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El PSC de Mayoral
arrasa de nou i obté 

14 regidors
LES FRANQUESES. Junts per les Franqueses 
ha guanyat les eleccions municipals per 
sisena vegada consecutiva. Amb el 100% 
escrutat, el partit hereu de l’antiga Conver-
gència ha obtingut 2.762 vots (32,97%) i 6 
regidors, els mateixos que tenia fins ara, tot 
i haver obtingut 1.005 vots més que alesho-
res, i s’ha imposat a Corró d’Amunt, Corró 
d’Avall, Marata i Llerona. Junts s’ha quedat a 
35 vots d’assolir el setè regidor.

El PSC ha recuperat el múscul que havia 
tingut temps enrere i ha passat de la tercera 
a la segona posició. Ha obtingut 2.280 vots 
(27,22%) pels 1.075 (15,40%) que va rebre 
el 2015, de manera que passa a tenir 5 regi-
dors al ple, 2 més dels que tenia fins ara. La 
força del PSC s'ha demostrat especialment 
a Bellavista, on ha guanyat amb més del 
43% dels vots, molt per davant de la segona 
força, Junts per les Franqueses.

Imagina Esquerra en Comú (IEC), la con-
fluència entre LFI, ERC, ICV i EUiA i que as-
pirava a desbancar Colomé, obté 1.509 vots 
(18,01%) i 3 regidors, de manera que passa a 
ser la tercera força al ple. IEC va ser el segon 

grup més votat a Corró d’Amunt i Llerona.
En quart lloc hi haurà Ciutadans, que en-

trarà per primera vegada a l’Ajuntament 
després d’haver-se presentat dues vegades 
–2007 i 2011– sense obtenir representa-
ció. En aquesta ocasió ha obtingut 799 vots 
(9,54%) i 2 regidors.

Una altra formació que es presentava per 
primera vegada i que entrarà a l’Ajunta-
ment és Sal-CUP, que ha obtingut 470 vots 
(5,61%) i 1 regidora. Sal-CUP ha estat el se-
gon partit més votat a Marata i Milpins, on 
ha obtingut el 22,1% dels vots.

Finalment, queden fora del ple municipal 
el PP, que obté 176 vots (2,10%); Podemos, 
amb 248 vots (2,96%) i Contigo Somos De-
mocracia 72 vots (0,86%).

Vuit punts més de participació
La participació total del 26-M va ser del 
59,73%, vuit punts més que fa quatre anys, 
quan va ser del 51,48%. En total van votar 
8.411 veïns dels 14.082 que hi havia cen-
sats; 5.671 van abstenir-se; 61 van fer-ho en 
blanc i 34 vots van ser considerats nuls. i x.l.

Colomé manté 
els 6 regidors i albira 

un tercer mandat
GRANOLLERS. Josep Mayoral tornarà a ser al-
calde de Granollers després que el PSC hagi 
millorat amb escreix els resultats de 2015, 
que ja aleshores li havien donat la tercera 
majoria absoluta. Al juny encetarà la quarta 
amb un regidor més dels que tenia fins ara 
–passa de 13 a 14 representants–. El PSC va 
obtenir diumenge 11.974 vots (43,11%), 
1.765 més que ara fa quatre anys. 

ERC puja de tercera a segona força i es-
devé el principal partit de l’oposició, però 
a molta distància dels socialistes, i obté 
4 regidors, un més que en l’anterior man-
dat. Esquerra ha passat de 2.737 suports el 
2015 als 4.206 de diumenge (15,14%). 

En  canvi, Junts per Granollers, que passa 
de segona a tercera força empatada a regi-
dors amb ERC, ha perdut 140 votants res-
pecte a fa quatre anys i ha aconseguit 3.600 
suports (12,96%), de manera que manté els 
4 regidors actuals.

Ciutadans també manté els 2 regidors al 
consistori, tot i que ha incrementat els vots, 
dels 1.898 el 2015 als 2.538 de diumenge 
(9,14%). De fet, Cs va quedar-se a només 28 

vots d’aconseguir el seu tercer regidor.
La sorpresa d’aquests comicis locals ha 

estat l’entrada a l’arc plenari de Granollers 
per la Independència - Primàries, amb un 
regidor i 1.477 votants (5,32%). En canvi, 
la CUP, que actualment tenia dos regidors, 
ha perdut la representació a l’Ajuntament, 
tot i que s’hi ha quedat a les portes amb un 
4,79% dels vots (1.331; mentre que el 2015 
va obtenir-ne 1.563).

Després de molts anys també es queda 
sense representació al ple el PP, que des-
prés de canviar de candidat ha perdut més 
de 400 vots respecte a fa quatre anys. Igual-
ment, tampoc no entraran al consistori ni 
Podemos (3,02%) ni Granollers en Comú 
(2,57%). Finalment, Som! i Familia y Vida 
no han arribat ni a l’1% dels vots.

La participació, a l’alça
La participació ha estat del 63,41%, més de 
set punts per sobre que fa quatre anys. En to-
tal van votar 27.849 veïns dels 43.917 que hi 
tenien dret; 16.068 van abstenir-se; 152 van 
votar en blanc i 78 vots van ser nuls. i M.ERAS
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GRANOLLERS. "Tenir un propòsit 
no és fer feina", deia Salvat-Pa-
passeit en un poema musicat per 
Joan Manuel Serrat. Josep Mayoral, 
que diumenge revalidava la seva 
alcaldia còmodament, recordava 
aquest vers per assegurar que no 
havia fet pronòstics electorals. 
Amb tot, el darrer dia de campa-
nya apuntava el desig que Pietat 
Sanjuan –número 14 a les llistes– 
tornés a l'arc plenari, i així ha estat.

Per a Mayoral, els votants "han 
expressat de manera clara la vo-
luntat d'un govern estable i sò-
lid, però que vol arribar a acords 
amb els grups municipals i amb 
la ciutadania". En aquest sentit, 
l'alcalde ha agraït "a la gent de la 
ciutat que hagi anat a les urnes, 
i també als que ho desitjaven i, 
malgrat ser actius a la vida so-
cial, no haver pogut perquè no 
tenen la nacionalitat", recordava.

Tot i reconèixer que en els re-
sultats hi ha pogut influir la ten-
dència a l'alça de vot socialista a 
tot el país, Mayoral considera que 
s'ha votat "un projecte que va 
més enllà de les sigles, que es 
basteix des de baix, des de les 
persones que el conformen" i, 
en aquest sentit, ha defensat "la 
llista plural i diversa en què la 
gent s'hi ha sentit reconeguda" 
que presentava el PSC.

Els resultats han reafirmat la 
seva decisió de tornar a presen-
tar-se a les eleccions. "Sembla 
encertat, però no puc plantejar 
què hagués passat en un altre 
context", deia, i assegurava que 

rició de Primàries, i que "la CUP, 
que ha fet bona feina, no hagi 
entrat a l'Ajuntament".

Àlex Sastre, de Junts per Grano-
llers, considera que Granollers té 
una Alcaldia "consolidadíssima, 
que és molt difícil de canviar 
si no és per un desastre intern 
o un relleu". Aquest factor i el 
descens de la seva formació a es-
cala nacional fan que, malgrat re-
conèixer que "no és el resultat 
que volíem", "estem contents 
de mantenir vots i regidors. Si 
no haguéssim fet una bona cam-
panya potser haguessim caigut 
com en altres municipis", apunta 
Sastre, qui assegura que continua-
rà treballant des de l'Ajuntament, 
però que també té "ganes d'aju-
dar al país a la restructuració de 

en aquesta campanya ha estat la 
vegada que "més he sentit a flor 
de pell el caliu de la gent".

Per a la representant d'ERC, Nú-
ria Maynou, que s'ha situat com a 
segona força al ple, fa "massa anys 
que dura el mayoralisme", però 
reconeix que l'àmplia majoria del 
PSC palesa que "el projecte Mayo-
ral encara agrada". "Nosaltres 
continuarem treballant per un 
Granollers més viu i dinàmic, 
des d'una oposició constructiva 
i per millorar la ciutat", afegia. 
Maynou ha recordat que aquestes 
han estat les municipals en què 
ERC ha aconseguit més vots i de-
mostra que "de cara al 2023 som 
el canvi possible". D'altra banda, 
la candidata d'Esquerra ha lamen-
tat la divisió del vot arran de l'apa-

REACCIONS POSTELECTORALS  EL PSC CELEBRA EXULTANT LA MAJORIA ABSOLUTA ÀMPLIA QUE LI PERMETRÀ TORNAR A GOVERNAR AMB COMODITAT

Josep Mayoral: "És la vegada que 
més he sentit el caliu de la gent"

xavier solanas

ABRAÇADES  Josep Mayoral va ser rebut amb eufòria al local del PSC del carrer Marie Curie

Entrants
GRN X LA INDEPENDÈNCIA -  
PRIMÀRIES CATALUNYA ha estat  
la sorpresa d'aquestes eleccions. 
El grup d'electors, format tres mesos 
abans dels comicis, ha aconseguit 
entrar al consistori. Amb una  
regidora al ple, la nova formació  
estén la mà a les candidatures  
votades per més d'un 15% dels 
electors i que no han aconseguit 
representació, així com a la resta  
de partits independentistes  
"per treballar conjuntament".  
GxI-Primàries vol "fer política d'una 
manera diferent". La cap de llista, 
Mònica Ribell, ha agraït la confiança 
dels votants i "als que heu format 
part de la llista, arriscant-vos 
en un projecte inèdit".

Sortints
LA CUP HA PERDUT ELS DOS 
REGIDORS QUE TENIA AL PLE, 
així com també el PP, encapçalat 
per Jaime Gelada, s'ha quedat 
sense representació (fins ara tenia 
un regidor). La candidata de la 
Crida-CUP, Raquel Poveda,  
lamentava "la victòria clara del 
155" a Granollers i afegia, en una 
piulada, que li ha "fet mal haver 
estat el partit que més ha defensat 
el moviment independentista  
al carrer amb diferència i que,  
tot i així, haguem avançat zero en 
la consciència social i d'esquerra 
combativa, com s'ha demostrat. 
Aquesta és la veritable derrota".

ERC recorda que aquestes han estat 
les municipals en què ha aconseguit més vots

JuntsxGrn i Cs mantenen els regidors, però la llista 
de Sastre perd suports i la de Meseguer en guanya

Junts per Catalunya".
En canvi, Enric Meseguer, de Ciu-

tadans, s'ha mostrat content per 
l'augment d'uns 600 vots respec-
te a les darreres municipals i re-
corda que "per molt poc no hem 
fet el tercer regidor". Meseguer 
explica els resultats del PSC per 
la tendència a l'alça generalitzada 
"d'aquestes sigles i, sobretot, 
perquè Mayoral s'ha demostrat 
encara una marca molt potent". 
Pel que fa a la desaparició del PP, 
Cs creu que se suma a la caiguda a 
tot arreu el fet "que segurament 
nosaltres hem estat més l'opo-
sició útil", diu Meseguer.  A més, 
també assegura que "ser massa 
antisistema i no acceptar mai 
propostes d'altres partits ha 
passat factura a la CUP" i felici-

ta Primàries, que "ha aconseguit 
representació, partint de zero". 
En aquest sentit, Sastre mostra-
va certa sorpresa: "em pensava 
que tindrien menys recorregut. 
Veurem què passa aquests qua-
tre anys".  MontSE ERAS
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EN PORTADA / Eleccions 26-M

GRANOLLERS. Els resultats electorals del 
26-M han dibuixat un nou plenari municipal 
amb una nova distribució de regidories per 
partits. Tot i que el PSC és qui ha obtingut, 
de llarg, més representació, és potser el par-
tit amb menys renovació de cares de tots els 
que hi tenen presència. De fet, entre les ca-
res noves dels socialistes només hi ha la de 
la sociòloga de 28 anys Maria Villegas, que 
serà alhora la regidora més jove del plena-
ri. També tornarà a les files socialistes Pie-
tat Sanjuán (núm. 14), qui va ser regidora 
d'Educació, Infància i Pla d'Acollida i segona 
tinenta d'alcalde en el període 2011-2015, i 
que fa quatre anys va tancar de manera sim-
bòlica la llista socialista a l'Ajuntament. 

Altres cares noves també seran les de Lo-
rena Torró i Enric Gisbert per ERC. Torró és 
educadora social especialitzada en econo-
mia social i microempreses, mentre que Gis-
bert és director de l'Hotel Granollers i presi-
dent de l'Associació Hotels Vallès Oriental. 

Per JuntsxGrn també entraran per prime-
ra vegada al plenari Laura Sabatés, botigue-
ra i presidenta de l'Associació Gran Centre, i 
Amanda Ramos, responsable de compres en 
una multinacional i exmilitant socialista que 
ara fa quatre anys fitxava pel PDeCAT.

Finalment, dues cares noves més seran 
Juan Manuel de Vargas, per Ciutadans, i 
Mònica Ribell per Granollers per la Inde-
pendència - Primàries Catalunya. De Vargas 
és natural de las Palmas de Gran Canaria, fa 
10 anys que viu a Granollers i és director de 
màrqueting en una multinacional britànica 
del sector publicitari i és assessor de comu-
nicació i màrqueting estratègic. Ribell, per 

Un terç dels regidors del nou
mandat ho seran per primera vegada

RESULTATS  EL PSC, MALGRAT SER LA FORMACIÓ QUE MÉS REPRESENTACIÓ TÉ EN L'ARC MUNICIPAL, ÉS LA QUE MENYS CANVIS HA INCORPORAT A LES LLISTES

L'ex-tinenta d'alcalde socialista Pietat Sanjuan tornarà a l'equip de govern després de quatre anys

JOSEP MAYORAL ALBA BARNUSELL ÁLVARO FERRER ANDREA CANELO FRANCESC AROLAS

MÒNICA OLIVERES JORDI TERRADES GEMMA GIMÉNEZ RUDY BENZA MARIA VILLEGAS

JUAN MANUEL SEGOVIA M. DEL MAR SÁNCHEZ ALBERT CAMPS PIETAT SANJUAN NÚRIA MAYNOU

ÀLEX SASTRE LAURA SABATÉS

la seva banda, és metgessa a l'Hospital Ge-
neral de Granollers. 

D'altra banda, els regidors que no repeti-
ran, bona part dels quals ja es van acomiadar 
en l'últim ple ordinari, són Mireia López, pel 

PSC; Oriol Vila i Eugènia Llonch, per PDe-
CAT-Demòcrates; Pep Mur, per ERC; Maria 
Oliver i Eduard Navarro, per la Crida per 
Granollers-CUP; José María Moya, pel PP, i 
Roberto Carmany, per Ciutadans, que ara ini-

cia una nova etapa com a portaveu del partit 
a l'Ajuntament de Canovelles. Si no hi ha cap 
al·legació als resultats electorals, el nou con-
sistori de Granollers es constituirà el dissab-
te 15 de juny en un ple extraordinari.  x.l.

PAU LLOBET LORENA TORRÓ ENRIC GISBERT

JUAN M. DE VARGAS MÒNICA RIBELLJOSEP MARIA NOGUERA AMANDA RAMOS ENRIC MESEGUER

2019 27.849 (63,4 %)
2015 23.715 (55,8 %)

PARTICIPACIÓ
ELECCIONS
MUNICIPALS26-M

Dades municipals 2015

11.974 14
10.209 13
4.206 4
2.737 3
3.600 4
3.740 4
2.538 2
1.898 2
1.477 1

- -
1.331 - -1.536 2

838 - -- -
832 - -1.299 1
713 - -1.087 -

63 - -712 -
47 - -56 -
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P.- Què és la malaltia d’Addiso?
R.- És un trastorn metabòlic i en-
docrí que es gesta quan l’orga-
nisme (les glàndules suprarenals) 
és incapaç de produir sufi cient 
cortisol, generalment per causa 
autoimmune. El cortisol regula 
moltes funcions. El seu dèfi cit ge-
neralment comporta una debilitat 
important, pèrdua de pes, altera-
cions digestives, del metabolisme 
del sucre, etc. Identifi cada i trac-
tada la causa, el dèfi cit de cortisol 
s’ha de suplir administrant deter-
minats corticoides.

P.- És cert que menjar molts 
plàtans no és bo?
R.-El plàtan és una fruita ex-
cel·lent, però conté molt potassi. 
Per aquest motiu persones amb 
malalties renals o amb determi-
nats tractaments n’han de con-
trolar la ingesta. Ara bé, no és 
l’única fruita que conté potassi. 
Per això, al marge de les indi-
cacions que us faci el metge, el 
sentit comú aconsella que el més 
adequat és ingerir fruites varia-
des en quantitats raonables.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

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

jordi ganduxé

JUNTS  L'equip de Colomé va reunir-se a Bellavista per seguir la nit electoral
LES FRANQUESES. "Teníem bones 
vibracions, però els resultats 
depenen de molts factors, com 
la participació, i fins l'últim mo-
ment no pots estar segur de res", 
diu l'alcalde i guanyador de les 
eleccions, Francesc Colomé, sobre 
els resultats electorals de diumen-
ge. Colomé s'ha mostrat satisfet i 
considera el resultat un aval a la 
seva gestió. "Hem tingut 1.005 
vots més que fa quatre anys, i 
hem pujat més d'un 7,5%", des-
taca. També apunta que "l'experi-
ment d'Imagina no ha funcionat" 
i que s'esperava part de l'augment 
de suport al PSC perquè "la mar-
ca socialista va a l'alça" i perquè 
"també forma part de l'equip de 
govern", i afegeix que "entre els 
dos hem pujat 2.200 vots res-
pecte a fa quatre anys". 

Amb tot, la victòria de Junts per 
les Franqueses (amb 6 regidors) 
queda lluny de la majoria absoluta, 
fixada en els 9 regidors, i el grup no 
ha revelat encara quina fórmula de 
govern preveu per al proper man-
dat: si garantir l'estabilitat mitjan-
çant un pacte amb algun altre partit 
o bé governar en minoria. "Els pri-
mers dies volem gaudir de la vic-
tòria; després voldrem escoltar 
tothom i decidirem com ho fem", 
explica. També assenyala que l'arit-
mètica del ple no fa preveure un 
pacte alternatiu de govern, perquè 
això "implicaria que tothom es 
posés d'acord per tombar el par-

tit més votat, i no s'entendria".
D'altra banda, el PSC, que ha 

pujat dos regidors respecte als co-
micis de 2015 amb 1.205 vots més 
que aleshores –fins a un total de 
2.280–, també ha celebrat els resul-
tats. "Sortíem a guanyar, però tot 
i així estem molt contents de la 
feina feta; hem trucat a gairebé 
totes les portes de les Franque-
ses i hem mobilitzat 1.200 veïns 
més que l'última vegada", indica 
Juan Antonio Corchado. "Amb 51 
vots més hauríem aconseguit el 

sisè regidor". Sobre l'escenari que 
s'obre a partir d'ara assegura que 
"el PSC és un partit amb vocació 
de govern" i aposta perquè hi hagi 
"estabilitat" a les Franqueses. Tot 
i això, Corchado no ha revelat si el 
PSC vol reeditar l'acord de govern 
actual o bé de liderar una opció 
alternativa, i no descarta cap esce-
nari. "Volem parlar amb tothom 
per saber com veuen la cons-
trucció del poble", i adverteix que 
"l'escenari ha canviat i el pes de 
cada partit és ara diferent".   

Des d'Imagina Esquerra en 
Comú (IEC), Rafael Bernabé admet 

Els partits de 
govern celebren
l'aval de les urnes

REACCIONS POSTELECTORALS  L'ELECTORAT CASTIGA ESPECIALMENT LA CONFLUÈNCIA D'IMAGINA ESQUERRA EN COMÚ

xavier solanas

PSC  Celebració socialista a la seva seu del carrer Girona diumenge al vespre

la patacada i lamenta "no haver 
tingut més temps per explicar 
el nostre projecte". La confluèn-
cia de quatre partits va forjar-se al 
març, "i el canvi de nom també 
ha creat confusió". Sobre possi-
bles pactes postelectorals, Bernabé 
veu complicat qualsevol altre acord 
que no impliqui Junts i PSC, tal com 
passava fins ara.

Dos nous partits al ple
Ciutadans ha aconseguit repre-
sentació per primer cop al ple, on 
entra amb 2 regidors. "El propòsit 
que teníem era entrar, de mane-
ra que estem contents perquè 
hem complert l'objectiu", diu el 
portaveu del grup, Amador Don-
cel. "Veníem de zero, sense da-

des prèvies, i per tant no sabíem 
què podia passar". Sobre el paper 
del partit al consistori els propers 
quatre anys, assegura que encara 
no han decidit com actuar. "Ens 
hem de reunir entre nosaltres i 
parlar-ne, i també parlar amb la 
resta de grups per veure quina 
mena de pactes poden haver-hi".

Finalment, l'altre partit que en-
tra per primer cop és Sal-CUP, que 
va intentar un acord amb IEC fa uns 
mesos però que finalment va deci-
dir presentar-se en solitari. Jordi 
Rosàs, membre de l'assemblea cu-
paire, celebra la regidora aconse-
guida i situa el partit a l'oposició. 
"Ara és Colomé qui ha de moure 
fitxa; veurem si es reedita la so-
ciovergència", apunta. i x.l.

Junts i PSC es donen 
uns dies per analitzar
els resultats i decidir si
reediten l'acord de govern 

L'equip de govern, format per Junts i PSC,
suma 2.200 vots més que en els comicis de 2015
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Som els més ràpids en vendre la seva vivenda, valorem el seu immoble
al millor preu del mercat. I si té pressa en vendre’l, li comprem!

La Teva Immobiliària de Confi ança a Granollers

Bona Fira de l’Ascensió
C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311
info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

També li oferim: VALORACIÓ GRATUÏTA | 
PERITATGES JUDICIALS | ASSEGURANCES 
D’HABITATGE | CONTROL DE MOROSITAT | 
FINANÇAMENT | GESTIÓ POST LLOGUER | 
ASSEGURANCES DE LLOGUER | DEP. JURÍDIC 

Home Staging
GRATUÏT

Oferim als nostres clients un 
reportatge fotogràfi c gratuït 
per treure el màxim valor al 
seu pis i accelerar la venda. 

Li tramitem el Certifi cat
energètic i la Cèdula

SENSE COST
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EN PORTADA / Eleccions 26-M

LES FRANQUESES. El ple municipal tindrà a 
partir del 15 juny moltes cares noves, con-
cretament vuit dels disset regidors. Repeti-
ran Francesc Colomé, Marina Ginestí, Moi-
sés Torres i Jordi Ganduxé per Junts per les 
Franqueses; Juan Antonio Corchado, José 
Antonio Aguilera i Joan Antoni Marín pel 
PSC; i Rafael Bernabé i Àngel Profitós per 
IEC. La resta seran noves incorporacions: 
Montse Vila i Sònia Tena per Junts per les 
Franqueses; Marta Reche i Marta Sánchez 
pel PSC; Imma Ortega per IEC; i Amador 
Doncel i Francisco Domínguez per Ciuta-
dans, i Maria Forns per Sal-CUP.

Regidors que pleguen
Les cares noves al ple implicaran el comi-
at d'altres, alguns perquè ja no formaven 
part de les llistes, com Rosa Pruna o Ferran 
Jiménez, elegits el 2015 per CiU, i altres 
perquè no han obtingut l'aval de les urnes, 
com Martha Edel, del PP. Així, els regidors 
que deixaran la seva acta d'aquí a tres set-

El ple renova vuit dels disset regidors
RESULTATS  CIUTADANS I SAL-CUP ENTREN PER PRIMERA VEGADA AL PLE DE L'AJUNTAMENT AMB DOS I UNA REPRESENTANT RESPECTIVAMENT

Francesc Colomé revalidarà el càrrec si el PSC no lidera un pacte per configurar una majoria alternativa 

FRANCESC COLOMÉ MARINA GINESTÍ MOISÉS TORRES MONTSE VILA JORDI GANDUXÉ

SÒNIA TENA JUAN A. CORCHADO MARTA RECHE JOSÉ A. AGUILERA MARTA SÁNCHEZ

JOAN ANTONI MARÍN RAFAEL BERNABÉ IMMA ORTEGA ÀNGEL PROFITÓS AMADOR DONCEL

FRANCISCO DOMÍNGUEZ MARIA FORNS

manes seran Rosa Pruna i Ferran Jimé-
nez (CiU); Àlex Vega, Èlia Montagud i 
Eli Pericas (ILFC); Rosa Cassà (ERC); 
Martha Edel (PP) i Francesc Torné 
(CpF), que deixarà l'Ajuntament des-
prés de 32 anys, 13 dels quals com a 
alcalde. Abans de la constitució del 
nou Ajuntament, prevista per al 15 de 
juny, se celebrarà un ple extraordinari 
de comiat dels regidors sortints. Serà 
el dimarts 11 de juny (20 h). 

D'altra banda, a falta de veure com 
evolucionen les converses per garantir 
una majoria estable al ple –la majoria 
és de 9 regidors–, tot apunta que Fran-
cesc Colomé podrà revalidar l'Alcaldia 
per tercera vegada. Caldrà veure com 
es posiciona el fins ara soci de govern, 
el PSC, que és l'únic partit actual –sen-
se comptar amb l'entrada de Cs i Sal-
CUP– que ha augmentat la seva repre-
sentació.  x.l.

2019 8.411 (59,7%)
2015 7.024 (51,5 %)

PARTICIPACIÓ
ELECCIONS
MUNICIPALS26-M

Dades municipals 2015 * ILFC + ERC + EV

2.762 6
1.757 6
2.280 5
1.075 -
1.509 3

2.548* 4
799 2

- -
470 1

- -
248 - -- -
176 - -376 1

72 -
- -
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EN PORTADA / Eleccions 26-M

La participació creix als dos municipis entre entre 13,5 i 15,5 punts i se situa a l'entorn del 60%

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. El 
partit guanyador a Granollers en 
les eleccions al Parlament Euro-
peu ha estat Junts per Catalunya, 
amb 7.649 vots (27,8%), seguit 
del Partit dels Socialistes de Cata-
lunya, amb 7.154 vots (26%). Més 
de 7.500 granollerins, doncs, han 
donat el seu suport a Carles Puig-

demont, i més de 7.000, a Josep 
Borrell. La tercera força ha estat 
Esquerra Republicana de Cata-
lunya, amb 5.539 vots (20,1%), 
seguida de Ciutadans, amb 2.550 
vots (9,3%); Podemos, amb 2.077 
vots (7,5%); Partit Popular, amb 
1.117 vots (4,1%), i Vox, amb 460 
vots (1,7%). El cens de les elecci-

ons europees a Granollers va ser de 
43.873 electors; dels quals 27.607 
van exercir el seu dret a vot, el que 
representa el 62,9% de participa-
ció, 13,46 punts més que als ante-
riors comicis de 2014.

Pel que fa a les Franqueses, el 
partit guanyador va ser el PSC amb 
2.155 vots (26,1%), seguits a no-

més 43 vots de Junts per Catalunya, 
que va obtenir 2.112 vots (25,6%). 
En tercer lloc va quedar ERC-
Ara Repúbliques amb 1.731 vots 
(21%); i segueixen Ciutadans, amb 
798 vots (9,7%); Podemos, amb 
624 (7,6%); PP, amb 279 (3,4%); 
Vox, amb 178 (2,2%) i Pacma, amb 
137 (1,7%), entre d'altres. Amb 

aquest resultat el PSC recupera 
l'hegemonia que ja va aconseguir el 
2009 i que fa cinc anys va perdre en 
favor de CiU i ERC. L'increment del 
PSC ha estat de gairebé 12 punts, 
i s'atribueix, entre d'altres a l'aug-
ment de la participació, que va ser 
de 15,5 punts –43,4% fa cinc anys i 
58,9% diumenge–. i

Junts per Catalunya guanya a Granollers
i el PSC a les Franqueses per les europees

PSC-PSOE PP ERC CiU- JxCAT ICV Cs VOXPodemos Altres Resultats en% (número de vots per partit) 

2019 RESULTATS: CATALUNYA2014

23,7%

21,9%
14,3%

10,3%

9,8%

6,3%
4,6%

9,1%

28,5%

22,1%

8,6%

8,4%

5,2%

6%

21,2%

2019 RESULTATS: ESTAT2014

26,1%

23%
10%

8%
6,5%

5,4%
4%
3,2%

13,8%

32,8%

20,1% 12,2%

10,1%

6,2%

4,6%

8,2%

5,6%

22,4%
(1.291)

14,4%
(828) 10,7%

(619)
8,1%
(468)

7,5%
(432)

15,5%
(900)

22,1%
(1.273)

2019 RESULTATS: GRANOLLERS2014

23,8%
(4.897)

15,9%
(3.273) 9,8%

(2.016)
9,2%

(1.887)
4,5%
(917)

16,3%
(3.381)

21,1%
(4.324)27,8%

(7.649)

25,6%
(7.044)

9,3%
(2.550)

7,5%
(2.077)

4,1%
(1.117)

3,4%
(279)

5,6%
(1.631)

6,6%
(587)

20,1%
(5.539)

26,1%
(2.155)

25,6%
(2.112)

9,7%
(798)

7,6%
(624)

21%
(1.731)

2019 RESULTATS: LES FRANQUESES2014
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
19/05 Daniel Feijóo Bote 42 anys
20/05 Joaquina Guallar Palacios 101 anys
20/05 Blai Miras Encinas 61 anys
21/05 Jacinto Martínez Torrents 90 anys
20/05 Angelina Jansana Roca 91 anys
20/05 Juana Pérez García 94 anys
22/05 Manuela Maltas Muniente 80 anys
22/05 Antònia Cañas Muñoz 92 anys
23/05 Maria Pilar Insa Ruiz 90 anys
23/05 Luisa Burguillos Alba 89 anys
24/05 Marina Granados Pascual 70 anys

24/05 Antonio Gálvez Núñez 88 anys
24/05 Dolores Mota Candalija 91 anys
24/05 Juan Martí Ruiz 63 anys
24/05 Antonia Comino Yébenes 83 anys
24/05 Ma Teresa Valverde Cervantes 80 anys
25/05 Manuel Fernández Miñones 82 anys
26/05 Encarna Sola Pérez 95 anys
26/05 Pilar Roura Tolosa 84 anys
26/05 Maria Bosch Paret 95 anys
27/05 Juliana Calvo Carrasco 84 anys
27/05 Dámaso Ibáñez Marcó 90 anys

EN PORTADA / Eleccions 26-M

Malgrat que el PSC va ser el partit 
guanyador a la comarca en nom-
bre de vots –més de 52.000–, és 
ERC –amb gairebé 48.000 vots– 
qui aconsegueix la xifra més alta 
de regidors, 155. Just per darrere 
hi queda el PSC, amb 123; seguit 
de Junts per Catalunya amb 101; 
En Comú Guanyem amb 33; Ciuta-
dans i la CUP amb 20 cadascun; i 
Primàries i el PP amb 2 cadascun.
A més de la configuració dels ajun-
taments, aquests resultats també 
serveixen per distribuir la nova 
composició del Consell Comarcal, 
que en aquesta ocasió tindrà 11 re-
presentants d'ERC –tres més que 
fins ara–, 10 del PSC –un més que 
ara–, 7 de Junts per Catalunya –un 
menys–, 2 d'En Comú Guanyem  
–dos menys–, 2 de Ciutadans –un 
més– i 1 de la CUP –un menys–. 

Durant aquest darrer mandat el 
Consell Comarcal ha estat gover-
nat per un pacte entre ERC i CiU, 
que el 2015 van assolir la majoria 
i va desbancar de la presidència el 

RESULTATS  ELS REPUBLICANS OBTENEN MÉS REGIDORS AL VALLÈS ORIENTAL MALGRAT QUE ELS SOCIALISTES GUANYEN EN VOTS

ERC s'imposa al Vallès Oriental
i avança el PSC al Consell Comarcal

PSC. L'actual president, David Ri-
cart, es mostra satisfet per aquests 
resultats i confia a poder reeditar 
l'acord de govern també al Con-
sell Comarcal. "Ara els partits 
haurem de parlar-ne i negociar 
d'acord amb la nova distribució 
de forces; per a mi seria òptim 
repetir l'acord de govern entre 
entre ERC i Junts per Catalu-
nya", assegura. Ricart també ha 

valorat molt positivament l'aug-
ment de participació respecte als 
anteriors comicis. "De mitjana 
ha pujat a l'entorn de 10 punts, 
i això sempre és una bona notí-
cia", assenyala.

El ple de constitució del nou ple 
del Consell Comarcal està previst 
per a mitjans de juliol, un cop ja 
s'hagin constituïts tots els ajunta-
ments del Vallès Oriental.  x.l.

Supramunicipal

A més de renovar ajuntaments i consells 
comarcals, els resultats del 26-M tam-
bé serveixen per renovar la composició 
política de les diputacions. En el cas de 
la Diputació de Barcelona, el PSC i ERC 
empaten a 16 diputats cadascun. Els so-
cialistes van aconseguir-ne 10 fa quatre 
anys i els republicans, 11. Junts per Ca-
talunya perd la meitat de representants 
que tenia CiU i es queda amb 7, seguit 
d'En Comú Guanyem, que perd 2 dipu-
tats i es queda amb 5. Per darrere hi ha 
Cs amb 4, que en suma 1, i el PP, que en 
perd 1 i es queda amb 2. També hi entrarà 
Tot per Terrassa amb un diputat, i la CUP, 
que en tenia 3, queda fora del ple de la 
Diputació, que en total té 51 diputats. Al 
partit judicial de Granollers li correspo-
nen 2 diputats del PSC i 1 d’ERC, de ma-
nera que Francesc Colomé, que va acce-
dir a la Diputació a l'abril en substitució 
de Meritxell Budó, deixarà de ser diputat 
quan es constitueixi el nou ple al juliol.

FRANCESC COLOMÉ 
QUEDA FORA
DE LA DIPUTACIÓ

GRANOLLERS. El grup d’ERC ha re-
clamat amb una instància al registre 
municipal que Alcaldia torni a po-
sar el llaç groc al balcó de l’Ajunta-
ment un cop ha finalitzat el període 
electoral. "La situació de regres-
sió democràtica que viu el país, 
juntament amb l’injust empreso-
nament dels nostres líders polí-
tics i socials, necessita un govern 
municipal que es posicioni, sen-
se ambigüitats ni equidistàncies, 
a favor de la democràcia i per la 
llibertat dels presos polítics", di-
uen els republicans, que asseguren 
que la presència del llaç groc al bal-
có era "l’única mostra de sensibi-
litat que havia tingut l’equip de 
govern en aquest sentit, i, un cop 
acabat el període electoral, és ur-
gent que hi torni". 

POLÍTICA

ERC reclama
que el llaç groc 
torni a la façana
de l'Ajuntament

2019 2015 Composició Consell comarcal

PSC
9

CiU
8 ICV

4
CUP

PP
Cs

2
1
1

ERC

9

ERC

PSC

JxCAT

Cs
CUP

En Comú
Guanyem11

10

7

2
2
1
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Alstom farà el treball previ
al desdoblament de la R3, que 
inclou suprimir passos a nivell

REFORMA  L'estació de Granollers-Canovelles serà una de les que es renovarà

Adif ha adjudicat el projecte 
d'adaptació de les instal·lacions 
de seguretat vinculades al des-
doblament de la línia R3 entre les 
estacions de Parets i la Garriga  
–que inclou les estacions de Grano-
llers-Canovelles i les Franqueses–.

L'empresa Alstom Transporte 
ha estat l'adjudicatària, per un 
import de 10.291.712 euros (IVA 
inclòs) i un termini d'execució 
aproximat de 89 mesos (7 anys 
i 5 mesos), d'un paquet de tre-
balls previs al desdoblament que 
inclou la redacció del projecte, la 
realització de les obres i el man-
teniment dels sistemes. El desdo-
blament va lligat a aquestes actu-
acions, que suposen la supressió 
de passos a nivell a Granollers i la 
Garriga, i els projectes de remode-
lació de la via i d'electrificació a 
les quatre estacions.

Amb aquest projecte enllestit, 
augmentarà el nombre de cir-
culacions i la regularitat del pas 
dels trens. També es millorarà "la 
seguretat i la fiabilitat de les 
instal·lacions, racionalitzant i 
optimitzant l'explotació ferro-
viària, que comportarà, a més, 
en una reducció dels temps de 
viatge", apunten des d'Adif.

El plec de clàusules inclou, a 
més, la realització de proves, la 

posada en servei i el manteniment 
de subsistemes, entre els quals la 
senyalització dels enclavaments, 
els sistemes de protecció del tren, 
el Control de Trànsit Centralitzat 
(CTC) i els equips auxiliars de de-
tecció, entre d'altres.

El contracte adjudicat també 
preveu la implantació de nous en-
clavaments electrònics a Parets, 
Granollers-Canovelles, les Fran-
queses i la Garriga per a la gestió 
del trànsit, i l'adaptació dels en-
clavaments a Mollet-Santa Rosa i 
Figaró. I es preveu instal·lar nous 
circuits de via i d'instal·lacions 
de seguretat, elements de camp, 
xarxes de cablejat, pantalles fixes 

INFRAESTRUCTURES  ADIF HA ADJUDICAT LES OBRES PER UN IMPORT DE MÉS DE 10 MILIONS 

arxiu

Experiències sobre salut mentalEl bomber Pol Giró, al campionat mundial de rescat
Avui, dijous (19 h), La Gralla acollirà la presentació 
del llibre Estigma, un recull de relats de persones 
que pateixen algun trastorn de salut mental. L'acte, 
organitzat per Daruma, comptarà amb l'editor Ricardo 
Baronas i l'activista d'Obertament Dani Ferrer.

Pol Giró, bomber del parc de Granollers i membre de l’equip  
de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, participarà
el proper setembre al campionat mundial de rescats de víctimes  
d’accidents de trànsit que es farà a Rochelle, a França. L'equip
es va classificar a les proves estatals disputades a València.

SOCIETAT

d'informació i el sistema ASFA 
(Anunci de Senyals i Frenat Auto-
màtic) de protecció dels trens.

Altres actuacions incorpora-
des en el projecte és la integració  
dels nous equipaments en els CTC 
de Barcelona-França i Barcelona- 
Sants, en els quals s'actualitzaran 
els sistemes informàtics, i el siste-
ma de comunicacions, que inclou 
les instal·lacions de telecomuni-
cacions per fibra òptica, equipa-
ments en cabina, així com equips 
de tren-terra, transmissió, xarxa 
de veu, telefonia i alimentació 
elèctrica de les instal·lacions per 
dotar al tram de la funcionalitat 
necessària. i

LES FRANQUESES. Des de divendres 
un agent cívic vetllarà pel compli-
ment de la normativa al parc del 
Falgar i la Verneda, obert al públic 
fa poc més de dos mesos, i garanti-
rà que sigui compatible l’accés de 
visitants al parc, que forma part 
de la Xarxa Natura 2000, amb la 
conservació de l’espai.

Les tasques d’aquest agent són 
resoldre dubtes, informar els usu-
aris de la normativa del parc i as-
segurar-ne el compliment, una de 
les preocupacions de molts veïns i 
de l’Ajuntament des que el parc va 
entrar en servei a mitjans de març.

El servei estarà disponible, fins a 
l’1 d’octubre, els divendres de 17 a 
20 h; els dissabtes de 13 a 15 i de 
16 a 20 h; i els diumenges d’11 a 15 
i de 16 a 20 h. A partir de l’1 d’octu-
bre, els divendres de 15 a 18 h i els 
dissabtes i diumenges de 10 a 18 h.

El parc compta amb senyalització 
i cartells on consultar la normativa 

i els consells. La circulació de vehi-
cles motoritzats està restringida, i 
només s’hi pot accedir a peu, en bi-
cicleta o vehicles de serveis. Cal res-
pectar els elements naturals, i està 
prohibida la caça, la pesca i la cap-
tura o l’alliberament de cap animal. 
Als llacs no s’hi permet ni el bany de 
persones ni d’animals domèstics, 
així com llençar qualsevol element, 
incloses pedres, dins l’aigua. Els ani-
mals domèstics no poden entrar a 
la zona de jocs i descans, i a la resta 
del parc han d’anar lligats. A la zona 
d’aparcament hi ha col·locats con-
tenidors per a deixalles, i les festes 
infantils només estan permeses a la 
zona de jocs amb una autorització 
prèvia tramitada al Servei d’Atenció 
a la Ciutadania (SAC).

L’incompliment de les normes 
del parc podrà comportar una 
sanció de fins a 900 euros d’acord 
amb l’ordenança de civisme i con-
vivència ciutadana.  

Un agent cívic vetllarà 
pel compliment de 
la normativa al Falgar

CONVIVÈNCIA  SANCIONS DE FINS A 900 EUROS

En-Raonar reflexionarà amb el filòsof 
Joan Manuel del Pozo a la sala Tarafa
GRANOLLERS. El grup En-Raonar –per al diàleg i l'enfortiment de la de-
mocràcia– ha organitzat una xerrada amb l'exconseller i doctor en Filo-
sofia Joan Manuel del Pozo, dimecres (19 h) a la Sala Tarafa. El membre 
cofundador de l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'acció social, psicoedu-
cativa i sociosanitària farà una xerrada amb el títol Pensar, sentir i prac-
ticar la democràcia.  
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GRANOLLERS. Dimecres, un miler 
d'alumnes de 22 de centres de pri-
mària i secundària de Granollers, Ca-
novelles, la Roca i, aquest any tam-
bé, les Franqueses, van participar en 
la segona edició de la VallèsBot, un 
projecte per introduir la tecnologia 
i la robòtica a l’aula i fomentar-ne el 
coneixement entre els joves i, espe-
cialment, les noies. L'alumnat va tro-
bar-se al parc del Congost durant tot 
el matí per presentar solucions ro-
bòtiques i tecnològiques dissenya-
des pels nois i noies d'acord amb la 
temàtica proposada enguany: la mi-
llora dels parcs. Entre les propostes, 
hi havia glonxadors adaptats, tobo-
gans més segurs i fonts d'alçada re-
gulable, entre altres. Posteriorment, 
un jurat les va valorar i va entregar 
diplomes als projectes més creatius 
i innovadors. 

La iniciativa de la VallèsBot va 
néixer el curs passat del treball 

EDUCACIÓ  LA FIRA DE ROBÒTICA VINCULADA A PROJECTES SOCIALS I DE CIUTAT ES CONSOLIDA

Un miler d'alumnes de 22 
escoles i instituts presenten
els seus robots a la VallèsBot

ajuntament granollers

TECNOLÒGIQUES  El projecte pretén despertar la vocació també en les noies

en xarxa entre professors, centres 
educatius, ajuntaments i el Centre 
de Recursos Pedagògics del Va-
llès Oriental amb la idea d’oferir 
solucions a reptes quotidians de 
l’entorn a partir de la robòtica i 
el pensament computacional. A 

diferència d’altres projectes de 
vocació tecnològica, la VallèsBot 
no és competitiva i es desenvolu-
pa en horari lectiu, fet pel qual tot 
l’alumnat pren part de la proposta 
i aprèn de la construcció i progra-
mació de robots. 

GRANOLLERS. L’AMPA de l'Escola 
Ponent farà avui, dijous, de 16.30 h 
a 17.30 h a la porta del centre edu-
catiu, una recollida de firmes entre 
els veïns, el claustre i la comunitat 
educativa per reclamar a l'Ajun-
tament i als Serveis Territorials 
d'Educació que resolguin la man-
ca d’espais al centre derivades de 
l'ampliació d'una a dues línies ara 
fa uns cursos, sobretot pel que fa al 

menjador, l'espai polivalent-gim-
nàs, la biblioteca, el pati d'infan-
til i l'espai d'hort. L'AMPA també 
demana que el projecte d’escola 
de dues línies s’executi al 100% 
a la planta baixa d’infantil; que el 
disseny de l’institut-escola es faci 
fora de l’actual recinte de l’Escola 
Ponent i que el manteniment ordi-
nari de les instal·lacions s'atengui 
en un termini raonable. 

LES FRANQUESES. Del 20 de maig 
al 5 de juny està oberta la convo-
catòria d’ajuts econòmics per a 
l’educació escolar, les activitats ex-
traescolars i el menjador del curs 
2019-2020. Durant aquest període 
es pot presentar a l'Ajuntament la 
documentació per demanar ajuts 
per a activitats d'estiu, de lleu-
re, esportives, culturals o socials; 
per despeses d’educació –llibres, 
material educatiu substitutiu als 
llibres, material adaptat, sortides 
culturals i material escolar– i per 
despeses de menjador escolar per 
al curs vinent. Els ajuts per a l’edu-
cació els poden demanar els alum-
nes empadronats al municipi i ma-
triculats en escoles públiques, des 

d’educació infantil fins a secundà-
ria, i per fer la sol·licitud cal justi-
ficar la situació socioeconòmica de 
la família i que aquesta s'ajusti als 
criteris de les bases reguladores 
per a la concessió d'ajuts econò-
mics. Pel que fa a les extraescolars, 
poden demanar els ajuts les famí-
lies amb infants i joves de 3 a 18 
anys empadronats a les Franque-
ses que demostrin que la situació 
social i econòmica s’ajusta al ba-
rem de la normativa. Finalment, 
també està oberta fins dimecres la 
convocatòria d'ajudes al menjador 
escolar per a alumnes de P3 a 4t 
d'ESO matriculats en centres edu-
catius del Vallès Oriental empa-
dronats a les Franqueses. 

TAMBÉ PER A MENJADOR ESCOLAR I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Obert el termini per demanar 
ajuts econòmics per educació

L'INS Celestí Bellera celebrarà el 
dissabte 8 de juny (11 h) una jorna-
da de portes obertes dels dos pro-
jectes Erasmus+, enguany centrats 
en l'alimentació saludable (Brewi-
se) i la literatura (LIT2.0). Per això 
la jornada inclourà activitats literà-
ries i gastronòmiques, com una xer-
rada de la cuinera Ada Parellada, 
un tast de cafès, un contacontes in-
fantil, tallers d'alimentació saluda-
ble, l'actuació d'Ivette Nadal, fideuà 
popular i un vermut amb glosa. 

Portes obertes dels
Erasmus+ al Bellera

L'AMPA de l'Escola Ponent
reclama millores al centre

Alumnes de l'EMT, cap a Silicon Valley
Un grup de sis alumnes de l’optativa emprenedoria de 4t d’ESO de l'Escola 
Municipal del Treball ha guanyat el premi Reto Emprende d'EduCaixa amb el 
projecte Plastic Air City, un prototip de marquesina intel·ligent per a parades 
d'autobús feta amb plastic reciclat. Ara els alumnes viatjaran a Silicon Valley, 
als Estats Units, on presentaran el projecte per llançar al mercat. També un 
grup de 1r de batxillerat de l'EMT ha guanyat el 1r premi de la incubadora
amb Ases, i participarà en el Youth Start European Entrepreneurship Award.

emt
INNOVACIÓ  UN GRUP DE 4t D'ESO, PREMIAT PER EDUCAIXA
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Divendres, a les 9.05 h, hora en 
què la ciutat va ser bombardejada 
el 1938, es farà l'acte memorial al 
cementiri que recordar les vícti-
mes d'aquell atac de l'aviació fei-
xista. Enguany l'acte convocat per 
l'Ajuntament granollerí comptarà 
amb la presència de represen-
tants de Canovelles, la Roca del 
Vallès i les Franqueses del Vallès, 
a més de Jordi Font, director del 
Memorial Democràtic; Manel Vila, 
director general de Cooperació al 
Desenvolupament, i Xavier Mas-
llorens, president de l'Institut Ca-
talà Internacional per la Pau.

D'altra banda, l'Assemblea Lli-
bertària, la CNT, la CUP, La Malgir-
bada i Unitat Contra el Feixisme i 
el Racisme del Vallès Oriental han 
convocat una concentració i ofre-
na floral a les víctimes del feixis-
me amb el lema Mai més! a les 18 
h a la plaça de la Porxada.

Els actes commemoratius tam-
bé inclouen visites als refugis i ex-
posicions a Can Jonch. 

L’Arxiu Municipal de l'Ajuntament 
de Granollers (AMGr) inaugurarà 
el dijous 6 de juny la mostra El 
Granollers de 1979, amb un recull 
de fotografies de l'any de les pri-
meres eleccions municipals de-
mocràtiques després de 40 anys 
de franquisme. Passades quatre 
dècades més, l'exposició recupera 
imatges de Pere Cornellas, Pere 
Espaulella, Esteve Gironella i Jau-
me Oller, així com d'autoria desco-
neguda, que mostren, entre altres 
coses, la constitució d'aquell pri-
mer ajuntament democràtic.

Aquesta activitat, que es podrà 
veure fins a l'agost, forma part 
de la commemoració del Dia In-
ternacional dels Arxius, que se 
celebra el 9 de juny, però que, de 
fet, a Granollers es començarà a 
recordar dilluns, amb la difusió 
–a través del web de l'AMGr– del 
document del mes, que en aques-

L'AMGr exposa imatges 
de les eleccions de 1979

toni torrillas / ajuntament

MEMÒRIA HISTÒRICA  ACTES DEL 81è ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG DEL 38 A GRANOLLERS EL DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS ES COMMEMORA EL DIA 9

Homenatges a les víctimes del 
feixisme al cementiri i la Porxada

Els escolars abracen la diferència
La Porxada acollia dimecres l'activitat Abraça la diferència amb alumnat 
de 19 escoles i els centres oberts de la ciutat. Gairebé 800 alumnes de 4t 
i 5è de primària havien treballat prèviament a les aules el respecte a les 
diversitats de gènere, sexuals i interculturals, amb l'objectiu de generar un 
espai de diàleg i reflexió sobre les discriminacions. Fruit d'aquests tallers 
els alumnes van poder veure una exposició fotogràfica amb les reflexions 
que ells mateixos havien fet. Durant el matí els nens i nenes van participar 
en dinàmiques i jocs, guiades per monitors.

Tallers

L'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, al 
carrer Olivar de Granollers, organitza 
dimecres, de 10 a 14 h, un taller sobre 
com organitzar i conservar les foto-
grafies dels àlbums familiars a càrrec 
de Susanna Muriel, arxivera especi-
alista en col·leccions fotogràfiques. 
Els interessats han de contactar amb 
l'Arxiu per mitjà del telèfon 93 861 19 08 
o bé del correu acvallesoriental.cultu-
ra@gencat.cat.

ORGANITZAR I  
CONSERVAR LES 
FOTOS FAMILIARS

ta ocasió serà una partitura de la 
cançó L'Hereu Riera, de la Societat 
Coral Amics de la Unió.  M.E.

Fa anys la Generalitat va posar en 
marxa el programa Entorn sense 
fum, una iniciativa que vol evi-
tar el consum de tabac en espais 
públics, especialment propers a 
escoles i equipaments esportius 
i sanitaris. Després d'aprovar-se 
una proposta d'adhesió al ple, 
Granollers signarà demà el mani-
fest Granollers Sense Fum i estre-
narà el primer entorn sense fum, 
al voltant de l'Escola Lledoner, on 
es col·locarà una placa amb la lle-
genda Per un espai saludable, aquí 
no fumeu. Entorn sense fum.

L'acte coincidirà amb la celebra-
ció de la vintena Setmana Sense 
Fum, una iniciativa de la Societat 
de Medicina Familiar i Comuni-
tària organitzada pel Programa 
d'Atenció Primària Sense Fum a 
Catalunya, en què participen hos-
pitals, centres d'atenció primària 
i altres entitats. L’objectiu és sen-
sibilitzar la població de la impor-
tància que té per a la salut el fet de 
no iniciar-se en el tabac o abando-
nar-ne el consum. A Granollers hi 
haurà taules informatives a l'Hos-
pital, als CAP i en farmàcies.  M.E.

SALUT  GRANOLLERS SE SUMA AL PROGRAMA DE LA GENERALITAT

L'Escola Lledoner tindrà 
el primer entorn sense fum
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La plataforma Vallès Oriental Vol 
Acollir va reclamar dimarts en un 
acte a l'Ateneu de Granollers més 
implicació dels ajuntaments per 
solucionar la dificultat que tenen 
molts immigrants a l’hora d’empa-
dronar-se, especialment les per-
sones que arriben de països extra-
comunitaris. De fet, la plataforma 
denunciava les traves que sovint 
posen els ajuntaments a l’hora 
d’empadronar aquestes persones, 
“perquè demanen massa papers 
o uns requisits d’habitatge que 
de vegades no tenen”, deia l’ad-
vocada Laia Costa, qui recordava 
que els ajuntaments han d’acceptar 
com a domicili qualsevol adreça on 
efectivament visquin els veïns, i que 
la mateixa administració és la que 
ha de facilitar el tràmit, sobretot 
en els casos en què cap document 
acrediti la residència. “Si no hi ha 
una escriptura de propietat, un 
contracte de lloguer o una factu-
ra de serveis que justifiqui el lloc 
de residència de qui es vol empa-
dronar, l’Ajuntament ha de posar 
els mitjans per acreditar-ho, si 
cal amb una inspecció de tècnics 
municipals sobre el terreny”, 
deia Costa. “I en casos en què no hi 
hagi un domicili fix, registrar-los, 
si cal, en un edifici públic”.

De fet, l’Ajuntament de Grano-
llers ha començat a empadronar 
en edificis públics municipals al-
guns immigrants que no tenen do-
micili fix però que viuen a la ciu-
tat. L’últim mes s’han produït cinc 
casos d’aquestes característiques, 
una pràctica que en altres munici-
pis de la comarca, com la Garriga, 

CIUTADANIA  GRANOLLERS INSCRIU CINC PERSONES SENSE DOMICILI FIX EN UN EDIFICI MUNICIPAL

ja fa temps que s’aplica.
D’altra banda, Mercè Relats, tre-

balladora social, recordava que el 
padró és el registre administratiu 
on consten els veïns d’un munici-
pi i que tothom està obligat a ins-
criure’s al padró del municipi on 
resideix habitualment. “El padró 
no ho soluciona tot, però ens 
declara ciutadans d’un poble o 
ciutat i ens iguala a tots com a 
ciutadans”, explicava Relats. “És 
imprescindible estar empadro-
nat per tenir accés als serveis 
bàsics, com salut, educació o 
serveis socials”. A més, el fet de 
no estar empadronat dificulta la 
tramitació de la residència dels im-
migrants en situació irregular.

Gamal Seydi, un veí de Grano-
llers d'origen senegalès  que va tri-
gar nou anys a regularitzar la seva 
situació a Catalunya, explicava el 
seu cas. “Venim d’un altre país 
buscant millorar les condicions 
de vida i sovint ens trobem amb 
problemes”, deia. “Per això hem 
de lluitar i defensar els nostres 
drets, perquè si no tens una famí-
lia que t’ajudi poden passar anys 
per aconseguir el padró”. Per Laia 
Costa, moltes administracions so-
vint dilaten i obstaculitzen els trà-
mits. “El problema és que cada 

ajuntament interpreta la llei a la 
seva manera, i el que demanem 
és que es compleixi la llei tal com 
està redactada”, indicava.

Per tot plegat Vallès Oriental Vol 
Acollir s’ha compromès a treballar 
per revertir les dificultats d’empa-
dronament dels immigrants. “Vo-
lem millorar els protocols d’em-
padronament, acompanyarem i 
farem seguiment de les persones 
que necessitin suport i oferirem 
l’ajut d’advocats especialitzats”, 
afirmava Rosa Pocurull, de Vallès 
Oriental Vol Acollir.

La plataforma també ha redactat 
un manifest de denúncia d'aques-
tes dificultats al qual pot adherir-se 
tothom qui vulgui i que farà arri-
bar als ajuntaments de la comar-
ca, en què sol·licita, entre d’altres, 
que s’empadroni tothom qui ho 
sol·liciti amb independència dels 
documents que pugui aportar per 
demostrar-ho; que l’administra-
ció faciliti el tràmit davant la falta 
d’acreditació mitjançant inspecci-
ons de tècnics municipals; que res-
pongui sempre per escrit les sol·li-
cituds formulades i que, davant la 
falta d’un domicili fix, sigui possible 
empadronar-se a l’adreça d’un cen-
tre municipal de serveis socials.

En definitiva, apunta la platafor-
ma, “que s’utilitzi el padró com 
un mecanisme d’inclusió i convi-
vència que garanteixi els drets i 
deures dels ciutadans”, i que “no 
s’interpreti de manera restricti-
va, perquè després és quan apa-
reixen problemes de convivència 
o gent que s’aprofita de la neces-
sitat dels altres”, deia Relats.  x.l.

"Empadronar-se és
imprescindible per tenir 
accés als serveis més bàsics"

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
ha fet donació a El Xiprer, entitat 
social que funciona com a banc 
d’aliments i que acull persones 
desfavorides, 2.200 quilos d’ali-
ments que van sobrar de la cele-
bració, el cap de setmana passat, 
del Gran Premi de Formula 1. Du-
rant la celebració del Gran Premi 
es van fer diverses iniciatives per 
donar continuïtat a la campanya 
No Food Waste, que treballa per 
evitar el malbaratament d’ali-
ments que, després d’un gran es-
deveniment solen ser rebutjats 
perquè no han estat consumits. 

Així, entre d'altres, el Circuit va 
penjar cartells en diferents punts 
del traçat per sensibilitzar els as-
sistents sobre el malbaratament 
dels aliments i per crear conscièn-
cia. Segons expliquen des del Cir-
cuit, la donació d'aliments "no és 
una acció puntual, sinó que es 
treballa durant tot l'any". De fet, 
durant el mes de març ja es van 
donar més de 1.000 quilos d'ali-
ments després dels Formula One 
Test Days. D'altra banda, el Gran 
Premi Monster Energy de Catalu-
nya de MotoGP seguirà el mateix 
full de ruta en menys d’un mes. 

La plataforma Vallès 
Oriental Vol Acollir 
denuncia les traves dels 
ajuntaments als migrants

El Circuit dóna els aliments 
sobrants de la F1 a El Xiprer

Viure-ho tot, festival solidari Bellavista
Recrea’t, una agrupació d’alumnes i professors de l’Institut Lauro 
dedicada a difondre la cultura i a crear un espai de reflexió, conscienciació 
i transformació social a través de l'art, va organitzar dissabte a Bellavista  
el festival solidari Viure-ho tot, que va incloure, malgrat la pluja, una  
trentena d'activitats per recaptar fons per a les causes solidàries de les 
entitats Open Arms, El poble ajuda el poble i El Xiprer. Durant tot el dia van 
succeir-se tallers, xerrades, debats, concerts i exhibicions entre d'altres, 
amb la participació d'entitats com els Encendraires, els Gegants de les 
Franqueses, Guillots i Suats, Sardanistes Franquesins, l'Associació Mirall, 
Feminisme d'Acció Social i Gente del Barrio de Bellavista. L'objectiu 
de la jornada, que va aplegar centenars de persones, era conscienciar 
la ciutadania de les Franqueses sobre els problemes de desigualtat social.

xavier solanas

SOLIDARITAT  EN TOTAL ES VAN FER UNA TRENTENA D'ACTIVITATS
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

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

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el 
tratamiento de aguas residuales, industriales y urbanas, 
con presencia a nivel mundial, necesita incorporar para la 
oficina técnica en Les Franqueses del Vallès un/a:
DELINEANTE-PROYECTISTA (Ref.3105-01)
Tareas: Diseño de piezas para corte y plegado, Diseño de 
piezas mecanizadas, Despieces, elaboración listas de com-
ponentes, Elaboración de documentación técnica, Ejecución 
de proyectos, Planos de implantación, trato con proveedores. 
Dependerá jerárquicamente del Director Industrial. Impres-
cindible nivel usuario avanzado de AUTOCAD. Persona con 
experiencia como delineante industrial y excelentes conoci-
mientos como proyectista. Se ofrece estabilidad y continuidad 
laboral. Incorporación a equipo de profesionales consolidado. 
Horario: 9 a 14 h-15h a 17.45h. Salario: 2200 € bruto con pagas. 
Tipo de contrato: 3-6 meses por obra y luego indefinido.

Empresa industrial de la zona de 
Granollers, precisa para sus insta-
laciones un/a:  
ELECTRICISTA CUADRISTA 
(Ref.3105-02)
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 reali-
zará tareas de apoyo al almacén. Se 
ofrece contrato estable y directo con 
la empresa. Horari partido de lunes a 
viernes. Sueldo según convenio.

Per empresa fabricant de ma-
quinària industrial de la zona 
del Vallès, busquem: 
SOLDADORS/ES (Ref.3105-
05a). CALDERERS/ES 
(Ref.3105-05b). TOR-
NERS/ES CONVENCI-
ONALS(Ref.3105-05c). 
MECÀNICS MONTADORS/ES 
– AJUSTADORS/ES(Ref.3105-
05d). Amb experiència, resi-
dents a Granollers o rodalies. 
Per tots els llocs s’ofereix 
contracte estable i directa amb 
l’empresa. Interessant retribu-
ció i bon ambient de treball.

Grupo industrial fabricante de soluciones integrales para la manipulación, 
automatización y dosificación de productos en polvo, granulados y líquidos, 
precisa: 
RESPONSABLE DE MONTAJES Y PUESTA EN MARCHA (ESP. ELECTRICA) 
(Ref.3105-03)
Misión: Ejecutar y supervisar el montaje mecánico y eléctrico de instalaciones en 
casa del cliente, puesta en marcha de la instalación. Funciones: Realizar las puestas 
en marcha de las instalaciones en casa del cliente con apoyo del responsable de 
Producción y Oficina Técnica Eléctrica y Mecánica. Prueba de señales. Prueba de 
secuencias y seguridades. Pruebas de la instalación en vacío y con producto. Asis-
tencias técnicas de instalaciones. Verificar la instalación, resolución de problemas y 
puesta en marcha de equipos electro-pneumáticos, electrónicos-PLC y mecánicos. 
Realizar pre-montajes electro-pneumáticos y prueba de equipos en la empresa. 
Ejecutar y supervisar montajes, especialmente en el área electro-pneumática, de 
instalaciones de almacenaje, transporte y dosificación de sólidos, así como de las 
tostadoras e instalaciones en el área de Café. Coordinar los trabajos con el respon-
sable del montaje del cliente, marcar prioridades y necesidades. Asegurar la buena 
calidad del montaje y puesta en marcha realizados, y la satisfacción del cliente. Velar 
por el cumplimiento en materia de PRL supervisando los trabajos realizados en casa 
del cliente como recurso preventivo. Formación: FPII (Eléctrica, Mecatrónica), Inge-
niería Técnica. -Idiomas: Inglés: nivel alto; Catalán: avanzado; Castellano: avanzado. 
Experiencia: Mecánico, eléctrico y electrónico de campo, PLCs. Puestas en marcha. 
Coordinador de equipos multidisciplinares. PRL. Procesos alimentación sólidos. El 
puesto de trabajo implica viajar el 70-80% del tiempo. 

Demanar per Mar

ES BUSCA PERRUQUERA
VILANOVA DEL VALLÈS 

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Girona. Sup. 
73 m2. Pav gres. 
Cristal. Persianas. 
Luz y agua. P. 1.000 
€/mes (Ref.984). 

EMINAD. Más in-
formación al telé-
fono: 93 870 36 66.

O P O R T U N I D A D ! 
LOCAL EN VENTA 
EN GRANOLLERS. 
Josep Mª de Saga-
rra. 100 m2. Esqui-
nero. Fachadas de 

21m.  Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maciza. 
Chimenea de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas. A.A. PRECIO 
DE VENTA 140.000 € 
(Ref.396).  EMINAD 
Teléfono de con-
tacto: 93 870 36 66.

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒ-
NOMS. Tel. 651 04 
00 07.

Mima't és la proximitat en bellesa i benestar 
Estètica i teràpies de benestar amb estàndards de màxima qualitat

MIMA'T DERMOESTÈTICA I BENESTAR/SPA
carrer Josep Umbert, 31 · Granollers 

Tel. 93 139 26 46 - 660 12 96 64 / www.mimatdermoestetica.es

Mima't, al carrer Josep Umbert, 31, de Grano-
llers, és un nou espai de proximitat destinat a 
la cura dermatològica, la bellesa i el benestar 
personal. La seva essència és el resultat de 
fusionar l'estètica avançada amb teràpies de 
bellesa, benestar i relaxació sota estàndards 
de màxima qualitat. Mima't ofereix als clients 
un tracte exclusiu en tractaments estètics 
avançats completament personalitzats amb 
la tecnologia més avantguardista, juntament 
amb la sinergia que aporta la zona d'aigües i 

els beneficis dels massatges i les sensacions 
i experiències de benestar. L'equip de Mima't 
aporta experiència i passió per acompanyar 
cada persona al seu objectiu de bellesa i 
benestar d'acord amb les mancances o pro-
blemàtiques a tractar. Entre d'altres, Mima't 
ofereix diagnòstics corporals i facials, estèti-
ca oncològica, massatges, rituals, flotàrium, 
làser díode fibra, pressoteràpia ocular, radi-
ofreqüència facial, micropigmentació, pílings 
químics i fotorejoveniment facial.

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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ECONOMIA
La Intersindical, al Vallès OrientalSessió a Pimec sobre control horari i igualtat 
La Intersindical-CSC farà dijous, 6 de juny (18 h),  
a la sala d’actes de Roca Umbert, una trobada amb 
el portaveu nacional del sindicat i el responsable  
de Unió Territorial del Vallès Oriental per presentar 
la delegació vallesana i parlar de l’acció sindical. 

Prop de 60 empresaris de la comarca han participat aquesta setmana 
en una jornada del departament jurídic de Pimec Vallès Oriental per 
conèixer les novetats relacionades amb la normativa de control horari
a les empreses i les mesures urgents per a la garantia de la igualtat
de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.

Les oficines de l'Associació d'Ajuda 
Mútua d'Immigrants a Catalunya 
(AMIC – UGT de Catalunya) al Va-
llès Oriental van atendre, durant 
el 2018, un total de 1.187 usuaris 
i 1.697 consultes, unes xifres que 
suposen un increment de 179 per-
sones respecte a l’any anterior. 
L’AMIC és un servei de la UGT que 
dóna cobertura i suport als immi-
grants en els seus processos d’in-
tegració i de gestió de la documen-
tació, “una activitat que va més 
enllà de les qüestions estricta-
ment laborals”, destacava diven-
dres el secretari comarcal de la UGT 
del Vallès Oriental, Vicenç Albiol.

Per nacionalitats, el 31,6% pro-
venen del Marroc, seguides del 
Paraguai (10,1%), Espanya (8,1%), 
Bolívia (5,7%) i el Senegal (4,9%), 
amb un repunt important de països 
com Veneçuela i Hondures, “per-
sones que vénen expulsades del 
seu context natural per les con-
dicions socials d’aquests països”, 

x.l.

AMIC  El servei vinculat a la UGT va presentar la memòria d'activitats del 2018

SINDICATS  EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN ESTRANGERIA DE LA UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS ATÉN 1.187 PERSONES EN UN ANY AL VALLÈS ORIENTAL

apuntava Albiol. La majoria de per-
sones ateses fa més de 10 anys que 
viuen a Catalunya i aspiren a con-
solidar l’arrelament social i a obte-
nir la nacionalitat, tot i que també 
hi ha moltes persones en situació 
irregular arribades recentment 
que sol·liciten ajut per tramitar el 
permís de residència. “També hi 

ha casos d’irregularitat sobre-
vinguda, persones que malgrat 
fer anys que viuen aquí, amb 
fills escolaritzats i que estan ben 
arrelades, perden la feina i, per 
tant, els drets de ciutadania”, 
explicava David Papiol, president 
d’AMIC-UGT de Catalunya.

Papiol també apuntava, en rela-

La UGT denuncia la "deixadesa" 
de l'administració en l'atenció 
de les persones migrants

"A Catalunya hi ha gairebé 
un milió de persones que 
no poden votar perquè són 
d'origen no comunitari"

ció amb les dades de 2018, que si 
bé fa uns anys les persones immi-
grades solien requerir més aspec-
tes de reagrupament familiar, ara 
sol·liciten, sobretot, homologació 
d’estudis per accedir al món labo-
ral. “El 80% de les persones que 
vénen al servei tenen estudis 
de secundària o superiors, i la 
majoria són dones, que són les 
que tenen més estudis”, indicava 
Papiol. “Hem d’acceptar la re-
alitat que Catalunya necessita 
fluxos migratoris per mantenir 
l’estat del benestar; la gent ve a 

quedar-se i hem de facilitar que 
puguin fer-ho en condicions”, 
deia Papiol.

En la mateixa línia, el responsa-
ble d’AMIC al Vallès Oriental, Mo-
hammed Daouieb, indicava que 
“hem de veure la immigració 
com una oportunitat per al nos-
tre futur i no com un problema; 
hem de treballar l’entrada or-
denada de gent amb unes con-
dicions de vida dignes”. Daouieb 
també denunciava les traves que 

Volaina és el nom del nou vi del 
Celler Credo de Sant Sadurní 
d'Anoia ideat per reconèixer la 
tasca del Museu de Ciències Na-
turals de Granollers en el projecte 
d'augment de papallones en dues 
vinyes d'aquest celler de producció 
biodinàmica. La Tela acollia dilluns 
la presentació de Volaina i del pro-
jecte encapçalat per l'investigador 
Constantí Stefanescu, responsable 
de l'àrea de recerca de Lepidòpters 
del Museu La Tela i coordinador 
del projecte Catalan Butterfly Mo-
nitoring Scheme (CBMS). Stefanes-
cu explicava el monitoratge de les 

papallones com a bioindicadores 
de la qualitat del medi. El CBMS "és 
la xarxa de seguiment més anti-
ga del Mediterrani i ha comptat 
més de 3 milions de papallones", 
deia l'investigador, qui alertava de 
la "davallada del 25% de papa-
llones que s'ha produït els dar-
rers 25 anys a Catalunya" a causa, 
sobretot, del canvi climàtic. També 
explicava que hi ha modificacions 
en el paisatge que afecten els lepi-
dòpters, de manera que "el segui-
ment que es fa a les vinyes de Re-
caredo és important perquè se'n 
pot mitigar el descens", i recorda-

Neix el vi Volaina d'un 
projecte de papallones i 
biodiversitat de La Tela

AGRICULTURA  EL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS I L CELLER CREDO COL·LABOREN DES DE 2013, QUAN VA NÉIXER RATPENAT

va que la caiguda de la població de 
papallones comporta un problema 
per a la pol·linització dels conreus.

El projecte de control de papallo-
nes en dues vinyes del celler a l'Alt 
Penedès "afavoreix la conserva-
ció de la biodiversitat i, a la llar-
ga, tots en sortirem beneficiats", 
deia Stefanescu. Per reconèixer 
aquesta tasca neix el Volaina, un 
vi del pla de Manlleu, al Penedès, 
100% parellada, amb una gradua-
ció més baixa del que és habitual en 
la varietat, de 9,5º, "però amb mol-
ta força, caràcter, personalitat i 
molt aromàtic", descrivia l'enòlo-
ga de Credo Núria Artiaga. 

La Tela i Credo col·laboren des de 
2013 amb Ratpenat, un vi ecològic 
i biodinàmic, 100% macabeu. Part 
dels seus beneficis es dediquen a 
introduir i conservar els ratpenats 
a les vinyes del celler per contro-
lar les plagues de manera natural. 

L'alcalde Josep Mayoral destacava 
la "singularitat del projecte, que 
és un maridatge entre la ciència 
i l'economia, una manera que els 
coneixements científics tinguin 
aplicacions al territori". i M.ERAS

tenen moltes d’aquestes persones 
a l’hora de fer tràmits administra-
tius “Hi ha deixadesa per part de 
l’administració i és molt difícil 
aconseguir cita per renovar el 
permís de residència; això gene-
ra petites màfies que s’aprofiten 
de les persones que han de fer 
aquests tràmits”, deia Daouieb.

Dret de vot
Coincidint amb la jornada electo-
ral de diumenge, el sindicat també 
reclamava el dret de vot d’aques-
tes persones. “A Catalunya hi ha 
gairebé un milió de persones 
que tenen negat el dret de vot 
pel fet de ser d’origen no comu-
nitari”, deia Papiol, qui reclama-
va, entre d’altres, l’ampliació dels 
drets de participació democràtica 
de tota la ciutadania, eliminar la 
inscripció prèvia en el cens electo-
ral i reduir el temps de residència 
de 10 a 5 anys per adquirir la na-
cionalitat i agilitar-ne la tramitació.

Finalment, el sindicat també re-
clama dignificar els treballs de la 
llar i de cures –el 80% de perso-
nes ateses amb feina treballen en 
aquests àmbits–, perquè “és un 
sector molt precari, molt femi-
nitzat i amb molta immigració”.
La UGT disposa de tres oficines a la 
comarca on ofereix el servei d’Aju-
da Mútua d’Immigrants, a Grano-
llers, Mollet i la Llagosta. i x.l.

El mercat de la plaça de la Coro-
na se suma dissabte a la iniciativa 
Benvinguts a Pagès amb activitats 
i tallers gratuïts oberts a tothom. 
Entre les 11 i les 13.30 h s'elabora-
ran productes naturals que es po-
den trobar al mercat i es faran tas-
tets a les parades. També hi haurà 
tallers infantils per fer mató i tras-
plantar una maduixera; una nutri-
cionista explicarà als més petits la 
piràmide dels aliments i també es 
mostrarà el procés d'extracció de 
la mel. Benvinguts a Pagès és un 
programa organitzat per la Funda-
ció Alícia i la Generalitat i per quart 
any preveu activitats i portes ober-
tes en algunes explotacions agríco-
les i ramaderes per promocionar el 
sector. A Granollers hi participa el 
mercat de la Corona. 

Benvinguts a
Pagès arriba al 
mercat de la Corona

credo

VOLAINA
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El despatx ACS Advocats dirigit per l’advocat i soci fundador Albert Colombo 
Sánchez, es un despatx jove, modern, amb una àmplia experiència al sector 
legal professional, que sorgeix de la il·lusió i l’esforç per oferir un servei jurídic 
complet, innovador, proper, independent i de màxima qualitat, oferint serveis 
jurídics adaptats als nous temps i les necessitats de cada un dels seus clients. 
Es tracta d’un despatx en constant evolució i progressió, dotat de grans pro-
fessionals especialitzats en un gran número de matèries i en contínua forma-
ció, per oferir als seus clients un servei legal adaptat a les novetats jurídiques 
que evolucionen constantment. A ACS Advocats les àrees més consolidades i 
especialitzades son totes aquelles que tenen que veure amb la litigació civil, 
penal, mercantil y accidentes de circulació. 

D’altre banda, el despatx Bufet ESTALELLA, dirigit per José Juan Estalella  es 
un despatx que consta d’una llarga i àmplia trajectòria al mon dels serveis 
jurídics, fundat a l’any 1989, dotat de grans professionals especialitzats en les 
àrees fi scal, laboral i assessorament i gestoria de petites i mitjanes empreses. 
En conseqüència, amb aquesta unió es persegueix que les dues fi rmes es posi-
cionin com un dels despatxos de referència no solament a Granollers sinó a tot 

el Vallès, tant per la qualitat dels seus serveis com pel tracte personal, exclusiu 
, proper i immediat als seus clients.

A “ACS Advocats i Bufet ESTALELLA tenen clar que l’èxit de la seva organit-
zació està basat en el compromís amb les persones que integren ambdues 
fi rmes, tots ells especialistes de renom i alt nivell, així com també amb els seus 
clients. 
En aquest sentit Albert Colombo comenta: “Els clients han valorat molt positi-
vament que amb aquesta unió siguem capaços d’oferir més àrees de pràctica, 
posant a la seva disposició un major número de professionals de primer nivell, 
que donaràn resposta a qualsevol necessitat o inquietud jurídica que tinguin.”
D’altre banda, Josep Estalella destaca: “Un factor clau per la integració de les 
dues fi rmes ha estat que tinguem la mateixa fi losofi a i cultura del treball en 
equip.”

Així doncs, amb aquesta unió les dos fi rmes tenen capacitat per poder resol-
dre tota mena de qüestions legals que als seus clients se’ls hi pugui presen-
tar, estant altament especialitzats en l’assessorament de responsabilitat civil i 
penal en matèria d’accidents de circulació, en reclamacions contra els bancs 
per nul·litat de clàusules o nul·litat de contractes abusius, en tota mena de 
qüestions relacionades amb el Dret de Família i Successions, en assistències a 
detinguts i interposició de denúncies penals de tota mena, en assessorament 
a empreses en matèria comptable, fi scal i laboral, entre d’altres.

Un dels principals objectius d’aquesta unió es que els clients que tinguin dipo-
sitada la confi ança en aquest gran equip de professionals puguin trobar res-
posta a totes les seves preguntes i necessitats legals en un mateix lloc, amb la 
seguretat que comporta estar en mans d’uns assessors legals que coneixen i 
donen solució a tot el ventall de problemes legals que pugui tenir una persona 
física o empresa.

Així doncs, la fusió d’aquestes dos fi rmes suposa una suma de l’experiència 
i tradició en el sector legal del Bufet ESTALELLA amb la innovació, ambició i 
modernitat que aporta un despatx fresc i dinàmic com és ACS Advocats, per 
donar als seus clients un servei integral, basat en l’excel·lència i proximitat. 

A la plaça Torres i Bages n°2, 1r C, de Granollers, es troba aquest complet i 
multidisciplinar despatx, dotat amb professionals de primer nivell al sector 
dels serveis juridics i amb una estructura dissenyada per donar resposta i 
solucions als problemes legals de qualsevol tipus dels seus clients.

ACS ADVOCATS i BUFET ESTALELLA: 
una unió dirigida a l’èxit

ACS Advocats Associats                            
Tel. 661 38 75 89
@: info@acsadvocats.com 
Web: www.acsadvocats.com

Bufet Estalella, S.L.                             
Tel. 93 861 10 40

@: bufetestalella@bufetestalella.com
Web:  www.bufetestalella.com 

Dos despatxos ubicats a Granollers que ofereixen serveis jurídics de qualitat, han decidit unir forces i recursos 
per oferir als seus clients un augment de capacitat de serveis, aportant àrees de pràctica que resulten completa-
des amb la unió d’aquestes dos fi rmes.

ALBERT COLOMBO advocat i soci fundador d’ACS Advocats JOSÉ JUAN ESTALELLA  fundador del Bufet Estalella

PLAÇA TORRES I BAGES 2, 1r-C. GRANOLLERS
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Cinc cadets del Fènix a punt de ser internacionals
Cinc jugadors del Fènix Vallès –dels deu que estaven convocats– 
han aconseguit passar el primer tall de les proves de selecció per a 
disputar un partit internacional el dissabte 8 de juny a França, amb la 
selecció catalana en categoria cadet. Aquest dissabte (de 10 a 14 h) 
serà l'última prova i definitiva, que es farà novament a Granollers.

El Llerona femení pot fer història
Diumenge (18 h) el sènior femení del CE 
Llerona es podria classificar per primer cop 
pels quarts de final de la Copa Catalunya. Per 
fer-ho, haurà de guanyar al Palautordera CF, en 
el partit corresponent a la tercera eliminatòria.

ESPORTS

GRANOLLERS. Des de l’Agrupació 
Excursionista de Granollers (AEG) 
han organitzat una expedició a 
la serralada del Caucas de cara a 
aquest estiu, concretament entre 
juny i juliol. L'expedició estarà 
dividida en dos grups i, de fet, el 
primer surt dissabte. 

L'altre està format per Carles 
Garcia –expresident de l’AEG– i 
Mireia Núñez –monitora d’alpi-
nisme–. Ambdós se’n van a coro-
nar el cim de l’Elbrús, la muntanya 
més alta del continent europeu, 
amb una alçada de 5.642 me-
tres, situada al Caucas occidental. 
Aquesta muntanya marca la fron-
tera tradicionalment acceptada 
entre Europa i Àsia. La Mireia i el 
Carles marxaran amb avió el 12 de 
juliol i tenen previst fer cim el dia 
17 o el 18.

Pas pels Pirineus i els Alps
D’altra banda, l’altra grup està for-
mat per tres noies: les germanes 
Alba i Helena Estapé, i la Paula 
Segarra. Totes tres marxaran jun-
tes aquest cap de setmana, però 
abans d’arribar al Caucas faran 
una sèrie de parades per fer al-
guns cims, escalades i aclimatació. 

Tal com explica Alba Estapé, vo-
len fer muntanya als Pirineus, als 

Estarà formada per dos grups: un que viatjarà directament 
a fer l’Elbrús, i l’altra que farà una ruta que travessarà Europa

jordi canyameres

ALBA, HELENA I PAULA  Les tres noies de l'AEG baixant d'un cim a Suïssa

EXCURSIONISME  LA SORTIDA INCLOU CIMS COM L'ELBRÚS (5.642 M) I EL KAZBEK (5.034 M)

Una expedició de l'AEG vol 
coronar dos 5.000 al Caucas

Alps, Eslovènia, Croàcia i Turquia 
–que són els països que travessa-
ran en el seu viatge amb furgoneta 
abans d’arribar a Geòrgia–. 

Als Pirineus, faran el cim dels 
Picos del Infierno (3.082 me-
tres), situats a Panticosa (Osca). 
Posteriorment, als Alps, faran uns 
quants 4.000, “amb el mont Rosa 
com a principal objectiu” (4.634 
m), assegura Estapé. “A partir 
d’aquí anirem a la serralada 
dels Balcans on hi ha bastantes 

parets per escalar; i a Turquia 
pujarem a algun quatre mil”, 
afegeix. 

Un cop a Geòrgia, l’Alba, l’Hele-
na i la Paula no pujaran a l’Elbrús, 
sinó a una altra muntanya també 
dels Caucas: el Kazbek (5.034 m). 
Sobre la ruta, com que serà molt 
llarga, Alba Estapé afirma: “No 
tenim data de tornada, volem 
anar amb calma”. En principi, 
però, arribaran a l'agost a Geòrgia, 
per afrontar el Caucas.  nil ARtiAgA

SENDERISME  LA RUTA VA CONSTAR DE 12 QUILÒMETRES

70 persones participen a la ruta del CNG
El Club Natació Granollers (CNG) va organitzar diumenge una ruta de 
senderisme amb l'objectiu de fomentar "un estil de vida actiu i saludable 
més enllà de les seves instal·lacions". 70 persones van participar a la ruta 
de 12 quilòmetres, que va recórrer el passeig fluvial cap a Quatre Camins. 
L'esdeveniment va reunir gent de totes les edats (socis i no socis).

cng

NATACIÓ  VAN ACONSEGUIR UN OR I UNA PLATA EN JÚNIOR

Dos podis de nedadores locals a Andorra
El Club Natació Granollers va obtenir una medalla d'or i una de plata –en 
categoria júnior– al Campionat d'Estiu Open d'Andorra disputat el passat 
18 de maig. El club va ser primer en rutina combinada i segon en duet.

cng
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GRANOLLERS.  El Fraikin BM Gra-
nollers s’ha acomiadat de la tem-
porada 2018-2019 en cinquena 
posició, amb 37 punts; empatat 
amb l’Ademar León –quart–, i a 5 
punts de les places europees. 

La tercera plaça era l’objectiu a 
assolir per accedir a Europa, però 
finalment els homes d’Antonio 
Rama no la van poder aconseguir.
Tot i això, van dir adéu a la tem-
porada amb una victòria i amb 
bona imatge dissabte al Palau 
d’Esports: 36-29 contra el Blendio 
Sinfín. Els granollerins de seguida 
van dur la iniciativa del joc i del 
marcador, amb un parcial de 5-1 
als cinc minuts de partit.

Posteriorment, els visitants van 
posar un ajustat 9-8 a l’electrò-
nic al primer quart d’hora de joc; 
però els locals tornarien a ampliar 
la diferència fins al 21-16, resultat 
amb el qual es va arribar a la mitja 

xavier solanas

HANDBOL | Lliga Asobal  ELS HOMES D'ANTONIO RAMA HAN FINALITZAT CINQUENS AMB 37 PUNTS, A 5 DE LES PLACES EUROPEES

El Fraikin tanca la temporada amb 
bona imatge davant l’afició del Palau

part. A la segona meitat, els d’An-
tonio Rama van seguir amb la ma-
teixa tònica dominadora i no van 
donar cap opció de remuntada al 
conjunt de Santander.

Respecte a la temporada, Rama 
afirma: “A grans trets, estem 
molt contents, perquè l’equip 
ha treballat molt i alguns juga-
dors que no tenien minuts an-
teriorment han après molt”. I 
explica, sobre el fet que el Fraikin 
no s’hagi classificat per Europa, 
que en els mesos clau –febrer, 
març i abril– l’equip ha patit bai-
xes importants com les de Borja 
Lancina i Tarrafeta. “Això ens va 
obligar a restituir el sistema de 
joc, canviar posicions i donar 
minuts a jugadors que no esta-
ven tan acostumats a jugar a la 
lliga Asobal”, destaca.  nil ARtiAgA

Tres jugadors es van acomiadar del club
Al final del partit, tres jugadors del Fraikin van ser homenatjats pel club i 
l'afició del Palau: César Almeida, Víctor Sáez i Vukasin Rakocija, jugadors que 
abandonen aquesta temporada la samarreta del Balonmano Granollers. A 
més, al descans es va retre homenatge a l’equip Màsters Femení del club, 
que enguany s’ha proclamat campió de Catalunya.

Divisió d'Honor Femenina  LES GRANOLLERINES HAN FET LA SEVA MILLOR TEMPORADA A LA LLIGA

GRANOLLERS. El sènior femení del 
Balonmano Granollers, el KH-7, ha 
tancat la seva millor temporada 
de la història a la Divisió d’Honor: 
mai havia quedat quart classificat 
al final de la lliga. Les noies que 
entrena Robert Cuesta han fet una 
campanya 2018-2019 molt bona 
i s’han quedat, a més, a les portes 
d’Europa –a només un punt–.

Arribaven a l’última jornada de 
la lliga Guerreras Iberdrola amb 
opcions d’accedir a competició 

europea: havien de guanyar el seu 
partit i esperar que el Mecalia At-
lético Guardés –rival que van der-
rotar en la jornada anterior– no 
guanyés l’Elche Mustang.

Les granollerines van complir 
i van derrotar el BM Castellón a 
domicili (22-32), però el Mecalia 
també va sumar els dos punts i 
es va apropiar de la tercera plaça, 
amb 35 punts, l’última que donava 
la classificació a Europa de cara la 
temporada que ve. El KH-7, per la 

El KH-7 es queda a un punt 
d'Europa en la seva millor lliga

seva part, ha acabat amb 34 punts.
Contra el BM Castellón, les no-

ies de Robert Cuesta es van mos-
trar superiors des de bon comen-
çament; i, al descans, el resultat 
era d’11-15; tot i que les locals van 
apretar al final del primer temps. 
A la segona meitat, les visitants va 
anar ampliant l’avantatge fins a 
establir el definitiu 22-32.

El KH-7 tanca la lliga Guerreras 
Iberdrola amb un balanç general 
de 15 victòries, 4 empats i 7 der-
rotes. A més, Judith Vizuete ha 
estat la màxima golejadora de la 
competició amb 179 dianes, i amb 
una mitjana de gairebé 7 gols per 
partit.  n.A.

L'Handbol 
Les Franqueses 
és semifinalista a 
la Copa Catalunya
LES FRANQUESES. El sènior feme-
ní de l'AEH Les Franqueses dis-
putarà les semifinals de la Copa 
Catalunya. Les franquesines van 
superar en el partit dels quarts de 
final al Balonmano La Roca, per 32 
a 30, en un partit força disputat. El 
conjunt local es va avançar en el 
marcador. Les visitants empatari-
en en algunes ocasions, però Les 
Franqueses mantindria la iniciati-
va fins al final del partit.  

Copa Catalunya Femenina

El CNG tindrà 
representació 
a l'Spanish Open 
amb 5 nedadores
GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers tindrà representació a la 
FINA Word Series Artistic Swim-
ming Barcelona 2019 Spanish 
Open, amb les seves nedadores 
absolutes i júniors de la disciplina 
de natació artística. Aquest tor-
neig es disputarà del 31 de maig 
al 2 de juny. La nedadora abso-
luta Abril Conesa formarà part 
de la selecció espanyola absolu-
ta, i competirà en les modalitats 
d'equip i highlights, contra selec-
cions com Rússia, Japó, Ucraïna, 
Itàlia o Estats Units. D'altra banda, 
on el CNG tindrà més presència 
és a la selecció espanyola júnior, 
amb quatre nedadores d'artística: 
Mireia Hernández, Judith Calvo, 
Martina Coronado i Clàudia Julià, 
que participaran en equip i com-
bo, a més del duet que també pro-
tagonitzarà Hernández. 

NATACIÓ ARTÍSTICA

Esports escolar

Segons apunten des del Balonmano 
Granollers, més de 1.200 nens i nenes 
han participat en l'edició d'enguany del 
Trofeu Coaliment que organitza el club, 
i que va finalitzar el diumenge 26 de 
maig. Aquesta ha estat la 24a edició de 
la trobada d'handbol escolar, que s'ha 
celebrat en quatre diumenges conse-
cutius, i que ha aplegat nens i nenes 
–categories prebenjamí, benjamí i 
aleví– de 19 escoles del Vallès Oriental.

1.200 NENS I NENES
HAN PARTICIPAT AL 
TROFEU COALIMENT
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Tercera Catalana  VAN PERDRE A LA TORRETA EN UN MATX CLAU

LES FRANQUESES. El CE Llerona 
finalment ha quedat fora de la se-
gona plaça del grup 9 de Tercera 
Catalana –la que donava l’accés a 
la fase d’ascens a Segona Catala-
na–; i, per tant, perd les opcions 
de pujar de categoria.

Els lleronins afrontaven un par-
tit vital en l’última jornada contra 
el rival directe per assolir aques-
ta segona plaça, el CF La Torreta. 
Després d’haver sumat quatre 
victòries consecutives a la lliga, 
només els calia una més per a l’ob-
jectiu, però van perdre per 4-2, en 
un partit que semblava encarrilat 

a l’hora de joc amb un 0-2 favo-
rable al Llerona. No obstant això, 
a partir del minut 62 arribaria la 
tragèdia per als blanc-i-blaus: La 
Torreta va saber reaccionar i va 
posar la por al cos dels visitants 
amb l’1-2; i, tot seguit, caurien tres 
gols més, al minut 73, al 75 i al 84. 
D’aquesta manera, els locals es fa-
rien amb l’accés a la fase d’ascens 
i deixaven el conjunt franquesí un 
any més a Tercera Catalana.

El CE Llerona ha acabat la tem-
porada amb 74 punts, i amb un 
balanç general de 22 victòries, 8 
empats i 4 derrotes.  nil ARtiAgA

El Llerona es queda fora del 
play-off d’ascens a Segona

El CF Les Franqueses 
clou la temporada 
amb victòria a casa
LES FRANQUESES. El CF Les Fran-
queses va cloure la temporada 
amb un triomf al camp municipal 
de Corró d’Avall: 2-1 davant del 
Can Parellada, en el partit corres-
ponent a la 34a jornada del grup 4 
de Segona Catalana.

Els franquesins van marcar els 
dos gols a la primera part: Agus-
tí Planas va fer l’1-0 al minut 16, 
mentre que el segon va ser obra 
d’Omar Sarr al 26. Per la seva part, 
Carlos Javierre va fer l’únic gol del 
conjunt visitant al minut 61.

Amb aquest resultat, el CF Les 
Franqueses finalitza la campanya 
2018-2019 en vuitena posició, 
amb 56 punts, amb un balanç ge-
neral de 16 victòries, 8 empats i 
10 derrotes; i 19 punts per sobre 
de la promoció de descens, i a no-
més 5 de la d’ascens.  nil ARtiAgA

FUTBOL | Segona Catalana 

L’Atlètic guanya i 
acaba 13è a la lliga
GRANOLLERS. L’Atlètic Vallès va 
superar la UD Lourdes en l’última 
jornada de Tercera Catalana (3-1), 
després de sis derrotes seguides. 
Amb aquest resultat, finalitza 13è 
a la classificació, amb 33 punts i 
amb un balanç general de 10 vic-
tòries, 3 empats i 21 derrotes. 

Tercera Catalana

El Bellavista acaba 
en la desena posició
LES FRANQUESES. El Bellavista Mi-
lan ha acabat la temporada a la 
desena plaça del grup 9 de Terce-
ra, després de perdre l'últim par-
tit contra el Lliçà de Vall. 

BERTA PUJADAS ÉS 
PRESELECCIONADA 
PER AL MUNDIAL

La gimnasta d'artística del CNG Berta Pujadas ha estat preseleccionada de 
forma provisional per la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) per a 
participar en el Campionat del Món Júnior que es disputarà a Hongria, del 23 
de juny a l'1 de juliol. La convocatòria definitiva es farà després del Torneig 
Flanders, a Bèlgica, on Pujadas participarà del 6 al 10 juny.

cluB nataciÓ granollers

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA  LA LLISTA DEFINITIVA ES DONARÀ DESPRÉS DEL TORNEIG FLANDERS

ENTITATS  ES NECESSITA UN EQUIP SUBAQUÀTIC PER ENTRENAR

LES FRANQUESES. El Club Natació 
Les Franqueses ha posat en mar-
xa un projecte de captació de fons, 
per mitjà de la plataforma de mi-
cromecenatge TotSuma, amb l’ob-
jectiu de finançar un equip de mú-
sica i subaquàtic “per tal que els 
equips de natació sincronitzada 
de l’entitat puguin practicar les 
seves corresponents coreogra-
fies”. Actualment, tal com expli-
quen des del club, els nedadors 
tenen dificultats per entrenar-se 
sense un equip de música suba-
quàtic, ja que no es coordinen bé 
amb la música. Aquest equip es fa 

més necessari, tenint en compte, a 
més, que quatre nedadors del club 
–Txell Mas, en Pau Ribes, la Cecília 
Jiménez i l'Helena Jaumà– compe-
teixen amb la Selecció Espanyola 
Absoluta de Natació Artística. 

Les aportacions econòmiques 
es poden fer a través del web de 
TotSuma i se'n poden fer de dife-
rents quantitats, entre els 5 i els 
100 euros. Els que facin una apor-
tació entraran en un sorteig d'un 
viatge a Eivissa, un sopar i una 
obra de teatre. Actualment, queda 
un més i mig perquè es tanqui la 
campanya. 

El CN Les Franqueses recapta 
fons per a un equip de música

Inscripcions 
obertes per a 
la 33a edició de 
la Cursa Bellavista
LES FRANQUESES. La Cursa Bella-
vista ha obert les inscripcions per  
a la seva 33a edició. La prova se 
celebrarà el diumenge 16 de juny 
i constarà de dues curses: una de 
deu quilòmetres i una altra de 
cinc. A més, el mateix recorregut 
també es podrà fer en marxa o 
marxa nòrdica. En ambdós recorr-
reguts –el de 10 km i el de 5 km– la 
sortida serà des de la plaça Major 
de Bellavista, a les 8.30 h del matí, 
i cinc minuts després pels que 
prenen part en la marxa. La Cursa 
recorrerà els carrers i camins de 
Bellavista i rodalies, amb arribada 
al mateix punt de sortida. 

Les inscripcions es poden fer a 
través del web www.cursabellavis-
ta.com fins al 13 de juny, amb un 
preu de 12 euros.  

ATLETISME 
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CULTURA
Avui CantemL'Edison revisa Federico Fellini
Dissabte se celebra una nova sessió de  
l'Avui Cantem, una cantada popular als carrers 
que començarà a la plaça de la Corona a les  
12 h i anirà fent parades davant del Museu,  
la Fonda Europa i La Gralla, fins a la Porxada.

El cicle Dimarts Singulars de l'Associació Cultural recupera  
la setmana vinent el film de Federico Fellini, Giulietta  
de los espíritus, una cinta franco-italiana-alemanya de 1965  
protagonitzada per Giulietta Masina. Es podrà veure dimarts,  
a les 20 h, al cinema Edison.

La mostra de retrat 
femení del taller 
d'Elena Frauca, ara 
a l'espai Barbany

Taller familiar 
a Roca Umbert 
per descobrir la 
literatura ballant

L'exposició Un món en què el gène-
re no definirà la mesura dels nostres 
somnis, amb una col·lecció retrats 
de dones de les i el participant a El 
Talleret d'Elena Frauca, es podrà 
veure des de dilluns a l'Espai Tran-
quil de Barbany. La mostra ja s'ha 
exposat aquest maig a la biblioteca 
Can Pedrals. Ara es podrà visitar 
fins al 8 de juliol a la botiga del car-
rer Anselm Clavé. 

Balla'm un llibre és el títol del 
taller familiar de moviment que 
diumenge (11 h) es farà al Cen-
tre d'Arts del Moviment (CAM) de 
Roca Umbert, de la mà de Clàudia 
Solwat. Adreçat a famílies amb in-
fants entre 6 i 10 anys, el taller vol 
ser un joc literari en què es pro-
posa mirar, admirar i participar de 
l'art de la dansa ballant sobre un 
llibre. Solwat convidarà els infants 
a jugar amb el llibre, després d'en-
dinsar-se en les seves pàgines, 
emprant el llenguatge corporal 
propi de la dansa. El taller és gra-
tuït, però cal inscripció prèvia al 
web d'escenagran.cat. 

DANSA

El festival d'estiu Musik N Viu, que 
recupera el format de quatre nits 
repartides en dos caps de setma-
na, ha presentat el cartell d'aques-
ta cinquena edició, que se celebra-
rà el 28 i 29 de juny al parc Torras 
Villà –que l'any passat s'estrenava 
com a escenari del certamen– i el 
12 i 13 de juliol al Parc Firal, l'es-
pai tradicional del Musik N Viu.

Aquesta 15a edició començarà, 
doncs, el divendres 28 amb la nit 
organitzada per l'entitat Jovent 
Republicà, que proposa com a cap 
de cartell la banda tarragonina de 
punk rock Crim. Amb vuit anys de 
vida i quatre àlbums al mercat, 
va obtenir un gran èxit amb Blau 
sang, vermell cel (2016), que ha 
aconseguit superar amb el dar-
rer treball, Pare nostre que esteu a 
l'infern (2018), editat per HFMN i 
el segell BCore. Crim, gràcies a la 
seva contundència i al compromís 
de les seves lletres, s'ha convertit 
en la banda de referència del rock  
més enèrgic. La nit també comp-
tarà amb el grup de rap Zapato y 
Cordón, i els vallesans Aldarull, 
amb una proposta de mestissatge 
reivindicatiu.

L'endemà, dissabte 29, serà el 
torn d'Ausa i Asgram, que propo-
sen els mallorquins Isla Iglú i el 
quartet Ljubliana & The Seawokf 
compartint el paper de caps de 
cartell. Serà la nit més indie, amb 

auxili

AUXILI  El grup valencià protagonitzarà la tercera nit del Musik N Viu

MÚSICA  EL FESTIVAL, QUE TORNA AL FORMAT DE DOS CAPS DE SETMANA, SE CELEBRARÀ EL 28 I 29 DE JUNY I EL 12 I 13 DE JULIOL

Crim, Isla iglú, Auxili i Adala, caps
de cartell a les nits del Musik N Viu

tot d'electrònica i britpop, sobre-
tot gràcies als illencs. La nit també 
comptarà amb presència vallesa-
na, de la mà de Golíat, Psychotro-
pic Swamp i Nologo.

Segon cap de setmana
Jovent Ignorat és el responsable 
de les propostes de la tercera nit 
del festival, el 12 de juliol, amb Au-
xili com a cap de cartell. Els valen-
cians aprofitaran el retorn a Gra-
nollers per presentar el seu tercer 
disc, Tresors, un àlbum marcat pel 
context polític de finals del 2017 
i amb lletres explícites i compro-
meses. Compartiran escenari amb 
Porto Bello, grup revelació de 

2017 que s'està consolidant com 
una aposta segura de festivals i 
festes majors. L'incombustible Mi-
quel del Roig tornarà també al Mu-
sik N Viu, i el cartell de la vetllada 
es completarà amb els rapers bar-
celonins Cuarto Segunda.

Finalment, la darrera sessió del 
Musik N Viu, organitzada per Di-
ables de Granollers, estarà prota-
gonitzada pel reggae i els ritmes 
jamaicans, amb un cartell en-
capçalat per Adwala & The same 
song band, el projecte artístic de 
Guillem Simó. També hi seran Sr. 
Wilson & The island defenders, 
Andana i el soundsystem local 
Cool  Down.  M.E.

n El dissabte 15 de juny se celebrarà el 
festival de música per a nens i nenes, 
el Musik N Viu Kids. La setena edició de 
concerts i activitats infantils tindrà lloc 
a la plaça de l’Església (18 h) i donarà 
el tret de sortida a una nova edició del 
Musik N Viu. La jornada infantil comen-
çarà amb una cercavila que recorrerà 
els carrers de la ciutat amb els timbalers 
de les colles infantil i jove de Diables de 
Granollers. A continuació, es faran sessi-
ons de tallers musicals i hi haurà berenar 
de fruita fresca per a tothom. A les 19.30 
h l'Aula de Música L'Orquestra organit-
zarà el taller participatiu de batucada i 
percussió Balla, escolta i palpa la mú-
sica. A partir de les 20 h serà el moment 
del concert amb el xou Futur-Oh! i el nen 
que portes dins de Lali BeGood. Serà un 
espectacle ple d’energia i humor amb 
temes que transiten pel funky, el kid-
hop, el country, el reggae, el folk, el rock, 
el pop, la cúmbia i la música balcànica. 
Les lletres de Lali BeGood toquen vivèn-
cies i valors compartits per pares, mares 
i infants. Un viatge a través de la història 
del rock amb lletres divertides. El Musik 
N Viu Kids està coorganitzat pel Servei de 
Joventut, els esplais L’Estel del Matí, Es-
plai Guai! de Palou i Colònies Sant Esteve; 
l’escola Aula de Música L’Orquestra; i la 
Xarxa de Centres Oberts de Granollers.

LALI BEGOOD, A LA 
SESSIÓ KIDS DEL DIA 15
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L'equip de dansa urbana 
Ma Girkz de l'escola 
Tu Granollers, a Europa

MÚSICA  AMB 17 PASSIS ENTRE AQUEST DIVENDRES I DIUMENGE 9 DE JUNY

El Cantània dedicat a Joan 
Brossa arriba al Teatre Auditori
GRANOLLERS. El Cantània d'en-
guany, en què han participat més 
de 4.500 alumnes de 102 escoles 
del Vallès Oriental, tindrà el colofó 
aquesta setmana amb la posada 
en escena al Teatre Auditori de 
Granollers (TAG), on s'hi faran una 
desena de passis, entre aquest di-
vendres i diumenge 9 de juny.

Aquest any la cantata, que a la 
comarca organitza l'Associació 
Cultural de Granollers, s'endinsa 
en l’univers del poeta Joan Brossa 
i explica la història de la Blanca i la 
Bruna, que viatgen al món brossià 
de la màgia, el joc i les paraules, 
gràcies a unes ulleres molt espe-
cials a través de les quals experi-
menten una nova mirada cap a 
elles mateixes i cap a la vida. A de 
Brossa ha estat musicada pel com-
positor Eduard Iniesta, i ha comp-
tat amb la dramatúrgia de Marta 
Gil, la direcció escènica d'Ignasi 
Tomàs i la direcció musical de Jo-
sep Prats, Elisenda Carrasco, Oriol 
Castanyer i Montserrat Meneses.  

ajuntament les franqueses

GRANOLLERS. L’equip de dansa ur-
bana Ma Girlz de l'escola Tu Gra-
nollers, al carrer Enric Granados, 
es va proclamar campió en la seva 
categoria del premi Més essència 
hip-hop a la darrera edició de la 
Urban Display, una competició 
estatal de danses urbanes que es 
va celebrar a mitjans de maig a 
Tarragona. Aquest triomf els hi 
atorga la posibilitat de competir a 
escala europea.

D'altra banda, aquest cap de 
setmana el Palau d'Esports de 
Granollers acull l'iDance Compe-

tición Nacional de Danza Urbana, 
que inclourà diversos tallers di-
vendres amb ballarins especialit-
zats en hip-hop del Japó, Estònia i 
el Regne Unit.  

El cap de setmana hi participaran 
equips d'arreu de totes les catego-
ries, segons edat, número de par-
ticipants i nivells. Dissabte serà el 
torn dels més petits al matí, mentre 
que les categories júnior dansaran 
a la tarda. Les categories per pare-
lles, grups, familiars i professionals 
ballaran diumenge. La competició 
serà de 9 a 20 h.  M.E.

Escolars fan 'Història d'un pentagrama'
Dilluns les escoles Bellavista-Joan Camps, Colors, Guerau de Liost i Joan 
Sanpera van pujar a l'escenari per 13è any consecutiu per participar a la 
Cantata Municipal dels alumnes de 2n de primària. Enguany, l'obra escollida 
va ser el conte musical Història d'un pentagrama, que explica com les cinc 
línies que el formen es coneixen i acaben juntes.

El Teatre Auditori de Bellavista va 
acollir dissabte la setena edició de la 
Trobada de Cors de les Franqueses, 
que organitza l'Associació d'Intercanvis 
Socials i Culturals. Hi van participar  
el cor Petits Cantors d'Amics de la  
Unió de Granollers i el Cor Infantil de  
l'Escola de Música de Llinars del Vallès. 
D'altra banda, l'Aula d'Òpera d'Amics 
de la Unió serà dissabte a Granera  
amb la pianista Viviana Salisi  
i el director musical Jordi Casanova. 

          Setena trobada 
de veus blanques a 
l'Auditori de Bellavista

xavier solanas

DANSA  COMPETICIÓ ESTATAL EL CAP DE SETMANA AL PALAU
tu granollers

MA GIRLZ  El grup granollerí va guanyar el premi al hip hop a l'Urban Display

Vermut i música a l'Anònims
El restaurant llibreria Anònims organitza diumenge, de 12 a 14 h, el 
seu vermut musical mensual, que comptarà amb una sessió del dj Genís 
Worksong, que puntxarà jazz, funk, disco, soul, latin. D'altra banda, avui, 
dijous (18.30 h), l'Anònims acull la presentació del llibre Recuerdos de 
Marzo, a càrrec de l'autor Joan Ibarrondo i del portaveu de l'Associació 
de Víctimes del 3 de març, Andoni Txasco. L'obra explica la història de 
l'assassinat de cinc obrers a mans de la policia el 1976 a Vitòria-Gasteiz.  
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 30 de maig al diumenge 2 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 14º 27º 14º 28º 15º 28º 15º

MÚSICA  EL TAG VA ACOLLIR UN CONCERT PROTAGONITZAT PER COMPOSITORS GERMÀNICS

GRANOLLERS. Aquest juny torna la 
programació Alesplaces! d'accions 
socioculturals a l'espai públic, un 
programa municipal transversal 
en què participen entitats de lleu-
re, centres oberts, col·lectius de 
joves, centres educatius, i agents 
educatius, socials i culturals, amb 
l'objectiu d'enfortir els vincles en-
tre la ciutadania i les entitats locals 
i de promoure les places com a es-
pai de relació i cultura. En aquesta 
ocasió la programació inclou cinc 
propostes que s’allargaran fins al 
17 de juny i que es faran totes a la 
plaça Joan Oliver de Can Bassa.

Una de les propostes d’enguany, 
però, demana la participació prèvia 
de la ciutadania. Els nens i les nenes 

de l'espai Kanalla del centre cívic 
Can Basswa estan fent una recollida 
de jocs tradicionals d'arreu del món 
amb l'objectiu d'organitzar una tar-
da de jocs el dimarts 11 de juny de 
17.30 a 19.30 h. S’han plantejat com 
a repte recollir un mínim de 77 jocs 
per conèixer tradicions i maneres 
de viure de diferents persones i cul-
tures. Busquen jocs per fer a l’aire 
lliure amb més de dos participats. 
Les propostes es poden fer arribar 
fins avui, dijous, a l’adreça alespla-
cesgranollers@gmail.com.

Les activitats, però, començaran 
dimecres vinent, de 16.30 a 19 h, 
amb Posa’t en òrbita, una propos-
ta d'experiments sobre el sistema 
solar preparades per alumnes de 

Alesplaces! cerca jocs 
tradicionals d'arreu del món

EL COR I L'OCGR 
TANQUEN TEMPORADA 
SOTA LA BATUTA 
DE JOSEP CABALLÉ

Josep Vila i Corrado Bolsi, directors habituals del Cor de Cambra i de l'Orquestra 
de Cambra de Granollers (OCGr) respectivament, van cedir la batuta diumenge a 
un dels músics catalans més reputats internacionalment, Josep Caballé. Així les 
dues formacions residents al TAG van tancar la temporada, acompanyades en la 
segona part del Cor Jove Amics de la Unió. Tots plegats van interpretar un reper-
tori protagonitzat per la música germànica, des de Mendelssohn fins a Brahms.

xavier solanas

1r d’ESO de l'Escola Municipal del 
Treball, i els instituts Marta Estra-
da, Celestí Bellera i Carles Vallbona.

El dimarts 11 de juny, de 17.30 a 
19.30 h, els nens i nenes de l’espai 
Kanalla del Centre Cívic Can Bassa 
ens proposen fer La volta al món en 
77 jocs!. El dilluns 10 de juny i el di-
mecres 12 de juny, de 17 a 19.30 h, 
la proposta és Enrampa't sobre ro-
des!, sessions de pràctica lliure de 
trucs i salts amb l'scooter o l'skate 
fent servir les rampes i els rails que 
van construir-se les tardes del 10 i 
el 17 de maig. El dijous 13 de juny, 
de 17.30 a 19.30 h, l'activitat La 
plaça a escena! convertirà la plaça 
Joan Oliver en un escenari i convi-
da les famílies a ser protagonistes 
d'un espectacle circense.

La darrera activitat serà la Ben-
vinguda a la Granota de Can Bas-
sa! el dilluns 17 de juny, a partir 
de les 17 h.  M.E.
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La fotografia com a eina de reflexió
L'Espai d'Arts de Roca Umbert acollirà dimecres  
(19.30 h) una conversa entre els artistes Daniel G.  
Andújar i Pilar Rosado, autora de l'exposició  
Mnemosyne 2.0, sobre la fotografia com una eina  
per pensar la realitat. 

Dissabte Montornès viurà la sisena edició del musical històric La Remençada, que 
començarà a les 18 h a la plaça dels Remences –enguany ha canviat la ubicació 
de l'escenari per donar cabuda a més gent–, seguirà itinerant cap al parc dels 
Gegants i acabarà a la plaça Pau Picasso cap a les 21 h. El musical parla de la 
revolta dels pagesos de remença catalans contra el feudalisme. Els textos són 
de l'escriptor Xavier Bertran i la música del compositor Xavier Baurier. El director 
teatral és Toni Figuera. La Remençada compta amb la participació d'un centenar 
d'actors i actrius i una cinquantena de persones col·laboradores, així com amb  
el suport de l'Ajuntament i de nombrosos establiments i empreses del municipi. 
De fet, enguany hi han arribat actors i actrius nous d'altres municipis del Vallès, 
com Caldes, Barberà del Vallès i Vallromanes. "La Remençada s'està estenen i
és molt interessant que la gent vingui de fora per assajar", indica l'organització.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 30
15.15 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Teatre El rei que no reia, amb l'escola 
Guerau de Liost
17.30 h Biblioteca Municipal
Hora del conte. Crec
18 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Fem rellotges de sol

DISSABTE, 1
8.30 h Sortida de la plaça Major  
de Bellavista
Excursió de la parròquia a les Fonts 
del Llobregat, a Castellar de n'Hug. Les 
places són limitades i cal portar dinar

arxiu

DIJOUS, 30
16 h Parc Firal
Obre la fira d'atraccions de l'Ascensió. 
Fins diumenge
18 h Parc Firal
Exhibició de gossos de recreca i rescat
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Estigma, sobre 
històries contra l'estigma en salut mental 

DIVENDRES, 31
9 h Cementiri municipal
Acte memorial d'homenatge a  
les víctimes del bombardeig feixista  
del 31 de maig de 1938
10 h Parc firal
Escape room Smoky the war dog
10 h Parc Firal
Live dripping amb l'artista Irene Baon
10.30 h Plaça de la Porxada
Fem un llibre
17.30 h Plaça de l'Església
Sardanes amb l'orquestra 
La principal de la Bisbal
189 h Plaça de la Caserna
Passacarrers de l'Ascensió amb 
els gegants de la ciutat
18 h Ajuntament de Granollers
Portes obertes al refugi antiaeri
18 h Parc Firal
Exhibició de gossos de recerca i rescat
18 h Plaça Maluquer i Salvador
Portes obertes al refugi antiaeri, amb 
visites cada 30 minuts amb grups de 30
19 h Cinema Edison
Green Book, de Peter Farrelly
19.30 h Plaça de la Porxada
Concert de l'orquestra La Principal 
de la Bisbal
20 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. A de Brossa
22 h Plaça de la Porxada
Ball amb La Principal de la Bisbal
23.30 h Jardins de Lluís Companys
Sopar i discjòquei, amb els Xics 

AGENDA

Montornès viu la sisena edició 
del musical 'La Remençada'

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. 
Fins al 26 de juny. 
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
Espai La Gralla

DISSABTE, 1
11.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. A de Brossa
12 h Plaça de la Corona 
Avui Cantem pels carrers
12 h Parc firal
Tast de vins de la DO Alella amb 
maridatge. 7 euros
16.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. A de Brossa
18 i 20.30 h Cinema Edison
Gloria Bell, de Sebastián Lelio
18 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Inici de la Passada de l'Ascensió
18 h Parc Firal
Exhibició de gossos de recreca i rescat
20 h Parc firal
Gala del jocs i lliurament del premi 
Ciutat de Granollers
20 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. A de Brossa
22 h Roca Umbert
Ballada de swing
22.30 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80
23.30 h Plaça de la Porxada
Una passada de concert, amb l'Always 
Drinking Marching Band

DIUMENGE, 2
11 h Bosc de la Pau
Caminada i micro obert per llegir  
textos vinculats a la memòria històrica  
i a la defensa dels drets humans
11 h Roca Umbert
Taller de moviment familiar  
Balla'm un llibre
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita comentada a l'exposició  
Tu invetigues
11.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. A de Brossa
11.30 h Plaça de la Porxada 
Trobada castellera
16.30 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. A de Brossa
17 h Roca Umbert

Exposició BCN, de Beatriz 
Sánchez Ledo. Fins al 21 de juny
Espai Tranquil Barbany
Exposició Un món en què el 
gènere no definirà la mesura 
dels nostres somnis, del  
talleret de l'Elena Frauca. Des 
de dilluns i fins al 8 de juliol 
Can Pedrals
Exposició Un  mar sense  
plàstics. Des de dimarts  
i fins al 17 de juny 
Centre de Normalització 
Lingüística
Exposició El malbaratament 
alimentari. Fins al 30 de maig

Concert amb Jaume Barri
17.30 h Plaça de la Porxada
Havaneres en femení
18 h Parc Firal
Exhibició de gossos de recreca i rescat
18 h Casino de Granollers
Ball social
19 h Cinema Edison
Green Book, de Peter Farrelly
20 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. A de Brossa

DIMARTS, 4
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. Reduir la 
mortalitat infantil als països de renda 
baixa, amb Jaume Ordi, catedràtic 
d'Anatomia Patològica de la UAB
20 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. A de Brossa
20 h Cinema Edison
Giulietta de los espíritus, de Fellini

DIMECRES, 5
16.30 h Plaça Joan Oliver
Alesplaces! Posa't en òrbita
20 h Teatre Auditori de Granollers
Cantània. A de Brossa
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El diumenge electoral ha palesat com són d’importants les marques –que no 
tenen per què respondre a sigles–. La tendència a l’alça d’ERC al conjunt de 
Catalunya i del PSC a la conurbació de Barcelona han estat factors que, sens 
dubte, han influït en els resultats electorals d’aquestes municipals. Amb tot, 
tant a Granollers com a les Franqueses els noms propis han estat més deci-
sius. Tot i la caiguda generalitzada de Junts per Catalunya arreu, Colomé ha 
estat capaç d’aguantar el tipus i de fer valer la seva acció de govern i taran-
nà, més enllà de les sigles de partit. A les eleccions europees, al municipi les 
tornes es giraven i el PSC era la força més votada seguit de la candidatura 
d’una marca personal indiscutible, la de Carles Puigdemont. De fet, el president 
a l’exili va ser també el candidat més votat a Granollers, seguit del socialista 
Josep Borrell. Les forces independentistes aconseguien més de 13.000 vots a 
les europees, mentre que a escala local van ser-ne poc més de 10.500, i molt 
fragmentats. En canvi, Mayoral concentrava 12.000 vots, tornava a demostrar 
la seva hegemonia i, no només revalidava la majoria absoluta per quarta  
vegada, sinó que l’augmentava amb un regidor més. 

MARQUES PERSONALS AL 26-M
Editorial

Carlos o de l’Abascal amb els mateixos ar-
guments de sempre: –España no se rompe! 
por justicia, por tradición, por economía, 
por Carta Magna, por cojones!... I escoltem, 
al·lucinats, com els hereus del franquisme 
de tota la vida, de tota la mort, són els que 
ara ens anomenen colpistes a nosaltres, 
mentre els seus mitjans de comunicació 
intenten convèncer l’opinió pública de la 
nostra maldat, de la nostra responsabilitat 
en totes les cisis que es fan i es desfan i, 
si poguessin, ens cremarien a la foguera 
de la Santa Inquisició. Som, els enemics, 
els dolents, som els malos Malasombra, 
somos malos de verdad. I així segueixen, 
dia a dia, any rere any, escrivint la història 
amb mentides, defensant la unidad de Es-
paña vestits de toreros i amb prohibicions, 
amb mala educació, amb condemnes, amb 
multes, amb violència, fins i tot i si cal, 
amb la força de les armes i el “aporeyos” 
tatuat a la pell amb faltes d’ortografia.

Però seguim aquí, tossudament alçats, 
assumint el protagonisme que ens cor-
respon, perquè el millor està per venir i, 
si volem, això no hi ha guàrdia civil, no hi 
ha legionari, no hi ha rei, ni polític, ni fun-
cionari de l’administració de justícia que 
ho aturi.

Per damunt de la mentida, per damunt 
de la injustícia, per damunt de la violèn-
cia... Llibertat gent de la terra, llibertat.

o cal marejar més la perdiu, no 
hi ha res a fer, la indivisibilitat, 
la inviolabilitat i la indissolubi-
litat de la nació espanyola ha 

estat, està i estarà sempre per damunt del 
bé i del mal, de la veritat i de la mentida, de 
la justícia i de la injustícia, dels drets hu-
mans i dels drets inhumans, de la vida i de 
la mort, de la constitució, de la Bíblia, del 
Coran, del Ingenioso Hidalgo don Quijote de 
la Mancha i, fins i tot, de les Joies de la Cas-
tafiore. Per damunt del Rei, del Pare Noel, 
d’en Marchena, la Macarena (aaaahhhh!) i 
de l’Home del Sac.

Podem ser demòcrates i voler votar, po-
dem ser víctimes de funcionaris ben ar-
mats i molt violents. Podem queixar-nos a 
la justícia espanyola de la injustícia espa-
nyola; a la justícia europea de la injustícia 
europea; al Parlament d’aquí, al d’allà i al 
del més enllà. Podem intentar explicar els 
nostres arguments a tots aquells que es 
fan dir demòcrates i escoltar amb incre-
dulitat les seves cent cinquanta-cinc res-
postes constitucionals, monàrquiques o 
d’un federalisme que neteja consciències 
i repeteix: –Nosaltres sempre hem inten-
tat dialogar. Ens pot esquitxar l’escuma 
rabiosa de Borrell, de Casado, d’Alberto 

N
LLIBERTAT

SANTI MONTAGUDDes del balcó

economia de l’envelliment, l’ano-
menada silver economy, com-
portarà, segons un informe de 
la UE, que el 2060 un de cada 

tres europeus formi part del col·lectiu que 
avui definim com a vells, i farà que hi hagi 
un pensionista per cada persona en edat de 
treballar. Per tant, l’envelliment comporta 
uns importants desafiaments econòmics 
però també jurídics, que cal que afrontem 
quan abans sigui possible. Sembla clar que 
el futur pertany a les persones grans, però la 
societat no sembla que hagi entès encara les 
conseqüències d’aquest fenomen inèdit a la 
història. Aspectes com el cicle vital, el desar-
relament, la fragilitat biològica, la gestió pa-
trimonial des de la jubilació, la invisibilitat 
social, els hàbits de compra diferencials, la 
gentrificació en són bons exemples.

I a tot això encara hi haurem d’afegir 
l’aparició d’allò que els experts denominen 
la quarta i quinta edat, conformada pels qui 
sobrepassen els 85 i 90 anys –una franja 
d’edat creixent a conseqüència dels avenços 
de la ciència, que tendeixen, de forma impa-
rable, a allargar l’esperança de vida–.

Un primer efecte del que dic ja s’ha comen-
çat a estudiar des de l’àmbit polític, quan 
algú s’ha adonat de la molt propera aparició 
d’allò que han definit com a poder gris i que 
ve conformat per dos grans paràmetres: per 
una part, per la corrent cada dia més notò-
ria entre les persones grans que volen viure 
l’envelliment com una nova oportunitat i no 
com una rèmora, i que, conseqüentment, vo-

Envellir en positiu
len mantenir-se actius en tots els camps i as-
pectes de la vida i, per l’altre, el fet que aquest 
col·lectiu cada dia serà més i més nombrós i, 
el que més els importa, amb dret a vot. Tot 
plegat, ben combinat, pot fer que acabi con-
vertint les persones jubilades en un dels mo-
tors essencials de la societat, perquè les seves 
necessitats i inquietuds són les que mouran 
de manera preferent els polítics.

Però perquè tot això acabi sent una reali-
tat positiva és necessari que la gent vagi pre-
parant-se per poder assumir una vellesa de 
gaudi, amb la màxima dignitat possible. Cal 
anar preparant-se per tenir una economia 
digna a partir de la jubilació i que ha de sa-
ber fer una bona gestió patrimonial dels seus 
actius. Però també ha de saber que, més enllà 
de les qüestions purament econòmiques, n’hi 
ha d’altres, que formen part de l’àmbit jurí-
dic, però que també han d’afrontar per viure 
una vellesa tranquil·la i controlada.

I entre aquestes darreres n’hi ha algunes 
de genèriques com les que fan referència a la 
llei de la dependència, a la qualitat de l’aten-
ció residencial, al copagament farmacèutic o 
a la suficiència de les pensions. Però també 
n’hi ha de més personals, a les quals molts 
cops no se’ls dóna importància, però que cal 
vetllar-les al màxim, com el testament vital, 
l’organització de les directrius anticipades 
sobre el patrimoni o la família, sigui via inter 
vivos o sigui mortis causa, la decisió sobre el 
tutor legal en cas d’incapacitació, la subroga-
ció de les decisions, l’ús del sistema sanitari o 
l’ingrés a una residència.

Aquestes són qüestions senzilles, sobre les 
que no s’hi presta gaire atenció mentre es pot 
fer, però que, manta vegades es troben a fal-
tar quan ja és massa tard. Cal, per tant, que hi 
tinguem una intervenció activa i directa men-
tre ens sigui possible.

L’

RAMON  
FONT

Advocat

Bústia
L’amic Josep Bellavista
[…] El nostre benvolgut amic Josep Bellavis-
ta ens ha deixat, el 20 de maig de 2019 amb 
93 anys. En el si del Grup 4 + X, feia anys i 
panys en formava part; anant cada dissab-
te –cobejosament– entaulant-se i esmorzar 
de forquilla. Aleshores confortats, anàvem a 
pintar cofois à plein air pel nostre inconfusi-
ble i variant Vallès, sabent que la pintura és 
un camí arenós amb il·lusions i desenganys.

Cal dir, amic Josep, que trobarem a fal-
tar la teva bonhomia i els teus bunyols de 
vent ensucrats que ens deleitaves cada 
any per Sant Josep. Una delícia! Al pregun-
tar-te com els feies, deies misteriosament: 
“El secret rau en la massa, s’ha de deixar 
reposar”. No en va sabies l’ofici, vas fer 

de forner fent un pa amb bona farina tal 
com es feia abans a Can Potafang de Gra-
nollers, casa teva. Malauradament aquesta 
línia que has traspassat no té retorn, però, 
podem dir que has tingut una llarga vida, 
acompanyat en tot moment per la teva es-
timada esposa Maria, fills i néts.

Com he dit, fa anys i panys que anàvem 
junts amb el Grup 4 + X a pintar, per això 
és inevitable que vagin faltant amics que en 
formaven part: Antoni Garcia, Ramon Mur-
tra, Joan Rovira, Alfred Vila, Donat Puig i ara 
tu, amic Josep. El teu adéu ha estat dolorós, 
però ens has deixat petja. Sempre et recor-
darem amb nostàlgia per la teva fina ironia 
a voltes aguda punxant, sense molestar, eh!

 ramon bufí mas / gRAnollERS
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Uns 180 expositors 
s'instal·len al Parc 
Firal  en més de 30.000 
metres quadrats 
de superfície 
44

L'estand institucional 
es dedica a la 
tradició de mercats 
de la ciutat a 
través de l'art mural 
48

S'estrena un espai 
dedicat als creadors 
emergents i el sector 
del turisme posa  
l'accent al món del vi 
46 a 51

La Passada es dedica
a la música i acabarà
amb un concert 
de l'Always Drinking 
Marchig Band 
64

Com a novetats hi ha 
un escape room 
per a gossos i una 
mostra de la tècnica 
artística del 'dripping' 
56 i 58

JugarxJugar rep l'ABEAM, 
un col·lectiu de professors 
que incorporen 
el joc matemàtic 
a les escoles 
52 i 54

L'Ascensió
i l'art firal

69a edició
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69a ed. Fira i Festes de l'

180 expositors 
ocupen 30.000 
metres quadrats 
a l'espai firal
L'enoturisme, el mercat i el comerç local 
augmenten el protagonisme a la carpa 
multisectorial, mentre que neix el Mercat 
de Creadors al costat del JugarxJugar

Tot ja està preparat per inaugurar 
la 69a edició de la Fira i Festes de 
l’Ascensió. La ciutat sembla que ha 
trobat un model firal divers i flexi-
ble, en el qual certs elements reva-
liden la seva consolidació i alhora 
s’incorporen propostes noves per 
dinamitzar una mostra multisec-
torial que troba entrebancs per 
mantenir-se en ple segle XXI.

Amb tot, la Fira encara preserva 
una part de la seva essència agro-
pecuària i també promociona el 
teixit comercial i empresarial de 
la ciutat, però en conjunt sembla 
apostar de forma decidida pels 
sectors del turisme, l’oci familiar i 
el temps de lleure.

La carpa multisectorial
El total de la fira ocupa 30.000 
metres quadrats i acull 180 expo-
sitors, una desena més que l’any 
passat. La distribució d’espais 
també reprodueix el mateix mo-
del, tot i que l’estructura interna 
de la carpa multisectorial sí que 
presenta novetats. Com apunta 
la regidora de Promoció Econò-
mica, Andrea Canelo, “hi ha més 
presència que mai del comerç 

de l’ecologia i l’alternativa de la fira 
EcoGra de Comerç de Dalt; visites 
en realitat virtual i exposicions.

En aquest primer tram també hi 
haurà l’estand institucional, que 
aposta per un model innovador, 
amb una intervenció artística en 
directe a càrrec del muralista ma-
taroní Iván Floro, evocant el mil·le-
nari mercat del dijous. Es comple-
menta amb una exposició sobre la 
història del mateix mercat i vídeos 
promocionals de turisme i comerç.  
“Des de fa uns anys apostem 
perquè l’estand institucional re-
flecteixi l’activitat econòmica de 
Granollers. El mercat és el pre-
àmbul de la indústria actual i la 
ciutat també es pot explicar des 
d’aquest punt de vista”, explica 
Andrea Canelo.

Des de fa dues edicions el món 
del vi té presència a la fira grano-
llerina i enguany encara adquireix 
més protagonisme, a través d’un 
espai propi dedicat a l’enoturis-
me. Hi seran presents les denomi-
nacions d’origen Alella i Empordà, 
les Bodegas Enate de Somontano, 
vins i caves i tot allò que fa refe-
rència a les experiències turísti-

ques lligades al vi, al turisme rural 
i de proximitat, la gastronomia i, 
òbviament, als mateixos caldos.

Espais propis i diferenciats
El Mercat de Creadors també és 
una novetat d'enguany, amb una 
carpa pròpia de 300 metres qua-
drats i una tipologia d’expositors 
molt específica: “36 creadors i 
dissenyadors novells, majorità-
riament joves, molts sense xarxa 
de distribució física i que venen 
online o a través de mercats”. 

També té personalitat distintiva 
l’espai JugarxJugar, amb dues car-
pes que sumen 600 metres i una 
enorme ludoteca on tothom hi pot 
trobar el seu joc, alguns dels quals 
inèdits. Per la regidora “és una fira 
dins de la mateixa fira, podria te-
nir perfectament entitat pròpia. 
Està molt consolidada, només 
n’hi ha dues a tot l'Estat i és una 
de les més importants d'Europa”.

La Mostra Gastronòmica orga-
nitzada pel Gremi d’Hostaleria 
celebra la 15a edició i ho fa convi-
dant nou restaurants de la ciutat, 
que enguany també proposen un 
sopar amb maridatge. i c. Riobó

Transport públic i bici

Horaris

Inaugural Com cada any es facilitarà el  
desplaçament al Parc Firal en  
transport públic. L’Ajuntament posa 
a disposició un servei d’autobusos 
gratuïts el divendres 31 de maig i  
dissabte 1 i diumenge 2 de juny, entre 
les 17 i les 21 h. La freqüència de pas 
serà cada deu minuts i iniciarà el  
recorregut a la plaça de la Constitució.
A l’entrada del recinte també hi haurà 
un espai de l’associació Granollers  
Pedala dedicat a a la venda de  
bicicletes i de recanvis i que comptarà 
amb un aparcament gratuït i vigilat 
per a totes aquelles persones 
que vulguin anar al Parc Firal de
manera sostenible i en dues rodes.

LA FIRA S'INAUGURA AVUI DIJOUS 
A LES 18 H AMB LA CONSELLERA
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat, Teresa 
Jordà, acompanyada de l'alcalde 
en funcions de Granollers, Josep 
Mayoral. Prèviament, a les 17.25 h, 
a l'Ajuntament es farà una recepció 
institucional a la consellera.

» Dijous: de 17 a 21 h
» Divendres, dissabte i diumenge, 
 de 10 a 21 h 
La Mostra Gastronòmica obrirà 
dijous de 19 a 23.30 h, divendres i 
dissabte de 12.30 a 16.00 h i de 19.30 
a 23.30 h, i diumenge de 12.30 a 16 h

local, amb representants de Co-
merç de Dalt, Gran Centre i Del 
Rec al Roc promocionant les 
seves respectives associacions, 
i també alguns comerços que 
vénen a títol individual”.

Aquestes entitats ofereixen acti-
vitats com l’espai Tastem l’EcoGra, 
amb expositors singulars del món 
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

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

Escola d’educació 
i residència canina

L’enoturisme, l’elecció de des-
tinacions turístiques lligades al 
conreu i al coneixement del vi, és 
una tendència a escala internacio-
nal. També a Catalunya, on és una 
pràctica que està contribuint a la 
dinamització econòmica, social i 
cultural dels territoris d’acollida.

És per aquest motiu que l'Agèn-
cia Catalana de Turisme ha creat la 
marca Enoturisme Catalunya amb 
el propòsit de realçar tota l'oferta 
turística relacionada amb el sector.

La Fira de l’Ascensió es fa ressò 
d’aquest fenomen creixent dedi-
cant-li un generós espai de 2.000 
metres quadrats al pavelló multi-
sectorial, amb una oferta variada. 
En aquesta carpa es promocionen 
algunes denominacions d’origen 
a través d’ofertes turístiques que 
vinculen el paisatge amb el procés 
d’elaboració dels vins i les perso-
nes que li donen vida. Es comercia-
litzen paquets de vacances, estades 
de cap de setmana o excursions a 
les millors zones vinícoles del país, 
també visites i altres productes 
enoturístics. Naturalment, també 
s’ofereixen degustacions i venda 

El vi com a experiència
do alella

EXPERIÈNCIES  L'enoturisme és una tendència a l'alça al país

EXPOSITORS  LA FIRA DEDICA UN ESPAI A L'ENOTURISME COM A TENDÈNCIA TURÍSTICA

d’ampolles o caixes de vi.
Avui, dijous, es farà un sopar de 

maridatge amb vins de les Caves 
Vilaranau i Enate amb plats dels 
restaurants presents a la Mostra 
Gastronòmica. I dissabte al mig-
dia se celebra l’Enotast, un tast de 
vins de la Denominació d’Origen 
Alella amb maridatge, en aliança 
amb el Gremi d’Hostaleria del Va-
llès Oriental. Per un preu de 7 € es 
poden degustar dues tapes acom-
panyades de dos vins.

Amb segell de qualitat
La mostra a Granollers està orga-
nitzada per Sapiens Travel, una 
agència que ha desenvolupat el 
producte Viemocions. A través 
d’aquesta marca dissenya i comer-
cialitza diferents paquets turístics 
de qualitat. Aquesta iniciativa l’ha 
distingit com a millor agència en 
experiències i innovació en l’edi-
ció de l’any passat dels Premis 
Enoturisme Catalunya, que atorga 
la Generalitat de Catalunya i altres 
institucions. Aquest és un reco-
neixement que respon a l'objectiu 
institucional de posicionar Cata-

lunya com a destinació enoturísti-
ca de referència a escala mundial.

Des de Sapiens Travel advertei-
xen que "el paradigma del turis-
me ha canviat, els clients ja no 
volen veure les coses; ara volen 
viure les coses, i cada cop sen-
tir-se més viatgers i menys tu-
ristes. L'enoturisme té un gran 
potencial de creixement". i c.R.

Els noms
» DO D'ALELLA. Reconeguda des de 
1954, identifica el vi d’aquesta zona 
del Maresme, amb un microclima 
local, i una part del Vallès Oriental. 
Les varietats més característiques 
són la pansa i la garnatxa blanca. 
Les vinyes amb orientació marítima 
produeixen uns vins suaus, de grau i 
acidesa moderats. Els vallesans són 
més àcids i enèrgics.
» DO EMPORDÀ. Regulada des de 
1975, abasta terrenys de les comar-
ques de l’Alt i el Baix Empordà, on 
es conreen una desena de varietats 
blanques i una desena de negres. 
La gamma de vins empordanesos és 
molt àmplia. Són vins amb cos, com-
plexos, fragants, amb tocs d'espè-
cies, mantenint aromes de la fruita i 
la planta.
» BODEGAS ENATE DE SOMOTANO. 
A la província d’Osca va començar 
el 1992 i es caracteritza per la fusió 
entre l’enologia i la cultura contem-
porània. Avui és bodega i museu, 
vinoteca i galeria d’art. A les vinyes 
s’hi cultiva raïm blanc (Chardonnay 
i Gewürztraminer) i negre (Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah i Ull de lle-
bre) i són l’epicentre de nombroses 
propostes d’enoturisme.
Segurament la mostra granollerina 
també es podrà enriquir amb algu-
na presència més per part d'altres 
cellers del Penedès.

La Fira de l’Ascensió té el seu ori-
gen històric en l’agricultura i la 
ramaderia, un llegat que es conti-
nua preservant. Aquest any la no-
vetat són les activitats vinculades 
al Parc de les Olors de Santa Eu-
làlia de Ronçana, productors de 
planta aromàtica i medicinal que 
treballen per la recuperació d’es-
pècies interessants per les seves 

propietats medicinals i culinàries.
La presència tradicional del 

bestiar i de les associacions d’em-
presaris i agricultors també es 
manté, així com activitats de pesca. 

La seva oferta es completa di-
vendres amb una jornada tècnica 
a Can Muntanyola sobre compos-
tatge en sistema de llit-compost 
en vaquí de llet. 

GRANGES I CRIADORS MOSTREN ALGUNS DELS SEUS ANIMALS

Agricultura i ramaderia, 
les arrels de la fira presents

arxiu

BESTIAR  És un dels sectors de la fira que més visita el públic familiar

L'espai d'automoció, creixent
L’automoció, com en les darrers edicions, registra un "creixement im-
portant". Com apunta la titular de Promoció Econòmica, Andrea Cane-
lo, “cada vegada ocupa més metres quadrats i hi ha més concessi-
onaris. Tot el sector automobilístic de la ciutat està representat i, 
a més, cada vegada agafa més pes perquè els hi va molt bé, venen 
molts cotxes a la Fira de l’Ascensió i fan molts contactes, que al 
final és el que cerquen”, apunta Canelo. Així, hi participaran la Unió 
d'Empresaris de l'Automoció de Catalunya (UEAC) i una desena de fir-
mes: Automòbils Palet (Suzuki), Automòbil Bertan /Hyundai), Tallers 
Santi Enrique (Nissan), Semprocar (Kia) Citroën España, Kai Motors 
(Toyota-Lexus), Eutrasa (Peugeot), l'Alba Caravaning, Motorsol Import- 
Vehiculos industriales i Autos Conxita-Tallers Víctor.

Algunes de les marques presenten els seus models elèctrics i també hi 
ha una oferta de vehicles d’ocasió i de km 0. 

69a ed. Fira i Festes de l'
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L’artista mataroní Ivan Floro és 
l’escollit per protagonitzar una 
intervenció artística a l’estand 
institucional de la Fira de l’Ascen-
sió, en la que serà una experiència 
insòlita en aquest context. A par-
tir d’avui. dijous, i fins diumenge, 
Floro anirà pintant en directe tres 
panells de 2 x 2,5 metres, amb 
acrílic i oli, que evocaran el tra-
dicional mercat del dijous en clau 
de passat, present i futur. “Serà 
un procés de creació durant els 
quatre dies de la fira”, apunta la 
regidora de Promoció Econòmica, 
Andrea Canelo.

Floro va començar la seva carre-
ra artística de manera autodidac-
ta, pintant amb esprais en fàbri-
ques abandonades. Amb el temps 
el seu estil ha evolucionat cap a un 
naturalisme molt proper a l’im-
pressionisme i sempre basat en 
la figura humana. En aquest cas, 

L'Ajuntament proposa la pintada 
de tres murals al seu estand

INSTITUCIONAL  EL MATARONÍ IVAN FLORO, QUE HA ESTAT L'AUTOR DEL GRAFIT DEL COSTAT DE LA NAU B1 A ROCA UMBERT, S'ENCARREGARÀ DE L'EXECUCIÓ

L'artista s'inspirarà en imatges del mercat a la ciutat, des de fotos antigues fins a l'actualitat

s’ha inspirat en referents plena-
ment realistes. “He tingut accés 
a les fotos de l’Arxiu Municipal i 

n'escolliré algunes, i també tinc 
altres imatges del mercat. Estic 
pensant en la possibilitat de fer 
una panoràmica sobre el pas 
del temps, començant amb fo-
tos de color sèpia i acabant amb 
fotos en color", detalla.

L’artista confessa que el seu 
treball sempre té grans dosis d’es-
pontaneïtat. “No acostumo a te-
nir una planificació prefixada, 
pinto per intuïció i per allò que 
em dicta el cor”. 

Treballar amb espectadors tam-
poc no li representarà un proble-
ma. “Estic acostumat a pintar de 
cara al públic, ho he fet durant 
tres edicions al Festival Cruï-
lla. De fet, quan pintes un mu-
ral sempre acabes tenint gent 
al voltant i la veritat és que no 
em molesta i sempre trec bones 

xavier solanas

IVAN FLORO  L'any passat va pintar el mur de la Nau B1 a la fàbrica Roca Umbert

experiències de la comunicació 
amb la gent", reconeix Floro.

Idil·li amb Granollers
L’obra d’Iván Floro ja té presèn-
cia a Granollers. L’any passat va 
participar en la Mostra d’Art Urbà 
(MAU) que s’organitza a Roca Um-
bert i va pintar, juntament amb 
Mohamed l’Ghacham, la façana de 
l’edifici de la Impremta Municipal 
i, en solitari, la de la sala Nau B1.

"La meva experiència a Gra-
nollers és molt positiva, perquè 
no és fàcil trobar una ciutat del 
Vallès o del Maresme que pu-
gui donar-nos aquesta quan-
titat de murs de gran format. 
A Granollers teniu treballs de 
Sixe Paredes, Aryz, Cinta Vidal, 
Mohamed l’Ghacham… i la llista 
continua. Crec que és una apos-

ta molt bona que altres poblaci-
ons no estan contemplant. Jo hi 
estic molt a gust, i espero poder 
continuar treballant-hi", consi-
dera el grafiter.

Els darrers temps l’Ajuntament 
s’ha distingit per posar panys de 
paret i mitgeres de grans dimensi-
ons a disposició dels creadors ur-
bans. “Ho celebro i demano que 
es facin més murals, perquè és 
un moviment que ha d’evolu-
cionar i que necessita finança-
ment i l’ajuda dels ajuntaments 
o d’espònsors. És una via alter-
nativa als grafits més convenci-
onal, que mai no deixarà de ser 
underground perquè les seves 
motivacions són diferents de 
les d’un mural de gran format", 
explica l'artista urbà.  c.R.

L'autor

IVAN FLORO LLORENTE (MATARÓ, 
1993) PINTA DES DE PETIT. INICIAT
amb esprais als murs de rieres, es 
comença a interessar per altres 
tècniques que va assumint de 
manera autodidacta. Així, 
aconsegueix el seu estil figuratiu 
contemporani, clarament influït per 
l'impressionisme i el realisme de 
finals del segle XIX. Amb tot, hi 
barreja constantment influències 
més properes provinents del 
cinema, la fotografia i la música. 
A banda de muralista, Floro és 
dibuixant i pintor, amb una tècnica 
excel·lent que també porta al carrer, 
de manera que s'ha convertit en un 
referent de l'street art.
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A la recerca de nous públics, l’ofer-
ta expositiva de la fira de l’Ascen-
sió s’enriqueix enguany amb una 
nova proposta: el Mercat de Cre-
adors. Un espai on poder adquirir 
originals articles de moda per a 
petits i grans, complements, joies 
i bijuteria d’autor, il·lustracions, 
joguines i elements de decoració. 
Tot amb molta cura pel disseny, 
la funcionalitat i la qualitat de les 
matèries primeres.

Aquesta és una iniciativa del 
promotor granollerí Àlex Marés, 
a través de la seva agència Even-
tos Increíbles, que l’Ajuntament va 
acollir de bon grat. Durant l’any 
també s’encarrega de l'organit-
zació de la Llotja del Disseny a la 
plaça de la Porxada o de la fira na-
dalenca DFactory a Roca Umbert.

El gran volum de visitants que 
atreu la fira granollerina ha estat 
un factor determinant per prendre 
aquesta decisió. “L’Ajuntament 
diu que passen més de 60.000 
persones per la fira, una xifra 
molt gran. Però és un públic 
molt popular, que de vegades 
només va a passejar sense un 
objectiu de compra concret. Així 
que ens caldrà captar l’atenció 
d’aquells que tenen interès pels 
productes més artesanals, per 
les coses fetes a mà o diferents. 
Haurem d’adaptar els contin-
guts a allò que la gent pugui cer-
car”, apunta Marés.

Espai amb personalitat pròpia
El Mercat de Creadors comptarà 
amb un espai propi, de la matei-
xa manera que la Mostra Gastro-
nòmica o l’espai JugarxJugar. Es 
tracta d’una carpa de 300 metres 
quadrats, amb capacitat per a gai-
rebé una quarantena d’espais ex-
positius. Tots petits emprenedors 
independents i tallers emergents 

Uns 300 m2 per al nou Mercat de Creadors
MÉS PROPOSTES EXPOSITIVES   ELS PETITS EMPRENEDORS I TALLERS EMERGENTS TAMBÉ TINDRAN UN ESPAI A LA FIRA, AMB UNA CARPA PRÒPIA

c.r.

LAURA VILARRASA  Amb alguns dels seus 'packagings' i creacions

que aposten pel disseny innovador, 
allunyats dels productes majoris-
tes i de la manufactura industrial. 
“La gent d’aquest sector té mol-
ta mobilitat en l’àmbit de fires, 
hi ha venedors que vénen de Gi-
rona, altres de Sitges. Però el fet 
de tractar-se d’una fira de tres 
dies de durada fa que la majo-
ria, entre un 60 i un 70%, siguin 
de la comarca”. Marés, creu que 
és una aposta “innovadora” en el 
context de la fira i amb “bones ex-
pectatives”. S’ho planteja com una 
prova pilot que, si té bona acollida, 
l’any que ve pot consolidar-se.

La Llotja del Disseny, precedent
L’antecedent d’aquesta iniciativa 
va ser la participació, en l’edició 
de l’any passat, de la Llotja del Dis-
seny, el mercat a l’aire lliure que 
se celebra un dissabte al mes a la 
Porxada. Mitja dotzena dels seus 
venedors van ser presents en un 
espai dins la carpa multisectorial, 
a manera d’experiència. La prova 
va tenir un resultat agredolç. La 
idea va ser ben rebuda, però la 
seva oferta diferenciada va quedar 
una mica diluïda enmig de tota la 
diversitat de la fira multisectorial 
i potser no es va entendre del tot.

En opinió de Marés, “la Llot-
ja del Disseny té la seva vida al 
llarg de l’any i l’Ascensió és un 
esdeveniment puntual, i tots 
dos tenen públics diferents. Fins 
i tot les propostes i les marques 
que es trobin a un lloc i l’altre 
poden ser diferenciades, de ma-
nera que ara hem preferit crear 
una denominació diferent per 
no barrejar les coses i no con-
fondre la gent”. Per acabar d’ar-
rodonir la proposta, es planteja la 
possibilitat d’incloure algun ele-
ment dinamitzador, com ara actu-
acions de música en directe.  c.R.

La dissenyadora gràfica Laura 
Vilarrasa personifica el fenomen 
dels emprenedors sorgits ar-
ran de la crisi econòmica. Fa sis 
anys es va quedar sense feina a 
l’estudi on treballava. Aleshores 
va tenir la idea d’establir-se pel 
seu compte i crear un producte 
allunyat del que hi havia en el 
mercat en aquells moments. És 
així com neix La vida en un kit, 
un projecte unipersonal que pro-
posa objectes de regal originals, 
embolcallats amb un packaging 
imaginatiu. Tot fet a mà. La Laura 
defineix les seves creacions com 
“capses per fer regals a la fa-
mília o als amics i que ajuden 
a expressar emocions, allò que 
moltes vegades pensem però 
que costa molt de dir".

El boca-orella ha funcionat 
molt bé. La marca s’ha consoli-
dat i ara ja ven arreu de Catalu-
nya i a diferents punts de la pe-
nínsula, tan a través del seu web 
com a botigues físiques on es 
poden trobar els seus productes.

La presència als markets –po-
quets, però ben triats– és un al-
tre canal de promoció i venda. 
Alguns d’aquests han estat la 
Llotja del Disseny i el DFactory 
nadalenc, tots dos a Granollers.

L’aparador massiu que és la 
Fira de l’Ascensió ha estat el 
principal argument que l’ha fet 
decidir a provar sort en el nou 
Mercat de Creadors, però no 
l’únic. També la possibilitat de 
tenir un espai diferenciat. “Les 

"Sóc una apassionada de les coses
ben presentades i fetes amb amor"

la Laura hi presentarà una nova 
línia dedicada als casaments i 
la papereria per fer invitacions 
personalitzades, minutes, etc.

Viu i treballa a la Garriga, però 
és nascuda a Granollers, de ma-
nera que l’Ascensió sempre l'ha 
tingut molt present. “A la fira hi 
vas per inèrcia, no perquè et 
sorprengui res. Fa uns anys va 
aparèixer la carpa JugarxJu-
gar, que va ser com una alena-
da d’aire fresc. Ara ha sorgit el 
Mercat de Creadors i, de mica 
en mica, s’haurien de produir 
incorporacions que la vagin re-
novant, perquè fa falta. Aquest 
any espero que sorprenguem 
una mica amb aquest nou es-
pai", conclou la dissenyadora. 

altres carpes són massa varia-
des, i al final necessites focalit-
zar i crear un entorn més cuidat, 
de persones que treballem a pe-
tita escala, per no barrejar-nos 
amb altres marques que no te-
nen aquesta filosofia de negoci”.

La fira, amb nous ulls
“En ser el primer any hi anem 
a l’expectativa. Serà un punt de 
trobada de gent que contacta 
per Internet i que té ganes de 
posar-te cara i de relacionar-se 
de manera personal. Però tam-
bé hi haurà gent que passarà per 
allà, tafanejarà i potser els pot 
interessar el producte”, indica.

A banda dels seus productes 
habituals, al Mercat de Creadors 
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C. Guaiaquil, 54. Granollers. Tel 938 793 400
granollers@escolapia.cat

Perfi l Videojocs
Entrevistes personalitzades
Sessió informativa: 6 de juny a les 19.30 h

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Batxillerat
Vine a estudiar amb nosaltres!

MATRÍCULA OBERTA

SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

69a ed. Fira i Festes de l'
c.r.

ROBERTO MORTE  Amb una mostra dels treballs de ceràmica de la seva botiga de l'Ametlla

"Hi ha gent que
busca l'exclusivitat i 
el producte fet a mà"
El José María i la María van co-
mençar com a ceramistes a Bag-
nères-de-Bigorre, als Alts Pirineus 
francesos. Al cap d’un temps es 
van desplaçar a la Vall d’Aran i fa 
cosa d’uns 40 o 50 anys un nou 
trasllat els va dur fins a l’Ametlla 
del Vallès, on van establir-hi Ce-
ràmiques Morte, una botiga i un 
taller que va heretar el seu fill Ro-
berto, continuador de l’ofici.

Avui en dia la producció de gres 
d’aquest negoci familiar se centra 
en les vaixelles, el parament de la 
llar i també alguns elements deco-
ratius que acostumen a tenir una 
bona sortida. Ell és el creador d’un 
original saler que ja es coneix po-

pularment com el saler de l’Amet-
lla. “En general el meu estil és 
propi, però m’he inspirat en 
aquelles antigues tasses de fer-
ro lacat amb la vora blava. Tre-
ballo amb tres òxids, el cobalt, 
el ferro i el coure per obtenir i 
combinar els colors”, detalla.

Habitual a fires
El Roberto és un habitual dels 
mercats i les fires especialitzades 
en ceràmica d’arreu de Catalu-
nya, útils “per promocionar la 
botiga. La veritat és que em va 
força bé”. Durant mig any també 
ha participat en la Llotja del Dis-
seny de la Porxada i aquesta cir-

cumstància és el que ara l’ha dut 
a provar sort al Mercat de Crea-
dors. "Les expectatives sempre 
hi són, però en el comerç al car-
rer sempre hi intervenen molts 
factors, molts dels quals no es 
poden controlar. Però crec que 
serà interessant i, sobretot, pot 
donar-me a conèixer”, explica. 

El que més valora és el fet de 

compartir espai amb una sèrie de 
creadors amb una mateixa visió: 
“Sí, m’agrada aquest tipus de fi-
res i estar ben acompanyat. En 
general estem envoltats de bona 
gent i sempre inspira veure el 
treball dels altres. Estic content 
de poder participar-hi".

En Roberto preveu una certa re-
vifada de la ceràmica i per ell serà 

una manera d’ajustar els comp-
tes: “la crisi de la ceràmica va 
venir provocada pel plàstic. I 
ara que el plàstic va de baixa és 
possible que els futurs ceramis-
tes visquin millor. A més, hi ha 
gent que busca l’exclusivitat, el 
producte fet a mà, i això es nota 
i ens anima a continuar treba-
llant”, conclou el creador. 
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Aliens a la superstició numèrica, 
la tretzena edició de la fira Jugar-
xJugar arriba amb novetats. Entre 
els protagonistes presents a Gra-
nollers hi haurà el madrileny Paco 
Gómez i el català Eugeni Castaño, 
de Sant Cugat. Tots dos pertanyen 
a la nova fornada d’autors i tenen 
tres o quatre jocs publicats, que 
podran ser jugats mentre ells ex-
pliquen el seu procés de creació.

Com a novetat, també s’ha con-
vidat l’Associació de Barcelona 
per a l'Estudi i l'Aprenentatge de 
les Matemàtiques (ABEAM), un 
col·lectiu de professors que treba-
llen per incorporar el joc, sobretot 
el matemàtic, a la vida diària a les 
escoles. En opinió d’Oriol Comas, 
coordinador de JugarxJugar, “fan 
unes exhibicions amb jocs ge-
gants, per a grans i petits, que 
són una meravella. Tindran un 
estand per jugar cada dia i di-
vendres a la tarda disposaran 
d’un espai molt gran per des-
plegar els seus taulers”.

Concurs Ciutat de Granollers
A aquests convidats els fa costat 
Ludo, l’associació espanyola de 
creadors de jocs de taula, que se-
lecciona molt les fires en les quals 
té presència durant l’any. “I una 
de les fires en què participa 
amb més potència és la de Gra-
nollers, perquè creu en la seva 
especificitat”, afegeix Comas.

Ludo organitza l’espai El racó 
dels autors, amb una doble pro-
posta. D'una banda, es convida 
als creadors novells a presentar 
els seus prototips i a ser avaluats. 
D’aquí en sortiran els finalistes 
del 12è Concurs Ciutat de Grano-

Que comencin els jocs! arxiu

ESPAIS PROPIS  LA FIRA JUGARXJUGAR ARRIBA A LA 13a EDICIÓ AMB DUES CARPES I DESENES D'ACTIVITATS DE DIVENDRES A DIUMENGE

Per primer cop, hi participarà l'ABEAM, un col·lectiu de professors 
que treballa per incorporar el joc matemàtic al dia a dia de les escoles

llers de creació de jocs. Aquest 
any s’han rebut 68 propostes, la 
meitat de Catalunya i la meitat de 
la resta de l’Estat. "Durant l’As-
censió un jurat format per sis 
especialistes en jocs decidirà 
quin és el millor, el posarem en 
contacte amb el món professio-
nal i tindrà moltes possibilitats 
de ser editat.", explica Comas, qui 
recorda que “tots els autors de 
jocs que ara tenen un nom i es-
tan consolidats van començar a 
Granollers". La gala de lliurament 
de premis serà dissabte (20 h).

En paral·lel, diumenge al matí 
Ludo també organitza un espai 
d’exhibició i de demostració amb 
una trentena de jocs creats per au-
tors espanyols en els darrers anys. 
“Això encara no s’ha vist enlloc”, 
apunta Comas.

Taulers i campionats
També hi ha cites anuals que han 
esdevingut clàssiques del Jugarx-

Jugar: el vuitè Campionat de Cata-
lunya de Catan, que ja és una tra-
dició i fa que la carpa quedi petita; 
el segon campionat de Carcason-
ne per parelles i el campionat de 
Victus, el joc que va crear el grano-
llerí Toni Serradesanferm inspirat 
en la novel·la històrica d’Albert 
Sánchez Piñol. 

Menció a part mereix el 13è tor-
neig Circus Maximus, un joc que 
simula una carrera de quadrigues. 
Però amb una peculiaritat: “En Jor-
di Roca, un amant dels jocs amb 
molt bones mans, es dedica a fer 
versions sobredimensionades. 
En aquest cas ha fet un tauler de 
3 metres llargs que només treu 
de casa un parell de cops a l’any. 
I una d’aquestes és a Granollers. 
És un gran espectacle". 

Enguany també repeteix l’Espai 
Lego de construccions i, com sem-
pre, hi ha estands de botigues per-
què els aficionats puguin comprar 
els jocs que més el sedueixin.  c.R.

arxiu

CARPA PER JUGAR  Centenars d'aficionats als jocs de taula hi passen cada dia

No és cosa de 'frikis'
Hi ha un cert consens en considerar que la incorporació de 
JugarxJugar va aportar una gran dosi de frescor en uns moments 
en què la Fira de l’Ascensió, sota la direcció d’Enric Brufau, cercava 
redefinir la seva identitat. Això passava el 2007 i com recorda el  
seu coordinador, Oriol Comas, "en aquells moments era una aposta  
molt nova, fins i tot en l’àmbit estatal. A Europa es fan moltes fires  
de jocs des de fa molt temps, a l’Estat moltes menys, i en aquella  
època només n’hi havia dues més: la Fira del Joc de Tona i una  
que va començar aquell mateix any a Còrdova. Ara n’hi ha moltes  
a Catalunya, però aleshores va ser una proposta totalment nova".

A més, Comas creu que JugarxJugar ha trobat una fórmula òptima de  
gestió: "des del segon any la dinamització de la fira la porta Ayudar 
Jugando, una petita entitat benèfica que coneix molt bé el món del 
joc i els diners que recullen al cap de l’any els dediquen a diferents 
activitats infantils, com comprar joguines per a hospitals infantils".

Comas és del parer que la fira granollerina és un referent a l’Estat  
perquè ha sabut trobar el seu propi espai. "Moltes vegades els jocs  
s’associen a joves i a frikis, però des del primer dia JugarxJugar ha  
estat pensat com un espai familiar i per fer-ho passar bé les colles  
d'amics. És un espai de descoberta de jocs, no només per a un 
públic especialitzat, i això el fa una mica diferent", indica Comas.

La fira va començar amb uns 100 metres quadrats i avui n'ocupa 
600, en dues carpes. Avui aquesta àmplia mostra dedicada al joc  
està més que consolidada i compta amb un públic incondicional. 
"Amb els anys les coses adquireixen una mica de tradició i jo crec 
que ara ja hi ha força gent que una de les coses que fa a la Fira  
de l’Ascensió és venir a jugar". "Òbviament, JugarxJugar està  
marcat al calendari dels editors, dels autors, dels clubs de jocs.  
Però crec que també està marcat per centenars de famílies que 
esperen aquests dies per anar tot junts a jugar", considera Comas.
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

JUNY
2019

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

FORMACIÓ DESTACADA

GESTIÓ BÀSICA FISCAL, 
LABORAL I MERCANTIL QUE UN 
EMPRENEDOR HA DE CONÈIXER 
ABANS D’OBRIR UN NEGOCI 
Horari: 9.30 a 13.30 h. Durada: 8 h
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

PRESENTA ELS TEUS 
IMPOSTOS PER INTERNET 
I ESTALVIA TEMPS I DINERS 
Horari: 9.30 a 13.30 h
Durada: 8 h
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

OPORTUNITATS DE 
NEGOCI AMB PORTUGAL 
Horari: 9.30 a 12.30 h. Durada: 3 h. Empresa. 
Granollers Mercat & Boíl BCN Internacional s.l.

4 i 7 DE JUNY 12 i 14 DE JUNY

JORNADA EMPRESARIAL: 19 DE JUNY

Subvencions a l’Empresa i l’Emprenedoria 2019
Oberta la convocatòria Termini per presentar les sol·licituds 30 de setembre de 2019

Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat

En aquesta jornada es donarà una visió eminentment pràctica de les 
característiques d’aquests mercats i estratègies per poder accedir-hi.
 Introducció al mercat portuguès  a càrrec de Daniel Boil, soci de Boil 
Fernandez Geli Advocats i cofundador de Boil  BCN International. 
Característiques del mercat portuguès i estratègies per accedir-hi.

13 i 27 DE JUNY
9.30 a 12 h. Formació Emprenedoria
CANVAS I PLA D’EMPRESA. Comença amb el CANVAS i acaba 
amb el Pla d’empresa. Granollers Mercat

6 i 20 DE JUNY
9.30 a 12 h. Formació Emprenedoria
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR UNA EMPRESA TRÀMITS, 
FISCALITAT, AJUTS, SUBVENCIONS I CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR
Granollers Mercat

SESSIONS GRUPALS

69a ed. Fira i Festes de l'

La Fira JugarxJugar convida cada 
any algun dels millors creadors de 
jocs de l'Estat i, sovint, com és el cas 
d'aquesta edició, que destaquen en 
el panorama internacional. Així, 
aquest cap de setmana hi haurà el 
català Eugeni Castaño (Sant Cugat) 
i el madrileny Paco Gómez, dos 
pioners del gènere, que creen jocs 
des que eren ben petits.

Mestre d'educació primària, Cas-
taño pensa que el joc ha de formar 
part del dia a dia a les escoles. Es 
va iniciar en el sector fa uns 8 anys 
amb Cargolino Valentino (Viravi)  
–un joc en què el guanyador és qui 
va més lent i que explica que és més 
important la constància que gua-
nyar–. A aquest primer joc publicat 
li van seguir Ticket to Mars (GdM 
Games) i Nubes (Kibo Factory), 
amb el qual va guanyar el 2017 el 
Premi Dau Barcelona al millor au-
tor novell de l’any. Aquest 2019 ha 
publicat Hungry Shark (Átomo Ga-
mes), un joc familiar que, en aquest 
cas, premia el més ràpid. A més, ja 

Eugeni Castaño i Paco 
Gómez, creadors convidats

ESPAIS PROPIS  LA FIRA COMPTA CADA ANY AMB AUTORS DE JOCS DE TAULA DESTACATS DEL PANORAMA INTERNACIONAL

treballa en noves propostes.
Els aficionats als jocs de taula 

també podran conèixer Paco Gó-
mez, l'autor dels èxits Cobardes! 
(Tranjis Games), Fiesta de Rega-
los (Zacatrus) i el darrer, Ardillas 
del bosque, publicat aquest 2019 
per Átomo Games. Gómez sempre 
ha entès les matemàtiques com 
una gran escola lúdica; per ell la 
geometria i les probabilitats són 

grans eines per fer jocs. Informà-
tic de professió, s’ha especialitzat 
en festes temàtiques i concursos 
de tot tipus. A més, a banda de la 
creació, li interessa la teoria dels 
jocs i la matemàtica lúdica, sobre 
les quals fa xerrades.

Tots dos faran demostracions 
dels seus jocs i prototips des de di-
vendres, i diumenge (14 h) explica-
ran els secrets de la creació.  M.E.

la caverna lúdica

EUGENI CASTAÑO

arxiu

PACO GÓMEZ

La botiga N'Only Games 
i l'editorial Tranjis Games 
s'estrenen al JugarxJugar
Com cada any, les carpes del Ju-
garxJugar es complementen amb 
botigues i editorials que arriben 
a la fira granollerina per mostrar 
les seves propostes més reeixides 
i les novetats del sector.  

Pel que fa a les botigues, Ho-
moLudicus –amb botiga al carrer 
Sant Jaume de Granollers– repe-
teix experiència, mentre que la 
jove firma de Vilanova i la Gel-
trú N'Only Games s'estrena a la 
fira per donar a conèixer la seva 

proposta de venda online de tota 
mena de jocs de taula i de rol, així 
com "marxandatge friki", com 
ells mateixos el definenixen. 

Pel que fa a les editorials, hi pre-
sentaran els seus jocs de més èxit 
i les darreres novetats les firmes 
Devir (Barcelona), GdM Games 
(Montcada i Reixac), Qdor Jocs 
(Sant Vicenç de Torelló), Tranjis 
Games (Madrid), UON Disseny 
(Sant Sadurní d'Anoia) i Zombi Pa-
ella (Barcelona).  

Les matemàtiques més divertides
Com ja es van poder conèixer al festival Jugatú, al JugarxJugar també 
es presentaran SET - Grup de jocs d'ABEAM, un col·lectiu de docents, 
mestres i persones relacionades amb el món educatiu, amants dels jocs 
de taula i les matemàtiques que es dediquen a conèixer jocs de taula per 
poder-los emprar de manera didàctica a l’aula de matemàtiques. A més, 
realitzen diferents activitats per donar a conèixer aquests jocs de taula 
als membres que formen la comunitat educativa. Divendres tindran els 
seus jocs gegants a la carpa de campionats.  
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La Fira de l’Ascensió presenta una 
proposta original que sembla dig-
na d’un argument de Hollywood. 
A més, farà passar una bona esto-
na a les persones a qui els agrada 
compartir el temps de lleure amb 
les seves mascotes.

El Grup de Recerca i Rescat Caní 
de Granollers (GRRC) es va fundar 
el 2016 i es dedica a ensinistrar gos-
sos i guies per a la recerca de per-
sones, per exemple en cas d’algun 
sinistre o d’un desastre natural.

Per difondre la seva activitat i 
també per recaptar fons per fi-
nançar la compra de material, 
l’associació organitza activitats 
que es poden fer amb gossos, com 
excursions i sortides amb caiac. 
Amb l’objectiu “de fer una cosa 
més sonada” va sorgir la idea de 
muntar un escape room obert a la 
participació de gossos.

Una intensa tasca de recerca els 
va dur a conèixer la sorprenent 
història real de l’Smoky, una fe-
mella de yorkshire que un esqua-
dró de soldats nord-americans 

Una proposta molt animal
grrc

EL GRUP DE RESCAT  Membres del GRRC de Granollers a la Molina el febrer passat

ACTIVITATS AL RECINTE FIRAL  EL GRUP DE RECERCA I RESCAT CANÍ HA IDEAT EL PRIMER ESCAPE ROOM DEL MÓN IDEAT PER A GOSSOS

va trobar per casualitat a Nova 
Guinea mentre lluitaven a la cam-
panya del Pacífic durant la Segona 
Guerra Mundial. L'heroica Smoky 
va sobreviure a més de 150 atacs 
aeris de l’exèrcit japonès, va pro-

tagonitzar més d’una dotzena de 
missions, va sortir indemne d’un 
tifó i finalment va ser condecora-
da amb vuit medalles.

La increïble peripècia bèl·li-
ca d’aquesta petita gosseta s’ha 

Horaris i preus

L’escape room tindrà un preu de 5 
euros i estarà obert durant les tres 
jornades de la fira, en quatre sessi-
ons diàries, a les 10, les 12, les 14 i les 
16 h. S’ha obert un període de reserva 
d’inscripcions que es poden formalit-
zar a  gruprescatcani@gmail.com / tel. 
699 129 083. Els equips, d’entre dos i 
sis participants, disposaran d’una hora 
per completar el recorregut amb l’aju-
da del seu gos. Els organitzadors ex-
pliquen que aquest temps és factible 
pels jugadors amb experiència i que 
han dissenyat les proves perquè les 
puguin completar tota mena de gos-
sos, de manera que no cal que tinguin 
un talent especial.

QUATRE SESSIONS 
DIÀRIES A 5 EUROS

transformat ara en la base argu-
mental de The war dog, un esca-
pe room situat en una base aèria 
nord-americana que ha estat re-
creada a la Fira de l’Ascensió, en 
una àrea a l’aire lliure de 200 me-
tes quadrats.

Sense precedents
Hi ha altres escape room que són 
pet friendly, és a dir, que perme-
ten l’accés amb mascotes. Però el 
de Granollers és el primer escape 
room en el qual el gos esdevé el 
protagonista principal i un ele-
ment decisiu del joc. Com indica 
Toni Sanyé, component del GRRC 
Granollers, “això li dóna un valor 
molt especial. Ho hem consultat 
i dins del món dels escape room 
és el primer del món on hi par-
ticipa un gos com a membre de 
l’equip".

El joc combina nou proves per 
a humans i tres per als gossos, i 
consisteix a trobar i interpretar les 
pistes disseminades pel circuit. El 
guió recrea algunes de les missi-
ons que va protagonitzar l’Smoky 
original, en especial la col·locació 
d’una línia de telègraf a través d’un 
túnel. Sanyé destaca el protagonis-
me que pren el quisso: “El gos és 
decisiu, perquè la prova final no-
més la pot fer l’animal. Per molt 
que l’equip faci totes les proves 
anteriors, si no es fa aquesta, no 
completa l’activitat".

Entrar en situació
La tasca d’ambientació és molt 
acurada i inclou elements histò-

Per complementar l’escape room caní s’han programat altres propostes amb 
els gossos com a grans protagonistes. Els membres de Lifeguard K9 Academy 
explicaran el seu projecte de gossos de rescat aquàtic. També hi haurà  
demostracions de desplaçaments verticals per a gossos de recerca i exhibició  
de gossos detectors de drogues i de gossos de recerca i rescat del grup de 
Protecció Civil Tordera. Serà de 18 a 20 h a la zona sud del Parc Firal.

Àngels de la guarda canins

rics de la Segona Guerra Mundial 
cedits per a col·leccionistes, com 
ara un radiotransmissor, mapes 
originals, màscares de gas i cascos.

La juguesca va tenir una presen-
tació al Centre Cívic de Palou el 
novembre passat. Tres dels equips 
participants estaven integrats 
per personal avaluador d’esca-
pe room i els comentaris van ser 
molt elogiosos, amb una mitjana 
de 9,5 sobre 10.

Tot plegat fa pensar que l’ex-
periència durant la Fira de l’As-
censió serà un èxit, tant per als 
humans com per als participants 
de quatre potes. i cARlES Riobó

grrc

SMOKY  La protagonista de la història a l'entorn de la qual gira l'escape room
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Durant més de 30 anys les festes 
de l’Ascensió tenien com a pòrtic 
una activitat que se celebrava la 
setmana abans i que va esdevenir 
tot un clàssic, la Fira del Dibuix i 
Pintura. Des de fa dues edicions 
aquesta cita ja no hi és al calen-
dari, de manera que el col·lectiu 
granollerí Pam deSis ha cregut 
que calia retornar la presència de 
les arts plàstiques a l’àmbit festiu. 
I és així com han assumit l’orga-
nització d’una exhibició pictòrica 
especial, en combinació amb Gra-
nollers Mercat.

L’encarregada de fer-ho serà 
la jove pintora madrilenya Irene 
Baon. Com assenyala Antoni Xa-
maní, el 50% de Pam deSis, “vam 
descobrir aquesta noia, de qui 
tothom ens parlava, una jove 
establerta a Barcelona que ara 
comença a despuntar".

La Irene pintarà una tela de 
format gran i en directe amb el 
dripping, una tècnica que va de-
senvolupar el pintor nord-ameri-
cà Jackson Pollock, referent de 
l’expressionisme abstracte, i que 
consisteix en deixar gotejar la pin-

L'art torna a la fira de la mà de Pam deSis
pam desis

IRENE BAON  Treballant al seu taller de Barcelona amb la tècnia del 'dripping'

ACTIVITATS   EL COL·LECTIU PROPOSA UNA IMPACTANT EXHIBICIÓ PICTÒRICA AMB L'ARTISTA MADRILENYA IRENE BAON

pectiva emergeix un motiu o una 
figura realista. Xamaní defineix la 
intervenció com “un espectacle 
visual. No és una peça estàtica, 
és com si l’artista estigués ba-
llant sobre la tela mentre li va 
donant forma. Visualment té 
molt impacte”.

L’acció tindrà lloc divendres 

tura sobre el llenç.
La Irene porta un pas més enllà 

el que Pollock anomenava “pintu-
ra d’acció” i ho ha definit com a 
figurative drip painting. “Ella hi 
afegeix capes de diferents co-
lors que van donant relleu a la 

tura sobre el llenç.
La Irene porta un pas més enllà 

el que Pollock anomenava “pintu-
ra d’acció” i ho ha definit com a 
figurative drip painting. “Ella hi 
afegeix capes de diferents co-
lors que van donant relleu a la 

seva pintura”, explica Xamaní.
La dificultat d’aquesta tècnica 

és que l’artista pinta –sense que 
el pinzell toqui mai la superfície–, 
de manera que pot semblar una 
composició abstracta. Però quan 
l’espectador s’allunya i pren pers-

a partir de les 11 h a la carpa de 
campionats de Jugar x Jugar; dura-
rà unes tres hores i es preveu que, 
en acabat, la peça resultant pugui 
ser exhibida a la fira durant tot el 
cap de setmana. i c.R.

L'entitat
PAM DESIS ÉS UN PROJECTE
ENGEGAT ARA FA TRES ANYS 
per Antoni Xamaní i la seva mare,  
la pintora Àngela Icart. I neix  
després del tancament de l’Espai 
BM, la galeria que van gestionar 
durant un temps. Aquesta nova  
iniciativa té com a objectiu  
organitzar esdeveniments culturals, 
xerrades i exposicions artístiques.  
I sovint ho fan en entorns  
inesperats, com per exemple el 
Circuit de Barcelona-Catalunya.  
En aquest sentit, una de les seves 
fites ha estat la de presentar a 
Montmeló l’escultura de bronze  
de l’artista londinenc Paul Oz,  
que reprodueix la figura del pilot 
brasiler Ayrton Senna a mida real, 
amb motiu del 25è aniversari  
del seu fatídic accident.

Enguany la carpa multisectorial 
també rebrà la col·laboració de 
Zinkers, firma impulsora del Fes-
tival del Motor de Granollers, que 
enguany celebrarà la seva quarta 
edició el dissabte 8 de juny al ma-
teix Parc Firal. Així, instal·larà un 
estand a la carpa multisectorial 

on, a més de disposar d'informa-
ció sobre el proper esdeveniment 
amb exhibicions i mostres, tam-
bé s'hi podrà experimentar què 
senten els pilots de freestyle que 
participen en el Festival del Mo-
tor per mitjà d'un simulador de 
motocròs d'estil lliure.  

COL·LABORACIONS  ESPAI DEL FESTIVAL DEL MOTOR

Zinkers porta un simulador 
de motocròs d'estil lliure
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Crear una escola que respongui 
a la singularitat de cada alumne 
potenciant el descobriment de les 
seves capacitats des de la pròpia 
curiositat i motivació.

què volem?

Protagonistes del seu aprenentatge
Desenvolupant competències emocionals 
com la fl exibilitat, l’adaptabilitat, la creati-
vitat, el pensament crític, la cooperació 
i la comunicació. 

Change makers
Volem crear futures persones 
adultes que siguin capaces de 
generar canvis positius al seu 
entorn.

els alumnes...

Cada alumne tindrà
un futur singular
que nosaltres 
ajudarem a construir

1 sola línia per curs 
(màxim 16 nens/es per aula) 
Atenent a la singularitat

Espais i recursos adaptats 
Màxim aprofi tament de la 
comunitat educativa

Model STEAM
(Science, Technology, 
Engineering, Arts & Maths)
Innovem pedagògicament 
buscant un procés 
d’aprenentatge vivencial 
i signifi catiu. Activem 
la curiositat, la creativitat, 
l’anàlisi i el treball en equip

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

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

Una escola oberta i pròxima
Receptiva a les necessitats de 
les famílies

comunicació

pensament 
crític

creativitat

educació
emocional

Campmajor, 9
08440 Cardedeu
info@escolarase.cat
www.escolarase.cat

al FUTUR
Obrim una porta

CONTACTA’NS

A L U M N E S  D E  P 3
       i n fo @ e s c o l a r a s e.c a tM A T R Í C U L A  O B E R TA
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ENTREVISTA

Pregonera de l'Ascensió

–Veient el seu historial es pot pensar que 
el seu pregó estarà molt centrat en l’àm-
bit de la salut, però sembla que hi ha un 
episodi anterior que a vostè la va marcar 
molt...
–Sí, els meus pares tenien una parada de 
fruita i jo el primer que vaig fer va ser ven-
dre al mercat de la Porxada i després al 
Mercat de Sant Carles. Els vaig dir que no 
volia estudiar més, vaig deixar l’escola i em 
van fer anar a ajudar-los. Això em va fer ser 
molt oberta amb la gent. D’això en parlaré 
al pregó, i m’agrada molt explicar-ho per-
què és un tema molt meu i dels meus pares. 
–El seu interès per la salut és vocacional?
–A mi el fet de treballar amb persones 
sempre m’ha agradat. Quan vaig començar 
a estudiar infermeria em va copsar molt i 
sempre m’hi he dedicat i m’ha fet ser molt 

inquieta professionalment. El fet de poder 
treballar en una cosa que t’agrada és molt 
important per a mi.
–Com veu la seva professió, avui dia?
–S’ha d’adaptar constantment als canvis, i 
ara és un d’aquests moments. La infermera 
és capaç de tirar endavant molts projectes, 
però no pot substituir al metge. Si cada un 
fa el seu paper, millorarem l’eficiència de 
tots plegats. El que ara veig és que tot són 
objectius i ordinadors, i hi ha elements hu-
mans que s’estan perdent.
–Com va reaccionar quan li van propo-
sar de ser la pregonera?
–Em vaig quedar que no sabia què dir. Su-
poso que com tothom a qui li proposen una 
cosa així. Però m’ho van dir tan ben dit que 
vaig dir que sí. Em va fer molta il·lusió que 
la ciutat de Granollers se’n recordés de mi.

–Es va deixar aconsellar?
–Sí, per la Montse Roca, que va ser prego-
nera l’any 2016. A més va estudiar amb mi, 
ens vam conèixer a l’Hospital Clínic i sem-
pre hem tingut molta amistat, a part d’ha-
ver treballat juntes.
–Què representa per vostè aquesta festa 
a Granollers?
–L’Ascensió a Granollers la vivíem d’una 
manera molt diferent de com es viu ara. Ara 
es gaudeix molt més la festa major i abans 
l’Ascensió era aquell dijous que es tancava, 
estrenaves alguna peça de roba, venia gent 
de fora, feien la Passada amb els cavalls i els 
tractors, passejaves… Al pregó he explicat 
com vivíem tot això les dones de la meva 
edat. Les coses evolucionen i canvien, però 
quan ens fem grans trobem a faltar allò que 
ens feia viure quan érem joves.  c.Riobó

El perfil

Carme Climent (Granollers, 1951) va començar com a auxiliar d’infermeria a  
l’ambulatori del carrer del Museu. Després la feina la va dur al Vall d’Hebron de 

Barcelona i a l’Hospital de Mollet a assumir tasques de gestió a l’Institut Català de la 
Salut i a ser professora a l’Escola d’Infermeria de la UB. A començaments dels anys 80 

va formar part del moviment de reforma de l’atenció primària. Però mai no ha volgut 
allunyar-se gaire de la seva ciutat. De manera que un dia va decidir deixar de banda els 

càrrecs de responsabilitat, reprendre la bata d’infermera i tornar a Granollers. Avui la 
Carme està jubilada, però es manté activa. Parla amb passió de la seva tasca de  

voluntariat a l’escola bressol municipal Tortuga i al CAP de Cardedeu.  
De fet, els darrers anys de la seva trajectòria professional els va dedicar a la infermeria  

pediàtrica, i quan es va retirar va voler que tot aquest coneixement no es perdés.  
Per això, fa uns quatre anys, va adreçar una proposta al projecte de Voluntariat 

Educatiu que es va concretar en uns tallers de suport a la criança.  
“A les mares joves els ajuda molt poder-te preguntar i el meu objectiu  

és desangoixar-les i que gaudeixin dels seus fills des de petits,  
perquè el temps passa molt de pressa".

Pregoneres
D'UNS ANYS ENÇÀ, L'AJUNTAMENT S'HA
PROPOSAT REVERTIR LA DESIGUALTAT 
històrica entre el número d'homes i de dones 
que han pronunciat el pregó de l'Ascensió. És 
per això que des de 2004 el pregó que obre 
les fires i festes de primavera el fa una dona. 
Han encetat l'Ascensió, els darrers 15 anys, 
Marta Mata, Dolors Lamarca, Eva Oriol, Marta 
Estrada, Anna M. Palé, Montserrat Lorente,  
Mercè Riera, Hermínia Jubany, Pepita 
Maymó, Montserrat Ponsa, Anna M. Jansana, 
Anna M. Duran, Montserrat Roca, Carme 
Esplugas i, l'any passat, Roser Soldevila.  
Les van precedir 40 homes i només 3 dones.

Carme 
Climent

“Abans l'Ascensió
es vivia d'una manera 

molt diferent 
de com es viu ara”
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HOSTALERIA  LA MOSTRA GASTRONÒMICA ARRIBA A LA 15a EDICIÓ AMB NOU ESTABLIMENTS PARTICIPANTS, DOS MÉS QUE A L'EDICIÓ PASSADA

La 15a Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Ascensió oferirà plats que ja han esdevingut tradicionals a l'espai i 
que es combinaran amb altres totalment nous i originals. Aquesta vegada l'espai comptarà amb nou restaura-
dors, la majoria de Granollers –Sant Miquel Gastronòmic, Os Galegos, Ostrya i Sanfrancisco, El 19, Il Cenacolo i 
Yögos–, i un de Cardedeu –Il Capriccio Italiano–, a més de l'estand del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental 

que gestionarà alumnes del Programa de Formació i Inserció. L'espai també compta amb la col·laboració de 
Barret Cerveses, Cava Pagès Entrena i Cafès Lavazza-Vending. Com és habitual, la mostra s'emplaçarà entre la 
carpa multisectorial i l'espai de JugarxJugar. Disposarà d'un envelat de 300 metres quadrats amb taules i cadi-
res, i punts de venta de tiquets on es podran consultar l'oferta de plats, i també informació sobre els al·lèrgens. 

Com que enguany a la fira hi pren protagonisme l'enologia, la Mostra Gastronòmica, a través del 
Gremi d'Hostaleria, també ha volgut sumar-se a la temàtica per mitjà d'una nova activitat: el primer 
sopar maridatge de la Fira de l'Ascensió, que es farà avui, dijous, a la carpa i que comptarà amb els 
enòlegs Eva Plaza de Caves Vilarnau i Óscar Valle de Bodegas Enate. Per participar-hi cal adquirir 
un tiquet (35 euros) als establiments partipants a la Mostra Gastronòmica –de fet la majoria dels 
nou plats que s'hi serviran maridats es podran tastar també durant els dies de la fira. 

L'àpat s'obrirà amb un Martini de benvinguda i una ostra acompanyada d'un Vilarnau brut nature 
reserva orgànic. Seguidament, se serviran musclos al Chardonnay 2 3 4 i rissoto a la milanesa. 
Els següents plats s'acompanyaran d'un Enate rosat –ratatouille, patata loca i broqueta de salmó 
marinat–. Els plats més contundents –uns ous estrellats i un cruixent de botifarra del perol amb 
xips de moniato i crema de pèsol– s'acompanyaran d'un Enate criança Vi solidari. Els postres, una 
banana split, es regaran amb Vilarnau Ice.

Primer sopar maridatge de la fira

Ostrya
Carrer Joan Prim, 177. Granollers
Tel. 93 625 39 13
Professionals dedicats a la gastronomia 
des de 1981, Ostrya Celler del Ferrer 
ofereix productes de qualitat i proximitat.

Os Galegos
Travessia Lledoner, 9. Granollers

Tel. 93 840 30 39
L’establiment de cuina gallega és un veterà

de la mostra, i hi repetirà especialitats
que ja hi han triomfat anys anteriors.

• Tapa de pop a 'Feira'  7 €
• Musclos a l'Albariño 3 €
• Lacón a rodanxes 4 €

San Francisco
Mare de Déu de Núria, 22

Granollers
Tel. 93 879 24 58

Gremi 
d'Hostaleria

Plaça de les Hortes, 
cantonada Pius XII 

Granollers
Tel. 93 870 65 69

Sant Miquel
Gastronòmic 

Corró, 36. Granollers 
Tel. 652 65 13 65

Aquest cèntric restaurant 
ofereix un espai molt acollidor 

amb plats de la cuina
catalana, amb producte de 

molta qualitat. 

A la cuina del San 
Francisco s'hi nota la 

mà de l'Andrés, un 
apassionat de la

gastronomia que ofereix 
plats creatius i 

de qualitat.

L'alumnat dels cursos del 
Gremi d'Hostaleria agafa 

experiència gràcies a la 
participació a la mostra 

i, a més, hi sumen més 
oferta de plats.

DIJOUS, de 19.30 a 23.30 h
DIVENDRES I DISSABTE, 
de 12.30 a 16 h i 
de 19.30 a 23.30 h
DIUMENGE, 
de 12.30 a 16 h

HORARIS

Restaurants
proposen prop
d’una trentena
de plats

La cuina italiana arriba 
de bracet del Domenico, 

el cuiner cardedeuenc 
originari de Sicília, d’on 

ha portat les millors 
receptes de pasta.

Il Capriccio
Italiano

Av. Rei en Jaume, 117
Cardedeu

Tel. 93 625 82 60 67

Aquest espai cèntric de la ciutat té una 
àmplia carta de tapes, ideal per a grups, 

així com disposa de servei de càtering.

El 19
Plaça Perpinyà, 19. Granollers

Tel. 93 017 87 83

• Carpaccio 
 de carbassó  3 €
• Tarrina de xai i poma 5 €
• Ostres (2 unitats) 6 €

• Ous de pagès estrellats 
 amb pernil ibèric 
 i patata  5 €
• Fideuà 3 €
• Hamburguesot de vedella 
 farcit amb formatge 
 de cabra 5 €

• Xampinyons al forn 3 
€
• Rissoto al pesto 
amb gambetes 7 €
• Autèntica pizza 
 italiana a taglio 4,5 €

• Bomba amb les
 nostres salses 3 €
• Cruixent de butifarra
 del perol 5 €
• Sèpia amb 
 mandonguilles 6 €

• Patates fregides 3 €
• Croquetes (4 unitats. 
 De ceps, pernil ibèric  
 o bacallà) 5 €
• Calamars 
 a l'andalusa 6 €

• Caneló l'albergínia 
 farcit de botifarra 
 i sèpia 5 €
• Broqueta de salmó  
 marinat 6 €
• Pastís de pastanaga  
 amb salsa de 
 iogurt 3 €

9
Exquisida varietat de cuina italiana i  

d'arreu del món, que es pot tastar tant a 
l'establiment com a casa per mitjà 

de les comandes on line.

Il Cenacolo
Carrer Josep Umbert, 109. Granollers

Tel. 93 870 37 81

• Patates braves 3 €
• Hamburguesa 
 vegana 5 €
• Carn a la brasa 6 €

Aquest cèntric establiment és conegut 
pels seus iogurts, sobretot el gelat de 
iogurt ecològic, i els deciliosos 
productes de creperia.

• Banana Split 3 €
• Ice Cream Rolls 5 €
• Gofrix 5 €

Yögos
Plaça de la Porxada, 23. Granollers
Tel. 655 88 25 99
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La Passada de l’Ascensió, en el 
format actual, celebra enguany les 
seves primeres 20 edicions. Per 
celebrar-ho, l’objectiu és omplir 
de música tots els racons.

Enrere queda aquella recorda-
da desfilada per la carretera. Paco 
Cruz, un apassionat de la cultura 
popular i tradicional, és l’ideòleg 
que l’any 2000 va assumir el rep-
te de revitalitzar una de les mani-
festacions més emblemàtiques de 
l’Ascensió, per encàrrec municipal.

La Passada d’enguany duu per 
títol Ressons. De la contemplació a 
l’acció i té un clar protagonisme so-
nor. “Hem buscat grups de músics 
que interaccionin amb la gent, 
que el públic no sigui un sim-
ple espectador, sinó que el facin 
bellugar. Són grups que, a més 
d’interpretar, fan espectacle, de 
manera que et veus immers en 
el xou que munten", explica Cruz.

La posada en escena també serà 
original. Dissabte a les 18 h la festa 

Una Passada amb protagonisme musical 
convertirà el públic en part de l'espectacle

FESTES I TRADICIÓ  EL FORMAT ACTUAL DE LA TRADICIONAL DESFILADA DE L'ASCENSIÓ COMPLEIX 20 ANYS  I TORNA A LA MÚSICA COM A FIL CONDUCTOR

arrencarà amb una cercavila que 
sortirà de la plaça de la Corona. Vuit 
formacions diferents es dirigiran a 
vuit places cèntriques –Maluquer i 
Salvador, Església, Folch i Torres, 
Caserna, de l'Oli, i carrer Marià 
Maspons i Portalet– i faran el seu 
espectacle de forma simultània, i 
després aniran movent-se d’un es-
pai a l’altre, completant un circuit. 
En acabat, tots confluiran a la plaça 
de la Porxada (23.30 h). "El colo-
fó el posarà un grup de gitanos 
francesos que fan un espectacle 
en què cuinen una mena de car-
golada tradicional de Llengua-
doc". "Penso que venen grups 
molt consolidats, molt bons i 
professionals. Sempre que hem 
programat músics hem priorit-
zat la qualitat, i aquest any no és 
una excepció", afegeix Cruz.

Una desfilada per al segle XXI
La Passada mai no tornarà a ser 
com abans? Paco Cruz no és contra-
ri a tornar a una dinàmica més tra-
dicional, però adverteix que “això 
vindrà donat per la temàtica es-
collida”. Ell és partidari de trans-
formar la clàssica desfilada en un 
aparador d’elements singulars del 
folklore popular que reivindiqui el 
localisme, d’aquí i de fora. “Ara és 
una mostra de cultura popular, 
jo crec que això ja està consoli-
dat. Hem demostrat que la Pas-
sada és flexible i ens permet fer 
moltes coses. Hem d’estar oberts 
a qualsevol expressió". I per so-
miar que no quedi. “Ara faig volar 
coloms, però el que m’agradaria 
molt és poder fer una mostra de 
fogueres o de barraques de fira. 
Això seria una passada!”. i

200
SÓN EL NÚMERO DE COLLES
QUE HAN DESFILAT EN DUES 
dècades per la Passada, que cada 
any gira al voltant d’un motiu 
temàtic. A Granollers s’han pogut 
veure coses singulars i úniques, 
que rarament surten del seu hàbitat 
-com la kaxarranka de Lekeitio, l’ós 
d’Ituren o el drac de la comunitat 
xinesa de Barcelona-. Enguany, 
l'equip municipal ha comptat amb 
l’assessorament de tres bons
coneixedors de la festa: Jordi 
Bertran, Bienve Moya i Kiku Vallina.

ELS PROTAGONISTES DE 'RESSONS'

        SIDRAL BRASS BAND
Durà l'espectacle Red Wine 
Cabaret, una explosió 
multisensorial de la cultura 
del vi a través de la música, 
el teatre, el circ i l'humor en 
el marc d'un gran cabaret.

      SOUND DE SECÀ
Grup de percussió de Cervera creat el 2009 

i format per 17 intèrprets que pretenen 
crear un viatge emocional a través del 

ritme, el moviment, les melodies i la  
interacció amb el públic. Ritmes afrollatins 

i vestuari a l'estil steampunk.

       MCKENSY'S CLAN BAND                  
Grup d'escocesos excèntrics que 

esbaloten el carrer amb timbals 
i gaites, i sobretot molt sentit de 

l'humor. Una xaranga que combina 
música en directe i teatre de carrer.

        TARAF GOULAMAS
El Taraf és com es diu a Romania als 
grups de músics tradicionals, i el nom 
evoca la música ginata dels Balcans. 
Goulamas, a Llenguadoc, es refereix a 
un individu que vesteix i menja malament. 
Sovint en els seus espectacles de  
carrer, la banda barreja cuina i música.

       ACOUSTEEL GANG
Banda de set músics i 
percussionistes que toquen 
tambors típics de les Antilles 
plens de ritmes caribenys. 
Els seus espectacles es 
basen en la proximitat i els 
intercanvis amb la multitud.

WLES ENFANTS
Sis soldats esbojarrats de l'exèrcit 
de Napoleó que arrosseguen un 
canó que dispara confetti. Música 
alegre, gags còmics i accions 
teatrals, en una paròdia de les 
guerres i els exèrcits.

SENYOR STETS LONELY ORKESTAR
Un home orquestra com pocs queden, que obrirà 
la comitiva musical. Toca fins a 10 instruments a 
l'hora mentre es desplaça en cercavila. Barreja 
el món del músic itinerant amb el clown.

ZAMPONE BRASS
El zampone és un menjar italià, suculent 
i tradicional. La banda combina música i 
espectacle per servir un plat de cercavila al carrer.

        ALWAYS DRINKING 
MARCHING BAND
Per cloure la Passada a la 
Porxada, aquesta formació 
nascuda a Gràcia durà el 
seu espectacle emblema, 
El carrer és nostre, amb un 
repertori de versions i temes 
originals, amb música de 
qualitat, gags i xou.
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CUIDADORS A DOMICILI
I A CENTRES SANITARIS PER A INFANTS, ADULTS, 
GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

SERVEIS: AUXILIAR DE GERIATRIA · AUXILIAR D’INFERMERIA · TERÀPIA OCUPACIONAL 
· NEUROPSICOLOGIA · FISIOTERÀPIA · FORMACIÓ · TREBALLADORS SOCIALS

Som una empresa de serveis d’ajuda a domicili adreçada a persones en situació de dependència que, 
per motius físics, psíquics o socials es troben amb difi cultats per a realitzar les tasques habituals de 
la vida diària i així garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar.

SACOM LES FRANQUESES
Camí Antic de Vic, 29
Tel. 93 181 82 23 - 608 79 90 14

SACOM BARCELONA
C. Sant Antoni Maria Claret, 16-18
Tel. 93 289 21 19 - 608 79 90 14

SACOM VIC
Ronda Francesc Camprodon, 15 
Tel. 93 683 19 11 61 - 608 79 90 14

info@sacomsl.com 
www.sacomsl.com

SACOM SERVEIS GERIÀTRICS

Des de
8,53€

/hora
24h

EMPRESA
ACREDITADA

Per vincular els serveis a la 
prestació econòmica dins del 
Programa Individual de les 
persones amb el grau de de-
pendència. (Llei 39/2006, de 
14 de desembre. Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones en situació de 
Dependència. Segons consta 
en el Registre d’Entitats del 
Departament de Benestar So-
cial de la Generalitat

AJUDA A LA
DEPENDÈNCIA 
FINS A 578€ (Grau3)

69a ed. Fira i Festes de l'

Per commemorar el nou concepte de la 
desfilada de l'Ascensió que naixia l'any 
2000, l'associació de comerciants Del Rec 
al Roc exposa, en una vintena d'aparadors, 
fotografies d'aquestes dues dècades de la 
Passada. Precisament, la primera també es 
va dedicar a la música, coincidint amb el 
centenari del naixement del mestre Ruera i 
amb el lema La música al carrer. Les notes 
i ritmes van tornar a ser protagonistes el 

2009 amb grups de festes majors, i el 2014 
amb Sons sacres, sons profans. 

Tota aquesta història i més es podrà re-
cordar, fins al 2 de juny, als establiments 
Joieria Xavier Palet, Vídeo Oca, De la 3A, 
Ananda Boutique, Mattiz, Taaam 23, Carles, 
Àfrica-Asia, Carnisseria Font, Krater, Perfu-
meria Colomina, Can Baldufes, La Gralla, Can 
March, Farmàcia Parera, Zapatillas N.1-Car-
pi, La Plateria, Joieria Albert i Disfruit. i

Del Rec al Roc mostra 20 anys 
en imatges als seus aparadors

m.e.

EXPOSICIÓ COMMEMORATIVA  Una de les fotografies de la Passada a La Gralla

FESTES I TRADICIÓ  EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA EN ESTABLIMENTS COMERCIALS
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Carregar i descarregar el primer 
4 de 8 de la temporada, un castell 
que aquest any encara no s’ha ma-
terialitzat. Aquest és l’objectiu que 
es proposen els Xics de Granollers 
per la diada castellera de diumen-
ge, en la tradicional actuació a la 
plaça de la Porxada. Com apunta 
la cap de colla, Irene Aguado, "per 
nosaltres la setmana de l’Ascen-
sió és molt important, perquè 
actuem a casa; són les festes 
locals i sempre hi ha més movi-
ment a nivell de colla. És un mo-
ment de la temporada en què ja 
preparem algun castell de 8".

Si els assajos durant la setma-
na han anat bé, la colla també es 
planteja dur a plaça el 2 de 7 i el 
7 de 7, dues construccions que ja 
van presentar a començaments de 
maig amb motiu de la presència 
dels granollerins a la mostra Giro-
na Temps de Flors.

Enguany els Xics han ajuntat 
l’actuació de l’Ascensió amb la 
Trobada de Colles del Vallès Ori-
ental, una cita que té una periodi-
citat anual i de caràcter itinerant. 

Per aquest motiu s’han convidat 

arxiu

CULTURA POPULAR  ELS XICS HAN CONCENTRAT ESFORÇOS EN EL DIUMENGE DE L'ASCENSIÓ, QUE COINCIDIRÀ AMB LA TROBADA DE COLLES DEL VALLÈS ORIENTAL

Cap al primer 4 de 8 de la temporada

XICS  La diada castellera de l'Ascenció, a la Porxada

n Les festes de l’Ascensió també te-
nen transcendència en l’àmbit social. 
Dilluns es va celebrar una sessió for-
mativa sobre tècniques i consells de 
seguretat per als components de les 
pinyes. “És una activitat adreçada a 
la gent nova, però sobretot com a lí-
nia de treball dels Xics de Granollers; 
perquè tothom treballi de la mateixa 
manera i ens especialitzem en cada 
posició”, explica Irene Aguado. 

Els assajos de dimarts i divendres a 
Roca Umbert també són fonamentals 
per copsar l’estat de la colla, no no-
més de cara a l’actuació de diumenge, 
sinó també pel que espera als Xics des 
d’ara i fins a l’estiu. “Esperem força 
gent perquè s’està fent molta crida. 
Són assajos molt importants i convi-
dem tothom a venir, sobretot aquells 
que vulguin conèixer i donar suport 
al món casteller. És un assaig obert a 
tota la ciutat i a la comarca”.

Després de l’assaig de divendres es 
convidarà a sopar i es farà una fes-
ta davant de l’Aplegador, amenitzada 
amb la selecció musical d’un dj.

MÉS ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES
PER FER PINYAles altres tres colles comarcals: els 

Escaldats –la colla castellera de 
Caldes de Montbui–, els Castellers 
de Mollet del Vallès i, els més no-
vells, els Manyacs de Parets. "Com 
a amfitrions, aquest any hem 
decidit que en lloc de fer l’actu-
ació la setmana que ve, com to-
cava, l’ajuntem amb l’Ascensió 
per fer-la encara més potent. 
Esperem a tothom a la Porxada, 
i després de l’actuació es farà 
un dinar i una festa amb l’ani-
mador Jaume Barri" [a les 17 h a 
Roca Umbert], per cloure la diada 
com l'any passat.

Diada de companyonia
La de diumenge serà la setena 
Trobada de Colles del Vallès Ori-
ental, una cita anual que va néixer 
el 2013 amb la voluntat de refor-
çar els vincles entre les colles de la 
comarca i propiciar la companyo-
nia. La primera edició es va fer a 
Mollet i ha anat canviant de plaça 
cada any perquè totes les colles en 
puguin ser anfitriones. Els Xics de 
Granollers ho van ser el 2015 i ho 
tornen a ser aquest 2019.  

De nou havaneres en clau 
femenina diumenge a la Porxada
Tal com ja va succeir l'any passat, 
les havaneres de l'Ascensió esta-
ran protagonitzades per a un grup 
amb components femenines. En 
l'anterior edició el grup convidat 
va ser Ultramar, i en aquesta oca-
sió les havaneres en femení ani-
ran a càrrec de Barcarola, una for-
mació del Maresme que compta a 
la veu i guitarra amb l'Àngels, una 
professora de música de Vilassar 
de Mar, on havia fundat el grup 

d'havaneres Nous Valors el 1982.
Així, aficionada des de sempre 

a la cançó marítima tradicional, 
l'Àngels va cofundar el 1993, jun-
tament amb el Jordi, l'acordionis-
ta i director musical, i el Joan, veu 
i percussió, el grup Barcarola, que 
actualment compta amb un quart 
component, el Maties. Les hava-
neres, que s'interpretaran diu-
menge a les 17.30 h a la Porxada, 
s'acompanyaran de rom cremat. 
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Les festes de l’Ascensió seran re-
picades. El dissabte 8 de juny, una 
setmana després de la fira, els Di-
ables de Granollers proposen ce-
lebrar la capvuitada de la festa, tot 
organitzant la cinquena Diada de 
Diables de Granollers.

Enguany la trobada aplegarà al 
voltant del foc el Ball de Diables 
d’Esplugues de Llobregat; la Colla 
de Diables de Molins de Rei, cone-
guda popularment com l'Agrupa: 
el Ball de Diables de Montornès 
del Vallès i la Colla de Diables de 
la Selva del Camp.

El programa arrancarà pels volts 
de les 19 h a la plaça de la Corona, 

arxiu

CULTURA POPULAR  ELS DIABLES DE GRANOLLERS PROPOSEN CELEBRAR LA CAPVUITADA DE L'ASCENSIÓ, EL 8 DE JUNY, AMB LA CINQUENA DIADA DE L'ENTITAT

La festa repicada 
i més infernal

LA DIADA  Diables de Granollers compta amb colles convidades per sumar més pólvora i espurnes

amb l’escarni de la lectura dels 
versots i la posterior timbalada 
infantil i jove. A les 20.30 h es farà 
una traca de joguines i mitja hora 
més tard l’encesa inicial donarà 
pas al correfoc. Enguany es cre-
marà centenars de carrutxes pels 
carrers Anselm Clavé, Sant Roc i 
la plaça de la Porxada, amb ence-
ses de lluïment davant del Museu i 
de la Fonda Europa. Una final con-
junta il·luminarà la Porxada amb 
una resplendor diabòlica. I és que 
com diu el lema de la colla local, sóc 
Diables i sóc banyut i amb la forca 
faig la festa omplint la nostra ciutat 
d’espurnes, trons i gresca!.  

L'Esbart Dansaire se suma a la 
capvuitada, dissabte 8 de juny
L'Ascensió en dansa s'ha convertit en un acte imprescindible de la cap-
vuitada de la fira i festes. Així, dissabte 8 de juny, la Porxada rebrà els 
dansaires a les 18.30 h. A banda dels granollerins, l'Esbart Dansaire de 
Granollers hi ha convidat l'Esbart Eudald Coma de Ribes de Freser i l'Es-
bart Joventut Nostra-Sant Jordi del Foment Martinenc de Barcelona.  

Els gegants faran 
divendres l'habitual 
cercavila pel centre
A banda d'acompanyar la pregone-
ra dimarts, els gegants de la ciutat 
tenen un altre paper important a 
les festes de l'Ascensió, que és la 
cercavila. Serà divendres i sortiran 
a les 18 h de la plaça de la Caserna, 
per anar pels carrers Santa Anna i 
Sant Roc fins arribar a la Porxada, 
on faran el ball final.  

La Principal de la 
Bisbal fa el triplet 
de concert i balls
Enguany el tradicional triplet de 
divendres de l'Ascensió, de balla-
da de sardanes (17.30 h), concert 
(19.30 h) i ball (22 h) anirà a càr-
rec de la cobla i orquestra La Prin-
cipal de la Bisbal. Les sardanes de 
la tarda es faran a la plaça de l'Es-
glésia, mentre que el concert i el 
ball es traslladaran a la Porxada.  
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Potser no és el llibre més gran del 
món, però segurament s’hi acosta. 
Des de fa 40 anys a les festes de 
l’Ascensió es confecciona el Llibre 
Gegant, un projecte insòlit que és 
hereu dels anys esperançats dels 
primers ajuntaments democràtics 
i una expressió genuïna de la vita-
litat associativa d’aquells anys.

Tot va començar quan els socis 
de la llibreria cooperativa la Gra-
lla, encapçalada per Tuni Jordana 
i Frederic Malàs, van decidir adop-
tar una iniciativa de la llibreria 
Robafabes de Mataró, amb la qual 
els unia una bona amistat. És així 
com va néixer la versió granolleri-
na del Fem un llibre. Malàs recorda 
que la de Mataró era una activitat 
“inèdita en els Països Catalans, 
que algunes poblacions van 
imitar, però sense continuïtat".

Per posar fil a l’agulla i assegurar 
la participació infantil, es va con-
tactar amb el Casal del Mestre (1), 
que en aquells moments encara no 
estava constituït com a associació. 
“Era un grup de gent que veníem 
de les antigues Escoles d’Estiu”, 
recorda Agustí Corominas.

En les dues primeres edicions 
els textos sorgien d’un treball pre-
vi, en què es demanava a les esco-
les que fessin un recull d’històries 
de la ciutat, sorgides de converses 
amb pares i avis. Però aviat es van 
adonar que aquest anecdotari era 
massa repetitiu i el model es va 
abandonar en favor dels contes 
inèdits, inventats allà mateix.

Inicialment el Fem un llibre se 
celebrava el dijous de l’Ascensió, 
que aleshores era festa arreu de 
Catalunya. Això facilitava que fes-
sin cap a la Porxada artistes locals 
i il·lustradors professionals molt 
coneguts, com Pilarín Bayés, Mer-
cè Arànega o Carlos Azagra (2). 

Amb el temps, els més fidels ho 

Quatre dècades fent el llibre gegant
ACTE HISTÒRIC A LA PORXADA  ENGUANY ES COMMEMOREN 40 ANYS DE L'ACTIVITAT 'FEM UN LLIBRE', IMPULSADA PER TUNI JORDANA I FREDERIC MALÀS DE LA LLIBRERIA LA GRALLA, AMB EL CASAL DEL MESTRE

van anar deixant i era urgent tro-
bar recanvis. L’àmbit escolar va 
tornar a ser providencial, perquè 
els organitzadors van decidir esta-
blir un vincle amb l'lnstitut Celestí 
Bellera i de seguida els alumnes 
del batxillerat artístic es van con-
vertir en una pedrera de talent.

Cada any calen al voltant d’una 
dotzena de voluntaris per fer pos-
sible aquesta festa de la imagina-
ció, entre il·lustradors, correctors 
de textos, animadors i personal de 
suport. Però hi han desfilat altres 
col·laboradors, com Jaume Ventura, 
que s’ocupava de fer la introducció 
i escriure el nom dels participants 
amb la seva cal·ligrafia. O la llibreria 
Carbó, que s’ocupa del relligat dels 
volums de forma desinteressada. 

L’environament hi té un paper 
clau. El pare de la Rosa Viñallon-
ga portava des de Palou amb el 
seu tractor les bales de palla que 
entapissen el terra de la Porxada. 
I també es cuida molt la selecció 
musical, triada amb cura per ge-

nerar un bon clima creatiu. 
Justament el rondallaire Pep 

Duran (3), fundador de la Ro-
bafaves, va ser l’animador oficial 
durant una colla d’anys. “Sabia 
animar amb una veu molt tran-
quil·la, molt pausada i relaxa-
da”, apunta Carme Barbany.

Tot aquest esforç col·lectiu ha 
permès que el Fem un llibre s’hagi 
celebrat durant quatre dècades, 
només amb dues excepcions, els 
anys 1980 i 1986. I amb motiu 
de les obres de rehabilitació de la 
Porxada, el 1984 i 1985, l’activi-
tat es va traslladar a la plaça dels 
Porcs i al pati del Casino.

Lluïsa Salvador explica que “fa 
uns quatre anys vam decidir 
que cada any el llibre seria apa-
drinat per una escola, i la pri-
mera a fer-ho va ser la Ponent”. 
Aquest any l’honor recau en l’Es-
cola Pereanton, amb motiu de fes-
tejar el seu centenari.

Per Lola Reche “és una activi-
tat que les escoles de la ciutat 

potencien molt entre l’alumnat, 
i això ha estat un dels motius 
que explica la seva pervivència 
i el seu èxit”. Corominas ho resu-
meix bé quan assenyala que “de 
tots els actes de l’Ascensió és el 
més econòmic, el més partici-
patiu, el més creatiu. Tot és vo-
luntari i ha sorgit de baix”.

Cada diada genera, de mitjana, 
entre 80 i 100 i escaig narracions 
il·lustrades. Això significa al voltant 
de 4.000 pàgines, totes pacient-
ment atresorades i enquadernades. 
Aquests volums de gran format es 
troben dipositats al domicili de la 
Tuni i el Frederic, transformat en 
una mena de magatzem de la me-
mòria popular de Granollers.

Però aquesta provisionalitat fa 
anys que dura. Els seus custodis es-
peren que, per fi, es materialitzi en 
un emplaçament digne i definitiu, 
obert a la lliure consulta de tothom. 
Perquè el Llibre Gegant també és 
una part de la història d’aquesta 
ciutat i dels seus somnis. i c.Riobó

c.r.

INFANTS TREBALLANT EN EL LLIBRE  Sobre la tradicional palla portada des de Palou
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Joel Font

El perfil

El primer que fa quan s’asseu és treure’s una col·lecció de llapis, bolígrafs i 
retoladors de la jaqueta, obrir un quadern i comença a dibuixar. L’arquitecte Joel 
Font és un boig del dibuix i els seus gargots habitualment inunden marges de 
diari, estovalles de paper i, fins i tot, caixes de cigarrets. És un hàbit permanent, 
un ritual de concentració. Aquesta fal·lera és el que el va dur a col·laborar amb 
els organitzadors del Fem un llibre… i a ser-hi fidel durant gairebé tres dècades. 
“Probablement la Montse Más és la més veterana ara, però jo hi vaig des de 
començaments dels 90, sense fallar mai", explica. Amb una mitjana de 8 il·lus-
tracions per diada, la seva producció volta els 200 originals, que es diu aviat. 
Participar en aquesta festa de la imaginació s’ha convertit en una tradició a casa 
dels Font, i ara és la seva filla Emma, també un talent pels pinzells, qui s’hi ha 
sumat. “Fa vint anys vaig fer un conte per la meva filla, que només tenia mesos, 
i ara és ella qui també il·lustra a la Porxada des de fa uns quatre anys”.

–Com recordes el teu debut?
–Va ser per casualitat. Jo treballava en un despatx d’arqui-
tectes i sempre estava fent dibuixets a tot arreu. Aleshores 
algú de la feina em va parlar d’aquesta activitat, que jo des-
coneixia. Quan va arribar el dia hi vaig anar a treure el cap, 
vaig preguntar si podia dibuixar i aquell mateix dia ja m’hi 
vaig quedar. I des de llavors cada any.
–Aquelles edicions eren molt diferents de les d’ara?
–Quan jo vaig entrar hi havia molts il·lustradors amateurs 
i semiprofessionals, gent vinculada amb l’escena artística 
granollerina, com el Paco Merino, el Ramon Aumedes, el Si-
qui Sánchez, el Roger Pelàez... Però amb els anys van anar 
plegant i va arribar un moment en què vam quedar molt 
pocs i no donàvem l’abast. Aleshores és quan es va anar a 
captar estudiants de batxillerat artístic de l’Institut Celestí 
Bellera. Cada anys ve una nova fornada i alguns repeteixen; 
són bons, dibuixen molt bé.
–Han canviat molt el model d’històries en tots aquests 
anys?
–No, però de vegades hi ha elements o personatges de moda 
que s’imposen i aleshores els nanos coincideixen a dema-
nar-te una mateixa cosa. Però en general els agrada inven-
tar-se les temàtiques i, fins i tot, fan servir algun personatge 
clàssic de conte i el treuen de context.
–I els estereotips? Hi ha diferències entre el que et de-
mana un nen i una nena?
–No. Tot i que sí que hi ha uns temes que un nen et demana-
rà i una nena, no, i a l’inrevés. Crec que és una conseqüència 
dels contes infantils tradicionals i de la influència dels pro-
ductes tipus Disney; queda feina a fer.  Però si hi ha una cosa 
que m’agrada és que els contes que s’imaginen molts no són 
gens estereotipats, amb dracs, cavallers i princeses. Quan et 
ve un nen i et demana un dinosaure robot és més divertit. 
Primer perquè no tens cap referent i segon perquè, com a 
il·lustrador, és un desafiament. Això és una de les coses que 
m’agrada més.
–En aquest món digital en el qual estem immersos, ple 
de pantalles i d’impactes visuals, resulta sorprenent 
que la mainada quedi fascinada per una cosa tan simple 
com un llapis i un full de paper…

c.r.

“Els contes que 
s'imaginen els infants no 
són gens estereotipats”

L'il·lustrador més veterà de Fem un llibre

–Aquí està la màgia. No s’imaginen que darrere els dibuixos que veuen a la tele i a 
l’ordinador hi ha una persona que els ha pensat i una mà que els ha dibuixat. Quan 
comencen a veure que d’allò que han escrit sorgeix un dibuix, això els flipa i fa que 
estiguin superatents.
–Com s’explica la teva fidelitat al Fem un llibre?
–És que m’ho passo molt bé. Amb aquarel·les, llapis de colors o només un retolador, 
i un full en blanc, el repte sempre hi és. Hi pot haver més d’un centenar de nanos 
i estan tots callats, pendents de nosaltres, al·lucinant veient com dibuixem el seu 
o el d'un amic o fullejant els contes que havien fet en anys anteriors. i cARlES Riobó
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El cap de setmana, el Club de Tir 
de Precisió de Granollers celebra-
rà el seu 25è Trofeu Fira i Festes 
de l’Ascensió. Els participants dis-
pararan en cinc modalitats dife-
rents: armes pneumàtiques, pisto-
la gros calibre, pistola estàndard, 
pistola 9 mm i un recorregut de 
tir. Dissabte l’horari de la compe-
tició serà de 9 a 17.30 h, mentre 
que diumenge les proves es dispu-
taran de 9 a 11 h. Les inscripcions 
es poden fer fins al dissabte a la 
secretaria del club.  

MÉS ACTES

25è trofeu del club 
de tir de precisió

UNS 200 ATLETES VAN 
CÓRRER PER LA SERRA 
DE LLEVANT EN LA 
CURSA DE L'ASCENSIÓ

Diumenge la Cursa de l'Ascensió, que va sortir de l’Hotel Ciutat de Granollers i va 
constar de dos recorreguts: un de 10 km i un altre de 5 km. En els 10 quilòmetres, 
Jordi Relats va ser el primer classificat, amb un temps de 35' 01''. I, en categoria 
femenina, Elisabet Martín va ser la guanyadora, amb un crono de 42' 55''. D'altra 
banda, en els 5 quilòmetres, el guanyador va ser Marc Merino, amb 18' 44'', men-
tre que amb una marca de 23' 15'' Camila Danieluk es va imposar en categoria 
femenina. Nídia Borget i Enrique Luque es van imposar en veterans. La prova va 
estar organitzada pel Crack Sports Club de Granollers, i va constar d'un circuit 
amb un terreny ondulat, segons afirmen des del club; que va recórrer, entre altres 
paisatges, la Serra de Llevant.

xavier solanas

ACTIVITATS ESPORTIVES  JORDI RELATS I ELISABET MARTÍN VAN GUANYAR LA SISENA EDICIÓ

El recinte firal acollirà també, de 
divendres a diumenge, altres ac-
tivitats vinculades a l'esport i al 
lleure, com un campionat de mi-
nifutbol, una pista d'steps, una 
estació de segways, un espai per a 
xuts a porteria petita, una taller de 
bombolles, una estació de minigolf, 
un espai amb ponis i un rocòdrom, 
entre altres propostes que comple-
taran el programa de la fira.  

Rocòdrom, segways, 
bombolles i minigolfJoguines i roba a la 

tómbola d'Oncovallès

Colofó de l'acció 
per conèixer 
la 'Gent de Dalt'

Oncovallès instal·larà un any més 
la tómbola de joguines reciclades 
i roba solidària dins el recinte de 
la fira per tal de recollir donatius 
per als projectes per a malalts 
de càncer i els seus familiars que 
desenvolupa l'entitat. De dijous a 
diumenge, i de 9.30 a 21 h, es po-
drà fer un donatiu a canvi d'una 
joguina o una peça de roba.  

Divendres (12 h), l'entitat Comerç 
de Dalt clourà la campanya Gent 
de Dalt, que durant un any ha 
volgut donar a conèixer les cares 
visibles dels comerços associats 
a través d'entrevistes i sessions 
fotogràfiques. A més, l'espai de 
Comerç de Dalt dins la carpa mul-
tisectorial farà difusió de la fira de 
l'ecologia i l'alternativa EcoGra, 
així com també oferirà visites vir-
tuals a botigues associades de la 
zona nord de la ciutat. 

COMERÇ
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El Club Natació Granollers i el Club 
Natació Caldes van ser les entitats 
amb més representació en els po-
dis del cinquè Trofeu de l’Ascen-
sió, celebrat dissabte i en el qual 
van participar més de 180 neda-
dors i nedadores entre els cinc 
clubs federats del Vallès Oriental 
–CN Caldes, CN Pinetons Carde-
deu, SEK Catalunya de la Garriga, 
CN Parets i CN Granollers–.

El CNG va destacar amb 16 ne-
dadors i nedadores entre els di-
ferents podis del torneig, segons 
les categories d’edat i sexe. En la 
competició es van premiar els mi-
llors nedadors complerts de la co-
marca en tres categories: preben-
jamí, benjamí i aleví.

Entre els podis del CNG hi ha els 
d'Álex Muñoz, Laia López i Ariad-
na Pujadas –millors nedadors en 
categoria prebenjamí–; Carlota 
del Río –primera en benjamí–, i 
Genís Pernia i Abel Granero –pri-
mers en categoria aleví–.

Tots els participants van haver 

esportistes que van obtenir les 
millors marques en la suma de les 
quatre modalitats.  

de nedar tots els estils de natació 
–lliures, braça, esquena i papa-
llona–, i van assolir el guardó els 

xavier solanas

ACTIVITATS ESPORTIVES  MÉS DE 180 NEDADORS I NEDADORES VAN COMPETIR DISSABTE EN LA PROVA DE L'ASCENSIÓ

L'amfitrió surt victoriós 
del cinquè trofeu de natació

TROFEU  El CNG va ser un dels més premiats a la competició de l'Ascensió

n L'escola Granullarius ha estat la 
guanyadora de la primera edició del 
campionat de natació escolar La Mú-
tua Kids, organitzat conjuntament amb 
el CNG. Més de 100 nens i nenes de 
14 escoles –majoritàriament de Gra-
nollers– van competir dissabte en les 
proves d'estil lliure, peus lliures i re-
lleus. Segons expliquen des del CNG, 
aquest campionat escolar es va dur a 
terme amb l’objectiu d’apropar la na-
tació esportiva a la ciutat; i que el club 
reforci els seus vincles amb Granollers, 
“creant sinergies en l’àmbit esportiu 
i potenciant, de la mateixa manera, 
la transmissió dels valors de l’esport 
entre la població infantil”.

GRANULLARIUS 
GUANYA EL PRIMER 
CAMPIONAT LA MÚTUA

El Club Natació Granollers organit-
za el dissabte 8 de juny la quarta 
edició de les 12 Hores Swimming 
&Cycling. Es tracta d'una prova 
que combina dues disciplines: la 
natació en piscina descoberta de 
50 metres, i el ciclisme sobre bici-
cletes de cycling que se situaran a 
la zona exterior de la instal·lació.

La prova se celebrarà de 9 a 21 h. 
Els equips hauran d'estar formats 
de 6 a 10 persones, que participa-
ran en categoria única: absoluta 
(a partir de 14 anys). Guanyarà 
l'equip que acomuli més metres de 
swimming i cycling al final de les 
12 hores. A més, cada equip hau-
rà de fer un mínim de 4 hores de 
cada disciplina, i haurà de tenir un 
mínim de 3 persones practicant la 
mateixa disciplina a la vegada. 

El CNG organitza 
les 12 hores de 
swimming&cycling

Santa Esperança, 14, 1r. 
Tel. 93 870 36 66

www.eminad.com
eminad@eminad.com

GRANOLLERS

GRANOLLERS. Centre. C. Sant Jaume. 
Zona Mercat Sant Carles. Apartament 
loft. Rebedor. Menjador, saló, cuina. 
Habitació. Bany. A.A.  Moblat. Preu: 
600€ /mes. Ref. 995.

PIS EN LLOGUER

LOCALS

GRANOLLERS. Vidal i Jumbert. Sup. 
75 m2. Façana 8 m. Gres, vidrieres, 
portes elèctriques, fusteria alum., 
WC. A.A. P. Venda 160.000€/mes. 
Ref. 318.

GRANOLLERS. C. Girona Engin-
yers. Superfície 60 m2, paviments, 
instal·lacions. Lavabos. A.A. Preu: 
1.200€/ mes. Ref. 868.

GRANOLLERS. Centre. C. Santa Anna. 
Superfície 80 m2. Instal·lacions. Vi-
drieres, il·lum., A.A. Preu: 3.500€/ 
mes. Ref. 985.

GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 
245 m2 + 40 m2. Vidrieres. Façana 14 
m. Preu: 1.500€/mes. Ref 860.

GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 
51 m2. Perruqueria equip. Persianes. 
Preu: 500€/mes. Ref. 941.

GRANOLLERS. C. Girona. Sup. 73 m2. 
Instal·lacions. Preu: 1.000€/mes. Ref. 
984.

GRANOLLERS. Sant Roc. Centre. Sup. 
47+33 m2. Aigua, llum. Preu: 4.500€ 
Ref. 993.

GRANOLLERS. Conca Besós. Caprabo 
Sup. 750 m2. Local magatzem. Porta 
camions. Aparcament. Llum i aigua. 
Bona situació. Preu: 2.250€/mes. Ref. 
974.

GRANOLLERS. Princesa. Sup. 180 m2. 
Bona situació. Paviment terratzo. La-
vabo. Preinstal·lació A.A. Persianes. 
Llum i aigua. Preu: 700€/mes Ref. 
964.
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La Fira de l’Ascensió és prota-
gonista al darrer número de la 
revista Ponències, que edita el 
Centre d'Estudis de l'AC de Grano-
llers, gràcies a les fotografies de 
Joaquim Brangulí d'entre 1944 i 
1975 i a la tasca de Francesc Sán- 
chez Mata a l'Arxiu Nacional de 
Catalunya (ANC), on es conserven 
aquests reportatges.

Va ser durant aquestes tres 
dècades que Brangulí –membre 
d'una nissaga de fotoperiodiestes 
catalans– va cobrir com a corres-
ponsal del Diario de Barcelona la 
Fira i Festes de l'Ascensió, i va fer 
unes 3.000 fotografies que es con-
serven a l'ANC i que suposen una 
continuïtat gràfica de 30 anys per 
a l'estudi de la història granolleri-
na durant el franquisme.

Joaquim Brangulí es va iniciar a 
la fotografia de la mà del seu pare, 
Josep, a qui ajudava a fer reportat-
ges. Acabada la guerra va entrar al 
Diario de Barcelona i s'hi va jubilar 
als anys 80. Va establir una relació 

Joaquim Brangulí, dècades 
de fotoperiodisme a la fira

anc / ponències

PORTADA  Del 19 de maig de 1944, dedicada íntegrament a l'Ascensió

MEMÒRIA HISTÒRICA  FRANCESC SÁNCHEZ MATA HA RESCATAT LES IMATGES CONSERVADES A L'ARXIU NACIONAL PER A UN ARTICLE DE LA REVISTA 'PONÈNCIES'

amgr

AUTORIA  És possible que moltes imatges de l'AMGr siguin de Brangulí

estable amb Granollers el 1944 
per cobrir els actes del Concurso 
Comarcal de Ganados del Vallès  
–creat un any abans– i altres actes 
de l'Ascensió. De fet, l'Arxiu Muni-
cipal de l'Ajuntament de Grano-
llers (AMGr) disposa d'una àmplia 
col·lecció de fotografies de la fira, 

algunes de les quals podrien ser 
de Joaquim Brangulí que, a ban-
da dels encàrrecs del diari, també 
va cobrir actes pels dirigents de 
l'Ajuntament i del Movimiento lo-
cal. De fet, l'article explica que les 
fotografies del diari, de caràcter 
molt oficial, acostumaven a ser 

comprades també pels organitza-
dors de la fira.

Les fotografies d'aquestes pri-
meres edicions de la fira fan un se-
guiment especial de les autoritats 
i destaquen la gran afluència de 
públic d'arreu de la comarca i Bar-
celona. El 1948 hi ha unes 190 fo-
tos de Brangulí, ja que va ser l'any 
en què l'Ascensió va passar a tenir 
títol de Fira Regional, que era la 
màxima qualificació de les fires 
ramaderes i agrícoles que es feien 
a Catalunya. Així, la va presidir el 
dictador Franco i la va inaugurar 
el ministre d'Agricultura.

La dècada dels 50 va repre-
sentar la consolidació de la fira. 
El 1955 va augmentar la durada 
a quatre dies, com actualment. 
El 1957 s'hi va incorporar com a 

novetat la primera Setmana de 
Cinema Espanyol, que es va anar 
repetint. L'any 1958 la fira va am-
pliar-se a vuit dies i durant els 
anys 60 l'Ascenció va arribar a la 
màxima esplendor, tant pel nom-
bre de visitants i estands com pel 
d'actes culturals i esportius que 
s'hi celebraven. La mostra agríco-
la i ramadera ocupava els carrers 
Agustí Vinyamata i Girona i el parc 
Torras Villà, entre altres indrets.

A la dècada dels 70 els pressu-
postos van començar a reduir-se 
molt i van desaparèixer activitats 
com la Setmana del Cavall, per 
exemple. Brangulí va deixar de co-
brir els actes de l'Ascensió el 1975, 
tant perquè els diaris van deixar de 
cobrir-la com perquè els dirigents 
locals ja no li feien encàrrecs i M.E.
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ACTIVITATS EXTERIORS
» AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA 
 GRANOLLERS AEG
» AITEVO
» ASSOCIACIÓ DE RECERCA I RESCAT  
 CANÍ GRANOLLERS
» ONCOVALLÈS - FUNDACIÓ AJUDA  
 ONCOLÒGICA
» PONIS DE LA GARROTXA
» ENGINYS ECO.POÈTIKS
» PUNT D'INFORMACIÓ ENERGÈTICA  
 MÒBIL
» SERVEI DE MEDIAMBIENT I ESPAIS  
 VERDS - AJ.GRANOLLERS

ALIMENTACIÓ
» ARTESANS DE L'ABEL
» COQUES CANATBRA
» CREPERIA ARTESANA
» EMBOTITS CAN GABURRA
» EMBOTITS CAN PEDRET
» EMBOTIS CASOLANS DE PLANOLES
» EMPANADES
» FORMATGE IDIAZABAL
» FORMATGE TERRA DE BOIRA
» FORN DE PA FÀTIMA
» FORN FRANQUESA - COQUES
 DE PERAFITA
» LA CASA DE L'AVI - CARMELS 
 ARTESANS
» LA FIRETA - QUESERIA ROSILLO
» PÀ ARTESÀ
» SOBRESSADES DE MENORCA

» SUCS NATURALS

AUTOMOCIÓ
» UNIÓ D'EMPRESARIS D'AUTOMOCIÓ  
 DE CATALUNYA (UEAC)
» ANKHAR MOTOR (LIGIER-MICROCAR)
» AUTOMÒBILS BERTRAN   
 (OPEL-HYUNDAI-SKÖDA-HONDA)
» EUTRASA - PEUGEOT
» KAI MOTORS GRANOLLERS (TOYOTA)
» KIA GRANOLLERS - SEMPROCAR
» L'ALBA CARAVANING
» MB MOTORS
» PALET - MOTOR (SUZUKI)
» PSA RETAIL-GRANOLLERS (CITROEN)
» SANTI ENRIQUE - GRANOLLERS  
 (NISSAN)
» MOTORSOL IMPORT - VEHÍCULOS  
 INDUSTRIALES
» COMELLAS AUTO
» AUTOS CONXITA - TALLERS VÍCTOR

CARPA MERCAT 
DE CREADORS
» EVENTOS INCREÍBLES
» ALES DE COTÓ
» AMICHIS
» AMPARO VALENCIA
» AYERIM ENERGY
» BALANZEE
» BAOBAG
» BKD
» BY NINA

» CARETTA CARETTA
» CARICIAS DE TRAPO
» DE TOT UNA MICA
» DISSENY HANDWERK
» DRU BY EL VESTIDOR
» EL CALAIX DE L'ÀVIA
» EL HOMBRE SAPO
» ELBA BOHEME
» ELS XIMPLETS
» FITOCOSMÈTICA
» KINETIK SUPPLY
» L'AMANIDA
» LA FILLA DEL NÚVOL
» LA VIDA EN UN KIT
» LORENALIS
» LOVE LAVANDA
» NOUJEWEL
» ORGANIC ROOTS
» PACHAMAMA ARTE-SANO
» PILARA BCN
» ROBERTO MORTE
» SASKIA IL·LUSTRACIONS
» SWEET WHIMSY
» TETE COMPANY
» TRUNCS
» UKAT
» UNDO NOTEBOOK
» VULPINUS

CARPA MULTISECTORIAL
» AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
» AGRUPACIÓ
» AMC

» ART DIVANO - SOFÀS
» ASSOCIACIÓ COMERCIANTS 
 COMERÇ DE DALT
» ASSOCIACIÓ COMERCIANTS 
 DEL REC AL ROC
» ASSOCIACIÓ COMERCIANTS GRAN  
 CENTRE GRANOLLERS
» BIGMAT GARRO
» BODEGA ENATE
» BRICODUCHA
» CELLER CAN RODA
» CELLERS MASET
» CENTURY21 URBAN
» CHAIR MOBI
» CLAUDE & CHARLES
» CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE  
 RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
» CULLIGAN
» DIPUTACIÓ DE BARCELONA
» ESPAI MILNOTES
» FERIMET
» FINESTRA CONFORT
» FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL 
 ASIL DE GRANOLLERS
» HEALTH & COOK S.L.
» HELEN DOROM ENGLISH
» HOLÍSTIC, CENTRE DE TERÀPIES
  NATURALS
» IDOLUM GALERIA FOTOGRÀFICA
» JOYERIA CARLA
» LÀSER FACTORY
» LOCAL PRODUCTOS
» MAPEANDO
» MÉS BÓ, S.L.
» NATUR HOUSE
» NORTEHISPANA DE SEGUROS Y 
 REASEGUROS
» PAGÈS ENTRENA
» PATRONAT DE TURISME DE LA 
 DIPUTACIÓ DE LLEIDA
» PRESSING JUICE
» QUIROPRÀCTIC GRANOLLERS
» REVODUR S.L.
» ROBERTO FELIPE
» SANTALUCIA S.A.
» SO JC - MEGAFONIA
» TALLER CALAMARGA
» TANCAMENTS PRA&PAR S.L.
» TILARIA AIR PLANTS
» TUPPERWARE
» TURALCAT (CONFEDERACIÓ DEL  
 TURISME RURAL I AGROTURISME  
 DE CATALUNYA)
» VI EMOCIONS
» VOTV
» WILDER ANIMAL FRIENDLY TRAVEL
» ZINKERS

ESPAIS EXTERIORS
» ACUNR - ANIMALES CON NUEVO 
RUMBO
» ASSOCIACIÓ VILANIMAL
» M.A.X. MOVIMIENTO ANIMAL 2010
» DIEM
» PORTES AUTOMÀTIQUES ILURO
» XEMENEIES REI

» MASTER CENTELLA

JUGAR X JUGAR
» AYUDAR JUGANDO
» CARCASSONNE.CAT
» CIRCUS MAXIMUS - JORDI ROCA
» DEVIR
» EUGENI CASTAÑO
» GRUP SET - ABEAM
» GUERRA DE MITOS
» HISPALUG
» HOMOLUDICUS
» HOTEL GRANOLLERS
» LUDO, ASSOCIACIÓ 
 DE CREADORES DE JUEGOS
» N'ONLY GAMES
» ORIOL COMAS I COMA
» PACO GÓMEZ
» QDOR JOCS
» TONI SERRADESANFERM
» TRANJIS GAMES
» UON DISSENY
» ZOMBI PAELLA

MOSTRA GASTRONÒMICA
» BAR DE LA MOSTRA
» BARRET CERVESES
» CAFÈS LAVAZZA - VENDING
» CAVA PAGÈS ENTRTENA
» GLUGS
» GREMI D'HOSTALERIA 
 DEL VALLÈS ORIENTAL
» RESTAURANT SANFRANCISCO
» EL 19
» IL CAPRICCIO ITALIANO
» OS GALEGOS
» OSTRYA CELLER DEL FERRER
» RESTAURANT IL CENACOLO
» SANT MIQUEL GASTRONÒMIC
» YÖGO'S

PRODUCTORS AGRICULTURA 
I RAMADERIA
» ASAJA
» DEPARTAMENT AGRICULTURA
» DOLÇ ESTIL PASTISSERIA
» ECORIGINAL.ORGANIC
» ECOSETRILL
» FUNDACIÓ PRIVADA OBRA 
 TUTELAR AGRÀRIA
» PARC DE LES OLORS
» TOT NATURAL

SERVEIS MÈDICS
» FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS

TOT A PEDALS
» GRANOLLERS PEDALA

ZONA DE BARS
» EL PANCHITO
» FRANKFURT EL FAROLILLO
» GLUGS
» HELADOS EXPRESS
» XURRERIA SITO

La Fira engloba activitats de diversos sectors empresarials, així com entitats, botiguers i 
gremis que organitzen activitats específiques. Aquest és el llistat d'expositors confirmats 
dimarts i organitzats pels diferents espais instal·lats a l'Espai Firal. Entre totes les activitats, 
l'Ascensió inclourà uns 170 expositors.

EXPOSITORS  ELS COMERÇOS PARTICIPANTS A LA FIRA
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RECINTE  L'ESTRUCTURA DE LA FIRA S'HA ANAT ADAPTANT A LES NECESSITATS ANY RERE ANY, FINS A LA DISTRIBUCIÓ ACTUAL

Plànol general
de la Fira
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