
greu i va haver de traslladat 
amb helicòpter fins a l'Hos-
pital Sant Joan de Déu de 
Barcelona, on poques hores 
després confirmaven que 
estava fora de perill. Segons 
la Policia Local, que s'ha en-
carregat de les diligències 
per determinar les causes de l’accident, el 
conductor del vehicle va fugir del lloc dels 
fets sense atendre la víctima. Posterior-
ment, gràcies a les càmeres de trànsit que hi 
ha instal·lades al municipi, el conductor va 
poder ser identificat per la Policia.

Tres ferits lleus a Granollers
També dimecres al migdia, dos vehicles 
van xocar a la cruïlla entre els carrers Lle-
doner i Ripollès al barri del Lledoner de 
Granollers. Un Hyundai Kona, amb un pa-

rella a l'interior, va saltar-se un senyal de 
cediu el pas al carrer Ripollès i va impactar 
contra un Volkswagen Polo en què circu-
laven dues dones, mare i filla. La porta de 
l'acompanyant d'aquest vehicle va quedar 
aixafada i, arran de l'accident, tres perso-
nes van resultar ferides de caràcter lleu i 
van haver de ser traslladades en ambulàn-
cia a l'Hospital de Granollers. Van interve-
nir en l'atenció de l'accident tres dotacions 
de la Policia Local, tres ambulàncies del 
SEM i tres dotacions dels Bombers. 

policia local les franqueses

SUCCESSOS  EL NEN, FERIT GREU, VA SER TRASLLADAT A L'HOSPITAL

Un conductor fuig després 
d'atropellar un nen a Corró

HELICÒPTER  El nen va ser evacuat a l'Hospital Sant Joan de Déu
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GRANOLLERS. L'associació de con-
sumidors i productors agroecolò-
gics La Magrana Vallesana, amb 
315 famílies associades i dedicada, 
entre d’altres, a difondre la pro-
ducció agroecològica a la comarca, 
va presentar dijous un seguit de 
propostes agroecològiques a les 
entitats vinculades amb el medi 
ambient i als grups polítics de Gra-
nollers, per tal que les incorporin 
als seus programes electorals de 
cara al 26-M.

Es tracta d’una seixantena de 
mesures acordades pels membres 
de l’entitat després de fer una àm-
plia recerca i editades en un llibret 
pensat per “impulsar i empènyer 
tot allò que s’està fent en la pro-
moció de l’alimentació saluda-
ble des de l’àmbit municipal”, 
deia Míriam González, membre de 
l’associació.

Entre les propostes hi ha im-

SALUT  L'ENTITAT PRESENTA UNES 60 PROPOSTES PER POTENCIAR LA PRODUCCIÓ AGROECOLÒGICA A L'ENTORN DE LA CIUTAT

La Magrana Vallesana: "Hem de 
canviar de xip i alimentar-nos 
de manera més saludable"

x.l.

SALUT  Membres de la Magrana Vallesana, dijous al vespre

pulsar la creació de parcs agraris 
al voltant de la ciutat, potenciar i 
valorar la figura del pagès i crear 
xarxes locals i directes de consum 
i comercialització de productes 
del camp. “Qüestionem com fun-

cionen els models convencio-
nals de producció i distribució 
d’aliments, i proposem un mo-
del basat en l’economia social i 
solidària, sense intermediaris”, 
explicava González.

La Magrana Vallesana també 
proposa impulsar obradors mu-
nicipals de transformació de pro-
ductes agroecològics, fomentar els 
horts escolars i els menjadors col-
lectius ecològics, crear incubado-
res agràries i, sobretot, conscienci-
ar la població que “la manera com 
ens alimentem té repercussió 
en l’economia, el paisatge i la sa-
lut”, deia González. “Per això hem 
de canviar de xip; els municipis 
i els ajuntaments han d’actuar 
per potenciar una alimentació 
saludable per a les persones”, 
afegia, “des d’incidir en l’educa-
ció de petits i grans fins a defen-
sar més clarament el patrimoni 
natural de la comarca”.

Agustí Corominas, membre de 
l’entitat, recordava que recentem-
net Sabadell, al Vallès Occidental, 
ha comprat terrenys per destinar a 
la producció agroecològica, i valo-
rava la possibilitat que en terrenys 
de Palou es pogués impulsar un 
parc agrari com el que ja funciona 
al Baix Llobregat. “L’objectiu és 
que Granollers avanci cap a la 
sobirania alimentària”, i per això, 
indicava, “cal un canvi de cultura 
social i política que valori molt 
més la importància del món ru-
ral i l’economia social”. i x.l.

Aquest dijous a mitjanit arrenca la 
campanya per a les eleccions mu-
nicipals 2019, previstes per al diu-
menge 26 de maig. A Granohi hau-
rà 11 candidatures per a l'elecció 
de 25 regidors –el municipi de la 
comarca amb més opcions–, men-
tre que a les Franqueses hi haurà 
vuit llistes en disputa per escollir 
17 regidors. Entre els dos muni-
cipis estaran cridades a les urnes 
prop de 60.000 persones. 

Aquest dijous 
arrenca la campanya 
de les municipals

Aina Vidal, diputada al Congrés per 
En Comú Podem, assistirà diven-
dres (19 h), al centre cívic Jaume 
Oller, a Tres Torres, a la presentació 
de la llista i el programa de Grano-
llers en Comú - En Comú Guanyem, 
una candidatura que "vol obrir una 
nova etapa en el si de l'esquerra 
local i també dins de l'adminis-
tració municipal per assolir un 
ajuntament basat en la participa-
ció dels veïns", diu Vidal. 

Per tal de facilitar l'orientació dels 
usuaris de transport públic i dins 
el Pla de Millora de TransGran –el 
servei de transport urbà de Grano-
llers, la Roca, les Franqueses i Ca-
novelles–, s'han instal·lat un seguit 
d'indicadors impresos al paviment 
de l'accés i sortida de l'estació de 
tren de Bellavista i de les parades 
d'autobús de la plaça Espanya i 
l'avinguda del carrer Girona. Els 
indicadors, amb els logotips de 

Rodalies i de les línies L22, L6 (per 
a la parada de la plaça d'Espanya) 
i 412 i 512 (per a la parada de 
l'avinguda del carrer Girona) in-
diquen als vianants la direcció que 
han de seguir en cas que hagin de 
fer una combinació intermodal de 
transport. La informació es com-
plementa amb la instal·lació d’un 
senyal vertical a la passera del 
pont amb informació de les dife-
rents línies d'autobús de la zona. 

Nous senyals per orientar en 
l'intercanvi de transport públic

Aina Vidal presenta 
divendres Granollers 
en Comú - Guanyem

P.- Totes la dones de la meva 
família tenen hipotiroïdisme. 
Jo cada quant temps hauria 
de fer revisions?
R.-D’entrada, si vostè es troba 
bé i en les últimes analítiques no 
hi havia alteracions en la funció 
tiroïdal, el temps hauria de ser 
l’adequat per a una persona de 
la seva edat i el seu estat de salut 
general. Ara bé, en cas que vostè 
presenti un quadre de cansament 
general, caiguda de cabells, in-
crement de pes o bé altres alte-
racions que no tenia prèviament 
seria convenient fer un control 
com més aviat millor.

P.- És cert que si es contrau 
l’hepatitis A no cal fer cap 
tractament?
R.-Sí, l’hepatitis A és, en línies 
generals, una infecció benig-
na autolimitada que acostuma a 
remetre espontàniament sense 
necessitat de tractament. N’hi ha 
prou amb repòs relatiu en funció 
de la simptomatologia i general-
ment no calen més mesures.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

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

conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A conductcan, oferim un servei personalizat i adap-
tat a cada situació i família. Et proporcionem eines 
i recursos que garantiexen que el víncle amb el teu 
gos sigui el millor.  A la nostra residència treballem 
per a que el teu gos se senti com a casa, amb un 
tracte familiar i cobrint totes les seves necessitats. 
I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina
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ACTE DE PRESENTACIÓ
DE LA CANDIDATURA I DEL PROGRAMA

DV, 10 DE MAIG - 19 h
al Centre Cívic Jaume Oller
C. de la Mare de Déu de Montserrat, 47. Tres Torres

AINA VIDAL
Diputada al Congrés

A GRANOLLERS OBRIM UNA NOVA ETAPA!

L’Araceli Orellana m’ha demanat estar amb tota la candidatura de 
Granollers en Comú  -En Comú Guanyem el proper divendres, el pri-
mer dia de la campanya de les eleccions locals.  
Allà hi seré, per compartir amb totes les persones que hi assisteixin la 
importància de la veu municipal en el món de la política institucio-
nal,  de forma compromesa i lluitadora, com ella sabrà fer millor que 
ningú a partir del 26 de maig.
Granollers en Comú aplega la gent de 
Granollers que vol OBRIR UNA NOVA 
ETAPA,  en el si de l’esquerra local i 
també dins l’ administració municipal,  
per aconseguir un Ajuntament que es 
basi en el valor de la participació de les 
veïnes i dels veïns en l’activitat munici-
pal, en els projectes, en el serveis i això 
dia a dia.
Que l’Araceli serà per Granollers la seva 
Ada Colau ho va dir la Bombo fa unes 
setmanes, i crec que ho va clavar.
Fins divendres!

Elena Vázquez, Esther Conte, Araceli Orellana, Marc Collado, Antonio Segura
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Dissabte a la tarda la sala Nau B1 
era l’escenari de la presentació 
dels candidats que conformen la 
llista del PSC per a les eleccions 
municipals. Alba Barnusell el va 
definir com un equip “divers i 
plural”. Per la número 2 de la 
candidatura, el nou projecte es 
basa en la continuïtat de dues ide-
es claus de la que ha estat l’acció 
de govern: “la ciutat que defensa 
la igualtat per damunt de tot i la 
ciutat oberta, acollidora, activa, 
preparada pel futur”.

La sociòloga de 28 anys Maria 
Villegas, una nova incorporació, va 
parlar d’il·lusió per Granollers. La 
mateixa emoció que va voler enco-
manar Pietat Sanjuan en parlar del 
programa electoral, “ambiciós, 
creatiu, molt participat, inclusiu 
i pensat per a tothom”.

La llista la tanca l’historiador 
Jordi Planas que, com va apuntar, 
mai no havia format part d’un par-
tit polític o d’una candidatura. Pla-
nas va destacar dues qualitats de 
Josep Mayoral, “la proximitat i la 
capacitat de treball. Fa d’alcalde 
les 24 hores del dia, 7 dies a la 
setmana”. Per a Planas, aquesta 
capacitat de lideratge el fa intuir 
que “com que tenim en Messi, 
guanyarem la Champions”.

En pujar dalt de l’escenari 
Mayoral va agrair la comparació, 
i es va definir “bàsicament com 
una persona de carrer, orgullo-
sament fill d’un former”. També 
va saludar personalment, un per 
un, tots els candidats, en especial 
la seva mà dreta: “L’Alba Barnu-
sell m’ha acompanyat en el li-
deratge d’aquest projecte, és un 
colideratge, i li agraeixo molt 
especialment l’esforç que està 
fent”. El moment més emotiu i 
aplaudit va arribar quan va baixar 
de l’escenari per abraçar una anti-

jecte d’escales mecàniques per po-
der anar des de la Font Verda fins 
al tanatori; la posada en marxa de 
dues plantes de biomassa per ali-
mentar tots els equipaments edu-
catius a la vora del riu Congost; la 
col·locació de plaques fotovoltai-
ques als edificis municipals, com 
el Palau d’Esports, que també serà 
remodelat en ocasió de l’organit-
zació del Mundial d’handbol feme-
ní el 2021; la renovació del polígon 
industrial de la Font del Ràdium i 
l’ampliació de Can Muntanyola o la 
consolidació del Grau universitari 
d’enginyeria de l’automoció, en 
conveni amb la Universitat de Vic.

L'àmbit ferroviari va merèixer 
un capítol a part, amb la reno-
vació de l’estació de tren Grano-
llers-Canovelles i el principi del 
desdoblament de la línia ferrovi-
ària entre Parets i la Garriga, un 
projecte que canviarà la fesomia 
del barri de Can Gili.

Mayoral va assegurar que es 
mantindrà la pressió perquè Adif 
traslladi l’estació de mercaderies 
a la Llagosta, alhora que continu-

ga companya de files, la històrica 
exregidora Anna M. Palé. 

A continuació, l’alcaldable va re-
passar les línies mestres de la seva 
proposta electoral davant les més 
de 200 persones congregades.

El programa
Mayoral va condensar el progra-
ma de 150 pàgines i gairebé un 
miler de propostes en una desena 
de reptes que els socialistes volen 
assumir com a eixos programàtics. 
Propostes que “van més enllà 
d’un mandat, que miren llarg".

Les propostes es materialitzen 
en una quinzena d’accions con-
cretes, com són el projecte d’una 
residència per a la gent gran al car-
rer Tetuan; la creació d’un servei 
de radioteràpia, en col·laboració 
amb l’Hospital Clínic de Barcelona; 
l’activació de la policia de barri; la 
construcció de 30 habitatges de 
lloguer a la Font Verda i al Lledo-
ner; l’augment en 5.000 metres 
quadrats de l’illa de vianants, en 
especial al voltant del Mercat de 
Sant Carles; la culminació del pro-

xavier solanas

ELECCIONS 26-M  EL PSC PRESENTA LA CANDIDATURA DE JOSEP MAYORAL, QUE L'ENCAPÇALA PER QUARTA VEGADA

"Com que tenim a Messi, guanyarem"

CORAL  Mayoral envoltat dels membres de la seva candidatura a l'Alcaldia, dissabte a la sala Nau B1

aran treballant per aconseguir la 
cobertura de la via i la millora de 
la xarxa de rodalies.

Tot plegat culmina en la redac-
ció del tercer Pla Estratègic “per-
què la ciutat defineixi de ma-
nera participativa el seu futur 
pels propers 10 anys” i també 
en l’ambició perquè Granollers 
sigui una ciutat de referència que 
participi activament en els debats 
mundials. Un dels grans objectius 
és el d’aconseguir que la ciutat li-
deri la branca europea de l’orga-
nització Alcaldes per la Pau.

Joves pugen, veterans baixen
A la llista, alguns dels noms més 
veterans –Jordi Terrades, Albert 
Camps, Juan Manuel Segovia i Ma-
ria del Mar Sánchez– cedeixen posi-
cions, mentre que es promocionen 
els candidats més joves. El movi-
ment més destacat és el d’Álvaro 
Ferrer, central del BM Granollers, 
que ara passa a ocupar el tercer lloc. 
Dels 32 candidats que conformen la 
llista del PSC a Granollers, 15 són 
dones i 17 homes.  C. RIOBÓ

Antoni Castellà, 
Arqué, Ximenis i 
Alsina a la campanya 
de Primàries

El president Quim 
Torra serà a la ciutat 
per donar suport 
a Àlex Sastre

Granollers per la Independència 
- Primàries Catalunya inicia diu-
menge (12 h) els actes de campa-
nya amb una trobada al Casino de 
Granollers, en què intervindran 
els membres de Primàries Barce-
lona Antoni Castellà, Anna Arqué, 
Josep Manel Ximenis i Adrià Alsi-
na. D'altra banda, dijous a la mitja-
nit Granollers per la Independèn-
cia farà l'inici de l'enganxada de 
cartells de campanya a la plaça de 
la Corona. 

Junts per Granollers farà campanya 
dilluns (20 h) amb les seves prime-
res espases en un acte a la plaça de 
la Porxada. El candidat granollerí 
Àlex Sastre comptarà amb el su-
port del president de la Generalitat, 
Quim Torra, així com del president 
Carles Puigdemont i candidat a les 
eleccions al Parlament europeu, 
que hi intervindrà per mitjà d'una 
videoconferència des de Waterloo, 
i de la consellera Meritxell Budó. 

ACTES DE CAMPANYA

arxiu
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–De les 11 candidatures n’hi ha quatre 
encapçalades per una dona.
–És important que les dones hi siguem. Defen-
so un projecte de feminització de la política i 
mirar-ho tot amb les ulleres de gènere. Les 
dones han de ser presents en tots els àmbits 
i en alguns és més senzill, però sembla que 
l’àmbit de la política se’ns faci més inaccessi-
ble; encara s’han de trencar moltes barreres. 
Volem una ciutat feminista, en el sentit que no 
existeixin les desigualtats de cap mena.
–Fa anys, però, que està vinculada a ERC. 
S'hi veia de cap de llista?
–No, mai. Sí que porto molts anys a l’adminis-
tració pública com a tècnica i, per tant, el tema 
polític el vivia de prop, tractant amb presi-
dents i consellers comarcals. De fet, el 2011 
va ser una persona que em coneixia que em 
va preguntar per què no anava a parlar amb 
la gent d’Esquerra. I vaig començar a col·la-
borar-hi quan es va fer el grup ampliat d’Acció 
Granollers. Mai no m'havia posat al capdavant 
de projectes, tot i estar-hi implicada. M’agra-
da més el debat en equip que el lideratge.
–Precisament, a Granollers hi ha un lide-
ratge molt visible per part de l’alcalde.
–Sí, cal trencar amb això. Jo tinc 46 anys, 
però gent més jove que jo no recorda un al-
tre alcalde que no sigui Mayoral. Cal trencar 
aquest lideratge, no perquè no sigui positiu 
que hi hagi persones amb aquest perfil, sinó 
perquè cal apostar més pel treball en equip.
–En aquest sentit, ERC ha parlat molt du-
rant aquest mandat de participació.
–Els nostres eixos més clars són cohesió, 
transformació, dinamisme i república. Per 
a la cohesió un dels temes claus és la par-
ticipació. És un moment de transformar la 
política, no només l’activitat, sinó també les 
maneres. Granollers té molta vida associati-
va, però l’Ajuntament ha de deixar fer.
–Vol dir que les entitats estan tutelades?
–Més que tutelades, poc acompanyades. Te-
nen molta iniciativa i tiren endavant molts 
projectes propis, però tenen poc suport i 
reconeixement. D’altra banda, els pressu-
postos participatius el govern els va portar 
al seu terreny, d’una manera molt acotada i 
limitada. No va ser un procés que transfor-
més, que empoderés la població.

–ERC també va proposar el pla estratègic 
d’acció social, aprovat fa pocs mesos. Li 
albira un desenvolupament similar?
–Si tinguéssim l’oportunitat de governar se-
gurament ja s’hauria formulat d’una manera 
diferent. Per a nosaltres el pla d’acció social 
i la guia de contractació pública responsable 
són exemples de com ens vam proposar des 
del 2015 fer una oposició útil. I, per tant, vam 
reclamar-ho des de bon principi i el 2016 ens 
vam abstenir a l’aprovació dels pressupostos 
per arrencar el compromís del govern de fer-
lo. Finalment, s’ha fet i es va aprovar per una-
nimitat. I és un marc per treballar tots els te-
mes de política social, per on passa la cohesió 
social. Cal allunyar-se de l’assistencialisme per 
poder planificar també a mitjà i llarg termini. 
–Altres temes en què també insistíeu 
força a principi de mandat és la gestió 
del subministrament d’aigua. 
–El 2020 acaba la concessió d’aquest servei 
i ja dèiem fa un temps que anem tard a fer 
un estudi per saber si la remunicipalització 
pot ser una bona opció. No ens serveix dir 
que no sense mirar-ho, com tampoc ens 
servei l’apriorisme de que és millor, sense 
l’anàlisi previa. És el mateix cas de la neteja 
viària i la recollida d’escombraries.
–Precisament és un servei que va canvi-
ar de concessió amb un nou contracte.
–El contracte ja va ser molt difícil de parir, 
però és evident que cal mirar-lo molt amb 
cara i ulls perquè és el contracte de molts 
diners. Les nostres propostes demanaven va-
lentia, i implementar temes com la millora de 
la gestió de residus, proposar-nos en algunes 
zones la possibilitat de fer el porta a porta. No 
entenem que, en una ciutat que ha d’apostar 
per reduir els cotxes, la recollida de l’oli usat 
s’hagi de fer a la deixalleria i no s’habilitin 
punts de recollida d’oli, com per exemple al 
Mercat de Sant Carles, per facilitar-ho. El go-
vern va repetint fórmules antigues.
–Deia que cal reduir cotxes. Com?
–La mobilitat ha de passar per la reducció 
dràstica de cotxes, amb un transport públic 
eficient entre els diferents barris, amb més 
freqüència de pas. Passa també per aparca-
ments dissuasius a les entrades de la ciutat, 
però que llavors sigui ben fàcil arribar al 

x.solanas

Nascuda a Granollers fa 46 anys, Núria Maynou és llicenciada en Geografia 
i Història i també té estudis en Demografia. Veïna del barri de Tres Torres, 

treballa com a tècnica al Consell Comarcal. La candidata republicana es va 
vincular per primer cop a la llista d'ERC –llavors Acció Granollers– el 2011, i 

a les darreres eleccions ja va ser la número 2 com a independent.

centre, per exemple amb autobusos llan-
çadora. Passa també per fer la ciutat molt 
més amable per al vianant i la bicicleta, no 
només amb carrils bici, sinó també per dis-
posar d’espais segurs per a les bicicletes.
–Però, mentre no s’aconsegueix reduir 
el vehicle a motor, què es pot fer per po-
tenciar aquesta mobilitat?
–Hi va haver campanyes com A l’escola hi 
vaig a peu, que eren molt afortunades i que 
s’han aturat. Cal potenciar aquest tema per-
què cal molta didàctica. El cotxe elèctric no 
serà la solució de tot. La solució passa per 
un ús molt més baix del cotxe, que ha de ser 
un element que no sigui imprescindible per 
a segons quins desplaçaments.
–I què cal fer a la ronda Sud?
–La ronda sud va estar mal plantejada des del 
seu inici, perquè es va construir amb una mi-
rada a mitjà termini, sense pensar que amb 10 
o 15 anys es triplicaria l’ús dels vehicles i els 
barris creixerien. Un cop feta, és evident que 
el peatge de l’AP-7 s’ha de suprimir i la plata-
forma Integració Ronda i Sud està treballant 
molt i fent unes mobilitzacions molt potents… 
nosaltres trobem a faltar una feina conjunta 
entre plataforma, govern i oposició, i crec que 
hi ha moltes desconfiances per totes bandes 
que fa que sigui difícil. Cal la reivindicació ve-
ïnal, però com que el problema de la ronda és 
de ciutat, hi hauríem de treballar plegats.
–I el soterrament de la via del tren. Cal 
insistir-hi o cercar alternatives?
–El PSC va prometre el soterrament fa molts 
anys, i ERC ja alertava que és molt complicat. 
Vam proposar 4 o 5 passeres. De fet, quan 
l’any passat se’n va fer una ho vam celebrar, 
però en calen més per poder connectar molt 
més els diferents barris, i cohesionar la ciutat.
–De fet, el seu grup parla molt d’aquesta 
falta de connexió entre els barris.
–Tenim la imatge de Granollers del centre, i cal 
donar més protagonisme als barris a través 
de potenciar els equipaments, amb centres 
cívics amb biblioteques i més aules d’estudis. 
–Un equipament que no arriba és la re-
sidència i centre de dia per a gent gran. 
I, en aquest cas l’exregidor del seu grup, 
el conseller El Homrani, hi té molt a dir.
–El conseller i l’alcalde han fet reunions i hi 

ha més punts de trobada que de desencon-
tre. El tema està en què l’Hospital –gestionat 
per una fundació privada– és la institució a 
través de la qual es vol fer la concertació, i 
això és menys fàcil que si fos directament 
amb l’Ajuntament. Ara s’està buscant la 
fórmula jurídica per desencallar-ho. El pro-
blema no és pas que les places no hi siguin. 
Però l’Ajuntament ha de moure fixa en el 
sentit de com regular aquesta gestió de les 
places, perquè el conseller ho té a l’agenda.
–A la vostra presentació de candidatura 
parlàveu de crear una marca Granollers.
–Sí, però no vinculada estrictament a l’activi-
tat comercial, sinó que ha de ser una marca 
vinculada al model social. A Granollers podem 
ser petits referents en activitats, però cal una 
autèntica marca de ciutat cohesionada, viva, 
amb activitats del tercer sector i economia 
cooperativa. I apostem per la tarifació social.
–El vostre número 2 deia “ara sí que toca 
rellevar el PSC a l’Ajuntament”. Veu via-
ble un govern alternatiu?
–És inqüestionable que en aquesta ciutat 
portem molts anys amb un mateix alcalde 
i pràcticament el mateix equip. És un equip 
de govern molt consolidat, i són molts anys 
de teixir complicitats. Però ens veiem capa-
ços de sumar i fer un govern alternatiu. 
Perquè Granollers ha de ser clau en la cons-
trucció de la república catalana.
–Entenc que la seva primera opció és un 
pacte amb les forces independentistes.
–L’ideal és el millor govern per la ciutat, i 
això passa per un govern que representi 
aquesta necessitat de canvi a Granollers.
–Tanqueu portes a un acord amb el PSC?
–No sé si és tancar portes. Davant el crei-
xement de la dreta més rància és evident 
que tots hem de ser valents per evitar que 
siguin a les institucions. Però ERC sola no 
anirà a salvar aquesta situació. Amb el PSC-
PSOE que tenim actualment no tenim cap 
ganes de governar; el que passa és que tam-
poc tenim ganes que sumin les altres forces. 
És molt més útil el treball a l’oposició i d’en-
tesa en moments puntuals.  mOntse eRas

NÚRIA MAYNOU

2.737 (3)

CANDIDATS A GRANOLLERS (II)

“El rival a batre és 
la majoria absoluta
que dificulta el canvi, 
el relleu i el debat”

1.216 (1)VOTS 2011
(REGIDORS)

VOTS 2015
(REGIDORS)

ESCOLA SALVADOR LLOBET. El carrer Roger de Flor és un dels que més ha 
transitat, des que el seu pare era mestre de l'Escola Municipal del Treball. 
Va estudiar al Llobet i, en tenir quatre criatures, "ara és un carrer de 
referència. No sé què passarà quan la petita acabi la primària".

L'entrevista íntegra a
@somgranollers.cat/entrevistes
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–Vostè demana atenció per als barris. 
Quines propostes té al respecte?
–Cal prioritzar els llocs de treball i cal tenir 
en compte la proximitat de la Roca Village i 
el Circuit de Montmeló, que atreuen molta 
gent. Hem de trobar la manera que aquesta 
gent visiti Granollers i el nostre comerç.
–Però aquests visitants aniran al centre.
–Sí, però permetria crear comerç en locals 
que ara estan tancats; ser atractius per als 
inversors i que es creïn més negocis, i això 
acabarà viralitzant cap als barris. 
–Aquests quatre anys ha insistit molt en 
l'àmbit econòmic i fa dos anys va votar 
a favor dels pressupostos del govern a 
canvi d'una partida de 200.000 euros 
per atreure inversors.
–Sí, va semblar interessat. Però no n'hem tin-
gut cap més notícia. Nosaltres sempre hem 
intentat sumar, fer una oposició constructiva. 
Però, és clar, un govern de fa tants anys neces-
sita un canvi i visionar estratègies noves.
–Què penseu del debat sobre el soterra-
ment de la ronda sud?
–Seria molt esbojarrat dir que el soterra-
ment és viable. Calen solucions alterna-
tives com l'obertura del peatge de l'AP-7 i 
no permetre que camions de gran tonatge i 
mercaderies perilloses passin per la ronda 
sud. Seguir treballant amb els veïns i tocant 

de peus a terra, es podran trobar solucions.
–Fa unes setmanes en un debat electo-
ral, es comprometia, si arriba al govern, 
a crear 1.000 llocs de treball. Com?
–L'Ajuntament ha de ser actiu i no esperar que 
la gent vingui, sinó anar a buscar. Hi hauria 
d'haver com un departament comercial que 
faciliti que empreses s'instal·lin a Granollers. 
–Aquesta és una de les funcions de Can 
Muntanyola, oi?
–Pot ser, però cal ser més intensiu. Nosaltres 
vam presentar una moció que proposava 
oferir un espai a la companyia Tesla que es vo-
lia establir a Europa. Ens la van tombar i no ho 
puc entendre. Es deixen perdre oportunitats. 
–En aquest sentit, està pendent desenvo-
lupar el Pla Director Urbanístic del Circuit.
–Sí, cal veure bé com es fa i que no afecti al 
medi ambient. Però també és una oportu-
nitat per incrementar llocs de treball que, 
d'altra banda, han de ser de qualitat. 
–Diu que cal compaginar desenvolupa-
ment urbanístic amb respecte al medi 
ambient. Quina opinió li mereix la pro-
posta de camp de futbol a Palou? 
–Nosaltres hi votaríem favorablement sem-
pre que hi hagi un estudi exhaustiu que de-
mostri que no malmetrà l'espai agrari de 
Palou, que cal preservar sí o sí. 
–La Generalitat ha fet un toc d'alerta.  

xavier solanas

Originari de Sant Llorenç de Morunys, Enric Meseguer i Casas fa anys que viu 
a Granollers, actualment al barri del centre. A les passades eleccions de 2015 es 

va presentar per primera vegada a l'Alcaldia amb una llista que va aconseguir 
dos regidors. Meseguer té 54 anys i ha treballat en empreses dedicades a 

l'ofimàtica, l'automoció i, actualment, en un laboratori farmacèutic de la ciutat.

–Doncs, si té un impacte mediambiental, hi 
estaríem en contra.    
–Parlant de medi ambient, quines mesu-
res proposa per pal·liar la contaminació?
–És un tema preocupant i, a més, no és tant 
pels vehicles i les fàbriques, sinó que possible-
ment és per la situació geogràfica que tenim. 
Ens cal un estudi abans de prendre mesures.
–Però hi ha un consens bastant genera-
litzat que cal reduir els cotxes.
–Això no solucionarà el problema. Crec que 
hauríem de fer una protecció utilitzant la na-
tura i fomentant arbres i zones verdes. 
–Un d'aquests espais que podria ser un 
pèl més verd és la plaça Barangé. Com 
creu que s'hauria de reformar? 
–Ens sembla bé que es reformi, però hi ha 
coses prioritàries. 
–Com ara?
–La residència de gent gran. Si l'Ajuntament 
ha de destinar recursos propis a construir-la, 
que ho faci, i després ja reclamarà el retorn 
a la Generalitat. Però no poden anar passant 
els anys i que no hi hagi places. 
–Una proposta concreta del programa?
–Mantenir la convivència i una ciutat neta 
d'insígnies polítiques, siguin les que siguin, 
per mantenir un espai neutral. S'ha d'aca-
bar amb la discusió de coses que no tenen a 
veure amb la ciutat.

–Vostès també han dedicat temps a fer 
denúncies a la junta electoral per dema-
nar la retirada de llaços grocs.
–Però ho fem perquè el ple parli de Granollers. 
Vull que la gent estigui pel que ha d'estar i no 
per llaços i debats que han de ser al Parlament.   
–De seguida ha vinculat la convivència a 
la presència de símbols, però.
–Sí, però la Porxada és de tots. Per què uns hi 
poden posar una taula i nosaltres no? I per 
què he de permetre que s'embruti un banc 
o un mur? Evidentment, però, cal incremen-
tar el sentiment de pertinença a la ciutat per 
augmentar el respecte a l'espai públic.
–Quines perspectives electorals teniu?
–Som un vot útil, per poder governar o fer 
una oposició activa. Pensem que millorarem 
resultats, després de l'augment a les gene-
rals i ser el partit més votat a les autonòmi-
ques. Crec que la gent apostarà per un canvi.
–Però, en cas que el PSC necessités un 
soci de govern, hi tancaríeu portes?
–Som un grup municipal que mira per Gra-
nollers i hem votat mocions de totes les for-
macions, fins i tot de la CUP. Vull dir que si 
hem de fer un pacte que és positiu per Gra-
nollers, per què no?  m.e.

ENRIC MESEGUER

1.898 (2)

CANDIDATS A GRANOLLERS (II)

“Per mantenir 
la convivència la 
ciutat ha d'estar neta 
d'insígnies polítiques”

   -VOTS 2011
(REGIDORS)

VOTS 2015
(REGIDORS)

CAN BASSA. El candidat ha triat Can Bassa perquè opina que cal potenciar 
els barris a la ciutat, perquè hi ha molta diferència amb el centre.

L'entrevista íntegra a
@somgranollers.cat/entrevistes
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“Si l’Ajuntament
genera superàvit ha
d’abaixar impostos”

RAQUEL POVEDA

Nascuda el 1993 a Barcelona, va arribar a Granollers amb 
9 anys. Estudia l’especialització de gènere dins el grau de 
Ciències Polítiques. Ha militant molts anys al moviment lliber-

tari i a plataformes unitàries independentistes i antifeixistes, així com a 
coordinadores feministes.

–Què l’ha portat a presentar-se a 
les eleccions a l’Alcaldia?
–M’agrada la política i tinc experièn-
cia anterior. A més, el meu partit ha 
tingut una tendència a la baixa però 
està deixant entrar aire. En aquest 
context, la direcció a Catalunya es va 
recordar de mi i m’ho va proposar.
–Al seu antecessor no li ha agradat. 
–No, però a Granollers hi havia certa 
tradició del Partit Popular, que havia 
tingut quatre regidors, i ell va ser 
proposat per la junta gestora que es 
va crear després de carregar-se tot el 
llegat. Però no vull parlar malament 
de ningú i menys del meu partit.
–El seu pas per l’Ajuntament de 
Cardedeu va ser força polèmic. 
–En realitat, la història comença amb 
el pacte CiU-PP, que va durar un any. 
Jo era regidor de Comerç i volia can-
viar l’entrada de Cardedeu amb unes 
lletres de Benvinguts a la vila per 
atreure turisme de la Roca Village. Al 
mur d’Adif on vam fer la intervenció 
hi havia un mural independentista i 
el van tornar a repintar. L’acció dels 
trabucaires va ser conseqüència d’ai-
xò i vam creuar denúncies. 
–Ara també vol fer valer la proxi-
mitat de la Roca Village?
–Sí, hem d’intentar que aquest turis-

me vingui a Granollers. Per exemple, 
que hi siguin atrets a través de l’oferta 
d’hostaleria i de rutes de patrimoni. 
–I què més proposa?
–Reduir impostos, sobretot a les pi-
mes. No té sentit no abaixar-los si l’A- 
juntament genera superàvit. A més, 
volem més policia de barri i millorar la 
neteja viària. També volem trobar una 
solució conjunta per a la ronda Sud.
–Quina creu que ha de ser?
–Desviar el trànsit de camions per 
l’autopista. I es pot estudiar la cons-
trucció d’una via alternativa, perquè 
el soterrament és inviable.
–I el soterrament de la via del tren?
–Aquest sí que el duem al programa 
perquè pensem que el PSC havia d’ha-
ver aprofitat per concretar l’actuació 
amb el PSOE a Madrid. Cal insitir-hi 
perquè Granollers és un poble dividit.
–Quines són les seves perspecti-
ves electorals?
–No podrem tornar als 4 regidors, 
però espero consolidar el regidor i, 
si pot ser, millorar resultats.
–A què atribueix la patacada del 
PP a les eleccions generals?
–Ens hem equivocat de discurs –jo 
no parlaria mai de l’ideari de Vox–; 
nosaltres som centredreta i hem de 
voler aglutinar aquest vot. i m.e.

JAIME GELADA

CANDIDATS A GRANOLLERS (II)

xavier solanas

j.g.

EL PERFIL
Nascut a Barcelona fa 54 
anys, va arribar per pri-
mer cop a Granollers el 1993. 
Posteriorment, també va viure 
a Arbúcies –on hi té orígens 
familiars– i Cardedeu, on va 
ser regidor des de 2011 a 2017, 
i cap de llista el 2015. Des 
de fa 4 anys torna a viure a 
Granollers, concretament 
al barri Congost. Té estudis 
empresarials i ha treballat 
molts anys com a gent comer-
cial internacional, actualment 
al departament de Vendes 
d’una empresa del sector tex-
til. A Cardedeu va ser conegut 
per la bel·ligerància amb el 
moviment independentista i, 
sobretot, arran de la denúncia 
per via penal que va presentar 
el 2014 contra els trabucai-
res del municipi, que acusava 
d’haver simulat el seu afu-
sellament durant un acte de 
festa major.

“El ‘mayoralisme’ fa 
política estètica, amb
poc contingut real”

VOTS 2015
(REGIDORS)-VOTS 2011

(REGIDORS)

VOTS 2015
(REGIDORS)

VOTS 2011
(REGIDORS)

–Que a les dues eleccions la CUP 
hagi presentat una dona de cap 
de llista. És casualitat o volgut?
–És volgut. Les dones en política 
sempre han estat invisibilitzades 
perquè es considerava que el seu 
era l’àmbit domèstic. Històrica-
ment se’ns ha marginat; se’ns ha 
tret la veu. I si volem apostar fort 
per trencar les desigualtats del 
sistema, què millor que desafi-
ar-lo a la mateixa llista.
–Heu reivindicat molt la políti-
ca transversal de gènere. 
–Sí, altres municipis ho apliquen i 
Granollers està a anys lluny.
–Però fa anys que a Granollers 
hi ha una regidoria d’Igualtat. 
–Exacte, però no només és la llei 
sinó com la desplegues; no només 
és el nom, sinó què fas. Tenim la 
sensació que estèticament aquest 
govern ha fet molt però de contin-
gut real ha fet poc. 
–I l’impuls de l’oficina LGTBI?
–Benvinguda, però s’ha presen-
tat fa pocs mesos, la qual cosa fa 
pensar més en interès electoralis-
ta que en compromís real. També 
falta molta feina a fer en l’educació.
–En educació, com proposeu 
combatre la segregació escolar?
–Aquest debat és una de les nos-
tres aportacions des de l’oposició. 
Mayoral deia que n’hi ha a tot Cata-
lunya, però això és tirar pilotes fora. 
El problema a la ciutat és pot mirar 
de solucionar. Nosaltres proposem 
que tot el procés de matriculació se 
centralitzi a l’Oficina Municipal Es-
colar (OME) perquè permetria una 
visió més holística i que l’OME limiti 

per zones –3 o 4 escoles– la tria de 
les famílies i es reparteixin amb cri-
teris d’equitat. I també proposem 
que el Consell Escolar sigui un espai 
de debat i, fins i tot, que pugui tenir 
capacitat de decisió. 
–També insistiu en la tarifació 
social. El govern considera que 
no és just que per un servei mu-
nicipal hi hagi diferents quotes.
–És evident que qui més té, més 
pagarà. I el que és imprescindible 
és que allò públic sigui d’accés 
universal.
–Per això hi ha beques, no?
–Però ens sembla que no potenci-
en l’accés universal, perquè no va 
a l’arrel del problema; és política 
estètica. I repartir la riquesa i so-
cialitzar els serveis, això és justícia 
social. A més, hi ha estudis que in-
diquen que els infants que accedei-
xen a aquesta educació milloren 
molt la formació, mentre que no 
perjudica els que vénen de famílies 
amb renda més alta. Ningú perd.
–El 2017 veu presentar un con-
tenciós contra el Pla Director 
Urbanístic (PDU) del Circuit.
–Sí perquè trobàvem coses que no 
ens quadraven, sobretot a nivell de 
preservació de la natura. A més, es-
tem invertint molts diners públics 
en un àmbit que només beneficia 
entitats privades. Cal deixar de fer-
ho. Això implica frenar el procés 
d’ampliació d’aquest àmbit a través 
del PDU. No entenem que, amb els 
índexs de contaminació de la ciutat, 
es vulgui potenciar el lobby del mo-
tor. I a tocar de Palou i el Congost.
–Quina alternativa proposeu al 

camp de futbol de Palou?
–Volem que sigui més proper a la 
ciutat, com per exemple, a la zona 
del Congost. Alhora permetria di-
namitzar altres espais de la ciutat, 
més enllà del centre. A més, s’hi 
podria anar en bicicleta o a peu.
–I evitar contaminació, oi?
–Sí, cal que es reconegui el proble-
ma i fomentar estudis més concrets 
sobre l’impacte. proposem que a la 
ronda Sud es treballi de la mà dels 
veïns per pacificar la zona. No tot 
depèn d’altres administracions, com 
s’excusa el govern local. L’efecte cri-
da es pot revertir. Si s’hi prioritzen 
vianants i bicicletes –amb propostes 
de Granollers Pedala–, la zona seria 
menys atractives per als cotxes.
–Granollers té molts equipa-
ments públics, per què insistiu 
en l’autogestió?
–Per exemple, a Roca Umbert hi ha 
entitats de cultura popular, però hi 
falta l’autogestió perquè proliferi 
la xarxa d’organització ciutada-
na. Al govern municipal aquesta 
potencialitat li fa por. I aquesta és 
l’arrel del problema a la ciutat. 
–Us definiu com a “picapedrers 
de l’oposició”. Aspireu a entrar 
a govern, però?
–Esperem tenir un ajuntament re-
publicà que, per nosaltres, vol dir 
social. A efectes pràctics volem que 
el mayoralisme s’acabi i que pu-
guem dinamitzar la política de la 
ciutat. Però no entrarem a formar 
part d’un govern que majoritària-
ment sigui de dretes ni acceptarem 
segons quines polítiques de partits 
que es diuen d’esquerres. i m.e.

1.563 (2)

1.299 (1)2.641 (4)
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Tot i que la política, els darrers anys, ha despertat l’interès de bona part de la 
ciutadania –si més no, el debat territorial–, algunes enquestes palesen que més 
d’un 70% de la població del país desconeixia fa pocs dies que d’aquí a 15 dies serà 
cridada a les urnes per triar els representants a l’Ajuntament del seu municipi. 

Aquesta mitjanit comença la campanya electoral d’uns comicis que semblen 
importar menys a la ciutadania que les recents eleccions generals, tot i que sovint 
l’acció de govern de l’administració més propera és la més visible per als veïns. 
Els partits tindran, doncs, feina a mobilitzar l’electorat –fa quatre anys amb prou 
feines es va superar el 50% de participació–, sobretot les formacions amb menys 
representació –habitualment agreujades per l’abstenció–. A la línia de sortida  
de Granollers, per exemple, hi ha 11 candidatures. Comença la cursa al consistori.

DESPERTAR L’INTERÈS LOCAL
Editorial

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra

Bústia
Agraïment

La matinada del 27 al 28 d’abril el meu ma-
rit va caure a casa. Gràcies al botó facilitat 
per l’Ajuntament, les persones responsables 
d’aquest servei (uns àngels!) es van posar 
en moviment ràpidament; van avisar un dels 
nostres fills que el seu pare havia caigut i van 
enviar una ambulància i cap a l’Hospital de 
Granollers. A Urgències ens van atendre molt 
bé i la infermera i la doctora Buch Fusté ens 
van donar suport i ens van fer sentir acompa-
nyats en tot moment. Gràcies a Déu, només va 

ser una caiguda sense conseqüències greus.
Vull donar les gràcies a totes les persones 

que aquella matinada van estar per nosaltres. 
Les persones del botó, tan properes sempre 
i que aplanen el camí en el moment que les 
necessites. Gràcies! A l’Hospital, als professi-
onals que té, als metges i les infermeres, les 
persones d’Urgències. Gràcies! A les perso-
nes de les ambulàncies, tan amables, atents 
i carinyosos. Gràcies! Hem de valorar molt i 
molt les diferents entitats de les quals gau-
dim i donar les gràcies pel seu gran servei.

 rosa puyol molins/ GRanOlleRs

ri, Roca Umbert, La Tela, etc.) no acaben 
d’integrar-se a les rutes d’interès turístic. 
Tampoc tenim cap festival internacional, 
ja sigui de música, teatre, poesia, etc. Ex-
cepte la presència, el mes de juliol de nens 
i nenes que ens visiten per participar en el 
torneig d’handbol Granollers Cup, tot do-
nant una mica de color als carrers.

Com la majoria de ciutats europees, la 
globalització ha fet estralls i els locals del 
petit comerç ja no hi són i han sigut aixa-
fats per les multinacionals que amb les se-
ves marques ens condueixen cada dia per 
les rutes del consum. Només cal veure que 
els carrers on hi ha més ciutadans passe-
jants són els més comercials. Els que fo-
menten la compra per comprar-perquè-si, 
i així els dissabtes a la tarda s’arriba al clí-
max, tot veient a les famílies com porten 
als seus fills a la tortura psicològica d’en-
trar i sortir dels comerços per comprar co-
ses inútils. Granollers és una ciutat trista, 
de fet, els éssers humans ‘’per dir-ho d’al-
guna manera, hem estat creats tristos”, es-
criu el gran erudit i estudiós de la cultura 
europea George Steiner.

Jo, des d’aquesta humil columna, suplico 
als candidats a l’Alcaldia de Granollers que 

siguin més imaginatius, agosarats, trenca-
dors, innovadors, en les seves propostes 
pel futur de la ciutat. Cansat de llegir i sen-
tir el mateix discurs de sempre, espero i 
desitjo que en un termini de cinc anys Gra-
nollers sigui una altra cosa ben diferent 
del que s’ha fet fins ara.

Prioritzar molt seriosament el medi am-
bient, és a dir l’aire net, perquè ens hi va la 
salut i pensar com volem la ciutat urbanís-
ticament, és a dir amb molts més arbres, 
plantes i flors... Una ciutat que ens hi tro-
bem a gust.

any 2006, SaAS i SO van ela-
borar un informe per al De-
partament de Medi Ambient 
i Habitatge de la Generalitat, 

per tal d’avaluar les emissions de CO2 eq 
produïdes al llarg del cicle de vida dels 
edificis (extracció i fabricació dels materi-
als, construcció, ús i enderroc). L’informe, 
dirigit per J. Sabaté i A. Cuchí va arribar a 
la conclusió que en un edifici d’habitatges 
construït a Catalunya segons CTE (2006), 
el 41% de les emissions de CO2eq produ-
ïdes durant el cicle de vida (50 anys) cor-
responen a la seva fabricació, mentre que 
el 59% restant es produeixen durant la 
seva utilització.

En un edifici eficient (classe A, segons 
CTE 2006) aquests percentatges es con-
verteixen en un 62% per a la construcció i 
un 38% per a la seva utilització durant 50 
anys! Aquestes conclusions es van presen-
tar a Construmat 2007. Si incorporem el 
cost ambiental (en emissions de CO2) de 
la construcció dels edificis, el pes del sec-
tor supera al que li correspondria pel 31% 
de consum d’energia final d’acord amb les 
dades d’IDAE 2017.

Aquesta introducció molt tècnica ser-
veix per pensar, i tanmateix reflexionar, 
sobre les conseqüències mediambientals 
que pateix la nostra ciutat, on, des de fa 
mesos, tornem a destruir edificis per cons-
truir-ne d’altres. Destruir per construir, o 
més ben dit enderrocar vells edificis per 
fer nous habitatges, i tanmateix configurar 
una nova ciutat amb una arquitectura més 
que discutible pel que fa a una nova estèti-
ca de la lletjor arquitectònica que governa 
aquesta trista i dissortada ciutat. Caldrà 
seguir viatjant, els que es poden perme-
tre fer turisme, perquè ens expliquin la 
bellesa de les ciutats com Bergamo, Siena, 
Albi, Utrecht, Stratford-upon-Avon, etc. 
com a model de ciutat bella. De fet, només 
cal observar la nostra oficina de turisme, 
situada al bell mig de la ciutat, just enfront 
de la Fonda Europa, amb pocs fulletons 
informatius sobre edificis singulars que 
podem trobar i tampoc ens informaran de 
gaires coses a visitar perquè no tenim bar-
ri antic, església romànica, i carrers plens 
de flors, arbres i plantes. L’absència de 
turisme a la nostra ciutat ja fa pensar que 
Granollers és una ciutat que no té una ofer-
ta, sigui arquitectònica, sigui cultural, sigui 
esportiva... Els nostres meravellosos equi-
paments (Palau d’Esports, Museu, Audito-

L’
LA NOSTRA CIUTAT. ENDERROCAR I CONSTRUIR 

Des d’aquesta humil 
columna, suplico als candidats

a l’Alcaldia de Granollers que
siguin més imaginatius, 
agosarats, trencadors i

innovadors en les propostes

manen ser pares tenir més fills. Miro al meu 
voltant i la majoria es planta amb un o dos... 
pocs valents en tenen tres. Però tots coinci-
deixen en una cosa “ens agradaria tenir-ne 
més però no podem”.

Conciliació familiar, per a molts empresa-
ris és ciència-ficció. Tens parella? Estàs ca-
sada? Tens fills? En vols tenir? Tens xarxa 
familiar que faci suport amb els nens? No 
sé si a vosaltres, nois, us ho han preguntat 
a una entrevista de feina; a mi, sí. Potser cal 
aprofitar el gran invent del dia de la mare i 
del pare, i canviar el perfum i la corbata per 
les reivindicacions necessàries, per poder 
ser pares a temps complet i no de cap de 
setmana, per poder decidir quants fills vols 
tenir, per si tens dificultats per tenir-ne que 
no sigui una qüestió de diners i clíniques 
privades, que si cal dedicar un temps a la 
criança per davant de la feina, etc. […].

Mare, pare, no us regalaré un perfum, sí 
el meu amor i agraïment infinit per llui-
tar per compartir amb mi tot el temps del 
món (el millor regal que ningú m’ha fet).

ot i que això de dedicar un dia a 
la mare no em deixa de semblar 
un invent comercial. Tot i que ens 
hem passat unes setmanes que la 

publicitat a la tele combinava els missatges 
electoral amb perfums i petits electrodomès-
tics –per cert, molt decadent tot plegat–. Tot 
i que... Sí que crec que és important dedicar 
una estoneta a plantejar-nos la feina de mare 
i la de pare, perquè potser fa uns anys la di-
ferència era més gran però, per sort i espero 
que cada cop més, ens anem equiparant.

Estem tips de sentir que la piràmide de 
població està invertida, que cal un augment 
de la natalitat per poder mantenir l’estat de 
benestar... però entre perfum i batedora, no 
he vist ni un anunci polític explicant com 
es pot potenciar la maternitat... Això sí, els 
amics del Corte Inglés s’han marcat un su-
peranunci de les mares sacrificades, que ho 
són… Estem a anys llum de les polítiques de 
natalitat de molts països europeus, ens de-

T
LES MARES
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king incluido. P. 750 
€/mes (Ref 969). 
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.

LOCAL EN VENTA 
EN GRANOLLERS. 
Josep Mª de Saga-
rra. 100 m2. Esqui-
nero. Fachadas de 

21m.  Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maciza. 
Chimenea de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. P.V. 
140.000 € (Ref.396).  
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Rafael Ca-
sanovas. Sup. 245 
m2 + 40 m2 altillo. 
Totalmente acaba-
do. 14 m. fachada. 
Vidrieras y per-
sianas eléctricas. 
Aseos. A.A. Alarma. 

Agua y luz. altura 5 
m.  P. 1.500 €/mes 
(Ref.860). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Tarafa-In-
ginier. Sup. 72 m2. 
Céntrico. Esquinero. 

Pav parquet. Aseo. 
A.A. Luz y agua. 
PRECIO 650 €/mes 
(Ref.989). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. En calle 
Voluntaris. Sup. 200 

m2 + 250 m2 patio. 
2 escaparates. A 
dos calles. Oficina 
de 20 m2. Almacén 
de 70 m2. Con Aire 
Acondicionado. Luz 
y agua. 2 pk opci. 
PRECIO 900 €/mes 
(Ref.797). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66.

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

Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

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

Per empresa fabricant de maquinària industrial de la zona del 
Vallès, busquem diferents llocs de treball: 
SOLDADORS/ES (Ref.1005-05a) | CALDERERS/ES (Ref.1005-05b) 
| TORNERS/ES CONVENCIONALS(Ref.1005-05c)  | MECÀNICS 
MONTADORS/ES – AJUSTADORS/ES (Ref.1005-05d)
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.

PISO EN ALQUILER 
EN GRANOLLERS. 
C. Valencia. Sup 70 
m2 3 hab. Comedor, 
cocina, 2 baños.  
Calefac gas. A.A. 
Con parquet. Par-

Empresa industrial de la zona de 
Granollers, precisa para sus
 instalaciones un/a
ELECTRICISTA CUADRISTA (Ref.1005-01)
Candidatos/as con formación a nivel de 
FP  o CF de Electricidad o similar. Con co-
nocimientos o experiencia  en esquemas 
eléctricos. Se encargará del precableado 
de máquinas y puesta en marcha de la 
máquina con su cuadro eléctrico. Tam-
bién realizará tareas de apoyo al alma-
cén. Se ofrece contrato estable y directo 
con la empresa. Horario partido de lunes 
a viernes. Sueldo según convenio.

Empresa nacional con presencia 
a nivel mundial, líder en el sector 
de la iluminación, precisa:
EXPORT AREA MANAGER ASIA- 
PACIFIC (Ref.1005-03)
Función: desarrollar negocio mediante 
la búsqueda de oportunidades comer-
ciales en la zona asignada (Asia-Paci-
fict). Responsabilizarse de las ventas y 
promoción de los productos fabricados 
por la empresa en el área geográfica 
asignada, visitar clientes/proyectos, 
previo contacto vía e-mail o telefóni-
ca y efectuando agenda en función de 
lo necesario.  Nivel Superior de inglés 
hablado y escrito. Muy valorable el co-
nocimiento de otros idiomas (francés, 
alemán, etc.). Disponibilidad de viajar 
el 40-50% del tiempo. Sueldo negoci-
able+comisiones. Contrato indefinido.
Flexibilidad horaria. Jornada partida.

Grupo  Empresarial ubicado en La Garriga, precisa incor-
porar para su área de negocio de restauración con más de  
80 establecimientos un/a:
ADMINISTRATIVO/ VA LOGÍSTICO/A  CON CONOCIMIENTOS 
DE CONTABILIDAD (Ref.1005-02)
Candidatos/as con formación a nivel CFGS o Empresariales 
/ ADE. Se valorará experiencia en departamentos de admi-
nistración logística y/o contabilidad. Se encargará de la Ges-
tión y  seguimiento de pedidos, expediciones, seguimiento 
de facturas, escandallos, inventarios, tarifas etc...Buen nivel 
ofimático,  valorándose experiencia en algun ERP tipo SAP. 
Capacidad de trabajar  en equipo y de autogestión. Se ofrece 
contrato estable, en jornada partida de 8 horas (de 8:30 a 13h 
y de 15h a 18:30h). Sueldo en función de la valía del candidato.

Empresa industrial fabricant de materials per la construcció, 
situada als voltants de Cardedeu, precisa:
3 OPERARIS DE PRODUCCIÓ I LINIA DE QUALITAT (Ref.1005-04)
Candidats/es amb formació  a nivell de CF o FP àrees industrials. 
Cerquem operaris de producció per la planta industrial, a on realit-
zaran diferents tasques pel bon funcionament de les màquines, sol-
ventar petites indidències, fer els controls de qualitat adequats, etc. 
Valorable experiència mín. de 2 anys  com a operaris/es de producció. 
S’ofereix un contracte estable i directa amb l’empresa, en horari par-
tit de 7 a 13h. i de 14h. a 18h., de dilluns a divendres. També s’ofereix la 
possibilitat de fer torn de tarda fins les 23h. Resident al Vallès Oriental 
o de fácil accés. Sou adequat al lloc. Incorporació inmediata.

TRAVESTI MARISOL 
(novedad), 110 pe-
cho, morenaza jo-
vencita, cuerpo es-
pectacular, experta 
en novatos. Teléfono 
698 278 382

CONTACTES

RELAX

Activita ha estrenat el servei de cita online 
a través del seu renovat web (www.activi-
ta.cat), per facilitar la tramitació als usua-
ris. De manera còmode i senzilla, es podrà 
triar especialitat, especialista i triar entre 
els dies i hores disponibles. Al web també 
es pot trobar un blog amb consells mèdics 
i de salut, i el detall de les amplíssimes 
prestacions que ofereix el centre: unes 40 
especialitats mèdiques i fisioteràpia, clí-
nica dental, certificats mèdics, diagnòstic 
per la imatge i laboratori.

Fundat l'any 1978 pel Dr. Josep Maria 
Arqué, el centre compta un centenar de 
professionals que integren el seu perso-
nal mèdic, que atén fins a 130.000 visites 
l'any. Activita té acord amb totes les mú-
tues d'assegurança de salut. Des dels seus 
inicis, Activita ha fonamentat la seva acti-
vitat en la prestació d’assistència sanitària 
d’alta qualitat, un servei integral amb la 
tecnologia més avançada per ergiri-se així 
en el centre mèdic privat de referencia del 
Vallés Oriental.

Activita estrena un servei de cita online 
El centre mèdic activa un nou web que facilita la tramitació

ACTIVITA CENTRE MÈDIC I DIAGNÒSTIC 
c. Joan Prim, 136 i 137 / Francesc Ribas, 2-4. Granollers 

Tel.  93 840 17 02 / www.activita.cat

L'APARADOR
DE LA SETMANA

KH Lloreda ha organitzat pel dissabte 18 
de maig una jornada de neteja del riu Con-
gost, en el marc de la iniciativa europea 
Let's Clean Up Europe, que promou conèi-
xer l'entorn i sensiblitzar de l'impacte de 
l'acció humana en aquestes indrets. La 
jornada començarà a les 9.30 h del matí, 
amb l'explicació de la flora i fauna que hi 
ha al riu i com l'afecta la petjada humana. 
Tot seguit s'entregaran els equips de reco-
llida per grups i es farà un petit esmorzar. 
En paral·lel, per als més menuts hi haurà 

tallers infantils i activitats dins el pati de 
l'empresa. Els equips netejaran trams en 
direcció nord i sud (termes de les Franque-
ses, Granollers i Canovelles) i en acabar es 
farà recompte de residus. La jornada clou-
rà amb una actuació musical. Per partici-
par cal inscriure's a www.kh7.es/netejariu. 
Elisenda Lloreda, directora general adjun-
ta i impulsora del projecte, destaca que 
KH Lloreda sempre ha treballat "per mi-
nimitzar l'impacte ambiental" de la seva 
activitat.

Jornada de neteja al riu de KH Lloreda
Serà el dissabte 18 en un tram de la llera del Congost

KH LLOREDA 
passeig de la Ribera, 111. Canovelles 

Tel. 938 49 26 33 / www.kh7.es/netejariu
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ECONOMIA
Gestió intel·ligent, a la UEI'El cuento de las pensiones' a l'Anònims
La UEI organitza dimarts, de 9.30 a 11 h, 
un esmorzar de treball centrat en la gestió 
intel·ligent de les instal·lacions, especialment 
enfocada en les noves tecnologies. La
sessió anirà a càrrec del Grup Mastercold. 

El restaurant llibreria Anònims acull dissabte (18 h) la presentació del  
llibre El cuento de las pensiones, amb Miren Etxezarreta, coautora del 
llibre i cofundadora del seminari d'economia crítica Taifa, i Domiciano 
Sandoval, portaveu de la Coordinadora Estatal de Pensionistes. El llibre 
explica com la crisi de les pensions prové de com es distribueix la riquesa.

GRANOLLERS. La Unió Intercomar-
cal de CCOO del Vallès Oriental, 
Maresme i Osona, ha presentat 
aquest dijous, davant la delegació 
d’Hisenda a Granollers, les propos-
tes del sindicat per a una fiscalitat 
“justa, progressiva i solidària”, 
elaborades conjuntament amb la 
plataforma que porta el mateix 
nom i que agrupa diverses entitats 
socials per reclamar que el govern 
de l’Estat, que és qui té competèn-
cia en matèria fiscal, les tingui en 
compte i les apliqui en el mandat 
que començarà els pròxims mesos.

Quim Fornés, responsable de co-
operació, cultura i medi ambient 
de la Unió Intercomarcal de CCOO, 
resumia la reivindicació del sindi-
cat: “que pagui més qui més té, 
que s’augmenti l’impost de soci-
etats a les empreses, que s’aug-
menti l’IRPF a les rendes altes i 
que s’abaixi l’IVA dels productes 
de primera necessitat”.

Ricard Bellera, secretari de Tre-
ball i Economia de CCOO de Cata-
lunya, recordava que “l’article 31 
de la Constitució garanteix un 
sistema equitatiu i progressiu de 
fiscalitat, mentre que el 128 diu 
que tota la riquesa del país ha 
de servir a l’interès general”. En 
aquest sentit, afegia que “els dar-

x.l.

CONCENTRACIÓ  Davant la delegació d'Hisenda a Granollers, dijous

SINDICATS  DIUEN QUE ESTAT, GENERALITAT I MUNICIPIS PODEN REDISTRIBUIR MILLOR LA RIQUESA 

rers anys, amb la crisi, hi ha ha-
gut una transferència important 
dels impostos més redistribu-
tius, com els impostos directes 
–com el de societats o l’impost so-
bre la renda–; i els proporcionals 
i poc progressius –com l’IVA o els 
impostos especials–”. Bellera tam-
bé recordava que “a Catalunya hi 
ha 400.000 treballadors pobres, 
mentre els beneficis de les grans 
empreses continuen pujant”, i 
per això assegurava que “cal un 
sistema fiscal i laboral més just, 
que redistribueixi la riquesa que 
genera el país en funció de l’es-
forç que fa cadascú i més propor-
cional a la situació real dels ciu-

tadans, de manera que aquells 
que menys cobren tinguin també 
menys pressió fiscal”.

Finalment, el sindicat també re-
clama gravar més les rendes del ca-
pital que les del treball, augmentar 
els mitjans per a la inspecció fiscal 
i, en l’àmbit dels municipis, obrir 
un debat sobre les 65 mesures de 
fiscalitat que planteja la Platafor-
ma per una fiscalitat justa, que van 
des de reforçar la progressivitat de 
l’IBI fins a incentivar els comporta-
ments mediambientals sostenibles, 
passant per la millora de la parti-
cipació ciutadana en el control de 
pressupostos municipals i el siste-
ma de contractació pública. i x.l.

CCOO proposa mesures per 
aconseguir una fiscalitat més 
"justa, progressiva i solidària"

Durant l'abril l'atur va reduir-se al 
Vallès Oriental en 208 persones, 
un 1% menys que el mes anterior. 
La causa principal d'aquesta re-
ducció és l'increment de contrac-
tació temporal i estacional que 
es va generar en el sector serveis 
per Setmana Santa, que enguany 
va caure a mitjans d'abril. Actual-
ment, el nombre de persones de-
socupades al conjunt de la comar-
ca és de 21.535 persones. 

Pel que fa a Granollers, l'atur va 
incrementar-se durant l'abril en 49 
persones (+1,4%), de les 3.515 del 
mes de març a les 3.564 de l'abril. 
La xifra és un 1,7% inferior a la de 

l'abril de l'any passat, quan Grano-
llers tenia registrades a les Oficines 
de Treball 3.627 persones.

En el cas de les Franqueses, en 
canvi, la dinàmica ha estat la ma-
teixa que al conjunt de la comarca: 
un lleuger descens. En aquest cas 
es registraven a l'abril 1.076 per-
sones desocupades, 35 menys que 
al març, quan eren 1.111. La re-
ducció intermensual ha estat del 
3,1%, mentre que en relació amb 
l'abril de l'any passat hi ha hagut 
un increment del 0,8%, concre-
tament 9 persones aturades més. 
En tots els casos l'índex d'atur se 
situa a l'entorn de l'11%. 

OCUPACIÓ  GRANOLLERS REGISTRA UN INCREMENT DE L'1,4% 

Exhibició de fórmules a la Festa del Motor
Coincidint amb la competició, el cap de setmana, del Gran Premi de F1 al 
Circuit, el Festival del Motor de Granollers, Gran Centre i Granollers Mercat 
van organitzar dissabte a la plaça Perpinyà la Festa del Motor, un espai 
d'exhibició i exposició de fórmules, simuladors, jocs de taula i sorteig 
d'entrades tant per a la F1 com per al Festival del Motor que tindrà lloc el 
dissabte 8 de juny al Parc Firal. El proper dissabte també hi haurà activitats 
a la mateixa plaça Perpinyà.

gran centre

L’atur s’estanca a l’abril
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Conesa competirà a la Copa d'Europa amb Espanya
La nedadora del Club Natació Granollers Abril Conesa ha estat 
convocada amb la selecció espanyola absoluta per participar a la 
Copa d'Europa, que tindrà lloc del 10 al 12 de maig a Sant Petersburg 
(Rússia). Conesa competirà en la modalitat d'Equip i en la de Highlight. 
Ho farà després d'assolir una doble medalla de plata a l'Open del Japó. 

Alfredo Domínguez, or en Kumite
Alfredo Domínguez, del Club Karate Nokachi 
Les Franqueses, va assolir la medalla d'or en 
la modalitat de kumite en el Campionat estatal 
universitari, disputat dissabte passat a Elx.
També va participar-hi Noelia Balaguer.

ESPORTS

GRANOLLERS. El sènior mascu-
lí jugarà la temporada que ve a 
la Copa Catalunya. Els homes de 
Ricard Ventura van certificar la 
permanència de forma matemà-
tica, després de superar dissabte 
el CEB Girona a casa, en un partit 
espectacular i molt disputat que 
no es va decidir fins a la pròrro-
ga (78-75). Els granollerins, amb 
aquest resultat, eviten els play-
out de descens i, a més, segellen la 
vuitena plaça, a falta d’una jorna-
da perquè acabi la competició.

Respecte a la temporada, Ricard 
Ventura es mostrava orgullós i 
considerava que l’equip “ha com-
petit molt bé en una categoria 
molt complicada, amb jugadors 
nous i joves; i contra clubs que 
s’han reforçat molt”.

Una victòria molt suada
Contra el CEB Girona, el CB Gra-
nollers va haver de competir al 
100% per emportar-se el triomf 
contra un rival que també s’hi 
jugava molt: certificar les fases 
d’ascens. El conjunt local va sortir 
molt intens a la pista i va col·locar 
un parcial de 12-5 als primers cinc 
minuts de joc. Al final del primer 
quart, però, s’hi va arribar amb un 
ajustat 20-18. 

Els granollerins van certificar la permanència contra el Girona
cB granollers

CELEBRACIÓ  Els jugadors i l'staff tècnic celebren la permanència

BÀSQUET | Copa Catalunya  DISSABTE TANCARÀ LA TEMPORADA A LA PISTA DEL CB ARTÉS

El CB Granollers jugarà un 
any més a Copa Catalunya

Al segon temps, la tònica va ser 
la mateixa: els granollerins van 
posar una diferència màxima de 
10 punts al marcador (31-21), 
però al descans s’arribaria amb un 
resultat més igualat: 37-34.

Els dos següents parcials van 
ser més igualats i els gironins van 
mantenir el pols fins al final, for-
çant la pròrroga amb l’empat a 69 
als últims compassos de partit. No 
obstant això, en els cinc minuts 
del temps extra el partit es va aca-
bar de decidir a favor del conjunt 
granollerí, amb un parcial de 9 a 6.

“Tot l’equip va jugar amb mol-

ta intensitat, amb moltes ganes 
de morir a la pista per treure 
aquest partit tan important”, 
explicava el tècnic del CB Grano-
llers. “Vam estar molt consis-
tents i excelsos en defensa. Ells 
juguen molt bé amb el rebot 
ofensiu i tenen molta actitud, i 
això ho vam aconseguir mini-
mitzar”, afegia Ventura.

Tanquen la temporada a fora
Els blanc-i-blaus finalitzaran la 
temporada a la pista del CB Artés, 
dissabte a les 18.15 h, en el partit 
de la 26a jornada.  nIl aRtIaGa

xavier solanas

TENNIS  EL CAMPIONAT ESTAVA DOTAT AMB 60.000 DÒLARS

LES FRANQUESES. Diumenge va 
concloure la vuitena edició del 
Torneig Internacional les Fran-
queses del Vallès, un esdeveni-
ment que va acollir el club de 
tennis franquesí Els Gorchs –del 
29 d'abril al 5 de maig– i que va 
comptar amb la presència de ju-
gadores internacionals d'alt ni-
vell –entre el top 100 i 300 del 
rànquing mundial–. Enguany, el 
torneig va estar dotat amb 60.000 
dòlars –el que equivaldria a gai-
rebé a 54.000 euros–, gràcies a la 
col·laboració de l'Ajuntament de 
les Franqueses i la Diputació de 
Barcelona. 

Aquesta competició és una de 
les més importants de tennis fe-
mení que es disputen a Catalunya 
aquesta temporada.

Badosa no va repetir victòria
La catalana Paula Badosa va per-
dre la final del torneig contrapro-
nòstic davant la britànica Katy 
Dunne, que es va imposar per 7-5 
i 6-3. Badosa va ser la guanyado-
ra de la passada edició i ocupa el 
124è lloc del rànquing WTA.

D'altra banda, en dobles, la vic-
tòria va ser per la parella formada 
per la francesa Jessica Ponchet i la 
britànica Eden Silva 6-3 i 6-4. 

Els Gorchs acull tennistes
internacionals d'alt nivell

KATY DUNNE  La tennista britànica es va proclamar vencedora del torneig
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LES FRANQUESES 
HOMENATJA SENNA
AMB SCALEXTRIC

El Centre de Modelisme de les Franqueses va homenatjar divendres i dissabte el 
pilot de Formula 1 Ayrton Senna, que va perdre la vida fa 25 anys. Ho va fer amb 
curses de models de F1 a escala 1:24 que el dissabte van córrer una cursa d'ho-
mentage amb 6 hores ininterrompudes, en la qual hi van participar 8 equips de 4 
persones. Els cotxes partipants van lluir la decoració de les diverses escuderies 
amb les quals Ayrton Senna va participar durant la seva vida esportiva. El Club 
d'Scalextric franquesí, amb gairebé 100 socis, és el més gran de Catalunya.

xavier solanas

MODELISME  ELS COTXES D'SCALEXTRIC VAN CÓRRER 6 HORES DE FORMA ININTERROMPUDA

xavier solanas

INTENSITAT  El duel contra el Llagostera va ser molt intens i molt disputat

GRANOLLERS. L'Esport Club Gra-
nollers disputarà l'últim partit 
de la temporada al municipal del 
carrer Girona, diumenge a les 12 
h. Rebrà la visita del Castelldefels, 
un equip que s'està jugant la per-
manència i que se situa només a 
quatre punts del descens.

Duel tens contra el líder (1-1)
Partit molt calent el que es va 
viure el diumenge al municipal 
del carrer Girona entre l'Esport 
Club Granollers i el Llagostera. 
Els de José Solivelles van acon-
seguir rascar un punt contra el 
líder de Tercera Divisió, que vi-
sitava l'estadi granollerí amb la 
intenció de sumar els tres punts 
per intentar certificar l'ascens a 
Segona B al més aviat possible.
En aquest sentit, es preveia un 
enfrontament intens, i no va ser 
menys: va ser un partit amb mol-
ta tensió, amb entrades dures, 
amb una expulsió d'un jugador 
local, amb polèmica arbitral i fins 
i tot amb una picabaralla entre 

les dues banquetes.
Els granollerins es van avançar 

en el marcador al minut 26 de 
partit, amb un gol de penal trans-
format per Xavi Civil. I abans del 
descans, i després de diverses 
ocasions, el Llagostera va posar 
la igualtat al marcador en una re-
matada de cap d'Andreu Lahrach, 
en un servei de cantonada.

Va ser un partit amb polèmica
Després de l'empat, els homes 
entrenats per Oriol Alsina van 
reclamar un possible penal; i, tot 
seguit, una entrada dura sobre 
un futbolista de l'Esport Club va 
provocar una picabaralla entre 
jugadors d'ambdós equips, en la 
qual fins hi tot es van involucrar 
les dues banquetes.

Al minut 76, el col·legiat va 
mostrar la vermella directa a Gui-
llem Pujol per una entrada dura i 
per darrere sobre Moussa Sidibé. 
Tot i jugar amb un home menys 
durant un quart, els locals van sa-
ber aguantar l'empat.  nIl aRtIaGa

FUTBOL | Tercera Divisió  VA EMPATAR A CASA CONTRA EL LÍDER

L'ECG rep el Castelldefels
en l'últim partit a casa 

Nou podis de les 
nedadores del CNG
amb Catalunya
GRANOLLERS. El CNG va ser el club 
amb més representació a la selec-
ció catalana –amb 8 nedadores– 
en l'11a edició de la lnternacional 
Swiss Youth Competition, que va 
tenir lloc a Suïssa. Catalunya va fer 
nou podis. En categoria júnior, do-
ble or als solos. Pel que fa al duet 
tècnic, or per a Mireia Hernández i 
bronze per a Clàudia Julià. Al duet 
lliure, or per a Hernández, Calvo, 
Martina Coronado i Martina Gras. 
També van fer or en l'equip lliure. 
I, en infantil, plata per a Regina 
Casino al solo lliure. 

GRANOLLERS. El pavelló de Can 
Bassa acollirà dissabte un esdeve-
niment esportiu diferent: la Copa 
Dinasty de cheerleading all star, 
una modalitat de ball esportiu i 
acrobàcia que prové dels equips 
d’animació de les universitats 
nord-americanes. 

La competició està organitzada 
pel club granollerí Dinasty Cheer 
and Dance, un club amb només 
tres anys d’història i que compe-
teix en diferents branques: indi-
vidual –acrobàcia–, duo i equip 
–amb grups petits–. El club no pot 

NATACIÓ

competir a escala internacional 
perquè no té prou gimnastes, se-
gons expliquen –se'n necessiten 
mínim 18 per categoria –des d'in-
fantil fins a sènior–. Per això, volen 
ampliar la base i fomentar aquest 
esport. Tot i això, sí que ho fa en 
l’àmbit nacional: Aquest torneig 
del dissabte té l’objectiu de reu-
nir alguns equips –hi participaran 
quatre catalans i tres de Madrid– 
per crear una selecció espanyola 
posteriorment per competir als 
Jocs Olímpics, ja que està previst 
que aquest esport sigui olímpic. 

Can Bassa acull dissabte un 
torneig de 'Cheerleading'

CHEERLEADING  EL CLUB DINASTY TÉ TRES ANYS D'HISTÒRIA
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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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

FORMACIÓ DESTACADA

COM FOMENTAR LES HABILITATS 
COMERCIALS 
Horari: 9.30 a 13.30 h. Durada: 4 h.
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

UTILITZACIÓ SIMPLE I EFICIENT DEL 
CERTIFICAT DIGITAL, SIGNATURA 
ELECTRÒNICA I FACTURACIÓ 
ELECTRÒNICA A L’EMPRESA 
Horari: de 10 a 14 h. Durada:  4 h
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

MÀRQUETING I VENDES 
PER EMPRESES QUE COMENCEN 
Horari: de 9 a 14 h. Durada:  10 h
Empresa i emprenedoria. 
Granollers Mercat

14 DE MAIG 20 DE MAIG 22 i 23 DE MAIG

Dotar d’eines, coneixements i habilitats per saber co-
mercialitzar amb èxit una idea, producte o servei i que 
els participants coneguin les fases de venda i tècniques 
per ser més proactius i fer més bons tancaments.

Saber elaborar el Pla de Màrqueting, aprendre a fer l’ac-
tuació comercial adient a partir del pla i saber comunicar 
amb cada client, i com assolir l’acord i fi delitzar la nostra 
proposta de valor afegit.

Avantatges del certifi cat digital, signa-
tura, facturació electrònica i implantació.

Subvencions a l’Empresa i l’Emprenedoria 2019
Oberta la convocatòria Termini per presentar les sol·licituds 31 d’octubre de 2019

Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat
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www.solaristas.es / .com / .solar

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

Aerotèrmia ACS 
(Aigua Calenta Sanitària)
Calefacció
Refrigeració
Terra radiant i
emissors de fred i calor
Gestor de consums
Bateries de liti

Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

GRANOLLERS. Diumenge va arren-
car la 24a edició del Trofeu Coa-
liment d’handbol al Palau d’Es-
ports, un torneig organitzat pel 
Balonmano Granollers. Aquest es-
deveniment, que es disputarà du-
rant tres diumenges més –el 12, el 
19 i el 26 de maig–, consisteix en 
unes trobades d’handbol escolar 
que tenen l’objectiu de “fomen-
tar la cohesió social i la pràctica 
de l'esport entre els més petits, 
i posicionar la ciutat de Grano-
llers com un dels bressols de 
l'handbol català”.

Enguany participen en la com-
petició un total de 106 equips re-
partits en tres categories: preben-
jamí, benjamí i aleví. 

HANDBOL  LA TROBADA ESCOLAR ES DURÀ A TERME DURANT TRES DIUMENGES MÉS

Arrenca el 24è Trofeu Coaliment
Lliga Asobal  ELS DE RAMA SEGUEIXEN SISENS AMB 33 PUNTS

GRANOLLERS. El Fraikin BM Gra-
nollers va plantar cara al Palau 
Blaugrana dimecres, però es va 
veure superat per un Barça que va 
ser més intens i més contundent 
de cara a porteria (38-27).

Adrià Figueras va avançar el 
conjunt granollerí a la primera 
jugada d'atac, però ràpidament 
empataria l'equip de Xavi Pasqual 
i ampliaria la distància culminant 
bones transicions. No obstant 
això, els d'Antonio Rama van re-
tallar distàncies i van mantenir el 
pols a tot un campió de lliga du-
rant bona part del primer temps. 
Al descans, però, el resultat era de 
21-15. El Barça va anotar dos gols 
amb 10 segons al final de la pri-
mera part amb dues contres molt 

El Fraikin planta cara però 
cau al Palau Blaugrana 

CURSA POPULAR  LA PROVA ERA OBERTA A TOTHOM

Més de 140 corredors a la Cursa Colors
La 4a Cursa Colors & Spartan Colors de les Franqueses va aplegar dissabte 
més de 140 participants. Des de l'AFA de l'Escola Colors del barri de 
Bellavista asseguren que estan "molt satisfets" pel que fa al nombre de 
participants, que s'ha anat incrementant cada any. La cursa era oberta  
a tothom i van participar-hi persones de totes les edats repartides en  
deu categories: des de nens de P-3 fins a corredors de més de 30 anys.

afa escola colors

x. solanas

106 EQUIPS  Participen en la 24a edició del torneig organitzat pel BMG

Fitxa pel Tolouse

El porter del Fraikin BM Granollers 
César Almeida deixarà el club grano-
llerí al final d'aquesta temporada. El 
jugador de Rio de Janeiro s'incorporarà 
al Fenix Toulouse Handball i jugarà a la 
lliga nacional francesa.

CÉSAR ALMEIDA
DEIXARÀ EL FRAIKIN

ràpides i molt ben resoltes.
La segona meitat va ser intrans-

cendent. El conjunt local va seguir 
ampliant l’avantatge en el marca-
dor i no hi va haver emoció.  n.a.

La competició fomenta la pràctica de l'esport entre els més petits
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Apropar el llenguatge del moviment 
i la dansa contemporània als més jo-
ves és el principal objectiu del pro-
jecte comarcal Tots Dansen, que des 
de dimarts es pot veure al Teatre 
Auditori de Granollers. Tots Dansen 
esdevé alhora una eina educativa 
per al professorat i una vivència i 
experiència “molt positiva”, tant a 
nivell personal com col·lectiva.

En aquesta edició 2019, els 
alumnes participants, que porten 
gairebé mig any treballant en el 
projecte, van iniciar les actuacions 
al TAG dimarts, amb l'alumnat dels 
instituts Lauro de les Franqueses i 

xavier solanas

DIMARTS  L'alumnat dels instituts Lauro de les Franqueses i Eugeni Xammar de l'Ametlla van iniciar les sessions al TAG

DANSA  EL PROJECTE 'TOTS DANSEN' OMPLE FINS DIVENDRES EL TEATRE AUDITORI

El Lauro ha ballat i els instituts 
granollerins ja estan preparats

Xammar de l'Ametlla. Ahir, dime-
cres, va ser el torn de centres de 
Canovelles i Lliçà de Vall.

Qui vulgui veure els alumnes 
granollerins que han participat en 
el projecte, pot fer-ho avui, dijous, 
i divendres, a les 20 h, al Teatre 
Auditori de Granollers. Avui serà 
el torn del Marta Estrada, junta-
ment amb l'institut Baix Mont-
seny de Sant Celoni. Divendres, 
quan es clourà el programa, hi ac-
tuaran els instituts Celestí Bellera 
i l'Escola Municipal del Treball.

Sota la direcció del coreògraf 
brasiler Joao Costa Silva, el projec-

GRANOLLERS. Les escoles de 
Granollers s'han sumat a 
l'Any Brossa amb el projec-
te Brossam!, un treball de 
creació de poemes objecte, 
que han instal·lat a diversos 
equipaments de Granollers. 
Els alumnes de 4t i 5è de pri-
mària han pensat, imaginat, 
escrit i fotografiat poemes 
objecte a partir del que han 
trobat dins d’una caixa.

Aquesta és una proposta 
de l’artista Bàrbara Partegàs, 
un projecte lúdic, poètic i 
creatiu de ciutat que comme-
mora l’Any Brossa difonent 
l’obra i la personalitat de 
l’artista i poeta Joan Brossa 
en el centenari del seu nai-
xement. 

El projecte ha comptat 
amb la participació de les escoles 
Pereanton, L'Estel, Educem, Sal-
vador Llobet, Mestres Montaña, 
Granullarius, Ferrer i Guàrdia, Po-
nent i Montserrat Montero. Entre 
els mesos de febrer i març els in-
fants, acompanyats dels alumnes 
del batxillerat artístic de l’Institut 
Celestí Bellera, han treballat la 
vida i l’obra de l’artista abans de 
fer les seves composicions. 

Durant aquest maig i fins al 9 
de juny les obres es poden veure 
a la Biblioteca Can Pedrals, a la Bi-
blioteca Roca Umbert, al Cinema 

LITERATURA  HI HAN PARTICIPAT NOU ESCOLES DE LA CIUTAT

Escolars instal·len poemes 
objecte en equipaments 
amb motiu de l'Any Brossa

te ha tingut la participació d’alum-
nes de 2n i 3r d’ESO de tots aquest 
centres vallesans. Teresa Llobet, 
de l’AC, ha destacat que Costa Silva 
“ens ha agradat especialment, 
tant per la seva professionalitat, 
com per la seva actitud i mane-
ra de treballar amb els joves”. 
Llobet remarcava la importància 
que té el projecte en la millora de 
la cohesió entre els joves: “És per 
això que pensem que es bo que 
el projecte es desenvolupi a 2n 
i 3r d’ESO, perquè els joves arri-
ben a 4t d’ESO amb una relació 
molt més enfortida”. i

BiB busquen cartellTaller de musicalitat del cos
Blancs i Blaus han començat la cerca de 
la imatge de festa major. És a dir, s'ha 
convocat el concurs per a dissenyadors 
per idear el cartell i material de difusió. 
Les bases són a bit.ly/concursimatgeF.

La coreògrafa Isabel López oferirà dissabte un taller intensiu per a amants 
del moviment –de 10 a 19 h– al CAM de Roca Umbert, amb el títol de La 
musicalitat del cos i que pretén explorar les infinites possibilitats del cos 
en acció i la seva relació directe amb la música i l'espai. Les entrades són 
gratuïtes, però cal reservar-les a escenagran.cat.

CULTURA

Edison, a l’Espai d’Arts de Roca 
Umbert, al Museu de Granollers, 
al Museu de Ciències Naturals La 
Tela i al Teatre Auditori. 

Aquest treball, impulsat per 
l’Ajuntament i l’Associació Cul-
tural de Granollers, sorgeix de la 
idea de fer una activitat paral·le-
la als concerts de la Cantània que 
enguany s’endinsa en l’univers de 
Joan Brossa amb l’espectacle A de 
Brossa. Del 31 de maig al 9 de juny 
es representaran 17 funcions que 
aglutinaran més de 4.500 alum-
nes de la comarca. i

ajuntament

INSTAL·LACIÓ  Poema objecte
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

xavier solanas

LITERATURA  HI HAN PARTICIPAT 272 ALUMNES DE 18 CENTRES

Judit Barco, Mariona Salomó 
i Èlia Morales, primers premis 
del concurs de Can Pedrals

GUARDONS  Totes les premiades, divendres a la sala Tarafa

La tarda de divendres la sala Tara-
fa va acollir el lliurament de pre-
mis del 62è concurs literari que 
organitza la biblioteca de Can Pe-
drals, al qual enguany han partici-
pat 272 alumnes de cicle superior 
de primària i d'ESO de 18 centres 
educatius de la ciutat. Dels 272 
escolars, 97 són de 5è i 6è de pri-
mària (categoria A); 86, de 1r i 2n 
d'ESO (B), i 89 de 3r i 4t d'ESO (C).

El jurat, integrat per Lambert Bo-
tey, cineasta i escriptor; Montserrat 
Lorente, professora de llengua i li-
teratura; i Íngrid Blanch, Inma Bu-
eno i Marta Serra, de Biblioteques 
de Granollers, ha atorgat 9 premis 
consistents en vals de 40 a 100 eu-
ros bescanviables per llibres. L'es-
criptora Marina Martori ha llegit 
alguns dels relats guanyadors. 

 Els alumnes van confeccionar 
les seves redaccions l'11 de març 
passat a Can Pedrals. Van tenir 
dues hores per redactar un mi-
crorelat a partir de la frase inicial 
de la novel·la Solitud (1905) de 

Víctor Català –pseudònim de Ca-
terina Albert–, l'any que es com-
memora el 150è aniversari del 
naixement d'aquesta autora cab-
dal del modernisme.

 En la categoria A les premia-
des han estat Èlia Morales Roldán 
(1a), de l'Escola Cervetó; Ruth 
Fontanet Alonso (2a), del Col·legi 
Jardí, i Laia Requena Rovira (3a), 
de l'Escola Pia.

 A la categoria B els premis han 
estat per Mariona Salomó Pérez 
De Villar (1a), de l'EMT; Ainara 
Jing Real Perales (2a), del Col·legi 
Jardí, i Náyade Carrasco Sánchez 
(3a), de l'Institut Celestí Bellera.

 A la categoria C, Judit Barco 
Tintó (1a), del Col·legi Jardí; Lídia 
García García (2a), del Cervetó, i 
Paula Boza Nielfa (3r), de l'Escola 
Pia, han estat les guanyadores.

 Els premis consisteixen en vals 
per bescanviar per llibres en ca-
dascuna de les categories, per va-
lor de 100 euros el primer premi; 
de 60, el segon, i de 40, el tercer. 

El periodista, músic i escriptor Ramon Solé presenta avui, dijous (19 
h), a la llibreria La Gralla, la seva novel·la Merda a la punta dels dits, en 
què explica l'arribada als 40 anys del Jou, un músic que porta mitja vida 
obsessionat amb l'èxit. 

El periodista Ramon Solé presenta 
'Merda a la punta dels dits' a La Gralla

Dimecres començava, amb Return 
to Mount Kennedy, la 19a edició de 
la Primaveral de Cinema de Mun-
tanya, que organitza l'Agrupació 
Excursionista de Granollers (AEG), 
conjuntament amb el cinema Edi-
son, que rep les projeccions.

Es projectaran tres films, pre-
miats al festival de cinema de 

Torelló. "A través de la gran 
pantalla es pretén fer arribar 
les vivències de muntanya a 
tots els públics", expliquen des 
de l'AEG. Així, el proper dimecres 
(20.30 h) es projectarà el film ca-
nadenc This Mountain Life (Grant 
Baldwin, 2018), el relat d'una 
mare i una filla que durant mig 

L'Edison acull la Primaveral
de Cinema de Muntanya de l'AEG

CINEMA  S'HI PROJECTARAN TRES PEL·LÍCULES FINS AL 22 DE MAIG

any recorren 2.300 quilòmetres a 
Alaska. L'entrada és gratuïta per 
als socis de l'AEG i de l'AC, i val 3 
euros per a la resta de públic.

La Primaveral es clourà el 22 de 
maig, també a les 20.30 h, amb la 
projecció del documental català 
Chaining Dream Peaks, dirigit per 
Adrià Martínez. 
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ARTS ESCÈNIQUES  AMICS DE L'ÒPERA DE SABADELL ENCAREN EL NOU REPTE DE LA TEMPORADA

L'òpera clàssica 'La bohème' 
omple les butaques del TAG
GRANOLLERS. Dimarts quedavan 
una vintena de butaques per ex-
haurir totalment les entrades de 
diumenge a la sala gran del Te-
atre Auditori de Granollers, per 
veure-hi una de les obres més 
encisadores del gènere operístic i 
representades arreu del món: La 
bohème, de Giacomo Puccini.

Els Amics de l’Òpera de Sabadell 
encaren aquest nou repte, una de 
les òperes més estimades pel pú-
blic. Un retrat de la vida precària 
dels bohemis de París de mitjans 
del segle XIX. A partir de la no-
vel·la Escenes de la vida bohèmia 
d’Henri Murger, l’òpera de Puccini 
reivindica la realitat més quoti-
diana i descriu la història d’amor 
del poeta Rodolfo i la brodadora 
Mimi, pobres de solemnitat, però 
rics de sentiments.

Popularitat i qualitat es donen 
la mà en aquesta nova aposta dels 
Amics de l’Òpera de Sabadell i el 
Cicle d’Òpera a Catalunya. Un en-
granatge perfecte de teatre mu-
sical, l’apoteosi del melodrama i 
una òpera bella i convicent alhora. 
Amb un llibret excel·lent, que bar-
reja comèdia i drama, i una músi-

ca i personatges molt ben definits, 
La bohème se situa com una de les 
òperes puccianes més reconegu-
des pel públic.

La bohème és una història 
d’amor pur, amor real. Una òpe-
ra que s’allunya de solemnitats 
i extremes passions, en què els 
protagonistes s’enamoren de la 
senzillesa de l’altre, transformant 
allò quotidià en la tesi principal de 
l’obra. I és que les situacions ordi-
nàries i aparentment banals són la 

tag

UN CLÀSSIC  Amics de l'Òpera de Sabadell porten el drama de Puccini

gran novetat d’aquesta òpera de 
les “coses petites”, com li agrada-
va definir-la al mateix Puccini. No 
hi ha personatges llegendaris, no 
hi ha grans històries, és simple-
ment la vida mateixa en escena, 
amb llums i obres.

El cor Amics de l’Òpera de Sa-
badell anirà acompanyat aquesta 
vegada de la Coral de l’Agrupació 
Pedagògica de Sant Nicolau i l’Or-
questra Simfònica del Vallès. La 
direcció d’orquestra va a càrrec de 
Daniel Gil de Tejada que, a més, di-
rigeix els cors juntament amb Lau-
ra Obradors i Francesc Membrives. 
Carles Ortiz és el director escènic.

Presentació de Marc Heibron
En el marc del programa Activitat 
360º, La Bohème comptarà amb 
la presentació de Marc Heibron, el 
mateix diumenge, a les 17 h –una 
hora abans de l'espectacle.  

Dg 12 de maig, 18 h
Teatre Auditori. Preu: 50 € (25, zona B)

Després de tres dies de funcions 
exhaurint entrades cada dia i sa-
bent que encara hi ha hagut perso-
nes que volien assistir a l’estrena 
però que no van poder, l’equip de 
Nebraska ha decidit prorrogar les 
funcions al Llevant Teatre dos dies 
–divendres i dissabte, a les 21 h–.

Més de 300 persones van veure 

MÉS DE 300 PERSONES VAN VEURE L'OBRA AMB CARLES CANET

Llevant Teatre prorroga
el muntatge local 'Nebraska'

aquest muntatge la setmana pas-
sada. Es tracta d'una història hu-
mana i colpidora que qüestiona la 
pena de mort, amb un text original 
de Jordi Portals, que porten a es-
cena els granollerins Carles Canet  
–en el paper de pres–, Marga 
Alerm i David Delgado, dirigits 
per Esteve Banús.  

jazzgranollers

A ESCENA  Carles Canet interpreta el pres al corredor de la mort

GRANOLLERS. Divendres la botiga 
Intecat de Granollers organitza un 
curs gratuït de fotografia creativa 
amb l'iPhone, així com un con-
curs amb premis per a les millors 
instantànies. L'establiment de la 
plaça Lluís Perpinyà acollirà el 
curs, a partir de les 16.30 h amb 
una introducció i explicació teò-

rica, seguida d'una ruta pràctica 
(17 h) pel centre de Granollers. La 
jornada es clourà, a partir de les 
18.30 h, amb les conclusions, vo-
tacions i lliurament de premis del 
concurs. El guanyador s'endurà 
una bateria externa per a iPhone 
de 10.000 miliampers d'OtterBox. 
Les places són limitades. 

Intecat organitza un taller i un 
concurs de foto amb iPhone

FOTOGRAFIA  LA JORNADA SERÀ DIVENDRES A LA TARDA

Els amants de l'òpera estaran d'enhorabona aquest cap de setmana, ja que 
dissabte (19 h) també podran gaudir d'El Ratpenat (Die Fledermaus), una peça 
de Johan Strauss, que es podrà veure a la Sala Francesc Tarafa, de la mà de l'Aula 
d'Òpera de l'Escola de Música Amics de la Unió. Aquesta entitat ofereix, des de 
l’any 2013, un espai formatiu per als estudiants de cant, ja siguin amateurs com 
en procés de professionalització, que treballen a nivell vocal, musical i escènic 
sota la direcció del tenor Jordi Casanova i amb professorat vinculat al món de 
l’òpera professional com Viviana Salisi, Jordi Romero i Olga Kobekina (pianistes) 
o Carles Ortiz (escenògraf). En el marc d'aquest projecte, s'han fet diferents 
actuacions. Enguany, El Ratpenat també es durà a Llinars, Granera i Manresa.

'El Ratpenat' a la Sala Tarafa
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CATEGORÍA DE 10 i 11 ANYS
Si fessis una pel·lícula de dibuixos animats, com seria la història?
3r premi: Turquesa, de Ivanna Cabanillas Graugés de Caldes de Montbui, 
alumna de l’Escola Pia de Caldes de Montbui amb el seu treball: “Converses sota l’arbre nigerià”.
2n premi: Moscou, de Genís Espejo Tamarit de Caldes de Montbui, alumne de l’Escola Pia 
de Caldes de Montbui amb el seu treball: “Una bomba diferent, can it be possible?”.
1r premi: Verdi, de Guillem Riera Mancilla de Granollers, alumne de l’Escola Pia de Granollers 
amb el seu treball: “La crua realitat”.

CATEGORÍA DE 12 i 13 ANYS
Si fessis una pel·lícula curta, quina història explicaries i com t’organitzaries?
3r premi: Préssec, de Marta Pascual de St. Celoni, alumna del Cor de Maria de Sant Celoni.
2n premi: Danilo 10, de Daniel Fernàndez de St. Celoni, alumna del Cor de Maria de Sant Celoni.
1r premi: Maduixa , de Carla Pascual de St. Celoni, alumna del Cor de Maria de Sant Celoni.

CATEGORÍA DE 14 i 15 ANYS
Si fessis una pel·lícula llarga, explica’n una escena de la mateixa. Quins actors hi sortirien? 
Faries un drama o una comèdia? La decisió fi nal ha estat:
3r premi: Futura actriu i escriptora, de Mireia Mallorquí Esteban de Granollers, alumna de la 
Escola Cervetó de Granollers amb el seu treball: “Experiències d’una actriu amb mala fortuna”.
2n premi: Stracciatella, de Clara Mayoral Ambròs de Caldes de Montbui, alumne 
de l’Escola Pia de Caldes de Montbui amb el seu treball: “Escena 1: aprenent a mirar al món”.
1r premi: Blacksoul de Anna Yan Orri Rovira de Les Franqueses del Vallès, alumne 
del Institut Lauro de Les Franqueses del Vallès amb el seu treball: “Retalls d’una vida”.

CATEGORÍA 16 a 18 ANYS
Pensa que heu de rodar un documental. De què tractaríeu i com us organitzaríeu?
3r premi: Creador lingüístic, de Joan Sampera Datzira de Cardedeu, alumne de la 
Escola Cervetó de Granollers amb el seu treball: “Text d’igualtat de gènere”.
2n premi: El gat amb botes, de Antoni Romero Teboul de Granollers, alumne de la 
Escola Cervetó de Granollers amb el seu treball: “L’origen de les memòries”.
1r premi: Nirvana, de Paula Lairisa Saludes de Sant Celoni, alumna del Cor de Maria de Sant Celoni

ACTA DEL CONCURS
El jurat format per MONTSERRAT MAS, promotora cultural, LAMBERT BOTEY, escriptor i cineasta, 
i JOAN SALA VILA, escriptor i comentarista d’art.

GRÀCIES AL PATROCINI DE I LA COL·LABORACIÓ DE
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MÚSICA  VAN ACTUAR-HI GRUPS COM KIDS FROM MARS, ANÍMIC I ZEIDUN, ENTRE D'ALTRES

arxiu

CARLES BELDA

El cicle d'activitat als cen-
tres cívics de Granollers 
Viu la primavera es clourà 
dimecres (19.30 h) al Jau-
me Oller (c. Mare de Déu 
de Montserrat, 47) amb el 
concert gratuït Cançons i vi 
de Caldes Belda.

El músic vallesà, acompa-
nyat del seu acordió diatò-
nic, interpretarà havane-
res, rumbes, cançó popular 
i de taverna, i glosa. Es trac-
ta d'un degustació musical 
de cançons populars dels 
països catalans al voltant 
del vi, que també hi serà 
present per acompanyar el 
directe.

Carles Belda ha format part de 
grups com Blat Segat, Pomada 
(amb Helena Casas), Ensaladilla 
So Insistent i Mesclat, així com va 
encapçalar la formació d'El Belda 
i el conjunt badabadoc. És un en-
amorat de la música tradicional i 

CONCERT GRATUÏT DEL CICLE VIU LA PRIMAVERA

Carles Belda farà cançons de 
taverna al cívic Jaume Oller

EL MINIBEAT TORNA A 
OMPLIR ROCA UMBERT 
DE MÚSICA I FAMÍLIES

El sol i el cel clar van acompanyar diumenge la quarta edició del festival familiar 
de música alternativa Minibeat, en què centenars de nens i nenes –i els seus pro-
genitors– van poder veure grups com els joves Kids from Mars –a la fotografia–, 
els retrobats Zeidun, la versió en duet d'Anímics i els granollerins Catástrofe Club, 
entre d'altres. A més, els més menuts van poder gaudir de tallers i l'escola de rock, 
en què es van poder iniciar en la pràctica d'un instrument musical.

xavier solanas

un dels principals difusors del folk 
català, així com de l'anomenat Mo-
dernisme aborigen. Un dels seus 
darrers projectes –amb Carles San-
josé (de Sanjosex)– és Càntut, un 
recopilatori de cançons recupera-
des de gent gran de les comarques 
de Girona.  m.e.

En el marc del programa d'activi-
tats de l'Adoberia dels Ginebreda, 
dissabte (18 h) s'hi celebrarà un 
concert familiar, que anirà a càr-
rec d'estudiants i professors de 
l'Escola Municipal de Música Jo-
sep Maria Ruera. Hi interpretaran 
els Concerts de Telemann per a 4 
violins; un repertori de guitarra, 
de diversos autors, i unes peces 
d'homenatge a Narcisa Freixas, 
una compositora catalana, fona-

mentalment de cançons infantils,
i pedagoga musical nascuda a Sa-
badell mitjans del segle XIX. 

"Sentirem les emocions que 
ens proporciona la música, 
magnificades per l’entorn de 
les restes arqueològiques de 
l’Adoberia", indiquen els orga-
nitzadors, que també emmarquen 
l'activitat en el projecte Enllacem 
Cultura. Es tracta d'una activitat 
gratuïta.  

Estudiants i professors
de l'Escola Josep M. Ruera 
duran la música a l'Adoberia

Mans Unides 
organitza dissabte 
el concert benèfic
L'habitual concert benèfic anual 
de Mans Unides se celebrarà dis-
sabte (18 h) a la plaça de l'Esglé-
sia de Granollers. En aquesta oca-
sió, hi actuarà el grup Cracy Rock, 
amb temes de rock clàssic, rocka-
billy i southern rock. De fet, les 
seves influències passen per Elvis 
Presley, Johnny Cash, Eddie Co- 
chran, Stray Cats i Chuck Berry, 
entre d'altres. Com sempre, els 
diners recaptats es destinaran al 
projecte que impulsa Mans Uni-
des del Vallès Oriental aquest 
2019. Enguany, doncs, els benefi-
cis seran per a un projecte de for-
mació amb dones de l'Índia. 

Pops estrena el 
clip de la versió de 
'Que tinguem sort'
La banda granollerina Pops ha es-
trenat aquesta setmana el videoclip 
del seu nou senzill, una versió de la 
coneguda cançó de Lluís Llach Que 
tinguem sort, amb un to més rocker. 
En el vídeo, els tres membres del 
grup fan autoestop. El  grup va de-
butar fa menys d'un any amb l'àl-
bum La mar Salada (Picap, 2018), 
de ritmes pop-rock. Els tres mem-
bres del grup no són nous en l'es-
cena musical; dos d'ells, Frank (veu 
i guitarra) i Xavi (baix i veus), for-
maven part del grup Treepoli, i Moi 
(guitarra solista i veus) era mem-
bre de Blue Moon Boys, de tribut a 
Elvis Presley & Blue Moon Boys. 

Conferència per 
conèixer el retaule 
gòtic de Sant Esteve
Avui, dijous (19.30 h), al Museu de 
Granollers, tindrà lloc la primera 
conferència a l'entorn de l'exposi-
ció Retorn a Granollers del retaule 
gòtic de Sant Esteve. La impartirà 
el conservador del Museu Naci-
onal d'Art de Catalunya (MNAC) 
Joan Yeguas i Gassó, i aprofundi-
rà en el coneixement del retaule 
que va presidir l'església a partir 
de 1500. Yeguas explicarà la seva 
iconografia, i quins pintors –com 
a mínim 6– hi van treballar al ta-
ller dels Vergós. El cicle de con-
ferències continuarà el juny amb 
una xerrada dedicada al Grano-
llers dels 1900 al 1930. 



dj, 9 MAIG 2019 37



dj, 9 MAIG 201938

BASQUET. DISSABTE 11, 18.15 h
CB ARTÉS - CB GRANOLLERS
Pavelló esportiu d'Artés
amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 12, 12.00 h
EC GRANOLLERS - UE CASTELLDEFELS
Camp Municipal del carrer Girona
amb Aleix Agudo i Emma Muntané

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 9 al diumenge 12 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 12º 25º 14º 25º 15º 25º 14º

Dilluns la biblioteca Can Pedrals 
inaugurava l'exposició de l'alum-
nat adult i adolescent del Talleret 
de l'Elena Frauca, que es podrà 
veure fins al diumenge. 22 dones 
i 1 home s'han inspirat en els Con-
tes de bona nit per a nenes rebels 
per crear 23 retrats de dones 
quasibé desconegudes o poc reco-
negudes. "Cadascú ha triat una 
dona, la que més l'ha seduït, per 
ideals, valors, intel·lecte, època, 
estètica, identificació personal, 
i ha il·lustrat els personatges", 
explica Frauca. 

Hi han participat Montse Sánc-
hez, Júlia Pérez, Xesca Vilarrasa, 
Montse Arimany, Rosa Cantó, Gina 
Giró, Amanda Fernández, Sònia 
Llobet, Laia Vidal, Roger de Riba, 
Maria E. Jornet, Maria Valero, Jo-
ana Llach, Vicky Fontanet, Mari-
ona Campaña, Laura Mas, Lluïsa 
Amat, Virgínia Bertran, Marta 
Manubens, Agnès Ferrer, Mariona 

Solé, Carme Díaz, Roger Giribets i 
Amparo Casamayor.

Les obres dels més menuts
Can Pedrals acollirà també, des 
de dilluns i fins al 26 de maig, les 

obres que nens i nenes, de 4 a 13 
anys, han fet al talleret de l'Elena, en 
aquesta ocasió amb el títol Sardines 
molt il·lustrades. Hi han fet peces de 
fang amb forma de sardina i segui-
dament les han il·lustrades.  

jordi riBó

TALLERS ARTÍSTICS  EXPOSICIONS DELS TALLERETS D'ELENA FRAUCA

Retrats de dones a Can Pedrals

LES AUTORES  La majoria de les participants al talleret, davant l'exposició

Avui, dijous (20 h), l'artista resi-
dent a l’Espai d’Arts de Roca Um-
bert Pilar Rosado hi inaugurarà 
l’exposició Mnemòsyne 2.0, que 
va ser projecte seleccionat en la 
convocatòria de residències 2017 
de l’Espai d’Arts. La mostra tracta 
d’actualitzar, mitjançant les noves 
tecnologies, la idea que va bordar 
l’historiador de l’art Aby Warburg 
al seu atles Mnemòsyne que, inte-
grat per una col·lecció d’imatges 
i molt poc text, pretenia narrar la 
història de la memòria de la civi-
lització europea. El projecte Mne-
mòsyne 2.0 aborda el problema 

de la detecció d’aspectes latents, 
de patrons en grans col·leccions 
de fotografies atenent només al 
seu contingut visual. La proposta 
presenta temps heterogenis i dis-
continus que la imatge connecta, 
fugint de l’esclavitud de la crono-
logia. L’objectiu del projecte és 
aconseguir un acostament entre 
l’art i la tecnologia, i alhora ajudar 
a la comprensió per art del públic 
general de les noves metodologies.

Pilar Rosado té una formació 
multidisciplinària –és doctora en 
Belles Arts, llicenciada en Biologia 
i analista informàtica–, i ha trobat 

L'artista resident Pilar Rosado 
exposa projecte a Roca Umbert

ART  'MNEMÒSYNE 2.0', BASADA EN LA TECNOLOGIA, S'INSPIRA EN L'OBRA D'ABY WARBURG

en la imatge numèrica el terri-
tori on desplegar el seu projecte 
artístic. Compagina la carrera ar-
tística amb la recerca. Els últims 
anys ha participat en exposicions 
a Itàlia, Portugal, Brasil, Polònia 
i Mèxic. Ha publicat llibres i arti-
cles, i presentat els resultats de la 
seva recerca en congressos d’àm-
bit nacional i internacional  sobre 
aplicacions d’algoritmes de visió 
artificial en l’ àmbit artístic. Tam-
bé imparteix classes d’aplicacions 
gràfiques i processos de creació 
artística com a professora asso-
ciada de la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona.

El 26 d'abril s'hi ha programat 
l'activitat familiar Mirada profun-
da amb dinàmiques per reinven-
tar criteris de classificació.  m.e.
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Taller familiar a l'hort
Dissabte, de 10 a 12 h, La Magrana Vallesana impartirà 
l'activitat, organitzada per Can Pedrals, De la llavor
al plat. Descobreix l'hort, un taller per a famílies amb  
infants de 6 a 12 anys que prepara per sembrar planter i 
fa un tastet d'humus elaborat amb productes de la terra.

El cap de setmana Palautordera acollirà la quarta edició del Festcarrer, el festival 
cultural autogestionat del Baix Montseny, que s'obrirà divendres (21 h) amb el 
pregó a càrrec del raper mallorquí exiliat a Bèlgica Josep Valtònyc. En acabat, 
Palau Comunitari prepararà un sopar de taquilla inversa, en el qual  actuaran 
artistes locals, com Denise i el Ni més ni Menys. Per tancar la vetllada la  
Traüna posarà musiqueta i oferirà servei de barra. Dissabte, a partir de les 
10.30 h, hi haurà l'acte central d'aquesta edició: un homenatge a Xesco Boix a 
la plaça Doctor Fleming, que inclourà actuacions musicals, una peça teatral i 
parlaments de músics i amics del Xesco. Dissabte també hi haurà una xerrada 
de periodisme de carrer i un concert de NiNi. Diumenge, la mostra de circ amb 
l'escola Los i el Vermut Fes Teta, tancarà el Festcarrer.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 9
17.30 h Gimnàs Escola Bellavista
Xerrada: Mimar o malcriar.  
Parlem de com educar de la millor 
manera els nostres fills
18 h Espai Zero
Taller de la grandesa del més petit
19.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Projecció del documental Una joia de 
la història. El camp d'aviació a Rosanes 
durant la Guerra Civil

DIVENDRES, 10
18 h Espai Zero
Punt de trobada

DISSABTE, 11
9 h Centres culturals de Bellavista
i Can Ganduxer
Excursions: El corredor, Llinars i 
El camí, Marata - Corró d'Avall
10 h Parc de Mas Colomer
Matinal Ornitològica: Anellament 
d'ocells, construció de caixes
niu i taller de menjadores

DIUMENGE, 12
8 h Zona Esportiva Municipal 
de Corró d'Avall
12a Caminada popular Les Franqueses
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
17h Església de Llerona
Missa de la Mare de Déu de Fàtima

DIMARTS, 14
18 h Espai Zero
Punt de trobada

DIMECRES, 15
17.30 h Espai Zero del centre cultural
de Bellavista
Ítaca. Taller de fotollibre
18.15 h Biblioteca municipal
Berenar de paraules

arxiu

DIJOUS, 9
18.30 h Centre cívic Can Bassa
Cicle Viu la primavera. Showcooking 
de cuina d'aprofitament
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Merda a la punta 
dels dits, de Ramon Solé
19.30 h Museu de Granollers
Conferència L'antic retaule major 
de Granollers. El taller dels Vergós, 
a càrrec del conservafor de Museu 
Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 
Joan Yeguas. 
20 h Teatre Auditori de Granollers
Tots Dansen
20 h Cinema Edison
Mentes brillantes

DIVENDRES, 10
17 h Plaça de la Caserna
Juguem una estona. Del Rec al Roc
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a 
les vostres mans!
18 h Espai Tranquil Barbany
Presentació de Una puerta hacia la luz, 
a càrrec de Josy Arellano
19 h Cinema Edison
Una cuestión de género
20 h Teatre Auditori de Granollers
Tots Dansen
21.30 h Cinema Edison
Mentes brillantes

DISSABTE, 11
9 h Plaça Maluquer i Salvador 
Fira de  Brocanters. Tot el dia
10 h Roca Umbert
Taller La musicalitat del cos
10 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Rastrejadors visuals. Workshop 
d'iniciació al web scraping
10 h Plaça de Lluís Perpinyà
Activitat de promoció del Festival 
del Motor de Granollers

AGENDA

Valtònyc serà el pregoner 
del Festcarrer a Palautordera

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
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent Fonts
del Montseny. Fins al 12 de maig
Espai d'Arts de Roca Umbert
Mnemòsyne 2.0, de l'artista resident 
Pilar Rosado. Inauguració avui,  
dijous (20 h). Fins al 9 de juny.
Biblioteca Can Pedrals
Un món en què el gènere no definirà 
la mesura dels nostres somnis. 
Inauguració, dilluns. Fins a l'11 de maig
Sardines molt il·lustrades, obres 
d'infants del Talleret d'Elena Frauca. 
Inauguració, dilluns. Fins al 26 de maig

18 i 20.30 h Cinema Edison
Mentes brillantes
18 h L'Adoberia
Música per a famílies, amb estudiants i 
professors de l'EMM Josep M. Ruera
21 h Plaça de la Porxada
Ballada oberta de country
22.30 h Casino de Granollers
Festa de country

DIUMENGE, 12
10 h Parc del Congost 
Acció de neteja del riu Congost amb 
música, tallers i xerrades, a càrrec de 
Konghost
11.30 h Museu de Granollers
Visita guiada a l'exposició Tu investigues
18 h Casino 
Ball social
18 h Teatre Auditori de Granollers
Òpera. La bohème
19 h Cinema Edison
Una cuestión de género

DIMARTS, 14
10 h Centre cívic Palou
Taller de cuina 
15.30 h Escola Bressol Tortuga
Pautes d'alimentació en els primers  
cinc anys de vida
17 h Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental
Partides de scrabble en català
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. Els microplàstics. 
Un problema que ens afecta a tots,  
amb Rosa Escudero

DIMECRES, 15
17 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
17.30 h Centre cívic Jaume Oller
Cançons i vi. Concert amb Carles Belda
20 h Museu de Granollers
Ponència. La caixera de bruixes al Vallès
20.30 h Cinema Edison
Cinema de Muntanya. This mountain life

Biblioteca Roca Umbert
Els invents que van venir de la 
Lluna. Inauguració avui, dijous,  
a les 15 h. Fins a l'11 de maig
Centre cívic Can Bassa
Treu-li suc a la sexualitat.  
Exposició adreçada a joves de 
12 a 16 anys. Fins al 15 de maig 
Espai La Gralla
Exposició BCN, de Beatriz 
Sánchez Ledo. 
Espai Tranquil Barbany
Exposició Aquarel·les d'aquí i 
d'allà, de Felipe Garcia Gutiérrez. 
Fins a finals de maig
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. Fins a finals de maig
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