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Mayoral i el PSC asseguren 
que, tot i la majoria absoluta, 
buscaran consensos  3
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toni torrillas

Alba Barnusell torna a 
ser la mà dreta de l'alcalde
i coordinarà tot el govern  4

ESPORTS
La Granollers Cup rebrà 
4.900 jugadors d'handbol 
de 13 països, que
disputaran 1.022 partits  6
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EN PORTADA

Josep Mayoral: 
"La ciutadania 
m'ha ensenyat 
cada dia el camí"
L'alcalde emprèn la seva quarta majoria 
absoluta amb la voluntat "d'acordar i sumar"

toni torrillas

Després de la majoria absoluta 
obtinguda pel PSC a les passades 
eleccions municipals, dissabte 
Josep Mayoral va ser proclamat 
novament alcalde, amb 14 vots a 
favor, i els aplaudiments de bona 
part de la sala, en què tots els regi-
dors i gran part del públic es va ai-
xecar quan prenia la vara de batlle.

Malgrat haver estat reelegit per 
quarta vegada consecutiva, Mayo-
ral assegurava que estava nerviós 
com el primer dia –el febrer de 
2004, quan va prendre el relleu de 
Josep Pujadas– i visiblement emo-
cionat. De fet, ell mateix explicava 
que aquest ha estat el sentiment 
que l'ha acompanyat durant la 
campanya, "potser per les dificul-
tats que hem viscut els darrers 
anys, potser per la força dels 
projectes que estem desenvolu-
pant, potser per l’empenta pels 
meus companys, però sobretot 
perquè molts ciutadans m’han 
ensenyat cada dia el camí", excla-
mava i agraïa les mostres d'afecte i 
complicitat rebudes.

Després de fer cinc cèntims so-
bre l'organització del nou govern 
municipal, Mayoral desgranava 
cinc "conviccions": que el govern 
posi Granollers al centre de l'acció, 
"pensant en tothom, també en 
els residents que no tenen la na-

cionalitat i no han pogut votar" –
apuntava–; la voluntat d'un govern 
que generi confiança i credibilitat i 
que "pugui arribar a acords amb 
totes les administracions, sense 
tenir en compte les sigles"; que 
estigui ben connectat amb la xarxa 
de ciutats perquè "és fonamental 
tornar a muscular el municipa-
lisme" i que aposti "pel diàleg en 
els moments difícils que tenim. 
L'única sortida en la relació entre 
Catalunya i Espanya és el diàleg, 
i estarem en totes les taules en 
què es proposi construir ponts, 
tot i que sabem que els propers 
mesos no seran fàcils", concloïa.

Per imperatiu legal 
La resta de partits també es referi-
en a la situació del país. I, de fet, es 
feia palesa en la promesa del càrrec 
dels regidors de partits indepen-
dentistes, que acataven la fórmula 
legal d'acceptació del càrrec en què 
s'inclou lleialtat al rei i la Constitu-
ció, per imperatiu legal.

Núria Maynou, la portaveu 
d'ERC, el principal partit de l'opo-
sició, destacava en la promesa el 
"compromís de continuar tre-
ballant pels valors de la repú-
blica catalana". Així també ho feia 
el seu company Pau Llobet, qui 
prometia "pels ideals de Macià i 

Companys, i per les teixidores de 
Roca Umbert". Els nous regidors 
republicans, Lorena Torró i Enric 
Gisbert, es comprometien amb "els 
valors ètics del cooperativisme" i 
"per una societat d'oportunitats 
i igualitària; sense oblidar mai la 
llavor republicana dels meus pa-
res", deien respectivament.

Els quatre regidors de Junts per 
Granollers feien servir la mateixa 
fórmula: "Continuaré treballant 
per la construcció d’una Cata-
lunya políticament lliure, soci-
alment justa, econòmicament 
pròspera i territorialment equi-
librada". I la novella Mònica Ribell, 
de Granollers per la Independència 

- Primàries, prometia "amb volun-
tat de servei de la ciutat de Gra-
nollers i el poble català, sense 
renunciar als principis republi-
cans ni a la independència de la 
nació catalana".

Precisament, Ribell va votar la 
candidatura a l'Alcaldia de Maynou, 
la cap de llista de la llista sobiranis-
ta més votada. "La Núria i l'Àlex 
[Sastre] ens trobaran sempre en 
el camí de la independència". A 
banda de la qüestió nacional, la 
nova regidora també posava sobre 
la taula reptes de ciutat, com reim-
pulsar l'Hospital –una institució 
que coneix bé per motius professi-
onals–, apostar per la FP professi-
onal i revisar el model de gestió de 
l'aigua, entre altres aspectes.

Per la seva banda, Enric Mese-
guer, de Ciutadans –que havia re-
nunciat a presentar candidatura a 
l'Alcaldia i votava en blanc– també 
es referia al debat sobiranista as-
segurant que "no toca al ple. Pen-
sem que el camí és el de focalit-
zar-nos en el tema municipal i, 
sobretot, fer una oposició cons-
tructiva, que posi per davant 
la creació de llocs de treball, el 
suport al comerç i la millora dels 
barris". Tant ell, com la resta de 
grups demanaven al govern que, 
malgrat la majoria absoluta, es tin-
gui en compte l'oposició. Una peti-
ció a la qual el portaveu socialista 

Jordi Terrades responia: "exerci-
rem la majoria absoluta amb 
prudència, humilitat i diàleg".

Per la seva banda, el portaveu de 
Junts per Granollers, Àlex Sastre, fe-
licitava Mayoral i la seva llista, però 
assegurava que dissabte era "com 
el dia de la marmota democrà-
tica a Granollers; continua l'hi-
vern pels projectes alternatius 
de la ciutat. Seguim pensant que 
36 de 40 anys del mateix partit 
necessita un canvi", i lamentava 
la disgregació de les llistes alterna-
tives i els vots que han quedat fora 
de la representació municipal. Amb 
tot, assegurava que el "programa 
electoral sòlid" del seu grup el po-
sarà "a disposició del govern per 
millorar la ciutat".

ERC reconeixia la "fortalesa del 
govern o de la persona que lide-
ra el projecte" i apostava per tre-
ballar "per canviar les maneres 
de fer política" amb un "equip 
treballador i de perfils diver-
sos que ens ha permès tenir els 
millors resultats de la història 
de la ciutat". "Volem una ciutat 
més viva, cohesionada i radical-
ment republicana. ERC té una 
gran responsabilitat, perquè 
som l’única força nítidament 
d’esquerres a l’oposició", deia 
Maynou, qui lamentava la pèrdua 
de representativitat de la CUP al 
consistori. i montse eras

Mesa d'edat
ES CONSTITUÏA AMB L'ELECTE MÉS 
GRAN, MAYORAL, I LA MÉS JOVE,
la nova regidora del PSC, Maria  
Villegas. La sociòloga de 28 anys  
recordava que de les 135 persones 
que han passat pel consistori des 
del 1979, només 38 han estat dones, i 
assegurava que "les administracions 
hem de vetllar per una igualtat real", 
tot reclamant una ciutat feminista, 
així com comprometia el govern a 
"garantir canals i recursos perquè la 
ciutadania pugui participar i decidir".

PROCLAMACIÓ  Mayoral aixeca la vara d'alcalde entre aplaudiments i amb tots els regidors drets
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EN PORTADA

Just acabat el ple de constitució 
de la nova corporació municipal 
dissabte, l'alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, va signar les delega-
cions que assumeixen els diferents 
regidors i regidores de l'equip de 
govern, així com els decrets dels 
càrrecs de confiança. Entre els can-
vis importants en el cartipàs hi ha 
la creació d'una nova regidoria de 
Transició Energètica i Mobilitat 
encapçalada per Juanma Segovia, i 
el canvi a Promoció Econòmica, en 
què Gemma Giménez relleva An-
drea Canelo, que agafa la responsa-
bilitat de Serveis i Via Pública.

El nou govern de la ciutat compta 
ara amb una coordinació de govern 
i s'estructura en quatre àrees: Ser-
veis Generals; Territori i Sostenibili-
tat; Educació i Creativitat; Promoció 
Econòmica i Participació.

Camí del tercer pla estratègic
Alba Barnusell serà la coordinado-
ra del govern, una àrea que inclou 
Planificació estratègica i Governan-
ça –liderada per la mateixa Barnu-
sell–, que ha d'obrir "el camí del 
tercer pla estratègic amb l'horit-
zó 2030; i consolidar Granollers 
com una ciutat compromesa per 
construir un món més just", deia 
Mayoral sobre la delegació a Barnu-
sell, i destacava el paper de Grano-
llers a la Xarxa de Ciutats Educado-
res i Alcaldes per la Pau a Europa.

De l'àrea de Barnusell també en 
depenen les regidories de Comuni-
cació, Imatge i Promoció de la Ciu-
tat, i Cooperació i Drets Humans –a 
càrrec d'Álvaro Ferrer–.

A l'àrea de Serveis Generals, Jordi 
Terrades continuarà comandant, 
com en els darrers anys, les regi-
dories d'Hisenda, Contractació i 
Patrimoni, Recursos Humans i Or-

ganització, i Sistemes Tecnològics i 
Societat del Coneixement.

Contra el canvi climàtic
Pel que fa a l'àrea de Territori i Sos-
tenibilitat, coordinada per Albert 
Camps, s'hi inclouen les regidories 
d'Urbanisme, Planejament i Habi-
tatge, a càrrec novament de Mòni-
ca Oliveres; Medi Ambient i Espais 
Verds, i Obres i Projectes, comanda-
des per Camps; Transició Energèti-
ca i Mobilitat, i Activitats, Instal·la-
cions i Protecció Civil, amb Juanma 
Segovia, i Serveis i Via Pública, amb 
Andrea Canelo, qui "aportarà la 
seva sensibilitat per tenir una 
ciutat endreçada i tranquil·la", 
deia Mayoral, qui assegurava que 
el govern farà "un esforç per la 
qualitat urbana, amb el repte 
de millorar la neteja", una assig-
natura pendent, malgrat el canvi 
de contracte de neteja i recollida 
d'escombraries en el darrer man-
dat. De fet, en aquest àmbit hi ha un 
relleu de regidoria, de manera que 
Juanma Segovia s'encarrega de la 
nova responsabilitat de Transició 
Energètica i Mobilitat, emmarcada 
en "la lluita contra el canvi climà-
tic, emmarcada en un nou model 
energètic de plantes de biomas-
sa, plaques fotovoltaiques, una 
xarxa ciclable i zones d'aparca-
ments dissuassius", apuntava l'al-
calde, qui confiava la coordinació de 
tot plegat al veterà Jordi Camps.

Mayoral també va avançar que 
en aquest nou període es vol seguir 
ampliant voreres, repensar l'avin-
guda Sant Estve i incrementar els 
carrers de vianants –amb Sant Jau-
me i del Sol, per exemple–.

Pel que fa a Mònica Oliveres, Jo-
sep Mayoral recordava que la re-
gidora ha estat el darrer mandat 

L'alcalde confia 
en Alba Barnusell 
la coordinació del 
govern municipal

El nou cartipàs s'estructura en quatre 
àrees comandades per Jordi Terrades, Albert 
Camps, Francesc Arolas i Andrea Canelo

Juanma Segovia lidera una nova regidoria 
de Transició Energètica i Mobilitat, i la novella 
Maria Villegas s'encarregarà de Cultura

El nou cartipàs
JOSEP MAYORAL
Alcaldia
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LS JORDI TERRADES
Sisè tinent d’alcalde
Hisenda
Contractació i Patrimoni 
Recursos Humans i Organització
Sistemes Tecnològics  
i Societat del Coneixement
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ALBERT CAMPS
Vuitè tinent d'alcalde
Medi Ambient i Espais Verds
Obres i Projectes

MÒNICA OLIVERES
Cinquena tinenta d'alcalde
Urbanisme, Planejament i 
Habitatge

JUANMA SEGOVIA
Transició Energètica i Mobilitat
Activitats, Instal·lacions  
i Protecció Civil

ÁLVARO FERRER
Segon tinent d'alcalde
Comunicació, Imatge  
i Promoció de Ciutat
Cooperació i Drets Humans
Esports
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ANDREA CANELO 
Tercera tinenta d'alcalde
Processos Participatius
Serveis i Via Pública

MARIA VILLEGAS
Cultura 

PIETAT SANJUÁN
Roca Umbert

GEMMA GIMÉNEZ
Setena tinenta d'alcalde
Promoció Econòmica 
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M. MAR SÁNCHEZ
Salut Pública i Serveis Socials 
Igualtat

RUDY BENZA
Civisme, Convivència  
i Relacions amb la Comunitat
Nova ciutadania
Seguretat Ciutadana 

FRANCESC AROLAS
Quart tinent d'alcalde
Educació i Infància  
Joventut

la impulsora d'un pla d'habitatge, 
i "ningú com ella per desple-
gar-lo", així com per planificar la 
futura plaça Barangé i la cobertura 
del ferrocarril.

Canvis al Palau d'Esports
A l'àrea d'Educació i Cohesió, de 
nou Francesc Arolas serà el regidor 
d'Educació i Mayoral li ha encarre-
gat treballar per l'equitat del siste-
ma educatiu i l'acompanyament de 
projectes, explicava l'alcalde, qui 
recordava que cal seguir apostant 
per l'FP i procurar "una nova vida a 
les escoles Joan Solans i Ponent", 
destacava.

L'àrea també comptarà amb Ál-
varo Ferrer, qui manté la regidoria 
d'Esports i té l'encàrrec de reformar 
el Palau d'Esports, amb una nova 
pista, grades retràctils i una nova 
instal·lació elèctrica amb plaques 
fotovoltaiques. A més, entre els 
projectes futurs també hi han les 
noves pistes cobertes a Can Bassa i 
la promoció de la ciutat a través del 
Mundial d'Handbol femení de 2021.

M. del Mar Sánchez seguirà a 
Salut Pública i Serveis Socials, i a 
Igualtat, "liderant la lluita contra 

les desigualtats, en una ciutat en 
què la crisi ha deixat moltes feri-
des obertes", apuntava Mayoral. 
I Rudy Benza es manté a Civisme, 
Convivència i Relacions amb la Co-
munitat, Nova Ciutadania i Segu-
retat Ciutadana, de manera que té 
l'encarrec de seguir el desplega-
ment de la policia de barri i reforçar 
l'Oficina d'atenció a les comunitats 
de veïns.

Contra el canvi climàtic
Andrea Canelo coordinarà l'àrea 
de Creativitat, Promoció Econòmi-
ca i Participació, com a regidora de 
Processos Participatius i amb Fran-
cesc Arolas novament com a regidor 
de Joventut i Maria Villegas com a 
regidora de Cultura, tot prenent el 
relleu de Mireia López, qui haurà 

de "reforçar el paper de residèn-
cia artística del Teatre Auditori 
i posar en valor el patrimoni de 
la ciutat per mitjà del Museu", li 
encarregava Mayoral. Pel que fa als 
equipaments culturals, la reincor-
porada Pietat Sanjuán s'encarrega-
rà de Roca Umbert, que ha esdevin-
gut un eix estratègic del programa 
socialista. En aquest sentit, l'alcalde 
assegurava que "estem en condici-
ons de fer un salt endavant defi-
nitiu a Roca Umbert".

Finalment, Gemma Giménez re-
llevarà Canelo a Promoció Econò-
mica. "Amb una llarga militància 
sindical, s'encarregarà dels plans 
d'ocupació i la dinamització eco-
nòmica, amb projectes com un 
nou polígon a Coll de la Manya", 
apuntava dissabte l'alcalde. i m.e.
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Primera tinenta d’alcalde
Planificació estratègica  
i Governança 
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Francesc Colomé enceta el 
tercer mandat com a alcalde

xavier solanas
LES FRANQUESES. Francesc Colo-
mé, alcalde els últims vuit anys, 
va revalidar el càrrec dissabte en 
el ple de constitució del nou Ajun-
tament. Colomé va rebre els 6 vots 
del seu grup municipal (JxLF) i 
els 5 del PSC, els dos partits que 
divendres al vespre tancaven un 
acord de govern seguint la línia 
dels darrers tres anys. D'aquesta 
manera Colomé sumava 11 vots, 
que superen els 9 que marca la 
majoria absoluta.

Juan Antonio Corchado (PSC) 
assegurava que el mandat que ara 
comença és fruit d'un acord polí-
tic i que que "posar-se d'acord 
és possible si hi ha ganes d'en-
tesa". El socialista desgranava 
alguns dels punts principals de 
l'acord i, entre d'altres, enumera-
va les polítiques de suport a les 
famílies més vulnerables; l'ocu-
pació i l'estímul de l'economia; 
la transparència i la participació; 
i garantir l'accés de tothom als 
serveis públics, com educació, 

sanitat i serveis socials. "Des del 
govern defensarem molt millor 
els compromisos adquirits amb 
la ciutadania", deia.

Colomé, per la seva banda, de-
fensava un model de poble "amb 
un urbanisme amable, entorn 
verd, ben connectat i amb bons 
equipaments". També apostava 

per avançar en participació i en 
l'agilitació de l'administració, i va 
manifestar el seu "compromís 
amb el país, la democràcia i el 
sentiment general del país". I 
concloïa: "La gent vol venir a 
viure a les Franqueses perquè 
tenim un bon model de poble, i 
ara toca consolidar-lo".  x.l.

AMB LA VARA  Jordi Ganduxé lliurava la vara d'alcalde a Colomé

EN PORTADA

Entre les novetats del nou cartipàs, 
que inclou els 11 regidors de JxLF 
i PSC, destaquen la nova àrea de 
Presidència, coordinada per Mari-
na Ginestí, i les regidories de Femi-
nisme i Igualtat i Turisme, en mans 
del PSC. Pel que fa als regidors de 
JxLF, Francesc Colomé manté l’al-
caldia, mentre que Marina Ginestí, 
número 2 de la llista de JxLF, passa 
a coordinar l’anomenada Àrea de 
Presidència i assumeix les respon-
sabilitats de Comunicació, Protocol 
i Relacions Institucionals. També 
es farà càrrec de Processos Es-
tratègics, de manera que l’alcalde 
confia en Ginestí, de 35 anys, l’es-
tratègia de futur del municipi i la 
converteix, de facto, en la seva mà 
dreta. Alhora, Ginestí també serà 
la regidora de Sanitat i Salut Pú-
blica. Moisés Torres s’encarregarà 
d’Obres, Serveis i Mobilitat; mentre 
que Jordi Ganduxé passa ser segon 
tinent d’alcalde, manté Urbanisme 
i hi afegeix Pla de Barris i Agricul-
tura i Medi Ambient. Montse Vila, 
que s’estrena per primer cop a 
l’Ajuntament, serà tercera tinenta 

d’alcalde i regidora d’Esports, Hi-
senda i Règim Intern, i Sònia Tena, 
que també entra per primer cop a 
l’Ajuntament, assumeix Dinamitza-
ció econòmica, Mercats, Comerç i 
Activitats i també Gent Gran.

Més visibilitat del PSC
Pel que fa als regidors socialistes, 
Juan Antonio Corchado es mantin-
drà com a primer tinent d’alcalde i 
regidor de Participació i Relacions 
Ciutadanes, però deixarà la cartera 
d’Esports per assumir la de Cultu-
ra, una de les regidories amb més 
visibilitat. Marta Reche, que entra 
per primer cop a l’Ajuntament, serà 
cinquena tinenta d’alcalde i regido-
ra de Feminisme i Igualtat; Infància 
i Joventut i Turisme. José Antonio 
Aguilera mantindrà Educació i al-
hora serà quart tinent d’alcalde, 
mentre que Marta Sánchez, novella 
a l’Ajuntament, assumeix Polítiques 
Socials i Habitatge. Finalment, Joan 
Antoni Marín, que ha tingut diver-
ses responsabilitats en mandats an-
teriors, assumeix ara Seguretat Ciu-
tadana, Civisme i Convivència. i x.l.

L’estratègia de futur, en 
mans de Marina Ginestí

L'EQUIP DE GOVERN BIPARTIT PASSA DE 9 A 11 REGIDORSAJUNTAMENT FRANQUESÍ  EL CANDIDAT DE JUNTS VA REBRE ELS 6 VOTS DE SEU GRUP I 5 DEL PSC
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La Generalitat concerta 22 places 
de la segona residència de la FVO
Després d'una llarga espera, la llar 
residència El Cinquantenari 2, que 
la Fundació Privada Vallès Orien-
tal (FVO) va acabar de construir 
el setembre de 2017 al complex 
situat entre els carrers de la Sar-
dana i Sant Antoni al barri Con-
gost de Granollers, podrà entrar 
en funcionament.

El Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat 
ha aprovat la concertació de 22 
places de la llar adreçada a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual, 
i que amplia l'oferta davant de la 
primera llar residència El Cin-
quantenari, on conviuen 24 per-
sones. “Amb aquesta nova llar, 
com a direcció general i des del 
patronat estem molts satisfets 
de complir la il·lusió expressa-
da per les persones ateses, i la 
necessitat traslladada per les 
seves famílies, al Centre Ocu-
pacional i al Centre Especial 
de Treball de poder iniciar una 
vida autònoma, en una llar prò-
pia, fora del domicili familiar”, 
exposa el director general de l’F-
VO, Juan M. Monsalve.

La nova llar residència està or-
ganitzada en dues plantes; una de 
baixa i un primer pis, que dispo-
sen de 240 metres quadrats ca-
dascuna i d'un pati central d'uns 
160 metres quadrats sense edifi-

car que uneix l'edifici amb la pri-
mera residència El Cinquantenari. 
Les unitats de convivència són de 
10 persones ateses a la planta bai-
xa i 12 a la primera planta, amb 
quatre dormitoris dobles i dos 
d’individuals a cada unitat. La llar 
disposa de l’escala i l’ascensor al 
mig, els dormitoris i sales-men-
jador que donen a l’exterior, i els 
banys i passadissos a una zona 
intermèdia entre escala i dormi-
toris. Finalment, el soterrani gran 
acull les zones de serveis comunes 
a les dues llars com són la cuina, 
rebost, bugaderia, sala d’activitats 

SERVEIS SOCIALS  LA FUNDACIÓ VALLÈS ORIENTAL VA ACABAR DE CONSTRUIR-LA EL 2017

Can Bassa estrena vitrall a l'esglésiaEl Rotary lliura 10.000 euros a l'Hospital 
L'església de Sant Josep Obrer de Can Bassa 
estrenarà diumenge, amb motiu de la festa major 
del barri, un nou vitrall que s'ha pintat en una de 
les finestres. Serà a les 18.30 h en el marc de
la missa de Sant Joan, que acabarà amb un brindis.

El Rotary Club Granollers va lliurar dilluns els 10.000 euros 
recaptats a la quarta edició del sopar solidari Somriures a Taula, 
celebrat a l'abril al restaurant Can Biel de Llinars. L'aportació 
s'ha fet a l'Hospital General de Granollers per a un projecte 
de prehabitalització de pacients amb càncer de còlon.

SOCIETAT

i entreteniment i el garatge.
La FVO ja està treballant amb 

les famílies de les persones ateses 
a l’àrea d’atenció diürna que espe-
ren una plaça de llar residència i 
els Serveis Territorials del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per tal d’iniciar el procés 
administratiu per realitzar l’en-
trada a conviure a la nova llar. A 
banda del complex d'El Cinquan-
tenari, la FVO disposa de 42 pla-
ces més a Granollers –8 a la resi-
dència Vallès; 24, a Font Verda, i 
10, a Jaume Gregori–, així com de 
22 a Santa Eulàlia de Ronçana. i

Les empreses Sabadell Renting i 
Movento han donat a l’Hospital 
General de Granollers dos petits 
vehicles elèctrics que serveixen 
per animar els infants durant la 
seva estada al centre, ja que, en ge-
neral, se senten intimidats en un 
entorn sanitari. Així podran fer els 
desplaçaments a quiròfan i a fer-
se proves conduint els vehicles.

L'Hospital destaca com un estu-
di de la Universitat de Nou Mèxic 
conclou que la incorporació d’ele-
ments lúdics als hospitals redueix 
fins a un 73% l’ansietat i un 53% 

L'Hospital té nous cotxes 
per entrar a quiròfan

SALUT  DONACIÓ PER AL SERVEI DE PEDIATRIA

Fvo

L'ESPAI  El nou edifici forma part del complex assistencial del barri Congost

la por dels infants. Javier León, 
director de Sabadell Renting, s’ha 
mostrat satisfet de repetir la ini-
ciativa, que ja es va fer a l’Hospital 
de Terrassa: “Ens agrada poder 
donar un vessant solidari a la 
nostra especialitat, que són els 
vehicles, i estem molt contents 
d’aquesta col·laboració”, deia. 

Al març l'Hospital rebia un pri-
mer cotxe teledirigit per a l'accés 
dels infants a quiròfan, de la mà 
d'Eric Garcia, de 13 anys, que el va 
comprar amb la venda de les se-
ves joguines.  

La nova llar aportarà autonomia a persones amb discapacitat intel·lectual

Amics de la Gent Gran celebra la revetlla
L'entitat Amics de la Gent Gran va celebrar divendres, al pati de l'antic 
edifici de la ràdio a Torres i Bages, una revetlla de Sant Joan en format de 
berenar per revertir "la tristesa per la soledat de moltes persones grans 
que s'accentua en dates assenyalades", apunten des de l'associació.

xavier solanas
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LES FRANQUESES. Un jove de Be-
llavista de 29 anys, Manel Piñero, 
va rescatar un nen de 3 anys que 
havia caigut al llac central del parc 
del Falgar. Els fets van passar el 
dissabte 25 de maig, cap a les 16 
h, quan dues dones amb els seus 
fills es feien fotos a prop del llac. 
En aquell moment, a causa del ter-
reny desigual a la vora del llac, el 
més petit dels nens, d'uns 3 anys, 
va caure i va rodolar fins a l'aigua.  

En Manel, que en aquell moment 
passejava pel parc amb un amic, va 
veure com el nen queia a l'aigua i 
immediatament va saltar a resca-
tar-lo, amb el mòbil i les claus a so-
bre. "Tot va ser molt ràpid. Vaig 
fer un esprint de 20 o 30 metres 
i em vaig llançar a l'aigua sense 
pensar-ho", explica Piñero. "Pri-
mer em va costar de veure'l, 
perquè estava sota l'aigua, però 
després vaig veure com surava 
a la meva esquerra i, fent força, 
vaig poder estirar-lo fins a la 
riba", explica. Les dones van aju-
dar a sortir el nen, que de seguida 
es va refer i es troba bé de salut. 
"Potser van ser quatre o cinc se-

van avisar l'agent cívic que vigila el 
parc perquè comuniqués del perill 
que hi ha. "És normal que en ai-
gües estancades hi hagi algues, 
però potser n'hi ha massa i po-
den ser perilloses", diu Piñero. 
També comenta que a la vora del 
llac hi ha massa pendent, cosa que 
pot provocar caigudes i altres ca-
sos semblants. "Potser estaria bé 
que, a més dels senyals que aler-
ten del perill, hi hagués alguna 
tanca o alguna altra mesura de 
seguretat", afirma. 

gons, però potser van ser més", 
diu. "Jo crec que el nen es comen-
çava a ofegar i ell ni se n'adona-
va", assegura. De fet, explica en 
Manel, l'excés d'algues al llac van 
fer més difícil el rescat, ja que cos-
tava de veure la criatura i tots dos 
van quedar embolicats d'algues. 
"Després em va costar de sortir 
a mi. Tenia les cames emboli-
cades en una mena de panta-
lons d'algues, i van haver d'aju-
dar-me", explica. Un cop a fora, en 
veure que no havia passat res greu, 

El Teatre Auditori de Bellavista 
acollirà dimecres, de 9.30 a 14.30 h, 
la 6a Jornada de la Xarxa Perifèrics, 
una xarxa d'ens locals i entitats que 
treballen en prevenció en l'àmbit 
de drogues. Es tracta d'una jornada 
per a professionals que enguany 
abordaran l'ús i l'extensió de les 
cigarretes electròniques i del vapo-

reig entre els joves i adolescents, en 
què es proposaran estratègies per 
monitorar-ne l'ús i prevenir-ne la 
promoció entre menors. La jornada 
comptarà amb una taula inaugural 
a càrrec de Joan Colom, subdirector 
general de drogodependències de 
la Generalitat, seguida de la confe-
rència Nous formats del tabac: com 

GRANOLLERS. Els Mossos d'Esqua-
dra van detenir dimecres passat 
a Granollers tres homes després 
d'enganxar-los in fraganti come-
tent un robatori en un domicili 
de la ciutat. Es tracta de tres in-
dividus de nacionalitat colombi-
ana, d'entre 41 i 45 anys, i veïns 
de l'Hospitalet de Llobregat i del 
Vendrell.

Els Mossos els consideren els 
presumptes autors de cinc roba-
toris amb força en domicilis a les 
comarques de Barcelona, Lleida 
i Tarragona i els acusen de per-
tinença a grup criminal. La inves-
tigació es va iniciar a comença-
ments de maig quan un agent de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona fora 
de servei va detectar tres indivi-
dus preparant-se per cometre un 
robatori amb força en un domicili 
d’Olesa de Montserrat. Gràcies a 
les gestions d’investigació, agents 
d’investigació de la comissaria de 
Martorell van aconseguir identi-
ficar els tres individus, tots amb 
antecedents policials de la ma-
teixa tipologia delictiva. Durant 

les setmanes d’investigació, els 
agents van aconseguir acreditar 
la pertinença a grup organitzat i la 
comissió de quatre robatoris amb 
força a Granollers, Lleida, Parets 
i Reus. Els lladres havien forçat 
tant la porta de l’edifici com l’en-
trada principal dels habitatges 
amb el mètode de la radiografia, 
utilitzant un plàstic per obrir-les. 
Els autors s'havien endut diners 
en efectiu, joies i aparells electrò-
nics. Finalment, el  12 de juny els 
investigadors van localitzar els 
tres investigats a Granollers i els 
van detenir després de robar en 
un domicili. Els agents van acon-
seguir recuperar tots els objectes 
sostrets en aquest darrer robato-
ri. Posteriorment, el jutjat en fun-
cions de guàrdia de Granollers va 
autoritzar dues entrades i escor-
colls als domicilis dels detinguts, 
on van localitzar-se objectes de 
valor sostrets com rellotges de 
gamma alta, joies i aparells elec-
trònics. Els arrestats van passar a 
disposició del jutge, qui va decre-
tar-ne la llibertat amb càrrecs. 

Enxampats in fraganti
en un robatori d'un 
domicili de Granollersm.p.

SUCCESSOS  MANEL PIÑERO, VEÍ DE BELLAVISTA DE 29 ANYS, VA TREURE L'INFANT DE L'AIGUA ELS MOSSOS DETENEN TRES PERSONES D'ENTRE 41 I 45 ANYS

Un jove rescata un nen de 3 anys 
que havia caigut al llac del Falgar

EL LLAC DEL FALGAR  Manel Piñero al lloc on va rescatar el nen

Jornada professional sobre
el tabaquisme entre els joves

Tancada la plaça Àngel Guimerà 
per la forta presència de vespes 

ens interpel·la, amb Esteve Saltó, de 
la Secretaria de Salut Pública de la 
Generalitat. A les 11.30 h hi haurà 
la taula Elements a tenir en compte 
vers la intervenció preventiva, amb 
Antoni Baena, professor de Ciències 
de la Salut de la UOC –Noves formes 
de consum de nicotina: un guany per 
la salut pública?–; Eugenio Cruz, 
pediatre i expert en tabaquisme  
–Màrqueting encobert de cigarretes: 
atrapar sense que t'atrapin–; i Sònia 
Rubio, EdPAc –Aproximacions als 
nous usos en joves i adolescents–. 

Durant aproximadament 10 dies 
estarà tancat l'accés a la plaça del 
carrer Àngel Guimerà de Llerona. 
El motiu és la localització a la pla-
ça de diversos nius de vespes ter-
rissaires al sauló del terra. Segons 
ha informat l'Ajuntament, durant 
la setmana es farà el tractament 
per eliminar els nius i, un cop 

avaluada l'efectivitat i s'hagi com-
provat que han desaparegut, es 
tornarà a obrir la plaça al públic. 

D'altra banda, durant uns dies 
també estarà tallat al trànsit el 
carrer Joan Maragall, a Corró 
d'Avall, des del carrer Sant Joa-
quim. En aquest cas el motiu és 
l’aparició d’un sot a la calçada. 
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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

P.-Si estic prenent pastilles per 
dormir i em quedo embarassa-
da, ha cap risc per al fetus?
R.-Fins on arriba el meu co-
neixement –en cas que feu re-
ferència a benzodiazepines tipus 
lorazepam, diazepam, alprazo-
lam, etc.– no hi ha estudis con-
cloents sobre aquesta qüestió. 
En tot cas, la meva recomanació 
és que consulteu el ginecòleg 
perquè sigui ell qui en ponderi el 
risc benefici, les alternatives o bé 
quins preparats hi ha en cas que 
el seu ús sigui recomanable.

P.-Quin tractament s’ha de se-
guir en cas d’urticària solar?
R. En cas de confirmació d’urti-
cària solar hi ha un principi bàsic 
elemental tan simple com evi-
tar l’exposició directa al sol. En 
tot cas, és recomanable revisar 
tractaments fotosensibilitzadors, 
així om hidratar adequadament 
la pell. També és convenient po-
sar-se en mans d’un dermatòleg 
tant per confirmar el diagnòstic 
com per revisar les diferents al-
ternatives de prevenció i tracta-
ment que hi hagi.

GRANOLLERS. L'Associació de Mit-
jans d'Informació i Comunicació 
(AMIC), que aplega 355 capçale-
res –entre les quals SomGrano-
llers–, celebrava divendres la 22a 
assemblea anual a l'Hotel Ciutat 
de Granollers en un acte que va 
acabar en un dinar i va reunir uns 
150 editors de l'entitat, així com 
el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, Jordi Puig-
neró; el secretari de Comunicació 
del Govern i Mitjans de Comu-
nicació de la Generalitat, Antoni 
Molons; el secretari de Difusió i 
Atenció Ciutadana, Miquel Gami-
sans; l'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, i el president del Consell 
Comarcal, David Ricart, entre al-
tres personalitats.

L'assemblea va servir per apro-
var la nova junta de l'entitat, que 
renova el càrrec de tresorer a 
Ramon Torrents, editor del Som-
Granollers, i on també hi és pre-
sent com a vocal el granollerí Joan 
Camp. A més, Ramon Grau, editor 

El president de l'AMIC posa-
va en valor el lideratge i "la gran 
capil·laritat al territori" dels 
mitjans associats, així com la seva 
importància: "sense els mitjans 
de proximitat, el país seria un 
desert mediàtic on només troba-
ríem les fake news, que cada cop 

del grup Totmedia, també conti-
nuarà com a president al capda-
vant de l'AMIC. Grau destacava 
l'aprovació a l'assemblea de l'obli-
gatorietat dels controls d'audièn-
cia i difusió dels mitjans associats, 
"una aposta per la qualitat, el 
rigor i la transparència".

m.e.

COMUNICACIÓ  L'ASSEMBLEA DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ CELEBRA LA 22a ASSEMBLEA A GRANOLLERS

"Sense mitjans de proximitat el 
país seria un desert mediàtic"

SOMVALLÈS, 10 ANYS  Ramon Torrents, al centre, amb Grau i Gamisans

proliferen més". En aquest sentit, 
demanava més suport públic. "No-
més un 9% dels nostres ingres-
sos són de subvencions", deia.

En aquest sentit, el conseller 
Puigneró apostava per "reforçar 
els mitjans d'arreu del territori, 
com una estructura fonamental 
de vertebració del país" i assegu-
rava que "la llibertat d'expressió 
i de premsa, també de qualitat, 
ha de ser el model. La qualitat 
democràtica del país es mesu-
ra pel respecte als mitjans de 
comunicació", indicava. A més, 
Puigneró reivindicava l'ofici: "el 
bon periodisme és més neces-
sari que mai; ha de ser el millor 
antídot a les fake news", concloïa.

L'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, destacava la qualitat dels 
mitjans escrits de la ciutat, així 
com "l'aposta municipal per la 
comunicació", tant amb les cre-
acions primerenques de la ràdio i 
la televisió local. "Els mitjans són 
espais de trobada i de generació 
d'identitat des de la perspectiva 
de la pluralitat", deia.

La presència granollerina es com-
pletava amb el cap d'Informatius de 
TV3, David Bassa, i el director d'In-
formatius de Catalunya Ràdio, Fran-
cesc Cano, entre d'altres.  m.e.

Dimarts van començar els treballs 
de pintura de la senyalització ho-
ritzontal d'una trentena de carrers 
de la ciutat. El primer serà el car-
rer Enric Prat de la Riba, entre la 
rotonda que enllaça amb la ron-
da sud i la C-17 i fins a la cruïlla 
amb el carrer Francesc Macià. Els 
treballs es portaran a terme en-
tre les 8.30 i les 16 h per part de 

l'empresa ImesAPI, a qui s'ha ad-
judicat la feina per 95.515 euros. 
L'Ajuntament ha explicat que ha 
volgut evitar fer aquestes tasques 
durant la nit per evitar sorolls al 
veïnat. Mentre es portin a terme 
els treballs de pintura es donarà 
pas alternatiu al trànsit.

Els carrers següents on s'actua-
rà serà l'eix Ramon Llull-Francesc 

VIA PÚBLICA  DIMARTS ELS TREBALLS VAN COMENÇAR PER ENRIC PARC DE LA RIBA

Repintada la senyalització 
d'una trentena de carrers

Ribas; l'eix Lluís Companys-Roger 
de Flor i l'avinguda del Parc.

Els treballs seguiran als carrers 
Joan Camps, Sant Josep, Mare de 
Déu de Núria, Pompeu Fabra, Na-
varra, Bisbe Grivé, Francesc Macià, 
avinguda Sant Esteve, carrer Roger 
de Llúria, de la Princesa, plaça Cons-
titució, carretera de Caldes, carrer 
Camí Vell de Canovelles, Maria Pa-
lau, Narcís Monturiol, Antoni Gaudí, 
Vidal i Jumbert, Céllecs, Puiggraciós, 
Magallanes, Isabel de Villena, Sant 
Jaume, Camí del Cementiri, avingu-
da de Sant Julià i carrer Marconi.  

El Consorci Besòs Tordera ha tras-
lladat la 27a edició de la Bicicletada 
del Besòs al diumenge 30 de juny, 
després que la pluja obligués a 
suspendre l'acte el 19 de maig. En-
guany servirà per recaptar fons per 
a la lluita contra el càncer i, concre-
tament, per a l'entitat Oncovallès i 
l'Hospital de Sant Joan de Déu. Les 
inscripcions, gratuïtes, es poden fer 
al web besos-tordera.cat.  

La Bicicletada del 
Besòs, traslladada 
al diumenge 30
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GRANOLLERS. Un acte a Can Jonch. 
Centre de Cultura per la Pau, va 
servir dijous de la setmana pas-
sada de cloenda i reconeixement 
a les més de 150 persones que 
aquest curs han participat en el 
projecte de voluntariat educa-
tiu de Granollers. Concretament 
aquest curs han estat 157 les per-
sones que han col·laborat en algu-
na de les activitats organitzades 
per 22 centres educatius de la ciu-
tat, una xifra que ha augmentat un 
50% en només quatre anys. 

El projecte, actiu des del curs 
2012-2013 i impulsat i gestionat 
per RELLA Granollers, implica 
sobretot familiars dels escolars, 
persones jubilades –especialment 
professorat– i també estudiants, 
que acompanyen els alumnes en 
sortides, suport a l'aula, reforç en 
lectura i escriptura, estudi assis-
tit, biblioteca, decoració d'espais, 
activitat artística, suport a l'hort i 
renovació de llibres entre d’altres. 

EDUCACIÓ  EL PROJECTE ES VA POSAR EN MARXA L'ANY 2012 PEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Reconeixement als més de 150 
voluntaris educatius de la ciutat

ajuntament

VOLUNTARIS  Foto de família del curs que ara acaba, 2018-2019

toni torrillas

SOLIDARITAT  Desenes de persones van participar en les activitats

A l'acte de reconeixement van 
assistir-hi representants muni-
cipals i membres de l’Associació 
Rella, entitat que es fa càrrec del 
projecte i que pertany al Consell 
Escolar Municipal de la ciutat.  

L'alcalde, Josep Mayoral, des-
tacava la potència del projecte 

educatiu de Granollers i alhora “la 
implicació d’un munt de gent” 
en l’educació dels més joves més 
enllà dels centres educatius. 

L’acte també va servir per fer 
una valoració del curs, lliurar els 
diplomes als voluntaris i fer la fo-
tografia de tots els participants. 

Amb motiu del Dia del Càncer de 
Pell, la Fundació Oncovallès va ce-
lebrar divendres una marató d’ac-
tivitats a la plaça de la Porxada en 
què es van posar taules informati-
ves per fomentar la prevenció i es 
van repartir cremes de protecció 
solar dels laboratoris La Roche Po-
say. També hi va haver ball en línia, 
una desfilada de models i coreogra-
fies de ball i un concert solidari. 

SALUT   UN TOTAL DE 23 MODELS, ENTRE AFECTATS I VOLUNTARIS, VAN DESFILAR A LA PORXADA

Marató d'activitats 
per prevenir
el càncer de pell

Allunyar estereotips sobre salut mental
En el marc del Pla Local Antiestigma, que pretén canviar actituds en relació 
amb les persones amb problemes de salut mental, reduir la discriminació i 
afavorir la inclusió social, la fotògrafa Beatriz Burgos ha retratat 9 persones  
per a la campanya Pots mirar sense jutjar?, un projecte que s'exposarà en  
diferents punts de la ciutat per tal de generar consciència social, estimular  
el pensament crític i afavorir una nova mirada allunyada d’estereotips.

xavier solanas

SALUT  ARRENCA LA CAMPANYA 'POTS MIRAR SENSE JUTJAR?'

Sis alumnes de 4t d'ESO de l'Escola 
Municipal del Treball, guanyadors 
del Premi Repte Emprèn 2019 que 
convoca l'Obra Social La Caixa, van 
presentar dijous a l'Ajuntament el 
seu projecte Plastic Air City, una 
iniciativa de mobiliari urbà intel-
ligent, de plàstic reciclat, imprès 
en 3D, autosostenible i capaç de 
regenerar l'aire i calcular els va-
lors de contaminació a temps real. 
El projecte els ha valgut, com a 
premi, un viatge formatiu a Silicon 
Valley durant 10 dies. 

Andrea Tormo i Genís Jordi, antics 
alumnes de l'INS Carles Vallbona, 
van rebre l'1 de juny els Premis 
Recerca Jove atorgats per l'Agència 
d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) i la Generalitat com dos 
dels 30 millors treballs de recerca 
de Catalunya. Tormo va fer el tre-
ball sobre el transtorn depressiu 
infanto-juvenil i Jordi sobre psi-
quiatria i literatura. Tots dos van 
rebre el premi de mans de la con-
sellera Àngels Chacón i el president 
de la Generalitat, Quim Torra. i

L'alumnat premiat 
per EduCaixa viatjarà 
a Silicon Valley

La vida de la parròquia de Bellavista
LES FRANQUESES. Diumenge va tenir lloc al Teatre Auditori de Bellavis-
ta la presentació de Sant Francesc d’Assís a Bellavista. Una parròquia al 
servei del barri, un llibre i un documental que recullen el testimoni de 18 
persones vinculades a la parròquia des d'un punt de vista pastoral. Els 
materials estan produïts per la periodista i editora Laura Mor. 

Premis Recerca Jove 
per a dos exalumnes 
de l'INS Vallbona
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
08/06 Feliu Torrents Asturgó 96 anys
09/06 Trinidad Sanmiguel Puignaró 96 anys
09/06 Eduard Vergés Musté 70 anys
10/06 Luisa Aranda Barroso 92 anys
11/06 Encarnación Alba Domínguez 91 anys
11/06 José Rodríguez Pedrero 46 anys
11/06 Vicente López Del Castillo Lanciano 
  84 anys
13/06 Francisca Manero Martín  72 anys
13/06 Maria Cabarrocas Xifró 90 anys
13/06 Sandra Rodríguez Trinidad 52 anys

14/06 Agustí Camps Castillo 53 anys
14/06 Jesús Guerrero Jiménez 74 anys
14/06 Angelina Sanz López 83 anys
15/06 Dolores Lorente Jiménez 94 anys
15/06 Maria Pagès Virgili 88 anys
15/06 Montserrat Regàs Serret 93 anys
15/06 Pere Melero Vallejo 50 anys
16/06 José López López 85 anys
16/06 Trinidad Merino Espejo 82 anys
16/06 Faustina Martínez Cladellas 95 anys
17/06 Esteve Colomer Brossa 92 anys

GRANOLLERS. Amics i simpatitzants 
d'ERC i de l’entitat Free Junqueras 
–un grup de persones amb orígens 
i procedències diverses que han 
coincidit amb Oriol Junqueras en 
diferents àmbits de la vida i que ara 
treballen pel seu alliberament–, 
a més d'altres veïns de la ciutat, 
van trobar-se dimarts al vespre a 
la llibreria La Gralla en la presen-
tació dels llibres Oriol Junqueras. 
Fins que siguem lliures, del perio-
dista Sergi Sol, i Ser d'esquerres és 
ser l'últim de la fila (i saber-ho), del 
diputat al Congrés Gabriel Rufián.

Tot i que el motiu de la trobada 
era inicialment conèixer el contin-
gut de les publicacions, l'acte va 
seguir un traçat diferent. Els dos 
autors pràcticament no van fer 
cap referència als llibres, i van cen-
trar-se en explicar la seva relació 
amb Junqueras, des de com el van 
conèixer fins com ha influït la seva 
manera de fer en les seves trajectò-
ries professionals i polítiques.

Sergi Sol, per exemple, va fer una 
crida a "no plorar ni lamentar els 
absents, sinó a lluitar i perseve-
rar", i va fer una defensa del que 
popularment es coneix com eixam-
plar la base: "els de l'estelada ja 
els tenim; ara hem de créixer en-
cara més si volem guanyar, i arri-
bar emocionalment als qui d'en-
trada no pensen com nosaltres". 

Gabriel Rufián, per la seva banda, 
va explicar el seu primer contac-
te amb Junqueras i va indicar que 
"són molt importants lideratges 
com els de l'Oriol, que et donen 
les eines per entendre la realitat 
on vivim". "El junquerisme –afe-
gia– és sintetitzar el país en pro-
postes electorals, articular res-
postes molt eficients a realitats 

POLÍTICA  SERGI SOL I GABRIEL RUFIÁN, CONVIDATS A PRESENTAR ELS SEUS LLIBRES A LA GRALLA

"Hem de cobrar-nos a les urnes 
el patiment que ens infligeixen"

x.l.

REPUBLICANS  Picas, Calero, Rufián i Sol van intervenir a La Gralla

molt cruentes". I acabava: "L'Oriol 
ens demana aguantar i guanyar, 
cobrar-nos electoralment tot el 
patiment que ens infligeixen".

Amb tot, la història més emotiva 
va arribar de la mà de Maxi Calero, 
amic de Junqueras i veí de Sant Vi-
cenç dels Horts, natural de Malco-
cinado, un poble de la província de 

Badajoz. "Hi havia qui deia que 
ERC no entraria mai amb força 
a l'àrea metropolitana, però a 
Sant Vicenç dels Horts, amb en 
Junqueras al capdavant, vam 
passar de 2 a 9 regidors i a te-
nir l'alcaldia", recordava. "I això 
en un poble de 30.000 habitants 
on el 80% som castellanopar-
lants", deia. Calero atribuïa l'èxit 

de Junqueras perquè "hi ha gent 
que es desenvolupa política-
ment en l'honestedat i l'honra-
desa", i que basa el seu discurs 
en "la claredat, la coherència, la 
credibilitat i el coratge".

Sobre el moment actual, Calero 
expressava que "no ens preocupa 
tant que l'Oriol estigui a la presó 
com que se'l pugui oblidar, i en 
això treballem el col·lectiu Free 
Junqueras", i carregava contra la 
falta d'informació que sovint reben 
els altres pobles d'Espanya. "Tots 
els espanyols haurien de visitar 
Catalunya almenys un cop a la 
vida, així veurien que som una 
terra d'acollida", deia. Finalment, 
Calero assegurava que "ara no 
som al final de res; el republi-
canisme és el futur i ens estem 
preparant per a l'assalt final".  

Per cloure la sessió, la música i 
els versos del cantautor Pep Picas, 
que ja havien obert l'acte a La Gra-
lla, va tancar la sessió amb tots els 
assistents agafats de les mans i can-
tant L'Estaca de Lluís Llach.  x.l.

Botifarrada suprema per la llibertat
L'advocat Joan Queralt; l'expresident de l'ANC Agustí Alcoberro i la germana  
de Jordi Turull, Isabel Turull, van participar divendres,  juntament amb el 
periodista Vicenç Relats, en una taula rodona  organitzada per Òmnium 
sobre el moment polític actual, pendent ara de la sentència del Tribunal  
als 12 encausats pel procés. L'acte, "un tsunami democràtic i gastronòmic
en defensa dels drets i les llibertats", va acabar amb una "botifarrada 
suprema", en què els assistents van poder sopar a la fresca i degustar una 
botifarra amb mongetes i postres.

toni torrillas

TAULA RODONA D'ÒMNIUM EN DEFENSA DELS DRETS

Maxi Calero destacava
"la claredat, la coherència, 
la credibilitat i el coratge" 
d'Oriol Junqueras

Nou clavegueram al carrer Aragó
Dimarts començaran les obres de renovació del clavegueram del carrer 
Aragó de Granollers, que consisteix en la substitució de l'actual clave-
guera per una de major capacitat. Els treballs, que executarà Obres i 
Serveis Roig, SA, tenen una durada prevista de nou setmanes i s'han ad-
judicat per 160.060 euros, IVA inclòs. L'obra es desenvoluparà en dues 
fases. La primera, entre les interseccions del carrer Aragó amb Magalla-
nes i Mallorca; i la segona, entre els carrers Mallorca i Comerç. Mentre 
durin els treballs es tallarà el trànsit en l'àmbit de l'obra. 
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OPINIÓ

Aquesta setmana la Generalitat ha concertat les places per a la posada en  
funcionament d’una nova llar residència per a persones amb disminució  
psíquica de la Fundació Privada Vallès Oriental (FVO). La posada en servei 
d’aquest equipament social –que millora la qualitat de vida d’un col·lectiu  
vulnerable– és una bona notícia, però sobta que hagi calgut esperar gairebé 
dos anys des que es van acabar les obres de l’edifici per trobar el suport del 
govern català per fer-lo funcionar. L’exemple fa pensar en un altre equipament 
per a persones dependents, en aquest cas, gent gran, que fa temps que és  
necessari a Granollers. Tot i que l’Ajuntament disposa de terrenys i fa un temps 
assegurava que s’oferia a avançar l’obra –competència de la Generalitat–, la 
manca d’acord de places concertades fa que el més calent sigui a l’aigüera. 
Amb tot, segurament tenir l’obra feta és una fórmula de pressió difícil d’igualar.

ESPERAR O PRESSIONAR
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Tenim molts cadells de gat petitons 
que si no trobem una família, hauran de 
créixer al refugi. Cada dia en recollim 
molts i les adopcions no acompanyen 
a les entrades. Veniu a adoptar, us 
necessitem per continuar salvant vides

@APAGranollers @Punt_CAT

Avui la nostra oficina és Granollers! 
#puntCAT s’hi ha desplaçat per a 
acompanyar als petits negocis que 
vulguin crear el seu propi web amb  
.CAT. Amb el programa #elteunegoci.cat 
tenir presència a Internet és molt fàcil! 

n una ocasió, el recentment des-
aparegut Eduard Punset va dir 
que en l’època actual, en què 
l’esperança de vida arriba més 

enllà dels 80 anys, té poc sentit plantejar-se 
si hi ha vida després de la mort i, afegia, que 
d’allò que ens hem de preocupar és de la 
vida que hi ha abans de la mort. Una refle-
xió que em ve al cap arran de determinades 
converses viscudes i sentides en el dol d’un 
company traspassat, i que foren les típiques 
i tòpiques, plenes de llocs comuns, que sem-
pre es viuen i senten en aquests indrets.

Al petit país de Bhutan, ja fa més de 50 
anys, es van inventar el que van denominar 
l’Índex Nacional de Felicitat i el van conver-
tir en el centre de la seva política nacional. 
Ignoro si els resultats obtinguts han estat 
prou encoratjadors, tot i que, el poc se-
guiment que la iniciativa ha tingut a nivell 
mundial, fa pensar que, o bé no interessa 
la seva implantació, o bé no val la pena. O 
potser les dues coses, alhora. Perquè im-
mersos en un món on la competitivitat és 
la divisa comú i l’alienació dels ciutadans la 
màxima aspiració dels qui manen, potser 
aconseguir un índex elevat de felicitat no 
és ni prudent ni aconsellable.

Com deia al començament, tot plegat té 
a veure amb el fet de viure, l’única cosa 
que podem afirmar amb certesa, com afir-
mava el doctor Punset, que existeix abans 
de la mort. Però, lamentablement i encara 
que no ens ho sembli, massa sovint ens 
n’oblidem. Potser perquè tenim excessiva-
ment assimilat el fet que, com que viure 
forma part consubstancial de la vida, ens 
sembla que és el mateix i, per tant, no l’hi 
hem de prestar atenció. O, també, perquè 
ens han fet creure que de vides n’hi ha 
moltes i que, cadascú lliurament, pot triar 
la que vol, tot i que, la pròpia vida eviden-
cia la incertesa d’aquesta afirmació.

Però, al marge ja que el sol fet de néixer en 
un determinat context familiar, social, cultu-

No us oblideu de viure
ral, ens marca directament, el cert és també 
que viure no és el mateix que saber viure i, 
menys encara, ser conscients que vivim. So-
vint ens movem a l’entorn d’una esbojarrada 
carrera cap a la consecució d’allò que ens di-
uen que, imprescindiblement, hem d’acon-
seguir, tot i sabent que, quan ho tinguem, no 
ens farà ni millors ni més feliços, i ens obli-
dem de l’alegria de viure allò quotidià, igno-
rant que és més important viure amb pleni-
tud aquelles coses que ens van passant pel 
camí, que no pas arribar a llocs que, massa 
vegades, ni tan sols ens interessen.

Saber viure és no oblidar-nos que el re-
alment important són les coses més senzi-
lles, com tenir la sort de gaudir d’una feina 
que t’agrada o simplement tenir feina, no 
tenir més preocupacions de les necessàri-
es, tenir bona salut, aconseguir bona part 
dels nostres millors somnis, estar amb la 
gent que estimem i que ens estima, ser po-
sitius, fruir de tenir temps per fer el que vo-

lem, gaudir de la música i del silenci, de la 
soledat i de l’amor, assaborir els petits mo-
ments, ser creatius, tenir una vida digna.

I amb això no estic dient que voler pos-
seir, que sembla el signe d’identitat dels 
nostres temps, no sigui positiu, perquè està 
demostrat que quan algú passa de no tenir 
res a tenir alguna cosa (sigui material o no) 
experimenta un gran increment en el seu 
benestar subjectiu. El que sí que dic és que, 
quan hom ja té suficient i encara obté molt 
més, no es produeix un augment significatiu 
del grau de felicitat. Per tant, esmerçar ex-
cessius esforços per intentar constantment 
aconseguir més, a costa de perdre’s l’essèn-
cia de la bona vida, que radica en les coses 
més senzilles, no sembla pas que sigui un 
bon pla per transitar per una existència en 
la que només hi serem un cop. No ens obli-
dem de viure. És l’única fórmula vàlida.

E
RAMON

FONT
Advocat

És més important viure amb
plenitud aquelles coses que ens 

van passant pel camí que no
 pas arribar a llocs sense interès

L’ACUDIT de Manel Fontdevila

Bústia
Ciència o estocàstica

En una època en què moltes persones érem 
bastant neòfits en el món de la ciència i inves-
tigació, s’obrí una finestra de coneixement 
universal en un mitja que fins a les hores l’hi 
dèiem la caixa tonta. Encara que per desgrà-
cia en bona part ho continuï sent, vam desco-
brir moltes coses gràcies a un estocàstic de 
la ciència, Eduard Punset i Casals (Barcelona, 
1936), que, de manera entenedora i amb llen-
guatge planer, ens anava fent cinc cèntims en 
la matèria. Un programa que, lluny de fer-se 

avorrit, a poc a poc i sense adonar-nos ens 
convertia en ciència-adeptes. Per si això fora 
poc a algunes persones vam passar-nos a la 
lectura científica. Ara fruïm més de l’arbre de 
la ciència gràcies a la llavor que va plantar en 
les nostres ments, un humanista i polifacètic, 
mestre dels mestres.

Però encara que ens deixa orfes em l’am-
pliació dels coneixements encetats per ell, 
no ho ha fet per sempre, perquè, com va 
dir, “la mort física és tant sols un pas més 
en la direcció de la vida”.

   lluís jaime feliciano
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SORTIDA
ARGENTONA
CENTRE

NOMÉS A
5 MINUTS DE
GRANOLLERS

MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV
sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7.30 a 13.30h i 15.00 a 20.00h
Dissabte: 8.00h a 13.30h i de 16.00 a 20.00h
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Disponible en antilliscant al mateix preu!10,65 €/m 2

Per només

PORCELÀNIC 1a QUALITAT
IMITACIÓ FUSTA
22,50x90cm

PAVIMENT IMITACIÓ 
FUSTA
20,5x61,5cm

ARCE

BEIGE

GRIS
8,20€/m2

abans

*

*Oferta vàlida fins a fi d’ existències

5,95 €/m 2

Per només

ÚLTIMES 
UNITATS!

NOVETAT!

Model NICOLE
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Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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.2106-02)
Las tareas a desarrollar serán : 
* Diseño de piezas para corte y plegado 
* Diseño de piezas mecanizadas
* Despieces, elaboración listas de componentes
* Elaboración de documentación técnica
* Ejecución de proyectos 
* Planos de implantación, trato con proveedores
La persona contratada dependerá jerárquicamente del Director 
Industrial.
Imprescindible nivel usuario avanzado de AUTOCAD
Imprescindible persona con experiencia como delineante 
industrial y excelentes conocimientos como proyectista. Se ofrece 
estabilidad y continuidad laboral.
Incorporación a equipo de profesionales totalmente consolidado.
Horario : 09.00h a 14.00h - 15.00h a 17.45h
Salario : 2200 euros bruto con pagas 

Empresa  fabricante de maquinaria indus-
trial para empresas  del sector del cartón 
precisa : 
MECANICO/ A  MONTADOR/A  ( Ref.2106-01)
Persona con formación a nivel de FP II o CFGS 
Mecánica  o similar. Se valorarán conocimi-
entos  de maquinaria industrial y electrónica , 
así como conocimientos de inglés.
Se encargará de realizar los montajes e ins-
talaciones de maquinaria industrial.
Imprescindible experiencia  mínima de 2 años 
en puesto similar.
Se precisa disponibilidad de viajar.
Puesto estable  y directo con la empresa , en 
jornada completa de 8 a 13h. y de 15 a 18h.
Sueldo y condiciones  negociables en función 
de la experiencia del candidato.

Empresa industrial fabricante de materiale 
para la construcción , situada en las cercaní-
as de Cardedeu , precisa : 
MECANICO/A INDUSTRIAL  (Ref.2106-03)
Candidatos/as con formación a nivel de CF o 
FP Mecánica o similar.
Imprescindible conocimientos o  experiencia 
en Motores , Variadores , reductores , equipos 
hidráulicos y soldadura.
Dependerá del Jefe de producción y se en-
cargará del mantenimiento  tanto preventivo 
como correctivo de la maquinaria de  la em-
presa.
Se ofrece  un contrato estable y  directo con 
la empresa, en horario partido de 7 a 13h. y 
de 14h. a 18h., de lunes a viernes.La retribu-
ción orientativa será de 23-24.000 € brutos 
anuales.

Empresa dedicada a la explotación de canteras, ubicada en el Vallès 
Oriental , precisa incorporar un/a :
MECÁNICO/A-HERRERO/A  (Ref.2106-05)
Sus funciones principales serán el mantenimiento de la maquinaria de la 
cantera, reparaciones, variaciones, etc.
Teniendo presente que es una cantera donde se fabrican áridos, se trabaja 
varias horas en el exterior , reparando cintas , maquinaria , etc 
Buscamos 2 posibles perfiles : 
-Candidatos/as jóvenes con algún conocimiento de hierro y con ganas de 
aprender profesión de herrero ( manyà) 
-candidatos/as con experiencia en talleres de hierro , soldadura , soplete, 
estructuras, etc
Jornada partida de 8 horas + posibilidad de horas extras.Se ofrece 
contrato directo con la empresa y sueldo negociable en función de la 
experiencia y conocimientos.

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUERSE 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

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Girona. Sup. 
73 m2. Pavimento de 
gres. Cristal. Per-
sianas. Luz y agua. 
P. 1.000 €/mes (Ref. 

984). EMINAD. Más 
información al te-
léfono de contacto: 
93 870 36 66.

RESTAURANT EN 
TRASPÀS. Zona 

plaça de la Coro-
na. Superfície de 
140 m2. Equipat i 
en funcionament. 
30.000 € traspàs i 
1.000 € lloguer. Tel. 
93 879 50 50

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

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

IMMOBILIÀRIA

TRASPASSOS

El Grup Automòbils Bertran va inaugurar 
divendres unes noves instal·lacions per als 
vehicles d’ocasió coincidint amb la 3a edició 
del Km0 Cars Fest, un esdeveniment de refe-
rència a la comarca en què els clients podien 
trobar-hi una gran oferta de vehicles semi-
nous i d’ocasió amb condicions especials. A 
l'acte van assistir-hi Josep Bertran, president 
del Grup d’Automòbils Bertran, i Aureli Galán, 
director general del grup automobilístic. La 
inversió feta pel Grup Bertran en les noves 

Noves instal·lacions a Automòbils Bertran    
El grup inaugura nous espais per als vehicles seminous i d'ocasió

AUTOMÒBILS BERTRAN
ctra. Nacional 152a, km. 25,5 - Granollers 

Tel. 93 849 41 33 / www.automobils-bertran.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Amb motiu de la celebració del Gran Premi 
de Motociclisme, el cap de setmana passat 
al Circuit de Barcelona-Catalunya, l'Hotel 
Ciutat de Granollers, al carrer Turó d'en 
Bruguet, 2, va tenir exposada al vestíbul 
de l'establiment un exemplar de la Indian 
Scout Bobber, un dels models de moto gua-
nyadors de la cinquena edició dels Motor 
Awards 2019. 

Els premis van ser concedits pels més 
de 160.000 votants dels portals especia-

Una Indian Scout Bobber a l'Hotel Ciutat
L'establiment hoteler mostra una moto premiada als Motor Awards

HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS
carrer Turó d'en Bruguet, 2 - Granollers

Tel. 93 879 62 20 / www.hotelciutatgranollers.com

instal·lacions és sens dubte un pas endavant 
en la seva aposta pel cotxe Km0, seminou i 
d'ocasió, i esdevé tot un referent al Vallès 
Oriental. D'aquesta manera queda obert al 
públic un nou espai dotat perquè el visitant 
pugui gaudir de més de 200 vehicles de totes 
les marques: s'ha ampliat la zona fins a més 
de 4.000 metres quadrats i s'ha donat més 
espai entre els vehicles exposats. També hi 
ha noves oficines d'atenció al client, corre-
doria d'assegurances i finançament a mida.

litzats en motor coches.net, motos.net i mi-
lanuncios.com, que van escollir els millors 
cotxes i motos de l'any. El BMW Sèrie 8 i la 
Ducati Panigale V4 han estat els vencedors 
absoluts d'aquesta edició en proclamar-se 
Millor Cotxe i Millor Moto de l'any, a més 
de guanyar en les seves respectives catego-
ries: Vehicles Esportius i Sport. Els usuaris 
d'aquest portals i un comitè d'experts han 
reconegut així els millors cotxes i motos 
llançats al mercat durant 2018. 
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Oficines de turisme alternativesEl Summer Market de les Franqueses, a punt
El 12 de juny va arrencar una nova edició de la Xarxa 
de Punts d’Informació Turística al Vallès Oriental,  
un projecte de la Diputació i el Consell Comarcal  
per dotar d’eines els establiments i entitats que  
vulguin ser prescriptors del turisme a la comarca.

L'associació de comerciants LFComerç de les Franqueses està preparant, 
per al dissabte 29 de juny, la segona edició del Summer Market, 
una jornada estiuenca per promocionar el comerç local amb artesans,  
alimentació, foodtrucks, jocs infantils, tallers i concerts entre d'altres.  
Serà a la plaça Joan Sanpera, darrere l'Ajuntament, d'11 a 00 h.

L’evolució dels llocs de treball con-
tinua la tendència positiva, amb un 
augment del 2,5%, tot i que amb 
menor intensitat que els cinc anys 
anteriors i per sota de la mitjana 
de les comarques de Barcelona 
(3,3%). Aquesta és una de les da-
des que recull l’Informe territorial 
de la demarcació de Barcelona, una 
publicació anual de la Diputació i la 
Cambra de Comerç que fa balanç de 
l’evolució econòmica del territori. 

Pel que fa al Vallès Oriental, la 
comarca compta amb 406.289 ha-
bitants, la cinquena més poblada 
de la demarcació. La població re-
sident a l’estranger augmenta un 
10,2%, fins a les 8.137 persones, 
mentre que 8,4% de la població 
comarcal és estrangera (34.250), 
un 3,8% més que l’any anterior.

En ocupació, destaca l’increment 
del 2,7% en població ocupada re-
gistrada, una xifra que suposa cinc 
anys continuats de creixement. La 
taxa d’ocupació registrada global 
de la població en edat de treballar 
al Vallès Oriental se situa al 65,9% 
–un punt per sobre de la mitjana de 
totes les comarques–, amb un total 
de 175.532 persones ocupades, gai-
rebé 5.000 més que l’any anterior. 
Per sexes, l’ocupació creix més en 
les dones (3%) que en els homes 
(2,5%), tot i que l’ocupació masculi-
na continua sent la majoritària, amb 
el 54% del total de la població ocu-
pada. El treball assalariat va créixer 

DADES  LA CAMBRA DE COMERÇ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PUBLIQUEN EL SEU INFORME ANUAL SOBRE L'EVOLUCIÓ DE L'ECONOMIA A LA COMARCA

un 2,9%, i el d’autònoms un 0,8%. 
Per grans sectors, destaca el poc 
creixement dels serveis (1,5%), la 
comarca que menys creix de tota la 
demarcació. En el cas de les empre-
ses, el creixement ha estat de l’1%, 
un valor similar al del 2017.

En atur, l’any 2018 va tancar amb 
21.777 persones aturades, que su-
posen un índex de l’11,2%. Amb 
tot, la taxa d’atur femení és del 
13,8%, mentre que la d’atur mas-
culí és del 8,8%. Per sectors d’ac-
tivitat, el 69,1% de les persones 
aturades pertany al sector serveis; 
el 15,8%, a la indústria; el 7,3%, a la 
construcció; el 1,1%, a l’agricultu-

ra, i el 6,7%, al grup sense ocupació 
anterior. A final del 2018 hi havia 
concedides 12.456 prestacions per 
desocupació (-1%), i la taxa de co-
bertura va passar del 58,6% (2017) 
al 61,3% (2018). D’altra banda, 
l’any també va tancar amb 163.804 
contractes signats (+6,1%). Per ti-
pologia, la contractació indefinida 
va créixer un 14,5% i la temporal 
va fer-ho un 5%.

En relació a les finances públi-
ques, l’augment va ser del 4% res-
pecte al 2017 en ingressos i despe-
ses, gairebé el doble que la mitjana 
de la demarcació. Per habitant, al 
Vallès Oriental les despeses supo-

La despesa mitjana per habitant del 
Vallès Oriental és de 1.242 euros al mes

saven 1.242 euros, un valor inferior 
al de la mitjana de la demarcació 
(1.284). A més, els ingressos cor-
rents suposaven 1.105 euros per 
habitant, també per sota de la de-
marcació (1.180). 

En turisme, el Vallès Oriental re-
gistrava l’any passat una oferta de 
3.873 places en hotels, 2.739 en 
càmpings i 500 en establiments de 
turisme rural. A més, oferia 36 pla-
ces d’apartaments i 1.172 places 
en habitatges d’ús turístic. Destaca 
l’increment del 20,2% en les places 
de turisme rural i del 18,9% en els 
habitatges d’ús turístic, mentre que 
les places hoteleres i d’apartaments 

es mantenen respecte l’any ante-
rior. En relació amb la demanda, el 
Vallès Oriental va registrar pèrdues 
en el nombre de turistes allotjats en 
hotels (-17,6%), i l’any passat van 
recaptar-se 332.997 euros per la 
taxa turística, un 15,6% menys que 
l’any anterior. Finalment, en l’àmbit 
del comerç, la comarca comptabilit-
zava l’any passat un total de 4.788 
establiments –11,78 per cada mil 
habitants–, unes xifres lleugera-
ment inferiors a l’any anterior. i

n L’informe territorial de la demarcació 
assenyala 10 projectes estratègics al 
Vallès Oriental. Són l’Estratègia Vallès 
Oriental Avança –redacció del Pla es-
tratègic de desenvolupament econòmic 
local i l’ocupació per al període 2018-
2025–; Xarxa LismiVO –sensibilització 
empresarial per contractar persones 
amb discapacitat–; GRID Granollers –
plataforma al servei de les empreses i 
entitats per a l’ús eficient dels recursos 
no aprofitats de l’entorn industrial–; i 
el portal web dels polígons d’activitat 
econòmica del Vallès Oriental, que re-
collirà les dades de naus i solars dis-
ponibles. També el Consell Industrial de 
Parets; l’espai d’innovació i creativitat 
MolletHub; el servei d’assessorament 
Agrorienta’t per fer viables les empre-
ses agràries i ramaderes; el programa 
anual de fires-mercats al Montseny; 
l’agricultura ecològica i el desenvolu-
pament local a Gallecs; i l’obrador mu-
nicipal de Tagamanent. 

ELS DEU PROJECTES 
ESTRATÈGICS 
DEL VALLÈS ORIENTAL

Població aturada registrada  
2018 Vallès Oriental

Empreses de la comarca 
2018

58%

42%

5,1% (1.166)
aturats menys 
que l'any anterior

4,1% (541)
dones aturades menys

que l'any anterior

6,5% (625)
homes aturats menys

que l'any anterior

Dones  12.720

Homes 9.057

Total 21.777
Taxa d’atur registral

11,2%

Total 
15.519

1% augment 
d’empreses

Agricultura 
94

6,8% (6 empreses)

Serveis 
9.951

0,6% (52 empreses)

Indústria 
2.164

0,7% (14 empreses)

Construcció 
1.310

4,3% (54 empreses)
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El làser vaginal C02 s’utilitza actualment 
per a ginecologia dermatològica, estè-
tica i patologies orgàniques i funcionals. 
De tots els tractaments disponibles en 
l’especialitat de la ginecologia estètica 
funcional i regenerativa, el làser vaginal 
és el tractament estrella. 

Al centre mèdic IFS són experts en ci-
rurgia íntima femenina. Una cirurgia que 
pretén una normalització de l’aparença 
genital reconstruint aquella zona que 
l’acomplexa i que moltes vegades limita 
una comunicació íntima amb altres per-
sones. Amb aquesta intervenció la dona 
busca la normalitat estètica o funcional 
d’aquella part del seu organisme que li 
pot causar molèsties o inseguretat. 

A IFS Centre Mèdic destaquen el làser 
de CO2 per tractaments com el rejo-
veniment vaginal. Amb aquestes inter-

vencions es pot reduir el diàmetre de la 
vagina i recuperar-ne el to, la lubricació 
i el control de força, així com també es 
poden fer tractaments de blanqueja-
ment de l’àrea vulvar i vaginal externa. 

El làser també s’utilitza en altres in-
tervencions ginecològiques per solucio-
nar problemes com la sequedat vaginal, 
la incontinència urinària lleu, l’eliminació 
de condilomes genitals, deformacions, 
despigmentació, rejoveniment de llavis 
majors, lesions vulvars, recuperació de 
la vagina que queda afectada després 
d’un part vaginal, etc.

A Laser Factory són experts en la depi-
lació làser corporal i es dediquen exclu-
sivament a la depilació làser de díode 
d'alta potència per dir adéu per sempre 
al pèl. El seu objectiu és oferir un servei 
excel·lent als clients amb l'última tecno-
logia del mercat a uns preus únics, i per 
això arriben ara també a Granollers els 
seus preus imbatibles, amb l'avantatge 
que el servei no obliga a comprar bons, 
ja que els preus són per sessió i només 
pagareu quan ho necessiteu.

L'equip de professionals de Laser 
Factory, amb centres també a Vic, Santa 
Coloma de Farners i Figueres, està al-
tament qualificat. No són franquícia, fet 
que propicia una alta qualitat en el servei 
a uns preus únics. Treballen amb la pri-
mera màquina de depilació làser intel·li-
gent, de fabricació estatal, amb la millor 
tecnologia i innovadores solucions que 
permeten obtenir uns resultats ràpids, 
permanents i espectaculars. És indolora, 

Bellesa 

LASER FACTORY

carrer Santa Apol·lònia, 3-7
Granollers
Tel. 672 684 634 / 93 113 79 95
www.laserfactory.cat

genera menys irritació i es pot calibrar a 
demanda, ja que s'adapta a tota mena 
de pells. Per exemple, una sessió de cos 
sencer de dona surt per només 85 eu-
ros, i d'home per 105 euros. 

Ara, a més, Laser Factory ofereix una 
sessió d'axil·les totalment gratuïta on us 
explicaran el procés del pèl i la utilització 
del làser, us assessoraran sobre el trac-
tament més adequat per al vostre tipus 
de pell. Podreu veure els resultats des de 
la primera sessió. 

Laser Factory ofereix un telèfon/what-
sapp per resoldre dubtes les 24 hores 
(672 68 46 34). Consulteu horaris, preus i 
promocions a www.laserfactory.cat. 

Elan Vital obre un
nou espai Wellness Spirit
El centre mèdic estètic Elan Vital et pre-
para per a l'estiu amb els seus serveis 
de cirurgia corporal, medicina estètica, 
tractaments estètics, dietètica i nutrició 
i teràpies alternatives entre d'altres. El 
centre ofereix el millor servei persona-
litzat i de benestar als pacients, i els seus 
professionals, altament qualificats, tre-
ballen per aconseguir els millors resul-
tats tot fent-te sentir còmode i acompa-
nyat en tot moment. Ara, a més, Elan Vital 

ha obert un nou centre Wellness Spirit a 
l'Hotel Ciutat de Granollers, un espai on 
trobaràs els tractaments més innovadors 
del camp estètic Wellness, totalment 
personalitzats i pensats per a tu.

Laser Factory, un nou 
concepte en depilació

Estètica

A AG Dental disposen d'un equip de ra-
diologia d'última generació, el PAX-i3D 
de la marca Vatech. Aquest equip dóna 
la possibilitat de poder fer ortopanto-
mografies, teleradiografies i TAC den-
tals per poder realitzar els diagnòstics 
als pacients amb tota la informació prè-
via necessària. A AG Dental donen mol-
tíssima importància a la planificació del 
tractament, al rigor mèdic i al compro-
mís. És per això que les proves radio-
dològiques prèvies són imprescindibles 
per poder fer-ho amb garanties. Última 
tecnologia, un excel·lent equip mèdic, 
buscar el benestar del pacient i l'èxit 
absolut del tractament és la seva filo-
sofia de treball.

Centre dental

AG Dental, 
tecnologia 
per ser més
eficients

Medicina estètica

IFS CENTRE MÈDIC

carrer Sant Benet, 8, Mataró
Tel. 93 741 49 00
www.ifs.cat

Els beneficis
del làser vaginal CO2

AG DENTAL

carrer Barcelona, 19
Argentona
Tel: 93 131 56 70
www.argentonadental.cat

ELAN VITAL

carrer Museu, 10 - Granollers
Tel: 93 115 08 80 - 673 05 98 04
www.elanvital.cat
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Chechu és el segon fitxatge de l'Esport Club
L'Esport Club Granollers ha incorporat un nou jugador procedent 
del CP San Cristóbal. Després d'anunciar el fitxatge de Víctor Morales, 
arriba el de Sergi Besonias Chechu, que ha signat per una temporada. 
És lateral dret, tot i que destaca per la seva polivalència i pot jugar 
també de lateral esquerre o al mig del camp.

Berta Pujadas anirà al mundial
La gimnasta del CN Granollers Berta Pujadas 
ha estat seleccionada de forma definitiva per 
la Real Federación Española de Gimnasia per 
competir en el proper campionat del món 
júnior, que es disputarà del 27 al 30 de juny.

ESPORTS

GRANOLLERS. La Granollers Cup, 
considerat el torneig internacio-
nal d’handbol formatiu més im-
portant del sud d’Europa, arriba 
enguany a la 21 edició. L'esdeve-
niment, que se celebrarà entre el 
26 i el 30 de juny, coincideix en-
guany amb el 75è aniversari del 
Balonmano Granollers, el club or-
ganitzador del torneig.

En aquesta edició comptarà 
amb la presència de 324 equips 
participants –15 menys que l'any 
passat–, de 13 països diferents, 
repartits en tres continents. 

4.900 jugadors i 1.022 partits
Seran 4.900 els jugadors que vin-
dran a competir a la Granollers 
Cup 2019, 200 menys que en l’edi-
ció anterior. Competiran en les se-
güents categories: aleví, infantil, 
cadet, juvenil i júnior –jugadors i 
jugadores de fins a 20 anys–.

Es jugaran 1.022 partits –més 
de 300 partits al dia–, que es dis-
putaran principalment a Grano-
llers, però també a les Franqueses, 
Canovelles i Vilanova del Vallès.

L'handbol femení serà del 44%
El president del BM Granollers, 
Josep Pujadas, va voler destacar, 
durant la presentació del torneig 
a l’Ajuntament, que, enguany, hi 
haurà una presència d’un 44% 
d’equips femenins (141), respecte 

nil artiaga

HANDBOL | Granollers Cup  AUGMENTA LA PARTICIPACIÓ DELS EQUIPS CATALANS I ESTATALS, PERÒ DISMINUEIX LA INTERNACIONAL RESPECTE A 2018

La Granollers Cup comptarà amb 324 
equips de 13 països de 3 continents

a un 56% de conjunts masculins 
(183). Aquest percentatge és el 
mateix que el de l’any passat. “Es-
perem que algun dia puguem 
arribar a la paritat total”, decla-
ra Pujadas, tot i que assegura que 
és una bona xifra en aquest sentit.

Disminució clara internacional
En l’edició d’enguany, baixa el 
nombre d’equips respecte a l’edi-
ció del 2018: participaran 324 
conjunts –l’any passat en van ser 
339–. També hi haurà menys pa-

ïsos representats –13 respecte als 
17 del 2018–; de manera que la 
presència d’equips internacionals 
també ha disminuït clarament: de 
106 a 77.

Puja la presència estatal
No obstant això, el nombre 
d’equips d’arreu de l'Estat ha aug-
mentat: de 44 a 58. “En els últims 
anys la tendència era negativa, 
però ara hi ha hagut una petita 
remuntada”, afirma Josep Puja-
das. I, pel que fa als equips cata-

lans, enguany s’han inscrit tres 
més que en l’any anterior –hi hau-
rà 188 equips de Catalunya–.

Participació vallesana
Per últim, hi tornarà ha haver 
una clara la presència d'equips 
vallesans com el BM Granollers, 
l’Handbol Les Franqueses, el Ca-
novelles, la Garriga, el Cardedeu, el 
Joventut de la Llagosta o el Parets.

Pel que fa al calendari del tor-
neig, la plaça de la Porxada de 
Granollers acollirà una cerimònia 

d’inauguració el dimecres 26 de 
juny a les 20 h, en la qual es pre-
sentaran els països, els equips i 
els padrins d’enguany. Posterior-
ment, es farà una cercavila des de 
la Porxada fins al Palau d’Esports, 
on a les 22 h es farà un espectacle 
de rebuda dels equips “visual-
ment molt atractiu”, asseguren 
des del BMG.

A la presentació del torneig, que 
es va fer dimarts, també va assis-
tir l’alcalde, Josep Mayoral, que va 
ressaltar el paper de la ciutat en 
l’àmbit esportiu, i en especial pel 
que fa al foment de l’esport feme-
ní, tot recordant que l’any 2021 
Granollers serà seu del Mundial 
femení d’handbol. "En aquest 
sentit, la Granollers Cup és un 
punt de partida", assegurava 
Mayoral.  nil artiaga

TRET DE SORTIDA  El consistori va acollir la presentació de la 21a edició de la Granollers Cup

Padrins del 2019

Els padrins de la Granollers Cup són 
Lara González i Marc Cañellas. Gon-
zález (1992) juga com a lateral esquer-
re i és internacional amb la selecció 
espanyola, amb la qual va aconseguir 
la medalla de bronze als Jocs Olímpics 
de Londres del 2012 i la de plata a l’Eu-
ropeu d’Hongria i Croàcia de 2014. Ac-
tualment està jugant al ESBF Besançon 
francès. Per la seva part, Marc Cañellas 
(1995) és un jugador format a la base 
del Balonmano Granollers, on ha jugat 
fins al 2018, quan va marxar a Suècia –
ara juga al IFK Kristianstad. També és 
internacional amb la selecció absoluta.

LARA GONZÁLEZ 
I MARC CAÑELLAS
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El s. XIX, i filles de l’esperit de la il·lustra-
ció, les universitats populars van intentar 
bastir programes de formació permanent 
adaptats a les necessitats de l’alumnat de 
les classes populars. Són fruit i bressol de la 
nova pedagogia social que neix a inicis del 
s. XX com a resposta d’un moviment social 
i polític que es compromet en la generació 
d’espais de formació des de baix. Aquests 
espais van resultar de la combinació de dos 
impulsos: de la intel·lectualitat republica-
na i sectors actius i crítics del professorat; 
i de l’altíssima consideració de l’educació 
que tenia el moviment obrer en aquests 
moments fundacionals. Un bon programa 
estratègic, certament, en el temps present. 

A casa nostra, aquests espais es vehicula-
ran a través de les propostes dels Ateneus 
Populars. Tindrà expressions pedagògi-
ques articulades en el moviment d’escoles 
racionalistes –Ferrer i Guàrdia– i en l’intent 
d’unificar totes les expressions educatives 

NORBERT
FROUFE

Membre del Grup impulsor
de la UP de Caldes de Montbui

del país a través del Consell de l’Escola 
Nova Unificada. Catalunya, des de la seva 
pròpia i consistent tradició formativa s’in-
corpora a l’ús del terme Universitat Popu-
lar amb la creació de la Universitat Popular 
de Barcelona a inicis del període revoluci-
onari de 1936. Som hereus, amb modèstia 
i amb determinació, d’aquesta tradició. Per 
això volem treballar en el marc del lliure-
pensament i compartir el coneixement en 
clau d’alliberament personal i col·lectiu. 
I fer-ho construint comunitat.  Per a ser 
éssers humans lliures, forts i feliços. Apre-
nentatge, organització i comunitat, la trilo-
gia perdurable del mestre Clavé.

La UPCM, en tant que secció de l’Ate-
neu Centre Democràtic i Progressista, té 
la determinació d’unir formació, esperit 
associatiu i espai amable de trobada. És 
per això que treballem per la creació de 
comunitat i identitat col·lectiva. Aquesta 
voluntat es concreta en el propòsit actiu de 
construir claustre de professors i professo-
res i de socialitzar, tant com sigui possible, 
l’experiència formativa de l’alumnat tot 
compartint els continguts d’aprenentatge, 
d’una banda, i les activitats i l’experiència 
associativa de l’Ateneu, d’una altra.

Som Universitat Popular, som Ateneu

GRANOLLERS. El Circuit de Bar-
celona-Catalunya va acollir diu-
menge el Gran Premi d'Espanya 
de MotoGP amb els germans Marc 
i Àlex Márquez com a principals 
protagonistes. Marc Márquez es 
va emportar el triomf al Gran Pre-
mi de MotoGP gràcies, en part, 
a beneficiar-se d'una caiguda a 
l'inici de la cursa en la qual es van 
veure involucrats Jorge Lorenzo, 
Andrea Dovizioso, Valentino Rossi 
i Maverick Viñales. 

Aquesta és la segona victòria 
del pilot de Repsol Honda al Cir-
cuit de Montmeló competint en la 
màxima categoria de motociclis-
me: la primera la va aconseguir 
l'any 2014. I és, a més, el seu quart 
triomf de la temporada –d'un 
total de set curses disputades–, 
que se suma al del Gran Premi de 
l'Argentina, el de França i el d'Es-
panya. D'aquesta manera, el pilot 
de Cervera continua com a líder 
indiscutible del Mundial de Moto-
ciclisme –ara amb 140 punts– i es 

circuit

MOTOCICLISME | MotoGP  EL TRO DE CERVERA VA SER EL VENCEDOR EN LA CATEGORIA REINA, MENTRE QUE EL SEU GERMÀ ES VA IMPOSAR EN LA CATEGORIA DE MOTO2

Márquez guanya el GP del Circuit, que
creix en espectadors respecte al 2018

distancia de 37 respecte a Andrea 
Dovizioso.

Per la seva banda, el seu germà, 
Àlex Márquez, es va imposar en la 
categoria de Moto2 dos anys des-
prés del seu últim triomf a Mont-

meló, i es posa líder del Mundial.
D'altra banda, el pilot de Grano-

llers Aleix Espargaró va haver de 
ser retirat en llitera per una dura 
caiguda en un xoc amb Bradley 
Smith, durant la segona volta de la 

cursa, mentre que l'altra cara de 
la moneda va ser la del seu germà, 
Pol, que va assolir una bona sete-
na posició, el seu segon millor re-
gistre de la temporada –en el Gran 
Premi de França va ser sisè–. Amb 

aquest resultat, Pol continua novè 
a la classificació general, ara amb 
47 punts, a només 1 del vuitè, el 
japonès Nakagami. Aleix Esparga-
ró, per la seva banda, en té 27 i és 
tretzè al Mundial.

El podi del Gran Premi d'Espa-
nya de MotoGP el van tancar Fabio 
Quartararo –segon– i Danilo Pe-
trucci –tercer–. Quartararo havia 
fet la pole position un dia abans, 
superant Márquez per només 15 
mil·lèsimes.

Increment d'espectadors
Les instal·lacions del Circuit han 
guanyat uns 1.000 espectadors 
respecte a l’edició de l’any pas-
sat: enguany, l’assistència ha es-
tat de 91.734 aficionats durant 
el dia de la cursa pels 90.537 del 
GP del 2018. També ha pujat el 
nombre d’espectadors totals du-
rant els tres dies de competició: 
dels 155.401 de l’any anterior 
s’ha passat als 157.827, segons 
apunten des del Circuit. Tot i això, 
aquestes dades continuen lluny 
de la mitjana de 100.000 usuaris 
durant el dia de la cursa de no fa 
gaires anys.

El pròxim GP es disputarà a As-
sen, als Països Baixos, del 28 al 30 
de juny.  nil artiaga

CAP DE CURSA  Marc Márquez es va mantenir líder del Gran Premi des de bon començament
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ae carles vallbona
VOLEIBOL  VAN CAURE ELIMINADES EN ELS QUARTS DE FINAL

El cadet del Vallbona és vuitè d'Espanya
L'equip de voleibol cadet A de l'Associació Esportiva Carles Vallbona va 
acabar entre els vuit millors conjunts d'Espanya, en caure eliminat a la 
ronda dels quarts de final del campionat estatal que es va disputar la  
setmana passada a Almeria, on van competir 32 equips. Les noies d'Aitor 
Pinyol van fer un gran paper a la fase de grups, aconseguint un ple de 
victòries. No obstant això, van caure a la ronda dels quarts de final contra 
el Calasancias gallec; de manera que van haver de disputar els partits 
per definir les posicions entre la cinquena i la vuitena. Llavors, van perdre 
contra el Sant Cugat i el Rivas madrileny, i van quedar vuitenes.

Fènix

EQUIP SUB-17  Els granollerins van perdre la final per 34 a 0

L’equip de futbol flag del Fènix 
Vallès ha quedat subcampió d’Es-
panya en la categoria Sub-17, en 
la seva primera participació en el 
Campionat Estatal. El conjunt va-
llesà va perdre la final contra el 
Blackdemonds, amb un contun-
dent resultat de 34 a 0. Tanmateix, 
els granollerins havien superat 

abans la fase de grups amb dues 
victòries –contra Osos Rivas per 
63 a 0, i contra Templars per 34 
a 13–; i amb una derrota, precisa-
ment contra Blackdemonds (41-
0). A les semifinals van superar el 
Templars també 13 a 34. El torneig  
es va celebrar el cap de setmana 
passat a Calatayud. (Aragó). 

FUTBOL FLAG  PRIMERA PARTICIPACIÓ EN UN TORNEIG ESTATAL

El Fènix Sub-17 queda segon 
en el campionat estatal

NATACIÓ  VA SER PRIMER EN EL CAMPIONAT DE CATALUNYA

GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers es va proclamar campió en 
aigües obertes en el Campionat 
de Catalunya que es va disputar 
a l'Estany de Banyoles. El club 
va aconseguir tres medalles: Es-

tel Xuan –or en infantil–, Palmira 
Chaparro –plata en categoria ab-
soluta–; i el club va ser campió 
en relleu mixt 4x1250, amb els 
nedadors Lluís Escrits, Lluïsa Mar, 
Estel Xuan i Albert Hernández. 

El CNG, campió en aigües obertes

GRANOLLERS. El central veterà del 
Fraikin Balonmano Granollers Ál-
varo Ferrer, de 37 anys, va anunci-
ar dilluns que abandona l'handbol 
professional. Ferrer ho deixa per 
motius familiars i laborals: “Es 
fa difícil poder estar pels meus 
fills mentre s’està competint”, 
assegurava. I, d’altra banda, expli-
cava que vol tenir més temps per 
dedicar-se a l’àmbit polític, ja que 
tornarà a ser regidor d’Esports de 
Granollers amb el PSC durant el 
nou mandat que acaba d’arrencar.

El central granollerí va voler 
mostrar el seu agraïment al club i 
a tots els entrenadors que ha tin-
gut durant l'etapa com a jugador.

Mitja vida al club
Álvaro Ferrer ha defensat durant 
15 anys la samarreta del BMG –i 
va arribar a ser capità del pri-
mer equip–. “Em quedo amb tot 
el que he pogut viure, amb les 

nil artiaga

HANDBOL  ES VOL CENTRAR EN LA POLÍTICA COM A REGIDOR D'ESPORTS I EN LA FAMÍLIA

Álvaro Ferrer deixa l'handbol 
després de 15 anys al BMG

amistats que he fet i amb tot el 
que envolta el món de l’hand-
bol, més que amb els títols i els 
premis”, deia Ferrer, molt emo-
cionat durant la roda de premsa 
de comiat al Palau. A més, ha dis-
putat més de 400 partits a la lliga 
Asobal; i ha jugat a l'Ademar León, 

Atlético de Madrid, Oporto, Han-
nover i BM Aragón. 

El president del BMG, Josep Pu-
jadas, va voler fer entrega a Ferrer 
d'una fotografia i una samarreta 
del 75è aniversari del club com 
a record i com a mostra d’agraï-
ment.  nil artiaga

COMIAT  El jugador del Fraikin BMG es va acomiadar al Palau d'Esports

300 ASSISTENTS A 
LA FESTA DEL FUTBOL 
DEL VALLÈS ORIENTAL

El camp de futbol municipal de Corró d'Avall va acollir dissabte la tercera edició de 
la Festa del Futbol del Vallès Oriental. Unes 300 persones van presenciar l'esde-
veniment, que va acollir dos partits amistosos. D'una banda, la selecció femenina, 
formada per jugadores de la comarca, es va imposar al Terrassa CF per 3 gols a 
1. D'altra banda, la selecció masculina comarcal es va enfrontar a un combinat de 
Tercera Divisió, que es va acabar emportant el triomf per 2 gols a 3.

marlon cátedra

FUTBOL  LA SELECCIÓ FEMENINA DE LA COMARCA VA GUANYAR, PERÒ LA MASCULINA VA PERDRE

Alta representació 
del CN Granollers a 
l'Europeu Júnior

Tres plates per 
a Conesa amb la 
selecció espanyola

La patinadora Sira 
Bella és campiona 
de Catalunya 

El CNG compta amb quatre ne-
dadores a l'Europeu Júnior de 
natació artística de Praga. Mireia 
Hernández, Martina Coronado, 
Judith Calvo i Clàudia Julià són els 
quatre noms del club granollerí, 
l'entitat amb més representació a 
l'equip espanyol, que competirà 
en equip i combo. A més, Hernán-
dez també ho farà en solo i duet. 

La nedadora d'artística del Club 
Natació Granollers (CNG) Abril 
Conesa va competir amb la selec-
ció espanyola absoluta a la Super 
Final FINA World Series, que es 
va disputar a Budapest. Conesa 
va pujar en tres ocasions al podi 
per a recollir la medalla de plata, 
en les modalitats d'equip tècnic, 
equip lliure i highlights. 

La patinadora granollerina Sira 
Bella –del CP Parets– va obtenir la 
medalla d'or en el Campionat de 
Catalunya –disputat a Mollerus-
sa–, en la categoria cadet, amb un 
total de 105,39 punts. Bella s'ha-
via proclamat anteriorment cam-
piona de Barcelona en la mateixa 
categoria a la competició de Sant 
Vicenç de Montalt. 
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CULTURA
Alfons Bertran al MiramecresEl festival dels més menuts
El jazz serà el protagonista del proper 
concert del cicle del restaurant Mirallet –el 
Miramecres–. El directe anirà a càrrec del 
bateria Alfons Bertran i el vibràfon Andreu 
Vilar, uns habituals del Miramecres.

El Musik N Viu Kids, la versió familiar del festival estiuenc 
de Granollers, va omplir dissabte la plaça de la Porxada, amb 
l'actuació de Lali BeGood, i tallers previs amb els timbalers 
de la colla de jove de Diables i l'Aula de Música L'Orquestra. 
El Musik N Viu per a públic jove i adult començarà dissabte 29.

Les orquestres de 
l'EMM, a les places

Lletra Estesa tanca 
el cicle amb una 
revisió de la cançó 
catalana històrica

Divendres, les orquestres de cor-
da i de vent de grau professional 
de l'Escola Municipal de Música i 
Conservatori Josep M. Ruera ac-
tuaran a la plaça de la Porxada 
(19.30 h) i de l'Església (20 h), 
respectivament. A més, l'alumnat 
ha fet audicions durant tota la set-
mana i fins dimecres. 

El cicle literati al terrat de la bibli-
oteca de Can Pedrals –Lletra Es-
tesa– posarà el punt final a aques-
ta edició divendres (20 h) amb el 
concert de Refugi, amb el conegut 
bateria d'Els Pets, Joan Reig, a la 
veu, i Joan-Pau Chaves, al piano. 
Els dos músics proposen fer un 
repàs per la cançó catalana des 
d'una visió divulgativa basada en 
la selecció i la revisió de temes his-
tòrics. L'activitat és gratuïta però 
cal inscriure's a Can Pedrals. 

LITERATURA I MÚSICA

La nit més curta de l'any, la nit de 
Sant Joan, se celebrarà diumenge 
en diversos punts de Granollers i 
les Franqueses, en especial al bar-
ri de Can Bassa, l'únic de la ciutat 
que conserva foguera. Com cada 
any, la Flama del Canigó, encesa la 
nit anterior al cim de la muntanya 
del Canigó, recorrerà centenars de 
pobles de Catalunya per arribar a 
les 19 h a la plaça de la Porxada de 
Granollers i de l'Ajuntament de les 
Franqueses.

En el cas granollerí, la festa na-
cional dels Països Catalans està 
organitzada per Òmnium Cultu-
ral, qui amb els atletes del Club 
Atlètic Granollers, a les 19 h, durà 
la flama a la Porxada, on arriba-
rà acompanyada dels Engrallats, 
de la colla dels Xics. Després de 
la recollida de la flama per altres 
entitats, l'acte es clourà a partir 
de les 19.30 h amb l'actuació del 
tenor Ricard Torino i una sardana 
de germanor.

L'arribada a Corró d'Avall
A Corró d'Avall hi haurà l'anome-
nada foguera infernal, una activi-
tat dels diables Encendraires per 
acompanyar l'arribada de la Fla-
ma del Canigó (19 h) a la plaça de 
l'Ajuntament. La flama del Canigó 
arribarà des de la Garriga de la mà 
d'Òmnium Cultural i quedarà en-

La flama del Canigó, recollida per Òmnium, 
arribarà a la Porxada acompanyada dels Xics

arxiu

FOGUERA  Can Bassa és l'únic barri granollerí que conserva foguera

SANT JOAN  DIUMENGE GRANOLLERS ENCENDRÀ UNA ÚNICA FOGUERA A CAN BASSA, QUE CELEBRA LA FESTA MAJOR DE BARRI

Tot a punt per a la nit més curta
Els Encendraires cremaran a la foguera els 
xumets recollits pel Closquetes la Nit de Reis

cesa fins a l'encesa de la foguera, 
al voltant de les 23 h.

Com a novetat d'aquest any, els 
diables cremaran els xumets dels 
nens del poble que la Nit de Reis 
van entregar els seus xumets al 
Cabró i el Closquetes, les dues bès-
ties dels Encendraires, perquè els 
menuts ja no els necessiten. La fo-
guera començarà a cremar a les 23 
h i anirà acompanyada d'una traca 
i un petit castell de focs.

A Bellavista també hi haurà re-
vetlla. Serà a la plaça Major a par-

tir de les 18.30 h, amb animació 
infantil i una festa de l'escuma, 
seguida d'una botifarrada popular 
(21 h) i d'una sessió de discomò-
bil (22 h).

Teatre d'improvisació a Marata
D'altra banda, a Marata la revetlla 
de Sant Joan se celebrarà el dis-
sabte 22. Serà al voltant del Centre 
Cultural a partir de les 21.30 h, amb 
música i teatre d'improvisació, amb 
Impro Night Music, i un espectacle 
amb Rai Borrell i Roger Julià.  

n L'AV Can Bassa organitza la tradicional 
foguera popular al camp del costat del 
pavelló d'esports (22.30 h), una activitat 
que s'emmarca a les festes de Sant Joan 
del barri, i que anirà precedida d'una 
cercavila (22 h) i seguida del ball amb la 
copla Joan Manel Vera (23 h). Diumenge, 
però, la gresca començarà amb un cor-
reaigua (13 h) protagonitzat per la Gra-
nota de Can Bassa, que dilluns tornava 
als barris després d'anys d'absència. Els 
més menuts també podran gaudir a les 
18 h d'un berenar infantil i cucanya.

La festa de Can Bassa, però, co-
mençarà dijous a la tarda. Divendres 
comptarà amb un correbars (11 h), la 
traca inicial (20 h) i l'actuació de L@s 
Nuevas Implicad@s (21.15 h). Dissab-
te, s'encetarà amb el concurs d'ocells 
(9 h) i continuarà amb la festa de l'es-
cuma (13.30 h) i un espectacle d'ani-
mació familiar (18 h). A la nit, després 
d'un sopar popular (21.30 h), el ball 
comptarà amb el Duo Blue Maresme.

D'altra banda, el barri de l'Hostal 
també farà revetlla a la plaça del Lle-
doner, tot i que l'avançarà a dissabte 
(22 h), amb ball i coca.

MÉS ACTIVITATS A LA 
GRESCA ESTIUENCA 
DE CAN BASSA
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El cicle de cinema a la fresca Cine-
mafreshhh! va sumant, any rere 
any, nous espais i entitats implica-
des. Enguany, la novetat arriba de la 
mà de les col·laboracions del Teatre 
Auditori de Granollers (TAG), la So-
cietat Coral Amics de la Unió i VOTV, 
que projectaran al Parc de Ponent 
West side story (18 de juliol), el 
musical que la coral va representar 
al TAG i que la televisió pública va 
registrar. De fet, el Parc de Ponent 
s'estrena com a escenari del cicle i 
acollirà també, el divendres 28 de 
juny, la projecció de Liceu a la fres-
ca, amb l'òpera Tosca de Puccini.

Amb aquestes novetats el cicle 
que se celebra des de fa 7 anys al 
parc Torras Villà va presentar-se 
dimecres a Ponent. La regidora de 
Cultura, Maria Villegas, agraïa el li-
deratge de l'AC i el cinema Edison 
en l'organització del Cinemafres-
hhh! i recordava que justament fa 
mig any que l'Edison es va inaugu-
rar. L'alcalde, Josep Mayoral, recor-
dava la inauguració de la interven-

El parc de Ponent rep el Cinemafreshhh! 
per primer cop amb òpera i un musical

m.e.

CINEMA  LA SETENA EDICIÓ DEL CICLE DE CINEMA A LA FRESCA PROJECTARÀ AL TORRAS VILLÀ 'CAMPEONES' I 'E.T.', ENTRE D'ALTRES

PRESENTACIÓ  Teresa Llobet, Mayoral, Villegas i Botey, al parc de Ponent

Charansonnet 
encara la recta 
final del darrer film 
'Terra de telers'
GRANOLLERS. El director i actor 
granollerí Joan Frank Charanson-
net ha acabat dimecres el rodatge 
del seu darrer film, Terra de telers, 
a la Colònia Vidal, al Berguedà. Es 
tracta d'una pel·lícula històrica 
que recorre episodis importants 
de la història del país amb la trans-
formació social i econòmica com a 
fil conductor, des dels temps de la 
República i fins al tancament de 
les fàbriques tèxtils als any 80. Se-
gons explica el director Joan Frank 
Charansonnet “l'objectiu és que 
els espectadors coneguin com 
es vivia en una colònia a través 
dels ulls de la família protago-
nista i especialment de la Julie-
ta, que amb sis anys començarà 
a viure a la colònia i hi passarà 
la resta de la seva vida". Entre 
els actors de la pel·lícula, hi ha el 
mateix Charansonnet, així com 
Ramon Godino, Miquel Sitjar, Joan 
Massotkleiner, Queralt Albinyana, 
Dani Bernabé i una quarantena 
més, i uns 150 figurants. i

NOVA PEL·LÍCULA

ció pòstuma de Jordi Benito al llac 
de Ponent fa un any i com llavors 
el consistori es va comprometre a 
portar activitats musicals a l'espai.

Lambert Botey, del Cineclub de 
l'AC, repassava les cinc pel·lícules 
"fàcils, adreçades a tothom", 
que es podran veure al parc Tor-
ras Villà i, una d'elles, a la piscina 

exterior del Club Natació Grano-
llers (CNG), en el marc d'una col-
laboració iniciada l'any passat.

El 2 de juliol Torras Villà acolli-
rà Campeones de Javier Fesser, una 
comèdia sobre la discapacitat in-
tel·lectual, i el 9 de juliol, El Gran 
Showman de Michael Gracey, "un 
dels grans musicals dels últims 

temps", apuntava Botey.
El 12 de juliol hi haurà una ses-

sió de curtmetratges fantàstics i 
de terror a Roca Umbert i gràci-
es a la col·laboració del col·lectiu 
Fantastik Granollers.

El 16 de juliol arribarà l'habitu-
al film clàssic del Cinemafreshhh!, 
en aquest cas la mítica pel·lícula 
d'Steven Spielberg E.T. El extrater-
restre. "Els més joves que només 
l'han vist en pantalla petita, 
tindran l'oportunitat de veure'l 
al cinema". L'última projecció al 
Torras Villà serà el 23 de juliol 
amb Jurassic World: El reino caído.

El cicle es traslladarà el 25 de 
juliol al CNG, on es clourà, amb la 
projecció del film d'animació Coco, 
que serà gratuït per a socis del club 
i de l'AC, però tindrà una entrada 
de 2 euros per a la resta de públic, i 
3,5 amb dret a bany a la piscina. La 
resta de passis són gratuïts, però hi 
ha opcional el lloguer de gandules 
per 3 euros. A més, també hi haurà 
servei de bar a càrrec de Can60. i
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El Consell Nacional de la Cultura 
i les Arts (ConCa) presentava di-
vendres a Roca Umbert de Grano-
llers l'Estudi de l'oferta educativa 
no formal en l'àmbit artístic a Ca-
talunya que, entre altres aspectes, 
censa aquest tipus d'activitats i 
permet veure com el Vallès Orien-
tal és la quarta comarca del país 
amb més entitats que ofereixen 
formació artística.

De fet, el Vallès Oriental se si-
tua entre el grup de municipis del 
tercer nivell –entre 100 i 2.000 
entitats–, després del Barcelonès, 
i el Maresme i el Vallès Occidental. 
A diferència d'altres comarques, 
manté una bona posició si es fa un 
mostreig proporcional respecte a 
la població. A més, els estudis més 
representats tenen a veure amb la 
música, la dansa –sobretot–, i l'art 
dramàtic.

Segons l'educadora i membre 
del plenari del ConCa, Mercè Gis-
bert, assegurava que aquestes, així 
com les d'arts plàstiques, són les 
formacions no formals –és a dir, 
que no tenen una certificació ofi-
cial– més habituals al país, mentre 
que el circ tenia menys presència. 
En total, l'estudi documenta 3.000 
activitats de les 5.000 que calcula 
que existeixen arreu del territori.

Tant Gisbert com el president 
del ConCa, Carles Duarte, es van 
desplaçar a Granollers per "rebre 
el contrapunt des del territori 
de què passa i quines mancan-
ces hi ha". Amb tot, la resposta a 
la convocatòria va ser minsa, amb 
una dotzena d'assistents, la majo-
ria de Granollers.

Per dinamitzar la trobada entre 
l'ens de la Generalitat i els respon-
sables de projectes culturals pú-

FORMACIÓ  EL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I LES ARTS DE LA GENERALITAT INICIA A GRANOLLERS LES PRESENTACIONS DEL SEU DARRER ESTUDI

m.e.

TROBADA  El periodista Eloi Vila va dinamitzar la trobada entre representants del ConCa i agents del territori

blics i privats es va comptar amb 
el periodista Eloi Vila, que cons-
tatava com en el sector privat "el 
funcionament depèn sovint de 
la sensibilitat de les persones 
concretes" que hi impulsen.

Amb tot, el president del Con-
Ca defensava la importància dels 
ensenyaments no formals, "com 
a part de l'educació integral de 
la persona. Cada cop es valoren 
més les actituds i no tant els tí-
tols", concloïa.

A l'estudi s'ha fet evident que a 
la gent li agrada desenvolupar la 
seva faceta artística de múltiples 
maneres i, per tant, el ConCa vol 
repensar si l'oferta existent és su-
ficient per cobrir les necessitats 
de la població, i com els camins es 
poden diversificar entre educació 
formal i no formal, així com pro-
curar una equitat arreu del terri-
tori català. i m.e.

El Vallès Oriental és la quarta comarca 
amb més entitats que fan formació artística

Entre els assistents hi havia la directora i cofundadora de l'escola de teatre 
Arsènic Espai de Creació, Marta G. Otín, i el cap de Serveis a les persones de 
l'Ajuntament de Granollers, Albert Soler, que van protagonitzar un debat sobre 
la relació entre el sector públic i el privat. Otín reclamava a l'administració que 
compti amb els agents privats de la ciutat a l'hora de programar tallers, per 
exemple. A les arts escèniques els cicles formatius són tots privats, a excepció d'un 
espai municipal a Lleida, i, per tant, "sovint els sous no donen ni per a preus 
assequibles", lamentava Otín, qui assegura que les dificultats dels alumnes per 
continuar també posa en perill l'escola. La professora d'art dramàtic considera 
que les institucions "podrien ajudar subvencionant directament els alumnes".

Tot i la inexistència actual d'aquestes ajudes, la regidora Alba Barnusell  
fins i tot es mostrava favorable a "concertar places amb entitats privades  
d'ensenyaments artístics, no només a la ciutat sinó a la comarca". I afegia, 
però: "els ajuntament necessitem un suport de país, no només econòmic,  
sinó d'assessorament, amb directrius" del govern català.

Per la seva banda, Soler lamentava que l'oferta extraescolar no arriba a  
tothom, malgrat que el consistori ha emprès programes sobretot adreçats a  
adolescents. "Els equipaments culturals s'han d'entendre com a juvenils,  
com el Gra. I cal intentar posar en contacte els joves amb les entitats perquè  
participin a la vida cultural, social i política de la ciutat", considerava.

Debat de la relació públicoprivada

Programes locals

En els dos anys i mig del progra-
ma d'extraescolars Etcètera s’han fet 
cinc edicions semestrals dels cicles 
de tallers pels quals han passat 509 
adolescents, que suposen el 17% dels 
joves d'aquesta franja d'edat de la ciu-
tat. Segons l'Ajuntament, les enquestes 
a l'alumnat han recollit un alt grau de 
satisfacció. S’han creat nous tallers en 
l’àmbit artístic, però també esportiu 
o tecnològic, amb el club de makers. 
Aquesta oferta compta amb un fort 
component descentralitzat, fent-los 
en ocasions a mida, en equipaments de 
barris específics, anomenats Binomis, 
ja que aquests espais ofereixen dos 
moments diferents, un primer d’acom-
panyament escolar i un segon de tre-
ball sobre els seus interessos, com les 
cultures urbanes i l’esport.

L’Etcètera és una proposta em-
marcada en el programa municipal 
d’educació a temps complet Adoles-
cències360, que posa l'accent en la im-
portància del temps lliure com a temps 
educatiu per millorar l’accés a noves 
oportunitats educatives amb equitat, 
sense exclusions, on cada persona 
construeixi el seu propi itinerari vital, 
per tal de connectar l’educació i els 
aprenentatges entre el temps lectiu i no 
lectiu. L’Ajuntament de Granollers està 
adherit a l’Aliança Educació 360 que 
impulsen la Diputació de Barcelona, la 
Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya i la Fundació 
Jaume Bofill (www.educacio360.cat).

Dilluns, la sala Obert del Teatre Au-
ditori de Granollers acollia la cloenda 
de l'Etcètera, amb un audiovisual que 
mostra del treball dels cursos i la po-
sada en escena del musical We will 
rock you, a càrrec d'una trentena de 
participants al taller Fem un Musical.

MIG MILER DE JOVES 
HAN PARTICIPAT EN 
CURSOS DE L'ETCÈTERA
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El premi de pintura Paco Merino 
arriba a la 14a edició consolidat 
i manté la dotació econòmica de 
2.500 euros –incrementada l'any 
passat en 500–. Els únics canvis en 
la convocatòria d'enguany és que 
l'exposició de les obres finalistes no 
coincidirà amb el veredicte, per tal 
de donar més temps a l'artista gua-
nyador per ser-hi present, segons 
explicava Josep M. Farnés, membre 
del grup Pro Art Paco Merino i se-
cretari del jurat del premi.

De fet, l'altre canvi té a veure 
amb el jurat, que incorpora el dis-
senyador d'interiors Kiku Mena 
i la galerista i comissària d'expo-
sicion Cristina Requena per subs-
tituir les baixes de Pere Salinas i 
Anna Estany. S'hi mantenen l'ar-
tista Lluís Estopiñan, la tècnica del 
Museu Glòria Fusté i el crític d'art 
i comissari Frederic Montornès.

El grup Pro Art Paco Merino, 
constituït a finals de 2002 i impulsor 

del certamen pictòric, va voler amb 
aquest premi retre un homenatge 
a Paco Merino (1948-2004), un ar-
tista autodidacte i versàtil, així com 
donar suport a artistes emergents.

El certamen és obert a tots els 
artistes que ho desitgin, tant indi-
vidualment com col·lectivament, a 
partir de 18 anys. S'hi pot presen-
tar una obra per autor o col·lectiu, 
i la temàtica i la tècnica són lliures. 
La dimensió de l'obra no pot ultra-
passar els 100 cm en el costat més 
llarg –i viatjarà a compte i risc de 
l'autor–. Per concursar cal presen-
tar la imatge per correu a premi-
pacomerino@gmail.com, amb la 
informació del títol, tècnica, dimen-
sions i suport i les dades de l'autor.

Les obres seleccionades s'expo-
saran del 4 de novembre al 7 de 
desembre de 2018 a La Gralla, i el 
veredicte es donarà a conèixer el 
12 de novembre amb la inaugura-
ció oficial de la mostra.   m.e.

EL GUARDÓ CADA ANY TÉ MÉS PARTICIPACIÓ

El premi de pintura Paco 
Merino renova el jurat i manté 
la dotació de 2.500 euros

L’artista Núria Mora està pintant, 
des de dimecres, un nou mural a 
la ciutat, concretament a la cruï-
lla dels carrers Ramon Llull i Joan 
Prim. Abans d'iniciar l'obra, Mora 
va participar divendres en una ac-
ció comunitària que pretenia inter-
pel·lar la ciutadania sobre què els 
suggereix el concepte de cruïlla. 
Divendres, doncs, un actor i una 
actriu caracteritzats de metges es-
trambòtics van proposar a grans 
i petits respondre les preguntes 

d’un qüestionari gegant per tal 
d’arribar a un diagnòstic compartit 
sobre quina és la idea que es té de 
les cruïlles. De fet, en el marc de la 
Fira de l’Ascensió, més de 60 per-
sones ja van explicar la seva idea 
sobre el concepte de cruïlla.

Les idees i reflexions aportades 
han servit a Núria Mora per a ins-
pirar-se per pintar el mur situat 
en una cruïlla important de la ciu-
tat, i que divendres es podrà veu-
re amb el mural enllestit.  

Núria Mora pinta el nou 
projecte de Murs que parlen

ART  ELS DOS ARTISTES VAN ENCETAR DIMARTS EL CICLE DIÀLEGS A ROCA UMBERT

La llum a l'obra d'Estopiñan i Bou
Roca Umbert estrenava dimarts 
un nou cicle de diàlegs artístics 
que, amb el títol Gandulegem, pro-
posa una trobada a l'aire lliure 
a la plaça entre Dents de Serra i 
Arsènic. Per encetar la proposta, 
hi convidava el pintor Lluís Esto-
piñan i l'artista de les bombolles 
Pep Bou. Ambdós reflexionaven 
sobre la incidència de la llum a 
la seva obra i Bou recordava que, 
quan "la bombolla vola a l'ex-
terior, és quan té més colors, 
els de l'arc de Sant Martí". En 
aquest aspecte, l'obra de Bou es 
lliga amb la d'Estopiñan, en es-
pecial l'obra La pell de l'aigua, en 
què l'artista granollerí va treba-
llar a través dels reflexos del llac 
del parc de Ponent, "on es veu la 
realitat de diferents maneres. 

Així, mostro com la fotografia, 
que la gent considera real, no 
ho és tant, i com la matèria pic-
tòrica abstracta crea una reali-

m.e.

DIÀLEG  Després de la conversa, Pep Bou va exhibir les seves bombolles

tat", reivindica el pintor.
Avui, dijous (19.30 h), Roca Um-

bert continuarà gandulejant amb 
Eulàlia Valldosera i Neus Masdeu.  
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 20 al diumenge 23 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

30º 18º 28º 18º 29º 17º 30º 17º

LES FRANQUESES. Les parròquies 
de Santa Eulàlia de Corró d'Avall i 
de Sant Mamet de Corró d'Amunt 
estan ultimant els detalls per a la 
celebració del Corpus 2019, diu-
menge. Les activitats són obertes 
i els organitzadors conviden tots 
els veïns que ho vulguin a parti-
cipar en l'elaboració de les tradi-
cionals catifes de flors, una tra-
dició centenària recuperada als 
pobles fa uns anys. A Corró d'Avall 
l'activitat està organitzada per la 
parròquia i l'Agrupació Santa Eu-
làlia des de fa més d'una vintena 

d'anys. L'elaboració de catifes 
amb flors naturals començarà a 
partir de les 6 h davant l'església 
de Santa Eulàlia de Mèrida, i a les 
12 h hi haurà la missa solemne 
del Corpus. En acabat començarà 
la processó del Santíssim Sacra-
ment, que recorrerà els carrers 
del poble.

A Corró d'Amunt, en canvi, l'ac-
tivitat està organitzada per la 
parròquia i els Catifaires de Corró 
d'Amunt. En aquest cas, els veïns 
començaran a recollir les flors 
naturals pel poble a quarts de set 

TRADICIÓ  LES PARRÒQUIES DE SANTA EULÀLIA I SANT MAMET PARTICIPEN A LA FESTA

Corró desplegarà diumenge 
les catifes florals de Corpus

GOSPEL PROJECT 
OMPLE EL CASINO 
EN LA SEVA ESTRENA

El primer Gospel Day del Casino de Granollers va ser un èxit absolut, amb unes 700 
persones implicades i uns 1.700 quilos de menjar recollits –es demanaven ali-
ments en concepte d'entrada– que es destinaran al Grup de Projecció, una entitat 
del barri del Clot de Barcelona que atén una cinquantena de famílies en situació 
de vulnerabilitat. A més, la jornada, que s'iniciava amb un taller de gospel obert a 
totes les edats, va servir també per presentar la formació Gospel Project, dirigida 
per Moisès Sala i amb seu al Casino, que va començar a assajar el setembre pas-
sat. El nou cor de gospel granollerí va compartir escenari al pati del Casino amb 
The Gospel Viiu Choir, que també dirigeix el mateix Sala..

toni torrillas

MÚSICA  LA JORNADA SOLIDÀRIA VA ACONSEGUIR APLEGAR 1.700 QUILOS DE MENJAR

del matí, per acabar dirigint-se a 
l'entorn de l'església de Sant Ma-
met per a la confecció de catifes a 
partir de les 9 h. Els dissenys ca-
tifaires estaran completats abans 
de la missa, que serà a les 12.30 h.

A banda dels elements florals i 
vegetals, les catifes es completen 
amb sanefes que sovint estan fetes 
amb elements diversos, com marro 
de cafè, arròs, closques de pinyons 
i altres elements també naturals. 
De fet, part del material es compra 
amb els diners recollits a les cara-
melles de Setmana Santa.  x.l.
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Taller de dibuix amb microscopi
En el marc del cicle de tallers Dibuixem la natura, 
el Museu de Ciències Naturals de Granollers 
organitza dijous (17 h) una sessió per dibuixar 
les molses a través de la observació amb el 
microscopi. La sessió, de 2 hores, val 15 euros.

La cirera primerenca, producte típic de l’horta calderina, és la inspiració  
d'activitats que fusionen gastronomia i actuacions musicals en directe durant 
tot aquest juny i part de juliol. Restaurants, fleques, pastisseries, gelateries i 
enoteques s’afegeixen a la celebració amb degustacions de plats, dolços i licors 
inspirats en la cirera en el marc de la 16a edició de les Jornades Gastronòmiques  
de les Cireres. Fins al 8 de juliol, els diferents restaurants ofereixen sopars 
concert amenitzats amb grups de música de la zona. Es tocaran estils de música 
per a tots els gustos: jazz, blues, gospel, rithm&soul, flamenco chill, pop-folk 
acústic, pop-rock, country, música eclèctica, clàssica i cançons d'ara i sempre. 
Precisament avui, dijous (21.30 h), el combo modern de l'Escola Municipal de 
Música Joan Balls actuarà a la terrassa del Rosset, mentre que diumenge (21.30 
h) el Balneari Broquetas acollirà l'actuació del trio de música clàssica Bosch - 
Carreras - González.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 20
17 h Auditori de l'EMM Claudi Arimany
Audicions de finals de curs
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Juguem amb aigua
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Preparem les vacances
DIVENDRES, 21
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada i jocs
19 h Zona Esportiva de Llerona
Cloenda de temporada del CE Llerona
DISSABTE, 22
21.30 h Centre Cultural de Marata
Sant Joan a Marata. Amb música i 
teatre d'improvisació
DIUMENGE, 23
6 h Església de Santa Eulàlia 
de Corró d'Avall 
Corpus. Inici de la confecció de 
les catifes i a les 12 h missa solemne i 
processó pels carrers
9 h Església de Sant Mamet 
de Corró d'Amunt
Corpus. Confecció de les catifes i 
a les 12.30 h missa
19 h Plaça de l'Ajuntament
Recepció de la Flama del Canigó
23 h Plaça de l'Ajuntament
Foguera infernal de Sant Joan
DIMARTS, 25
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de cuina i sopar 
de tancament de curs

ajuntament

DIJOUS, 20
18 h Centre cívic Can Gili
Jocs a les places
18.15 h Centre cívic Can Bassa
Festes del barri de Can Bassa 
amb motiu de Sant Joan
19 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició Agustí 
Centelles. Una crònica fotogràfica dels 
anys 30, a càrrec de Núria F. Rius
19.30 h Roca Umbert
Gandulegem amb Eulàlia Valldosera i 
Neus Masdeu
20 h Cinema Edison
La última locura de Clare Darling
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència El tarot i la seva dimensió 
artística, a càrrec de Núria Pujolàs
DIVENDRES, 21
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans. Tot el dia
11 h Festa del barri de Can Bassa
Correbars amb Quilombo percusión
17 h La Troca. Roca Umbert
Conferència sobre dansa, a càrrec de 
Núria Escrig i organitzada per la UPG
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans
18.30 h La Troca. Roca Umbert
Conferència sobre créixer, potenciar 
les habilitats en l'autoconeixement  
19 h Cinema Edison
Larga vida y prosperidad de Ben Lewin
19.30 h Plaça de la Porxada
Orquestres a la fresca
20 h Plaça de l'Església
Orquestres a la fresca
20 h Can Bassa
Traca inicial de la festa del barri   
20 h Biblioteca Can Pedrals
Cicle Lletra Estesa. Concert de Refugi
21.15 h Plaça Joan Oliver
Espectacle Mamá quiero ser artista 
amb Las nuevas implicadas
21.30 h Cinema Edison

AGENDA

Els restauradors calderins 
reinventen la cirera local

Ajuntament de Granollers 
El Granollers de 1979. Exposició 
de l'AMGr amb motiu del Dia 
Internacional dels Arxius. Fins  
al 2 d'agost
Museu de Granollers 
Agustí Centelles. Una crònica 
fotogràfica. Anys 30. Fins al 23 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
Can Jonch
I tu, balles amb violència? del Centre 

La última locura de Clare Darling
DISSABTE, 22
8 h Av. Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Parc Firal 
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes). Fins les 14 h
9 h Pavelló municipal de Can Bassa
Torneig de fútbol
9 h Plaça de Josep Maluquer
Fira de Brocanters. Tot el dia
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Ass. d'Aturats
9 h Plaça de la Corona
Mercat del dissabte. Matí
9 h Plaça Joan Oliver
Concurs d'ocells
10 h Plaça Lluís Perpinyà
Encats solidaris. Protectora Vilanimal
13.30 h Plaça Joan Oliver
Festa de l'escuma a Can Bassa
18 h Plaça Joan Oliver
Espectacle d'animació familiar
18 i 20.30 h Cinema Edison
La última locura de Clare Darling
21.30 h Can Bassa
Sopar popular
22 h Centre cívic Nord
Revetlla de l'Hostal
23 h Casino de Granollers
Festa de salsa i bachata
23.30 h Can Bassa
Ball popular amb el Duo blue Maresme 
DIUMENGE, 23
10 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà
13 h Plaça Joan Oliver
Correaigua amb la Granota 
de Can Bassa
18 h Plaça Joan Oliver
Berenar infantil i cucanya
19 h Cinema Edison
Larga vida y prosperidad de Ben Lewin
22 h Can Bassa
Cercavila de foc
22.30 h Casino
Gran revetlla de Sant Joan 

Obert Ponent. Fins al 21 de juny
Espai La Gralla
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.  
Fins al 8 de juliol 
Artemisia, art & tendències
Inauguració de la mostra 
Paraula i dibuix en harmonia, 
de Teresa Costa-Gramunt i 
Adelaida Murillo. Fins al juliol

DILLUNS, 24
13 h Centre cívic Can Bassa
Vermut de la tercera edat i del soci
17 h Centre cívic Can Bassa
24a Trobada de puntaires de Can Bassa
17.30 h Can Bassa
Mercat artesanal
20 h Plaça Joan Oliver 
Actuació dels cursos de l'institut Celestí 
Bellera i el centre cívic
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