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SENSIBILITZACIÓ
La Protectora d'Animals 
fa la caminada solidària 
en què vol trencar l'estigma 
del 'gos perillós'  8
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xavier solanas

Més de 3.000 persones van omplir la plaça 
per condemnar la sentència del judici de l'1-O

Les mobilitzacions de protesta i els talls a 
la C-17 i la ronda s'han anat succeint 4 a 6 i Edit.

La Porxada

CULTURA
El festival de fotografia, 
cinema i nous formats 
Panoràmic s'enceta 
avui tot 'mirant la lluna'  26

EDUCACIÓ
El Pereanton celebra 
el centenari amb mirada 
de futur i reivindica la 
música a la pedagogia  3

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

ho ha tornat a fer
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EN PORTADA

Pereanton, 
l'escola pública
centenària amb 
la vista al futur
Els actes de commemoració dels 100 
anys del centre reivindiquen el projecte 
educatiu vinculat a la música i s'obren 
al barri i al conjunt de la ciutat

GRANOLLERS. El 
19 d'octubre de 
1919 es va inau-
gurar la primera 

escola pública de nova construcció, 
l'actual Escola Pereanton, que ha 
emprès la commemoració del seu 
centenari. La directora del centre, 
Anna Farrés, explicava divendres 
com la celebració s'ha ideat a par-
tir de dues premisses: d'una ban-
da, amb "visió de futur, per expli-
car a la societat en quin moment 
està l'escola", i, de l'altra, amb un 
caràcter obert a la ciutat.

Així, el projecte musical que 
singularitza el centre estarà molt 
present en tot el programa d'actes 
que fins a l'any vinent ompliran 
l'agenda de l'escola i el barri. En 
aquest sentit, s'ha organitzat, en-
tre el març i el maig de l'any vinent, 
un cicle de concerts a la fresca al 
pati, que inclourà la participació de 
la Big Band de 6è amb la Big Band 
de Granollers al Festival de Jazz, un  
altre amb la participació del cor 
Veus i un amb la participació de 
l'alumnat de l'Escola Municipal 
de Música Josep M. Ruera. Prèvia-

ment, el 23 de novembre, l'escola 
organitza una jornada pedagògica 
sobre la importància de la música 
en el desenvolupament integral 
dels alumnes, que comptarà amb 
tallers musicals i la conferència de 
la professora de filosofia, escripto-
ra, curadora d'exposicions i disse-
nyadora de programes educatius 
Eulàlia Bosch, a la sala Tarafa. 

Joan Vidal, resident
Un altre dels projectes vinculats al 
centenari és Creadors en residència, 
que enguany durà al músic Joan Vi-
dal –un dels primers mestres de la 
big band de l'escola– a fer una resi-
dència artística entre febrer i març. 
"Li hem encarregat que s'amari 
de tot el que vegi i que ho plasmi 
en una partitura per ser inter-
pretada pels alumnes", explicava 
Farrés. Així, el 19 de juny serà el 
moment d'estrenar aquesta compo-
sició, en el concert espectacle cen-
tral del centenari, amb actuacions 
en directe de les corals, les big band 
i els grups instrumentals de l'escola.

També l'Ampa s'ha implicat en 
l'aniversari i ha encarregat una 

cantata amb lletra de Rosa Serra, 
sobre l'evolució i la història del 
Pereanton. A més, la comunitat 
educativa també vol implicar el 
barri a la celebració i, a través de 
les associacions de comerciants, 
els aparadors a la primavera esta-
ran dedicats a l'escola. 

A la presentació del centenari, 
dos alumnes de 5è, Xavi Hernàn-
dez, i de 6è, Helena Simpson, van 
explicar com també es farà un joc 
de preguntes musicals a través de 
Twitter i del blog de l'escola, a més 
de tallers musicals per a escolars 
de tota la ciutat que culminaran 
amb un concert a l'Edison. "Per-
què coneguin el nostre projecte 
i sàpiguen què se sent tocant  a 
la big band", deia l'Helena.

L'acte comptava també amb el 
director dels Serveis Territorials 
d'Ensenyament al Maresme i Va-
llès Oriental, Pere Masó, i l’alcalde 
de Granollers, Josep Mayoral, que 
elogiaven el projecte pedagògic 
del Pereanton, i els "milers de 
persones formades aquí que 
han marcat el ritme de la ciu-
tat", deia l'alcalde. i MONTSE ERAS

L'origen

Salvada del tancament

Pati L'any 1918, Genís Pereanton anunciava 
la donació de 100.000 pessetes per  
a la construcció dels Col·legis Nous,  
la primera escola pública de nova 
planta que es va construir a Granollers. 
Segurament, el seu nebot, el llavors 
alcalde Joan Montañà, va influir perquè 
l'oncle fes aquella aportació que va 
permetre edificar el centre en un solar 
que ocupava el claustre de l'antic 
convent de Sant Francesc. Inaugurada 
a finals de 1919, va anar canviant amb la 
història, amb la renovació pedagògica  
de la República –llavors, Escola Lluís 
Castellà– fins a la revolució industrial  
i els moviments migratoris, passant 
pel drama del bombardeig del 1938.

COINCIDINT AMB LA INAUGURACIÓ DE 
L'ESCOLA ARA FA 100 ANYS, DISSABTE
a les 12 h arrencarà el programa del 
centenari amb l'estrena del pati i una 
trobada de la comunitat educativa 
i antics alumnes i mestres, així com 
serà obert a la ciutadania en general.
El pati de la planta baixa, que s'ha 
reformat de manera integral  
per adaptar-lo a les necessitats  
pedagògiques del centre, acollirà una 
acció simbòlica amb l'alumne més 
petit i el més gran de l'escola  
–acompanyats de música per un 
mestre–, seguida dels parlaments 
amb un alumne de cada curs i la  
presència del conseller d'Educació  
de la Generalitat, Josep Bargalló.  
Seguidament, la Big Band de 5è  
actuarà i donarà pas a un piscolabis  
i a una visita per l'edifici.

Els anys 90 –recordava Mayoral– la 
Pereanton va estar a la llista d'escoles 
per tancar arran de la caiguda  
d'alumnat. Granollers, però, va voler 
mantenir un projecte educatiu al  
centre de la ciutat. A més, l'escola s'ha 
sabut singularitzar amb el projecte 
educatiu Música per a créixer.

m.e.

ACTES DEL CENTENARI  Anna Farrés, i els alumnes Xavi i Helena, van presentar el programa amb Masó i Mayoral
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Resposta de treballadors municipals
Des de dilluns, el col·lectiu de treballadors públics  
de Granollers per la Democràcia, constituït abans de 
l'1 d'octubre de fa dos anys, es concentren cada dia a 
les 12 h a la plaça de la Porxada per protestar contra 
la sentència del Tribunal Suprem.

La reacció ciutadana a la sentèn-
cia del judici de l'1-O no va trigar a 
palesar-se. Ja al migdia de dilluns, 
poques hores després de saber-se 
les altes penes per als presos po-
lítics, centenars de persones es 
concentraven a la Porxada i ini-
ciaven una marxa per l'avinguda 
Sant Esteve que arribava fins a la 
ronda Sud, que es tallava a l'altura 
del carrer Esteve Terrades. L'en-
demà, estudiants repetien el tall.

L'acte més multitudinari, però, 
es va viure novament a la plaça 
de la Porxada dilluns al vespre, 
quan més de 3.000 persones s'hi 
van trobar per condemnar la sen-
tència del Tribunal Suprem contra 
els líders polítics i socials de l'1-O. 
S'hi van poder sentir crits de No 
tenim por, Ho tornarem a fer i re-
clamant l'amnistia dels presos.

Representants de les entitats in-
dependentistes llegien un manifest 
en què asseguraven que "ens han 
condemnat a 99 anys i mig a tots 
i totes nosaltres", i agraïen la mo-
bilització ciutadana viscuda durant 
tota la jornada. I afegien: "Els con-
demnats són els pacífics, els que 
ens van permetre votar sobre la 
independència del nostre país. El 
Suprem ha condemnat 10 homes 
i dones a 100 anys de presó".

Seguidament els concentrats es 
manifestaven pels carrers de Grano-
llers, baixant per la carretera –An-

	CULTURALS
Moltes han manifestat el seu rebuig a 
la sentència i, fins i tot, equipaments 
–com el cinema Edison– i certamens 
–com el festival Panoràmic– han  
modificat l'agenda de dijous i divendres.

	ESPORTIVES
El primer comunicat va arribar del 
CNG, qui feia públic el suport a presos 
i familiars, i denunciava la manca de 
diàleg. El BMG es pronunciava més tard, 
i ha rebut els retrets d'alguns socis.

	SOCIALS
És difícil detallar totes les reaccions, 
que van des del món de comerç  
–Gran Centre– fins a la mobilitat  
–Comerç Pedala–, entre molts altres.

ENTITATS

COMUNICATS

xavier solanas

POLÍTICA I Reacció a la sentència  LA PORXADA ES VA OMPLIR PER RECLAMAR L'AMNISTIA I LA FI DE LA REPRESSIÓ

Concentracions, manifestacions 
i talls de vies contra la sentència

La Cambra de Comerç 
se suma al 'tsunami'
En l'àmbit econòmic, la delegació 
del Vallès Oriental de la Cambra de 
Comerç era l'entitat més matinera a 
donar suport a la resposta unitària 
d'institucions i ciutadania a la sen-
tència. La Cambra considera que "les 
persones condemnades van exercir 
drets fonamentals reconeguts a la 
Declaració Universal dels Drets Hu-
mans". Per la seva banda, Pimec tam-
bé mostrava la "preocupació per la 
desproporció de la sentència". Els 
sindicats majoritaris s'han adherit a 
un manifest de rebuig a la sentència.

El Casal del Mestre 
anima a mobilitzar-se
El Casal del Mestre ha emès un comuni-
tat per expressar "el més enèrgic des-
acord" amb la sentència, basada "en 
el càstig i la venjança". A més, alerta 
del "perill per a l'exercici de protes-
ta i manifestació", i anima la societat, 
i en especial la comunitat educativa, a 
participar a mobilitzacions.

selm Clavé– fins a la ronda Sud. La manifestació 
continuava pel Coll de la Manya, i a la nit va tallar 
una estona la C-17 –una via que al llarg del seu  
recorregut durant la setmana ha anat patint talls–.

Dilluns, a les Franqueses també es va fer una 

concentració –convocada pel mateix consistori–, 
al migdia davant de l'Ajuntament, i, al vespre, a la 
plaça de l'Espolsada, des d'on els concentrats van 
marxar fins a  l'Ajuntament, on es van llegir comu-
nicats de tots els presos polítics. i

SOCIETAT
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L'ANC i Òmnium han organitzat 
les anomenades Marxes per la Lli-
bertat com una de les respostes a 
la sentència. En total són 5 marxes 
d'uns 100 km que dimecres sorti-
en a peu des de Girona, Vic, Berga, 
Tàrrega i Tarragona, i que durant 
tres dies van fent camí fins a Bar-
celona, on confluiran divendres. 
La marxa de Vic travessarà avui, 
dijous, els municipis de les Fran-
queses i Granollers.

La marxa de Vic arrencava di-
mecres a les 9.30 h amb milers de 
persones, i va anar baixant a peu 
per la C-17 fins a la Garriga, on els 
caminaires feien nit després d'ha-
ver travessat pobles com Tona o 
Centelles, des d'on també van anar 
afegint-se nous participants.

Avui, dijous, la marxa es reprèn 
a la Garriga a les 7.30 h i baixarà 
per l'antiga N-152a. Travessarà 
Llerona i Corró d'Avall, on hi hau-
rà avituallaments, i al voltant de 
les 9.30 h arribarà a Can Mònic, 
a Granollers. Tot seguit avançarà 

a Sant Quirze del Vallès, on els ca-
minaires que ho vulguin passaran 
la segona nit juntament amb les 
persones que baixin de la columna 
de Berga. Finalment divendres, dia 
de vaga general, la marxa acabarà 
d'arribar fins a Barcelona, on es 
preveu una gran manifestació.

pel carrer Girona fins al Casino, on 
hi haurà un avituallament, i conti-
nuarà per l'avinguda Sant Esteve 
fins a la ronda Sud, on s'anirà a 
buscar novament la C-17 en direc-
ció Parets, on es preveu arribar 
cap a les 13.30 h.

Allà s'agafarà l'AP-7 per anar fins 

assemBlea

Reaccions a la sentència  MILERS DE PERSONES CAMINEN DES DE DIMECRES PER LA C-17 I PASSARAN PER L'AVINGUDA SANT ESTEVE

Una Marxa per la Llibertat sortida de Vic 
travessa avui les Franqueses i Granollers 

CAMINAIRES  Milers de persones sortien dimecres des de Vic a la C-17

Segons l'ANC i Òmnium, les Mar-
xes per la Llibertat són una respos-
ta de país davant de l’intent de l’Es-
tat espanyol de criminalitzar drets 
fonamentals, com el d’autodeter-
minació o el de manifestació. Per 
això, "gent molt diversa s’uneix 
per uns objectius comuns: la 
llibertat de les preses i presos 
polítics, el rebuig unànime a la 
repressió i la defensa del dret a 
l’autodeterminació". 

	ALEIX ESPARGARÓ
Hoy es un día triste!
És indiferent la ideologia 
política de cadascú; hi  
ha penes menors per a 
homicidis o violacions.

	VÍCTOR FONT
Molt d’acord amb el Club 
[parla del comunicat del 
FC Barcelona de dilluns] 
en la seva denúncia davant 
d’aquesta greu injustícia. 
Només votant resoldrem 
el conflicte.

	CHAKIR EL HOMRANI
Més de 3.000 persones hem 
omplert aquest vespre la 
Porxada. Perquè no podran 
empresonar les ànsies de 
llibertat i autodeterminació.

A TWITTER

n El conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, el granollerí Chakir El Hom-
rani, va afegir-se a la caminada dime-
cres als vespre al seu pas pel Figaró i 
fins a la Garriga. Està previst que avui 
també faci el tram entre la Garriga i les 
Franqueses del Vallès.

EL CONSELLER 
EL HOMRANI S'HI 
AFEGIA AL FIGARÓ

	ALBERT RIVERA
Esto es intolerable. Otra vez 
los radicales separatistas 
campando a sus anchas 
en Cataluña, agrediendo 
a ciudadanos y cortando 
calles, carreteras y vías de 
tren con total impunidad.
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GRANOLLERS Centenars de perso-
nes van concentrar-se dimarts al 
vespre al voltant del bust de Lluís 
Companys al jardí que du el seu 
nom per homenatjar el president 
de la Generalitat afusellat ara fa 
79 anys. L'Ajuntament de Grano-
llers va suspendre l'habitual re-
cord a Companys en el marc de 
l'anul·lació dels actes institucio-
nals de dimarts com a resposta a 
la sentència de l'1-O. Amb tot, ERC 
va voler mantenir la convocatòria, 
i juntament amb la resta de partits 
independentistes de la ciutat van 
congregar moltes més persones 
que altres anys.

L'homenatge al president màr-
tir va començar amb un repàs 
de la seva trajectòria a càrrec de 
l'historiador i exregidor de la CUP, 
Eduard Navarro, qui va recordar 
"el segrest ignominiós a França 
i la farsa de judici", que va durar 
una hora i que el 14 d'octubre el 
va condemnar al destí final que 
s'executava l'endemà. Navarro 
recordava que l'Estat espanyol 
encara no ha atès les peticions 
continuades d'anul·lació d'aquell 
judici. Amb alguns paral·lelismes 
en el relat amb la situació dels 
presos polítics actuals, Navarro 
descrivia la detenció a França i 
com Franco tenia l'objectiu d'aca-
bar amb la dissidència.

"Si hi hagués una plaça Lluís 
Companys a Madrid, o a Màlaga 

de Junts per Granollers, Àlex Sas-
tre, recordava com el seu pare li 
explica que la seva àvia, fundado-
ra d'ERC a Granollers, va conèixer 
Companys i com deia que "s'ha-
via lamentat que un dels pro-
blemes dels catalans és que no 
sabem anar junts. Avui aquest 
acte, amb les altres forces in-
dependentistes, fa que m'asse-
reni", deia. Sastre recordava que 
la sentència va fer-se pública el 
dia del consell de guerra de Com-
panys. "Com podem seguir amb 
la nostra vida normal quan te-
nim companys a la presó. No 
només s'han condemnat uns 
líders, sinó que se'ns amenacen 
els drets bàsics, com el de mani-

o a Valladolid, com a símbol de 
la lluita antifranquista, les co-
ses ara anirien molt diferent", 
exclamava Navarro.

Mònica Ribell, de Granollers per 
la Independència (GxI) - Primà-
ries Catalunya, assegurava que 
"l'aversió tremenda contra el 
poble català es repeteix avui; la 
repressió torna a ser furibun-
da i injusta", deia. La regidora de 
GxI recitava uns versos d'Inici de 
càntic en el temple de Salvador 
Espriu: "Però hem viscut per sal-
var-vos els mots, / per retornar-vos 
el nom de cada cosa, / perquè se-
guíssiu el recte camí / d'accés al ple 
domini de la terra".

Per la seva banda, el portaveu 

Per deixar clar que el 12 d'octu-
bre "no hi ha res a celebrar", la 
Crida-CUP va organitzar, al carrer 
Sant Josep, un vermut solidari 
amb els CDR detinguts el 23-S que 
van ser posats en llibertat. De fet, 
David Budria i Clara Borrero hi 
van ser presents i van explicar la 
seva experiència des del moment 
de la detenció a Sabadell, acusats 
de terrorisme, fins que hores més 
tard van ser posats en llibertat 
amb càrrecs.

La jornada va començar amb la 
pintada d'un mural amb les pa-
raules Stop repressió al passatge 
Pompeu Fabra, i es va cloure amb 
el vermut acompanyat de la músi-
ca d'Albert Hirujo.  

L'alcalde de Granollers, el socialista 
Josep Mayoral, emetia un comuni-
cat en què assegura que "desitjava 
una sentència que facilités el re-
torn a la política i que contribuís 
a tancar ferides" i lamenta la du-
resa de les penes contra els líders 
polítics i socials. Per això, novament 
reclama el retorn al "camí del dià-
leg, conscients, però, de la difi-
cultat de retornar a la normalitat 
institucional". En aquest sentit, 
Mayoral considera que cal "treba-
llar perquè puguin estar entre 
nosaltres al més aviat possible". 
"Són temps difícils. Cal que des 
de les institucions i la ciutadania 
afrontem la situació de manera 
serena i responsable", diu. 

La junta de portaveus de l’Ajun-
tament de Granollers es reunia 
la tarda de dilluns en caràcter 
extraordinari amb motiu de la 
sentència del Procés i acordava la 
suspensió dels actes institucionals 
de dimarts. El consistori franque-
sí també reaccionava amb la sus-
pensió dels actes institucionals, en 
aquest cas durant 72 hores.

D’altra banda, els dos ajunta-
ments han convocat plens extra-
ordinaris per debatre una moció 
de resposta a la sentència. El de 
les Franqueses serà avui, dijous, a 
les 12 h, i el de Granollers dilluns 
a les 19.30 h. Aquest darrer s'ha 
convocat en resposta a la petició 
dels grups municipals d'ERC-AM, 
JuntsxGrn i GxI - Primàries que 
consideren la sentència "absolu-
tament injusta i inacceptable, 
i en neguem totalment la seva 
legitimitat, atès que posa en 
entredit no sols drets polítics i 
fonamentals, si no també el fo-
nament bàsic del parlamenta-
risme: el debat", afirmen. Els tres 
grups volen aprovar una moció 
"per demanar la llibertat imme-
diata per a les persones preses 
polítiques catalanes i en defensa 
del dret a l’autodeterminació". 
Els signants també asseguren que 
aturaran tota l'activitat institucio-
nal fins que no es produeixi aquest 
ple, i reclamen un posicionament 
de l'Ajuntament de Granollers. 

m.e.

POLÍTICA I Resposta a la sentència  L'HISTORIADOR EDUARD NAVARRO VA GLOSSAR LA FIGURA DEL PRESIDENT AFUSELLAT ARA FA 79 ANYS

LA JORNADA ES VA INICIAR AMB LA PUNTADA D'UN MURAL I ES VA CLOURE AMB UN VERMUT

L'independentisme homenatja Companys, 
tot i que l'acte institucional s'havia suspès

CLAVELLS GROCS  Els concentrats van fer una ofrena floral a Companys

La CUP fa un acte contra la repressió amb  
els dos detinguts del 23-S en llibertat

Mayoral: "A treballar 
perquè puguin estar 
amb nosaltres el 
més aviat possible"

Els ajuntaments 
convoquen plens 
extraordinaris 
sobre la sentència

festació", exclamava i esperonava 
a lluitar contra la repressió. "Ens 
toca arriscar una mica per de-
fensar aquests drets", concloïa.

La portaveu d'ERC, Núria 
Maynou, també es referia al cli-
ma enterbolit en què enguany 
es commemora l'afusellament 
de Companys, i assegurava que, 
com llavors, "l'Estat espanyol 
vol venjar-se i avergonyir-nos". 
Maynou també recordava com 
fa anys, abans de tenir un càrrec 
polític, Oriol Junqueras escrivia 
"intentem imaginar-nos la ma-
tinada del 15 d'octubre de Com-
panys... I ara ell és en una cel·la", 
lamentava la regidora republica-
na. Maynou animava a "continuar 
ferms i mobilitzats" i reclamava 
al govern socialista de Granollers 
"que es posicioni. Amb una 
sentència com la d'ahir l'equi-
distància no és possible", ex-
clamava entre aplaudiments. La 
regidora d'ERC també recorria a 
la poesia, en aquest cas als versos 
de Salvat-Papasseit que Junqueras 
citava al final del seu article: "Fem 
l'escamot dels que mai no reculen".

Els participants cridaven "lli-
bertat presos polítics" abans de 
deixar els clavells en ofrena a Lluís 
Companys, cantar Els Segadors i ini-
ciar una manifestació pels carrers 
de la ciutat –com la que cada di-
marts surt de la Porxada per recla-
mar la llibertat dels presos.  M.ERAS

CUP

STOP REPRESSIÓ  Dissabte es va pintar un mural al passatge Pompeu Fabra

El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha suspès tota l’agen-
da institucional amb motiu de la 
sentència que el Tribunal Suprem 
feia pública dilluns contra les per-
sones jutjades per organitzar el 
referèndum de l’1 d’octubre.

El president del Consell Comar-
cal, l'alcalde de les Franqueses 
Francesc Colomé, va convocar el 
mateix dilluns un ple extraordi-
nari per a avui, dijous (17 h), amb 
un únic punt, per debatre una mo-
ció de resposta a la sentència del 
Tribunal Suprem i per "demanar 
l’amnistia per a les persones 
preses polítiques catalanes i en 
defensa del dret d’autodeter-
minació".  

El Consell Comarcal 
del Vallès Oriental 
atura l'activitat 
institucional
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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.-A partir dels 50 anys, encara 
que s’estigui sa, és convenient 
mirar marcadors tumorals?
R.-En primer lloc jo diria que 
aquesta és una decisió que ha 
de prendre el metge en funció 
de l’estat de salut del pacient i 
els seus factors de risc. La meva 
opinió particular és que, en per-
sones sanes, rarament cal sol·li-
citar aquest tipus de proves per 
motius diversos, entre els quals 
destacaria el risc de falsos po-
sitius, que no és estrany que es 
produeixin. 

P.-Per quin motiu actualment 
l’aspirina s’usa molt menys que 
abans?
R.-Per sort, l’arsenal terapèutic 
per combatre el dolor, la febre i 
la inflamació s’ha ampliat. Sovint, 
també per una falsa impressió 
que medicaments com l’ibupro-
fèn i el paracetamol –per ci-
tar-ne alguns, són més segurs–. 
En tot cas, l’aspirina continua 
sent un fàrmac vigent i que en 
adults –excepte contraindica-
cions– es pot prendre perfec-
tament.

L’Agència de Residus de Catalunya 
aportarà 353.256 euros al Consorci 
per a la Gestió dels Residus del Va-
llès Oriental, que és el titular de la 
planta de digestió anaeròbica i de 
compostatge de Granollers, perquè 
adquireixi una màquina trituradora 
que optimitzarà el procés productiu 
mitjançant la reducció del rebuig 
que es produeix en el procés de 
tractament de la fracció orgànica. A 
les plantes de compostatge es reci-
clen els residus orgànics mitjançant 
un procés biològic que transforma 
els residus degradables en un pro-
ducte estable i higienitzat anome-
nat compost, vàlid com a adob or-
gànic. En el cas de Granollers, a la 
planta de digestió anaeròbica, part 
de la matèria orgànica dels residus 
es transforma, per l’acció dels mi-
croorganismes, en biogàs. 

Fins a deu gossos abandonats con-
siderats de raça potencialment pe-
rillosa participaran diumenge en 
la 4a Caminada Solidària Canina 
de la Protectora de Granollers. "És 
un gran pas per trencar estigmes 
d'aquest tipus de gossos", apun-
ten des de la protectora. De fet, 
l'any passat ja van poder partici-
par-hi per primera vegada 5 gossos 
d'aquesta raça, mentre que els anys 
anteriors no estaven permesos. La 
caminada, en què els participants 
poden portar-hi el seu gos o pas-
sejar-ne un de la protectora, també 
inclourà una desfilada de gossos en 
adopció, un aperitiu i un sorteig de 
regals. El recorregut, de 5 km, ar-
rencarà a les 10 h al pàrquing de la 
Protectora d'Animals de Granollers, 
i el preu per participar-hi és de 10 
euros per als majors de 16 anys. 

Per una xarxa ciclable que uneixi el Vallès
Desenes de cicliestes van participar diumenge en la segona pedalada  
reivindicativa Connectem el Vallès en bici, una iniciativa que reclama  
l'adeequació de camins, senders o rutes ciclables entre els diversos pobles 
del Vallès Oriental. La pedalada, impulsada per diverses entitats de la 
comarca, va tenir diverses columnes i van confluir al migdia a Montmeló. 

xavier solanas

MOBILITAT  SEGONA MARXA REIVINDICATIVA A LA COMARCA

Nova trituradora 
per a la planta
de compostatge

Caminada per 
trencar l'estigma 
del 'gos perillós'

LES FRANQUESES. L'adaptació dels 
més petits a l'escola bressol és el 
tema que obre enguany el cicle de 
xerrades del Projecte Fem Camí en 
l'Educació en família. Serà dilluns 
(15.30 h) a l’Escola Bressol Muni-
cipal Les Tres Bessones a càrrec de 
la psicòloga Carol Ribot. La primera 
xerrada del cicle s’adreça a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys, de mane-
ra que no només els nens i joves ini-
cien el curs escolar, sinó que també 
ho fan els pares i mares que podran 
aprofitar tots els recursos que els 
faciliten des d'aquesta iniciativa. 
Les inscripcions es poden fer fins 
al 18 d'octubre al tel. 93 849 84 83. 

L'EBM Tres Bessones compta, 
des de fa dos cursos, amb un espai 
de xerrades per compartir reflexi-
ons i ampliar coneixements sobre 

educació i criança que permet es-
trènyer la relació entre educadors 
i famílies i, per tant, millorar l'en-
torn educatiu dels infants.

Enguany, com a novetat, l’es-
cola de mares i pares de l’EBM 
s’incorpora al Projecte Fem Camí 
en l’Educació en Família, que ha 
programat xerrades i tallers per a 
les famílies amb fills dels 0 anys a 
l’adolescència.

Després de la xerrada inicial so-
bre l’adaptació a les escoles bres-
sol, el cicle seguirà amb xerrades 
sobre transicions a la primera in-
fància (novembre), els contes de 0 
a 3 ants (desembre), acompanyar 
els adolescents en la presa de de-
cisions (febrer), cuina saludable 
(març) i com educar positivament 
(maig de 2020). 

EDUCACIÓ  L'ESTRENA SERÀ DILLUNS A L'EBM LES TRES BESSONES

Nou cicle de xerrades de Fem 
Camí en l'Educació en Família

El cicle Els debats del Casino viu-
rà aquest dijous (19.30 h) la se-
gona xerrada de la temporada, 
en aquesta ocasió sota el títol Qui 
mana al món?, una visió sobre qui 
mana al món i sobre qui exerceix 
el poder veritablement. El ponent 
serà Alfons Duran-Pich, empresari, 
llicenciat en Sociologia i Psicologia, 
màster en Societat de la Informa-
ció i el Coneixement, diplomat en 
Administració d’Empreses i gra-
duat en Periodisme. Ha estat pro-
fessor i executiu en empreses in-
dustrials, comercials  i de serveis, 
i actualment és conseller d’una 
corporació industrial. També és 
autor de llibres com Catalunya, a 
la independència per la butxaca.  

Alfons Duran-Pich
explicarà al Casino 
'qui mana al món'

El periodista, filòsof i escriptor 
Josep Ramoneda participarà di-
mecres (19 h), a la sala Tarafa, en 
una nova trobada del col·lectiu 
En-Raonar, on farà una anàlisi de 
la situació actual i aportarà "una 
mirada al conflicte amb vistes 
de solució". Segons els impulsors 
de la trobada, "Ramoneda és una 
de les veus més solvents per 
parlar de la situació actual i per 
apuntar línies de reflexió i d’ac-
ció per avançar en el diàleg i la 
convivència pacífica i democrà-
tica". Ramoneda ha estat director 
del CCCB, president de l’Institut de 
la Recherche de París i director de 
La maleta de Portbou, revista d’hu-
manitats i economia.  

Josep Ramoneda, 
convidat del
grup En-Raonar
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x.solanas

EN MARXA  La caminada va sortir i arribar al parc Toras Villà

GRANOLLERS. La cinquena Cami-
nada Popular per la Salut Mental, 
organitzada per la Taula de Salut 
Mental de Granollers, va aplegar 
diumenge mig miler de partici-
pants, la xifra més alta des que es 
va posar en marxa la iniciativa. 
Segons els organitzadors, l'incre-
ment d’inscrits respon, en gran 
part, al fet que per primer cop 
les inscripcions es van poder fer 
online i, dies abans de l’acte, ja 

s’havien superat les 300. La cami-
nada va tenir un recorregut de 8 
quilòmetres per als adults i 4 per 
als infants, amb sortida i arribada 
al parc Torres Villà. A continuació 
hi va haver activitats per a tots els 
públics, com una botifarrada po-
pular i animació infantil, així com 
l'entrega de premis del Concurs 
de cartells pel Dia Mundial de la 
Salut Mental 2019 i del disseny de 
la samarreta de la caminada. 

SALUT  TAMBÉ HI VA HAVER BOTIFARRADA I ANIMACIÓ INFANTIL

Rècord de participació a la 
caminada per la salut mental

Diumenge tindrà lloc la finalització 
del projecte d'enguany de La Roca 
Solidari, una associació que es de-
fineix com un fil conductor entre 
entitats de Granollers i les persones 
necessitades que es troben en una 
situació vulnerable i que durant 
tot l'any ha treballat per recaptar 
diners per al centre d'acollida El 
Xiprer. La festa consistirà en un 
repte en forma de cursa per als 11 
integrants de l'entitat que sortirà 
de quatre punts –les Franqueses, 
Llinars, la Garriga i Premià de Mar– 
amb l'objectiu de córrer fins a 100 
quilòmetres en total. L'expedició 
franquesina sortirà a les 8.30 h del 
Centre Mèdic Sant Ponç, a Corró 
d'Avall, a les 8.30 h, i a les 11 h els 
quatre reptes arribaran junts a la 
plaça de Can Torrents de la Roca 
del Vallès, davant del consistori. 

Tot seguit hi haurà activitats, 
tallers, música amb Claina Events, 
i fira solidària, taitxí i zumba. La 
jornada finalitzarà amb una fide-
uada popular a preu de 5 euros. Els 
tiquets es poden adquirir al Video-
club la Roca, i tots els beneficis es 

destinaran a la Fundació El Xiprer. 
"Actualment tenim 86 patroci-
nadors i entitats que ens donen 
suport, i estem oberts a tothom 
qui ens vulgui ajudar", explica 
Joan Carles Tello, secretari de La 
Roca Solidari, qui també es mostra 
satisfet de poder col·laborar amb 
una entitat local, El Xiprer, després 
d'haver-ho fet amb altres de fora 
durant un temps. La Roca Solidari 
ja porta recollits aquest any 3.300 
euros, 1.600 dels quals en una rifa 
solidària organitzada l'abril passat 
a la fira d'entitats de la Roca. 

Després d'apostar per El Xiprer, 
"ara volem internacionalitzar la 
idea", diu Tello. "Hem buscat quin 
és el país més petit de l'Àfrica, 
Gàmbia, i allà és on volem aju-
dar, perquè hi fa molta falta". La 
intenció de l'entitat és potenciar 
l'escolarització en un país en vies 
de desenvolupament, i per això fa-
ran un viatge solidari de la mà de 
l'ONG ITT Foundation. "Hi anirem 
a netejar les platges, facilitar les 
compres als infants... a fer el que 
calgui", conclou Tello.  A.j.

SOLIDARITAT  L'ENTITAT ORGANITZA DIUMENGE UNA CURSA

El Xiprer rebrà la recaptació
d'enguany de la Roca Solidari

Els supermercats Bon Preu i Esclat 
col·laboren amb la Fundació Escle-
rosi Múltiple en la 12a edició de la 
campanya solidària Una poma per 
la vida, que pretén sensibilitzar 
l’opinió pública sobre l’esclerosi 
múltiple, una malaltia neurodege-
nerativa amb què conviuen prop de 
9.000 persones a Catalunya. Diven-
dres i dissabte s'hi vendran pomes 
a 1,5 euros, i la recaptació es des-
tinarà íntegrament a la Fundació 
Esclerosi Múltiple, que treballa en 
l'acompanyament dels afectats i en 
els serveis necessaris en funció de 
l'evolució de la malaltia. Com a no-
vetat d’aquest any, les pomes soli-
dàries provindran de les comarques 
de Lleida i Girona, en una aposta pel 
producte de proximitat i de qualitat, 
que contribueix a protegir l’econo-
mia local i el medi ambient. A més, 
l’embolcall on anirà la poma serà de 
paper. Les pomes, pensades per re-
galar, inclouran missatges per pro-
mocionar els bons hàbits. 

DIVENDRES I DISSABTE

Pomes solidàries 
de Bonpreu i Esclat 
amb les persones 
amb esclerosi

Aquest divendres (9.30 h), l'Espai 
Social La Pedrera (c/ Joan Prim, 
204) acollirà un taller de Cuina sen-
se pares organitzat per la Diputació 
de Barcelona perquè joves a partir 
de 14 anys s'acostin al món culina-
ri a través de receptes saludables i 
fàcils de fer. L’objectiu del tallers, 
de dues hores de durada, és animar 
els joves a posar-se el davantal. En 
la sessió es donaran consells sobre 
alimentació i es faran plats fàcils, 
ràpids, saludables i econòmics.  

Nou taller de
'Cuina sense pares'

GRANOLLERS. El centre cívic Nord 
–carrer Lledoner, 6– acull la pri-
mera edició de l’exposició Enca-
ra’t als prejudicis, una mostra de 
l'assemblea comarcal de la Creu 
Roja en què es poden descobrir 
les experiències i vivències de les 
persones vinculades amb l’entitat 
i que permet reflexionar sobre 
què transmeten les imatges. L’ex-
posició podrà visitar-se del 21 
d’octubre al 15 de novembre, de 

dilluns a dijous de 16 a 21 h, i els 
divendres de 17 a 21 h. L’exposi-
ció, apunten des de l'assemblea 
de Creu Roja, és una "bona ma-
nera per conèixer les persones 
ateses, el voluntariat i l’equip 
tècnic que forma part de l'en-
titat i valorar les actituds no 
raonades, que es manifesten en 
formes d’antipatia o de simpa-
tia envers individus, grups, ra-
ces, nacionalitats, idees, etc.". 

Mostra del voluntariat de  
Creu Roja al centre cívic Nord

LES FRANQUESES. La tercera edició 
de la jornada de salut, alimentació i 
exercici físic d'enguany se celebra-
rà el 26 i 27 d'octubre. Dissabte, la 
biblioteca de l'Espai Can Prat aco-
llirà tallers oberts a tothom lide-
rats per diversos especialistes en 
salut i alimentació. També hi inter-
vindran Esteve Llargués, director 
del Servei de Medicina Interna i 
Especialitats de l’Hospital de Gra-
nollers, i Gerard Figueras, secretari 

general de l’Esport de la Generali-
tat. També dissabte al matí hi hau-
rà un circuit olímpic per a infants 
entre 3 i 12 anys al pavelló de l'ES-
pai Can Prat, on es faran medalles 
i es jugarà a bàdminton, hoquei, 
bàsquet i bàsquet frisbee i també 
hi haurà un inflable. La jornada de 
Salut, Alimentació i Exercici Físic 
finalitzarà diumenge amb una ses-
sió de marxa nòrdica, que sortirà 
del parc del Falgar a les 9.15 h.  

Nova Jornada de Salut, 
Alimentació i Exercici Físic
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
06/10 Juan Beltrán Navarro  84 anys
07/10 Rosa Busquets Borrell  88 anys
09/10 María-Isabel Piquelme Mayoral 
   74 anys
09/10 Jordi Mauri Roman  46 anys
10/10 Pepita Jansana Roca  86 anys
10/10 Pedro Bermejo Expósito  59 anys
10/10 Rafael Magdaleno Madueño  
   50 anys 
10/10 Carmen Pérez Viña  68 anys
11/09 Isidra Cañadas Serrano  62 anys
11/10 Margarida Valls Molina  93 anys

11/10 María-Jesús Mora Barba  55 anys
11/10 Matilde de la Cruz Mora  69 anys
12/10 Maria Aymerich Huertas  95 anys
12/10 María de las Mercedes Pérez Valencia 
   63 anys
12/10 Manuel Agruña Saavedra  88 anys
12/10 Maria-Rosa Cosa Morales  70 anys 
13/10 Marta Mimó Gol  46 anys
13/10 María-Victoria Sahuquillo Arroyo 
   52 anys
13/10 José Góngora Aguilar 
14/10 Amelia Luna Montes  78 anys

Avinguda Enric Prat de la Riba, 68. 08401 Granollers 
bits@global-bits.com · www.global-bits.com Truca'ns: 93 844 32 25

CURSOS ADREÇATS PRIORITARIAMENT A TREBALLADORS DESOCUPATS

Titulació mín. exigida:  NIVELL 2: ESO, Graduat Escolar o FP1
Documentació per a inscripció:  DNI, currículum, titulació acadèmica 
homologada i DARDO

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DE EMPLEO ESTATAL
SERVICIO Pò BLICO

CERTIFICATS DE 
PROFESSIONALITAT: 
ADMINISTRACIÓ 
I GESTIÓ

CERTIFICATS DE 
PROFESSIONALITAT: 
INFORMÀTICA 
I COMUNICACIONS

ACTIVITATS 
ADMINISTRATIVES 
EN LA RELACIÓ 
AMB EL CLIENT

SISTEMES
MICRO
INFORMÀTICS

De dll a dv: 9 a 15 h 
(840 hores)

De dll a dv: 
15 a 19 h 
(640 hores)

INICI: 18/11/2019 
(NIVELL 2)

INICI: 21/10/2019 
(NIVELL 2)

PROMOU EL SOC
(FOAP 2019)

GRANOLLERS. Oncovallès comme-
mora divendres el Dia Mundial 
contra el Càncer de Mama sota el 
lema La prevenció va primer. La 
jornada comptarà amb actes arreu 
del Vallès Oriental, tot i que l'acte 
central serà a la plaça de la Porxa-
da, on durant tot el dia, de 10 a 20 
h, hi haurà una vintena d'activitats 
de sensibilització i per recollir 
fons. Entre d'altres, una xocolata-
da, tallers, una taula informativa, 
un tall de cabells solidari a càrrec 
de l'Escola de perruqueria Mar-
garet i sessions de swing, zumba 
o country, així com una col·lecció 
de productes que podran adqui-
rir-se a canvi d'un donatiu solida-
ri. Enguany, a més, es recuperarà 
l'encesa d'espelmes al vespre "per 
encendre la llum de l'esperan-
ça", deia dimarts Carme Grau, co-
ordinadora d'Oncovallès. 

També enguany col·laboren 
amb Oncovallès més col·lectius 
i entitats que mai. "Hem passat 
de tenir 133 punts informatius 
entre farmàcies, ambulatoris, 
entitats esportives, instituts, 
perruqueries... a tenir-ne 295; 
tothom vol col·laborar amb no-
saltres, i això ens fa molta il·lu-
sió", agraïa Grau. Enguany serà 
especialment significativa la col-
laboració del BMG, que instal·larà 
una porteria d'handbol a la Porxa-
da perquè els més menuts, dirigits 
per dos monitors, puguin "fer un 
gol al càncer", així com el Club 
de Tir amb Arc Les Franqueses, 
que aquest octubre inicia el pro-
jecte Fletxes per l'esperança, en 
què dones que han patit càncer de 
mama poden fer sessions de reha-
bilitació. Així ho explicava dimarts 
Josep Morera, tècnic del club, qui 
indicava que el més important, 

SALUT  L'ENTITAT DESTACA LA IMPORTÀNCIA DE LA PREVENCIÓ PER REDUIR LA MALALTIA

x.l.

PARADA DE DONATIUS  L'entitat recaptarà fons amb diverses iniciatives

a banda de la socialització de les 
participants, és que "facin exer-
cici i rehabilitació, sempre a 
partir del que marqui el fisiote-
rapeuta d'Oncovallès". Una altra 
entitat que recollirà fons per a On-
covallès serà Catalands Solidaris, 
de Llinars, un grup d'aficionats al 
4x4 que organitza rutes solidàries 
en totterreny. "Divendres serem 
a la Porxada per ensenyar els 
nostres Land Rover a tothom", 
avançava Joan Ortega. 

Durant la presentació de la ma-
rató d'actes, Carme Grau insistia 
en el valor de la prevenció. "És 
molt important insistir en els 
bons hàbits de salut des de ben 
petits, menjar bé, fer esport... 

aquesta és la millor manera de 
prevenir el càncer", deia. També 
Pere Cladellas, president de l'enti-
tat, feia una crida a "cuidar-se un 
mateix per no haver de depen-
dre dels metges".

Nou concert solidari anual
Oncovallès també iniciat aquest 
octubre una altra activitat que 
pretén ser anual i d'abast comar-
cal per recaptar fons per al suport 
als malalts de càncer i les seves 
famílies. Es tracta d'un concert so-
lidari que cada any es farà en un 
poble diferent del Vallès Oriental. 
La primera edició serà el 25 d'oc-
tubre (20 h) a Bigues i Riells amb 
l'actuació d'Els Catarres. 

Marató d'Oncovallès per a la 
lluita contra el càncer de mama

Xerrada de l'AECC per a cuidadors
AECC-Catalunya contra el càncer, organitza dimecres (16.30 h) al local 
del passeig de la Muntanya 68 una xerrada amb el títol Compassió vs 
pena, cuidar-se per cuidar. El punt d'AECC a Granollers és un espai adre-
çat a familiars i cuidadors de persones amb càncer on poder compartir 
experiències i on es faciliten eines per poder aplicar en el dia a dia. 

ENGUANY S'HAN PRESENTAT 55 INSTANTÀNIES AL CONCURS

L'associació Maná 
recull fons per a 
Sant Joan de Déu
LES FRANQUESES. L’Associació Soci-
ocultural Maná va organitzar una 
xocolatada solidària el 5 d'octubre 
per recollir fons per a la construc-
ció del Pediatric Cancer Center de 

La fotografia Només tu i jo, de No-
elia Peña, ha estat la guanyadora 
del 10è concurs de fotografia que, 
amb motiu de la Setmana Mundial 
de la Lactància Materna, promou 
l'Àrea Maternoinfantil i de Pedia-
tria de l'Hospital de Granollers. El 
jurat del concurs també ha premiat 
en segon lloc la imatge A l'ombra de 
la teva vida, de Sara Hita, i el premi 
per votació popular ha estat per 
Instint ferotge, de Raquel Villanu-
eva. L’entrega de premis es va fer 
dijous i durant tot el dia les 55 foto-
grafies participants es van exposar 

a l’entrada de Consultes Externes. 
Les imatges estaran exposades a 
la planta de Materno-Infantil de 
l’Hospital, i posteriorment es tras-
lladaran a l’atenció primària.

El concurs de fotografia és obert 
a tots els professionals i usuaris 
del centre per sensibilitzar els fu-
turs pares i mares sobre els bene-
ficis de la lactància materna. De fet, 
la tasca del centre en la promoció 
de la lactància ha estat reconegu-
da amb el guardó Iniciativa per a 
la humanització de l'assistència al 
naixement i la lactància (IHAN).  

hosPital

'NOMÉS TU I JO'  La foto de Noelia Peña, guanyadora del concurs

Noelia Peña, premi a la millor 
foto sobre lactància materna

Sant Joan de Déu de Barcelona, 
el primer centre d'Europa que es 
dedicarà exclusivament al tracta-
ment i la recerca del càncer infan-
til. La xocolatada va recollir 1.141 
euros per al Pediatric Cancer Cen-
ter, i la unitat mòbil del Banc de 
Sang i de Teixits, instal·lada al mu-
nicipi durant la jornada, va fer un 
acapte de sang i va recollir donaci-
ons per tractar 132 pacients. 



dj, 17 octubre 2019 13



dj, 17 octubre 201914

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Capçalera fundada el 2015

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 

economia
social
aracoop

Editor Ramon Torrents rtorrents@som.cat Direcció Montse Eras meras@som.cat Departament Comercial publicitatdiarisom@som.cat Redacció Xavier Lloreda 
xlloreda@som.cat, Aïda Jiménez ajimenez@som.cat Disseny Gràfic Maite Díez mdiez@som.cat Fotografia Xavier Solanas Administració administraciodiarisom@
som.cat Impressió Impresa Norte Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 
Tancament de l’edició 20.24 h del 16 d'octubre

somgranollers@som.cat somlesfranqueses@som.cat

Dilluns, no per ser esperat, el cop va ser menys dolorós. La sentència del judici de 
l'1-O no només dicta penes llargues de presó per a uns polítics que van respondre
a les demandes de les urnes i a uns líders socials que van exercir el seu dret 
d'expressió i de manifestació, sinó que condemna tots els demòcrates a un Estat 
cada cop més regressiu que ja té un precedent per considerar qualsevol protesta 
legítima de la ciutadania –sigui per als drets nacionals, però també per als socials 
i laborals– un acte delictiu de sedició. La resposta d'una gran part de la ciutadania 
des de la no-violència als carrers és exemplar, però alguns ajuntaments mantenen  
posicions massa neutres per un moment en què les institucions catalanes han  
patit l'atac més flagrant dels darrers 40 anys. A Granollers, el gest d'aturar  
l'agenda institucional durant un dia va acabar comportant la suspensió d'un acte  
–l'homenatge a Companys– més necessari que mai. Caldrà esperar la resposta 
del ple de dilluns per saber si el consistori està a l'altura de les circumstàncies.

EN DEFENSA DELS DRETS BÀSICS
Editorial

scrivim aquestes línies amb 
foc al cor, amb llàgrimes als 
ulls i amb la recança històrica 
de constatar que vivim en un 

Estat, l’espanyol, que té por a la democrà-
cia. Un Estat que, històricament, s’ha fet 
des de la revenja i la voluntat de desfeta i 
aniquilació d’allò que no era eminentment 
espanyol. D’allò que era perifèric i que no 
combregava amb una cultura monolingüe.

Escrivim aquestes línies també amb 
l’orgull de saber-nos representants d’un 
projecte polític divers i de caràcter pací-
fic: l’independentisme català. Un projecte 
que ha sabut sumar sensibilitats, idees i 
perspectives amb la voluntat de construir 
un país millor per a tothom.

Les penes desproporcionades decretades 
pel Tribunal Suprem als líders sobiranistes 
representen l’enèsima demostració que 
l’Estat espanyol no vol resoldre el conflicte 
territorial des d’una perspectiva moderna i 
democràtica, buscant solucions dialogades 
tal com, qualsevol demòcrata europeu, en-
tendria. En definitiva, no vol resoldre amb 
la política un conflicte que és polític.

Vivim, doncs, temps de ràbia emocional. 
I és per això que els grups independen-
tistes a l’ajuntament volem expressar el 
nostre malestar per les penes imposades, 
compartint el dolor amb els presos i pre-
ses (alguns d’ells i elles bons amics nos-
tres) i, alhora, demostrant escalf i solida-
ritat amb les seves famílies.

L’Estat espanyol ha posat a la presó un 
govern legítim escollit democràticament a 
les urnes. Un Govern que, seguint els dic-
tats d’un programa electoral que va rebre 
la majoria dels vots, va impulsar un procés 
de referèndum que, en tot moment, va rei-
vindicar que seria cívic, no violent i que, 
evidentment, la resolució del mateix havia 
de passar per la interlocució amb el Regne 
d’Espanya. Es buscava donar la paraula al 
poble després d’anys i anys en què l’Estat 

Un referèndum 
no val 100 anys de presó

espanyol ens havia negat la possibilitat 
de realitzar referèndums (demanats per 
via legal) i havia retallat l’Estatut català a 
través d’un més que qüestionat Tribunal 
Constitucional. La resposta a tanta voluntat 
democràtica han estat 100 anys de presó!

Ens sentim, doncs, tristos i indefensos en 
enfront d'un Estat que només sap respon-
dre amb la repressió. Així, davant d’aques-
ta desproporció de forces ens agradaria 
sentir a prop a aquella ciutadania que se-
gueix al camí del mig, en el punt mort de 
l’equidistància respecte a aquest conflicte. 
La regressió de drets que significa aques-
ta sentència els interpel·la, també. Una 
ciutadania representada, moltes vegades, 
per l’esquerra que aglutinen el PSC-PSOE 
(partit que governa amb majoria absoluta 
la nostra ciutat) i l’àmbit dels comuns.

Amb tot, avui som més responsables que 
mai de la idea de llibertat i justícia que els 
tres partits volem representar a les nos-
tres institucions. Entenem que són temps 
d’unió, de fraternitat i de lluita compartida. 

Entenem que només des de la coordinació 
d’estratègies, respectant les nostres legíti-
mes diferències, és com podrem mantenir 
la flama de la República que anhelem. Avui 
expressem la nostra indignació amb la re-
solució de les sentències alhora que, com a 
mostra del nostre rebuig, anunciem que els 
tres grups municipals no participarem en 
cap activitat organitzada per l'Ajuntament 
fins a la celebració d’un ple extraordinari 
que versi sobre el tema.

Ens mantenim fidels al servei dels an-
hels de democràcia persistint en l’exem-
ple que representen els companys i com-
panyes empresonades i encausades. Per 
això, i tantes altres mostres de dignitat 
col·lectiva, us convidem a unir-vos a tots 
els actes que reivindiquin l’absolució dels 
presos i preses i la necessitat de decidir el 
nostre futur mitjançant el legítim dret de 
l’autodeterminació dels pobles.

E

NÚRIA MAYNOU
Portaveu del grup municipal d'ERC-AM

ÀLEX SASTRE
Portaveu del grup municipal de Junts per Granollers 

MÒNICA RIBELL
Portaveu del grup municipal de GxI - Primàries Catalunya

Ens agradaria sentir a prop
 aquella ciutadania que continua

al camí del mig. La regressió 
de drets també els interpel·la

podrà mai enderrocar mentre duri el seu 
regne transversal (sempre queda bé posar 
aquesta paraula). Un regne d’abraçades, de 
bones paraules, d’escoltar els veïns (ep, i les 
veïnes) i de jeroglífics minúsculs plasmats 
en papirs de butxaca. Em sembla que durant 
els anys del seu imperi, l’oposició ha llençat 
més d’una vegada la tovallola. És duríssim 
oposar-se al poder absolut del partit mayo-
ralista, d’un home que ho domina tot i que 
coneix a fons tots els colors que viuen i mal-
viuen la ciutat de l’handbol, de la Mitja, dels 
blancs (dels bancs) i dels blaus, la ciutat de 
les corals, de les granotes i dels corbs sagrats. 
Ell és un home de prendre una ratafia amb 
un soci del Foment de Tradicions Catalanes i 
un Chinchón amb el president de la Peña Ma-
dridista de Ponent, i tan amics. Tot controlat, 
a vegades, quan sopes en família i vols dir 
alguna cosa políticament incorrecte sobre 
el govern municipal, abans de fer-ho has de 
fixar-te bé que no hi hagi cap xivato sota la 
taula, no fos cas que et tallessin la llengua.

Plou i torno a casa amb el resum dels meus 
pensaments entre les ungles, a la vall del 
riu Congost tot continuarà igual fins al dia 
en què el Faraó entregui el ceptre del poder 
absolut a la seva successora, dia important 
aquell, potser aleshores despertarà l’oposi-
ció amb tota la força que els ha faltat fins ara 
i descobriran que la vila és més gran que el 
que creien i que més enllà hi ha una perifèria 
sorprenent i profundament espanyola a qui 
cal que els expliquem algunes coses, porta a 
porta o conyac a conyac.

Ara plou una mica, una mica més.

profito alguns diumenges de tar-
dor i les seves tardes depriments i 
espesses per passejar només amb 
mi, per pensar en qui sóc, on sóc 

i recordar que encara em queda una estona 
per ser-hi. És agradable caminar pel bosc, pel 
prat, pel parc i observar com es despullen els 
arbres, mossegar una branqueta de romaní, 
de fonoll o llançar una pedra contra una pa-
ret plena de pintura desordenada, coses sen-
se importància que després són recordades 
com moments únics, gairebé màgics.

Avui sento cridar les garses, bordar els 
gossos, mentre en un banc proper, una pa-
rella d’adolescents es llepen i es toquen dei-
xant-se portar per l’instint. La tranquil·litat 
del capvespre només la trenca el soroll in-
fame que s’escapa d’un aparell cilíndric i in-
fernal propietat dels monstres en zel i penjat 
d’una alzina surera. Que surti l’ós, que surti 
l’ós i se’ls mengi, penso, mentre esquivo amb 
habilitat una caca enorme, d’un gos enorme.

Des del turó observo la ciutat pintada de 
mel, embolicada en una mena paper de cel-
lofana, carrers i edificis impregnats d’una 
boirina densa, grisa, antipàtica, fruit de 
molts anys d’una manera de fer inconscient 
que ens ofega i ens mata a poc a poc.

La ciutat segueix, com sempre, al ritme 
previst i previsible del Faraó May-oral l’Om-
nipresent, dels seus escribes, dels seus sa-
cerdots i d’un bon grapat de votants encara 
fans del PSOE i de sentències miserables. La 
piràmide és potent, dura, infranquejable, ben 
construïda (construccions Abolafio) amb uns 
fonaments sòlids i antics que difícilment algú 

A
CAPVESPRE PROFUND DE TARDOR

SANTI MONTAGUDDes del balcó

ADHESIÓ A LA VAGA DE DIVENDRES. Davant la situació excepcional que viu Catalunya i en protesta per una sentèn-
cia del judici de l'1-O que limita drets fonamentals, com el dret de manifestació i expressió, la cooperativa Som 
s'adhereix a la jornada de vaga general i ciutadana convocada per sindicats i moviments socials. La redacció de 
SomGranollers romandrà tancada i només es cobrirà la informació de la pròpia jornada reivindicativa.
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UNA HISTÒRIA GRANOLLERINA (II)

2.                                                   
Edat Mitjana i Segle d'Or granollerí (part I)

Contingut extret del llibre 'Una història granollerina', escrit i documentat per Diego Sola i il·lustrat per Pau Farell



tes de desaparèixer com a imperi (any 476) i els gots 
fundarien a l’antiga Hispània un regne que portaria 
un temps de relativa pau i estabilitat fins a la inva-
sió musulmana del segle VIII. A Granollers aquest 
període està arqueològicament evidenciat gràcies a 
la troballa d’unes poques sepultures d’època visigoda 
(segles VI-VII), però sense més rastre d’un pobla-
ment important.

Els genets d’Al-Hurr 
i els frisons de Lluís el Pietós
La desintegració de la monarquia visigoda va ser no-
vament fruit d’una invasió. O, més aviat, la invasió del 
regne visigot va ser fruit de la feblesa i les intrigues 
constants pel poder entre les diverses faccions visi-
godes. L’entrada dels musulmans a la Península Ibè-
rica es va produir el 711. Els homes del gran califa 
arribaren fins a Tarraco l’any següent. No s’endinsari-
en més enllà del Llobregat fins després del 716 quan 
es creu que van circular pel ja prou transitat des de 
l’antiguitat corredor vallesà per creuar els Pirineus. 
Els genets d’Al-Hurr i Al-Samh, enviats directament 
pel califa omeia de Damasc Úmar II, van forçar les 
autoritats visigodes del territori a sotmetre’s a la seva 
nova jurisdicció. Cal entendre aquest període com una 
època en què la població, generalment, va continuar 
amb els seus costums i formes de vida, i va acceptar 
el poder de l’autoritat musulmana amb el pagament 
de tributs. Així, la islamització del territori granollerí 
fou mínima. Entre d’altres motius perquè ben aviat 
una nova invasió substituiria l’anterior autoritat. A 
l’actual França un altre poble germànic, els francs, 
havien consolidat una monarquia forta i en expansió. 
Carlemany, rei dels francs des del 768, feia temps 
que tenia la seva mirada posada en l’altra banda dels 
Pirineus, al sud dels seus dominis. Va fracassar en 
l’intent d’apoderar-se de Saragossa (antiga Caesa-
raugusta pels romans) però no va desistir i, anys més 
tard, el 785, entrava a Girona aclamat pels seus habi-
tants, que havien traït les autoritats musulmanes. Va 
ser el seu fill, Lluís el Pietós, qui va dirigir les seves 
tropes més cap al sud, obrint-se pas un cop més per 
la vall del Congost-Besós per conquerir Barcelona i 
fixant, definitivament, la frontera ibèrica de l’imperi de 
Carlemany en la línia del Llobregat-Cardener.

Granularios
La vila medieval de Granollers cal dibuixar-la a la 
llum de les fonts escrites que ens parlen d’ella. Al 
damunt de la Semproniana imaginada (si és que real-
ment podem atribuir aquest nom al Granollers d’èpo-
ca romana, com afirmava Josep Estrada) es va cons-
truir la futura vila medieval que tindria en el mercat 
la seva activitat central ja de forma molt precoç. El 
nucli principal creixia a l’entorn de l’actual església 
de Sant Esteve. Com ja s’ha comentat, la primera 
referència escrita de Granollers data del 944 quan 
apareix com a Granularios Subteriore al Cartulari del 
monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès, derivat 
en Granolarios el 995. Només un segle després apa-
reix documentat per primera vegada el mercat gra-
nollerí, l’any 1041. És la primera menció escrita però, 
en cap cas, l’origen. La documentació ens parla d’un 
mercat consolidat amb mesures pròpies per al pes 
del gra. Podem imaginar, doncs, una llarga tradició de 
mercat potser des d’uns segles enrere.

El mil·lenari mercat granollerí se situava inicial-
ment fora del nucli de Sant Esteve, constituint-se en 
el gran graner i centre comercial del Vallès medie-
val. El seu creixement l’acabarà desplaçant fins a la 
futura plaça major de la vila –la plaça del mercat–, 
no esmentada fins a començament del segle XIV, un 
temps on ja s’haurà diversificat la venda de produc-
tes per espais (amb diverses places per posar-hi el 
divers gènere agrari i ramader). La cruïlla de camins 
ha donat pas, de manera inexorable, al centre fet lloc 
d’intercanvi econòmic.

La Pau i la Treva de Déu a Granollers
Els hereus de Carlemany (que regnà com a rei dels 
francs i emperador d’Occident fins a la seva mort 
el 814) van perdre aviat el control del territori que 
acabaria formant la futura Catalunya. Granollers i la 
seva rodalia havia passat a integrar des del segle IX 
el comtat de Barcelona, dirigit per un llinatge cada 
vegada més poderós. Guifré el Pelós (c. 840-897) va 
governar amb gran independència respecte els reis 
de França fins que el seu nét Borrell II (c. 943-992) 
no va renovar el jurament de fidelitat al monarca 
francès el 988, l’any que de manera convencional 
s’ha utilitzat per afirmar la independència dels com-
tats catalans.

Com vivia, però, la gent de Granularios en aquell 
temps? Els primers granollerins eren pagesos i pas-
saven tot sovint pel primitiu mercat de la vila per 
bescanviar els seus productes per d’altres que ne-
cessitessin a casa seva, en una economia basada 
sobretot en l’intercanvi. Treballaven unes terres que 
eren –majoritàriament– de la seva propietat i sota la 
protecció d’uns comtes que, buscant centralitzar el 
seu poder, volien evitar la concentració de patrimo-
ni a mans de la noblesa. Aquesta situació, però, es 
va anar capgirant en una progressiva feudalització 
que va situar l’aristocràcia territorial com a principal 
propietària del país. Va ser al segle XI que aquest 
procés arribà al seu cim, amb unes violentes lluites 
impulsades per la noblesa feudal amb l’objectiu d’ar-
rabassar la terra als pagesos i sotmetre’ls a un règim 
de servitud. En aquest context l’Església va intentar 
posar fre a una violència feudal que no feia més que 
créixer. L’abat Oliba (c. 971-1046), bisbe de Vic, i abat 
de Ripoll i Cuixà, membre del llinatge comtal, va im-
pulsar les assembles de Pau i Treva de Déu per es-
tudiar la manera d’acabar amb un clima irrespirable. 
Fruit d’aquest procés van néixer les sagreres, com 
la de Sant Esteve de Granollers: un espai al voltant 
del temple parroquial on la població quedava prote-
gida dels atacs dels senyors. Ningú no podia cometre 
acte de violència en un radi que anava des de la porta 
de l’església fins trenta passes més enllà. La pena: 
l’excomunió, l’expulsió de la comunitat cristiana. Ni 
tan sols els nobles més esbravats s’hi atrevien. Aviat 
molts granollerins van voler establir-se en el radi de 
la sagrera o comerciar-hi a dins dels seus límits. L’es-
tabliment d’un nucli de sagrera a Granollers va ser 
clau també per al desenvolupament urbanístic de la 
vila i el seu mercat.

Rere la muralla i a mercè del rei: 
la compra-venda d’una ciutat
Granollers ja és una realitat. Al segle XI s’ha cons-
truït la primitiva església de Sant Esteve, un temple 
romànic en sintonia amb el primer estil arquitectònic 
internacional. En aquest moment, les rutes comerci-
als del Vallès i el Maresme tenen en aquesta vila un 
lloc de pas obligat, també en el trànsit entre Barce-
lona, Vic i Girona, ciutats principals de la Catalunya 
d’aquell temps.

Granollers ja és una realitat viva i dinàmica. I els 
senyors feudals ho saben. Des d’aquest moment la 
vila és objecte de desig d’una noblesa que vol bene-
ficiar-se del lucratiu comerç granollerí i del seu crei-
xent nucli de població. El progressiu burg medieval, 
que té muralla probablement a partir del segle XIII i 
amb tota seguretat des del segle XIV, passa per mans 
i jurisdiccions diverses. El rei va acabar cedint al bis-
be de Barcelona el domini de la vila, però el 1291 el 
bisbe va cedir els seus drets al senyor de la Roca, un 
dels nobles més poderosos de la comarca. El 1316 el 
senyor de la Roca va vendre Granollers al rei Jaume 
II, dit el Just (1267-1327), i els membres del consell 
de la vila (l’anomenada, en temps medievals, univer-
sitat) van respirar tranquils: el rei com a únic senyor. 
En aquells temps de fort sotmetiment a l’aristocrà-
cia feudal això era garantia de llibertat. Ser propietat 

PATRICIS I MERCADERS

UN MERCAT PER A UN BURG MEDIEVAL
Granollers en gestació. Els darrers segles de l’anti-
guitat, els primers temps de la medievalitat, van ser 
una època de canvis profunds en el territori vallesà. 
La futura vila medieval que acabaria sent Granularios 
encara era un petit grup dispers d’explotacions agrí-
coles. Després del col·lapse de l’imperi romà al segle 
III, en el transcurs del qual la vil·la romana de Gra-
nollers va patir un incendi devastador, res no va tor-
nar a ser com en l’època daurada de les àmfores de 
vi i el trànsit assidu de viatgers a través de la Via Au-
gusta, amb parada i fonda a tocar de l’actual ciutat. 
Sobre l’incendi del Granollers romà poques dades po-
den aportar-se: cal suposar que aquest es produí dins 
l’escalada de destruccions causades per les primeres 
invasions germàniques que s’endinsaren en l’actual 
territori català, grups formats per francs i alamans 
que entre el 261 i el 275 van assolar ciutats del nos-
tre entorn com Iluro (Mataró) o Baetulo (Badalona).

Culturalment, tot estava a punt de fer un gir de 180 
graus amb l’arribada del cristianisme, que va asso-
lir prou implantació al territori a començament del 
segle IV i especialment després de l’edicte de Milà 
(313) promulgat per l’emperador Constantí. La reli-
gió cristiana estava substituint el culte pagà a les ciu-
tats i, ben aviat, entre els grans propietaris rurals i els 
treballadors de les seves terres. L’imperi romà, però, 
estava a les portes d’un sotrac encara més gran que 
el que havia viscut durant l’anarquia militar.

Final d’una era. 
El Vallès rep la princesa dels visigots
Després de l’entrada dels primers pobles germànics, 
les fronteres de l’imperi mai més tornaran a ser se-
gures. L’any 415 els visigots s’instal·len a la Penín-
sula Ibèrica i fixen la seva capital a Barcino. Abans, 
el seu rei, Ataülf, ha desfilat amb les seves tropes 
pel corredor vallesà. Els seus cavalls s’han remullat 
les potes als aiguamolls del Congost. Potser la seva 
nova esposa ha tret tímidament el cap a través dels 
cortinatges de la llitera tancada i portable que la du 
des de Narbona. És Gal·la Placídia (c. 390-450) que, 
amb vint-i-pocs anys, acabava de contraure matrimo-
ni amb el cabdill dels visigots. Ataülf i els seus ho-
mes l’havien segrestada l’agost del 410 en l’històric 
saqueig de la ciutat de Roma perquè ella no era una 
dona romana qualsevol: era la germana de l’empera-
dor, una princesa, la filla de Teodosi el Gran, el darrer 
gran emperador. Ataülf i Gal·la Placídia, convertits en 
marit i muller, entraren a Barcelona des del Vallès, 
deixant enrere la decadent fonda granollerina. I allà, 
a la Barcino tardoantiga, el rei visigot trobà la mort a 
mans del seu successor. Els visigots havien arribat 
a Catalunya per quedar-s’hi. Roma estava a les por-

La princesa 
Gal·la Placídia. 

Foto: 
Creative 

Commons



UNA HISTÒRIA GRANOLLERINA (II)

En Miquelet era espavilat. Des que era un minyó sa-
bia del cert que el seu món estaria molt més enllà 
de les muralles de Granollers. Havia nascut, ho cre-
ia fermament, per traspassar les –per ell– limitades 
fronteres de la vallesanitat. Terra infinita per uns, 
fortalesa natural limitada per d’altres. Era vallesà, 
però el Vallès no li anava a mida. Era granollerí, però 
Granollers no satisfeia les seves inquietuds vitals. 
En tindria prou com a notari d’una petita ciutat a cinc 
llegües de Barcelona? I la carrera eclesiàstica, com 
li provaria? Reunia les dosis justes de pietat, intel·li-
gència i ambició com per ensortir-se’n. A més, en la 
foscor d’un segle de crisi ningú no esperava una bea-
titud fora del comú. Eren temps d’una crisi molt pro-
funda. Les institucions, amb l’Església al capdavant, 
vivien un descrèdit generalitzat en què la simonia i 
l’absentisme eren els pecats menys dolents. Amb el 
pas dels anys, molts camps s’abandonaven, davant 
d’un intractable cicle de males collites en un temps 
en què –ara ho sabem– un canvi climàtic s’instal·là a 
Europa per canviar radicalment les vides de la gent. 
El pitjor, però, estava per arribar, i en Miquelet, fill 
de Granollers, convertit aleshores en tot un il·lustre 
monsenyor, ho patiria en les seves pròpies carns.

Aquesta és la història d’un home que va viure la 
conversió de la vida terrenal dels europeus en un vall 
de llàgrimes venint d’un confortable refugi: la millor 
cort medieval, la més luxosa i rica que existiria fins al 
renaixement. Una vida entre vellut, seda i or que, no 
obstant això, no va evitar-li, de Granollers a Avinyó, 
tot passant per Barcelona, algun que altre disgust.

Nascut per triomfar
Miquel de Ricomà va néixer tot just començar el segle 
XIV en un bon casal granollerí. Va rebre una completa 
formació en lleis i despuntà, aviat, com a notori juris-
ta. Amb el temps Granollers va ser un nebulós record 
d’infància, decidit a fer carrera a prop dels homes més 
poderosos del seu temps, en una era en què la mitra es 
barrejava amb la fortuna. No sabem del cert en quin 
moment Miquel abandonà el país, però a finals de la 
dècada del 1330 ja devia córrer per una ciutat que, 
d’ençà començaments de la centúria, s’havia convertit 
en la capital de la cristiandat europea: Avinyó. El fran-
cès Bertrand de Got, entronitzat com a Climent V, va 
ser el primer papa que fa fixar la seva residència en 
aquella ciutat. Seria la seu dels papes durant setanta 
anys, amb una successiva elecció de pontífexs tutela-
da pels reis d’una França que s’enfortia com a monar-
quia nacional. Avinyó es va transformar radicalment. 
Miquel de Ricomà arribà a una ciutat en construcció 
permanent. Bastides i obrers per tot arreu. Passavo-
lants i buscadors de glòria a cada cantonada. Músics, 
poetes i artistes. Quan el granollerí traspassà les por-
tes de la ciutat, Benet XII impulsava la construcció 

Va néixer a Granollers, va fer 
una brillant carrera de jurista i va  
instal·lar-se a Avinyó, en la cort més 
sumptuosa de l’Europa medieval. 
Avui, bateja un il·lustre carrer 
amb forta consciència de barri...

reial era ser una ciutat lliure. Però la llibertat va du-
rar poc: Pere el Cerimoniós (1319-1387) va tornar a 
vendre Granollers a Pere Arnau Marquès, senyor de 
la Roca, i el conflicte entre la vila i el seu senyor feu-
dal va tornar a reproduir-se. En aquest temps d’es-
tira-i-arronsa emergeixen figures granollerines com 
Miquel de Ricomà, que acabarà cenyint-se la mitra 
episcopal de Barcelona.

Els granollerins, tips de l’arbitrarietat del senyor de 
la Roca, faran el que avui en diríem un recapte popu-
lar per aconseguir els 10.000 florins que el rei neces-
sitava per tornar a comprar Granollers. I fou Alfons 
el Magnànim (1394-1458) qui, rebent de mans dels 
granollerins aquesta petita fortuna, va procedir a la 
compra definitiva de la ciutat el 1418. Compra que 
significava la llibertat.

3. UN GRANOLLERÍ 
A LA CORT DELS PAPES

d’un colossal palau per als papes. Qui volia viure a 
Roma tenint Avinyó? Era el millor lloc per Miquel de 
Ricomà: el seu somni estava a punt de fer-se realitat.

De jurista a pastor d’ànimes
A Avinyó el granollerí més internacional de l’edat 
mitjana va moure’s dins del cercle del cardenal Pi-
erre Roger de Beaufort, un poderós doctor en Teolo-
gia i frare benedictí que actuava com a agent del rei 
de França. Quan el cardenal Beaufort va ser escollit 
papa el 1342 (en l’enèsim conclave controlat per la 
monarquia francesa), Miquel de Ricomà passà a con-
vertir-se en un membre important de la cúria papal, 
el govern del pontífex. Convertit en Climent VI, el po-
derós protector de Ricomà, ara l’home més poderós 
de l’Europa del seu temps, aviat va buscar-li nova fei-
na. L’11 d’abril de 1345 el papa signava el nomena-
ment d’un granollerí com a bisbe de Vic.

Els canonges de la catedral vigatana no estaven 
gaire contents. El bisbe Miquel era el primer prelat 
que no escollia el capítol per elecció, sinó que venia 
directament imposat des de dalt. I tan de dalt...! Com 
a mínim es podien consolar amb la idea que el papa 
en persona havia escollit un bisbe d’ascendència ca-
talana. Tanmateix, els canonges no van haver d’amo-
ïnar-se gaire per les tradicionals lluites entre capítol 
catedralici i bisbe, perquè Miquel de Ricomà no tenia 
cap intenció d’abandonar la seva influent posició al 
costat del papa. El nou bisbe de Vic va ocupar la cadi-
ra d’Oliba (el gran abat, bisbe i forjador de Catalunya) 
sense moure’s d’Avinyó i el bisbat va governar-se 

El castell del senyor de la Roca, que tingué Granollers sota 
la seva jurisdicció. Foto: Wikimedia Commons

Granollers en temps medievals. Mènsula gòtica dels cantaires de Sant Esteve de Granollers.
Foto: Pere Cornellas



UNA HISTÒRIA GRANOLLERINA (II)

De bisbe a placa de carrer. 
Una via central en la història de la ciutat. 

El carrer Ricomà fotografiat des de dalt del 
campanar de Sant Esteve durant la postguerra. 

S’hi divisen les xemeneies de Can Comas 
(en primer terme) i Roca Umbert. 

Foto: Joan Guàrdia 
(Arxiu Municipal de Granollers – Arxiu d’Imatges) 

  EN CONTEXT

LA PESTA NEGRA
La sort que va córrer la vida del bisbe Ricomà no era 
massa habitual. La mortaldat que va causar la pesta 
negra es calcula que va ser d’un 50% del conjunt 
de la població europea. La majoria de la gent que 
contreia la malaltia moria al cap de poques setma-
nes i les estimacions més benèvoles creuen que una 
tercera part de la població catalana va morir en el 
que serà el sotrac social i demogràfic més gran de 
la història del país. A l’abril de 1348 la pesta bubòni-
ca ja havia arribat al Vallès procedent de Barcelona: 
eren portadores de la malaltia les naus genoveses 
que comerciaven a la Mar Negra a on l’epidèmia ar-
ribava des les rutes comercials de l'Índia i la Xina. 
El col·lapse de les ciutats de la costa i del prelito-
ral, com la mateixa Granollers, estava garantit. Hu-
mans, bestiar, ocells... el reguitzell de cadàvers era 
inaturable i les autoritats no podien fer res més que 
apilar els cadàvers a fosses fora de les muralles i 
recloure els malalts vius, pendents de la sentència 
de mort, en llocs concentrats de la vila.

Sobreviure al 1348. Bisbe beneint malalts 
de pesta. Miniatura del llibre manuscrit Omne 
Bonum de James le Palmer, produït pels volts 
de 1360. Imatge: Wikimedia Commons 

  LA DADA

SANT DOMÈNEC, EL PRIMER HOSPITAL
Fora muralles, palesant el creixement urbanístic del Granollers 
baixmedieval, va construir-se un dels edificis més emblemàtics 
del Granollers d’aquell temps. Bertran de Seva, jurista i comen-
tarista de les guerres dinàstiques dels reis catalans que vivia a 
la Torre de Seva, a Marata (les Franqueses del Vallès), va ser un 
dels grans protectors del Granollers del segle XIV. Home de ta-
rannà altruista, pagà de la seva butxaca la construcció de l’hos-
pital de Sant Domènec al carrer de Corró, via que no deixava de 
créixer. L’actual Sala Tarafa, que ha vist passar metges i reis, fou 
l’hospici de malalts des l’edat mitjana fins el 1823. La reminis-
cència de Bertran de Seva i el seu auxili arriba tan lluny que la 

Foto: Enric Fontvila [Enfo]

fundació privada per a la gestió de l’actual Hospital General de Granollers porta el seu nom. Quant a 
l’actual nom de l’antic hospital, aquest és un homenatge a un historiador, com ha explicat Àngel Casals 
(vegeu bibliografia pàg.), encara força desconegut. Francesc Tarafa (Marata, c. 1495 – Roma, 1556) era 
fill d’un mercader de Granollers, on va viure la seva infantesa. Format com a eclesiàstic, va ser arxiver 
de la Catedral de Barcelona, i va escriure diverses obres historiogràfiques, entre les que destaquen una 
Crònica dels cavallers catalans o una Crònica de la província de Catalunya, entre d’altres.

mitjançant vicaris episcopals. Els quals, en nom de 
monsenyor Miquel, van acabar amb el polèmic con-
flicte de la sèquia de Manresa, que buscava abastir 
d’aigua del Llobregat l’assedegada capital del Bages. 
La construcció d’aquesta canal medieval havia costat 
l’excomunió als manresans per part del predecessor 
de Miquel de Ricomà, indignat perquè li construïen la 
sèquia en terrenys propietat del bisbat. En nom d’un 
bisbe granollerí, la pau i la fe tornaren a Manresa, en 
l’origen –també– de les actuals Festes de la Llum.

Un ascens culminant i el flagell de la pesta
Com a bon membre de la cúria papal d’Avinyó, Miquel 
de Ricomà era un home amant del luxe. Ho demostra 
l’impressionant casulla de bisbe que es conserva al 
Museu Episcopal de Vic, brodada amb or de Xipre i fils 
de plata. Vic, però, no era, ni de lluny, el destí final a 
una carrera d’influència i càrrecs acumulats.

Climent VI li reservava un bon ascens: ser elevat 
al soli episcopal de Barcelona. El 14 d’agost de 1346, 
quan encara no feia ni disset mesos del nomenament 
com a bisbe de Vic, Miquel era entronitzat bisbe de la 
capital de Catalunya. Com ja havia passat en l’experi-
ència vigatana, el granollerí no va abandonar els seus 
càrrecs a la cúria del papa, però sí que es desplaçà 
puntualment a Barcelona. Ho feu per la consagració 
episcopal i encara diverses vegades més tard.

Així, el maig de 1348 el bisbe Miquel es trobava a 
Barcelona. Aquell mes la pesta negra va traspassar 
les portes de la capital. La malaltia, que va acabar 
amb un terç de la població europea segons les es-
timacions més baixes (uns 25 milions de persones, 
Europa en un infern en vida. Ultrapassant la negror, 
i a diferència del destí que va córrer la majoria de la 
població, Ricomà va poder sortir endavant i va morir 
a Barcelona un 7 de maig de 1361. Avui, la memòria 
d’aquest granollerí singular reposa en part en un po-
pular carrer de la capital vallesana, l’anomenat carrer 
de Ricomà, que neix a la plaça de l’Església i mor cre-
uant-se amb l’antiga carretera de Barcelona, cone-
guda ara com a carrer de Prat de la Riba. Com l’ho-
me que li dóna nom, és un carrer sonat, que alguns 
coneixen modernament per un famós local de festes 
que va unir els records de diverses generacions des 
dels anys setanta i fins el seu tancament als dos mil; 
d’altres l’identifiquen bé per una vida veïnal molt ac-
tiva i cohesionada que, fins fa poc, encara celebrava 
unes festes de barri en l’ocàs de l’estiu. Més silenci-
osament o més sorollosament, aquest carrer recorda 
l’avui discreta i no gaire coneguda història del gra-
nollerí més influent i poderós de l’edat mitjana. D’un 
temps, d’un segle, en què els rics colors d’una casulla 
es barrejaren amb la foscor d’una crisi general.

BIBLIOGRAFIA RELACIONADA

Joan CABALLERIA, Els personatges 
granollerins dels nostres carrers, Granollers, 
Serpic Creació, 1999.
Richard GYUG, The Diocese of Barcelona during 
the Black Death, Turnhout, Brepols Publishers, 
1994.
Jaume VILLANUEVA, Viaje literario a las 
Iglesias de España. Tomo VIII: Viaje a la Iglesia 
de Vic, València, 1821.



dj, 17 octubre 2019 19

Confia en els professionals
  Confia en

www.gress.es

C32 
C32 

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

www.gress.es

SAPS JA, COM SERÀ LA 
TEVA NOVA CUINA?

Dissenyem
la teva cuina
a mida

Pressupost 
sense compromís

Assessorament
tècnic

Servei de muntatge

Finançament
a mida
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Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Per despatx professional especialitzat en l'assessorament i la gestió per a petites i mitjanes 
empreses, autònoms i particulars, dins les àrees laboral, fiscal, comptable i jurídica, precisa: 

ADMINISTRATIU/VA LABORAL  ( Ref.1810-02)
Cerquem candidats/es per donar suport al departament laboral en confecció de nòmines, con-
tractació, liquidacions; tramitació d'altes ,baixes i variacions de treballadors a la seguretat social; 
comunicació de baixes per processos d'IT, accidents de treball; gestió diària amb els progra-
mes SILTR@, Winsuite, sistema RED, cont@; tasques administratives en general. Informàtica a 
nivell usuari.Es valorarà coneixements del programa J Token (GEYCE AGP). Busquem una persona 
que tingui experiència en un lloc similar al que ofertem. Inicialment es fa contracte temporal de 3 
mesos però amb possibilitats de conversió a indefinit segons interès i coneixements demostrats. 
Busquem persona responsable, treballadora, discreta, metòdica i autònoma. Es valorarà positi-
vament els coneixements del nou sistema de Liquidació Directa de la Seguretat Social. 

Empresa de fabricación de maquinaria situada en Granollers, precisa incorporar: 

DELINEANTE con AUTOCAD( Ref.1810-04)
Los candidatos a seleccionar , hombre o mujer , aportaran formación a nivel de CFGM i CFGS 
Mecánica o Delineación. Es imprescindible experiencia en tareas similares, mínima de 5 años. 
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
 Dominio total de Autocad . 
Se valorará procedencia de empresas medianas de fabricación de maquinaria en entorno indus-
trial. El lugar de trabajo comporta estabilidad total . Valoramos residencia en el Vallès Oriental o 
comarcas limítrofes.

IMMOBILIÀRIA

TRASPÀS

TREBALL

DEMANDA

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

ALTRES

COL·LECCIONISME

TREBALL

OFERTA

Els nous projectes d’emprenedoria coope-
rativa que assessorem i acompanyem des 
de l’Ateneu Cooperatiu tenen una necessi-
tat immediata d’explicar-se, de donar-se a 
conèixer quan esdevenen una realitat. So-
vint, la mateixa il·lusió de veure que tenim 
la possibilitat de tirar endavant la iniciati-
va, amb un determinat impacte positiu en 
el territori més proper i, alhora, l’esperan-
ça de garantir-nos una feina de qualitat, 
fan que vulguem llançar-nos directament 
a explicar qui som, què fem i com ho fem 
sense haver fet una planificació prèvia.

En qualsevol pla comunicatiu d’un pro-
jecte hi ha diferents elements a tenir en 
compte. En primer lloc l’entorn, és a dir, 
on i quan tenen lloc les operacions i les 
relacions de les persones que conformen 
el projecte, i el projecte en si mateix amb 
altres persones i altres projectes. Després, 
els comportaments i actes específics: què 
fa el projecte, dins d’aquell entorn. També 

ALBERT
GRIFELL

Membre de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental

les capacitats, o com el projecte genera i 
condueix els seus comportaments dins 
d’un determinat context. I, finalment, els 
valors, que vindrien a ser allò que propor-
ciona la motivació i les pautes per a les es-
tratègies i les capacitats, posades al servei 
de l’assoliment de resultats de comporta-
ment dins l’entorn. O sigui: per què el pro-
jecte fa el que fa, de la manera que ho fa.

Cal que els nous projectes reflexionin, 
abans d’activar eines comunicatives que 
potser en un futur esdevindran inneces-
sàries, sobre preguntes com: des d’on co-
munica el nostre projecte? Des del què es 
fa? O des dels valors?

Quan es comunica des del què es fa, 
s’està fent des de l’obvietat, des de la pun-
ta de l’iceberg. Només es respon a què fem, 
i això normalment ho pot saber tothom, 
és fàcil de trobar, és comprovable. Quan 
es comunica des dels valors i les creen-
ces, es fa exposant des de la profunditat 
del projecte, amb la qual cosa es respon 
des d’un inici a per què ho fem així, en què 
creiem per fer-ho així, dit d’altra manera, 
els motius pels quals ho vam emprendre. 
Per entendre’ns: només si som feministes 
comunicarem amb perspectiva feminista.

Comunicar els projectes des dels valors

Gralla Motors Bertran, el vostre concessio-
nari Skoda a Granollers i comarca, presenta 
aquests dies a tots el clients i públic en gene-
ral el 3r SUV de la marca txeca, el nou Skoda 
Kamiq. El nou SUV urbà de la marca Skoda 
ofereix quatre nivells d’acabat i un pack de 
llançament gratuït que inclou el quadre di-
gital (Virtual Cockpit), leds posteriors amb 
intermitents dinàmics i control de veloci-
tat. Amb un maleter de 400 litres, el Kamiq 
destaca per la seva gran habitabilitat inte-
rior, fet destacable també en tota la gamma 

Nou Skoda Kamiq a Gralla Motors Bertran 
Les instal·lacions de Granollers ja disposen de vehicles de prova

GRALLA MOTORS BERTRAN
Carretera N-152A, km 25,5 – Granollers

Tel. 93 879 19 98 - www.skodagranollers.net 

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Skoda. Connectivitat i sistema infotainment 
(Car Connect, SOS Emergència, trucada d'in-
formació i control remot). Totes les últimes 
mesures de seguretat a disposició del nou 
Skoda Kamiq (detector de carril, frenada 
d'emergència, 9 airbags, etc.). El nou Skoda 
Kamiq està disponible amb diverses moto-
ritzacions, de 90 a 150 CV. Gralla Motors ja 
disposa a les seves instal·lacions d'unitats 
de prova perquè qui ho desitgi pugui gau-
dir-ne. Visiteu Gralla Motors; el nou Skoda 
Kamiq pot ser vostre des de 14.900 €.
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El Consell Comarcal obrirà un nou 
termini per a la presentació de can-
didatures per aspirar al Premi i els 
Distintius LismiVO, que tenen com a 
objectiu reconèixer i valorar la tasca 
social en la integració laboral de les 
persones amb diversitat funcional. 
La nova convocatòria es farà des-
prés que ningú no s'hagi presentat 
a la primera, el termini de la qual es 
va tancar dilluns. Al premi poden 
optar-hi totes les empreses amb 
centre de treball a la comarca que 
garanteixen la igualtat d’oportuni-
tats i de tracte de les persones amb 
diversitat funcional a través de l’ac-
cés a l’ocupació. En l'edició anterior 
el premi va ser per a la Fundació 
Privada Hospital Asil de Granollers, 
i fa dos anys, per a Dara Pharma.

La iniciativa sorgeix de la Xar-
xa LismiVO, integrada per entitats 
directament relacionades amb la 
inserció laboral de persones amb 
discapacitat: la Diputació, diversos 
ajuntaments, Oficines de Treball, el 
Consell Comarcal, Apindep Ronça-
na, Apadis, Castell de Sant Foix, Cen-
tre Sirius, Centre de formació Mor-
dered, Escola Pia, Fundació ONCE, 
els centres especials de treball Baix 
Montseny, Ral, Viver de Bell-lloc, 
Grupdem, Xavier Quincoces, Taller 
Alborada, Emiser Vallès, Intelami, 
TEB Verd, Oficina Tècnica Laboral, 
INTRESS, CCOO, UGT i Pimec. i

Supervivència d'empresesSessió sobre com atraure talent professional
Can Muntanyola abordarà en dues sessions, el 
22 i el 29 d'octubre (de 9.30 a 13.30 h), bones 
pràctiques per sobreviure els primers anys de 
vida d'una empresa. Les places són limitades i 
l'assistència gratuïta, però cal inscripció prèvia.

Granollers Mercat organitza dimarts, de 9 a 14 h, a la seu de la UEI (av. 
Europa, 21), el workshop Innovar per atraure talent, una de les necessitats 
més perseguides per les empreses. La sessió, adreçada als responsables 
de recursos humans, abordarà com aconseguir perfils professionals
adequats per les empreses. La sessió és gratuïta però cal inscripció prèvia.

ECONOMIA

INTEGRACIÓ LABORAL  

La convocatòria
del premi LismiVO 
queda deserta
i s'obrirà de nou Caixa d’Enginyers, cooperativa de 

crèdit i serveis financers i assegu-
radors, obre una nova oficina Avant 
a Granollers, concretament a la 
seu de la Mútua General de Catalu-
nya –carrer Alfons IV, 36–, fruit de 
l’acord entre les dues entitats iniciat 
el desembre de 2017. Segons Caixa 
d'Enginyers, l'oficina és un centre 
d’atenció i assessorament perso-
nalitzat que compta amb un equip 
professional específicament quali-
ficat per a les activitats d’assesso-
rament –inversions, finançament 
o cobertura de riscos  i asseguran-
ces– i que permet desenvolupar les 
funcions operatives de les oficines 
bancàries convencionals. Amb la 
de Granollers, Caixa d’Enginyers ja 
suma vuit oficines Avant.

L’acord entre Caixa d'Enginyers 
i Mútua General de Catalunya es 
basa en la "complementarietat 
dels serveis", ja que es combina la 
capacitat de distribució i venda dels 
serveis financers i asseguradors de 
Caixa d’Enginyers amb les cobertu-
res de les assegurances de salut de 

la Mútua. Joan Cavallé, director ge-
neral de Caixa d’Enginyers, assegu-
ra que "la nova oficina consolida 
un model basat en la multicana-
litat, on els professionals de Cai-
xa d’Enginyers ofereixen un ser-
vei de valor afegit a les empreses 
i habitants del Vallès Oriental". 
Daniel Redondo, director general 
de la Mútua General de Catalunya, 
assenyala que "hi guanyem tots; 
els socis de Caixa d’Enginyers te-
nen nous espais per fer gestions 
bancàries i tenen a la seva dispo-
sició l'àmplia oferta assegurado-
ra de la Mútua; i els mutualistes 
de Mútua General de Catalunya 
també poden accedir als serveis 
de Caixa d’Enginyers".

L'entitat financera valora l'activi-
tat econòmica i les característiques 
socioeconòmiques de la comarca, 
"amb un increment del 2,7% de 
la població ocupada registrada 
en un any, i de més del 5% de 
l'activitat industrial el 2017, un 
dels principals pols industrials 
de Catalunya". 

Caixa d'Enginyers obre 
una oficina a Granollers

FINANCES  EN UN ACORD AMB MÚTUA GENERAL DE CATALUNYA

L’economista Santiago Niño Be-
cerra serà dimarts (19 h) al Teatre 
Auditori de Granollers en una xer-
rada organitzada per Pimec Vallès 
Oriental. La conferència porta per 
títol Ha acabat la crisi? i forma part 
de les trobades Pimec Fòrum sobre 
estratègia, gestió i creixement. Niño 
Becerra és doctor en Economia, 
catedràtic d'Estructura Econòmica 
a l'Institut Químic de Sarrià (IQS) i 
autor de diversos llibres sobre eco-
nomia, com El crash del 2010, on va 
vaticinar la profunda crisi econòmi-
ca dels anys posteriors.  

DIVULGACIÓ  SERÀ DIMARTS (19 H) AL TEATRE AUDITORI

Niño Becerra, convidat per 
Pimec a fer una xerrada al TAG

arxiU

SANTIAGO NIÑO BECERRA

CaixaBank inaugura un 'store'
Un centenar de clients de CaixaBank van assistir dimecres de la setmana 
passada a la inauguració de la remodelació de l'oficina de la plaça Maluquer 
i Salvador, una oficina que ara és de l'anomenat tipus Store. Aquesta és la 
primera del nou model a la ciutat i la cinquena al Vallès Oriental després de 
les que ja funcionen a Canovelles, Cardedeu, la Garriga i Sant Celoni. L'ofi-
cina de la plaça Maluquer disposa d’una superfície de prop de 800 metres 
quadrats, compta amb 14 empleats i gestiona més d'11.000 clients. 

El Consell Comarcal ha iniciat el 
procés de selecció de 9 joves d’en-
tre 16 i 29 anys beneficiaris del pro-
grama Garantia Juvenil, una inicia-
tiva europea d’ocupació per reduir 
l’atur juvenil, impulsat a Catalunya 
a través del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya (SOC). La durada 
dels contractes en pràctiques serà 
de sis mesos a jornada completa i la 
seva incorporació serà immediata. 
El termini per presentar els currí-

OCUPACIÓ  EL TERMINI PER PRESENTAR-S'HI ACABA AVUI, DIJOUS

El Consell Comarcal 
contractarà
nou joves inscrits
a Garantia Juvenil

culums acaba avui, dijous.
El perfil que es busca és preferi-

blement graduats en Dret, Engi-
nyeria Informàtica, Econòmiques, 
Geografia, Ciències Polítiques, 
Sociologia, treballadors socials o 
educadors socials. Els llocs a co-
brir són: tècnic suport per la im-
plementació de clàusules socials; 
2 tècnic programador informàtic 
d’administració electrònica; tèc-
nic de l’àrea de Polítiques Socials i 
Igualtat, tècnic d'Intervenció; tèc-
nic de contractació per al Consorci 
per a la Gestió dels Residus; tècnic 
de desenvolupament local; tècnic 
d'anàlisi del sector del Servei d’As-
sistència Domiciliària; i tècnic de 
l'Observatori de Polígons d'Activi-
tat Econòmica. 
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El Spartans, cap a la Divisió d'Honor
El sènior masculí del Club Rugby Spartans de Granollers jugarà a casa 
–al camp de la Font Verda–, diumenge (12.30 h), contra el Club Rugby 
Tarragona. Els Spartans han guanyat els quatre partits que han jugat 
fins ara, dos amistosos i dos en lliga que els apropen, cada vegada més, 
a la Divisió d'Honor, que començarà a disputar-se el gener de 2020. 

Nova moto per a Aleix Espargaró
La nova moto per al germà gran dels Espargaró, 
que serà una versió millorada de la RS-GP, es 
farà esperar fins al mundial 2020. A Motegi 
(Japó), el cap de setmana, l'Aleix haurà de fer 
front a la cursa de MotoGP amb la RS-GP actual.

ESPORTS

GRANOLLERS.  Diumenge (12 h) ja 
serà la sisena jornada del Fraikin a 
Asobal, una disputa que es jugarà 
contra el conjunt BM Ángel Ximé-
nez Avia-Puente Genil a domicili, 
al Pavelló Municipal Alcalde Mi-
guel Salas (Còrdova). 

El BM Puente Genil ocupa, ara, 
la penúltima posició de la classifi-
cació amb tan sols 2 punts. Només 
un lloc per damunt es troba el pri-
mer equip masculí del BMG, que 
suma 3 punts, resultat de les tres 
derrotes, l'empat i l'única victò-
ria que han aconseguit els homes 
d'Antonio Rama. Així doncs, l'en-
contre de diumenge serà entre el 
penúltim i l'antepenúltim equip 
dels de la lliga Asobal, una nova 
oportunitat perquè el Fraikin pu-
gui corregir la mala tendència que 
ha agafat aquesta temporada. De 
fet, el Fraikin ho podria aconse-
guir, perquè la temporada ante-
rior, el Puente Genil va quedar fins 
a 8 posicions per sota respecte 
l'equip granollerí, que, en principi, 

Amb el resultat de divendres, el primer equip del BM Granollers 
va acumular tres derrotes abans de la sisena jornada de lliga

xavier solanas

ANTONIO RAMA  Durant la tercera derrota de la temporada

HANDBOL |  Divisió d'Honor  DIUMENGE S'ENFRONTARAN AL PUENTE GENIL A CÒRDOVA

El Fraikin pateix i continua 
amb només 3 punts a l'Asobal

no hauria de tenir dificultat per 
vèncer els cordovesos.

Divendres, el Fraikin es va en-
frontar al BM Benidorm, a casa, en 
un partit molt igualat que va aca-
bar portant la derrota als locals. 
La disputa, que va finalitzar 25 a 
29, era clau per encaminar la lliga 
Asobal després d'una arrancada 
de temporada que no està sent 
fructífera. "El partit es va decidir 
en els últims minuts", declara-
va la plantilla. Quan va acabar el 
partit, els homes d'Antonio Rama 

ÁNGEL XIMÉNEZ AVIA - BMG
Diumenge, 20  12 h Puente Genil

FRAIKIN BM GRANOLLERS 25
BM BENIDORM 29

van rebre una xerrada de 20 mi-
nuts per part del seu tècnic amb 
la intenció de fer reaccionar els 
homes. 

Tot i que el descans va ser un 
moment esperançador perquè el 
Fraikin guanyava d'un gol (13-
12), el primer equip del BMG, de 
moment, perpetua en la mala ten-
dència d'aquesta temporada. i 

Cuesta: "Dissabte jugarem 
a casa contra un equip molt 
díficil, que s'ha reforçat"
GRANOLLERS. El Balonmano Club 
Liberbank Gijón serà el proper 
rival de les joves del KH-7, que 
dissabte s'enfrontaran a les visi-
tants al Palau, a les 16.30 h. "Serà 
un partit molt difícil", preveu  
Robert Cuesta, l'entrenador del 
primer equip femení del BMG. El 
conjunt de Gijón darrerament s'ha 
reforçat amb dues jugadores po-
tents per cada posició, i ara comp-
ten amb un equip de 16 compo-
nents. "A més tenen un joc ràpid 
i una defensa molt contundent. 
Així que, es preveu un partit, de 
nou, complicat.", afegeix Cuesta. 
El cap de setmana, el KH-7 dis-
putarà la cinquena jornada de la 
lliga Guerreras Iberdrola a Divisió 
d'Honor Femenina. El BMC Liber-
bank Gijón ocupa, ara, la cinquena 
posició de la classificació, només 
un lloc per sota de les grano-
llerines.

Segueix la bona ratxa
Dissabte, les joves del KH-7 van 
jugar contra l'Helvetia BM Alco-
bendas al Pavelló de Los Sueños 
(Madrid). Cuesta augurava un 
partit molt difícil. Malgrat això, el 
KH-7 va aconseguir empatar en 

Divisió d'Honor Femenina  EL KH-7 S'ENFRONTARÀ AL GIJÓN

el partit a domicili (25-25). "Ho 
hem encarat amb moltíssimes 
ganes, i hem tingut una setma-
na per davant per preparar el 
partit", afegia el tècnic sobre el 
viatge a Madrid. Així doncs, el 
marge que va tenir el KH-7 per 
preparar la disputa va donar els 
seus fruits, perquè les de Cuesta 
van aconseguir empatar malgrat 
les dificultats que afegia la pista 
de l'Alcobendas. El KH-7 acumula, 
fins ara, tres treballades victòries 
i dos empats, i ocupa ja la quarta 
posició a la classificació de la lliga. 
Una bona ratxa que espera conso-
lidar dissabte. i AïdA jiMéNEz

60 anys d'handbol a les Franqueses
Dissabte, l'AEH va acollir el torneig Joan Bufí, en homenatge a un dels 
fundadors de l'entitat, que enguany celebra els 60 anys de trajectòria. 
L'equip amfitrió va guanyar a la categoria aleví femení [a la foto].

aeh
HOMENATGE  12a EDICIÓ DEL TORNEIG JOAN BUFÍ

Nou patrocinador

L'empresa Kiloutou de lloguer d'eines i 
maquinària ha arribat a un acord amb 
el BMG per patrocinar l'equip Special, 
el conjunt que competeix a la lliga De 
mano a mano, la qual fomenta l'hand-
bol entre les persones amb discapaci-
tat psiquica o malaltia mental.

KILOUTOU, PER 
A L'EQUIP SPECIAL

Divendres, l'Associació Esportiva 
d'Handbol (AEH) Les Franqueses  
va rebre, a Amposta (el Montsià),  
en el marc de la Festa de l'Handbol 
d'enguany, el guardó que li va atorgar 
la Fundació Catalana de l'Handbol 
(FCH) per la tasca de promoció que 
desenvolupa el club. Des dels últims 
anys, l'entitat franquesina compta 
amb més d'una vintena d'equips,  
tot omplint totes les categories,  
masculines i femenines.

          L'AEH Les 
Franqueses rep 
el premi de la FCH

aeh
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GRANOLLERS. Els granollerins Joan 
Monroy i Carlos Piris van fer his-
tòria amb la novena posició al 
Campionat del Món Júnior de Ka-
zan (Rússia). Els joves esportistes, 
que van aconseguir classificar-se 
pels vuitens de final a la modalitat 
de dobles masculí, es troben, ara, 
entre les 16 millors parelles del 
món de la categoria júnior.

Durant la competició, que va co-
mençar el 7 d'octubre i va finalit-
zar el 13, els jugadors granollerins 
van estar sota les directrius d'Òs-
car Martínez, seleccionador naci-
onal de sub19, i Pau Puig, tècnic 
de la Federació Catalana, que va 
ser designat per la Federació Es-
panyola per acudir a la competició 
internacional.

Monroy i Piris van estar exempts 
de jugar la primera ronda, i a la 
segona es van desfer dels lituans 
Petkus i Berzanskis per 21 a 9 i 21 
a 14. A la tercera ronda van tenir 
un gran repte contra Kryger Boe i 
Vestergaard, de Dinamarca. Però 

Jnanesh salian

BÀDMINTON |  Júnior sub19  ELS DOS JOVES GRANOLLERINS ES CLASSIFIQUEN NOVENS A RÚSSIA

Joan Monroy i Carlos Piris fan 
història al campionat del món

després de caure al primer set, 
va acabar refent-se per obtenir el 
pas a vuitens de final. A l'última 
ronda disputada, van tenir el dur 
enfrontament contra Shing Hei 
i Chun Wai, moment en què van 
perdre per 11 a 21 i 10 a 21. "Vam 

aconseguir fer una bona anàlisi 
i preparar bé l'últim partit, que 
finalment va ser contra els da-
nesos. Tant el Joan Carles com 
el Carlos van jugar fantàstica-
ment, però els asiàtics estan a 
un altre nivell.", conclou Puig.  

VICTÒRIA Per 21-14 i 21-15 contra Dinamarca

BÀSQUET |  Copa Catalunya  EL PARTIT ES DISPUTARÀ A MOLLET

Diumenge, el primer equip del 
Club Bàsquet Granollers (CBG), 
el CB Blockchain BCN-AP, dispu-
tarà la quarta jornada de la Copa 
Catalunya contra el Bàsquet Sant 
Gervasi, a Mollet del Vallès. 

El derbi vallesà serà a domicili i 
Ricard Ventura, tècnic dels grano-
llerins, alerta que "serà un par-
tit de màxima tensió, perquè 
el Sant Gervasi té un interior 
molt bo, José Manuel Coego. El 
nostre repte serà seguir el rit-
me del partit.", comentava l'en-
trenador del CBG. "Afrontem la 
propera disputa amb mal sabor 
de boca, perquè dissabte pas-
sat vam tenir la victòria molt 
a prop, però se'ns va escapar", 
afegia Ventura. 

La classificació fins a la terce-
ra jornada evidencia com l'equip 
granollerí ha fet un millor inici de 
temporada que el Sant Gervasi, 
que ocupa la dotzena posició de 
14 llocs possibles. 

El CB Blockchain BCN-AP, en 
canvi, ocupa la vuitena posició, 
quatre llocs per sobre respecte els 

molletans. Així doncs, els grano-
llers afronten, amb un millor ro-
datge, el derbi del cap de setmana.

L'últim minut va ser decisiu 
Dissabte a la tarda, el CB Blockchain 
BCN-AP es va enfrontar a la Unió 
Esportiva d'Horta. Tot i que va ser 
un matx altament disputat, la der-
rota, finalment, va ser per als gra-
nollerins, que a l'últim minut van 
perdre per un punt de diferència, 
amb un marcador final de 55 a 56. 

La davallada va ser durant el se-
gon i el tercer quart del matx, i la 
tensió es va acumular fins a l'últim 
minut del partit, quan el primer 
equip del CBG anava guanyant, 
però durant uns intercanvis de tir 
lliure, els barcelonins es van posar 
un punt per davant. "Va ser l'únic 
moment en tot el partit que l'UE 
Horta es va avançar, i va ser just 
per endur-se la victòria. Vam te-
nir una última oportunitat per 
guanyar, però la pilota no va en-
trar", conclou Ventura, que espe-
ra refer-se de la derrota a Mollet 
del Vallès.   A.jiMéNEz

El CBG afronta amb 
avantatge el derbi vallesà
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FUTBOL  DIVENDRES ES VA CELEBRAR LA PRESENTACIÓ DEL PLANTER DE L'ESPORT CLUB GRANOLLERS PER A AQUESTA TEMPORADA

FOTO DE FAMÍLIA  L'EC compta amb 492 components distribuïts en 34 equips, que es presentaven divendres al vespre

eCG

GRANOLLERS. Divendres al vespre, l'Esport 
Club (EC) Granollers va presentar el planter 
per a la temporada 2019-2020, format per 
34 equips, amb 467 infants de futbol base i 
25 joves del primer equip. Aquest darrer, que 

ve d'un empat a casa contra el Cerdanyola FC 
(2-2), diumenge s'haurà d'enfrontar a la Unió 
Esportiva (UE) de Sants en un partit a domicili. 
De 20 llocs possibles, l'EC ocupa ara la novena 
posició a la classificació de Tercera Catalana, 

i es troba a la meitat superior del llistat amb 
12 punts, gràcies a les tres victòries i els tres 
empats que acumulen.

D'altra banda, l'EC compta amb un nou pa-
trocinador, la Clínica Costa Codina. 

Uns 500 jugadors encenten curs a l'EC

"Sant Celoni és un matx trampa" 
La setena jornada de l'Atlètic del 
Vallès es disputarà diumenge (17 
h) al camp del Sant Celoni. "És 
un partit trampa, perquè és un 
equip que està ben treballat i fa 
anys que juguen conjuntament. 
A més, nosaltres venim d'una 
derrota molt dura", relata Raúl 
Vilaseca, tècnic del primer equip 
de l'AV, que admet que la dispu-
ta es presenta entre complicada 
i clau per a trajectòria de l'equip. 
"És un camp en què els jugadors 
collen bastant, i l'equip està 
molt rodat", insisteix l'entre-
nador, que veu el camp del Sant 
Celoni com una dificultat afegida. 
"A més, nosaltres venim condi-
cionats de la derrota anterior", 
admet Vilaseca, que afegeix que 
igualment el conjunt afronta el 
matx "amb molta i molta il·lu-
sió, perquè està fent molt bona 
feina als entrenaments".

L'Atlètic del Vallès, diumenge, 
no va aconseguir l'objectiu que es 
proposava: guanyar el tercer par-
tit consecutiu que hauria sumat 
tres victòries seguides a l'inici 
de la lliga d'enguany. "El de diu-

menge va ser un partit en què 
no sortia res en positiu", reco-
neixen fonts de l'Atlètic del Vallès. 
El partit a domicili va acabar amb 
el resultat de 0-4 al camp del Lliçà 
d'Amunt.   AïdA jiMéNEz

xavier solanas

Tercera Catalana L'ATLÈTIC DEL VALLÈS S'ENFRONTARÀ, DIUMENGE, A L'EQUIP DEL BAIX MONTSENY

DERROTA L'Atlètic del Vallès va perdre per 0 a 4 al camp del Lliçà d'Amunt

GRANOLLERS. Diumenge 27 d'oc-
tubre tindrà lloc la cinquena edi-
ció de la cursa infantil La Mútua 
Kids, una activitat oberta a tot-
hom, que té per objectiu fomentar 
l'esport i els hàbits de vida saluda-
bles des de la infància. A la cursa 
hi haurà sis categories —baldufes, 
prebenjamí, benjamí, aleví, infan-
tils i cadets— per a infants d'entre 
3 i 15 anys. Per això, el recorregut 
estarà dividit per trams d'edat i 
distàncies. La cursa començarà en 
diferents punts del carrer Anselm 
Clavé i a la plaça de la Corona, i 
l'arribada serà a la plaça de Lluís 
Perpinyà. La inscripció, que és to-
talment gratuïta, es pot formalit-
zar al web www.lamutuakids.cat 
fins dimecres.  

CURSA INFANTIL  

Fins dimecres, 
obertes les  
inscripcions per 
a La Mútua Kids

Dissabte, l'equip absolut de wa-
terpolo del Club Natació Grano-
llers (CNG) visitarà al Rubí, un 
equip que ve de perdre davant 
dos dels forts de la lliga, el Molins 
de Rei i el Sant Feliu. La plantilla 
granollerina, després de la pro-
funda renovació, ocupa la vuitena 
posició a la classificació, amb un 
empat i una derrota. Tres llocs per 
sota es troba el CN Rubí, que per 
ara va onzè a la llista. 

WATERPOLO | Divisió d'Honor

Nova oportunitat 
del CNG per a la 
cercada victòria

Durant el cap de setmana, se cele-
brarà la Copa Catalunya Absoluta 
de natació, que dissabte a la tarda 
aterrarà a les instal·lacions del 
CNG. Paral·lelament, al CN Mata-
ró tindrà lloc la primera jornada 
de lliga per equips prebenjamina i 
benjamina. Mentre que Granollers 
acollirà la primera jornada de lli-
ga catalana alevina. Diumenge, la 
jornada seguirà al CN Barcelona. 

NATACIÓ  

Granollers acollirà 
la Copa Catalunya

Dissabte, Abril Conesa va quedar 
en segona posició en la classifica-
ció femenina de la prova de 3.500 
metres. El repte s'emmarcava en 
l'11a edició de la Radikal oce-
an52, i Conesa va aconseguir ne-
dar la distància en 42 minuts i 46 
segons. En la classificació general, 
l'Abril va obtenir el setè lloc. 

NATACIÓ ARTÍSTICA

Abril Conesa, a la 
Radikal ocean52
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Conferència d'AgevoJordi Pagès exposa la suite inspirada en Brossa
Joan Brossa també serà el protagonista 
de la conferència organitzada per Agevo 
dimarts (18.30 h) al Museu de Granollers. 
La xerrada sobre el poeta anirà a càrrec 
de Fina Dantí, llicenciada en Filologia.

El Club Wagner de Barcelona (carrer València, 209) exposa tot l'octubre 
wAgner À lA brossA-El Carrer de Wagner, una mostra d'homenatge a  
Joan Brossa, en la qual hi participar el pintor granollerí Jordi Pagès, que 
hi aporta la seva suite Maritunga orinupa, Maratunga xuripà (90×70), 
inspirada en el poema Romancets del dragolí (1948), de Brossa.

El Zinematik tracta 
els mecanismes 
cinematogràfics

Màgia i mentalisme 
al Dnit amb Dodó

Arriba el primer Diverdivendres  
de la temporada amb Zinematik, 
una activitat sobre els mecanis-
mes cinematogràfics primitius. 
Serà el 25 d'octubre, de 17 a 19 h a 
la plaça de Maluquer i Salvador. Es 
tracta que els infants descobreixin 
com es donava vida a les imatges 
abans de l'aparició del cinema. 
Petits i grans podran conèixer una 
col·lecció interactiva de màquines, 
artefactes i objectes que semblen 
sorgits de l'equipatge d'un mag. 

D'altra banda, al novembre (dia 
15, centre cívic Palou) el Diverdi-
vendres proposa un taller de mini-
pizzes, a càrrec de Dani Maldona-
do, en què s'elaboraran berenars 
divertits i saludables. Es faran dos 
grups: per a famílies amb infants 
de 3 a 5 anys (de 17.30 a 18.30 h) i 
un segon per a infants de 6 a 11 (de 
19 a 20 h). Al desembre (dia 13, 
centre cívic Nord, 17.30 h), el grup 
d'animació infantil La Cuca Viu 
oferirà el concert On és la sargan-
tana?, històries protagonitzades 
per personatges originals, sorgits 
de l'univers poètic de les bestioles 
de Joana Raspall.  Al gener (dia 17, 
centre cívic Jaume Oller, de 17.30 
a 19 h), la proposta va de fotogra-
fia amb un taller de lightpainting 
a càrrec de Bombeto. Els partici-
pants podran crear escenes mà-
giques amb pinzells de llum, fent 
imatges estàtiques i animacions 
sorprenents. Les activitats són 
gratuïtes amb inscripció prèvia al 
taller de cuina (inscripció a partir 
del 4 de novembre al 93 879 24 69) 
i al de fotografia (a partir del 7 de 
gener al 93 879 58 92). 

El cicle d'oci nocturn alterna-
tiu Dnit oferirà divendres (21 h) 
al Gra un espectacle de màgia, 
a càrrec del Mag Dodó. Es trac-
ta d'un espectacle participatiu, 
amb màgia de prop, trucs visu-
als, màgia més clàssica i efectes 
més moderns, i mentalisme, amb 
una bona dosi d'humor perquè 
tothom hi passi una bona estona. 
L'entrada és gratuïta. 

DIVERDIVENDRES

El festival de cinema, fotografia i 
nous mitjans audiovisuals Pano-
ràmic inaugura avui, dijous, la 
tercera edició. El certamen s'allar-
garà fins diumenge, tot i que farà 
una pausa divendres, ja que l'or-
ganització s'ha adherit a la vaga 
convocada al país. Així, els actes 
de divendres es posposaran i s'in-
formarà de la nova data al web 
panoramicgranollers.cat.

Avui, però, a les 18 h, el Pano-
ràmic obrirà les portes i oferirà 
un recorregut pels diferents es-
pais expositius d'enguany que, a 
banda de Roca Umbert, també ha 
incorporat el Museu de Ciències 
Naturals –amb l'exposició Carre-
ra espacial a la luna del Complejo 
Espacial de Robledo de Chavela–, 
el Museu de Granollers –Space 
Dogs de Martin Parr– i el cinema 
Edison –Última Hule, de Javier Ar-
cenillas, Alicia Kopf, Aleydis Rispa 
i Rubén Torras–.

La ponència inaugural, vincula-
da al tema d'enguany del festival 
–l'arribada de l'home a la lluna– 
serà a les 20.30 h, a la Nau B1 
de Roca Umbert, amb el fotògraf 
i director del festival, Joan Font-
cuberta, i l’astrofísic Guillem An-
glada-Escudé –qui lidera l’equip 
que el 2016 va descobrir Proxima 
b, l’exoplaneta potencialment ha-
bitable més pròxim a la Terra–. 
Amb el títol Última Thule: la co-
lonització de l’espai es fa honor a 

Campioli, sobre tot allò que inspi-
ra el cel. A més a més de la galàc-
tica Transelenita, una aventura 
sobre la ingravidesa de l’artista 
Marcel·lí Antúnez.

També hi ha 12 propostes per 
a adults, des dels cèlebres curt-
metratges sobre la lluna de Méli-
ès, passant pel viatge de Frederic 
Amat inspirat en l’únic guió de Fe-
derico García Lorca, fins a la pel-
lícula de Bart Sibrel que defensa 
la teoria conspiratòria sobre l’ar-
ribada de l’home a la Lluna.  M.E.

PanoràmiC

L'HOME A LA LLUNA  És el tema del Panoràmic d'aquest any

CINEMA I FOTOGRAFIA  EL FESTIVAL POSPOSA LES ACTIVITATS DE DIVENDRES AMB MOTIU DE LA VAGA GENERAL

L'astrofísic Guillem Anglada-Escudé, 
a la ponència inaugural del Panoràmic

Dg 20 d'octubre, 18 h
TAG. Preu: 12 € adult / 6 € infants

les imatges que han arribat aquest 
2019 de l’objecte més llunyà del 
sistema solar mai observat. 

Cap de setmana
La jornada de dissabte arrencarà 
a les 11 h amb la projecció durant 
tot el dia dels films de la secció ofi-
cial al Centre d'Arts en Moviment 
(CAM). A la mateixa hora, Marc 
Bellmunt hi oferirà la conferèn-
cia Spacewar! An observation: re-
trospectiva de l'espai al videojoc, i 
l'artista Lurdes Basolí impartirà, a 
l'Espai d'Arts, un workshop per re-
flexionar sobre les pròpies emo-
cions i imatges. Basolí, a través de 
revisar el propi arxiu fotògrafic 
professional i vernacular, propo-
sa repensar la fotografia des d’un 

lloc més conscient, per generar un 
repertori visual més lliure de les 
velles estructures colonials tan 
reproduïdes pel fotoperiodisme. 

Pel que fa a les exposicions –en-
guany n'hi ha 11–, també es podrà 
admirar la col·lecció de souvenirs 
dels gossos que van anar a l’espai, 
del reconegut fotògraf britànic 
Martin Parr –exposada per pri-
mera vegada a l'Estat–, la història 
fotogràfica de l’utòpic programa 
espacial de Zàmbia, de l’artista 
valenciana Cristina de Middel, el 
mapping inspirat en la pel·lícula 
d’Stanley Kubrick 2001: Una odis-
sea de l’espai, dels artistes Sílvia 
Isach i Roger Subirana, i la col·lec-
ció de 60 llibres de fotografia, co-
missariada per la italiana Ilaria 

n Per primera vegada, el festival 
ha obert el Panoràmic Kids, en què 
s'oferiran projeccions adreçades es-
pecialment al públic familiar, amb títols 
com Wallace & Gromit in a grand day 
out (dissabte a les 18 h). A més, el Mu-
seu de Ciències Naturals obrirà sessi-
ons al planetari, amb La història de la 
reina Cassiopea i la princesa Andròme-
da (dissabte a les 16.45, 17.30 i 18.15 h, i 
diumenge a les 11.05, 11.45, 12.30 i 13.15 
h) i Planetes en moviment (dissabte a 
les 19 h) i la visió de Júpiter i Saturn des 
de Roca Umbert (19.30 h). A més, diu-
menge (11 h), la plaça dels Recanvis de 
Roca Umbert acollirà un taller familiar 
de construcció de coets a càrrec de 
l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.

EL PLANETARI, A LA 
PROGRAMACIÓ KIDS

CULTURA

La programació familiar d'Escena 
grAn ofereix aquest cap de setmana 
un dels espectacles de circ més pre-
miats dels darrers temps. Es tracta 
de Ludo, de la companyia Circus 
Show, i que posa en escena l’esperit 
del joc a través de les arts circen-
ses. Quan set personatges treuen el 
cap a l’escenari amb ganes de jugar, 
apareixen guanyadors i perdedors, 

Circus Show presenta 
la premiada 'Ludo' al TAG

ART CIRCENSE  EL MUNTATGE QUE ES PODRÀ VEURE DIUMENGE HA ESTAT PREMIAT AMB EL FETEN 2019 AL MILLOR ESPECTACLE

cops voluntaris i involuntaris, di-
versió i treball en equip. Un espec-
tacle d’humor blanc amb grans ar-
tistes de circ, guanyador del premi 
FETEN al millor espectacle de 2018, 
entre molts altres guardons. 

CirCUs show

HUMOR I CIRC  'Ludo', una de les propostes destacades per al públic familiar
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DIMECRES EL CINEMA PROJECTARÀ DUES CINTES GRAVADES ELS ANYS 20 A GRANOLLERS

L'Arxiu i l'Edison commemoren 
el dia del patrimoni audiovisual
GRANOLLERS. Amb motiu del dia 
mundial del patrimoni audiovi-
sual, que es commemora el 27 
d'octubre per sensibilitzar les ins-
titucions de la importància de la 
conservació, dimecres al vespre 
(20 h) el cinema Edison projecta-
rà dos documents custodiats per 
l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament 
de Granollers (AMGr), que mos-
tren imatges de la ciutat a la dèca-
da dels anys 20. D'una banda, s'hi 
podrà veure la gravació de Josep 
Bosch Plans de l'enterrament de 
la sardina el 1929, i, de l'altra, una 
altra cinta de Ramon Dagà sobre el 
Granollers industrial, l'any 1922. 
Els dos films, que es podran veure 
en una sessió gratuïta, formen part 
del fons audiovisual de l'AMGr.

La Unesco va proclamar el dia 
del patrimoni audiovisual el 2005, 
i l'AMGr ho commemora des de fa 
més d'una dècada tot mostrant part 
del seu inventari, amb un bon gruix 
de filmacions en format Super 8 
mm. Els curtmetratges d'enguany 
són dels més antics de l'AMGr.  

xavier solanas GRANOLLERS. Dissabte, la plaça 
de l'Església de Granollers acolli-
rà una nova edició de l'Urban Art 
Market, un esdeveniment que vol 
difondre i potenciar les arts ur-
banes i el món dels discjòqueis. 
Organitzat per Urban Art Go, amb 
seu al Gra, compta amb la col·la-
boració d'Asgram i Phonoseekers, 
i el suport del Servei de Joventut 
de l'Ajuntament.

A partir de les 18 h, joves de 
diferents disciplines artístiques  
–música, dansa, disseny i arts 
plàstiques– mostraran el seu 
treball públicament i conduiran 
tallers oberts a tothom, com ara 
d'estampació de samarretes i de 
confecció de grafits. També hi 
haurà exhibicions de ball, rap i dj. 

Víctor Segundo sota la lluna
El mateix dissabte, a les 20.30 h, 
l'equipament de Joventut, el Gra, 
acollirà el Concert de Lluna Plena, 
amb el grup Víctor Segundo com a 
cap de cartell. Es tracta d'una for-
mació local de rap polític nascuda 
l'any 2002, integrada per Lumen 

Les arts urbanes ocupen 
la plaça de l'Església

ART  EXHIBICIONS I TALLERS DE DISSENY, GRAFITS, RAP I DJ

Descobrir les petjades de la història
El Museu de Granollers va oferir diumenge una visita guiada per descobrir 
les decoracions amb relleus, mascarons i carotes de les finestres gòtiques i 
renaixentistes de la ciutat. La sessió va anar a càrrec de la historiadora de l'art 
Cinta Cantarell amb motiu de les Jornades Europees del Patrimoni. La cirereta 
de la ruta va ser l'acompanyament musical de Laia Saperas i Xavier Soler.

(vocalista i corista), Deejay Gerr 
(Dj) i Víctor Segundo (vocalista). 
Víctor Segundo ha enregistrat vuit 
maquetes amb temes que també 
inclouen l'humor i la ironia, que 
van des del rap clàssic fins al reg-
gae i  la cúmbia, amb ritmes balla-
bles i poc lineals. Totes dues són 
activitats gratuïtes. 

aJUntament

TALLER DE GRAFITS
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LES FRANQUESES. Dos machos ver-
des fritos és el proper muntatge 
que es podrà veure a la tempo-
rada d'espectacles franquesina. 
Es tracta d'una comèdia sobre el 
desamor, protagonitzada pels me-
diàtics Òscar Machancoses i David 
Verdaguer –produeixen Tarde y 
Mal amb El Terrat–, fundadors de 
la jove companyia La Bacanal, i 
que han escrit i dirigit l'espectacle.

Dos machos verdes fritos, es-
trenat l'estiu de 2012, està pro-
tagonitzat per dos homes farts 
que la vida els tracti malament i, 
sobretot, el sexe oposat. A escena, 
decideixen exposar els seus sen-
timents més íntims sense filtre. 
Així, l'obra mostra una visió del 
desamor des d'una òptica pura-
ment masclista, en què els dos 
loosers van deixant anar els seus 
pensaments sense deixar ningú 
sencer, ni tan sols la seva mascu-

la BaCanal

TEATRE  LA COMPANYIA LA BACANAL ACTUARÀ DIVENDRES A CORRÓ D'AVALL

L'humor i el desamor de 'Dos 
machos verdes fritos' al Casal

HOMES AMB DESPIT  Òscar Machancoses i David Verdaguer, protagonistes

Dv 18 d'octubre, 21 h
Casal Cultural. Preu: 9,5 € (8 reduïda)

linitat. Tot plegat, acompanyat de 
melodies i cançons que "s'ajusten 
a la perfecció a aquest concepte 
estètic tan elevat", diuen els pro-
tagonistes. L'espectacle es mou 
entre el teatre, el bodevil i el re-

cital musical, i un humor absurd i 
surrealista.  M.E.

Ds 19 d'octubre, 21 h
TAG. Preu: 20 € (10, a zona B)

GRANOLLERS.  La maldición de los 
hombres Malboro és una reflexió 
sobre el patró masculí a la socie-
tat, a través de la dansa i les core-
ografies de sis joves ballarins, que 
sortiran a escena i interpretaran 
i ballaran a ritme trepidant per 
desmuntar mites i estereotips 
masclistes i parlar de la incapaci-
tat emocional masculina.

Creada per Isabel Vázquez, es 
tracta d'un muntatge de dansa que 

inclou peces corals, duets i solos. 
Una oportunitat per veure com els 
ballarins comuniquen amb el seu 
cos i transmeten tot allò que volen 
expressar. L’espectacle ha rebut 
recentment tres premis Escenaris 
2017-2018 al millor espectacle 
de dansa, millor coreografia per 
Isabel Vázquez i al millor ballarí, 
Baldo Ruiz. També ha rebut tres 
premis Lorca al millor especta-
cle de dansa, millor coreografia i 

Dansa per reflexionar sobre 
el patró masculí a la societat

'LA MALDICIÓN DE LOS HOMBRES MALBORO' INCLOU ACTIVITATS ABANS I DESPRÉS DE LA FUNCIÓ

millor intèrpret masculí de dansa 
contemporània a l’elenc complet.

L’espectacle oferirà prèviament 
(11.30 h) un taller de dansa obert 
a tothom a càrrec de Baldo Ruiz, 
un dels ballarins que interpreten  
l’espectacle –el preu del taller és de 
5 euros–. A més, el Teatre Audito-
ri de Granollers (TAG) oferirà una 
presentació prèvia (20 h) a càrrec 
de Claudia Brufau del col∙lectiu  
Recomana, que també dinamitzarà 
la conversa post funció. 

Arquillué retrata un antiheroi entranyable
Pere Arquillué omplia el cap de setmana l'escenari del TAG en una doble 
funció de Jerusalem, un text de Jez Butterworth dirigit per Júlio Manrique. El 
director ha sabut treure el millor del conegut actor, que es posa a la pell d'un 
antiheroi entranyable que desperta reaccions adverses. Una obra rodona.

xavier solanas

EL TAG VA ACOLLIR UNA DOBLE SESSIÓ DE 'JERUSALEM'

La companyia Kulunka Teatro tor-
na al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) amb el seu segon muntatge, 
Solitudes –després de l’èxit d'André 
i Dorine–, una història emotiva que 
parla de solitud i solituds, en un 
nou treball de teatre de màscares 
que sense ni una sola paraula, re-
sulta tot el contrari a inexpressiu. 
Es tracta d'un viatge per universos 
quotidians que, combinant de for-
ma magistral la gravetat amb el 
somriure, commou, sorprèn i emo-
ciona. Un ancià, la principal il∙lusió 

del qual era jugar a les cartes amb 
la seva dona, enviuda sobtada-
ment. La seva família, fill i neta, es 
fan càrrec d'ell. Malgrat esforçar-
se de la millor manera de què són 
capaços, l'atenen però no l'acom-
panyen. L’home se sent sol i surt al 
carrer a buscar amb qui jugar. Així 
troba com a única companya una 
prostituta primerenca. i

Kulunka porta el teatre de 
màscares al Teatre Auditori

Dv 18 d'octubre, 21 h
TAG. Preu: 15 € (8, a zona B)

L'Aula Lírica inaugurarà a Can 
Palots el nou cicle de sarsuela 
Diumenge (19 h), Escena grAn inaugura el Cicle de Sarsuela amb una 
gala a càrrec de l’Aula Lírica de Granollers, dirigida per Xavi Dolç, al Te-
atre Auditori Can Palots de Canovelles. L’Aula Lírica ofereix un recital 
líric de sarsueles compostes en català i acompanyades de balls tradici-
onals. El cor i l'orquestra comptaran amb els solistes Mireia Dolç, Josep 
Lluís Blanch, Xavi Fernàndez, Antonio Casellas i Visi Palacín. 
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BB Sin Sed tornen, dècades des-
prés del seu últim disc, per pre-
sentar el nou treball La dirección 
que no tomo. El disc recupera la 
banda més directa i agressiva 
dels seus dos primers LP –Tres 
Cipreses-Dro (1987) i Sed de sed 
(1989)– i els més poètics de Casa 
Doce (1991). La Sala Nau B1 aco-
llirà, doncs, una de les bandes més 
conegudes dels anys 80 i 90 a l'Es-
tat, i ho farà amb la cirereta de dos 
teloners km 0, dos grups que as-
sagen als bucs del mateix recinta 
de Roca Umbert, els Znahorions i 
3Golpes.

Els fans de BB Sin Sed podran 
sebtir els temes més coneguts de 
la primera etapa de la banda, així 
com els nous, com Estatua de sal, 
el single del disc, i també El amor 
nos disuelve, entre d'altres.

BB Sin Sed es va formar el 1985 
a la Facultat de Veterinària, amb 
Xavier Vendrell –encara a la ban-
da–, Simó Vall i Jaume Avellaneda, 
als quals s'hi van sumar dos mú-

El pianista Carles Marigó, conegut 
per la seva capacitat d’improvi-
sació, oferirà, divendres (20 h) al 
TAG, un recital de música escrita 
i improvisada per a piano sol que 
recupera la tradició dels pianistes 
del segle XIX. Durant el concert 
interpretarà improvisacions de 
contes i melodies populars, que 
seguiran les demandes del públic, 
amb l'objectiu de sorprendre'l.

El concert, que té un preu de 10 
euros –5 amb #secretjove– s’inclou 
en el Cicle Carles Riera de l’Escola 
Municipal de Música i Conservatori 

Josep M. Ruera. A més de la funció 
per a adults, n'hi haurà una prèvia 
(19 h), més pedagògica, de mitja 
hora i gratuïta. Què és improvisar? 
D’on surt la improvisació? Què cal 
per improvisar? Aquestes i altres 
preguntes tindran resposta en un 
concert ple de subtileses, matisos i 
els colors de la polifonia del piano.

Marigó és un músic polifacètic; 
la seva inquietud l’ha dut a treba-
llar com a intèrpret, compositor i 
educador musical, en projectes de 
música clàssica, jazz, funky, músi-
ca tradicional, pintura i teatre. .

El pianista Carles Marigó 
improvisarà sobre contes 
i melodies populars

BB sin sed

MÚSICA  ZNAHARORIONS I 3GOLPES SERAN ELS TELONERS DE LA BANDA VETERANA ABANS DEL CONCERT HI HAURÀ UNA SESSIÓ PEDAGÒGICA

BB Sin Sed actuen a la B1 amb 
dos grups dels bucs d'assaig

NOU DISC  BB Sin Sed presentarà a la Nau B1 el disc 'La dirección que no tomo'

Alba Careta presenta 'Orígens' 
al 47è cicle de jazz al Casino
Divendres (22 h), en el marc del 47è cicle de jazz al Casino, la trompeta i 
compositora Alba Careta presentarà el seu primer treball, Orígens, triat 
com a millor disc de jazz 2018 als Premis Enderrock. Ho farà acom-
panyada d'una banda internacional, amb Egos Doubay al saxo, Adrián 
Moncada al piano, Jort Terwjn al contrabaix i João Guerra a la bateria. 

Ds 19 d'octubre, 22 h
Nau B1. Roca Umbert. Preu: 8 €

sics sabadellencs, un dels quals, 
Feliu Pla, encara a l'escenari. Van 
gravar el primer disc el 1987 i es 
van acomiadar el 1997 amb Aho-
ra. L'actual segona etapa del grup 
va començar amb un parell de 
concerts puntuals i reapareixien 
el 2018 amb el seu primer single 
amb català, Rosa de foc, amb la col-

laboració de Carles Belda.
Ara, BB Sin Sed torna amb un disc 

que és més rock que pop: guitarres 
que cruixen, baixos que retrunyen i 
una bateria que esclata.  M.E.
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HANDBOL. DIUMENGE 20, 12.00 h
BALONMANO PUENTE GENIL - FRAIKIN BM 
GRANOLLERS
amb Aitor Compañón
FUTBOL. DIUMENGE 20, 12:15 h
EC. GRANOLLERS - UE SANTS amb Roger 
Santaeugènia i Emma Montané
BASQUET. DIUMENGE 20, 19.00 h
SANT GERVASI - CB GRANOLLERS
ambGuillem Raich i Arnau Moya

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

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 17 al diumenge 20 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

24º 12º 25º 14º 24º 15º 22º 13º

GRANOLLERS. Demà, divendres, 
Mans Unides oferirà un concert 
solidari amb el Cor Jove Amics de 
la Unió, a les 21 h, a la Sala Tarafa. 
Els beneficis del concert, que se-
ran els donatius, aniran destinats 
a un projecte d'Anantagiri (Índia). 
L'espectacle comptarà amb Paul 

TOTS SANTS  'L'HOSTAL DEL TERROR', AL CENTRE CÍVIC NORD, I L''HORROR NIGHT', A CORRÓ D'AVALL

Horroryzeme torna a fer por

Concert solidari de Mans 
Unides amb el Cor Jove

Diumenge, tindrà lloc la segona 
edició de l'Hostal del Terror al 
Centre Cívic Nord de Granollers, 
una iniciativa del grup Horroryze-
me que l'any passat va tancar amb 
500 participants. El peculiar túnel 
del terror dels vallesans Horrory-
zeme comptarà amb un torn in-
fantil, de 17 a 19 h, i amb un altra 
sessió per a adults, de 20 a 23 h. 

Una setmana més tard, diumenge 
27 d'octubre, Horroryzeme oferirà 
una de les activitats més originals 
a l'entorn de Tots Sants, a Corró 
d'Avall. El Centre d'Estudis Ferro-
viaris Via Oberta de Cal Gavatx aco-
llirà el túnel del terror anomenat 

Horror Night, amb la peculiaritat 
que els assistents recorreran l'es-
pai sobre un tren tripulat. 

Perera al piano i Marta Dosaiguas 
com a directora del concert. Col·la-
boren, en aquesta iniciativa, l'Ajun-
tament de Granollers, els Amics de 
la Unió, Covalco, Turris i iGrafic. 

El projecte d'Anantagiri és la 
iniaciativa solidària d'enguany de 
la delegació del Vallès Oriental 

de Mans Unides, i té per objectiu 
l'empoderament econòmic i social 
de 12 famílies tribals situades a la 
zona boscosa d'Anantagiri, un mu-
nicipi de l'estat d'Andhra Pradexh, 
a l'est de l'Índia. El projecte tam-
bé té molt present el paper de la 
dona, que vetllarà per facilitar for-
mació a generadores d'interessos 
i dones amb lideratge. 

De fet, la campanya d'aquest tri-
enni de Mans Unides posa en va-
lor la igualtat de gènere. 

L'Intercasteller d'escalada 
recapta aliments per a El Xiprer
Al llarg de dissabte, se celebrarà l'Intercasteller d'escalada en bloc, orga-
nitzat per Castellers de Mollet i Xics de Granollers, i Indoorwall Grano-
llers. La trobada d'enguany, que serà la cinquena edició, comptarà amb 
120 castellers de 21 colles diferents. La competició tindrà lloc a la sala 
Indoorwall de Granollers, al carrer Camí Ral. També es podrà gaudir 
d'altres activitats com ara inflables i música de dj's. Després de les pro-
ves finals, hi haurà un sopar conjunt i concerts per a tots els assistents. A 
més, la trobada té un vessant solidari, ja que cada casteller aportarà un 
quilogram de menjar que es destinarà a la fundació d'El Xiprer. 

L'AV del barri de 
Lledoner convoca 
el concurs de truites
Dissabte (12 h) l'AV del barri de 
Lledoner celebrarà el concurs de 
truites, que inclourà tres premis 
i servirà també per completar la 
barbacoa popular –amb botifarra, 
xoriço, cansalada, pa i beguda– a 
la plaça de Jaume I. La venda de 
tiquets per al dinar –que valen 5 
euros– es fa al Bar Supongo. 

MÚSICA  ELS BENEFICIS SERAN PER UN PROJECTE A L'ÍNDIA PER A L'EMPODERAMENT TRIBAL

Milnotes 

La companyia de teatre granollerina 
Milnotes, durant un mes, oferirà la seva 
proposta de passatge del terror a La 
Finca de l'Ametlla del Vallès. Enguany, 
que ja és l'11a edició, Milnotes torna 
a escenificar el túnel del terror d'Ex-
pedient Jacqueline. Aquest any, però, 
amb la segona part. El passatge, que 
s'inaugura diumenge, està organitzat 
conjuntament per Milnotes i La Finca.

TORNA L''EXPEDIENT 
JACQUELINE'

horroryzeme
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L'atmosfera de Toni Mellòdic
Avui, dijous (21.30 h), Toni Mellòdic presenta  
el seu primer treball en solitari, Awakening, a Can 
60. El músic es nodreix de folk ambiental i voreja la 
psicodèlia poètica. El concert comptarà amb la seva 
veu, guitarres acústiques i sintetitzadors.

A partir de dimecres i fins al diumenge 27 d'octubre, Cardedeu acollirà la 14a 
edició del Cardoterror, el festival de cinema fantàstic organitzat per El Cardot, 
i que té lloc a l'Esbarjo. Enguany, anirà entorn del terror a l'espai. A més, del 14 
al 28 d'octubre, aparadors de diferents comerços de la vila estaran decorats. 
Precisament avui, dijous, a les 22 h, l'espai cultural i gastronòmic Tarambana farà 
la presentació del festival i projectarà els curtmetratges cedits per Cryptshow 
Festival, el cicle de gènere fantàstic de Badalona dedicat a cinema, literatura i 
altres arts. Les entrades d'una sessió del Cardoterror tenen el preu de 5 euros, 
però també existeix un abonament per a tots els dies, que té un cost de 25. Es 
projectaran llargmetratges com Pandorum, Alien, Aliens, Terrore nello spazio 
(Terror en el espacio) i Saturno 3. Dimecres vinent, a les 19 h, se celebrarà una  
tertúlia sobre el món del còmic a la Biblioteca Marc de Vilalba. La trobada  
comptarà amb l'autor de l'adaptació al paper de la pel·lícula La noche del terror 
ciego, l'il·lustrador Marc Gras, i s'aprofitarà per inaugurar l'exposició de còmics 
originals. 

El terror a l'espai serà 
el tema del Cardoterror

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

el Cardot

DIJOUS,17
18 h Roca Umbert
Festival Panoràmic. Exposició Carrera 
espacial a la Luna del Complejo 
Espacial de Robledo de Chavela,  
Madrid. Exposició Afronautes
19 h Biblioteca Can Pedrals
Taxonomia. Club de lectura  
de ciències naturals
19 h Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura
19.30 h Museu de Ciències Naturals
L'estudi dels ratpenats 
19.30 h Casino
Debats del Casino: Qui mana al món?
20 h Cinema Edison
El orden divino

DIVENDRES, 18
10 h Plaça de la Corona
Fira d'artesans
10 h Roca Umbert
Visionat dels projectes de l'Open 
Panoràmic i workshop
17 h Plaça de Maluquer i Salvador
Presentació DiverDivendres 2019-2020
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Roca Umbert
Festival Panoràmic. Conferència de 
Carlos Gonzalez. Exposició Afronautes. 
19 h Ciència-ficció feminista. 19.30 h 
Vine a veure els planetes Júpiter i 
Saturn. 20 h Documental de VOTV. 
20.30 h Mapping Kubrick's Odyssey. 
21 h Projecció Apollo 18 
19 h Teatre Auditori de Granollers
La improvisació al piano
19 h Cinema Edison
Tu fotografia
20 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Carles Marigó
21 h Teatre Auditori de Granollers
Solitudes
21 h GRA
Dnit: Mag Dodó, màgia
21.30 h Cinema Edison
El orden divino
22 h Casino
Cicle de jazz. Alba Careta Group

DISSABTE, 19
9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Fira del Disc
9 h Plaça de la Porxada
Fira de les Golfes
9 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals
11 h Roca Umbert
Festival Panoràmic. Conferència 
Spacewar! a Observation. 11.30 h The 
Grand Day Out. 12 h Visita amb Marcel·lí 
Antunez. 12.30 h Something funny  
happened on the way to the moon
12 h Plaça Jaume I
Gran barbacoa i concurs de truites       

16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
17 h Centre Cívic Nord
Horror School. Passatge del terror
18 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Panoràmic. Exposició Afronautes
18 h Cinema Edison
El orden divino
18 h Plaça de l'Església
Urban Arts Market
18 h Centre Cívic Nord
L'Hostal del terror. Túnel del terror
18 h Roca Umbert
Panoràmic. Era rusa y se llamaba Laika. 
19.15 h Cap a una capitalització de 
l'espai. 19.30 h Vine a veure els planetes 
Júpiter i Saturn. 20.30 h Mapping 
Kubrick's Odyssey
19 h Museu de Ciències Naturals
Planetes en moviment. Planetari
20.30 h Cinema Edison
Tu fotografia
20.30 h GRA
Concert de Lluna Plena
21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country
21 h Teatre Auditori de Granollers
La maldición de los hombres Malboro

22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert BB Sin Sed, Zanahorions i 
3Golpes 
23 h Casino
Nit de ball i actuacions. Festa 
de Sevillanes 

DIUMENGE, 20
9 h Tres Torres
Mercat de Segona Mà de l'Associació 
de Veïns
11 h Roca Umbert
Festival Panoràmic. Taller familiar. 
Workshop. Planetari. 11.30 h Visita  
comentada a Space dogs de Martin 
Parr. 12.30 h The Cosmic Eye
18 h Teatre Auditori de Granollers
Circ Ludo
18 h Casino
Ball social
19 h Cinema Edison
Tu fotografia

DILLUNS, 21
14 h Espai Gralla
Taller d'escriptura juvenil
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre

AGENDA

Exposicions
Ajuntament de Granollers  
Exposició fotogràfica de l'Arxiu 
sobre el Balonmano Granollers 
Fins al 22 de novembre
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
Per Durar. Fins al 17 de novembre 
Papers adormits, de Pep Duran 
Fins al 24 de novembre
Space Dogs de Martin Parr. Inau-
guració, avui, dijous. Fins al 10 de 
novembre 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent

El meu nom és Calotriton i només 
visc al Montseny! Fins al 17 d'octubre
Carrera especial a la Lluna del 
Complex Espacial de Robledo de 
Chavela, Madrid. Inauguració, 
avui, dijous, a les 18 h. Fins al 10 de 
novembre 
Artemisia, art & tendències 
Rodalies Nord, de Bernat Barris 
Fins al 26 d'octubre
Biblioteca Can Pedrals
Fotografia matemàtica.  
Fins al 18 d'octubre
Espai Gralla
Only you
Fins al 2 de novembre

DIJOUS, 17
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Xerrada primers auxilis
17.30 h Centre Cultural Bellavista
Taller de creps, broquetes i ciberespies

DIVENDRES, 18
20.30 h Centre Cultural Bellavista
Visita a l'Espai Zero i nit d'humor a la 
cafeteria a càrrec de M. Ángel Marín

DISSABTE, 19
21 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Dos machos verdes fritos. Teatre

DIUMENGE, 20
8 h Corró d'Amunt
Sortida de natura. Senderisme Roca 
Centella des de Valcàrquera

DILLUNS, 21
15.30 h Escola Les Tres Bessones
Xerrada: L'adaptació
17.30 h Biblioteca de l'Escola Sanpera
Xerrada: Com actuar davant  
un conflicte amb el  meu fill

DIMARTS, 22
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Preparem les golfes

DIMECRES, 23
16 i 18 h Antigues Escoles de Llerona i 
Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Xerrades: Aprenem sobre la grip,  
la vacuna i altres consells

LES FRANQUESES

DIMARTS, 22
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identificar fotografies 
antigues de Granollers. Grup de treball 
de l'Arxiu Municipal
17 h Centre de Normalització 
Lingüística
Vine a jugar Scrabble en català
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Club de lectura infantil 
(10-11 anys)
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. Joan Brossa 

DIMECRES, 23
16.30 h Passeig de la Muntanya, 68
Compassió vs pena. Cuidar-se per 
cuidar, a càrrec de l'AECC
16.45 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
19 h Biblioteca Can Pedrals
Literatura and Art. Conversa en anglès
19 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Dibuixem sobre experiències editorials 
vinculades al dibuix
20 h Cinema Edison
Dia del Patrimoni Audiovisual.  
L'enterrament de la sardina i Granollers 
Industrial

Xiula durà lletres reivindicatives 
al públic familiar de la Garriga 
Diumenge, d'11.30 a 12.30 h, el Teatre de la Garriga acollirà el concert familiar 
de Xiula, un grup d'animació musical format per quatre músics i educadors de 
lleure. Xiula presentarà el seu quart i últim disc, Dintríssim, un recorregut per 
l'interior del cos humà en el qual es podran descobrir alguns dels secrets i de les 
problemàtiques que s'amaguen en cadascú de nosaltres. L'espectacle musical 
interactiu comptarà amb humor i projeccions anatòmiques. La banda de Xiula 
està formada per Jan Garrido  —músic, educador social i ànima del grup —, Rikki 
Arjuna, Adrià Heredia i Marc Soto. Xiula té per objectiu treballar amb melodies 
modernes i, tot i adreçar-se als més joves –o, precisament, per això– lletres 
crítiques i reivindicatives.



dj, 17 octubre 201932


