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EN PORTADA

BMG, 75 anys d'un club arrelat,
formador i a l'elit de l'handbol
El president del Balonmano Granollers, Josep Pujadas, presenta els actes commemoratius, que pretenen
reforçar les senyes identitàries de l'entitat, enllaçar passat i present i reflexionar sobre els reptes de futur
xavier solanas

ANIVERSARI EN MARXA Exdirectius i exjugadors del club van assistir a la presentació dels actes del 75è aniversari
GRANOLLERS. "Volem reforçar els senyals d'iden·
titat del BMG: la voluntat formadora, la pre·
sència en l'handbol d'elit i l'arrelament", deia
el president del Balonmano Granollers, Josep Pujadas, en la presentació dels actes del 75è aniversari
de l'entitat, que començaran el proper juny i que
es tancaran l'estiu de l'any vinent.
El primer partit documentat d'handbol a la ciutat data de l'estiu de 1944, una efemèride que ara
servirà per "enllaçar passat i present, així com
fer algunes reflexions sobre els reptes de fu·
tur", indicava Pujadas. L'activitat que donarà el
tret de sortida a la celebració, el 7 de juny, serà un
partit al Palau d'Esports entre jugadors actuals del
primer equip i altres que han passat pel club i ara
juguen en altres clubs d'Asobal i altres lligues, com
la sueca, la suïssa, la romanesa i la ucraïnesa, entre
d'altres. "Alguns d'aquests jugadors molt cone·
guts que ara juguen fora ja ens han confirmat

la seva participació, cosa que demostra que
mantenen els vincles emocionals amb el BMG",
assegura el president. L'acte es clourà amb un sopar i un reconeixement a tots els entrenadors dels
primers equips d'aquests 75 anys del club. L'endemà, 8 de juny, hi haurà una taula rodona amb
periodistes que han seguit el BMG i entrenadors.
Els actes commemoratius, però, no seran només
esportius, sinó també culturals i socials. Es publicarà un llibre del 75è aniversari, així com Lambert
Botey i Andrea de la Torre estan elaborant un treball sobre els equips femenins. A més, VOTV produirà un documental sobre l'handbol a la ciutat i
com ha arrelat aquest esport a Granollers. A més, la
primavera de l'any vinent s'organitzarà una exposició de fotografies. Pujadas desitjava que la commemoració afavoreixi el retrobament i la participació
de tothom, també en la recopilació d'imatges per
engrandir l'arxiu fotogràfic del BMG. i montse eras

El logo

"Història de persones"

Ha plogut molt des que Ramon Sobrevia, hereu
d'una família benestant de Granollers, va demanar 500 pessetes al seu pare i, amb l'aixopluc del
Frente de Juventudes, les va invertir en crear un
equip d'handbol, que es constituïa el 2 de novembre de 1946 com a organització: el Balón a Mano
Granollers. L'alcalde, Josep Mayoral, recordava a la
presentació del 75è aniversari com el club també
"ha marcat la geografia urbana, primer amb la
L'artista granollerí
Vicenç Viaplana ha ideat pista del carrer Tetuan", inaugurada el 1955, seguida del primer pavelló cobert de la ciutat i del
el logo de l'aniversari,
país –a l'Estat només n'hi havia 3–, en l'època de
que uneix dos jugadors
consolidació del BMG com a club punter a principis
d'handbol en moviment
dels anys 60. I, finalment el pavelló olímpic, que ha
amb el número 75. A
acollit els partits d'handbol de les olimpíades del
l'acte de presentació
1992, el mundial masculí de 2013 i, el 2021, rebrà
també van donar-se a
el mundial femení. "Quantes ciutats han organit·
conèixer els dos models
zat aquests tres esdeveniments?", preguntava
de les samarretes
Mayoral, qui destacava que s'ha pogut fer gràcies a
commemoratives, un
la projecció del BMG, que "és la història de milers
dels quals –d'edició
persones, i història de la ciutat".
limitada– recorda
D'altra banda, l'assessor esportiu de la Diputació
la primera equipació.
Jordi Torrents destacava una altra contribució del
BMG: la d'"estendre l'handbol a tot el territori,
i fer que el Vallès Oriental sigui un referent" de
l'handbol formatiu. El director de Consell Català de
l'Esport, Antoni Reig, en destacava també "l'excel·
El darrer acte dels 75
lència com a club de formació esportiva i huma·
anys serà el Campionat
na; que educa amb els valors de l'esport", mentre
d'Europa de veterans
que el president de la Federació espanyola d'handbol,
i veteranes, que se
celebrarà el juny de 2020. Francisco Blázquez, li reconeixia l'aportació a l'esport estatal i la repercussió internacional. "El BMG
De fet, les veteranes
ha exportat molts jugadors i arreu ràpidament
del BMG fa temps que
Granollers s'identifica amb l'handbol". Blázquez
participen en aquesta
competició, i l'any vinent també recordava que el club "s'ha anat sobrepo·
sant a molts sotracs" i "molts jugadors han pre·
l'organitzaran.
ferit quedar-s'hi tot i cobrar-hi menys". i m.e.

Veterans
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SOCIETAT

Crema un cotxe en un pàrquing de Bellavista

Un sofà crema en un aparcament

Un foc va cremar totalment un vehicle estacionat en un pàrquing
soterrat al número 13B del carrer Terme de les Franqueses, al barri
Bellavista, diumenge al migdia. Els Bombers van rebre l'avís a les
13.48 h i van desplaçar al lloc dels fets fins a sis dotacions. El foc, que
va obligar a evacuar els veïns de l'edifici, va malmetre alguns baixants.

Dimecres al migdia un altre foc afectava un
pàrquing a les Franqueses, en aquest cas al carrer
Sant Josep, 55, de Corró d'Avall. La Policia Local
i tres dotacions dels Bombers van intervenir-hi
per apagar un sofà en flames i ventilar el local.

URBANISME L'ADMINISTRADOR D'INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES ESTIMA UN PRESSUPOST D'1,3 MILIONS D'EUROS

Adif licitarà de nou la redacció del projecte
del primer tram del cobriment de la via

L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) –empresa
pública del Ministeri de Foment–
ha iniciat el tràmit previ a la licitació dels serveis de redacció del
projecte bàsic i de construcció del
cobriment de les vies de tren al seu
pas entre els ponts dels carrers
Josep Umbert i Agustí Vinyamata
–un tram d'uns 960 metres–.
Segons fonts d'Adif, la publicació de la licitació es preveu que
sigui efectiva durant les properes
setmanes i inclourà, a banda de
la redacció del projecte de cobriment del traçat ferroviari, el trasllat de les instal·lacions de manteniment que té Adif al costat de
l'estació Granollers Centre –unes
naus visibles a l'esquerra de la via
en sentit Girona–. El pressupost
estimat per a la redacció serà d'1,3
milions d'euros i es preveu un termini d'execució de 14 mesos.
L'actuació d'Adif respon "als
acords arribats en una reunió
a finals d'any", indiquen des de
l'Administrador d'Infraestructues. L'alcalde de Granollers, Josep
Mayoral, ha explicat que en aquesta trobada, que es va produir al
desembre, l'equip de govern local
"va tornar a posar els números
sobre la taula. Adif torna a veure
el cobriment, i els propers dies
treurà a licitació la redacció
–que inclou el desplaçament de
vies de la zona de l'estació– per

xavier solanas

TRAM INICIAL El cobriment de les vies de tren al seu pas per Granollers començarà entre Josep Umbert i Vinyamata
fer viable l'operació", assegura
Mayoral. Adif afegeix que "l'Ajun·
tament ha plantejat algunes al·
ternaties" que la nova redacció
del projecte tindrà en compte.

Desencallar l'execució?

Aquesta, però, no és la primera
vegada que es redacta el projecte
d'aquest primer tram del cobrimet. De fet, existeix un document
elaborat fa més d'una dècada
(2008), que ha quedat obsolet i
que pressupostava les obres en
uns 18,8 milions d'euros, bona
part dels quals es preveien pagar

amb els terrenys urbanitzables de
l'entorn ferroviari.
"Tècnicament hi ha coses que
han canviat i s'han de refer",
indica Mayoral, qui alhora reconeix que aquesta licitació tampoc
serà, doncs, garantia d'execució.
"S'haurà de veure i gestionar
perquè el projecte ja l'hem tin·
gut i no s'ha fet. En tot cas, no·
saltres hem demostrat a Adif
que el cobriment torna a ser
viable", assegura l'alcalde.
De moment, de la segona fase
prevista en l'acord inicial fa més
d'una dècada anys –entre Vinya-

mata i el pont de la carretera de
Cardedeu– no se n'ha parlat.
D'altra banda, Mayoral també
reconeix que cal seguir avançant
en el desplaçament de l'estació de
mercaderies perilloses, que s'ha
de traslladar al terme municipal
de la Llagosta –on s'hi preveu una
central integral de mercaderies–.
"Convé que la Generalitat i l'Es·
tat es posin d'acord i buscar la
inversió. La bona notícia és que
ara hi haurà un govern a Madrid
amb ganes de parlar d'aquest
tema i, per tant, hi ha una via
oberta", opina. i montse eras

VIA PÚBLICA

Un pas de vianants
uneix el camí de
Can Mariano amb
l'accés a Milpins
LES FRANQUESES. La Diputació de
Barcelona ha habilitat un nou pas
de vianants a la carretera de Cànoves a l'altura de Milpins, a la
sortida del camí del Can Mariano.
L'objectiu de l'actuació és pacificar
el trànsit i crear un accés per a vianants a la cruïlla entre aquest camí
i l'accés a la residència de Milpins.
En la intervenció, que ha tingut
un cost de 23.000 euros finançats
per l'Ajuntament i la Diputació,
s'han construït dues esquenes d'ase,
abans i després del pas de vianants,
per obligar els vehicles a reduir la
velocitat, i s'han instal·lat senyals
d'advertència verticals i llums. A
més, a la vorera dreta, en sentit Cànoves, es crearà un gual per a vianants per millorar l'accessibilitat, i a
la vorera esquerra, a la cruïlla amb
el camí de Can Mariano, actualment
un voral, s'hi construiran unes orelles per donar continuïtat i fer accessible l'accés al pas de vianants.
L'obra és fruit d'una demanda
dels veïns de la zona i d'un estudi
previ en el què es confirmava que
el volum de trànsit diari i la velocitat dels vehicles és elevada en una
zona utilitzada com a ruta escolar
i d'accés al nucli de Milpins.
Coincidint amb l'habilitació del
pas, s'han arranjat elements del
pont situat en aquesta zona i l'accés a la font –s'ha renovat la barana i els graons per accedir-hi–.
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COMUNICACIÓ EL MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA ES FARÀ EL 12 DE JUNY A ROCA UMBERT

PUBLICA EL LLIBRE 'CRÒNICA SENTIMENTAL DE ESPANYA'

Josep Cuní, Gemma Nierga
i Ricard Ustrell seran al MAC

Jordi Riera repassa la
història amb 'El Jueves'

mac

mac

mac

JOSEP CUNÍ

GEMMA NIERGA

RICARD USTRELL

Josep Cuní, Ricard Ustrell i Gemma
Nierga són alguns dels noms propis
del periodisme al país que han confirmat la seva presència al Mercat
Audiovisual de Catalunya (MAC),
que se celebrarà el 12 de juny a
Roca Umbert. Els tres professionals
participaran en una taula rodona
per donar la visió professional sobre els nous escenaris audiovisuals,
amb l'objectiu que dos professionals de diferents generacions (Cuní

i Ustrell) conversin amb la també
periodista Gemma Nierga per explicar com la seva feina quotidiana
es veu afectada per l’escenari digital i com encaren la comunicació en
aquest nou panorama.
El MAC també inclourà una sessió sobre sèries televisives en què
Núria Parera, coordinadora de guió
de Les de l'hoquei (TV3), i Iván Mercadé, showrunner de Benvinguts a
la família (TV3 i Netflix) i coordi-

nador de guió de Sé quién eres (T5),
conversaran amb Carmen Abarca,
presidenta del GAC i guionista de
sèries com Com si fos ahir (TV3) sobre com treballar un guió televisiu
d'èxit i la influència de les platafomes de sèries.
L'especialista en xarxes Josep M.
Ganyet parlarà sobre les fake news,
i les periodistes Elvira Altés, Arantza Diez i Gemma Ruiz parlaran de la
perspectiva de gènere als mitjans.

El granollerí Jordi Riera treu al
mercat avui, dijous, el llibre El Jueves. Crónica sentimental de España,
una publicació que recull les millors caricatures, vinyetes d'humor
gràfic i historietes publicades per
la revista satírica que l'any passat
celebrava el seu 40è aniversari.
Precisament, coincidint amb l'efemèride, Riera també era l'encarregat del llibre commemoratiu.
En aquesta nova publicació, l'autor acompanya les imatges amb
textos per contextualitzar-les i explicar la història de les darreres
quatre dècades a l'Estat. "Es tracta
d'una crònica política i costu·

mista d'una realitat canviant,
amanida amb tendresa i esquit·
xada amb diluvis de mala llet",
descriu Riera. El llibre, de 224 pàgines, ja es pot trobar a les principals llibreries del país. m.e.

Un grup del Cervetó, finalista al Ficcions
El grup d'alumnes Anaclusmos de l'Escola Cervetó de Granollers és un
dels quatre finalistes del Vallès Oriental de l'11a edició del concurs de
narrracions Ficcions, que organitza l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) per promoure l'escriptura en català entre els
joves. En aquesta edició, de la comarca hi han participat 286 alumnes
de 14 centres educatius. L'entrega de premis es farà el 21 de maig en un
acte al CaixaFòrum Barcelona.
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SALUT EL PROJECTE EXPERIÈNCIA PACIENT FORMA PART DEL PLA ESTRATÈGIC 2018-2022 APROVAT FA POQUES SETMANES

L'Hospital involucra els usuaris en el
disseny del funcionament del centre
arxiu

GRANOLLERS. L’Hospital General

de Granollers ha posat en marxa
una iniciativa per involucrar la
ciutadania en el disseny de l’assistència sanitària que ofereix
a l’usuari. Es tracta del projecte
Experiència Pacient –Fem junts
l’hospital que vols–, integrat en
el nou Pla Estratègic de l’Hospital 2018-2022 aprovat fa poques
setmanes i que pretén impulsar la
transformació cultural del centre
al voltant de l’usuari.
El projecte convida els usuaris
i la ciutadania en general a participar del disseny de les millores
que siguin necessàries per al bon
funcionament del centre, ja sigui
pel que fa a l’assistència sanitària
com a les informacions adreçades
als usuaris i les obres arquitectòniques, entre d’altres.

Tallers per recollir opinions

Per dur a terme aquesta transformació, s’han dissenyat un seguit
d’accions per recollir l’opinió dels
usuaris i conèixer quina és la seva
experiència fruit del seu pas per
l’hospital. Entre d’altres, s’han

HOSPITAL Des del gener 33 usuaris ja han participat en accions de participació

sol municipals han incorporat dues
noves eines al dia a dia de les aules
per millorar la comunicació amb
les famílies i la seguretat dels infants. Una és l'aplicació KinderTIC,
una eina de comunicació immediata via mòbil que ha aplicat l'EBM El
Gegant del Pi com a prova pilot per

Portes obertes

previst tallers i grups focals de
cocreació entre pacients i professionals i d’observació directa a les
diferents àrees del centre sanitari.
El pla d’implementació del
projecte començarà per l’àrea de
Consultes Externes i s’anirà desplegant de forma progressiva per
la resta d’àrees de l’hospital –Hospitalització, Bloc Quirúrgic, Sociosanitari i Urgències–. L’objectiu
és incorporar la visió del pacient a

tot l’Hospital al llarg dels propers
cinc anys. De fet, durant el primer
trimestre d’enguany, 33 usuaris
ja han participat en quatre grups
focals destinats a millorar aspectes específics de l’Hospital. D’una
banda, al gener es va recollir l’opinió sobre quins haurien de ser els
serveis i les característiques de
la nova recepció de l'Hospital, i
d’acord amb els resultats s’implementaran algunes de les accions

D’altra banda, el proper 22 de
maig l’Hospital organitza una jornada de portes obertes a la ciutadania per tal de donar a conèixer
el projecte Experiència Pacient.
Entre les accions que es faran
destaquen una visita guiada per
les zones del centre sanitari que
queden amagades als usuaris, un
taller de redisseny dels principals
circuits del pacient per l’hospital
i una exposició de dibuixos sobre
centre fets pels més petits.

comunicar-se de manera immedita
i bidireccional amb les famílies per
gestionar agendes, imatges, comunicacions d’absències i reservar
serveis com el de menjador entre
d'altres. També permet una atenció
més personalitzada a cada infant i
adaptar els centres educatius a les
noves formes de comunicació entre

docents i pares. Després de la prova pilot al Gegant del Pi s’estudiarà ampliar l’experiència a la resta
d'escoles bressol municipals. D'altra banda, les Tres Bessones i Cavall
Fort han adquirit dispositius Dechoker, una eina de primers auxilis
per als més petits. Es tracta d'un
sistema antiennuegament que les
mestres poden utilitzar de forma
senzilla en cas d’emergència. Tot el
personal docent ha rebut formació
sobre el seu ús i es planteja adquirir-lo per a la resta de centres.

Amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, la Fundació Oncovallès
posarà dijous 23 de maig (de 16 a
20 h) taules informatives a la plaça
Maluquer i Salvador per informar
sobre prevenció. Hi participarà la
infermera Lídia Molinés, de l’Àrea
Bàsica de Salut de Granollers, i durant tota la tarda es faran proves
amb el cooxímetre per detectar
els nivells de monòxid de carboni

Eines a les escoles bressol
per evitar ennuegaments
LES FRANQUESES. Les escoles bres-

proposades en la remodelació arquitectònica que es durà a terme
els pròxims mesos. D’altra banda,
l’última setmana d’abril s’han dut
a terme tres grups focals amb persones que viuen a la residència,
així com usuaris de l’hospital de
dia mèdic geriàtric, i les consultes de l’àrea de trastorns cognitius geriàtrics (EAIA). El motiu
d’aquests grups era recollir la
seva opinió per tal de fer canvis
arquitectònics a la sala d’estar
dels residents, el nou hospital de
dia i també a la zona de consultes.

CONVIVÈNCIA

Avaluació de
les comunitats
de veïns de Corró
d'Avall i Llerona
LES FRANQUESES. El Servei d'assessorament i mediació en temes de
veïnatge de l'àrea de Participació
i Relacions Ciutadanes ha engegat
aquest mes de maig una campanya
de diagnosi de l'estat de les comunitats de veïns de Corró d'Avall i
de Llerona. El projecte, tal com es
va fer el 2018 amb les comunitats
de Bellavista, consta d'un treball
de camp en què una informadora
s'entrevista amb les comunitats
de veïns d'aquests pobles per tal
de conèixer l'estat de la finca, les
característiques de la comunitat de
propietaris i els veïns que hi viuen.
Tot seguit es fa una anàlisi de les
dades recollides i es defineixen les
accions que calgui implementar. El
Servei de suport, assessorament i
mediació a les comunitats de veïns
i en temes de veïnatge és un servei
públic i gratuït d'acompanyament
als veïns de les Franqueses davant
de conflictes veïnals, ja siguin els
propis d'una comunitat o bé per
desavinences o desacords que es
puguin produir arran de la amb la
mateixa convivència.

Taula preventiva d'Oncovallès

a la sang dels fumadors que vulguin comprovar-ho. A més, del 27
de maig al 2 de juny, se celebrarà
la Setmana Sense Fum, i durant set
dies Oncovallès i altres entitats de
l’àmbit sanitari informaran i faran
activitats per promoure la importància de no fumar i tenir una vida
saludable. Segons recorda Oncovallès, "la prevenció redueix un
40% la incidència del càncer".
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SALUT DIUMENGE ES VA COMMEMORAR EL DIA DE LA FIBROMIÀLGIA I LA FATIGA CRÒNICA

CAMPANYA EUROMELANOMA, DEL 25 AL 28 DE JUNY

Un miler de diagnosticats de
fibromiàlgia al Vallès Oriental

L'Hospital farà revisions
gratuïtes al juny per
prevenir el càncer de pell

Diumenge es commemorava el
Dia Mundial de la Fibromiàlgia,
una afecció que produeix en el
malalt un dolor prolongat que
es propaga per tot el cos. La Unitat d'expertesa de síndromes de
sensibilització central del Vallès
Oriental, situada a l'Hospital de
Mollet i que atén els pacients amb
fibromiàlgia i fatiga crònica, va
atendre l'any passat 923 persones
que pateixen aquestes patologies
de les quals encara se'n desconeixen les causes i que, tot i la pedagogia feta els últims anys, continuen sent estigmatitzadores per
a molts dels afectats. Des del 2010
existeix aquesta unitat, que dóna
servei als malalts de tot el Vallès
Oriental i que està integrada per
tres reumatòlogues –una d'elles
incorporada l'any passat–, una internista, una psicòloga i una infermera gestora de la unitat.
Alguns dels símptomes de la fibromiàlgia són el dolor i la fatiga
crònica i l'insomni, moltes vegades acompanyades de trastorns
de l'estat d'ànim, com depressió i
ansietat. "No se'n coneix la cau·
sa, però sabem que té a veure
amb la manera amb què el sis·
tema nerviós processa el do·
lor", explica Marta Pelegrín, infermera gestora de la unitat. Davant
del desconeixement de la causa,
el tractament és pal·liatiu. "Es
tracta amb diferents fàrmacs
en funció del símptoma que
es vulgui atacar: dolor, ansi·
etat...", diu Pelegrín, qui explica
que, a banda de la part farmacològica, amb els pacients es treballen
conductes i hàbits de salut com
l'alimentació, la higiene del son i
l'activitat física. "El medi aquàtic

x.g.

"Els homes amb fibromiàlgia estem
encara més estigmatitzats i discriminats"
De les 923 persones ateses l'any passat per la unitat especialitzada, només
54 (un 6%) eren homes. Un d'ells és el Xavier Graells, veí de la Roca,
diagnosticat ja fa uns 15 anys de fibromiàlgia i fatiga crònica: "Tinc tot el
pack", ironitza. Amb 28 anys va començar a patir els símptomes i després
de gairebé tres anys de consultes amb diferents metges va aconseguir un
diagnòstic. La primera visita, però, la recordarà per sempre. "Quan li vaig
explicar els meus símptomes, el reumatòleg em va etzibar que, ara que
la Manuela de Madre havia fet públic que patia fibromiàlgia, tothom
volia tenir-ne. Em va fer molt de mal", recorda el Xavier. Els malalts de
fibromiàlgia i fatiga crònica pateixen brots. "Hi ha temporades en què
no se'm pot ni tocar perquè tot em fa mal i pujar dos trams d'escales em
deixa sense alè i això m'afecta anímicament", diu el Xavier, qui admet
haver patit depressions. "Quan ets home encara són més reticents a
creure que estàs malalt. Estem més discriminats i estigmatitzats", opina.
és molt bo per treballar la mus·
culatura. Si aquesta s'atrofia i
es debilita hi haurà més dolor,
per això és important fer exer·
cici físic moderat", assegura. Els
pacients que arriben a la unitat ho
fan derivats des de l'atenció primària o des d'algun especialista,
tot i que molts arriben després
d'un llarg periple. "Abans hi ha·

via malalts que es passaven fins
a 10 anys voltant pel sistema
abans de tenir un diagnòstic",
diu Pelegrín, qui admet que és una
malaltia en què els pacients "han
de justificar constantment el
seu dolor, que no es veu i que és
difícil de mesurar, fins i tot da·
vant encara d'alguns professio·
nals sanitaris", lamenta. l.ortiz

La Unitat de Dermatologia de l’Hospital de Granollers col·labora per
quart any consecutiu en la campanya Euromelanoma, desenvolupada a escala europea amb l'objectiu d'aportar informació sobre la
prevenció, el diagnòstic precoç i el
tractament del càncer de pell. La
campanya s’emmarca en la Setmana Europea de Prevenció del Càncer de Pell per conscienciar sobre
aquesta malaltia. Els càncers de pell
són dels que més prevalença tenen
sobretot en països del mediterrani.
La campanya inclou exàmens gratuïts de pell per prevenir el càncer
cutani provocat per l’exposició solar: melanoma, carcinoma epidermoide i carconima basocelular.
Enguany la petició de cites es
pot fer des del 7 de maig al telèfon 91 543 45 35 o al web: euro-

melanoma.aedv.es/login-paciente
i la setmana de revisions gratuïtes
serà del 25 al 28 de juny.
Fins avui, més de 500.000 persones s'han sotmès a exàmens de pell
gratuïts, mentre que dermatòlegs i
professionals de la salut comparteixen regularment coneixements
a través de publicacions científiques per tal d'atendre millor els
pacients amb càncer de pell.
La campanya es va iniciar a Bèlgica el 1999 i posteriorment s'ha
estès a 29 països d'Europa. La iniciativa està liderada per un grup
de dermatòlegs europeus que treballen de forma altruista per a dur
a terme aquest projecte. A part
d'una campanya d'examen gratuït
de la pell, es posa a la disposició de
la població informació som es pot
reconèixer i com es pot prevenir.
xavier solanas

Lliga Reumatològica, al cívic Nord
Dimecres de la setmana passada es va inaugurar la seu del Vallès Oriental de
la Lliga Reumatològica Catalana, que serà al centre cívic Nord. L'acte per donar
a conèixer aquest servei, però, es va fer al Centre Geriàtric Adolfo Montañá. A
partir d'ara, cada dijous a la tarda s'oferirà al cívic Nord un servei de suport a
persones amb malalties reumatològiques o autoimmunes, com artritis i lupus.
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LLARS QUE RESPIREN,

perquè el futur és avui TTASL construeix l’Ediﬁci Rec Centre
a Granollers basat en els principis de construcció ‘passivhaus’
de salut, sostenibilitat i eﬁciència energètica
TTASL Promotora Immobilària és una
companyia fundada l’any 1998 i que, en
aquestes dues dècades, ha vetllat per la
construcció i promoció d’habitatges eﬁcients i segurs, a partir de tres premisses:
la qualitat dels productes, les noves tecnologies i el respecte i la connexió amb la
natura. TTASL crea vivendes que respiren.
L’Ediﬁci Rec Centre de Granollers transmet aquesta voluntat: inspiració, eﬁcàcia
i creativitat al servei de fer d’una llar, un
refugi, un santuari on viure experiències
inoblidables. Rec Centre es projecta com
un ediﬁci plurifamiliar de planta baixa més
dos, amb 6 habitatges, i una planta soterrània amb 9 places d’aparcament. I un
local comercial.
TTASL treballa amb partners destacats
del sector, com Panasonic, Zehnder, Simon i weru, entre d’altres, per oferir no
només comfort, sinó també un entorn altament saludable.

 Salut els materials constructius se seleccionen pensant
en l’impacte positiu que tenen en la salut de les persones
que habiten l’espai.
 Sostenibilitat criteris de sostenibilitat passivhaus:
excel·lent aïllament tèrmic; ﬁnestres i portes d’altes
prestacions amb triple vidre i gas argó de Weru, absència
de ponts tèrmics; ventilació mecànica amb recuperació
de calor; i espais hermètics a l’aire i la pols.
 Responsabilitat : la tria de proveïdors es restringueix
a aquells que tenen un compromís en els processos de
fabricació, amb polítiques mediambientals.
Les divisions interiors dels habitatges es faran amb material ceràmic d’alta gamma i bandes elàstiques per millorar el
comportament acústic segons el sistema constructiu Silensis. La cuina i el bany estaran pavimentats amb gres porcelànic de primera qualitat, i les portes del mobiliari i el taulell de
cuina de compostos minerals seran a triar. La calefacció i la
producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant
un sistema d’aerotèrmia de Panasonic, i l’habitatge tindrà un

sistema de ventilació mecànica controlada de doble ﬂuxe
d’alt rendiment que assegura la permanent qualitat de l’aire
de Zendher. El sistema extreu l’aire viciat a través de banys i
cuina i simultàniament insuﬂa aire nou. L’intercanviador tèrmic produeix que l’aire que entra es refredi a l’estiu millorant
la temperatura de l’immoble, i a l’hivern, en canvi, recupera
les calories de l’aire viciat que expulsem i manté el comfort.
S’inclou la instal·lació de sistema de presa de dades i veu al
menjador i als dormitoris, videoporter automàtic, i, al pàrquing, porta basculant motoritzada amb cèl·lula fotoelèctrica i comandament a distància. Com a opcions de millora,
hi ha la possibilitat d’introduir canvis en la distribució de les
estances o millorar les prestacions de l’habitatge amb sistemes domòtics.

Perquè el futur és avui.
EDIFICI REC CENTRE | www.yudalco.com

Més informació a través de l’oficina habilitada
al costat de l’obra: c. Jaume Balmes, 20, local 1.
Granollers. Tel. 685 093 694
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CONSULTORI MÈDIC

P.- El tractament de la
hipertensió, encara que estigui
controlada, ha de ser per
sempre?
R.-Tot i que alguna vegada ja he
contestat a preguntes similars,
vista la freqüència de la pregunta, reitero: quan es diagnostica
una hipertensió i se segueixen
les pautes adequades –en les
lleus, sense altres factors de risc,
es recomana seguir una dieta
sana, fer exercici i mirar de reduir
pes–, un cop s’estableix un tractament és habitual mantenir-lo.
P.- A quina edat és convenient
fer-se una densitometria?
R.-No hi ha cap edat establerta
al respecte. De fet, si no se sospita una osteoporosi no s’acostumen a fer densitometries. En
casos d’osteoporosi confirmades
i en tractament sí que s’acostumen a fer controls per observar
canvis en la qualitat dels ossos.

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

ACTIVITA.
C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

SALUT ELS FRANCISCANS ACULLEN UN GRUP DE MENJADORS COMPULSIUS ANÒNIIMS

EDUCACIÓ

"Menjar sense gana m'omplia
una mena de buit emocional"

L'EMT va acollir
divendres el
campionat d'FP
de laboratori

De la mateixa manera que l'alcoholisme o la ludopatia, menjar
compulsivament és una addicció
que cal tractar, una malaltia crònica. Per això també existeix des dels
anys 60 una associació de Menjadors Compulsius Anònims que segueix la filosofia l'altres grups de
suport per combatre altres addiccions més conegudes. I a Granollers, hi ha un grup que oscil·la al
voltant de la desena de persones
del Vallès Oriental. Ho fan els dijous a les 19 h en una sala que els
cedeix la Parròquia dels Franciscans, a la plaça Jacint Verdaguer.
Una de les participants, la Núria,
explica com abans d'arribar-hi
"portava molt de temps lluitant
contra el meu cos" i havia provat
tot tipus de dietes i tractaments
per aprimar-se. "Però el proble·
ma va més enllà dels quilos; el
menjar ens omple una mena de
buit emocional i per això men·
gem sense gana". La Glòria, una
altra companya del grup, explica,
a més, la resposta física a omplir
la panxa: "la sang se'n va a l'es·
tómac, de manera que et quedes
en un estat letàrgic". Per això
expliquen que quan una persona
no està bé anímicament li és fàcil
menjar compulsivament.
Ambdues reconeixen que van
arribar al grup amb una molt baixa autoestima i que Menjadors
Compulsius Anònims els ha canviat la vida. La Núria, la petita de sis
germans –la resta, "prims i que
menjaven molt"–, ja patia des de
petita quan la seva mare repartia
el menjar per ordre d'edat. Des
de ben jove, doncs, recorda tenir
problemes amb l'alimentació i els
cànons de bellesa imperants. "La

m.c.a.

CONSTÀNCIA Menjadors Compulsius Anònims té documents de treball
buidor que sentim és una res·
posta al que la societat imposa.
Al grup hem trobat persones
que ens entenen i ens ha aju·
dat a trobar paraules per expli·
car-nos i descobrir-nos", explica
la Núria, qui assegura que aquest
respecte cap a les peculiaritats de
cadascú s'hauria de treballar des
de l'educació infantil.
Les reunions també han servit a
altres persones per reconèixer el
seu problema. La Glòria recorda
com li van parlar del grup i s'hi
va apropar. Amb tot, "fins passat
un any, no vaig pensar que fos
menjadora compulsiva. Va ser
en una reunió en què una per·
sona va explicar que vomitava".
Ara fa 17 anys que manté tres
àpats diaris i no vomita. És podria
dir que fa gairebé dues dècades
que ha aconseguit l'abstinència
–mantenir el pla de menjar i un
pes saludable–, que "és quan
tens el cap clar", diu la Glòria.
Precisament, aquest és l'objectiu de l'entitat. Per això, s'hi tre-

balla amb nou eines diferents: les
reunions setmanals, el pla d'àpats,
l'apadrinament, el telèfon, l'escriptura per treure emocions, els
escrits d'altra gent que "ajuda
a posar ordre a les vivències i
pensaments", l'anonimal, el pla
d'accció i el servei –l'organització
del grup, que cobreix les diferents
funcions de manera rotatòria–.
De fet, se segueixen els 12 passos
i tradicions d'Alcohòlics Anònims,
però adaptat al menjar.
Malgrat que a través de Menjadors Compulsius molta gent ha
aconseguit perdre pes –o recuperar-lo, en el cas de l'anorèxia–,
no és un club de dietes, sinó que
és un grup de suport emocional
i espiriutal, però "no religiós",
s'afanyen a puntualitzar les dues
membres de l'entitat. "El primer
dia ja ens va donar esperança,
serenitat, calma… He après a
saber qui sóc i a decidir la meva
vida. I que la felicitat no depèn
de què et passa, sinó de com ho
vius", conclou la Glòria. m.eras

Divendres l’Escola Municipal
del Treball (EMT) de Granollers,
juntament amb el Departament
d’Educació de la Generalitat, va
organitzar i acollir el primer campionat de formació professional
de Catalunya (Catskills) de laboratori d’anàlisi. Durant tot el matí,
set equips formats per 14 alumnes
de centres formatius d’arreu de
Catalunya, entre els quals el mateix EMT, van demostrar les seves
habilitats i competències professionals relacionades amb l’ofici que
estan cursant. Es tractava d'una
prova pilot per avaluar la inclusió
del grau de Laboratori d'Anàlisi i
Control de Qualitat al Catskills. Els
participants van haver d'analitzar
quatre paràmetres d'una cervesa.
Els guanyadors van ser els representants de l'Institut Politècnic Miquel Biada de Mataró. Els estudiants Aitor Carrasco i Montse López
de l'EMT van quedar tercers.
El curs passat l’EMT ja va organitzar i acollir el primer campionat d’emergències sanitàries.
Aquesta prova d'estudis de laboratori és el primer cop que es fa a
escala mundial. Per això, la competició servirà per determinar les
directrius que es faran servir per
a futures edicions catalanes però
també espanyoles i europees.
El centre, a més, participa en
aquest campionat en diverses
modalitats. En l’edició 2018, per
exemple, un alumne va quedar primer classificat en emergències sanitàries i un altre va quedar segon
classificat en control industrial. A
més, un alumne de l’institut Carles
Vallbona va ser l’or a l’SpainSkill
2019 en suport de xarxes.
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POPULAR PER CAMINS DE LLERONA, CORRÓ D'AMUNT I MARATA

L'ACTIVITAT, QUE ENGUANY CELEBRAVA 25 ANYS, INCORPORAVA UN COMPONENT SOLIDARI

Més de 670 participants
a la 17a Caminada Popular

L'Escola Pia dóna 560 euros
al Casal dels Infants del Raval

x.solanas

escola pia

GRANOLLERS. Els organitzadors de

CAMINAIRES Els participants van fer 19 km per l'entorn rural del municipi
LES FRANQUESES. Un total de 673
participants van participar diumenge en la 17a Caminada Popular Les Franqueses organitzada
pel Patronat Municipal d'Esports.
Els caminants van recórrer uns
19 quilòmetres pels camins de
Llerona, Corró d'Amunt i Marata. L'edició, amb inici i final al
Complex Esportiu Municipal, va
incloure la tradicional botifarrada, a càrrec de diverses entitats
esportives, com el Club Bàsquet,
l'AEH Les Franqueses i la Unió
Ciclista les Franqueses. Al final
del recorregut també es va fer un
sorteig d'obsequis per a tots els
participants.
Els participants també van poder compartir les seves fotografi-

es amb l'etiqueta #CaminadapopularLF19 per entrar en el sorteig
de dues nits d'hotel. El sorteig es
durà a terme divendres, 17 de
maig, a l'oficina del Patronat Municipal d'Esports.

Caminada a Montserrat

L'Esplai Colònies Sant Esteve organitza dissabte la 16a edició de
Fent Camí, la caminada popular de
Granollers a Montserrat. Els participants podran triar entre la Sencera, de 55 km, amb sortida a les
5.30 h des de Granollers; o la Mitja,
de 35 km, amb sortida a les 9.30 h
i que enllaçarà Castellar del Vallès
amb Montserrat. La marxa popular comptarà amb avituallaments
amb productes de proximitat.

El retorn de les bicis clàssiques
Granollers Pedala organitza diumenge la 4a edició de la Clàssica de Granollers, una pedalada de bicicletes clàssiques que recorrerà el centre de
la ciutat. A les 10 h hi haurà la inscripció i l'exposició a la Porxada i a
les 10.45 h començarà una passejada urbana amb els vehicles vintage.
L'arribada serà a les 12 h a la Porxada. Els organitzadors obsequiaran
amb un clavell les persones que vagin vestides d'acord amb la bicicleta.

la Caminada de l'Escola Pia van
lliurar dijous els diners recaptats
en la 25a edició de la caminada a
Montserrat –560 euros–, celebrada
el passat 26 d'abril amb uns 500 caminaires, al responsable del Casal
dels Infants del Raval, Enric Canet.
Enguany ha estat la primera vegada
que la Caminada a Montserrat organitzada per l'Escola Pia de Granollers té un vessant solidari, però els
seus organitzadors ja apunten que
no serà l'última. "A partir d'ara,
en cada edició es destinarà un
10% de l'import de la inscripció,
a més dels diners que es puguin
recollir amb altres activitats pa·
ral·leles –com va ser el berenar de
la festa de sortida–, a una entitat
sense ànim de lucre i que dugui

La 27a Bicicletada
del Besòs, diumenge
El Consorci Besòs Tordera organitza diumenge la 27a edició de la
Bicicletada del Besòs, que enguany
recaptarà fons per a la lluita contra el càncer i, concretament, per a
l'entitat Oncovallès i l'Hospital de
Sant Joan de Déu. El tret de sortida
es donarà a les 9.30 h a Granollers
(riu Congost), Montornès del Vallès (riu Mogent) i Montmeló (riu
Tenes), i més tard s'hi afegiran altres participants des de Montcada
i Reixac i Santa Coloma de Gramenet (Besòs). L’arribada serà al Parc
Fluvial del Besòs, a Sant Adrià, on
hi haurà una gran festa final de l’esport i la natura amb propostes per
a tota la família: tallers, jocs de pistes i manualitats entre d'altres.

DONACIÓ Dijous es van lliurar els diners al Casal d'Infants del Raval
a terme una tasca social, benefi·
ciosa i altruista en benefici de la
societat". Enguany el destinatari de
l'ajuda ha estat el Casal dels Infants

del Raval, el responsable del qual és
l'escolapi Enric Canet, promotor de
la primera caminada a Montserrat
de l'Escola Pia el 1992.

Jornades de neteja al Congost
L'empresa KH Lloreda organitza dissabte, de 9.30 a 13.30 h, una jornada
de neteja de la llera del riu Congost. Serà una jornada festiva amb activitats per a tota la família, com tallers, aperitiu, concert i recollida de residus. La jornada té el suport dels ajuntaments de Canovelles, Granollers i
les Franqueses i pretén "posar en valor i gaudir d'un espai com el riu
Congost". D'altra banda, l'entitat Konghost també va fer el cap de setmana
una sessió de neteja al riu, en què van participar-hi 47 persones en el marc
de la campanya Let's Clean Up Europe! i van recollir 182'5 kg de residus.

Defuncions
07/05
07/05
08/05
08/05
08/05
09/05
10/05
10/05

M.de los Santos Cruz Criado
Adoración Ledesma R.
M. Victoria Díaz Fabián
Marcel Fontarnau Sitjà
Josep Lluís Sala Cervera
Rafael Jiménez Navajas
Adolfo Roure Royo
Mercè Binefa Salas

48 anys
78 anys
82 anys
83 anys
60 anys
91 anys
83 anys
98 anys

10/05
10/05
11/05
11/05
11/05
12/05
13/05
13/05

Consol Cabezon Ibàñez
Trinidad Salvador Encinas
Antonio Lozano Carreño
Maria Costa Cusachs
Àngel Lanau Pascual
M.Concepció Riba Torelló
Maria Valldeneu Codinas
Josep Burgaya Burgaya

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

87 anys
92 anys
69 anys
93 anys
87 anys
86 anys
93 anys
81 anys
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POLÍTICA L'ALCALDE MAYORAL EXPLICA EL PROJECTE, QUE TAMBÉ HA DE SERVIR PER A EMERGÈNCIES HABITACIONALS

L'Ajuntament compra una
casa a Palou per habilitar-hi
un alberg per a transeünts
GRANOLLERS. L'Ajuntament

de
Granollers ha comprat un habitatge de dimensions importants a Palou –una casa coneguda com a Can
Batlle, al passeig del Dr. Fàbregas
amb carretera del Masnou– per
tal d'emplaçar-hi un alberg per a
transeünts. L'alcalde, Josep Mayoral, ho ha explicat en el marc de
la campanya electoral, tot i que ja
havia avançat aquesta intenció a
El Xiprer, que ho reivindicava.
Actualment, a banda del servei
que ofereix El Xiprer, a l'Hospital
de Granollers hi ha quatre places
per a persones que hi puguin dormir, sopar, esmorzar i dutxar-se.
A banda de disposar d'un espai
per oferir aquest servei, l'Ajuntament també preveu que a la casa
pugui haver-hi un espai per a
emergències habitacionals. "En·
cara estem, però, treballant en
el projecte", explica Mayoral. De
moment, caldrà habilitar la casa
als nous usos, tenint en compte
que ha de ser per a estades breus
i temporals de persones amb dificultats econòmiques que es trobin
de pas per Granollers.
D'altra banda, Mayoral també
ha avançat que l'Ajuntament es
troba en negociacions amb Creu
Roja i els Frares Franciscans per

CAN BATLLE La casa adquirida a Palou, al passeig del Dr. Fàbregas

La secretària de

ARROSSADA SOLIDÀRIA Podem Catalunya
AMB PALLAPUPAS
serà divendres amb
DEL PSC FRANQUESÍ
n En el marc de la campanya, el PSC

ARXIU

de les Franqueses organitza dissabte
(12.30 h) una arrossada popular a l'Espai Can Prat de Corró d'Avall. La candidatura socialista, encapçalada per
Juan Antonio Corchado, ha volgut donar-li un caire solidari, de manera que
el preu del plat (1 euro) es destinarà
íntegrament a l'entitat Pallapupas,
que porten clowns als hospitals per
fer menys difícil l'estada dels infants
ingressats.

disposar de més metres quadrats
per a emergències en l'àmbit de
l'habitatge. El consistori proposa ajudar a la rehabilitació dels
immobles propietat d'aquestes
dues entitats, a canvi que cedeixin
els espais a Serveis Socials per a
emergències. m.e.

Les propostes socialistes en àmbit econòmic
El PSC de Granollers feia dilluns una trobada amb els mitjans
per explicar les propostes del programa en l'àmbit econòmic, encapçalades per la lluita contra l'atur, en què el candidat, Josep Mayoral, es comprometia a fer 400 contractes en
el marc dels plans d'ocupació per a aturats de llarga durada
en els quatre anys de mandat. Els socialistes també posaven
sobre la taula les inversions en polígons industrials, com la
reforma integral de la Font del Ràdium a punt d'iniciar-se i la
millora de la connexió amb la C-17, així com proposen promocionar el polígon de Coll de la Manya. Mayoral explicava
que s'ha de desplegar el Pla estratègic de comerç d'acord

MÉS PARTITS I ACTES

amb les associacions de comerciants de la ciutat, així com
assegurava que es continuarà potenciant l'atractivitat de la
ciutat per mitjà del Circuit, esdeveniments com la Granollers
Cup i el Mundial d'Handbol Femení 2021, així com a través de
fires al carrer.
El PSC es proposa també promoure l'economia circular,
amb formes d'energia renovable i aprofitament de residus,
així com assegura que en quatre anys farà una inversió pública d'un mínim de 36 milions d'euros.
Finalment, Mayoral reivindicava el paper de Granollers a
l'eix de la C-17, i les relacions amb ciutats dels vallesos.

Segura a la Porxada

GRANOLLERS. Podemos Granollers
farà divendres (18.30 h) l'acte
central de campanya a la plaça de
la Porxada. La secretària general
de Podem Catalunya, Noelia Bail,
hi serà present per donar suport
al candidat granollerí, Miguel
Ángel Segura. D'altra banda, els
membres de la llista de Podemos
Granollers han muntat aquesta
setmana diverses taules informatives als barris de Granollers, en
què han repartit el seu contracte
amb la ciutadania, que inclou 10
punts: disminuir les retribucions de càrrecs públics, participació, igualtat i feminisme, foment
de l'economia, cura de l'entorn,
promoció de l'esport, millores al
transport públic, accés a la salut,
protecció i impuls a la cultura, i
garantir el material escolar.

Som! fa campanya
als barris
El candidat de Som!, José Miguel
Acedo, ha estat aquesta setmana
fent campanya a diferents espais
de la ciutat. Avui, dijous, els candidats de Som! preveuen visitar
el Lledoner, Can Mònic, el carrer
Girona i el passeig de la Muntanya
per explicar el seu programa a la
ciutadania.
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ELECCIONS 26-M JUNTS PER GRANOLLERS APLEGA MÉS DE 400 PERSONES A LA PORXADA EN UN ACTE AMB EL PRESIDENT QUIM TORRA I CARLES PUIGDEMONT

Sastre es reivindica com el candidat
"més a prop del relleu real" al govern
m.e.

GRANOLLERS. A l'acte cen-

tral de campanya de Junts
per Granollers, el cap de
llista, Àlex Sastre, va demanar el vot per "la candida·
tura que està més a prop
del relleu real" al govern
granollerí; "per als que
compartim papereta amb
Puigdemont i no amb Jo·
sep Borrell", deia. Precisament, l'acte va comptar
amb la presència per videoconferència de Carles Puigdemont, candidat al Parlament europeu, així com del
president Quim Torra, la
consellera Meritxell Budó i
l'advocat Gonzalo Boye.
Les membres de la candi- PUIGDEMONT Va intervenir en directe per videoconferència a la plaça de la Porxada
datura de JuntsxGrn Marta
Torrelles i Esther Lara van obrir
La consellera de presidència i Vallès només n'hi ha un i la seva
el míting explicant la seva vincu- exalcaldessa de la Garriga, Merit- capital és Granollers", i assegulació amb els àmbits de la cultura i xell Budó, tornava el discurs al rava que se l'ha fet seva. També cil'educació i de la lluita per la inte- Vallès Oriental recordant el seu tava Manel Fontdevila i Francesc
gració social.
predecessor empresonat, Jordi de Perpinyà, que "sintetitzen el
Gonzalo Boye va ser el primer Turull, i elogiant el candidat Àlex caràcter de JuntsxGrn; una ciu·
mediàtic a intervenir per denun- Sastre, a qui atribueix "tres va· tat líder als vallesos per no ser
ciar la repressió vers Puigdemont, lors cabdals per ser alclade: engolida per Barcelona, una
Comín i Ponsatí, que "són a l'exi· capacitat de diàleg, saber es· ciutat d'oportunitats que com·
li per coherència, perquè no coltar i rigor en la gestió". Budó parteix l'anhel de llibertat del
es deixen intimidar i per con· defensava que "la ciutat neces· país". "Una ciutat que no tenim,
tinuar combatent per allò què sita Sastre perquè necessita un però que ara podem tenir-la",
vostès van votar", deia. L'advo- canvi; Granollers ha d'exercir la deia, i demanava el vot per a un
cat demanava a les més de 400 capitalitat del Vallès Oriental i "equip que vol ampliar el parc
persones aplegades a la Porxada també ha de ser protagonista al Torras Villà, superar els reptes
que "els protegeixin; han de ser país", deia la consellera.
d'accés a l'habitatge i fer una
parlamentaris europeus i tenir
Al seu torn, Sastre recordava nova residència en comptes de
impunitat".
una frase d'Eugeni Xammar, "de centrifugar les responsabili·

tats". Sastre afegia: "un 74% dels
ciutadans no saben cap projec·
te de futur del govern actual".
I acabava assegurant: "estic dis·
posat a dedicar els millors de la
meva vida a Granollers".

La força de la democràcia
El president de la Generalitat,
Quim Torra, parlava del 26-M com
un repte amb dues urnes. "Contra
els que ens volen callats, nosal·
tres més Puigdemont i més Sas·
tre", exclamava. A Europa, Torra
assegurava que "cal que Puigde·
mont, Comín i Ponsatí continu·
ïn sent la nostra veu" i afirmava
que "tot l'independentisme és
a Lliures per Europa; és la llis·
ta més transversal". Pel que fa a
Granollers, reclamava un Ajuntament al costat de les institucions
catalanes. "Hem d'omplir les
urnes, que és el nostre terreny
de joc! Hem d'utilitzar la força
de la democràcia!", exclamava,
acompanyat de crits d'independència a la plaça.
Carles Puigdemont, a través de
videoconferència, demanava tenir
clares dues prioritats, "que Junts·
xGrn guanyi les eleccions, i con·
tinuar la feina que va culminar
l'octubre de 2017 i que vam anar
a l'exili per seguir". "No som a
l'exili per quedar-nos callats, ni
per fer gran un partit, sinó per
plantar cara, si cal, posant-nos
en risc", assegurava. "Estem de·

Colomé proposa unir Corró
d'Avall, Marata i Corró d'Amunt
amb un itinerari per a vianants
LES FRANQUESES. Una seixantena
de persones van assistir dissabte
a la tarda a les Antigues Escoles
de Corró d'Amunt a la presentació de les propostes de Junts
per les Franqueses per a Corró
d’Amunt i Marata incloeses en el
programa electoral del partit per
a les eleccions municipals del 26
de maig. En l'acte van intervenir-hi el regidor d'Urbanisme i
president del Consell de Poble de
Corró d'Amunt, Jordi Ganduxé, i
l'alcalde i candidat a la reelecció,
Francesc Colomé, qui va presen-

tar la llista de Junts per les Franqueses i va explicar els projectes
destacats per aquests dos pobles.
Entre d'altres, va destacar la
pacificació del trànsit al centre de
Marata i Corró d'Amunt, la construcció d'un itinerari verd per
a vianants i bicicletes que uneixi Corró d'Avall, Marata i Corró
d'Amunt, l'asfaltat del camí de
Can Cabeça, la protecció de la pagesia i l'entorn agrícola i forestal i
l'oposició del consistori al pas del
Quart Cinturó pel municipi.
També va fer referència a la ne-

cessitat d'ampliar la plantilla de
la Policia Local en cinc agents per
reforçar la policia de proximitat
i la patrulla rural, i als equipaments previstos en altres pobles
però d'interès per a tots els veïns
del municipi, com el nou pavelló
de Corró d'Avall, l'estudi per a la
construcció d’un tanatori i una
residència per a gent gran a Bellavista.

Presentacions als pobles

Els pròxims actes de Junts per les
Franqueses seran divendres 17 a

Programa

NETEJA MÉS EFICIENT
I AMPLIAR EL
PARC TORRAS VILLÀ
Junts per Granollers ha anat desgranant durant la setmana el seu programa electoral per al 26 de maig. Dilluns
presentava les propostes en matèria de
neteja de l’espai públic, concretament
dels llocs on es fa la recollida de les escombraries. JuntsxGrn proposa millorar
el sistema mirant de primar els veïns
que col·laborin més i fer-ho mitjançant
una tarjeta electrònica que permeti controlar qui fa millor el triatge dels
residus domèstics i aplicar bonificacions. JuntsxGrn també s’ha compromès
a fer un nou contracte per a la concessió
del servei de neteja que sigui més eficient. D'altra banda, el grup presentava
dimarts el projecte d'ampliació del parc
Torras Villà, que suposaria superar la via
del tren per enllaçar amb la Font Verda.
fensant els drets i llibertats fo·
namentals dels europeus", deia
i considerava que cal un "salt en·
davant, que la Catalunya de l'1-O
entri amb força al Parlament eu·
ropeu". "Catalunya serà europea
o no serà. I també tenim el dret
de dir que Europa serà catalana
o no serà, perquè, davant la re·
pressió i el populisme, si no de·
fensa els valors de l'1 d'octubre
no serà", concloïa. "Nosaltres no
ens rendim; i si no ens rendim,
guanyarem!", deia, i l'acte es tancava amb un "visca Catalunya
lliure!" i el so de No surrender, de
Bruce Springsteeen. montse eras
junts per les franqueses

A CORRÓ D'AMUNT Junts per les Franqueses va aplegar unes 60 persones
Corró d'Avall (plaça de l'Ajuntament, a partir de les 17.30 h amb
inflables per a la mainada i xocolada i parlaments a partir de les
19.30 h); dissabte 18 a Llerona
(envelat del Consell de Poble, 19

h, havaneres amb el grup Cavall
Bernat amb rom cremat, orxata i
pastes); i divendres 24 a Bellavista amb una botifarrada popular a
les 20 h a l'exterior de Bellavista
Activa, al carrer Rosselló. x.l.
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ELECCIONS 26-M HABITATGE I MOBILITAT, DOS TEMES CLAU

NÚRIA MAYNOU I LORENA TORRÓ VAN PRESENTAR EL PROGRAMA ELECTORAL DELS REPUBLICANS

Bernabé (IEC): "Cal
treballar a quatre o
vuit anys vista i posar
les persones al centre"

ERC Granollers presenta més de
600 propostes per "sacsejar la
ciutat i sortir de l'estancament"

j.ganduxé

IEC El grup va encetar la campanya divendres a la plaça Major de Bellavista
LES FRANQUESES. “Canviar l’Ajun·

tament passa només per nosal·
tres; som garantia de canvi per·
què ens ho creiem”, assegurava
divendres el cap de llista d’Imagina
Esquerra en Comú (IEC), Rafael
Bernabé, en l’obertura de campanya a la plaça Major de Bellavista.
Bernabé va criticar l’equip de govern de “fer a corre-cuita, sense
planificar a llarg termini”, i en
aquest sentit va apostar per “con·
solidar allò que ja tenim abans
de voler créixer més” i “treba·
llar a quatre o vuit anys vista
posant les persones al centre”.
Imma Ortega, número 2, va identificar dos problemes principals al
municipi: l’habitatge i la mobilitat.
Del primer va dir que “és un dret”
i va proposar crear una borsa d’habitatge de lloguer assequible “per·
què ningú quedi sense sostre a
les Franqueses”, i sobre mobilitat
proposava unir amb un vial Bella-

vista i Corró d’Avall i crear un carril bici entre pobles “no per passe·
jar, sinó perquè la bici pugui ser
una alternativa que substitueixi
el vehicle privat”. La número 4 i
portaveu de la Plataforma d’Afectats per les Multes, Dolors Amaro,
també va intervenir i va assegurar
que es retirarien els semàfors foto-vermell i que “farem un canvi
real a les Franqueses”.
L’acte havia de comptar amb el
primer tinent d’alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, qui finalment no va assistir-hi per problemes d’agenda. D’altra banda, el
grup va presentar diumenge les seves propostes a Corró d’Amunt, on
entre d’altres es va comprometre a
pacificar el trànsit al centre del poble, i dimarts a la plaça de Can Font
de Corró d'Avall. Aquest divendres
serà al Consell de Poble de Llerona
(20 h) i el cap de setmana tindrà
parada a la Fira de Sant Ponç. x.l.

x.l.

GRANOLLERS. “Un gran projecte

de ciutat que pretén sacsejar
el conformisme i sortir de l'es·
tancament”. Així definia dilluns
Lorena Torró, número 3 d’ERC, el
programa amb què els republicans
concorreran a les eleccions del 26M, “un programa transformador
per recuperar la força de la ca·
pitalitat de Granollers”. “És un
document amb 5 eixos sectori·
als, 27 àrees d'actuació, 70 ob·
jectius estratègics i més de 650
mesures concretes”, deia Torró,
un programa obert que “aspira
a créixer els properes mesos i
anys per millorar la vida dels
veïns de Granollers”.

Vida, cohesió i república
Abans d’entrar en detall, la cap de
llista, Núria Maynou, va introduir
els tres eixos en què es basa el projecte d’ERC: “fer una ciutat viva i
dinàmica, que no s’aturi, on pas·
sin coses”; “reforçar la cohesió
social, fer que tots els veïns, si·
guin del barri qui siguin, se sen·
tin part de Granollers; trencar
la desigualtat i la segregació,
eliminar barreres socials i urba·
nístiques, fer política als barris i
valorar el teixit social i associa·
tiu”; i “fer una ciutat radicalment
republicana, que sigui clau en el
moment que viu el país i que al·
hora defensi valors republicans,
democràtics i cívics, enfortint la
confiança en l’administració pú·
blica i impulsant la participació
ciutadana real i efectiva”.
Entre les mesures que proposen
els republicans hi ha l’ampliació

REPUBLICANS El Cinema Edison va acollir la presentació del programa
de l’oferta d’habitatge de lloguer
social, l’elaboració d’un pla de mobilitat que potenciï les alternatives
al cotxe i minimitzi l’impacte de
barreres urbanístiques, incrementar el verd urbà i reformar la plaça
Barangé i el parc Torras Villà i ampliar-lo fins a la Font Verda. En acció social, avançar cap a una ciutat
feminista i donar perspectiva de
gènere a les polítiques municipals,
retenir el talent en salut, promocionar els hàbits esportius i de salut i
impulsar, entre d’altres, un consell
municipal de l’esport i un centre
d’alt rendiment esportiu a la ciutat.
ERC també proposa una organització municipal oberta i horitzontal, eliminar les barreres administratives per als autònoms,
potenciar el pla de transició Escola-Treball, reforçar el comerç de
proximitat, crear una marca Granollers per potenciar l’economia, modernitzar els polígons industrials i
fomentar l’economia social i soli-

Més actes
ERC CELEBRARÀ L'ACTE FINAL DE
CAMPANYA DIJOUS 23 (19.30 H)

a la plaça de la Corona amb els
consellers Teresa Jordà i Chakir El
Homrani i la candidata Núria Maynou.
Abans, aquest dissabte, muntaran
cinc parades simultànies en cinc
punts de la ciutat de 10 a 14 h en el
que han anomenat 'superdissabte'.

dària i les cooperatives de consum.
Finalment, en l’àmbit d’educació i cultura, també aposta, entre
d’altres, per promoure i enfortir
els estudis universitaris a la ciutat,
impulsar projectes singulars a les
escoles, fer un pla local de normalització lingüística, valorar el paper
de les ampes i prestigiar el patrimoni social, històric i cultural de la
ciutat entre d'altres. x.l.
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ELECCIONS 26-M ALEJANDRO FERNÁNDEZ VISITA GRANOLLERS

EL PARTIT TARONJA PRESENTA A LA TARAFA ELS 23 CANDIDATS DEL VALLÈS ORIENTAL I OSONA

Jaime Gelada (PP):
"Mayoral ha estat
un bon alcalde, però
tot arriba al final"

Carrizosa (Cs): "Molta gent
hem decidit no camuflar-nos
en el paisatge i donar la cara"
x.l.

CAMPANYA Jaime Gelada i Alejandro Fernández, dilluns a la Fonda Europa
GRANOLLERS. El president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, va visitar dilluns
Granollers per donar suport a la
candidatura de Jaime Gelada a
l’alcaldia de la ciutat. Fernández
va reunir-se amb una vintena de
militants i candidats de la comarca a la Fonda Europa i va confiar
que Gelada obtingui un bon resultat i una bona representació a
l’Ajuntament de Granollers.
“A banda del projecte muni·
cipalista tenim un bon candidat
que va més enllà de les sigles
de partit, que és capaç de tenir
el suport de persones que ha·
bitualment no voten el PP”, explicava Fernández. “Votar el PP
en l’àmbit municipal és votar
impostos moderats, a favor de
la seguretat ciutadana, el civis·
me, la cura de l’espai públic i la
convivència”, afegia. El president
del PP català també va destacar

la capacitat del partit d’arribar a
acords a nivell municipal –“més
de 200 des del 1983”–, i assegurava que “amb l’únic límit de
la constitució, la convivència
i la llei estem oberts a parlar
amb altres partits per arribar a
acords als municipis”.
Jaime Gelada, per la seva banda, destacava com a prioritats de
la seva candidatura la millora de
la seguretat i la policia de barri
–“perquè no volem que hi hagi
barris de primera i barris de
segona”–, així com la mobilitat, la
necessitat de crear un centre de
dia per a la gent gran i d’impulsar
polítiques s’ajuda als emprenedors. “L’etapa de Mayoral ha es·
tat bona, ha estat un bon alcal·
de, però tot arriba al final; porta
més de 30 anys i és moment de
canviar; hi ha altres partits que
tenim opció d’aportar coses en
positiu per a la ciutat”, deia. i x.l.

El partit carrega contra la presència d'insígnies polítiques als edificis
públics i acusa Mayoral (PSC) de connivència amb l'independentisme
Una sala Tarafa plena va acollir dimarts la presentació de les
23 candidatures de Ciutadans al
Vallès Oriental i Osona per a les
eleccions del 26-M. Són 16 més
que ara fa quatre anys, quan només van presentar-ne set, totes al
Vallès Oriental. L’acte va arrencar
amb la diputada al Parlament i veïna de Granollers Blanca Navarro,
qui va destacar el creixement "ex·
ponencial" del partit els últims
anys i va agrair la feina i dedicació
de les persones implicades en el
projecte de Ciutadans (Cs). “Sou
dones i homes valents que llui·
teu contra la confrontació que
generen els nacionalistes”, deia,
i animava els companys de partit
a treballar de valent per "sortir a
guanyar i tenir alcaldes i equips
de govern de Ciutadans".
Navarro també va fer referència
a la presència d’estelades i llaços
grocs als espais públics. “Els car·
rers i places no són dels separa·
tistes, són de tots els qui vivim a
la ciutat, de la mateixa manera
que els ajuntaments no han de
ser els altaveus del separatisme
ni una extensió de les seus dels
partits”, deia. Davant d’això, afirmava la diputada, “la papereta
taronja és la garantia del cons·
titucionalisme i l’únic compro·
mís amb la Catalunya real”.

"No penso marxar"
En la mateixa línia, el candidat a
l'alcaldia de Granollers per segona
vegada, Enric Meseguer, va lloar la
"valentia" de tots els companys
que "hem hagut d’aguantar que
ens insultin pel carrer, ens facin
escraches i ens llancin burilles
enceses", i va lamentar que hi
hagi gent que es plantegi marxar
de Catalunya. “Jo no penso mar·
xar; he nascut aquí, sóc català
i els meus fills també ho són!",
deia. En aquest sentit va carregar
contra l’independentisme, de qui
va dir que només aporta "fuga
d’empreses i de llocs de treball",
i contra l’alcalde Mayoral, "per te·
nir al balcó de l’Ajuntament un
llaç groc penjat, un símbol que
no ens representa a tots".
Manuel Losada, candidat a Parets i coordinador d'organització

x.l.

CIUTADANS El partit va presentar els candidats del Vallès Oriental i Osona
del partit a Barcelona Nord, també va destacar el creixement del
partit a la comarca –“en quatre
anys hem passat d’una sola sec·
ció comarcal a 20 agrupacions
locals”– i va indicar que “cal aca·
bar amb el bipartidisme i l’in·
dependentisme, amb el fet que
hi hagi ciutadans de primera i
de segona”.
Finalment, el nou president del
grup parlamentari de Cs, Carlos
Carrizosa, va explicar que “ha es·
tat Ciutadans qui ha aconseguit
que es vagin retirant les estela·
des i els llaços grocs dels edifi·

Navarro: "Sou dones i
homes valents que lluiteu
contra la confrontació
dels nacionalsites"
cis i espais públics”, i va afegir
que “la gent de Ciutadans hem
decidit no camuflar-nos en el
paisatge i donar la cara”. També
va reclamar “imparcialitat i neu·
tralitat” als mitjans públics catalans, com TV3 i Catalunya Ràdio, i
assegurava, en relació amb la possible participació de Junqueras i
Puigdemont en el debat de TV3 de
dimarts, que “hi ha gent que no
ens agenollem, i que quan re·
correm la vulneració de drets
dels processistes, guanyem”.
Carrizosa també va destacar que
en aquestes eleccions Cs presenta
204 candidatures que abasten el

Campanya

MESEGUER APUNTA
EL PROGAMA
PER A GRANOLLERS
Més enllà de la trobada entre els diputats Navarro i Carrizosa amb els candidats del Vallès Oriental i Osona, Enric
Meseguer, com a amfitrió, va desgranar
alguns punts del programa de Cs per
a la ciutat. Va indicar que “Granollers
s’està convertint en una ciutat dormitori amb un centre bonic i 16 barris
oblidats”, i va reclamar que la ciutat
sàpiga “atraure les oportunitats que
genera el Circuit i la Roca Village”.
També va apostar perquè l’Ajuntament
construeixi la residència per a la gent
gran sense esperar a tenir un acord signat amb la Generalitat i es va comprometre a crear llocs de treball, ampliar la
policia de proximitat, crear espais d’oci
a la ciutat, ampliar les ajudes als joves
i les famílies més desfavorides, treure
l’estació de mercaderies perilloses i reduir la contaminació atmosfèrica.

90% de la població de Catalunya,
i va preveure un èxit electoral del
partit perquè “sabem que hi ha
molta gent que no combrega
amb l’independentisme”. El diputat també va augurar un “canvi
de cromos i acords” entre ERC i
el PSOE després de les eleccions,
i per això va descriure el suport
a Ciutadans com “el vot útil del
constitucionalisme”. i x.l.

dj, 16 MAIG 2019

23

24

dj, 16 MAIG 2019

POLÍTICA LA FORMACIÓ INSISTEIX EN L'OPOSICIÓ FRONTAL AL PLA DIRECTOR DEL CIRCUIT

LA CANDIDATA DE GRANOLLERS EN COMÚ PRESENTA PROGRAMA

La CUP i la 'Fórmula Palou'
C.R.

MEDI AMBIENT Part de la candidatura cupaire a Palou
GRANOLLERS. La Crida per Grano-

llers-CUP-Alternativa municipalista s’oposa frontalment al Pla Director Urbanístic (PDU) del Circuit
de Barcelona-Catalunya, que preveu la construcció de noves pistes, un centre comercial, un parc
temàtic i hotels. Així ho reiteren
en un manifest en què qualifiquen
el projecte com "un monstre ge·
gant", l’expressió d'"un model
caduc i opac". La formació també denuncia interessos de JxCat i
equidistància d’ERC en el projecte,
així com el "contracte secret en·
tre el Govern i la Formula 1, un
acord vergonyós que costa 20
milions de dòlars", en referència
al contracte que vincula el Circuit
amb Liberty Media, l’empresa organitzadora de la F1.
Pep Medina, número 3 de la
candidatura, adverteix que "si la
CUP és present a l’Ajuntament
i és decisiva, proposarem que
aquest surti del contenciós per
defensar el PDU del Circuit i es
faci una moratòria urbanística
per sortir també del projecte de
la Generalitat".
La CUP considera que Palou és

Antoni Castellà
dóna suport a
Primàries al Casino
Granollers per la Independència Primàries Catalunya encetava diumenge
els actes de campanya al Casino amb
Antoni Castellà, Josep Manel Ximenis i
Anna Arqué. L'acte també va comptar
amb la intervenció dels granollerins Joan
Ricart, Carles Canet, Oriol Vila i M. Dolors
Rovira. D'altra banda, divendres (20 h)
la plaça Maluquer acollirà el passi del
documental Les set caixes, i diumenge
(12 h), a la plaça de la Corona, es farà un
altre acte de campanya amb un vermut i
una botifarrada per rebatejar la plaça. A
la tarda es farà una passejada pels punts
negres del paviment de la ciutat.

una peça fonamental de la plana
central del Vallès Oriental i que
és un àmbit massa agredit, ja que
més de la meitat del seu territori ja ha estat urbanitzat. Defensa
augmentar-ne protecció, superant
el marc del POUM i integrant-lo
dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). A partir d’aquí, el grup
proposa potenciar Palou com a
espai agroecològic que inclouria la
creació d’una universitat dedicada
als estudis de l’aigua i una xarxa
de consum agroecològic "per ali·
mentar la ciutat i contribuir, en
la mesura del possible, a la sobi·
rania alimentària".
El projecte del camp de futbol
ha estat un altre focus de debat els
darrers dies. Per a la CUP és una
infraestructura que s’hauria de
reubicar dins el nucli urbà. "Palou
no ha de ser només un parc o un
lloc d’esbarjo per a la gent de
la ciutat. És un espai natural en
el qual hi ha una biodiversitat
que no ens podem anar menjant
amb fets consumats i en funció
d’uns interessos molt particu·
lars que les generacions futures
no ens agrairan", apunta Medina.

jordi ganduxé

Encara en l’àmbit de territori
i mobilitat, la CUP elogia el dinamisme de la plataforma Integració Ronda i Sud, "que en un any
han aconseguit molt més que
els darrers 20 anys d’inacció
municipal i del Departament de
Territori". Per a la CUP s’imposa
l’elaboració d’un estudi de mobilitat que porti a reduir el volum de
vehicles a la ronda Sud, tot disminuint el nombre de carrils i afegint
places d’aparcament amb l’objectiu que acabi sent "un carrer més
de la trama urbana".

David Fernàndez, dimarts
La Crida-CUP farà dimarts (18 h)
a la Porxada l'acte central de campanya, que començarà amb una
intervenció poètica prèvia als parlaments (19 h) de les exdiputades
Gabriela Serra i David Fernàndez,
la regidora Maria Oliver i la candidata Raquel Poveda. D'altra banda,
aquesta setmana, la CUP també ha
organitzat tres dies un speaker's
corner per compartir idees sobre
la ciutat en diferents indrets: les
places de les Olles i de la Corona i
el carrer Sant Josep. CARLES RIOBÓ

Les Franqueses
LA SAL-CUP FARÀ UN ACTE
DE CAMPANYA AVUI, DIJOUS

(19.30 h) a la plaça de Can Font
de Corró d'Avall, amb el títol Ser
a l'Ajuntament, per fer què? amb
Eduard Navarro, Benet Fusté i
Roger Prims, regidors de la CUP de
Granollers, Cardedeu i la Garriga.
I divendres (19.30 h), al mateix lloc, el
pagès i activista Pep Riera i el pagès
de cultiu ecològic Xevi Safont-Tria
parlaran de com construir sobiranies.

toni torrillas

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA Araceli Orellana al centre cívic Jaume Oller

Orellana: "Cal obrir
una etapa de pluralisme
polític a la ciutat"
Granollers En Comú - En Comú
Guanyem ha encetat els actes de
campanya al centre cívic Jaume
Oller, on la candidata a l'Alcaldia,
Araceli Orellana, ha presentat les
principals línies del programa
electoral. Ho ha fet acompanyada
de bona part de la llista i de la diputada al Congrés Aina Vidal.
L'acte va encetar-se amb la
presentació de la llista per part
d'una jove simpatitzant d'origen
veneçolà que fa tres anys que viu
a Catalunya però "que no podrà
votar, quan tothom hauria de
poder participar en les elec·
cions de l'Ajuntament del seu
municipi", feia notar Orellana.
Abans de desgranar el programa
"de 58 pàgines plenes d'idees i
anhels", la candidata d'En Comú va
advocar per "una nova etapa a la
governança de la ciutat que re·
culli el pluralisme polític que té
Granollers, i que queda anul·lada
per la majoria absoluta". Orellana insistia en fer escoltar "la nos·
tra veu. Els granollerins no som
clients de l'Ajuntament", exclamava, i assegurava que la seva formació representa la gent mobilitzada pels drets laborals, per la PAH,
per les vagues feministes i contra el
feixisme, "gent que té clar que els
drets socials són fruit de moltes
lluites col·lectives".
Orellana destacava 14 punts
del programa –editats en un díptic–, en què els comuns reclamen
la reserva del 30% de l'aprofitament urbanístic per a la dotació
d'habitatge de caire social, com ha
aprovat Barcelona, i la regulació
dels preus de lloguer; consolidar
una xarxa ciclable urbana i periurbana; una administració pública
descentralitzada dins el municipi;
l'imminent pacificació del trànsit
rodat a la ronda Sud i l'esforç ins-

titucional i ciutadà per aconseguir
l'aprovació del projecte d'obres
del soterrament del ferrocarril; un
pla de reducció efectiu dels nivells
de contaminació ambiental; la remunicipalització dels serveis públics; una garantia plena dels drets
socials de tot el veïnatge; crear
nous aparcaments especialment a
la zona nord de la ciutat; ampliar
la plantilla destinada a la seguretat
pública, i aprofundir en la feminització de la gestió municipal.

El desacord amb Podemos

Orellana desitjava també "un can·
vi en les relacions de les forces
polítiques" i assegurava que "no
hem entès gaire que una nego·
ciació accelerada no fes possi·
ble una llista conjunta amb Po·
demos, quan jo vaig renunciar
a encapçalar-la", deia, tot i que
apuntava la voluntat de treballar-hi conjuntament.
Aina Vidal va cloure l'acte recordant la importància de totes les institucions i, en especial, els ajuntaments que "tenen moltíssim a dir
i a fer; i que han demostrat que es
poden fer polítiques públiques
diferents". Per això, assegurava, el
PP "es va inventar la LRSAL, una
mena de llei mordassa" per a les
administracions locals. M. ERAS

Més actes
GRANOLLERS EN COMÚ SEGUIRÀ
ELS ACTES DE CAMPANYA AQUEST
divendres (19 h) novament al centre
cívic Jaume Oller. Orellana parlarà
sobre Ciutat acollidora amb el
politòleg, consultor i cooperant
Max Cahner. Dimarts Granollers
també rebia la visita de la diputada
al Parlament Marta Ribas.
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JOSEP MAYORAL
“Hi ha projectes
que s'han de tancar
i que tenen, en bona
part, la meva marca”
Fill de forner i professor de l'Escola Municipal del Treball entre 1976 i 1987,
Josep Mayoral ha estat sempre acostumat al tracte de cara al públic.
Precisament aquesta proximitat ha estat un dels valors que li han
permès la continuïtat al capdavant del consistori. Aquesta serà la quarta
vegada que Mayoral es presenta com a candidat del PSC a Granollers.
Des de 1987 que ha estat a l'equip de govern, així com a la Diputació de
Barcelona –en va ser vicepresident primer de 2009 a 2011–. És alcalde
des de febrer de 2004, quan va substituir Josep Pujadas.
–Abans de presentar-se com a cap de llista
va reconèixer que havia dubtat. Per què?
–Tenia a veure amb l'entorn familiar. Ser alcalde comporta unes situacions que de vegades
són difícils de compatibilitzar amb la vida privada. L'entorn familiar em va fer pensar molt.
–Finalment decideix tornar a encapçalar
la llista del PSC, deia, per tancar alguns
projectes de ciutat.
–Sí, primer perquè amb la gent del carrer
havia tingut moltes converses que m'animaven a seguir. Els companys del grup municipal posaven sobre la taula la reflexió
sobre el moment polític i els projectes de
ciutat, i sobre la necessitat que Granollers
seguís tenint un paper important. I, la tercera, alguns projectes que estan en curs,
però que requereixen un impuls definitiu.
–Com el centre de radioteràpia, deia.
–El meu compromís amb l'Hospital Clínic i
aquest projecte requereix la meva presència. I parlàvem també de la residència de
gent gran, que ve acompanyada de més llits
de sociosanitari a l'Hospital General de Granollers. Perquè el que volem és que la residència aporti al nou edifici els llits que avui

hi ha a la residència d'Adolfo Montañá i, per
tant, treballem perquè la Generalitat faci el
sociosanitari que falta a la ciutat.
–De moment, però, la residència, de la
qual ja se'n parlava a l'anterior campa·
nya, continua sense iniciar-se.
–Aquest és un tema que es va conveniar
amb el govern de la Generalitat en l'època
del president Montilla i la consellera Capdevila, i que el govern del president Mas va
desestimar. Per això vam refer la proposta,
amb la inclusió de la possibilitat que l'Hospital hi aportés els seus llits, de manera que
la concertació de llits nous es pogués reduir
i fos més fàcil per a la Generalitat.
–Hi ha ajuntaments que inicien l'obra
mentre continuen la negociació per a la
concertació de places.
–Em sembla una mala pràctica, perquè cal tenir el compromís per saber com es finançarà
aquest servei, i quantes places la Generalitat
està disposada a concertar. A partir d'aquí
podem parlar d'inversions; tenim la reserva pressupostària per fer-ho, malgrat no ser
competència municipal. Recentment li he remès una carta al conseller El Homrani recor-

LA PEDRA DE L'ENCANT, A LA PORXADA. "Aquí hi havia hagut el mercat cada dia fins a l'an
el Mercat de Sant Carles. Els meus avis hi tenien una parada de pollastre i conill, en aque
es muntaven cada dia. I, per tant, aquí hi he estat moltes hores i és una part essencial de

VOTS 2011 (REGIDORS)

8.858 (13)

dant-li quina és la nostra voluntat, que inclou
aquests 60 llits de sociosanitari imprescindibles per la ciutat. El mecanisme que hem seguit és prou clar i l'hem anat negociant amb
diferents consellers i conselleres, i ningú no
ha assumit el compromís que li pertoca.
–L'altre projecte del futur mandat és el
mundial d'handbol femení de 2021.
–L'Ajuntament i el BMG van impulsar la celebració d'aquest mundial. Ara pertoca concretar-ho. Destaca que una ciutat de 60.000
habitants ha estat capaç d'organitzar els
tres esdeveniments esportius més importants de l'handbol –amb olimpíades i mundial masculí– i aquest és el salt endavant
definitiu de l'handbol femení al país.
–I tots aquest projectes no els podria tan·
car alguna altra persona del seu equip?
–Hi ha projectes que tenen un segell
d'equip, però alhora uns compromisos molt
personals assumits amb l'Hospital Clínic,
negociats amb la Generalitat, amb la selec-

VOTS 2015 (REGIDORS)

ció espanyola d'handbol o bé amb l'alcalde
d'Hiroshima. Són compromisos que requereixen aquest lideratge conegut i reconegut, i una ciutat que té garanties a l'entorn
institucional. Són projectes que tenen, en
bona part, la meva marca.
–Com la presència a Alcaldes per la Pau,
que no és un projecte que s'acabi en qua·
tre anys, però.
–Sí, però en el món del municipalisme per la
pau hi haurà dos moments importants en el
proper mandat: la constitució d'Alcaldes per
la Pau a Europa i la commemoració del 75è
aniversari de la bomba d'Hiroshima el 2020.
–Hi ha reptes importants en què no s'ha
avançat, com el cobriment de la via del
tren. Plantegeu alternatives per fer-ho
viable a curt termini?
–Nosaltres seguim mantenint que la cobertura de la via, especialment en el primer
tram, és viable i factible. Evidentment el
2010 hi va haver una sotragada econòmica
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xavier solanas

que va trencar qualsevol
equilibri entre les operacions urbanístiques i
la inversió que hi havia
d'haver. Però ara hem
demostrat que aquest
equilibri torna a existir;
i Adif torna a veure el
cobriment [més informació a la pàgina 4].
–Parlava de la crisi eco·
nòmica i que ara són
possibles coses que fa
uns anys no ho eren.
En aquest sentit, heu
recuperat la idea de
l'aparcament soterrat
a Roca Umbert.
–Efectivament. Fa 5 anys
no sortien els números i
ara els hem refet. Davant
l'augment de l'activitat al
mateix Roca Umbert i a
les instal·lacions esportives de l'entorn, a l'hora
de la voluntat de potenny 1968, quan es va fer
ciar una mobilitat a peu,
estes parades que
hem recuperat aquesta
e les vivències personals".
idea en un moment de
més capacitat inversora.
–Però serà l'Ajunta·
ment qui construirà el
pàrquing o es treurà a
concurs una concessió?
–El tema no està tancat, però l'Ajuntament
ha cregut sempre en la inversió pública com
un motor econòmic i de transformació de la
ciutat. Nosaltres no hem parat mai d'invertir, ni en els moments més difícils. En els
propers quatre anys estem en disposició de
poder invertir entre 36 i 40 milions d'euros.
–Quines són les principals inversions?
–N'hi ha moltes, però podem parlar de seguir l'eix del carrer Girona amb la reforma de
l'avinguda Sant Esteve. Hi ha inversions compromeses per mitjà de cofinançaments, com
les dues plantes de biomassa, la transformació dels elements patrimonials de Roca Umbert. També tenim compromís d'invertir en
la urbanització a l'entorn de futur centre de
radioteràpia. La residència tampoc no és una
inversió menor. Podríem seguir perquè hem
marcat un full de ruta per un procés de canvi,
amb nous reptes, com la mobilitat.
–Es continuarà invertint en la vianalitza·

0.209 (13)

ció de carrers?
–Sí, hi continuarem apostant. Per exemple,
des del carrer Sant Josep i fins al carrer del
Rec per convertir aquest espai de darrere el
Mercat de Sant Carles en un saló on passin
coses. Seguir amb la segona fase de la rampa mecànica del carrer Carles Riba. Però la
feina de priorització de les inversions la farem parlant i escoltat la gent.
–Precisament, l'oposició no està gaire
d'acord en què el govern escolti.
–Sap quants acords s'han produït al plenari
en solitari pel grup socialista? El 10%. Tots
els altres han comptat amb el vot d'altres
grups i documents transcendentals, com el
pla d'acció social i el pla de participació ciutadana, s'han aprovat per unanimitat. Més
del 30% d'acords s'han aprovat per unanimitat i això ens dóna una pista sobre com
funcionem. I no només hi ha aportacions de
grups, sinó que estem en permanent contacte amb la ciutadania i les entitats. Una cosa
són els titulars i l'altra és la realitat.
–Els temes mediambientals són un repte
important per a la ciutat, amb un índex
de contaminació alt.
–D'entrada, estem als 70.000 metres quadrats d'espais per a vianants continus, i esperem que en el proper mandat siguin entre
75.000 i 80.000. També hem fet una tasca
d'ampliació de voreres perquè els itineraris a
peu siguin fàcils. Millora de la xarxa ciclable

"Estem en disposició d'invertir
entre 36 i 40 milions durant el
proper mandat, amb idees com la
reforma de l'avinguda Sant Esteve"

i del transport públic, incloent la reclamació
de la connexió ferroviària de la R4 amb a R8.
Em sembla cabdal, per afrontar el debat entre
els dos vallesos, acordar com es connecten les
dues comarques, i és possible fent un bypass a
l'altura de Barberà. I una mirada molt nítida
cap a la transició energètica, amb les xarxes
de biomassa i les plaques fotovoltaiques que
ja s'han començat a instal·lar i que generalitzarem als sostres dels equipaments públics.
–Amb tot, caldrà més mesures per re·
duir la contaminació.
–Sí, però vull recordar que l'aire no té límits
geogràfics que es puguin marcar. Per això

hem impulsat que 17 municipis del Vallès
Oriental tingui una veu unitària, que s'expressa d'una manera clara en els plenaris
que promou el Departament de Territori i
Sostenibilitat. Estem a la taula sobre l'aire i
hi tenim lideratge. Reclamem, precisament,
lideratges clars i que el govern del país assumeixi les seves responsabilitats. L'aposta ferroviària és la que ens ha de permetre
canviar la mobilitat; i és imprescindible que
els dos vallesos tinguin una visió unitària
respecte a la lluita contra el canvi climàtic.
–Un altre repte de ciutat és l'accés a l'ha·
bitatge, cada cop més difícil.
–Els darrers anys hem invertit al voltant de
tres milions d'euros en programes com la
compra d'habitatge per augmentar el parc
públic municipal, l'acompanyament de persones que cerquen l'emancipació i l'ajut
a qui posa habitatges a la borsa de lloguer
municipal. Són accions concretes, però cal
recordar que hi ha dues administracions
que tenen competències i miren cap a un
altre costat. Per tant, reclamarem lleis que
permetin acotar els preus del lloguer i una
acció dels ajuntaments per lluitar contra els
habitatges buits. Hem fet accions, però ens
trobem sempre amb els tribunals i no podem avançar. I alhora reclamem a l'Estat i la
Generalitat que tornin a invertir en habitatge de protecció social, i en rehabilització del
parc d'habitatge. Fa anys que no veiem subvencions. I cal que la Generalitat ens confiï
la gestió dels seus habitatges socials, perquè
ho farem millor i respondrem més ràpid.
–Però, a més de reclamar, des del món
local també es pot continuar actuant.
–Per això també tenim dos projectes de
pisos de protecció oficial de lloguer: un a
la Font Verda i l'altre al barri de l'Hostal.
Serien 30 habitatges que ajudarien, acompanyats de la compra que anem fent d'habitatges aprofitant el dret de retracte.
–I la promoció de l'ocupació suposo que
continua ben present a l'agenda.
–Volem seguir acompanyant el sector que
té més dificultats d'accés al mercat de treball, i ho farem mantenint els plans d'ocupació –volem generar 400 llocs de treball–.
Estem encallats en 3.500 aturats i aturades,
molts d'ells majors de 45 anys. Per això volem treballar perquè ningú quedi enrere.
–La segregació escolar, sovint en el de·
bat, també és un tema pendent.
–Hem de promoure projectes educatius a

Escola d’educació
i residència canina
conductcan
93 433 06 50
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A conductcan, oferim un servei personalizat i adaptat 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?”

cada centre, capaços de treballar en xarxa.
Cal fer costat a aquestes iniciatives i reforçar
els projectes i la qualitat del sistema educatiu de la ciutat. També hi ha elements de futur a tenir en compte, i sempre d'acord amb
la comunitat educativa, pensem en convertir
l'escola Ponent en un institut escola i alhora
creiem que és molt important ampliar l'escola Joan Solans, i per això ens hem ofert a
la Generalitat per fer-ne el projecte executiu.
–Hem parlat de molts projectes iniciats
i d'un continuisme, que l'oposició titlla
de manca d'imaginació i d'estancament.
–Si no és imaginatiu portar el centre de radioteràpia a Granollers ja m'explicareu què
és imaginació. És una proposta que preci-

"La nostra capacitat d'escoltar
i de generar projectes va més
enllà de les sigles i té la ciutat
i els veïns com a protagonistes"
sament ve del treball de suma i diàleg. Nosaltres sempre fem programes de mirada
llarga; no ens movem per cicles electorals
perquè la ciutat no para perquè hi hagi eleccions. Fem una mirada a 10 anys i per això
podem parlar de continuïtat. I si es mira el
programa d'aquest mandat, hi ha coses bastant diferents a les de fa 4 anys, perquè nosaltres tenim un equip que escolta i que té
una relació permanent amb la ciutadania. I
quan fem el programa de govern fem permanentment un porta a porta a la ciutat, i taules
de reflexió. I, per tant, fem projectes col·lectius, i els processos de transformació tenen
itineraris molt llargs i necessiten continuïtat, govern sòlids, forts i creïbles que puguin
tancar negociacions complexes i ambicioses.
I aquesta és la situació de Granollers.
–Creu que el PSC, doncs, renovarà la ma·
joria absoluta?
–La gent coneix el nostre compromís, la
nostra capacitat d'escoltar i de generar projectes que van molt més enllà de les sigles
i que tenen com a protagonistes els granollerins i granollerines.
–I si cal un pacte de govern?
–En tot cas, nosaltres llegirem els resultats
electorals. La nostra prioritat és parlar amb
la gent. i m.E.
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ÀLEX SASTRE
“La majoria absoluta
va en detriment
del debat polític i de
la salut democràtica”
Regidor des de 2011, Sastre encapçalava la llista de CiU a Granollers per
primer cop el 2015. Després de múltiples canvis al partit, l'actual portaveu
del PDeCAT es presenta novament amb la marca Junts per Granollers.
Llicenciat en Química i professor de secundària en excedència de
l'Escola Pia de Caldes, aquest granollerí de 35 anys ha dedicat els darrers
tres anys al projecte de ciutat del seu partit compaginant-ho amb la
presidència comarcal del PDeCAT, un càrrec que va deixar l'estiu passat
arran de la seva imminent paternitat –és pare de dos bessons–. Històric
de l'òrbita convergent a Granollers, va començar a militar a CDC el 2003
i, entre 2006 i 2012, va ser membre del comitè executiu nacional de la JNC.
–Quan va presentar la seva candidatura
va dir que vol “modernitzar Granollers”.
No és modern Granollers?
–No és que ho sigui o no. Però nosaltres tenim un equip de govern que, amb variacions,
ha governat la ciutat els últims 40 anys, i la
persona que hi està al capdavant va ser regidor per primera vegada en fa 36. Per tant,
acaba imperant un govern que gestiona la
ciutat de tal manera que el debat polític quedi el màxim de reduït possible perquè, amb
un debat obert, el risc electoral s’incrementa. Es deixen passar moltes sinergies, moltes
oportunitats i molts reptes. Això ens porta a
una ciutat de tastets, on hi ha una mica de
tot, però molt de res, no fos cas que...
–El govern, però, parla sovint de diàleg.
–Però n’hi ha molt poc. El debat polític no és
només entre els partits, és molt més de fons.
Ens trobem que, com que aquest debat ha
quedat molt esmorteït per aquesta majoria
absoluta, la ciutat ha anat quedant orfe de
dinamisme polític. I aquí hem acabat parlant
d’una persona i això és molt poc beneficiós

per la democràcia a la ciutat.
–Li hem sentit dir molts cops que cal tor·
nar el protagonisme a la ciutat, sobretot
quan s’estava pendent de si Josep Mayo·
ral es presentaria o no a les eleccions.
–Jo vaig ser molt àcid amb això perquè, per
a mi, és un insult a la ciutat i a la seva salut
democràtica quan l’únic debat polític era
aquest si una persona que fa 36 anys que és
a l’Ajuntament hi vol continuar o no.
–Insisteix molt en aquesta idea, però l’ex·
periència també pot ser un valor, oi?
–Entre l’experiència, que és un requisit indispensable per ser alcalde d’una ciutat com
Granollers, i la perpetuació durant 36 anys
a l’Ajuntament, hi ha un marge molt ampli.
Hem arribat a un punt que pesen més els
frens que imposa aquesta situació que no
pas els avantatges que pot tenir. Nosaltres
combinem una experiència i coneixement de
la ciutat –a més del meu període de regidor,
venim d’una tradició llarga al consistori–,
però no tenim aquest inconvenient que és
portar dècades a l’administració municipal i

PARC DEL CONGOST. "Haguéssim pogut triar qualsevol espai verd perquè creiem que
un dels dèficits que té la ciutat. Però el del Congost és el que entronca amb una zona
senta el Granollers més verd, que ens porta a Palou. Un dels reptes més grans que té
mitjàtermini és la sostenibilitat, el medi ambient, la lluita contra el canvi climàtic i la co

VOTS 2011 (REGIDORS)

4.458 (6)

acabar funcionant només d’inèrcia.
–I per potenciar el debat què cal fer?
–La primera cosa que crec que és indispensable perquè hi hagi un debat polític ric a la
ciutat és que no hi hagi governs monocolors.
No creiem que una majoria absoluta sigui
bona per a la ciutat; Granollers no em sembla
que sigui una ciutat monocolor. El fet d’obrir
la participació democràtica del govern de la
ciutat, això sol ja farà que el debat s’ampliï.
Ara, per molt que els partits a l’oposició tinguem propostes alternatives, ja sabem que
no es duran a terme, excepte si el govern vol.
–Quins debats troba a faltar?
––Cal emprendre reptes amb una mica de
controvèrsia. Granollers hauria d’estar liderant una estratègia de debat conjunt entre
els dos vallesos. El debat territorial hi és en el
conjunt del país. Existeix una ciutat de Barcelona i municipis que es plantegen com ha de
ser l’àrea metropolitana. Granollers no participa de cap d’aquests debats. Potser això no

VOTS 2015 (REGIDORS)

és una bona opció, però cal debatre-ho.
–Quan parla d’enfortir la capitalitat tam·
bé s’hi inclouen aquests aspectes?
–Correm el risc de quedar-nos subjugats a
Barcelona i esdevenir una ciutat dormitori.
Precisament, Ada Colau proposa fer un salt
a la segona corona. Per tant, o enfortim el
nostre perfil com a capital o teixim un debat territorial alternatiu a aquest, o no ens
n’adonarem que serem una ciutat de la segona corona metropolitana de Barcelona igual
que altres ciutats d’aquest entorn.
–I això passa per enfortir relacions amb
la conurbació de Granollers?
–Hi passa indestriablement. Si agafem el Gran
Granollers –el que té les Franqueses, Canovelles i la Roca en el seu entramat urbà– i comencem a teixir complicitats –que no vol dir, fer
una opa hostil, eh!–, tindrem una massa crítica
que ens permetrà entrar en els debats territorials amb una bona posició. És evident que hi
hem de cooperar molt més i competir-hi gens.

3.7
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CANDIDATS A GRANOLLERS (III)
xavier solanas

–Parlant de ser una ciutat dor·
mitori, l'increment de preu de
l'habitatge i l'expulsió de Bar·
celona també hi influeix.
–L'habitatge és un dels reptes
–juntament amb l’envelliment
de la població i l’increment de
les persones amb malalties mentals– que a nivell social seran
més importants. Cal regular els
preus del lloguer a través d'incrementar l’oferta. Per fer-ho,
des de l’administració pública,
hi ha tres maneres: Granollers té
molts pisos buits que necessiten
una actualització i l’Ajuntament
podria ajudar a fer-ho a canvi
que es posin a disposició de la
borsa de lloguers social durant
un determinat temps; l’Ajuntament pot comprar habitatge i
aquí anem un pèl tard perquè
durant molt de temps –que els
preus del mercat estaven baixíssims– no es va fer malgrat ho
e aquest és
proposàvem; i cal reactivar les
que reprepromocions d’habitatge públic.
la ciutat a
–Parlava també de l’envelli·
ontaminació".
ment i de les persones amb
malalties mentals.
–Constatem que cada cop més hi
ha un increment de persones que
es veuen afectades per malalties
mentals i això continua sent un tabú i les
persones que les pateixen continuen tenint
problemes per insertar-se a la societat. Per

740 (4)

tant, proposem que Granollers sigui pioner
en aquesta qüestió.
–Relacionat amb envelliment… La resi·
dència com es pot tirar endavant?
–Quan coneixes altres experiències fora de
Granollers, veus com la Generalitat tanca
acords precisament per concertar un nombre de places i l’Ajuntament té l’acord per
començar la construcció. Per tant, no ens estem inventant res. És cert que és competència de la Generalitat, però l’Ajuntament haurà de prendre el lideratge de la construcció.
–Vol dir que el tema de la concertació de
places és una excusa de mal pagador?
–“Les places s’han de concertar amb la Generalitat, però els recursos han de ser d’origen
municipal”. Aquesta frase no és meva, sinó
de l’alcalde Mayoral fa 4 anys. És a dir, que
aquesta és la manera de fer-ho. Excusar-se en
els altres no és la solució, una cosa que també
fa sobre el cobriment de la via del tren.
–Aquest és un tema més complex, però.
–Sí, però la setmana passada Sant Feliu de
Llobregat va pactar amb Adif els fons per al
cobriment de la via del tren –i va signar el
conveni el mateix dia que Granollers, ara fa 12
anys–. Hi ha alguna cosa que aquests municipis estan fent, i el govern granollerí no. Granollers té moltes línies traçades en el mapa
que no s’executen i aquest és un projecte que
suposa molta inversió. Si 13 anys després no
hem pogut fer res, per què no ho replantegem
i fem un projecte més abastable? Per què no
mirem punts on és relativament més fàcil o
interessant superar la via del tren?
–Com ara?

–Per exemple, el parc Torras Villà, que ha
de saltar la línia del tren i connectar-se amb
el petit parc de la Font Verda; i això és més
factible. O bé, on hi ha el camp de futbol del
carrer Girona, que està darrere d’un edifici
i de la via... per què no superem la via i que
s’entri al camp des de la Font Verda?
–Però vostès estaven d’acord en traslla·
dar el camp de futbol a Palou.
–Doncs, miri, hem canviat d’opinió! De vegades un té idees preconcebudes, però hem
parlat amb arquitectes i urbanistes, i ens han
fet veure que potser ens hauríem de repensar
que en un espai del centre de la ciutat on hi
ha un equipament diferent de tot el que hi ha
potser és interessant mantenir-lo i repensar

"Per què no mirem de cobrir la via
del tren en punts on sigui més fàcil
o interessi més com el parc Torras
Villà i el camp del carrer Girona?"

l’entorn i revaloritzar-lo. Un té la sensació que
ho acabarem traient i posant-hi carrers iguals
que els que hi ha per sobre i per sota, i perdrem un punt de singularitat de la ciutat. Això
òbviament no és eximent que potser falta un
camp de futbol, però no s’ha de fer a Palou,
sinó a la zona sud del parc Firal perquè és un
espai connectat per la zona esportiva de la
ciutat. I resol millor tot el problema de mobilitat que es podria generar.
–I parlant de mobilitat… vostè és usuari
de la bicicleta. Granollers és ciclable?

–Sí, he fet un canvi de mentalitat. Cal acompanyar molta gent a què facin aquest canvi, i se’ls hi ha de posar fàcil. Hi ha qui no
s’hi atreveix perquè ho veu insegur. Això
hem de treballar-ho. El que té poc sentit és
dibuixar un carril bici a dos mesos de les
eleccions, i això implica uns veïns que no
van ser avisats i això genera animadversió
contra la bicicleta.
–Quines perspectives electorals teniu?
–Nosaltres volem governar la ciutat i la nostra prioritat és canviar l'actual equip de govern, per necessitat democràtica. Voldríem
un govern de les forces independentistes, i
això és viable, perquè les forces independentistes ara sumem 9 regidors. La majoria absoluta està en 13, no estem tan lluny. Si hi segueix havent una majoria absoluta anirà en
detriment del debat polític de la ciutat i de la
salut democràtica, i ho notarem durant anys.
–I us seria fàcil governar amb la CUP?
–De fàcil no hi ha res en aquesta vida. Però
no és normal que es governi sense baixar de
l’autobús, sense patir per una votació, sense haver de negociar res. Això és més negatiu per la ciutat que dos partits antagònics
que s’hagin d’asseure i posar-se d’acord.
–Amb el PSC també us hi podríeu asseure.
–Jo només tanco portes amb aquells partits
que no tenen un projecte polític a la ciutat i
que l’únic que volen és la liquidació de l’autogovern de Catalunya. i montse eras
Podeu llegir totes les entrevistes
íntegres als candidats a

somgranollers.cat/entrevistes
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ECONOMIA

La UEI celebra aquest dijous la 7a Nit Empresarial

Accelera el creixement

Avui, dijous (20.30 h), se celebrarà al restaurant Mas de Sant Lleí de
Vilanova del Vallès la 7a Nit Empresarial - Premis UEI 2019, un acte
adreçat al món econòmic, industrial, comercial i social de la comarca
en què es lliuraran els Premis UEI com a reconeixement públic de l'esforç,
la constància i la capacitat d'adaptació i superació diària de les empreses.

El 3 de juny acabarà el termini perquè les pimes
puguin inscriure's a Accelera el creixement, un
programa de suport a empreses amb alt potencial
de creixement. Durant 9 mesos, les pimes rebran
assessorament d'experts en gestió empresarial.

EMPRESES ELS TREBALLADORS RECLAMEN L'ELIMINACIÓ DE LA DOBLE ESCALA SALARIAL I REDUIR ELS DIES LABORABLES A L'ANY

La plantilla de Befesa convoca
vaga indefinida a partir de divendres
arxiu

LES FRANQUESES. El comitè d'em-

presa de Befesa Aluminio, situada
al polígon Pla de Llerona, ha decidit convocar una vaga indefinida
a partir de divendres per "l'acti·
tud de la direcció de l’empresa
d’utilitzar pràctiques abusives
i de xantatge per imposar una
política de relacions laborals
retrògrada". El comitè d'empresa,
amb 3 delegats d'UGT i 2 de CCOO,
està pendent d'una reunió de mediació amb la direcció que s'ha de
celebrar aquest dijous al migdia
al Departament de Treball, sobre
la qual tenen poques expectatives d'acord perquè el conflicte,
asseguren, "ja fa dos o tres anys
que dura", "ja hem tingut algun
contactes sense èxit" i perquè "el
tema del calendari laboral està
pendent de resolució judicial".
Entre les reivindicacions de la

Pimec facilita el
registre horari a
pimes i autònoms

Jornades per
a emprenedors
a les Franqueses

La patronal de la petita i mitjana
empresa de Catalunya Pimec ha
posat en marxa aquesta setmana
per als seus associats una plataforma online per facilitar a les micro,
petites i mitjanes empreses i els
professionals autònoms puguin
aplicar la normativa que obliga els
negocis a tenir un registre de l’hora d’entrada i de sortida de tots els
seus empleats, una mesura obligatòria a tots els centres de treball
des de dilluns passat. "L'eina és
una solució gratuïta a disposició
dels associats a Pimec per donar
resposta a la necessitat de con·
trolar els horaris de les jorna·
des laborals", diu el director de
Tecnologia i Innovació de Pimec,
Andreu Bru. "Es tracta d’una apli·
cació tecnològica 100% cloud,
accessible tant des de disposi·
tius mòbils –smartphones i tau·
letes– com des d’un ordinador
personal, d’ús senzill i que re·
cull les dades necessàries que la
mesura requereix", afegeix.

Els ajuntaments de les Franqueses, l'Ametlla, la Garriga, Figaró,
Canovelles i Tagamanent organitzen per 6è any les jornades formatives per a emprenedors i empreses. Són sis sessions que parlaran
de la captació de clients o el posicionament a Google entre d'altres.
Les jornades arrenacaran dimarts
a Can Ribas a les 9 h amb la sessió
El viatge d'emprenedors i les emocions (Mercè Castro), seguida a les
11 h de Com ser un bon venedor si
mai no ho he sigut? (Carol Isla) i a
les 12.30 h de Com captar els primers clients? Coneix tot el que el
màrqueting digital t'ofereix (Josep
Carrizo). Dimecres (9 h) hi haurà
la sessió Creativitat per emprendre
(Arantza Uriarte), a les 10.30 h.
Autònom! T'expliquem el que ningú
t'explica (Yolanda Presa) i a les 13
h Com fer que Google em posicioni
(Àngel Fulquet). L'activitat és gratuïta però cal confirmar la presència a dinamitzacio@lesfranqueses.
cat o al 93 844 30 40.

BEFESA El conflicte afecta uns 60 treballadors dels 90 que té la planta
plantilla hi ha l'eliminació de la
doble escala salarial, la revisió de
determinats plusos que només
cobren alguns treballadors i la millora de les mesures de prevenció,

p.c.

Nova benzinera al polígon Pla de Llerona
La cadena de benzineres de baix cost Petrolis Independents SL, franquícia
de Petro 7, ha obert una nova estació de servei al polígon Pla de Llerona,
a la cantonada dels carrers França i Luxemburg. Petrolis Independents és la
primera empresa de benzineres de baix cost que tributa tots els seus impostos
a Catalunya i destina una part dels beneficis a projectes que treballen
perquè el país assoleixi la independència. Aquesta benzinera és la novena del
grup, que a la comarca té una altra estació de servei des de 2014 a l'Ametlla.

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

ja que "en temes de prevenció
no és precisament una empresa
modèlica", assegura Fidel Corón, responsable d’Indústria de
CCOO del Vallès Oriental-Mares-

me-Osona. Els representants dels
treballadors també critiquen que
"l'empresa amaga casos d'acci·
dents laborals" i rebutgen que
"no es lliuri un calendari de tre·
ball a la plantilla si no s'accep·
ten mesures unilaterals com a
aplicació de flexibilitat". A més,
afegeixen, "el calendari labo·
ral que planteja la direcció és
de 240 dies laborables a l'any,
mentre que segons el conveni
no haurien de passar de 226".
El conflicte laboral afecta especialment uns 60 treballadors dels
90 que hi ha a Befesa, que són els
operaris de producció de la planta
de reciclatge d'alumini. Si no hi ha
acord en la reunió d'aquesta setmana al Departament de Treball,
la plantilla iniciarà una jornada de
vaga indefinida divendres a partir
de les 6 del matí. i x.l.

654 80 76 11

TURISME

Green Indoor
Park s'adhereix
al Compromís
Biosphere
LES FRANQUESES. L’empresa Green

Indoor Park, a més de l'Ajuntament
de Caldes de Montbui i set empreses més de Cardedeu, Gualba, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria
de Martorelles i Vallromanes, són
les firmes i entitats de la comarca
que enguany s'han adherit per primer cop al programa Compromís
per la Sostenibilitat Biosphere,
que té l'objectiu d'implementar
una gestió més sostenible en tots
els agents d'una destinació turística. El programa, gestionat al Vallès Oriental pel Consell Comarcal,
compta actualment amb 32 distincions al territori. Durant els mesos
d’abril i maig s’han fet dues sessions de formació per a les empreses
i entitats turístiques que aquest
2019 s’han adherit per primer cop
al programa, i ha arrencat així la
3a edició d’un programa basat en
la formació, els plans de millora
contínua i el treball per a la millora
de les destinacions turístiques. El
Compromís per la Sostenibilitat Biosphere és un programa desenvolupat per la Diputació de Barcelona
i la Cambra de Comerç.

L'Associació de
Mitjans es reunirà
a Granollers al juny
L'Hotel Ciutat de Granollers acollirà el divendres 14 de juny la 22a
assemblea de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació
(AMIC) com a patronal que aplega
356 mitjans de comunicació associats, amb una presència important tant de mitjans impresos, 147,
com de digitals, 209. De les 356
capçaleres associades, pràcticament la totalitat de les més importants estan auditades per OJD (en
total són 198 mitjans auditats), fet
que potencia el rigor en les dades
dels mitjans. Durant la sessió, els
editors compartiran la feina feta al
llarg de l’any des de l’AMIC i s'abordaran les propostes de futur per
millorar els serveis que ofereixen
als professionals del sector.
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OPINIÓ

Ficcionant
el Vallès

Editorial

MALALTS INVISIBLES
Les síndromes de fibromiàlgia i fatiga crònica són d’aquelles malalties que
costen de visualitzar i que part de la societat encara estigmatitza. A banda,
del dolor i tots els símptomes relacionats, els pacients han de patir en molts
casos periples d’anys d’incomprensió i de visites de metge en metge fins
que no aconsegueixen un diagnòstic que confirmi que tot allò que pateixen
no és fruit de la seva imaginació, com de vegades se’ls ha acusat, fins i tot
per part d’algun professional sanitari. Tota aquesta odissea es tradueix en
frustració dels pacients, que un cop diagnosticats han de polimedicar-se
sense que això sigui una solució per a una malaltia crònica de la qual encara
se’n desconeix la causa.
Diumenge se celebrava el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, una oportunitat
per conèixer més aquestes malalties invisibles però reals i reivindicar més
recursos per recerca i formació de metges i la resta de personal sanitari.

El 26-M obrim una nova etapa
ARACELI

ORELLANA

Candidata de Granollers En
Comú- En Comú Guanyem

G

ranollers es juga, el proper 26
de maig, el govern municipal
per als propers quatre anys.
Efectivament, aquesta situació,
la de tenir el govern local en joc, es dóna a
tota Catalunya i tot l’Estat, ja que els eleccions locals se celebren de forma simultània
a tots els municipis. També hi ha, aquell
dia, eleccions al Parlament Europeu, contesa en què donem suport, fem campanya
i demanarem el vot a per l’Ernest Urtasun.
Però volem parlar, ara i aquí, de Granollers, la nostra ciutat, on nosaltres proposem que cal obrir una nova etapa que reculli
el pluralisme polític que a la ciutat es viu i
que ha quedat absolutament desdibuixat en
el pla institucional, en els anys de majoria
absoluta del PSC. Amb aquesta fórmula de
de la majoria absoluta només una visió de la
ciutat ha imperat i totes les altres, cadascuna
d’ella amb el seu valor i els seus valors, amb
els seus neguits, amb la seva representació
al consistori, o sense, s’han vist –a la pràctica– multiplicades per zero, és dir, anul·lades davant l’evidència que en les votacions
de cada darrer dimarts de mes, al ple, els 13
vots de l’equip de Mayoral no podien tenir,
en cap cas, cap opció alternativa viable.
Una nova etapa en la governança de la
ciutat és possible i nosaltres volem serhi, dir-hi la nostra, tenir l’oportunitat de
plantejar propostes, tenir un paper significatiu i operar amb normalitat en l’escena

política local, ja que no tenir escons al ple
equival a tenir moltes dificultats d’intervenir efectivament, malgrat es disposi de
bona voluntat i es tinguin bones idees.
Una nova etapa en les relacions de les forces polítiques del nostre espai polític també
és més que necessària, ben aviat, per què des
de Granollers en Comú no hem pogut compartir plenament la decisió de presentar-nos
de forma separada, cosa que creiem que no
ens beneficia gaire i perquè no hem entès
massa que una votació accelerada negués
l’oportunitat de la candidatura conjunta, un
cop jo mateixa vaig oferir la meva disposició
a no ocupar el número 1, sinó el 2, que, en
teoria era l´únic escull per decidir presentar-nos plegades. Faltaven encara més de 10
dies per comparèixer a la Junta Electoral a
registrar les candidatures. Cap retret, cap, a
l’opció que es va imposar (llistes separades)
però sí dir ben clar i alt que no era la nostra
opció, que no la va ser mai i que el dia 28 de
maig, 48 hores després de tancar-se les urnes, ens agradaria poder tornar a parlar-ne.
Obrim una nova etapa en què les polítiques municipals es vegin tenyides de participació ciutadana, des del moment que es
plantegen de forma inicial, quan es deliberen
i quan es voten, fins al moment que s’executen i fins i tot després, quan s’avaluen i quan
es rendeixen comptes davant la ciutadania.
No volem una participació ciutadana pensada per cobrir l’expedient, volem un estil de
govern plenament participatiu, amb voluntat de recollir el pluralisme social i polític.
Només així tenen ple sentit, per a Granollers en Comú, totes les polítiques municipals. Ens juguem Granollers fins al
2023. Obrim una nova etapa.

CLARA M. CLAVELL
Periodista cultural

PRIMERA CITA

V

aig arribar deu minuts abans
a la cita que feia tant sols dues
hores que havia programat
amb la meva amiga virtual: la
Mar. Estava nerviós. Era la primera vegada que quedava amb algú que no havia vist
abans. Traspassar la pantalla i tenir-la davant em feia impressió.
La Mar semblava una dona molt atractiva. M’havia enviat un parell de fotografies
de les darreres vacances i resultava exuberant. A mi em feia vergonya passar-n’hi de
meves. Feia uns mesos que m’havia deixat
molt i el cabell em començava a clarejar,
tot i així, vaig enviar-n’hi una de feia un
any, perquè no fos dit.
Vaig arribar a Granollers. Ella vivia prop
del Teatre Auditori, un edifici tot estrany
que per les seves dimensions feia pensar
que sí, que era el teatre principal de la ciutat. Mai havia estat a Granollers però hi havia passat moltes vegades quan treballava
a Caldes i agafava la C-17, des de Vic.
Feia tres setmanes que després de contactar per aquella pàgina de contactes, ens
havíem intercanviat els números de telèfon. Parlàvem cada vespre, abans d’anar a
dormir. Per mi era la pitjor hora del dia i
agraïa tenir aquella “falsa companyia” que
trencava el silenci tant incòmode quan
arribava a casa i no hi trobava ningú per
encetar una conversa. Feia dos anys de la
separació amb l’Anna i des d’aleshores,
l’única companyia femenina havia sigut
la meva mare que venia a dinar algun diumenge. Apassionant...
Em vibra el mòbil, que tinc a la butxaca.
Missatge de la Mar. “Ja arribo. Cinc minuts”.
Em trobo a fora del teatre i entro al vestíbul. Tot i no haver-hi cap funció, hi trobo
un bar que intueixo que és el que m’ha citat. L’atmosfera és agradable: una noia llegeix a una de les taules, un parell de nens
acaben de berenar mentre la seva mare els
observa orgullosa i tres dones grans s’ex-

pliquen el dia fins que m’observen arribar.
M’assec a una taula enganxada al mirall
que cobreix tota la paret i que reflexa tota
la barra. No em cal corroborar el nom del
bar, que segons m’han dit es diu El Gato
Verde, perquè a tot l’espai hi ha diferents
manifestacions artístiques, com coixins en
forma de gat. M’agrada aquest lloc. No té
mal gust aquesta dona.
Em suen les mans. Un noi se m’acosta i
em demana què vull prendre. “Espero una
amiga”, contesto. Aprofito per anar al lavabo abans no arribi ella. Pixo. Em rento
les mans i em refresco el clatell. Em miro
al mirall. No faig mala cara però no sé si
li agradaré. Em sento com un adolescent i
tingués la primera cita amb alguna noia de
la classe que em fa gràcia.
Surto del lavabo i torno a la taula on
m’havia assegut, que continua lliure.
“Fede?”, sento que pregunta una veu d’una
dona d’uns 40 anys. Em giro i és ella. Cabells curts. Morena. Vestit de flors i vambes. El seu estil modern i juvenil em fa sentir més carca encara.
“Sí. Tu ets la Mar?” pregunto amb el millor dels meus somriures. Afirma amb el
cap i seiem un davant de l’altre.
El noi d’abans torna a la nostra taula i
demanem dos cafès i dues aigües. La Mar
és molt guapa. Més que a les fotos. Tinc la
sensació, però, que ella no pensa el mateix
de mi. “Ho has trobat bé?”, em pregunta.
“Sí, molt bé”, responc esperant que el noi
deixi els cafès i les aigües a la taula.
No sé com encetar conversa i sembla
que ella tampoc. És tot molt més fàcil darrera la pantalla com fèiem cada vespre.
Finalment ella em pregunta que faré el
cap de setmana però amb la certesa que
no voldrà participar dels meus plans, com
una possible caminada al Tagamanent o
tastar la carta del nou restaurant que han
obert a la plaça Major de Vic.
La cita dura 47 minuts. Pago a la barra el
que hem pres i ens fem dos petons amb la
certesa que seran els primers. I els últims.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN
Un airbus passant a 300 m d’alçada de
zones poblades com Llinars, Cardedeu,
Granollers, Montmeló i Parets. Estigueu
tranquils... que quan hi ha petrodòlars pel
mig ens passem la seguretat aèria pel
forro i el que faci falta per la Formula 1
dels collons. #noensvendreulamoto

Tots els semàfors de la ronda sud
apagats al servei de l’amo del circuit de
Catalunya i en contra dels habitants de
Granollers. Aquest és el futur de
@granollers oi @MayoralAlcalde?
Gràcies per prioritzar el pas de vehicles
i ajudar contra l’escalfament global.

@charliehihat

@IntegracioRonda

somlesfranqueses@diarisom.cat
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OPINIÓ

Les pimes i l’endemà d’eleccions Parlem de… Joc de trons
DANIEL

BOIL

President de Pimec
Vallès Oriental

A

vui és 28 d’abril, dia d’eleccions generals. Sóc a casa, s’ha
fet de nit i estem veient en família els resultats electorals a
Catalunya. Penso en les 100.000 empreses sòcies de Pimec (petites i mitjanes
empreses, autònoms i petits comerços de
proximitat) i, especialment, en les 4.500
empreses sòcies del Vallès Oriental i em
pregunto què passarà demà.
Segur que cadascun dels nostres empresaris i empresàries ens llevarem ben
d’hora, ben d’hora, com cada dia, per
trepitjar el carrer i aixecar les persianes
del nostre negoci, en un gest de treball
constant, persistència, i respecte (molt de
respecte) per la nostra feina, pels nostres
clients, pels nostres treballadors i pels
nostres proveïdors i col·laboradors.
En aixecar la persiana lluitarem per
defensar la dignitat dels nostres negocis,
malgrat l’abusiu preu de l’energia, la insuportable manca de normativa sancionadora contra la morositat, les excessives
traves burocràtiques i obligacions formals, les baixades de preus continus per
una competència ferotge, i la manca de
perfils professionals qualificat per cobrir
les necessitats de llocs de treball que no
s’acaben de solucionar.
Malgrat totes aquestes dificultats, les
pimes catalanes continuarem lluitant per
la defensa dels nostres drets per cobrir els
nostres objectius, sumant esforços i complicitats, amb mirada llarga.
Per això, és tan important –vital, diria–
que la nostra organització creixi en nombre d’associats. Al Vallès Oriental Pimec
ara és l’associació empresarial més repre-

En moments de creixement
de l’autoritarisme, la suma
de tots els demòcrates ha de
garantir el nostre sistema
de llibertat associativa

sentativa, amb més d’una tercera part del
teixit empresarial associat, però no n’hi ha
prou; hem de ser més i més forts per encarar el propers reptes que ja ens arriben.
La robotització, la intel·ligència artificial, el big data, el creixement de l’e-commerce i la globalització, juntament amb un
augment de les plataformes logístiques,
són alguns del reptes immediats que les
nostres pimes han de fer front, amb nous
sistemes de negoci, desenvolupaments
comercials, nous perfils professionals,
noves formes de direcció de equips, i més
exportacions.
Som empreses del segle XXI amb valors
de consciència social ecosostenible, amb

preocupació per la igualtat d’oportunitats
entre homes i dones, i fortament entrellaçades al teixit associatiu de la nostra societat civil.
De vegades penso que no som conscients de la capacitat que tenim d’influir
com a grup en la presa de decisions dels
nostres dirigents polítics, en tant que lobby, de la força que sumen tants i tants empresaris i empresàries juntes i que podem
fer servir per avançar cap una societat
moderna, avançada, més justa, i per què
no dir-ho, més lliure i democràtica.
Nosaltres hem de sumar esforços perquè altres lobbys de poder entorn a l’Ibex
35 no oblidin mai que aquí, a Catalunya,
la major part del teixit empresarial està
representant per pimes que produïm el
60% del VAB (més que les grans empreses, que representen el 36,5% juntament

Hem de sumar esforços
perquè altres lobbys de poder
entorn a l’Ibex 35 no oblidin
que a Catalunya la major part
de les empreses són pimes

amb el 4,5% de les administracions públiques), i que donem feina a 1,8 milions
de treballadors, el 69,9% dels ocupats a
Catalunya, segons dades de l’Anuari de la
Pimec Catalana 2018.
Recentment Pimec ha assolit l’objectiu
de tenir garantida el 50% de la representativitat empresarial a Catalunya, tant disputada amb Foment. Aquest és un gran
pas que marcarà un abans i un després
en la nostra organització, i que representa
una fita d’una lluita històrica. Però no és
l’única, també ho és la feina que s’està fent
des de la Plataforma contra la Morositat i
des de Plataforma Pimes a escala estatal,
o la pressió que estem exercint per abaratir el cost de l’energia amb la consecució del Decret d’autoconsum recentment
aprovat, i la que estem fent en una defensa
aferrissada de la FP dual.
Per tot això necessitem el teu suport i
escoltar la teva veu. Al Vallès Oriental ja
gestionem 14 polígons industrials i representem més de 17 associacions de comerciants, i estan amb nosaltres els gremis
de constructors, hostaleria i instal·ladors
d’electricitat, fontaneria, gas i afins, i donem suport a l’associació HVO-Hotels del
Vallès Oriental.
En aquests moments de creixement de
l’autoritarisme a escala mundial i europea, la suma de tots els demòcrates ha de
permetre garantir el nostre sistema de llibertat associativa i empresarial, defensant
sempre els interessos de les pimes davant
l’amenaça dels oligopolis i les grans corporacions. Per això la nostra tasca de lobby, aquí i ara, esdevé fonamental, i és per
això que esperem arribar a representar
la gran majoria de pimes al territori els
propers anys amb el vostre ajut. Moltes
gràcies.

MONTSERRAT

MEDALLA

Professora jubilada

I

per què no fer-ho? A algú potser li
semblarà estrany, algú de la meva
edat i formació parlant d’una sèrie farcida d’elements fantàstics,
increïbles, tan poc reals, tan poc social!
Però val la pena pensar en el fet sorprenent
que, ja fa anys –portem vuit temporades–
un senyor polític a qui preocupen molts els
temes socials, en el decurs d’una recepció,
va regalar la sèrie a Felip de Borbó. Al senyor polític li agradava molt, la sèrie, i potser va pensar que el monarca d’Espanya
potser hi aprendria alguna cosa i tot. Perquè sí, tothom pot aprendre, si escolta bé,
o llegeix bé, alguna cosa en aquesta sèrie
tan especial. Ben mirat, d’allò que tracta la
saga és de: família, amor, desig, odi, venjança, violència, guerra i poder, molt afany de
poder. No són, aquests, molts dels factors
que conformen la nostra societat?
De primer, la saga ideada per George
R.R. Martin ja porta un nom evocador
Cançó de gel i de foc, joc de contraris. I
un no sap si és millor llegir-la o veure-la,
servidora diria que són dues experiències diferents. La sèrie, en alguns moments
està massa especiada, molt forta, cosa que
potser no seria aconsellable per als més
petits de la família –parla l’àvia, és clar–.
A part, és tan ben feta en tots sentits que
te la creus: actors esplèndids, britànics
la majoria; localitzacions espectaculars
d’Andalusia, Catalunya, Euskadi, però
també Croàcia, Islàndia, Irlanda del Nord

i me’n deixo. Vestuari superencertat, maquillatge, pentinats, i la banda sonora de
Ramin Djawadi, preciosa. Els dracs, diuen,
són de factura alemanya, i mai no els havíem vist tan autèntics, i els llops huargs i
els caminants de la nit... Uau!
Tothom es pot sentir identificat amb
algun personatge, perquè n’hi ha de totes
edats, colors i condicions. Una àvia, la Reina de les Espines, per exemple, fa un acte
de justícia dels millors de la història –que
paga amb la seva vida– quan acaba amb
un príncep mal ensenyat, pervers, que es
dedica a torturar a una filla del personatge més emblemàtic de la sèrie, el millor,
més recte, més honest dels que apareixen

Tothom es pot sentir
identificat amb algun
personatge perquè n’hi ha
de totes edats i condicions

a la saga i que per ser així, també ho paga
amb la seva vida, el Ned Stark, cap d’una
molt especial i entranyable família. Sí, la
saga no és un camí de roses. És dura, i a
voltes injusta. La vida ho sol ser.
No pararia, parlant de la sèrie, però voldria acabar dient que si en parlo en català
és perquè l’he llegida, en part, en català, i
també es pot visionar a l’ordinador en VO
subtitulada en català a seriesencatala.tv.
Això per als qui no disposin de canals de
pagament a la tele.
I acabo amb una frase de la sèrie –n’hi
ha moltes que m’agraden, però–. “Endavant, sempre endavant, mai mireu enrere”. Potser és la més adequada en els moments que vivim.

Bústia
Abús de poder a les Franqueses
”L’alcalde s’encarrega, fent ús dels seus
poders, de la fera ferotge deixar-la sense
dents”. Això ho deia l’Ovidi Montllor a la
seva cançó La fera ferotge i això mateix, ni
més ni menys, és el que sembla que pretén
el Sr. Colomé, alcalde de les Franqueses,
quan utilitza de forma torticera les lleis
per atemorir i fer callar aquells qui l’emprenyen i li fan nosa. Com si no s’ha d’entendre que vulgui sancionar ara amb una
multa de 3.001 euros la PAM (Plataforma
d’Afectats per les Multes) per uns fets que
van ocórrer fa més de 20 mesos?
El juny de 2017 la PAM va fer tres actes
per informar els conductors en els llocs on
hi ha instal·lats els polèmics semàfors foto-vermell i la resposta de l’Ajuntament va
ser enviar la policia per prendre nota i evitar que seguíssim fent-ho. Ara ens arriba
la multa per haver infringit, segons diuen,
la Llei de publicitat dinàmica, una llei que
està pensada per als casos en què es reparteix publicitat per les cases i carrers, però
que no és aplicable en aquest cas, ja que

la PAM, fent ús del dret constitucional a la
llibertat d’expressió, el que entregava als
conductors era un fulletó explicatiu sobre
els semàfors foto-vermell, no pas publicitat d’un producte nou o d’una botiga, i això
l’alcalde ho sap.
Podem entendre que la PAM sigui per al
Sr. Colomé com la fera ferotge de la faula
que cantava l’Ovidi Montllor, però el que
no podem entendre, ni tampoc admetre, és
que una autoritat que es diu democràtica
pugui caure en l’abús de poder que significa utilitzar les lleis amb la mala intenció
de deixar sense dents aquells que li criden
l’atenció per multar els seus convilatans
amb uns aparells que no passen cap tipus
de control oficial.
L’Ajuntament ha desestimat (com era
d’esperar) les nostres al·legacions i ara la
resolució del cas és en mans del tribunal
del contenciós-administratiu. En ell confiem per a aturar aquesta injustícia.
dolors amaro / Portaveu de la Plataforma
d’Afectats per les Multes (PAM) /

les franqueses del vallès
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Classificats
Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats
Empresa industrial de la zona de
Granollers, precisa para sus
instalaciones un/a
ELECTRICISTA CUADRISTA (Ref.1705-01)
Candidatos/as con formación a nivel de
FP  o CF de Electricidad o similar. Con conocimientos o experiencia  en esquemas
eléctricos. Se encargará del precableado
de máquinas y puesta en marcha de la
máquina con su cuadro eléctrico. También realizará tareas de apoyo al almacén. 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 incorporar:
EXPORT AREA MANAGER MIDDLE EAST (Ref.1705-02)
Su principal misión será la de desarrollar negocio mediante
la búsqueda permanente de oportunidades comerciales en la
zona asignada(Middle East). Su función principal consiste en
responsabilizarse de las ventas y promoción de los productos
fabricados por la empresa en el área geográfica asignada, por
lo que debe visitar clientes / proyectos de la zona asignada,
previo contacto vía e-mail o telefónica con los mismos y efectuando agenda en función de lo necesario. Nivel Superior de
inglés hablado y escrito y muy valorable el conocimiento de
otros idiomas (francés, alemán, etc.).Disponibilidad de viajar el
40-50% del tiempo.Sueldo negociable+comisiones.Contrato
indefinido.Flexibilidad horaria con jornada partida.

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

Empresa fabricant de maquinària
hidràulica situada al Baix Vallès
Oriental, precisa
ENGINYER/A TÈCNIC/A COMERCIAL
(Ref.1705-03)
Per tasques de gestió de vendes, atenció
i assessorament tècnic a clients. Requisits: Enginyeria tècnica industrial o Cicle
Formatiu Superior.Català i castellà nivell
superior. Es valorarà nivell alt d'anglès i/o
francès. Vehicle propi. Experiència mínima de 3 anys en feines similars. Imprescindible residència propera a la zona del
Baix Vallès Oriental. Funcions: Atenció i
assessorament tècnic a clients. Gestió de
vendes. Confecció i seguiment d'ofertes.
Gestió i seguiment de promocions. Seguiment de vendes a grups de compres.
Relació amb representats. S'ofereix feina
estable i directa amb l'empresa.Possibilitats reals de creixement, tant professional
com salarial.

Per empresa fabricant de maquinària industrial de la zona
del Vallès, busquem diferents llocs de treball:
SOLDADORS/ES (Ref.1705-04a). CALDERERS/ES(Ref.170504b). TORNERS/ES CONVENCIONALS (Ref.1705-04c).
MECÀNICS MONTADORS/ES – AJUSTADORS/ES
(Ref.1705-04d)
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.
Empresa industrial fabricant de materials per la
construcció , situada als voltants de Cardedeu, precisa:
UN/A SOLDADOR/A (Ref.1705-05)
Candidats/es amb formació a nivell de CF o FP en àrees industrials. S’encarregarà de la soldadura en general , del manteniment i de les reparacions. Dependrà directament de l’adjunt al Cap de Manteniment. Es valorarà experiència mínima
de 2 anys en tasques de soldadura en general , manteniment i
reparacions. S'ofereix un contracte estable i directa amb l'empresa, en horari partit de 7 a 13h. i de 14h. a 18h. , de dilluns
a divendres. Resident al Vallès Oriental o de fàcil accés.Sou
adequat al lloc.Incorporació immediata.

SOP SELECCIÓ. SERVEIS D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com
IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER
PISO EN ALQUILER
EN GRANOLLERS.
C. Valencia. Sup 70
m2 3 hab. Comedor,
cocina, 2 baños.  
Calefac gas. A.A.
Parquet. Parking

L'APARADOR
DE LA SETMANA

incl. P. 750 €/mes
(Ref 969). EMINAD
Tel: 93 870 36 66.
LOCAL EN VENTA
EN GRANOLLERS.
Josep Mª de Sagarra. 100 m2. Esquinero. Fachadas
de 21m.   Instalac

bar. Mesas y sillas
de  madera maciza.
Chimenea de obra.
Aseos y trastero. Rejas. A.A. P.V.
140.000 € (Ref.396).  
EMINAD Tel: 93 870
36 66.
LOCAL EN ALQUILER EN GRANO-

LLERS. Rafael Casanovas. Sup. 245
m2 + 40 m2 altillo.
Persianas
eléctricas. Aseos. A.A.
Alarma. Agua y luz.
alt. 5 m.  P. 1.500 €/
mes (Ref.860). EMINAD Tel. de contacto: 93 870 36 66.

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

LÀSER FACTORY
C/ Santa Apol·lònia, 3-7 · Granollers
Tel. 672 684 634 · 931 137 995 / www.laserfactory.cat

CARDIOVALLÈS CENTRE MÈDIC
Plaça Pau Casals, 13 B · Granollers
Tel. 938 49 66 52 / www.cardiovalles.com

Un nou concepte en depilació làser corporal

Cardiovallès, nou centre mèdic a la comarca

Preus increïbles en làser de díode d'alta potència i adéu al pèl

A LASER FACTORY són experts en depilació corporal a través del làser de díode d'alta potència per dir adéu per sempre més al
pèl. Ara també a Granollers arriben els seus
preus imbatibles, amb l'avantatge que el
servei no obliga a comprar bons, ja que els
preus són per sessió i només pagaràs quan
ho necessitis. L'equip de professionals de
LASER FACTORY, amb centres també a Vic,
Santa Coloma de Farners i Figueres, està
altament qualificat. No son franquícia fet

que propicia una alta qualitat en el servei a
uns preus únics. Treballen amb la primera
màquina de depilació làser intel·ligent, de
fabricació estatal, que obté uns resultats
espectaculars: indolora, menor irritació i
es pot calibrar a demanda ja que s'adapta a
tot tipus de pells. LASER FACTORY ofereix
una sessió d'axil·les totalment gratuïta i un
telèfon/whatsapp per resoldre dubtes les
24 hores (672 684 634). Consulta horaris,
preus i promocions a www.laserfactory.cat.

Disposa d'unitats del son, fibromialgia i medicina esportiva

Des del 2 de maig ha obert portes el nou centre mèdic de Granollers. Amb molt d'esforç
i il·lusió al darrera, aquest centre ofereix
medicina privada de proximitat per a totes
les edats i tota la família. Un equip format
per excel·lents professionals que ofereix un
ampli vental d'especialitats, com ara unitat
específica del son (diagnòstic i tractament
de transtorns del descans), de fibromialgia i
síndrome de fatiga crònica, i de medicina esportiva. En aquest darrer apartat, disposen

d'un servei integral per a millorar la salut i
el rendiment de l'esportista. A més, tramiten carnets de conduir, sense cita prèvia i
al millor preu, i certificats mèdics: tinença
d'animals, llicència d'armes, permisos nàutics. També disposen de medicina estètica:
nutrició, fisioteràpia, cardiologia, ecografies, acupuntura, psicologia i psiquiatria,
traumatologia, medicina del peu, entre d'altres. I ofereixen descomptes especials per
als socis de les principals mútues del país.
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ESPORTS

20 nenes participen a la segona Sincro Fest

El CB femení opta a l'ascens

Una vintena de nenes d’entre 5 i 7 anys van participar dissabte a la
segona edició de la Sincro Fest, un esdeveniment organitzat pel CNG, que
té com a objectiu apropar l’esport de la natació artística als infants. Les
participants van tenir contacte amb la disciplina esportiva a través de
circuits aquàtics. En acabar, es va fer una exhibició de natació artística.

El CB Granollers femení enfronta l'últim partit
de Primera Catalana amb opcions de jugar
el play-off d'ascens a Copa Catalunya. Ha de
guanyar a casa el Marquès Lleida –dissabte a
les 17.30 h– i esperar que el Joviat perdi.

MOTOR | F1 L'ESCUDERIA MERCEDES VA LIDERAR EL GP D'ESPANYA AMB LEWIS HAMILTON AL CAPDAVANT I BOTTAS, SEGON

ENTITATS

El Circuit perd espectadors a
la cursa del Gran Premi de Formula 1

Arriba la festa
de cloenda
de les Escoles
Esportives

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

GRANOLLERS. El Circuit de Barce-

lona-Catalunya va aplegar més de
160.000 persones durant els quatre dies –dijous, divendres, dissabte i diumenge– del Gran Premi
d’Espanya de Fórmula 1, segons
apunten les dades oficials.
En concret, en van ser 160.428.
I, el dia de la cursa, 87.511 espectadors van presenciar el 29è Gran
Premi de F1, uns 2.500 menys que
a l'anterior edició.

GRANOLLERS. El pavelló del Tub
acollirà dissabte al matí la festa
de cloenda de les Escoles Esportives. L’esdeveniment començarà
a les 10 h, i constarà d’un circuit
d’activitat física que acabarà a les
12.45 h, amb la cloenda amb les
famílies. Posteriorment, tots els
participants rebran una samarreta com a obsequi commemoratiu
de la temporada.

El pilot britànic de Mercedes,
Lewis Hamilton, va tornar a conquerir el Circuit: va ser el guanyador de la carrera per tercer any
consecutiu –2017, 2018 i 2019–.
Només començar la cursa es va
col·locar líder i va aconseguir
aguantar fins al final.
El seu company d’equip, Valtteri Bottas –que va liderar la pole
position– va ser segon, en el que
va ser el cinquè doblet de Mercedes de la temporada. Sens dubte,
l’escuderia alemanya està imparable aquesta temporada.

El programa de les Escoles Esportives és un programa municipal
que consisteix en apropar l’activitat física als centres educatius, en
horari extraescolar, i que compta
amb els clubs de la ciutat i les seves entitats vinculades a l'àmbit
esportiu de Granollers.
L’objectiu, concretament, és fer
arribar l’esport als infants que
comprenen els cursos entre P-5 i
6è de primària.
Enguany, s’han inscrit al programa uns 150 nens i nenes. I
les entitats esportives que hi han
participat han estat l'Escola Pia,
l’Associació Esportiva Carles Vallbona, l'Associació Patinatge Artístic Granollers, el Club Balonmano
Granollers, l'Associació Granollers Esportiva, el Club Bàsquet
Granollers i el Club Atletisme de
Granollers.

Apropar l'esport a nens i nenes

Tercer triomf seguit de Hamilton

SORTIDA ESPECTACULAR Lewis Hamilton es va posar al capdavant superant el seu company Valtteri Bottas

El mateix Top 4 de l'any passat

Max Verstappen –que va completar el podi amb el tercer lloc–, i el
pilot de Ferrari Sebastian Vettel –
que va ser quart–.

Casualment, els primers quatre
classificats del Gran Premi de
Montmeló d’enguany han estat els
mateixos que els de l’any passat:
a Lewis Hamilton i Valtteri Bottas
els va seguir el pilot de Red Bull

El Circuit de Barcelona-Catalunya
encara està en negociacions per
renovar el seu contracte amb la
Fórmula 1 per als propers anys. En
aquest sentit, el president de la Generalitat, Quim Torra, confia que les

Montmeló no ha renovat el GP

negociacions iniciades per renovar
el contracte per mantenir la competició a Catalunya “acabaran bé”.
En declaracions davant dels mitjans de comunicació, va expressar
la "predisposició i el suport del
Govern de Catalunya" perquè la
Fórmula 1 es continuï disputant al
Circuit. "El país necessita seguir
tenint Fórmula 1", declarava. I,
en aquest sentit, recordava que
les instal·lacions generen un im-

pacte econòmic directe anual de
340 milions d'euros i creen 3.000
llocs de treball.

Homenatge a Sebastià Salvadó

El Circuit de Barcelona-Catalunya
va retre homenatge a qui fou el
primer president del traçat català,
Sebastià Salvadó, que va morir el
passat 15 d’abril. Es va inaugurar
una placa commemorativa en el
seu record. nil artiaga
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VOLEIBOL | Segona Catalana DISSABTE HA DE GUANYAR A LA PISTA DEL SANT PERE I SANT PAU

FUTBOL | Tercera Divisió VAN CAURE EN L'ÚLTIM PARTIT A CASA

El Vallbona es juga l’ascens a
l’últim partit de la temporada
ae carles vallbona

GRANOLLERS. L’equip sènior fe-

mení de voleibol de l’AE Carles
Vallbona se la juga al tot o res en
l’últim partit de la fase d’ascens a
la Primera Divisió Catalana. Les
granollerines estan obligades a
guanyar dissabte a la pista del
Voleibol Sant Pere i Sant Pau de
Tarragona –el líder de la fase regular–; i, a més, han d’esperar que
el Rubí i el Vilafranca no guanyin
els seus respectius compromisos.
Ara mateix se situen sisenes
amb 20 punts; i el Rubí i el Vilafranca –quart i cinquè respectivament– en tenen 21. A Primera Catalana pujaran els quatre primers
classificats de la fase d’ascens que
finalitza aquest cap de setmana.
En la jornada anterior, el Vallbona va caure precisament contra
el Rubí al pavelló de Can Bassa.

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

El cadet A guanya el campionat de lliga
L'equip cadet A femení de l'AE Carles Vallbona es va proclamar campió de
lliga gràcies a la victòria per 0-3 contra el Voleibol Sant Just el cap de setmana. Aquest campionat permet a les granollerines obtenir una plaça per
al Campionat d'Espanya que es disputarà a Almeria.

NATACIÓ ARTÍSTICA

FUTBOL FLAG VAN PERDRE LA FINAL DE LA LLIGA CATALANA

Conesa guanya
un or i una plata a
l'Europeu de Rússia

El Fènix és subcampió de
Catalunya i jugarà l’estatal

GRANOLLERS. La nedadora del

GRANOLLERS. El passat cap de set-

Club Natació Granollers Abril Conesa va aconseguir una medalla
d'or i una medalla de plata com a
integrant de la selecció espanyola
absoluta a la Copa d'Europa de
natació sincronitzada, disputada
a Sant Petersburg (Rússia) del 10
al 12 de maig. Conesa va assolir
l'or a la modalitat de Highlight i
la medalla de plata en Equip Lliure. A més, també va ser suplent
en en Equip Tècnic, on la selecció
espanyola va ser plata.

toni torrillas

mana el màxim equip del Fènix
Vallès de futbol flag –una variant
de futbol americà sense proteccions ni placatges– va quedar subcampió de Catalunya en la categoria de sub-17.
El club granollerí va perdre per
40 a 6 a la final de la lliga catalana sub-17 contra el Lynx American School de Barcelona. La final
enfrontava els dos millors equips
de la fase regular: el Lynx havia
quedat primer i el Fènix, segon.

“Va ser un partit complicat per·
què l’American School té més
perfeccionat el futbol flag que
nosaltres, ja que també fem fut·
bol americà i ells no”, explicava
l’entrenador, Ángel Díaz.

Disputaran el Campionat estatal
Tot i haver perdut la final de la
lliga catalana, el sub-17 del Fènix
disputarà el Campionat d'Espanya
per primer cop a la seva història.
Ho farà el cap de setmana del 15 i
16 de juny a Calatayud. n.a.

L'ECG tancarà la temporada
al camp de la Gramanet
GRANOLLERS. L’Esport Club Gra-

nollers visitarà diumenge el camp
de la Fundació Esportiva Grama
–que ja és equip de Primera Catalana– en l’últim partit de Tercera
Divisió de la temporada, corresponent a la jornada número 42
del grup 5.

Derrota en l'últim partit a casa

Els granollerins es van acomiadar de la seva afició el diumenge
passat amb una derrota contra el
Castelldefels (2-3), en el que va
ser l’últim partit al municipal del
carrer Girona. Els locals van fallar un penal als primers minuts,
i el conjunt visitant va respondre avançant-se al minut 19 en
el marcador, amb una diana de
Francesc Xavier Piera (0-1). Oriol
Molins igualaria la contesa al 33,
però abans del descans el Castelldefels es tornaria a posar per davant amb un gol de Pedro Bilbao.
A la segona meitat, el mateix Pedro Bilbao enviaria una pilota el

travesser. I, tot seguit, tornaria a
empatar l’Esport Club amb gol del
davanter Xavi Civil. No obstant
això, els punts acabarien volant de
l’estadi municipal, gràcies a un gol
de Jordi Cano al minut 69.
Amb aquest resultat, els homes
de José Solivelles arriben desens a
l’última jornada amb 58 punts.

Èxits al futbol base

EL CADET A ÉS EQUIP
DE DIVISIÓ D'HONOR
L'equip cadet A masculí de l'Esport
Club Granollers va certificar el passat
cap de setmana l'ascens a la màxima
categoria: la Divisió d'Honor. Ho van
aconseguir després de guanyar la lliga matemàticament gràcies a l'empat
del segon classificat, el Vilassar; rival
el qual van guanyar el cap de setmana
anterior per 3-1, encarrilant l'objectiu
de l'ascens dels nois de Javi García.
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HANDBOL | Lliga Asobal SENSE POSSIBILITATS D'ASSOLIR LA TERCERA PLAÇA

FUTBOL SALA L'ANY QUE VE JUGARAN A PRIMERA NACIONAL

El Fraikin perd les opcions de
jugar a Europa tot i guanyar

El CEFS Ciutat de Granollers
descendeix de categoria

xavier solanas

GRANOLLERS. El Fraikin BM Gra-

nollers ja no té opcions matemàtiques d’aconseguir el tercer lloc de
la classificació de la lliga Asobal,
que és la que delimita la zona d’accés a Europa de cara a la temporada que ve. Són quatre les places
que porten a competicions europees: les tres primeres i el campió
de la Copa del Rei, que enguany va
ser el Cuenca, que és setè.
El tercer és el Logroño, que ja té
la plaça assegurada; ja que, a falta
de dues jornades perquè finalitzi la competició regular, és a dir,
amb quatre punts per disputar-se,
els de la Rioja superen en cinc el
Fraikin i l’Ademar León.
Els d’Antonio Rama no es classificaran per a la Copa EHF tot i
la victòria al Palau d’Esports dissabte contra el Cangas (26-23). Ja
eren poques les opcions matemàtiques que tenien d’anar a Europa
després de caure al Palau Blau-

IGUALTAT El partit contra el Cangas no es va decidir fins al tram final
grana; i ara ho han certificat perquè el Logroño tampoc va punxar
i va derrotar el Quabit Guadalajara (33-26). Contra el Cangas,
va ser un partit molt disputat en
el qual el Fraikin va haver de fer
un gran esforç per emportar-se
els dos punts. Després d’anar gairebé tot el primer temps per dar-

rere el marcador, els de Rama van
aconseguir arribar al descans amb
empat (14-14). I, al segon temps,
l'equip local acabaria certificant
la victòria (26-23). Dissabte a les
16 h, el Fraikin visitarà la pista del
Benidorm –novè classificat amb
26 punts–, en la penúltima jornada de la lliga Asobal. nil artiaga

GRANOLLERS. El CEFS Ciutat de
Granollers ha descendit de categoria i jugarà la temporada que ve
a la Primera Nacional de la Federació Catalana de Futbol Sala.
L’entitat granollerina ha estat
dues temporades a la Lliga Nacional; i, enguany, ha acabat com a
penúltim classificat amb només
3 punts, els que corresponen a
l’única victòria de la temporada
–contra el Montsant per 9 a 7–.
Tal com explica l’entrenador del
CEFS, Juan Fernández, en les últimes jornades l’equip ha hagut de
jugar amb els juvenils per la falta
de jugadors sèniors que havien
abandonat el club per manca de
compromís i altres motius. “Els

partits on hem jugat amb els
juvenils han estat força dispu·
tats, però ja era massa tard per
aconseguir la permanència”, explicava Juan Fernández.
L’entrenador relatava que alguns dels jugadors que van marxar volen tornar a l’equip per
intentar tornar al club a la Lliga
Nacional. “Jo crec que podem
aconseguir aquest objectiu, te·
nint en compte que vindran ju·
gadors que havien estat al club
i que, per tant tenen experièn·
cia”, assegurava Fernández. I afegia que es faran alguns fitxatges
i que jugadors que fins ara eren
juvenils “se’ls pujarà al primer
equip”. nil artiaga

LA MITJA SANCHO, PÉREZ, MARTÍN I RELATS, ELS GUANYADORS
la mitja

ENTITATS EL CLUB DINASTY CHEER AND DANCE VA ASSOLIR NOU PODIS

130 chearleaders
participen a la Copa
Dinasty a Can Bassa

toni torrillas

GRANOLLERS. El pavelló de Can

Bassa va acollir dissabte la Copa
Dinasty de cheerleading all star,
organitzada pel club granollerí
Dinasty Cheer and Dance. Hi van
competir un total de 130 esportistes d'arreu de l'Estat espanyol.
L'entitat de Granollers va assolir
quatre primers llocs, quatre segons i un tercer, en diferents categories.

La Mitja 2019 entrega els premis locals

SET CLUBS VAN COMPETIR Quatre equips catalans i tres de Madrid

El passat dimecres 8 de maig al vespre la seu de KH-7 Lloreda va acollir
la presentació dels premis locals de la Mitja 2019. Vanessa Sancho –amb
1 h 28'05''– i Pakito Pérez –amb 1 h 16'02''– van ser els guanyadors de
Granollers. Mentre que a les Franqueses, els primers classificats van ser
Carmen Martín –amb 1 h 32'05'' i Jordi Relats –amb 1 h 12'46''–.

BÀDMINTON EL CLUB GRANOLLERÍ VA SUMAR UNA MEDALLA DE PLATA I UNA DE BRONZE

Tres medalles per
al Bàdminton a
l'absolut estatal

Associació Granollers Esportiva

GRANOLLERS. L’Associació Grano-

llers Esportiva de bàdminton va
aconseguir una medalla de plata
i dues de bronze al Campionat
d’Espanya Absolut. El sènior Marc
Gallardo va ser subcampió en dobles mixte i tercer en dobles masculí, –aquest últim juntament amb
Bernat Amaya–. I el júnior Carlos
Piris va ser bronze en individual
masculí.

ELS ESPORTISTES DEL GRANOLLERS Van fer un gran paper a l'absolut estatal
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CULTURA

Lluís Estopiñan, a una fira d'art de Geòrgia

Jordi Pagès, al celler Espelt

Lluís Estopiñan participarà el cap de setmana a la Tbilisi Art Fair,
una fira internacional d'art a Geòrgia, a través de la Galeria Valid Foto
BCN. S'hi podran veure 14 peces de la sèrie ReVers, exposades fa poc
a la galeria barcelonina. Aquesta sèrie també té peces exposades a
l'espai La Galeria del centre cultural BBVA de Terrassa.

L'artista granollerí Jordi Pagès inaugura
dissabte una nova exposició a l'espai d'art
del celler Espelt, a Vilajuïga (Alt Empordà).
Els quadres de Pagès es podran veure
a la sala fins al 30 de juny.

ART LA VUITENA EDICIÓ GIRARÀ A L'ENTORN DE LA MEMÒRIA OBRERA AMB L'OBJECTIU DE REFLEXIONAR SOBRE LA PART MÉS HUMANA DE LA INDÚSTRIA

La MAU aplegarà 13 instal·lacions artístiques
a diferents racons de la fàbrica Roca Umbert

Dissabte Roca Umbert acollirà
13 instal·lacions artístiques en
el marc de la vuitena edició de
la Mostra d'Art Urbà (MAU), que
girarà a l'entorn de la memòria
obrera, relacionada precisament
amb l'espai que ocupa i amb l'objectiu d'indagar en la part més humana de la indústria i també com
a centre reivindicatiu dels drets
socials i espai de transmissió de
coneixements.
Les instal·lacions s'emplaçaran
en diversos espais de la fàbrica i es
complementaran amb un programa d’activitats. Nou de les instal·lacions que es podran veure han estat
seleccionades per un jurat a partir
d’una convocatòria pública a la
qual es van presentar 49 projectes.
Es tracta de Plantem barricades, de
Manuela Mansilla; Sons i memòria,
recuperación de archivos, de Laura
Llaneli; Memòria, del col·lectiu Yomuto, de Federico Tosco (Itàlia) i
Xavi Muñoz; Connexions neuronals,
de Susana Malagón; Suspensión de
pequeñas partículas de igualdad,
d’Aïda Gómez (Madrid); Octavillas,
panfletos y estampitas, de Ricardo
Padín; La fàbrica com a espai de
lluita i de memòria, de Marta & Petra - Art per tots costats (Catalunya
i Holanda); Compàs mecànic, d’Irma Nuñez, i 510 famílies, de Darío
Corbacho. El jurat d’aquesta convocatòria estava format per Anna
Girabet (directora artística de Fira
Tàrrega), Mercè Alsina (comissària
independent i assessora curatorial), Frederic Font (investigador del
Music Technology Group), Laia Casanova (encarregada de la gestió i
dinamització de la línia d’Arts Visuals i Imatge de Roca Umbert), i Carme Ramon (membre de l’oficina de
coordinació de Roca Umbert).

El treball dels residents

En aquesta edició els artistes en
residència a Roca Umbert han realitzat diversos projectes: Francele
Cocco (Brasil) i Florence Girardeau (França) presentaran Utopic
Memoris, una reflexió del període
de col·lectivització que va viure
la fàbrica al 1936. Joan Pallé ha
treballat amb els alumnes de mo-

UN TASTET DELS PROTAGONISTES DE LA MOSTRA
LAURA LLANELI
Sons i memòria, recuperació d'arxius

Nascuda a Granada el 1986, aquesta jove artista
s'ha format en estudis musicals al Conservatori
de Sabadell, així com és diplomada en disseny
gràfic i llicenciada en Belles Arts. Té també un
màster en so artístic i és membre de Sons de
Barcelona.
La seva aportació a la MAU, doncs, relacionarà
l'experiència de la música amb els dispostius i
pràctiques d'arts visuals. Aquesta acció musical
es farà davant de l'antiga consergeria de Roca
Umbert a les 12.30 h, a les 18.45 h i a les 20.45 h.

YOMUTO
Federico Tosco i Xavi Muñoz presenten Memòria

MONTSE TOMÀS I
ALUMNAT DEL GINEBRÓ
Rostres i rastres

Yomuto Atelier és el segell d'aquests dos creadors que
utilitzen materials reciclats per a les seves peces. De
fet, agafen objectes en desús per transformar-los en
nous dissenys artístics. Ambdós es van formar en disseny industrial i van derivar cap a l'art. A Roca Umbert
les seves creacions –en aquest cas en format d'instal·
lació– es podran veure al carrer d'Arsènic i els Bucs.

L'alumnat de segon de batxillerat
artístic de l'escola Ginebró de Llinars ha treballat amb l'artista resident a Roca Umbert per idear la
instal·lació sobre els rostres antics
de la fàbrica –extrets de l'Arxiu
Municipal de Granollers– que es
podrà veure al carrer del CTUG.

JOAN PALLÉ
Modul públic de lectura

Amb la col·laboració de l'Escola d'art i disseny
EMAD, el MACBA, la Sala d'Art Jove i La Escocesa,
l'artista Joan Pallé fa una proposta de mobiliari
urbà convertit en espai de lectura i d'investigació sobre el moviment obrer europeu Serà davant la nau Dents de Serra. Llicenciat en Belles
Arts, Pallé ja va participar a la MAU el 2017.

biliari de l'EMAD per fer una proposta de mobiliari urbà instal·lat
a la fàbrica i que es converteixi en
un espai de lectura on poder consultar la revista Schools are dead
produïda pel Macba, la Sala d’Art
Jove i La Escocesa, que recull una
investigació de les revistes vinculades als moviments obrers de
principis del segle XX i les relaciona amb projectes contemporanis
i materials impresos de diversos
arxius de les ciutats de Londres
i Barcelona. Montse Tomàs i els
alumnes de segon de batxillerat
artístic de l’Escola Ginebró presentaran el projecte Rostres i rastres,

que indaga en el fons fotogràfic de
l'Arxiu Municipal de Granollers.
A més, es podrà veure el projecte
775kw, realitzat per l’artista Ricard Muñoz Izquierdo (Colòmbia)
durant una residència l'any 2018.
Muñoz realitzarà una instal·lació
site específica amb l'audiovisual
que ha sorgit fusionant els imaginaris dels antics treballadors amb
els de l'artista.
Entre les activitats paral·leles hi
ha tallers familiars com el trivial
urbà a Roca Umbert en què, mitjançant el joc, es podran conèixer més
coses del passat de la fàbrica; i el
laboratori de lletres i imatges de la

MAU en què les famílies aprendran
com fer un fanzine, suport que ha
fet servir el moviment obrer per
transmetre idees o coneixements
al llarg de la història.
Una altra de les activitats que
destaca l'organització és el projecte de videodansa Blanc i blau de
Josep Rodri que és una acció d'homenatge als treballadors de l’antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert i a la
gent que fa possible la festa major
de Granollers. Aquest és el projecte fet amb la col·laboració de la
xarxa Transefímers (A Cel Obert Tortosa, Lluèrnia - Olot, Jardins de
Llum-Manresa i Mau-Granollers)

que promou intercanvis entres els
festivals que en formen part.
A nivell sonor, hi haurà l’acció en
directe Sons i memòria de Laura
Llaneli en què l'artista activarà la
instal·lació creada a partir de sons
enregistrats a antigues fàbriques,
i també el vermut reivindicatiu
amb Subversions 9 que interpretaran un seguit de cançons vinculades als moviments obrers tant
occidentals com llatinoamericans.
Finalment, la comissària convidada Mercè Alsina farà una visita
comentada per ajudar a aprofundir en els conceptes dels projectes
presentats. i m.e.
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TEATRE EL FAMÓS TRIO DE MIM FARÀ DUES FUNCIONS DISSABTE A GRANOLLERS

El comiat del Tricicle exhaureix
les entrades al Teatre Auditori
el tricicle

GRANOLLERS. Joan Gràcia, Paco

Mir i Carles Sans, més coneguts
com el Tricicle, s'acomiaden
aquesta temporada dels escenaris
amb l’espectacle HITS, que conté
els millors moments del trio de
mims. En el marc d'aquesta gira
els històrics dels escenaris catalans i internacionals faran parada dissabte al Teatre Auditori de
Granollers, que acollirà dues funcions, per a les quals ja s'han exhaurit totes les entrades.
HITS són dotze esquetxos mínimament reduïts i un munt de gags
curtíssims amb l'objectiu de fer
riure fins a l’extenuació tot el públic assistent. El Tricicle ha estat
reconegut arreu per l'humor intel·ligent, trepidant i sorprenent
que recull aquest espectacle de
comiat de la mítica companyia.
Pioners del teatre gestual a Catalunya, el Tricicle es va crear el no-

'HITS' L'espectacle recull els millors gags de la seva trajectòria humorística
vembre de 1979 i, després d'actuar
a sales alternatives, el 1982 va fer
el salt al circuit professional, quan
va estrenar Manicomic a la sala Villarroel. Després van seguir Slastic,
Terrific i Entretres, així com pro-

jectes televisius. 40 anys del trio
humorístic amb 10 espectacles
representats, i tot, sense perdre la
il·lusió del començament. 40 anys
fent riure el públic sense pronunciar una sola paraula.

FOTOGRAFIA EL MUSEU INAUGURA AVUI, DIJOUS, LA MOSTRA DE LA FUNDACIÓ VILA CASAS

El retrat dels anys 30 amb
l'objectiu d'Agustí Centelles
GRANOLLERS. La Sala d’Exposicions Temporals i Espai obert del
Museu de Granollers inaugura
avui, dijous (20 h) l’exposició
Agustí Centelles. Una crònica fotogràfica. Anys 30, que es podrà
visitar fins al 26 de juny.
La mostra, produïda per la
Fundació Vila Casas i comissariada pel crític i historiador de
l’art Daniel Giralt-Miracle, aplega
més d’un centenar de fotografies
fetes per Agustí Centelles abans

i durant la Guerra Civil espanyola i que van ser recuperades el
1976, fotografies que van marcar
la seva carrera i que van influir
de manera directa en el món del
fotoperiodisme. Centelles havia
estat nomenat cap de la unitat de
serveis fotogràfics de l’Exèrcit de
l’Est en el front d’Aragó, així com
també es va fer càrrec del gabinet
fotogràfic del departament especial d’informació de l’Estat. Així
que Agustí Centelles no només

va testimoniar aquells terribles
episodis de la guerra, sinó que ho
va fer des de dins, participant activament en les diferents escenes
de les instantànies, com és l’exemple de bombardeig de Lleida, que
sacseja les emocions de qui la contempla.
Les 110 fotografies d’aquesta
exposició corresponen a les dues
primeres etapes de la trajectòria
de Centelles i, i ara pertanyen a la
col·lecció de còpies d’autor que la
Fundació Vila Casas va comprar
als descendents de Centelles l’any
2010 i que estan custodiades per
l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. És
memòria visual dels anys 30.

AMB ÒSCAR INTENTE I SALVADOR MIRALLES A ESCENA

Roda torna per visibilitzar
les víctimes del franquisme
amb 'Madame Marie'
El director de teatre Frederic Roda
–i impulsor del Teatre Ponent,
predecessor de l'actual Llevant–
tornarà a portar a l'escenari granollerí una obra que ha comandat,
amb Òscar Intente, Antònia Jaume
i Salvador Miralles com a protagonistes, i la companyia La Fornal d'Espectacles. Madame Marie
explica la història real de María
Altamir Latre, una de tantes víctimes invisibles del franquisme,
en aquest cas a Manacor. L’abril
de 1937 se li va obrir la causa
302/1937. El seu delicte? Tenir 85
monedes de plata. El règim franquista havia decretat que els ciutadans havien de canviar al banc les
monedes de plata per bitllets en
paper. La moneda espanyola s’havia devaluat molt i si Franco volia
armament només el podia pagar
amb la plata dels espanyols. La senyora Altamir era la madame – així
se la coneixia– d’una casa dedicada
a la prostitució a l’actual passeig
Antoni Maura, més conegut per Na
Camel·la, molt a prop de l’Escola
Graduda, edificada per la Segona

Els textos
El mateix dissabte (12 h), a l'Anònims,
els autors Antoni Tugores i Joan
Gomila presentaran el llibre amb els
textos Madame Marie i La història
robada, així com també es farà un
col·loqui postfunció al teatre amb la
companyia i els autors.

República. Després del cop d’estat
l’escola va ser convertida en presó
i lloc de tortures i repressions.

Llibre sobre la repressió

L'obra està basada en el llibre
Víctimes invisibles. La repressió de
la dona durant la Guerra Civil i el
franquisme a Mallorca, que recull
una dotzena d'històries de dones,
víctimes de la repressió.

Ds 18 de maig, 21 h, i Dg 19, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 15 €

Visita singular i sessió de
planetari a la Nit dels Museus

El Museu de Granollers i el Museu
de Ciències Naturals s'han adherit
a la celebració del Dia Internacional
dels Museus. Així, per commemorar
la Nit dels Museus, dissabte (22 h),
es farà una visita gratuïta i singular
a l'exposició Retorn a Granollers del
retaule gòtic de Sant Esteve, amb la
narració de Cinta Moreno, actriu, i
la participació musical del cor Plèi-

ade de la Societat Coral Amics de
la Unió. Per la seva banda, La Tela
proposa, a les 19 h, una sessió de
planetari per a adults i infants majors de 9 anys que ens permetrà fer
la volta al món en 40 minuts. Per
aquesta activitat cal inscripció prèvia (museugranollersciencies.org).
El preu és de 3 euros i d'1 per
als menors de 12 anys.
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L’expert respon

Més motius per recuperar
els diners de Banco Popular
van dur a la seva caiguda. Les conclusions determinen que la cúpula directiva de Banco Popular va falsejar els
comptes corresponents a l’any 2016,
durant l’operació d’ampliació de
capital, amb la intenció d’oferir una
falsa imatge de solidesa ﬁnancera.

Des de
Coŀlectiu Ronda
hem aconseguit
una sentència
que obliga a
reemborsar
el valor de la
inversió d’un
accionista del
Banco Popular

Núria Vilarnau

Advocada del Col·lectiu Ronda

Q

ualsevol
compra
d’accions pot ser un
risc, però això no té
res a veure amb el
fet que empreses, i
bancs, hagin de
complir un conjunt de regles per tal
que no hi hagi irregularitats en les
operacions, com per exemple no reﬂexar el veritable estat ﬁnancer de
l’entitat. I és que si hem estat víctimes
de qualsevol engany al comprar accions, com sembla que ho han estat els
accionistes de Banco Popular, tenim
dret a reclamar els nostres diners.
Un recent informe dels pèrits del
Banc d’Espanya referma les conclusions que en el seu moment ja va
presentar la Comissió Nacional del
Mercat de Valors (CNMV) en el marc
de la investigació de l’Audiència Nacional per depurar les irregularitats
comptables de Banco Popular, i que

L’informe del Banc d’Espanya dóna
doncs un nou impuls a les demandes
d’accionistes ja interposades o que
s’interposin, i referma la tesi del frau
que es va cometre per a les operacions d’ampliació de capital. I és que
més de 300.000 accionistes de Banco
Popular, que van conﬁar en l’entitat,
van veure reduït el valor de les seves
inversions amb la declaració d’inviabilitat de l’entitat i posterior adquisició per part de Banco Santander.
Ara poden reclamar judicialment. La
legislació empara el nostre dret a recuperar els diners de les accions i des
de Col·lectiu Ronda hem aconseguit
recentment una important sentència
que obliga a reemborsar el valor de
la inversió d’un accionista de Banco
Popular en considerar que la informació aportada per l’entitat no permetia
«fer una avaluació, amb la suﬁcient
informació» del veritable risc.

GRANOLLERS
Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42
També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop
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MÚSICA LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA REBRÀ ELS ZESC, CRACY ROCKETS, CODA, REDLED I DA CAPO BAND

Cinc bandes actuen dissabte
per fer-se amb l'[És]Música
GRANOLLERS. Dissabte, a partir de

les 17.30 h, la plaça de l'Església es
transformarà en un escenari per
acollir el Concurs [És]Música. En
l'edició d'enguany s'han presentat un total de 5 grups musicals de
Granollers i comarca distribuïts en
2 per a la categoria I [És] Música
adreçada a grups musicals integrats per a joves d'entre 12 i 18
anys, i 3 per a la categoria [És] Música adreçada a grups formats per
a joves d'entre 18 i 30 anys.
Les sol·licituds d'inscripció a
la categoria I [És] Música no han
superat el mínim establert en 3
grups en el punt 4.3 de les bases
del concurs i, per tant, la categoria ha quedat anul·lada i els participants han quedat integrats en la
categoria romanent: [És] Música.
Així, doncs, enguany s'han inscrit un total de 5 grups al concurs
[És] Música que, junts, competiran per disputar-se el premi del
concurs: l'oportunitat de tocar
en un escenari professional dins
d'una cartellera de grups seleccionats per les entitats de la ciutat,
emmarcat dins el Festival Musik

Les bandes

Els grups inscrits al concurs són
Zesc, Crazy Rockets, Coda, Redled
i Da Capo Band. Alguns fa poc que
han actuat a Granollers, com Zesc,
un trio del Baix Vallès amb sons rurals i garatgers des de la Serralada
de Marina. El grup, que ha actuat al

La Camerata de Sant Cugat
serà diumenge a l'Església
Diumenge (18 h), l'església de
Sant Esteve de Granollers acollirà
el concert mensual del cicle La Música del Cel, que en aquesta ocasió
comptarà amb la Camerata Sant
Cugat, dirigida per Xavier Baulies.
La formació coral oferirà In voce
gratia est, un repertori eclèctic a
capella i amb l'orgue Josep Maria
Ruera, a càrrec de Vicenç Prunés.

Rozalén cantarà 'Cuando
el río suena…' al TAG
zesc

ZESC Els baixvallesans seran una de les 5 bandes que participaran al concurs
N Viu i, la dotació econòmica per
valor de 1.000 euros.

El recorregut de les músiques presentades va des del Renaixement
català fins a l'actualitat amb peces
de Gabriel Fauré, Ferran Cruixent i
Javier Busto, entre d'altres.
D'altra banda, dissabte (19 h), la
sala Francesc Tarafa acollirà el concert de música modal turca i sufí a
càrrec del grup Aslan, i organitzat
per l'associació Ponterapia.

LA JOVE CANTANT HA EXHAURIT LES ENTRADES PER DIUMENGE

Gra, està format per Judit M.Gené,
Quentin Lionmane i Cesc Gil.
Crazy Rockets també són coneguts de l'escena granollerina, Pol
Canal, Alex Pardo, David López i
Arse Hernandez porten el rock and
roll a la sang, i reviuen el southern
rock, el rockabilly i el rock clàssic.
Redled, per la seva banda, ja va
participar l'any passat al concurs i
ara cerca una nova oportunitat.

L'EMM actua a
Palou i al Pereanton
L'escola de música es mou! és el
nom del programa que divendres
(18 i 19.30 h) portarà els alumnes
del nivell elemental de guitarra a
la sala polivalent del centre cívic
de Palou, i diumenge (12 h) el
grup de vent de l'Escola Municipal
de Música Josep M. Ruera a l'escola Pereanton. Hi faran concerts
oberts al públic en el marc del cicle que s'allargarà fins al dia 24.

Maria Rozalén s’ha convertit en un
autèntic referent de la cançó d'autor espanyola dels últims anys. I,
com a tal, ha exhaurit des de fa
dies les entrades per al concert
que oferirà diumenge a la tarda al
Teatre Auditori de Granollers.
Amb tres discs en la seva trajectòria, arriba al TAG per presentar
Cuando el río suena... (2017), una
eclèctica col·lecció de cançons que
conjuga amb gran imaginació ritmes i gèneres diversos (del folk i
la ranxera, al pop), i entre els que
ha destacat la cançó Girasoles –número 1 de vendes a l'Estat–.
La cantant és una important activista social, que defensa amb la
seva música els drets de les minories i de les comunitats més desfavorides. En el nou disc parla sobre

tag

ROZALÉN
històries personals transmeses
per la seva àvia i causes que inclouen el feminisme i la memòria
històrica, però també de l'amor i
del desamor.

ANNA COSTA ENCAPÇALA EL PRIMER PROJECTE PER A NADONS

L'OCGr dedica 'Els colors de
la primavera' als més petits
El cicle per a nadons d'Escena
grAn, estrenat aquesta temporada, ofereix diumenge una oportunitat única per apropar la música
clàssica als més petits de la casa,
que podran seure envoltant els
músics.
Els colors de la primavera és el
primer projecte per a nadons de
l'Orquestra de Cambra de Granollers (OCGr) que, de bracet de la
primera violoncel·lista i musicoterapèuta Anna Costa, proposa un
autèntic viatge sensorial pels colors de la primavera a través dels
colors musicals dels instruments
d'orquestra. Una primavera que

florirà amb verds, blaus, grocs
i vermells; amb forts, fluixos... i
amorosos; amb dinamisme i amb
tranquil·litat; amb alegria, amor
i tendresa. Els nens se situaran a
terra, sobre coixins, i podran veure i escoltar de prop els instruments de l'OCGr.
Els colors de la primavera tanca
el Cicle de Nadons d’aquesta temporada, adreçat a nens i nenes de
0 a 3 anys, i que els programadors
volen que tingui continuïtat.

Dg 19 de maig, 11 h
Teatre Auditori. Preu: 8 €

El quartet de flautes
Neuma, a Marata
L'església de Santa Coloma de
Marata rebrà diumenge (10 h)
el quartet de flautes Neuma, que
oferirà un concert amb obres de
Rubstov, Reicha, Rozman i Wouters al repertori. Neuma és la
suma de quatre dones que aposten per un projecte musical innovador, modern i vital, amb una
sonoritat singular. Un grup de
cambra insaciable i enèrgic decidit a pujar a l’escenari per connectar amb el públic a través de
concerts propers i creatius, com el
que es podrà gaudir diumenge.

dj, 16 MAIG 2019
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POPULAR CORRÓ D'AVALL ACULL UNA NOVA EDICIÓ DE LA MOSTRA DE TRADICIÓ I ARTESANIA

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

30 anys de la Fira de Sant Ponç

HANDBOL. DISSABTE 18, 16.00 h

BALONMANO BENIDORM - FRAIKIN BM
GRANOLLERS. Amb Aitor Compañón
HANDBOL. DISSABTE 18, 16.00 h

Els Encendraires hi organitzen la cinquena trobada de bèsties de foc
LES FRANQUESES. Dissabte i diumenge se celebrarà a Corró
d'Avall una nova edició de la Fira
de Sant Ponç, que enguany arriba
a la 30a edició. La fira comptarà
amb la participació d'una vintena d'entitats del municipi que
organitzaran, durant els dos dies,
diverses activitats relacionades
amb la cultura popular i tradicional, els productes artesanals i naturals i els oficis antics.
D'una banda, dissabte se celebrarà la cinquena Trobada de bèsties de foc, organitzada pels Encendraires, que començarà a la plaça
de l’Espolsada, amb la tradicional
plantada, a les 16.30 h. En aquesta edició hi participaran les colles
Dragona de les Roquetes (Garraf),
Lloba de la Madella (Bigues i Riells), La Bèstia (Parets), Serpent
(Vall del Tenes), Folqui (Hospitalet
de Llobregat), Cabró i Closquetes
(les Franqueses). La trobada també comptarà amb una tabalada, la
cercavila, la cremada de les colles a
la plaça de l’Ajuntament (20.30 h),
malabars, sopar de colles i el final
de festa amb dj (23.30 h).
Diumenge la fira tindrà el seu
vessant més tradicional amb la
presència d’artesans que faran
demostracions d’oficis antics
–apicultura, vidre bufat, talla lítica, cisteller, ferrer, emplomat i
decoració amb vidre, ceràmica i
màscares i ninots–, el mercat de
productes artesanals i plantes re-

KH7 BM GRANOLLERS - MECÀLIA ATLÉTICO GUARDÉS.
Amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 19, 12.00 h

arxiu

FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA A - ECG
amb Roger Santaeugènia i Emma Muntané

MOSTRES Els oficis tradicionals són també presents a la fira
meieres a la rambla de la carretera de Ribes, de 10 a 14.30 h i de
16.30 a 20 h.
A més, també hi haurà una cercavila itinerant a càrrec de Ginjolers, espectacles també itinerants,
activitats medievals a càrrec dels
casals infantils i juvenils municipals, activitats d’escacs, curses de
Scalextric i l’exposició d’una maqueta ferroviària.
La mateixa rambla de la carretera de Ribes, la plaça de Can Font i
la plaça de l’Ajuntament seran l’escenari de diverses activitats que
es desenvoluparan al llarg de tot
el dia, com espectacles, tallers, activitats per a infants, concerts, ballada de sardanes i portes obertes
a Can Font, entre moltes altres.

LES ENTITATS,
PROTAGONISTES
n Entre els serveis i entitats participants

de la 30a edició hi ha l’Associació Art del
Bonsai, Associació Cívica i Cultural de
Corró d’Avall, Associació d’Intercanvis
Culturals, Biblioteca Municipal, Cantaires
de Corró, Casal Infantil i Juvenil i Centre
Municipal de Joves de Les Franqueses,
Centre d’Art i Noves Tecnologies Can
Font, Centre de Modelisme, Centre d’Estudis Ferroviaris Via Oberta, Club d’Escacs de Les Franqueses, Coral Harmonia,
Coral Xeremella, Cor Camins, Escola Municipal de Música, Escoles del municipi
(cantata) i Espai Nadó – Espai Infant.

L'AV de l'Hostal fa Fira de les Herbes
una botifarrada i el de Maig, dissabte
torneig de palitrocs a la Porxada

Jaume Aubanell
presenta a La Gralla
'La Coquessa'

GRANOLLERS. Diumenge serà un
dia de trobada per als veïns del
barri de l'Hostal gràcies a la botifarrada popular que organitza
l'associació de veïns. A més, a partir de les 10 h hi haurà el torneig
de palitrocs. Es tracta d'un joc de
bitlles tradicional de Catalunya
i de l'Aragó que ja fa anys que
l'Associació de Veïns de l'Hostal
ha recuperat per passar-ho bé en
aquesta jornada anual. S'hi podran veure autèntics experts en
el joc. Tot plegat es farà al centre
cívic Nord (al número 6 del carrer
Lledoner). Des de les 19 i fins a les
21 h d'avui, dijous, encara hi ha
temps per recollir els tiquets de
la botifarrada, que té un preu de 2
euros (i és gratuïta per als socis de
l'AV l'Hostal).

L'escriptor Jaume Aubanell (Malgrat de Mar, 1965) serà avui, dijous (19 h), a la llibreria La Gralla
per presentar el seu darrer llibre
La Coquessa, premi de novel·la
breu Ciutat de Mollerussa 2018.
L'obra relaciona la complexitat de
la cuina amb la de les relacions
humanes. "La passió ho mou tot,
ja que en aquest cas la passió
per la cuina defineix a la prota·
gonista. La cuina és un element
cultural que ens defineix a les
persones i als països”, explica
l'autor, format com a cuiner a l'escola Hofmann de Barcelona.
D'altra banda, l'escola d'anglès
Kids&Us tornarà a fer una sessió
de l'hora del conte en anglès a La
Gralla, amb Mousy and the big red
ball. Serà dissabte, a les 11.30 h.

L'associació de veïns Granollers
Centre organitza dissabte, de 9
a 20 h, la tradicional Fira de les
Herbes de Maig. Es tracta d'una
mostra de productes naturals i artesans que se celebra a la plaça de
la Porxada des de l'any 1982. Així,
la fira s'ha consolidat com un aparador de tot tipus de productes
artesans, no només alimentaris,
sinó també cosmètics, per exemple. A més, s'hi pot trobar una àmplia varietat d'herbes remeieres,
plantes i verdures ecològiques.
De fet, les plantes més habituals
de la medicina popular –camamilla, dent de lleó, espígol, farigola,
sajolida, sàlvia i valeriana, entre
d'altres– es presenten de forma
molt visual, en col·laboració amb
el Museu de Ciències Naturals.

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 16 al diumenge 19 de maig
Dijous

23º

12º

Divendres

22º

13º

Dissabte

19º

10º

Diumenge

20º

10º
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AGENDA

Taller per fer sandvitxos originals
El DiverDivendres, que es farà al centre cívic Can Gili,
es dedicarà a la cuina a través d'un taller per aprendre
a fer sandvitxos bons i originals, amb formes divertides.
El curs, impartit per Elena Matencio, s'adreça a famílies
amb infants de 3 a 5 anys (17.30 h) i de 6 a 11 (19 h).

GRANOLLERS
DIJOUS, 16
18 h Can Jonch
Idees d'ahir i d'avui per educar
persones més lliures, amb perspectiva
feminista i coeducació. A càrrec
de Fil a l'agulla i organitzat pel grup
de criança de La Magrana Vallesana
18 h Cinema Edison
Cachada. Docs Barcelona
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre La Coquessa,
de Jaume Aubanell
19.30 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Conversa amb els artistes
Pilar Rosado i Daniel G. Andújar
DIVENDRES, 17
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a
les vostres mans!
18 h Espai Tranquil Barbany
Xerrada. Gestió del malestar: l'ira,
el desassosec, la incertesa, la tristor.
Amb Carmen Mesa
18 i 19.30 h Centre cívic Palou
Concert d'alumnes de guitarra de
l'EMM Josep M. Ruera
19 h Cinema Edison
Gracias a Dios
DISSABTE, 18
9 h Plaça de la Porxada
Fira de les Herbes de Maig
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea
d'Aturats de Granollers
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters)
9 h Plaça de les Olles
Col·lectiu artesà de productes naturals
9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Fira del Disc
10 h Plaça de Lluís Perpinyà
Encants solidaris. Protectora Vilanimal
10 h Plaça de l'Església

Festa de les escoles esportives
11 h Biblioteca Can Pedrals
Taller de cuina en anglès (4-10 anys)
11 h Roca Umbert
Vuitena Mostra d'Art Urbà (MAU)
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. Històries d'Ósses
17.45 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges
17.30 h Places de Can Trullàs,
de l'Església i de Folch i Torres
Concurs [És] Música
18 i 21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. El Tricicle
19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. La volta al món en 40 minuts
19 h Sala Francesc Tarafa
Concert de música modal turca i sufí
21 h Llevant Teatre
Madame Marie. La repressió de la dona
en la guerra i el franquisme a Mallorca
22 h Roca Umbert
Ballada de swing
22 h Museu de Granollers
La Nit dels Museus i els Vergós
22.30 h Casino de Granollers
Festa de sevillanes
DIUMENGE, 19
9.30 h Parc Firal
27a Bicicletada del Besòs
10 h Centre cívic Nord
Botifarrada popular i torneig
de palitrocs de l'AV l'Hostal
11 h Museu de Ciències Naturals
Diumenges de Ciència. Taller familiar
sobre la vida microscòpica
12 h Escola Pereanton
Música a la fresca amb alumnat de l'EMM
18 h Casino
Ball social
18 h Cinema Edison
Gracias a Dios
18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert de la Camerata Sant Cugat
19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de Rozalén

Voltem per l’entorn

El Festival de Titelles de
Caldes rebrà 14 companyies

arxiu

19 h Llevant Teatre
Teatre. Madame Marie
DIMARTS, 21
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. Parlament de
Catalunya: del pactisme al procés,
amb Josep M. Martí Rigau
20 h Cinema Edison
Superlópez

LES FRANQUESES
DIJOUS, 16
17.30 h Gimnàs Escola Bellavista
Taller de plastilina casonala
18 h Espai Zero
Taller de la grandesa del més petit
DISSABTE, 18
11 h Artemisia, Art & Tendències
Xerrada sobre les dues disciplines
en el marc de l'exposició 7set
16.30 h Places de l'Espolsada i
de l'Ajuntament
30a Fira de Sant Ponç
DIUMENGE, 19
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
Campionat social de Shiho Wari
10 h Església de Santa Coloma
Concert a Marata
10 h Rambla de la carrerera de Ribes i
plaça de Can Font i de l'Ajuntament
30a Fira de Sant Ponç
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DIMARTS, 21
9 h Can Ribas
Jornada d'empreses i emprenedors
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Fem esmalt amb foc
DIMECRES, 22
9 h Can Ribas
Jornada d'empreses i emprenedors

Caldes de Montbui serà punt de trobada, de divendres a diumenge, de 14 companyies
convidades a presentar els seus espectacles en el Festival de Titelles. La vila fa la 22a
convocatòria a famílies d’arreu per descobrir històries de titelles de diferents formats,
en escenaris exteriors i interiors, la majoria gratuïts i adreçats a tots els públics.
Enguany, el festival recupera l’escenari la plaça de la Font del Lleó, i hi haurà tallers
infantils i espectacles d’entrada lliure a les places de l’Onze de Setembre i de la Font
del Lleó i a la Residència Santa Susanna. I tres espectacles amb entrada d’1 euro a
la Sala Noble de Can Rius i a la Biblioteca. El Festival de Titelles és una iniciativa de
l’Ajuntament de Caldes amb la direcció artística de Manel Ricart, de Titelles Naip. Hi
seran les companyies Circatrònic, Titelles Guinyol Didó, Cacauet Teatre, la Companyia
del Príncep Totilau, Estaquirot, Teia Moner, Titelles de Lleida i el mateix Titelles Naip.
També Galiot, Periferia Teatro, Sim Salabim, Teatre Nu, La Sola Cia. i Campiquipugui.

Exposicions
Ajuntament de Granollers
La carretera. 25a exposició de l'Arxiu
Municipal de Gr. Fins al 4 de juny
Museu de Granollers
Agustí Centelles. Una crònica
fotogràfica. Anys 30. Inauguració
avui, dijous (20 h).
Retorn a Granollers del retaule gòtic
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
Afinitats. Permanent.
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Espai d'Arts de Roca Umbert
Mnemòsyne 2.0, de l'artista resident
Pilar Rosado. Fins al 9 de juny.
Biblioteca Can Pedrals

Sardines molt il·lustrades, obres
d'infants del Talleret d'Elena
Frauca. Fins al 26 de maig
Espai La Gralla
Exposició BCN, de Beatriz
Sánchez Ledo. Fins al 21 de juny
Espai Tranquil Barbany
Exposició Aquarel·les d'aquí
i d'allà, de Felipe Garcia
Gutiérrez. Fins al 30 de maig
Escola Municipal del Treball
I tu balles amb violència?
Fins al 23 de maig
Centre de Normalització
Lingüística
Exposició El malbaratament
alimentari. Fins al 30 de maig
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