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EN PORTADA

El festival Doctor Music
aterra a l'asfalt del Circuit

El Doctor Music Festival confirmava dimarts que es 
farà del 12 al 14 de juliol al Circuit de Barcelona - 
Catalunya, tal com s'apuntava la setmana passada. 
Finalment, la promotora ha descartat l'opció d'Es-
calarre, a la Vall d'Àneu del Pirineu lleidatà, arran 
de la denegació de permisos per part de l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA), que dijous passat emetia 
el segon informe negatiu a la celebració del festival 
al seu emplaçament original als anys 90. 

L'ACA considera els terrenys de la Vall d'Àneu 
inundables, la qual cosa, segons el director del fes-
tival, Neo Sala, és "una interpretació molt exa-
gerada i destructiva de la normativa sobre els 
riscos teòrics d'inundació en una vall que mai 
no s'ha inundat a l'estiu". Per aquest motiu i per 
garantir el compliment dels compromisos artístics 
adquirits amb els artistes i promotors, l'organitza-
ció ha decidit traslladar el Doctor Music al Circuit.

L'organització del Doctor Music destaca l'empla-
çament privilegiat del Circuit ―a tan sols 32 qui-

L'organització desisteix de celebrar els concerts a la Vall d'Àneu –com les primeres edicions dels anys 90–
i trasllada l'esdeveniment multitudinari a l'equipament esportiu del Vallès Oriental, del 12 al 14 de juliol

lòmetres de la ciutat de Barcelona i amb múltiples 
accessos per a vehicles, així com estació de tren―, 
així com el fet que és un recinte amb 600.000 me-
tres quadrats que "ofereix multitud de comodi-
tats per al públic assistent difícils de trobar en 
un gran festival de música". El muntatge inclourà 
quatre espais diferents amb un escenari principal de 
162 metres, així com una àmplia àrea d'acampada. 

Pel que fa al cartell musical, el Doctor Music 
explica que la jornada inaugural del dijous 11 
de juliol queda desconvocada, i l'actuació de The 
Smashing Pumpkins –uns dels caps de cartell del 
festival– passa al diumenge 14. A més, a banda de 
grups com The Chemical Brothers i The Strokes al 
cartell, dimarts es confirmaven altres bandes in-
ternacionals com Texas i Empire of the Sun.

Ara el Doctor Music serà de 3 dies de durada –en 
comptes dels 4 inicials– i, "gràcies a les facilitats 
de producció del nou recinte", s'ofereixen preus 
d'abonaments més barats i entrades d'un dia. i

Aquesta és la vaca que 
ha estat la imatge 
històrica del festival 
nascut a la Vall d'Àneu 
els anys 90. Ara, els prats 
del Pirineu deixaran pas 
a l'asfalt del Circuit
i l'entorn metropolità.

Va ser el precedent de 
gran festival al Circuit, 
l'any passat, el 30 i 31 
de març. Pel Daydream, 
un dels principals 
esdeveniments musicals 
internacionals dedicats a 
la música electrònica, hi 
van passar unes 25.000 
persones, una xifra 
inferior a la que preveia 
l'organització, que 
enguany descarta tornar 
a dur el festival al Vallès.

La imatge

Daydream

arxiu

El sector hoteler és un dels que més es podrà bene-
ficiar del trasllat del festival al Circuit. Com a mínim, 
aquestes són les expectatives de l'Associació d'Ho-
tels del Vallès Oriental que, tot i que, encara no ha 
notat els efectes del Doctor Music, espera un bon rit-
me de reserves per un mes, el juliol, sovint compli-
cat. "És una època fluixa per a nosaltres, situats 
a l'entorn urbà, tot i que encara tenim pernocta-
cions d'empreses i turisme que busca una opció 
més econòmica que Barcelona", detallla Enric Gis-
bert, el president de l'associació d'hotelers. L'arriba-
da del Doctor Music "potser no ens afectarà d'una 
manera tan intensa com ens pensem, s'haurà de 
veure si el públic es decanta més per l'acampa-
da, però segur que serà bo per a nosaltres, que 
tenim places hoteleres en indrets on, fins i tot, 
es pot arribar al Circuit caminant", diu Gisbert. 
L'Associació d'Hotels del Vallès Oriental ja va notar 
cert augment de les reserves amb la celebració del 
Daydream el març de l'any passat, sobretot d'artis-
tes i persones que treballaven en el muntatge, tot i 
que la marca era menys coneguda.

Per al president de l'Associació d'Hotels i propi-
etari de l'Hotel Granollers, seria bo que el Circuit 
consolidés l'estratègia d'atreure esdeveniments 
més enllà dels esportius perquè "ens ajuda a 
trencar l'estacionalitat i que la gent es pugui 
fer més seu el Circuit, que és l'únic equipament 
que ens salva els comptes d'explotació", reco-
neix Gisbert, que representa una entitat amb 1.200 
habitacions a la comarca i més de 500 treballadors.

Gisbert assegura que li "sap greu per la gent 
del Pirineu que hagin perdut el festival, perquè 
és un drama econòmic. Quan la gent qüestiona 
la Fórmula 1, per exemple, hauria de pensar 
que per a nosaltres seria el mateix drama", 
apunta. i m.e.

El sector hoteler, content

CIRCUIT  L'asfalt de l'equipament vallesà acollirà al juliol el macrofestival Doctor Music
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La Fira Guia't vol estimular
la vocació per la indústria 4.0

PRESENTACIÓ  Garcia, Ribalaigua, Ricart i Mayoral, dimarts al Gra

La nau Dents de Serra i altres es-
pais de Roca Umbert acolliran di-
marts, dimecres i dijous una nova 
edició de la fira Guia’t, un aparador 
de tots els estudis de formació pro-
fessional que s'ofereixen al Vallès 
Oriental i també a comarques veï-
nes. La fira, organitzada pel Consell 
Comarcal, la Xarxa de Transició 
Escola i Treball (XTET) i l’Ajunta-
ment de Granollers amb el suport 
de la Diputació, s’adreça especial-
ment als estudiants de 4t d’ESO. 

La fira, que arriba a la 10a edició, 
reunirà uns 40 expositors i es pre-
veu que la visitin més de 2.000 per-
sones, sobretot alumnes que han de 
decidir quins estudis volen seguir 
després de l’ESO, així com famílies i 
orientadors acadèmics. A més de la 
informació dels centres de forma-
ció professional, hi haurà xerrades 
i tallers per despertar inquietuds i 
perquè els joves puguin conèixer de 
primera mà experiències d’altres 
persones que han passat prèvia-
ment per aquesta situació de tria. 

La novetat més destacada d’a- 
questa edició serà la promoció de 
les vocacions industrials. Per això, 
a la Sala Nau B1 hi haurà enguany 
una mostra d’indústria 4.0, “robò-
tica i processos d’automatització 
que fan que les empreses puguin 
ser més eficients, més competi-
tives i puguin estalviar costos”, 
explicava Josep Maria Garcia, cap 
d'estudis d'empresa de l'Escola 

Alba Castellví
serà a Can Ganduxer

El CFA de Bellavista 
aplica un programa 
pioner per aprendre 
català i castellà

El projecte Fem camí en l'educació 
en família proposa per al dijous 
11 d'abril una xerrada amb l'edu-
cadora i sociòloga Alba Castellví, 
que parlarà d'actituds per afavo-
rir l'aprenentatge dels fills –entre 
els 3 i 12 anys–. La trobada es farà 
a les 17.30 h a Can Ganduxer. 

LES FRANQUESES. El Centre de For-
mació d’Adults (CFA) de Bellavista 
és un dels 12 centres de Catalunya 
que han incorporat aquest curs el 
programa educatiu pioner a Euro-
pa Visual Thinking Strategies (es-
tratègies de pensament visual). Es 
tracta d’una metodologia que es 
va iniciar als museus de Nova York 
per incrementar les capacitats in-
terpretatives de les persones en 
contemplar les obres. A Europa, 
concretament a Dinamarca, s’ha 
incorporat amb èxit en l’àmbit 
educatiu i a Catalunya una vinte-
na d’escoles ja segueixen aquesta 
tècnica. En el cas del CFA de Bella-
vista, el Visual Thinking Strategies 
s’ha començat a aplicar en  l’ense-
nyament de les llengües catalana i 
castellana i es concep com un pro-
jecte de llarg recorregut que conti-
nuarà els propers cursos. 

Municipal del Treball. En aquest 
sentit, avançava, “a la fira hi hau-
rà exemples de drons, robòtica 
i realitat virtual o augmentada”. 
També s'hi faran xerrades temàti-
ques i demostracions adreçades a 
tots els visitants, especialment als 
alumnes de batxillerat per tal que 
coneguin les oportunitats que ofe-
reixen els cicles de grau superior 
relacionats amb la indústria 4.0.

Territori educador
En la presentació de la fira, l'alcal-
de Josep Mayoral assegurava que 
la mostra "referma la vocació 
d'un territori educador que sap 
que és imprescindible acom-
panyar els joves en la presa de 
decisions importants”, i valorava 

especialment la incorporació a la 
mostra dels estudis 4.0. 

Laura Ribalaigua, coordinadora 
territorial de Joventut de Barcelona, 
afegia que "la fira ajuda als joves 
que acaben 4t d'ESO i que han de 
prendre una decisió sobre el seu 
futur; els informa, assessora, ori-
enta i acompanya en el procés".

D’altra banda, segons explicava 
el president del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, David Ricart, 
l’edició d’enguany comptarà amb 
la participació de com a mínim 42 
centres, 53 famílies i 30 professio-
nals. Ricart també assegurava que 
enguany la fira tindrà "una mi-
rada inclusiva i un enfocament 
molt clar de gènere, lliure de 
qualsevol discriminació".  x.l.

LA MOSTRA ÉS UN DELS REFERENTS D’ORIENTACIÓ EN FORMACIÓ PROFESSIONAL DE TOT CATALUNYA CENTRE D'ADULTS

x.l.

Xerrada d'educació emocionalEl psicòleg Pep Marí, a l'Escola Guerau de Liost
El grup de criança de la Magrana Vallesana 
organitza avui, dijous (18 h), a Can Jonch, 
la xerrada Amb els conflictes creixem junts, 
a càrrec de Fil a l'agulla, i sobre l'educació 
emocional per a la resolució de conflictes.

En el marc de la iniciativa Aquí proy bullying, el psicòleg Pep Marí
–màster en psicologia de l'esport, codirector del Programa ABC Next 
Valores i cap del Departament de Psicologia del CAR de Sant Cugat–,
oferirà la conferència Els conflictes ens ajuden a créixer.  
Serà dissabte (10 h) a l'Escola Guerau de Liost de les Franqueses.

SOCIETAT

Alumnat de cicles 
del Vallbona
es podran formar 
a l'Escola del Port
GRANOLLERS. L'Ajuntament de 
Granollers i l'Escola Europea del 
Port (AEIE) van signar divendres 
un conveni de col·laboració per 
al desenvolupament del projecte 
formatiu Forma’t al Port. L'acord fa 
possible que els alumnes de l'Ins-
titut Carles Vallbona que cursen ci-
cles formatius de transport i logís-
tica i comerç internacional puguin 
complementar la seva formació 
respecte al medi portuari. Forma't 
al Port consta de cursos-tallers 
adaptats a les necessitats dels 
alumnes per tal de promocionar 
l'ús dels serveis portuaris, el trans-
port intermodal i millorar el conei-
xement del sector portuari. Un to-
tal de 35 alumnes de primer curs 
dels cicles formatius de transport 
i logística i comerç internacional 
del Vallbona ja han fet una prime-
ra formació de dos dies a les ins-
tal·lacions del port. Els mateixos 
alumnes ho complementaran amb 
una activitat al novembre, quan ja 
cursin segon. En aquesta ocasió, 
el programa formatiu durarà tres 
dies i inclourà la navegació en ruta 
d'anada i tornada a Gènova des de 
Barcelona a bord d'un vaixell.

El regidor d'Educació, Francesc 
Arolas, explicava a la presentació 
de l'acord que "els nostres cen-
tres treballen cada cop més de 
portes enfora i amb els agents 
del territori". 

EDUCACIÓ
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El Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat ha explicat la 
previsió de places de cara al curs 
2019-2020, en què compta reduir 
una línia de primer d'ESO a l'Es-
cola Municipal del Treball (EMT). 
Amb tot, el municipi no perdrà 
places, ja que l'institut Carles 
Vallbona incrementarà un grup. 
De fet, Ensenyament pretén equi-
librar el nombre d'alumnes per 
centre. Així, l'oferta d'ensenya-
ment secundari obligatori a la ciu-
tat quedarà en 14 línies en centres 
públics i 12 en centres concertats. 

Pel que fa a P3, Granollers tin-
drà 16 línies a les escoles públi-
ques i 12 a les privades.

El P3 manté grups
A les Franqueses, la Generalitat 
mantindrà les 8 línies actuals de 
P3 després de la polèmica pèrdua 
d'un grup l'any passat a l'Escola 
Bellavista - Joan Camps. En canvi, 
Ensenyament ha augmentat nova-
ment la previsió per a l'ESO. 

spainskills

A LES FRANQUESES LA GENERALITAT HA AUGMENTAT LA PREVISIÓ A L'ESO I MANTÉ LES 8 LÍNIES DE P3 

El Vallbona tindrà una línia 
més d'ESO, que perdrà l'EMT 

LES FRANQUESES. Aquest curs 
2018-2019 fa deu anys de la po-
sada en marxa de l’Escola Bressol 
Municipal Cavall Fort. Per cele-
brar-ho, el centre ha organitzat 
diverses activitats obertes a la 
ciutadania. El tret de sortida de la 
celebració serà divendres (19 h) 
amb la xerrada L’art de posar lí-
mits als 0-3 anys, que anirà càrrec 
de la pedagoga, conferenciant i es-
criptora Eva Bach, al Centre d’Art i 
Noves Tecnologies Can Font.

I, per continuar, dissabte (10.30 
h), la plaça de l’Espolsada serà 
l’escenari de tot un seguit d’acti-
vitats, tallers i animació, i a les 12 
h hi haurà un espectacle familiar a 
càrrec del grup Pinxo i Punxa per 
celebrar amb els més petits i la 
primera dècada de vida del centre.

La Cavall Fort és la tercera es-
cola bressol municipal que es va 
obrir a les Franqueses, juntament 
amb Les Tres Bessones, també a 
Corró d'Avall, i El Gegant del Pi, a 
Bellavista.  

EDUCACIÓ

L'escola bressol 
Cavall Fort enceta 
els actes del 
10è aniversari

GRANOLLERS. El projecte Patis 
Compartis de l'Ampa de l'Escola 
Ponent de Granollers ha guanyat 
el tercer guardó en la modalitat 
Tothom a l'Ampa de la setena edi-
ció dels Premis FaPac (Federació 
d'Associacions de Mares i Pares 
d'Alumnes de Catalunya).

De fet, el 2017 l'Ampa de l'Esco-
la Ponent ja va guanyar el primer 
premi de la FaPac amb el projecte 
El català com a via d'inclusió, que 
impulsava la participació de famí-
lies immigrants a l'escola i l'apre-
nentatge de la llengua.

Patis Compartits vol potenciar 
que entre les famílies es vagin tei-
xint complicitats i s'impliquin a la 
vida escolar a través del joc al pati. 
Cada divendres, un curs diferent 
d’Infantil canvia l’itinerari de re-
collida dels infants per creuar l’es-
cola per dins. Després, les famílies 
poden decidir lliurament si es que-
den a l’activitat, al pati interior de 
l’escola, amb participació tant dels 
infants com dels adults.  

CONVIVÈNCIA

La FaPac premia 
de nou els patis 
compartits de 
l'Escola Ponent

Joel Lorenz, medalla d'or a l'SpainSkills
Joel Lorenz Boada, alumne del cicle formatius d'Informàtica a l'Institut  
Carles Vallbona –està estudiant el CFGM Desenvolupament d'Aplicacions 
Web–, ha quedat campió al concurs SpainSkills en la modalitat  
d'Administració de sistemes en xarxa, que valora la traça en l'àmbit de 
les tecnologies de la informació i la comunicació. Lorenz, que té Roger 
Sánchez Yuste com a tutor, anteriorment també havia cursat al centre  
granollerí el CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. L'any passat,  
un altre alumne del Vallbona –Òscar Latorre– també va tornar amb un  
or d'aquesta competició d'alumnat de formació professional de tot l'Estat.
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DESPATX INTERIOR 42m2 
S.J. CALASSANÇ 27
2 sales, lavabo, parquet, 
fluorescents. 260€/mes. 
Comunitat, aigua i IBI inclòs.

LOCAL AMB ALTELL 45m2 
AV S. ESTEVE-HISENDA 
C. PEP VENTURA 22
Entrada vehicles, altell per 
oficines, lavabo. Disposa de 2a 
porteta per entrar al local pel 
vestíbul. Apte paleta, electri-
cista, magatzem o qualsevol 
activitat. 360€/mes. 
Comunitat, aigua i IBI inclòs.

2 DESPATXOS EDIFICI 
OFICINES AL CENTRE
C. REC 33. 2 sales, bany, 
fluorescents, sala espera 
anexa, A. C. ascensor, tots els 
serveis, amoblat. 380€/mes. 
Comunitat i IBI inclòs.

OFICINES AL CENTRE. AV. SANT ESTEVE, 
INTERIOR A NIVELL DE CARRER
3 despatxos, sala d’espera, bany, parket, apte 
advocats, gestors o qualsevol activitat. 390€/
mes. Comunitat, aigua i IBI inclòs.

TORRE EN VENDA. ZONA 
MONTSENY, CANADA PARK 
VALLGORGUINA. Voltada 
d’avets estil Tirol, 4 hab, 2 
banys, garatge, porxo, jardins 
per a jocs infantils. Parcela 
de 866 m2. Costat autopista. 
NOMÉS 248.000€.

PARQUINGS
LLOGUER CENTRE, Av. St.Esteve c. Pinyol. Cotxe mitjà. 40€/mes
VENDA CENTRE, Av St Esteve c. Pinyol. Cotxe mitjà. 8.500€

LOCAL 140m2 ENTRADA AMB PENDENT, 
CÈNTRIC. C. Calassanç 27.
Fluorescents, lavabo, 2 sales interiors, apte pa-
leta, qualsevol professional o per gran magat-
zem, reunió amics o qualsevol activitat. També 
disposa de 2a porteta d’entrada pel vestíbul, per 
no tenir que obrir la porta gran del carrer. 
385€/mes. Comunitat, aigua i IBI inclòs

LLOGUERS / VENDA (Granollers)

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

OFERTES

GRANOLLERS. Granollers és un 
dels quatre municipis –juntament 
amb dues universitats i un hospi-
tal de Catalunya– que faran una 
prova pilot, pionera a Europa, per 
ser espais avançats en matèria de 
reciclatge. Es tracta d'aplicar una 
iniciativa de l'entitat Ecoembes 
–Reciclatge 5.0– que consisteix a 
connectar el mòbil amb el conte-
nidor per fomentar el reciclatge.

El centre d’innovació sobre eco-
nomia circular d’Ecoembes, The-
CircularLab, va presentar dilluns, 
amb la presència de Damià Calvet, 
conseller de Territori i Sostenibi-
litat, una iniciativa pionera en la 
cura del medi ambient. Es tracta 
de Reciclatge 5.0, una iniciativa 
única a Europa pensada per mi-
llorar les pràctiques en gestió de 
residus i reciclatge.

Reciclatge 5.0 consisteix en con-
nectar el ciutadà amb el contenidor 
groc, a través del mòbil, i mobilit-
zar-lo perquè recicli més i millor. 
Tot gràcies a tecnologies com la 

un sistema de puntuació digital que 
permetrà canviar el seu compromís 
per productes o serveis relacionats 
amb la sostenibilitat.

Durant el 2019 es col·locaran 
contenidors intel·ligents. Segons 
Óscar Martín, conseller delegat 
d’Ecoembes, “Reciclatge 5.0 és 
un exemple de com la tecnologia 
pot aplicar-se al reciclatge d’una 
manera disruptiva”.  

sensòrica, les apps, la gamificació o 
el blockchain. Els ciutadans que vul-
guin participar en aquesta iniciativa 
pilot s’hauran d’inscriure en una 
aplicació web. Tots els contenidors 
intel·ligents disposaran d’un codi 
QR i, quan el ciutadà estigui a prop, 
gràcies a la geolocalització del seu 
smartphone, serà identificat. Per 
cada acció de reciclatge, el sistema 
computarà digitalment a Reciclos, 

ecoembes

MEDI AMBIENT   EL VEÍ PODRÀ TENIR UNA APLICACIÓ QUE CONNECTARÀ EL MÒBIL AL CONTENIDOR

Prova pionera de reciclatge 
amb contenidors intel·ligents

CONTENIDORS  El sistema de recollida incorpora noves tecnologies

'Planta't contra el canvi climàtic'
Dilluns, l'Ensembla Jazz Orquestra, integrada per alumnes de grau  
professional de l'Escola Municipal de Música i Conservatori Josep M. Ruera, 
va cloure la quarta Marató de l'Estalvi Energètic amb la interpretació del 
tema Planta't contra el canvi climàtic, estrenat arran d'aquesta iniciativa. 
L'acte, que es va celebrar a la sala d'actes de l'escola, va comptar amb la 
participació d'Eloi Burriel, de l'empresa lorigen –que va idear la marató–, 
que va explicar els resultats d'enguany, amb un estalvi de mitjana del 
27% als cinc centres participants –el Museu de Granollers, el Museu de 
Ciències Naturals, l'edifici de l'AISS, el cinema Edison i l'Espai Cangur–.  
Els regidors de Medi Ambient, Cultura i Serveis Socials van lliurar els  
certificats als equipaments participants.

emm

CLOENDA DE LA QUARTA MARATÓ D'ESTALVI ENERGÈTIC

L'oftalmòloga Mariví Pérez Her- 
nández, directora del centre del 
carrer Sant Jaume que porta el seu 
nom, ha rebut la medalla al mèrit 
sanitari, que atorga la Il·lustre Aca-
dèmia de Ciències de la Salut Ra-
món y Cajal. El reconeixement va 
tenir lloc el 23 de març a l'Ateneo 
de Madrid, i reconeix el compromís 
amb la investigació, la medicina i 
el benestar social. Mariví Pérez és 
oftalmòloga cirurgiana i metgessa 
integrativa amb 30 anys d'experi-
ència i més de 30.000 cirurgies rea-
litzades. És promotora del projecte 

SALUT  ATORGADA PER L'ACADÈMIA RAMÓN Y CAJAL

Homeovisión, que uneix la medici-
na integrativa de l'oftalmologia tra-
dicional amb medecines naturals i 
psicosomàtiques.   m.e.

m.p.

MARIVÍ PÉREZ

L'oftalmòloga Mariví Pérez, 
medalla al mèrit sanitari
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Els robatoris en domicilis van cen-
trar bona part de la trobada que 
divendres van tenir els alcaldes 
i alcaldesses del Vallès Oriental 
amb el conseller d’Interior, Miquel 
Buch, i els responsables de les àre-
es policials de Granollers i Mollet. 

Buch va explicar que dels fets 
delictius més freqüents a la comar-
ca l’últim any van ser els furts i les 
estafes, majoritàriament en el co-
merç electrònic, tot i que també va 
haver-hi casos de danys i robatoris 
amb força a l’interior de domicilis.
Tot i que els robatoris en domici-
lis no són els més habituals, "són 
uns fets que provoquen molta 
inseguretat i, per tant, els alcal-
des ens ho han traslladat", va dir 
Buch. Sobre això, va remarcar que 
s’hi està treballant: “Darrerament 
s’han fet detencions importants 
de grups criminals experts que, 
quan s’atrapen, fan baixar molt 
les dades delinqüencials”.

En la mateixa línia, el president 
del Consell Comarcal, David Ri-
cart, va destacar que els robatoris 

Pel que fa al nombre d’agents 
disponibles, qüestionat especial-
ment des que els Mossos d’Esqua-
dra s’han de fer càrrec de la vigilàn-
cia als jutjats 24 hores al dia, Buch 
va admetre que aquest dispositiu 
redueix la capacitat d’altres opera-
tius específics –habitatge, comerç, 
antiterrorista...–, però va recordar 
que al juny hi haurà una nova pro-
moció de 500 agents i que l’any que 
ve n’hi haurà 750 més.

Càmeres als municipis 
Buch va fer referència a la instal-
lació de càmeres a les entrades i 
sortides dels municipis per regis-
trar les matrícules dels vehicles. 
"Són eines molt positives per 
perseguir els delinqüents, no 
per atacar la privacitat dels ve-
ïns, i la investigació i la recerca 
de l’autor d’un robatori sempre 
és més senzilla amb un lector 
de matrícules", deia.

Durant la sessió també es van 
subscriure alguns acords entre el 
Departament d’Interior i ajunta-
ments de la comarca en matèria 
de seguretat i trànsit.  x.l./s.c.

en habitatges preocupen molt els 
ajuntaments: "Des de fa temps 
estem patint onades de robato-
ris en diversos municipis, i això 
origina una preocupació lògica 
entre els responsables munici-
pals". "Entre tots hem de posar 
els mitjans per pal·liar-los i re-
duir-los", deia.

Per aconseguir aquest objectiu, 
Ricart apuntava a la necessitat de 
"millorar les lleis per fer que els 
que cometen robatoris no tor-
nin a cometre'ls". Ara per ara, per 
reduir els robatoris "els ajunta-
ments han de posar més mitjans 
i fer més formació als agents de 
policies locals", però també és re-
llevant "incrementar els efectius 
de Mossos", deia Ricart.

Pel que fa a les xifres delinqüen-
cials del Vallès Oriental durant 
el 2018, Buch va explicar que "la 
mitjana de fets delictius per 
cada 1.000 habitants està gaire-
bé 25 punts per sota de la mitja-
na de Catalunya", on es registren 
de mitjana 75 fets per cada 1.000 
habitants, mentre que al Vallès 
Oriental en són 51.

toni torrillas

EL CONSELLER VA INDICAR QUE EL VALLÈS ORIENTAL ESTÀ PER SOTA LA MITJANA EN FETS DELICTIUS

TROBADA El conseller Buch es va reunir amb els alcaldes divendres

Dimarts es farà una prova de so de 
les sirenes d’avís de risc químic a 
la població. A Granollers el simu-
lacre tindrà lloc entre les 10.20 i 
les 10.30 h. Aquesta serà la prime-
ra de les dues proves del 2019 que 
Protecció Civil de la Generalitat 
portarà a terme per comprovar el 
funcionament de les sirenes. Les 
sirenes de Granollers estan situa-
des al polígon Congost, al parc del 
Lledoner i a l'aparcament de mer-
caderies perilloses d'Adif. La sire-
na, que sonarà durant deu minuts, 
consta de tres senyals d’un minut 
de durada separats per silencis de 
cinc segons. El so de final d’alerta 
és un senyal continu de 30 segons 
de durada. L'objectiu de les pro-
ves és verificar el funcionament 
correcte de les sirenes (si sonen 
bé i si arriba al radi de població 
afectat), així com familiaritzar la 
ciutadania amb el so de l'avís per 
risc químic i conscienciar-la dels 
consells que han de seguir si es 
produeix una emergència real.  

SEGURETAT

Dimarts es faran 
proves de sirenes
de risc químic 
durant deu minuts

LES FRANQUESES.  La Policia Local 
du a terme aquesta setmana con-
trols en semàfors i passos de via-
nants del municipi per detectar les 
imprudències dels vehicles. L'acció 
s'emmarca en una campanya co-
ordinada entre el Servei Català de 
Trànsit i les policies locals per pre-
venir i detectar les infraccions que 
posen en risc els vianants. Entre 
d'altres, s'observa si els vehicles fan 
accions perilloses com no respectar 
els passos de vianants o la preferèn-
cia dels vianants en els passos amb 
semàfor o les imprudències en girs, 
incorporacions i avançaments en 
zones amb prioritat dels vianants. 
La campanya controla cotxes, mo-
tos i camions, però també la circu-
lació de bicicletes i altres vehicles 
de dues rodes. Els resultats de la 
campanya passaran a formar part 
de la informació recollida pel Servei 
Català de Trànsit per desenvolupar 
sistemes i campanyes de millora de 
la seguretat per als vianants.  

TRÀNSIT

La Policia Local 
incrementa el
control a semàfors
i passos de vianants

Granollers Pedala s'ha adherit a la 
campanya 30 dies en bici, que pro-
mou d'ús quotidià de la bicicleta. 
Cada abril es convida a provar-ne 
els avantatges per generar l'hàbit 
de moure's en bici –tothom s'hi pot 
adherir a 30diesenbici.com– i difon-
dre-ho a les xarxes amb l'etiqueta 
#30diesenbicigranollers. En el marc 
de la campanya, diumenge (9.30 
h), a la plaça de l'Església, Colònies 
Sant Esteve organitza l'activitat El 
cau de la bicicleta per a nois i noies 
nascuts entre 2005 i 2006.  

Comencen els
30 dies en bicicleta

Els robatoris en domicilis centren 
la reunió entre Buch i els alcaldes
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P.- Quins aliments o substàncies 
han d’evitar-se per prevenir les 
migranyes?
R.-La llista de substàncies o situa-
cions relacionades amb les crisis 
de migranya és molt àmplia. Situa-
cions clares que es relacionen amb 
la gènesi de la crisi són la manca 
de son, l’estrès o canvis hormonals 
relacionats amb la menstruació. 
Pel que fa a aliments que solen ser 
propicis a la generació de migranya 
destaquen el vi negre, formatges 
fermentats, xocolata, cafè, te, etc. 
També alguns medicaments poden 
generar les crisis.
P.-  partir de quines xifres de 
colesterol s’han de prendre medi-
caments?
R.-Els valors acceptats com a nor-
mals són: colesterol total inferior a 
200, colesterol LDL inferior a 130 i 
colesterol HDL (conegut vulgar-
ment com a colesterol bo) més 
de 45. Ara bé, abans d’iniciar un 
tractament el metge habitualment 
acostuma a valorar el risc cardio-
vascular, ja que no és el mateix una 
discreta elevació del colesterol en 
una persona sense altres malalties 
que en una altra amb un o diversos 
factors de risc vascular (hiperten-
sió, diabetis, etc.). En el primer dels 
casos n’hi pot haver prou amb una 
dieta saludable i exercici, mentre 
que en el segon és necessari el 
tractament farmacològic.

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

GRANOLLERS. Els Mossos d'Es-
quadra van detenir diumenge un 
home de 31 anys, veí de Montcada 
i Reixac, i de nacionalitat roma-
nesa, com a presumpte autor d’un 
delicte de robatori amb força a la 
parròquia de la Mare de Déu de 
Fàtima de Granollers.

Els fets van succeir la matinada 
del 3 al 4 de març, quan el mossèn 
de la parròquia es va adonar que 
algú havia forçat la porta de la sa-
gristia. De l’interior van sostreu-
re'n diversos objectes de caràcter 
religiós, principalment calzes de 
plata i ivori, de gran valor històric.

Immediatament es va iniciar una 
investigació que va permetre loca-
litzar, a través de recerca en pàgines 
d’Internet, tres peces sostretes i que 
estaven a la venda al Mercat dels 

mossos

SUCCESSOS  ELS MOSSOS IDENTIFIQUEN UN HOME DE 31 ANYS, VEÍ DE MONTCADA I REIXAC, COM A PRESUMPTE AUTOR

Detingut un extreballador de l'església 
de Fàtima pel robatori de calzes de plata

CALZES ROBATS  Les tres peces que ha recuperat la policia

Encants de Barcelona. Els investi-
gadors van poder recuperar les tres 
peces sostretes i investigar quatre 
homes, tots de nacionalitat mar-
roquina, com a presumptes autors 
d’un delicte de receptació, ja que 
eren coneixedors que els objectes 
eren robats i volien treure un profit 
econòmic de la seva venda.

Finalment, la investigació va 
permetre identificar l’autor mate-
rial del robatori, que va ser detin-
gut el dia 24 de març a Canovelles. 
L’home havia treballat a la parrò-
quia com a personal de manteni-
ment i era considerat el principal 
sospitós. El dia 26 el detingut va 
passar a disposició del jutjat d’ins-
trucció en funcions de guàrdia de 
Granollers, que va decretar la seva 
llibertat amb càrrecs.  

GRANOLLERS. Els Mossos d’Esqua-
dra de Badalona, conjuntament 
amb la Policia Nacional, han inves-
tigat un treballador d'una gestoria 
de Granollers que es dedicava a 
realitzar altes fraudulentes a la 
Seguretat Social amb la finalitat 
que els beneficiaris poguessin per-
cebre prestacions socioeconòmi-
ques o bé perquè regularitzessin 
la seva situació administrativa.

La investigació es va iniciar 
l’agost passat quan es va tenir co-
neixement que s’havien fet altes a 
la seguretat social de ciutadans es-

trangers a una empresa de Bada-
lona sense que el seu propietari en 
tingués coneixement. La finalitat 
d’aquestes altes era la realització 
de tràmits per regularitzar l’esta-
da d’aquests ciutadans a l'Estat.

Els agents van comprovar que 
el frau l’havia dut a terme un tre-
ballador d’una gestoria de Gra-
nollers amb la qual operava l’em-
presa. La investigació posterior 
va determinar que el treballador 
de la gestoria, mitjançant la seva 
condició d’autoritzat en xarxa de 
la Tresoreria General de la Segure-

tat Social (TGSS), duia a terme al-
tes fraudulentes, majoritàriament 
a ciutadans estrangers. En alguns 
casos la finalitat era que aquests 
ciutadans poguessin percebre 
prestacions socioeconòmiques 
per falsos períodes de cotització i, 
en d’altres, que regularitzessin la 
seva situació administrativa a l'Es-
tat, ja fos  amb l’obtenció de per-
misos de residència o amb la seva 
renovació. 

La investigació ha conclòs que 
27 persones, inclòs el propietari 
de la gestoria, s’haurien beneficiat 

EL TRÀMIT DE L'HOME PERMETIA ALS BENEFICIARIS PERCEBRE PRESTACIONS I REGULARITZAR LA SITUACIÓ ADMINISTRATIVA

Enxampat un gestor que feia altes 
fraudulentes a la Seguretat Social

d'alguna manera del frau, mentre 
que el número d’empreses utilit-
zades amb la finalitat descrita han 
estat 44. Com a conseqüència, la 
TGSS hauria abonat prestacions 
indegudes per valor de més de 
230.000 euros.

Els mossos van arrestar el res-
ponsable de la gestoria, un home de 
69 anys, de nacionalitat espanyola 
i veí de Barcelona pels delictes de 
falsedat documental, contra la hi-
senda pública i afavoriment de la 
immigració il·legal. Dels altres 26 
implicats van ser detinguts 21, tots 
estrangers, i van ser investigats pels 
delictes de falsedat documental, 
contra la hisenda pública i infracció 
a la Llei d’Estrangeria. L'operació es 
va tancar a mitjans de març.  
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LES FRANQUESES. Aquesta setma-
na ha començat la instal·lació de 
càmeres de videovigilància a les 
entrades i sortides de tres urbanit-
zacions del municipi: Can Suquet, 
a Corró d'Amunt; Els Gorchs, a Lle-
rona; i Milpins, a Corró d'Avall. Es 
tracta d’una proposta de millora 
en la seguretat viària inclosa en el 
contracte de semàfors foto-vermell 
per part de l’empresa que els ges-
tiona, que va oferir la instal·lació 
d'aquests dispositius per millorar 
la proposta de licitació del servei.

Les càmeres, que entraran en ser-
vei en poques setmanes, llegiran les 
matrícules dels vehicles que entrin 
i surtin de les urbanitzacions, i el 
registre de dades servirà per de-
tectar cotxes robats i per ser més 
efectius en la investigació de pos-
sibles delictes que s'hagin pogut 
cometre en aquests veïnats. Segons 
fonts municipals, els dispositius no 
serviran per detectar infraccions 

SEGURETAT  L'OBJECTIU ÉS DISSUADIR ROBATORIS I FACILITAR LA INVESTIGACIÓ DE DELICTES

Els accessos de Milpins,
Can Suquet i Els Gorchs tindran 
càmeres de videovigilància

arxiu

VIGILATS  Les càmeres se situaran als accessos de les urbanitzacions

de trànsit ni tampoc per sancionar 
els conductors. "És una mesura de 
control d'accessos per reforçar la 
seguretat, per combatre els roba-
toris i els actes vandàlics, no per 
sancionar cap conductor", apun-
ten des de l'Ajuntament. 

Justament aquesta setmana, el 

conseller d'Interior, Miquel Buch, 
abordava la funcionalitat d'aquests 
dispositius en una reunió amb els 
alcaldes de la comarca i autoritza-
va els municipis petits, sense Poli-
cia Local –que és qui gestiona els 
registres d'imatges–, a instal·lar 
aquest model de control.  x.l.

GRANOLLERS. Aquesta setmana es 
duen a terme els treballs per mul-
tiplicar l'única parada d'autobu-
sos urbans que hi havia fins ara al 
voltant de l'Hospital de Granollers. 
Amb l’objectiu de millorar-ne l’ac-
cessibilitat, s'afegiran dues para-
des entre les dues rotondes del car-
rer Francesc Ribas, una de la L1, de 
pujada, i l’altra de la L3 de baixada, 
al punt que té menys desnivell. Les 
noves parades són al carrer Fran-
cesc Ribas (sentit est): L3 sentit 
plaça Europa; al carrer Francesc 
Ribas (sentit oest): L1 sentit Can 

Gili; i al carrer Bertran de Seva: L22 
sentit estació de França i L6 sentit 
Can Bassa; a més de mantenir-se la 
parada actual, la L6 sentit les Fran-
queses i L21 Can Bassa. Les noves 
parades se senyalitzaran a terra 
amb pintura de colors i es col·loca-
rà un cartell informatiu a la sorti-
da de l'Hospital. El mateix sistema 
servirà per indicar altres intercan-
viadors modals de TransGran, com 
l'estació de Granollers Centre, car-
rer Indústria - CAP de Canovelles i 
plaça Espanya - Estació Granollers 
Nord-les Franqueses. 

Tres noves parades de 
bus a tocar de l'Hospital

ENTRE LES ROTONDES DEL CARRER FRANCESC RIBAS

El Rotary Club Granollers celebra 
avui, dijous (21 h), al restaurant 
Can Biel, el sopar benèfic Somriu-
res a taula, una iniciativa per recap-
tar fons per a una finalitat solidària. 
En aquesta ocasió serà per al pro-
jecte de prehabilitació per a malalts 
de càncer de còlon de l'Hospital.

Sopar benèfic de 
Somriures a taula

Diumenge tindrà lloc la 37a Excur-
sió Popular de Granollers, una mar-
xa gratuïta organitzada per l'AEG 
que inclourà un esmorzar solidari 
amb Mans Unides –donatiu 5 eu-
ros–. Se sortirà de la Porxada a les 
8.30 h i recorrerà 14 km fins a la 
Torreta, Palou i la serra de Ponent.

Excursió solidària 
amb Mans Unides
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

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

Escola d’educació 
i residència canina

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Les Franqueses del Vallès
25/03 Esteve Cassà Pericas 90 anys
Granollers
14/03 Ruth Norma Camps Goya 91 anys
23/03 Manuel Durán Luque 69 anys
26/03 Juanita Sánchez García 93 anys
26/03 Joan Segura Hernández 70 anys
26/03 Luis Oliveros Rodríguez 83 anys
26/03 Saturnino Lozano Crespo 83 anys
26/03 Rosa M. Espinosa Trinidad 55 anys
27/03 Emiliano Juan Rodríguez 70 anys
27/03 Eloisa Resina Castillo 91 anys

27/03 Concha Escudero Conde 96 anys
28/03 Jaume Rocasalbas Girbau 87 anys
28/03 Jaume Girbau Forns 77 anys
28/03 Servando Vidaror Riesco 102 anys
29/03 Manuel Ortega Almendros 91 anys
29/03 Juan Hermoso Gilgado 55 anys
30/03 Joan Villagrasa Salvador 84 anys
30/03 José Pozas López 86 anys
31/03 Chela Acosta Henríquez 81 anys
31/03 Antoni Casas Subarroca 78 anys
31/03 Josefa Giménez Quesada 88 anys

GRANOLLERS. Houda Bouasria, de 
30 anys, mare de tres fills d'11, 
4 i 3 anys, viu amb el seu marit 
ocupant un pis d'una entitat ban-
cària. Ho fa per necessitat, perquè 
"no podem pagar un pis de 600 
o 800 euros i perquè quan ve-
uen que ets estranger ningú no 
et vol llogar cap pis", diu. La fa-
mília es troba en aquesta situació 
"després de dormir alguns dies 
al cotxe, dutxant els fills amb 
aigua freda i pendents d'un des-
nonament el 25 d'abril". A això 
cal afegir-hi dificultats per conso-
lidar una feina i que, "malgrat ser 
d'origen marroquí, visc a Cata-
lunya des dels 9 anys; sóc d'aquí 
i no tinc un altre lloc on anar", 
diu la Houda. Com ella, la Nadia i la 
Khlafia també explicaven els seus 
casos dimarts en la mobilització 
que va fer la PAH, amb una setan-
tena de persones, per presentar la 
campanya Viure no és delicte con-
tra la criminalització de l'ocupació. 

HABITATGE  UNA SETANTENA DE PERSONES ES MOBILITZEN A GRANOLLERS PER DEFENSAR EL DRET A UN HABITATGE DIGNE

La PAH denuncia la "criminalització de 
l'ocupació" i reclama més lloguer social

x.l.

MOBILITZACIÓ  Unes 70 persones van reclamar més atenció de l'administració

La PAH denuncia que "l'accés 
a l'habitatge no està garantit a 
Catalunya, ja que l'Administra-
ció pública no és capaç de donar 
solucions habitacionals a les 
necessitats de la ciutadania". 
Recorda que en cinc anys el preu 
mitjà del lloguer ha crescut un 
49%, fet que "obliga les persones 

a destinar el 51% dels ingres-
sos a pagar l'habitatge". També 
recorda que els desnonaments 
continuen augmentant i denuncia 
que a l'Estat només un 1,3% dels 
habitatges són de lloguer social i 
que l'11,6% dels habitatges a Cata-
lunya estan buits (448.000 pisos). 
"El context social i econòmic fa 

Dins els actes de commemoració 
del 80è aniversari del bombar-
deig de les Franqueses, dijous 
(19.30 h) tindrà lloc a la sala de 
plens de l'Ajuntament una xerra-
da a càrrec de l'historiador Joan 
Garriga, expert en la Guerra Civil 
i el franquisme, qui parlarà d'El 
cost humà de la Guerra Civil i la 
implantació del franquisme. A més 
del cost humà, també abordarà el 
canvi de règim, la implantació del 
franquisme, i donarà a conèixer 
dades sobre les conseqüències 
d’aquests fets a les Franqueses. 

DIVULGACIÓ

L'entitat Cooperacció, amb el su-
port de l'Ajuntament de Grano-
llers, organitza dimecres (19 h), a 
Can Jonch, una xerrada debat so-
bre la despenalització de l'avorta-
ment de les dones a El Salvador, a 
càrrec d'Amanda Quijano, defen-
sora dels drets de les dones i acti-
vista de la Colectiva Feminista i de 
la Red Salvadoreña de Defensoras 
de Derechos Humanos. 

Xerrada sobre 
l'avortament de les 
dones a El Salvador

que moltes famílies hagin vist 
vulnerat el seu dret a l'habitat-
ge i que hagin trobat en l'ocupa-
ció de pisos buits l'única solució 
per poder viure dignament", 
assegura la plataforma. "Polítics 
i entitats financeres pretenen 
criminalitzar la pobresa amb 
mentides i manipulacions de 
la realitat que alimenten mites 
sobre les ocupacions". "Volen 
relacionar pobresa i delinqüèn-
cia, ocupació i màfia, drogues 
i mala convivència, quan ells 
són els principals responsables 
d'aquest sistema que ens con-
demna a la misèria", diu la PAH. 

Per tot plegat, la plataforma ha 
posat en marxa una campanya 
per combatre la criminalització de 
l'ocupació i per reclamar "lloguers 
socials per a tothom qui ho ne-
cessiti" –el 93% de les ocupacions 
són de persones que estan per sota 
el llindar de la pobresa– i per fer 
que bancs i grans propietaris ce-
deixin els seus pisos buits al parc 
públic d'habitatge. "Defensem el 
dret a l'habitatge digne, és l'hora 
de recuperar la funció social de 
l'habitatge", diu la PAH.   

El cost humà
de la Guerra Civil
i el franquisme
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Crear una escola 
que respongui a la 
singularitat de cada alumne 
potenciant el descobriment
de les seves capacitats
des de la pròpia curiositat
i motivació.

què volem?

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

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

els alumnes...

Cada alumne 
tindrà un 
futur singular
que nosaltres 
ajudarem
a construir

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

Espais i recursos adaptats 
Màxim aprofi tament de la comunitat educativa

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

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

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

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

comunicació

pensament 
crític

creativitat

educació
emocional

al FUTUR
Obrim una porta
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ERC va presentar dissabte la seva 
candidatura al 26-M en un acte a la 
plaça de les Hortes que va comptar 
amb la participació del filòsof i eu-
rodiputat Josep Maria Terricabras 
i del conseller Chakir El Homrani. 
La candidata, Núria Maynou, va 
apostar per “treure Granollers de 
l’estancament, fer la república 
i fer que tots els barris tinguin 
veu” i, en aquest sentit, va desgra-
nar algunes de les seves propostes 
per a la ciutat, com crear una mar-
ca Granollers per ser referent a tot 
el país, dotar totes les escoles de 
projectes singulars, donar poder 
al teixit associatiu, aplicar la pers-
pectiva de gènere a totes les políti-
ques i adherir la ciutat a l’AMI, així 
com promoure nous habitatges de 
lloguer social, connectar els barris 
amb millor transport públic i cre-
ar un gran espai verd al voltant 
del riu. Maynou també va definir 
la seva candidatura com a “radi-
calment feminista”, i va carregar 
contra el PSC de Mayoral assegu-
rant que “està lligat de mans i 
peus al 155”. “Volem arribar a 

(4), Esther Vega (5), Josep Canudas 
(6), Laura González (7), Josep Ma-
ria Catot (8), Gisela Comas (9), Jett 
Edan (10), Judit Alcayde (11), Rafa 
Garcia (12), Gavina Garcia (13), 
Luis Salas (14), Sequero Vico (15), 
Xavier Pinyol (16) Estel Armengol 
(17), Carles Leiva (18), Montserrat 
Estruch (19), Josep Padilla (20), 
Yolanda Zamora (21), Gina Roca 
(22), Anna Sallés (23), Ferran Raga 
(24) i Pep Mur (25).  x.l.

molta gent que fins ara no ens ha 
tingut com a referents, ara sí que 
ja toca rellevar el PSC de l'Ajun-
tament”, deia el número 2, Pau 
Llobet. En l’acte també van interve-
nir bona part dels integrants de la 
llista, així com Josep Maria Terrica-
bras, qui va defensar "uns serveis 
públics de màxima qualitat”. 

Pel que fa a la llista, els integrants 
són Núria Maynou (1), Pau Llobet 
(2), Lorena Torró (3), Enric Gisbert 

GRANOLLERS. La presidenta de 
l'associació de comerciants Gran 
Centre Granollers, Laura Sabatés, 
serà la número 2 de la candidatu-
ra de Junts per Granollers (JxGrn) 
a les eleccions municipals. El partit 
incorpora Sabatés perquè "és una 
dona valenta, emprenedora, in-
dependent, amb una clara visió 
de la ciutat i el comerç i amb ex-
periència en la gestió d'entitats", 
diu el cap de llista, Àlex Sastre. 
"Compartim les potencialitats 
que té la ciutat i la necessitat 
de generar riquesa per redis-
tribuir-la", diu Sastre. A més, afe-
geix, "sabem que el comerç és un 
gran motor de la dinamització 
econòmica de la ciutat i alhora 
un element identitari de Gra-
nollers, per això volem potenci-
ar-lo  i estendre el model d'èxit 
del centre a la resta de la ciutat".  

Sabatés explica que s'implica 
en el projecte de JxGrn perquè és 
"potent, de ciutat i ambiciós", i 
perquè "treballant i amb gent de 
fora de la política es pot fer rea-
litat". La número 2 també assegu-
ra que "l'experiència que tenim 
amb Gran Centre ens pot servir 
per anar més enllà, per posar en 
valor el potencial de la ciutat i re-
forçar el sector comercial, turís-
tic i d'empresa a tota la ciutat".
 
Pas al costat a Gran Centre
Sabatés, de 46 anys, té estudis de 
product manager en tèxtil i ha tre-
ballat en el sector retail en una mul-
tinacional i a la botiga familiar. És 
presidenta de Gran Centre des de 
2015, tot i que ha format part de la 
junta des de la creació de l'entitat. 
Per fer el salt a la política municipal, 

Laura Sabatés, de Gran 
Centre, número 2
de Junts per Granollers

jordi ganduxé

ELECCIONS 26-M  PEP MUR TANCA LA LLISTA DELS REPUBLICANS, I CHAKIR EL HOMRANI ÉS SUPLENT "CAL IMPLICAR-SE PERQUÈ HI HAGI CANVIS", DIU LA CANDIDATA

Maynou: "El PSC de Mayoral
està lligat de mans i peus al 155"

REPUBLICANS  En l'acte de dissabte es va donar a conèixer la llista sencera

psc les franqueses

SOLIDARIS  La paella socialista va aplegar unes 300 persones

LES FRANQUESES. Unes 300 perso-
nes van assistir dissabte al Centre 
Cultural de Bellavista a la paella 
organitzada pel PSC en solidaritat 
amb l'entitat Lucha Rett, que lluita 
contra aquesta malaltia rara congè-
nita. Van intervenir-hi el primer se-
cretari comarcal, Jonatan Martínez; 
el candidat al Congrés Arnau Ramí-
rez i el candidat a les Franqueses, 
Juan Antonio Corchado. 

El PSC, solidari amb 
la síndrome de RETT

x.l.

LAURA SABATÉS  Amb Àlex Sastre

farà temporalment un pas al costat, 
tot i que de moment no renuncia-
rà a la presidència de Gran Centre. 
"Deixaré de ser la cara visible 
de l'entitat durant un temps per 
evitar confusions i perquè no 
s'associï Gran Centre, que no té 
color polític, amb el partit. Són 
dos projectes diferents: Gran 
Centre es limita al centre, men-
tre que JxGrn té una visió de ciu-
tat més àmplia i ambiciosa, i això 
és el que fa el projecte atractiu", 
diu Sabatés, qui assegura que no és 
incompatible la implicació en els 
dos projectes: "Si la societat civil 
no s'implica és molt difícil que hi 
hagi canvis", diu. 

Llonch no repetirà
Dels quatre integrants del grup 
municipal demòcrata, Oriol Vila 
(Demòcrates) i Eugènia Llonch no 
repetiran. El primer perquè ja s'ha 
desvinculat de l'acord amb el PDe-
CAT, i Llonch per qüestions per-
sonals. "L'Eugènia no ha volgut 
continuar al capdavant, però ens 
donarà suport des del número 
24 de la llista", diu Sastre.  x.l.
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GRANOLLERS. L'activista Raquel Po-
veda encapçalarà la llista de la Cri-
da-CUP en les eleccions del 26 de 
maig. Poveda, que es presenta com 
a independent, té 25 anys i és veïna 
del barri de Sant Miquel. Actual-
ment està acabant el grau en Ciènci-
es Polítiques, especialitat de gènere, 
i ha treballat fins ara com a media-
dora amb persones sordes i com a 
activista en defensa dels drets civils 
i polítics. Acompanyaran Poveda en 
els primers llocs de la candidatura 
Josep Maria Gontan (2), Pep Medina 
(3), Roser Rodríguez (4), Sònia An-
gelats (5) i l'actual regidor Eduard 
Navarro (6).

En la seva intervenció, Poveda 
va fer una crida a organitzar-se des 
del carrer i assegurava que la llista 
de la CUP serà "feminista". "Posa-
rem el benestar de les persones 
al centre d'acció política; lluita-
rem contra la segregació escolar, 
contra el PDU i per preservar els 
recursos naturals; defensarem 
l'autodeterminació, la classe tre-
balladora i els serveis públics; 

ELECCIONS 26-M  ACTIVISTA PELS DRETS CIVILS I POLÍTICS, PREN EL RELLEU DE MARIA OLIVER

Raquel Poveda encapçalarà
la llista de la CUP a Granollers

POVEDA  Acompanyada d'alguns dels primers noms de la candidatura

fomentarem la cultura popular i 
plantarem cara al masclisme i el 
feixisme", deia.

Poveda pren el relleu de la fins 
ara portaveu, Maria Oliver, qui 
dissabte va passar el testimoni a 
les noves persones que represen-
taran la CUP al consistori. Oliver 
va agrair el suport dels companys 
durant aquests anys i va assegurar 
que "el meu pas per la política ha 

estat volgudament curt, intens 
i confrontacional; hem estat pi-
capedrers opositors", deia, men-
tre que el també regidor Eduard 
Navarro, que passa a ser el número 
6 de la llista, també agraïa el suport 
dels cupaires durant aquests anys i 
apostava per "repolititzar el món 
local; els ajuntaments no només 
han de gestionar i administrar, 
sinó també fer política".  x.l.

El segon debat de les candidates i 
el candidat sobiranistes a l'Ajun-
tament de Granollers, celebrat 
dimarts al Llevant Teatre, va cen-
trar-se novament en la possibilitat 
d'haver bastit una llista unitària 
per al 26-M. Bona part del públic 
va insistir en la idea que "entre 
tots hauríem fet un programa 

collonut", "junts hauríem tingut 
més força per tombar Mayoral" i 
"voldríem votar-vos a tots, però 
ho heu fet impossible". 

Davant d'això, Núria Maynou 
(ERC) apostava per la "unitat es-
tratègica" des de diferents llistes, 
"per tenir més veus i arribar a 
més gent", i Raquel Poveda (CUP), 

"Voldríem votar-vos a 
tots, però és impossible"

SEGON DEBAT DE CANDITATS SOBIRANISTES A L'AJUNTAMENT, AMB SASTRE, MAYNOU, POVEDA I RIBELL

La llibreria L'Espolsada de Corró 
d'Avall serà l'escenari, divendres 
(19 h), de la presentació del llibre 
Esperança i llibertat, de l'excon-
seller empresonat Raül Romeva. 
L'acte comptarà amb les inter-
vencions de Diana Riba, dona de 
Romeva i candidata d'ERC a les 
eleccions europees, i dels diputats 
republicans al Parlament Jenn 
Díaz i Josep Maria Jové. 

L'Espolsada acull
la presentació
del llibre de Romeva

defensava aferrissadament la plu-
ralitat d'opcions: "Sacrificar ide-
als per una sola idea és perdre 
molt potencial; és evident que 
no tothom comparteix en nostre 
model rupturista", deia. El públic 
també va preguntar als partits l'es-
tratègia per arrabassar l'alcaldia a 
Mayoral. Àlex Sastre (JxGrn) apun-
tava que "es tracta de fer una cur-
sa de fons, no un esprint de tres 
mesos", mentre que Mònica Ribell 
(Primàries) apostava per "incor-
porar la participació de la gent, 
que és la diferència respecte a 

quatre anys enrere". Poveda re-
cordava que "el contex actual no 
té res a veure amb el de fa qua-
tre anys", i Maynou posava en va-
lor "la feina feta a l'Ajuntament".   

La sessió, organitzada per l'ANC, 
també va abordar temes com el 
model de gestió de l'Hospital. "El 
patronat té uns estatuts del se-
gle XIX, cal democratitzar-lo i 
professionalitzar-lo", deia Sas-
tre, mentre que Ribell recordava 
que el Vallès Oriental és la comar-
ca amb menys llits per a malalts 
aguts de tot Catalunya.  x.l.

GRANOLLERS. L’actual portaveu 
del grup municipal de Ciutadans 
(Cs), Enric Meseguer, repetirà 
com a cap de llista en els comicis 
del 26 de maig, segons fonts pro-
peres a la formació. Tot i que la 
formació no ha presentat públi-
cament la candidatura, tot apun-
ta que Meseguer encapçalarà la 
llista, seguit del coordinador local 
i responsable territorial de Comu-
nicació de Cs, Juan Manuel de Var-
gas com a número 2, tot rellevant 
l'actual regidor Roberto Carmany. 

Enric Meseguer i Casas té 54 
anys i treballa com a gerent d'una 
farmacèutica i assessor de màr-

Enric Meseguer repeteix 
com a cap de llista de Cs

EL COORDINADOR LOCAL, JUAN MANUEL DE VARGAS, NÚMERO 2

arxiu

ENRIC MESEGUER

cs

JUANMA DE VARGAS

Podeu ampliar la informació 
a www.somgranollers.cat

queting i vendes. Fa quatre anys 
va irrompre per primera vegada a 
la política. Juan Manuel de Vargas, 
de 39 anys i natural de las Palmas 
de Gran Canaria, fa 10 anys que 
viu a Granollers –a la Font Verda– 
i és director de màrqueting en una 
multinacional del sector publici-
tari. Milita a Cs des de 2015.

En els primers llocs de la llista 
també hi sonen els noms de Jordi 
Pavón, Elisabet Acedo i Alicia Villa-
sante. Actualment Cs té dos regidors 
a l'Ajuntament de Granollers.  m.e. 

j.ganduxé
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Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

Horari: Dll 15.30 a 20.30 h.
Dm a dv 9.30 a 20.30 h. Ds 9 a 13 h.

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000

GRANOLLERS. Una passejada per la 
Font del Ràdium, ball en línia, tea-
tre, cinefòrum, trobada de corals i 
un musical són algunes de les ac-
tivitats programades en les 36es 
Jornades Culturals de la Gent Gran, 
que tindran lloc del 8 al 14 d’abril. 

Les jornades, “organitzades per 
la mateixa gent gran”, impliquen 
una quinzena de casals, associaci-
ons, llars, residències i col·lectius, 
i cada any compten amb la par-
ticipació d'unes 1.000 persones. 
“Hem de trencar els prejudicis i 
estereotips de l’envelliment, fer-
se gran és fantàstic i es pot ser 
plenament actiu”, deia la tècnica 
de Gent Gran, Eva Vicens. Maria 
del Mar Sánchez, regidora de Gent 
Gran, indicava que “les persones 
grans són ciutadanes de ple dret 

participació dels infants del Centre 
Obert Nord. En l’àmbit artístic, hi 
haurà teatre amb el grup 4 Estaci-
ons i l’obra La cartera; el musical 
Cançons per recordar amb Alfonso 
Lloret; una trobada de corals amb 
els grups de la Garriga i Granollers, 
i l’espectacle Amics, ja us he recone-
gut, amb Flors i Violes. 

Pel que fa a l’activitat física, hi 
haurà ball en línia amb Montse 
Cruz; la sessió Activa’t: consciència 
corporal i una passejada fins a la 
Font del Ràdium, per a la qual cal 
inscripció prèvia a les oficines del 
carrer Portalet. També hi haurà 
una xerrada sobre narració de con-
tes; una activitat d’entrenament de 
la memòria amb el joc; un cinefò-
rum sobre el film Bailando la vida i 
una trobada de puntaires.  x.l.

de la ciutat i han de poder gau-
dir-la igual que ho fan les per-
sones adultes o qualsevol altre 
col·lectiu”, i l’alcalde feia una cri-
da a participar en les activitats de 
manera activa: “La gent gran és 
protagonista del seu present i 
del seu futur, i participar és tam-
bé una manera de fer una ciutat 
viva i activa per a tothom”, deia.

Una vintena d'activitats
Les jornades s’inauguraran amb 
un acte a la sala Tarafa dimecres 
(10.30 h) en què es presentarà la 
mostra de treballs manuals. Les 
activitats, però, hauran començat 
dilluns amb La vida és música, una 
proposta que reunirà petits i grans 
amb l’educadora social Belén Sella-
rés a la residència de Can Mònic i la 

SALUT  LES ACTIVITATS IMPLIQUEN UNA QUINZENA DE LLARS, CASALS I ENTITATS DE LA CIUTAT

ONCOVALLÈS PROMOU 
LA PREVENCIÓ DEL 
CÀNCER COLORECTAL

Amb motiu del Dia Internacional del Càncer de Còlon, que es commemora el 31 de 
març, Oncovallès va organitzar divendres a la Porxada un seguit d'actes solidaris i 
de sensbilització, entre els quals una sessió de tir amb arc, ball en línia i un bere-
nar solidari en col·laboració amb les escoles de la ciutat i la cuinera Ada Parellada. 
L'objectiu de la jornada era "desmitificar l'horror de la malaltia i incidir en la 
necessitat de prevenció". 

xavier solanas
DESENES DE PERSONES VAN PARTICIPAR EN UNA JORNADA DE SENSIBILITZACIÓ A LA PORXADA

Protagonisme de la gent gran
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Mai hi havia hagut tants pares
i mares esperant la tornada

dels fills d’una sortida de cap
de setmana com aquella de 1971

El preu dels pisos de lloguer a Granollers ja ha assolit els màxims de 2008, 
abans que esclatés l’anomenada bombolla immobiliària, i el preu mitjà ja  
superava l’any passat els 600 euros. Així, les dificultats de l’accés a l’habitatge 
s’estan accentuant cada cop més. Si fa uns anys els desnonaments estaven 
vinculats, sobretot, a l’impagament d’hipoteques, la situació actual fa que 
cada cop siguin més les famílies que han de deixar la seva llar per la  
incapacitat d’assumir el lloguer. A més, s’hi suma el problema afegit en el cas 
de les famílies d’origen estranger, ja que el racisme també és vigent a l’hora 
de llogar un habitatge. I quina és la solució per a aquests ciutadans? 

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) ha engegat aquesta setmana 
una campanya en defensa del dret a l’habitatge i contra la criminalització 
de l’ocupació, una alternativa a la qual algunes famílies es veuen abocades. 
La PAH ha explicat que el 82% d’habitatges ocupats són propietat de grans 
tenidors –que sovint fa anys que estan buits a l’espera d’un bon moment  
per especular-hi–, i que el 93% de les persones que els ocupen viuen per 
sota del llindar de la pobresa.

D’aquesta realitat tampoc no se n’escapa Granollers ni el seu entorn,  
que continua vivint desocupacions i que no pot garantir habitatges socials 
per a totes les persones que els necessiten. L’Ajuntament va obrir temps enrere 
alguns expedients a grans tenidors amb pisos buits per tal d’obligar-los a  
posar-los a disposició de la borsa d’habitatge social, però aquesta ha estat 
una batalla complicada, ja que sovint la justícia acaba fallant a favor dels 
propietaris. Tot i que els ajuntaments no han de desistir en accions com 
aquestes que procurin que els centenars de pisos desocupats de la ciutat 
tinguin ús, és l’administració catalana –que ja va moure fitxa amb la Llei de 
l’Habitatge– i l’estatal –que en va tombar la meitat– qui ha de legislar per 
garantir l’habitatge a la ciutadania.

BOMBOLLA I RACISME
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Rebre un mail d’una periodista que em 
demana la meva previsió dels cinc llibres 
més venuts de ficció i no ficció per 
#santjordi2019 Així no, de debò que no. 
Així només aconseguim que la diada sigui 
un rànquing de vendes i no de la literatura.

L’Espolsada @Espolsada David Garcia @BWOTW

Comprar una entrada fa dos 
anys per 250 euros per 
rememorar el Doctor Music 
dels 90 i acabar veient Rosalía 
en un circuit de F1 #doctormusic 
#fyrefestival #putosjipis

SANTI MONTAGUDDes del balcó

mes fets i forts, de camisa arremangada i 
braços d’estibador de port, tots portaven 
gorra vermella i marcaven el pas amb de-
cisió i a la vegada. I els granollerins que 
es desperten i els granollerins que s’abo-
quen a la finestra amb cara de son i en Joe 
que li diu al Metu: - Tu que saps xiular, fot 
un xiulet fort. I ell que en sap, el fa i im-
mediatament després en Joe crida vàries 
vegades: - Ei, el de la boina roja! I els de 
Granollers que miren avall i els carlins que 
miren amunt, i els de Granollers que riuen 
i els carlins que no riuen gens. Aleshores, 
trenquen la formació i després d’una nova 
mirada a la finestra, “todo controlado ca-
maradas”, entren a l’edifici amb pressa i en 
manada. En Joe, en Metu i en Jaume Gené, 

des de dalt els veuen entrar a l’edifici i sur-
ten de la cel·la a tota velocitat mentre els 
altres es queden a dins perquè, diuen, ells 
no han fet res. I m’expliquen els culpables 
que amagats, veuen pujar la “manada” es-
cales amunt, entrar a la cel·la i crits i cops, 
alguns estomacats, l’esquena d’en Josep 
Saperas marcada pels ferros del somier i 
les ulleres de l’Oriol per la finestra.

Aquell dia els van acollir a la badia per 
por a noves represàlies i l’endemà, dilluns, 
mai hi havia hagut tants pares i mares es-
perant la tornada dels fills d’una sortida 
de cap de setmana. Aquella setmana, peri-
òdics com la Comunitat Cristiana o el Tele-
xprés es van fer ressò de la notícia.

Avui, 48 anys després, l’Oriol ja té ulle-
res noves, en Josep ja no du el somier mar-
cat a l’esquena i ja fa anys que en Joe ha 
après a xiular, gairebé tan fort com encara 
ho fa en Metu.

equetè fou l’organització para-
militar del carlisme creada a 
principis del passat segle. Du-
rant la Guerra civil espanyola, 

entre els terços de requetès que van com-
batre al costat de Francisco Franco n’hi ha-
via un de català, el Terç de Requetès de la 
Mare de Déu de Montserrat (1936-1939). 
Allà dalt, a prop del Monestir, encara avui 
hi ha una escultura d’un requetè estès a 
terra i agonitzant, alguns l’han batejat com 
el Valle de los Caídos català.

Però deixem-nos de coses serioses i de 
mal gust i anem de cara allà on jo vull anar 
i al que vull explicar. Era el cap de setmana 
del 8 i 9 de maig de l’any 1971, Franco era 
ben viu i a Montserrat, els carlins celebra-
ven una d’aquelles concentracions en ho-
nor als membres del terç morts en combat 
contra els defensors de la República, dels 
rojos, com deien ells.

La casualitat va voler que a la muntanya 
màgica i aquell mateix cap de setmana se 
celebrés la romeria de la parròquia de Sant 
Esteve de Granollers. Entre la colla de grano-
llerins que hi va pujar, n’hi havia alguns que 
hi anaven, per damunt de tot i com era nor-
mal a la seva edat, a passar-ho bé. Deixeu-me 
dir noms: Oriol Murtra, Josep Saperas, Mo-
dest Arimany (Metu), Marc Ricart, Frederic 
Font, Jaume Gené, Amadeu Barbany, Josep 
Lluís Arimany (Joe), Sagi Tarbal, Teresa Llo-
bet, Rosa i Joan Pocurull… La majoria d’ells 
quedaven emparats sota el mantell protec-
tor del matrimoni Pocurull-Esclusa, en Sidru 
i la Maria eren una mica els responsables 
d’aquella colla o, si més no, els que posaven 
una mica de seny entre tota aquella rauxa.

Docs bé, era diumenge molt d’hora, i 
sota d’una de les finestres de la cel·la on 
dormien un grapat d’aquells adolescents 
granollerins, desfilaven els requetès, ho-

R
MONTSERRAT 1971 
–una anècdota–

LA VINYETA per Manel Fontdevila
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emps de canviar coses i fer la política útil que la 
ciutat necessita. Arreu hi ha canvis, bufen vents 
d’esperança, la gent somriu i les places, plenes, 
mostren vitalitat mediterrània. Decidir, decidir i 

decidir. Arriben eleccions i, uns i altres, afinem la punteria, di-
fonem propostes i, sobretot, escoltem. El republicanisme am-
pli –em refereixo en tot el seu espectre– s’obre, trenca murs, 
oxigena l’espai i busca més enllà de les fronteres pròpies. A 
ERC hem sumat independents amb seny i rauxa, gent que té 
idees com l’Enric Gisbert, hoteler i curull d’intel·ligència estra-
tègica. Vull dir que sumem, ampliem, creixem... ens atrevim a 
conquerir nous mons; somiem futur. Mentrestant, a can PSC 
tot s’esllangueix, tot es manté en stand by; l’emperador va nu i 
qui es mou no surt a la foto, es perden llençols a cada bugada 
i aquella creativitat dels 80-90 fa temps que ha marxat. S’ha 
jubilat, potser. L’alcalde Mayoral es vesteix de futur i fa de Lam-
pedusa dient que ‘’tot canviï perquè tot segueixi igual’’. Massa 
temps tocant poder. Sent poder. Ara, canvi i transformació real. 
La ciutadania, ara sí, ho reclama. Canviar la política per canvi-
ar la ciutat, adaptar-la als nous temps i a les noves formes de 
fer i desfer; toca canvi arreu! I a la política, sobretot. No és una 
qüestió generacional, és una qüestió d’higiene democràtica, 
també. El projecte polític central a la ciutat durant els últims 40 
anys no ha sabut adaptar-se i plantejar alternatives de liderat-
ge il·lusionants, i ha de seguir apostant per algú que, quan Luis 
Aragonés era entrenador del Barça, ja hi era. Per cert, respecte 
absolut i agraïment a la feina feta, però, que no ens parlin de 
futur quan volen parlar de por a la creativitat.

A can ERC, seguint l’exemple del nostre president Oriol Jun-

queras; volem ser com la ciutat que volem representar. Així, 
presentem gent que fins ara no havia estat cridada pel cuquet 
de la política; gent que es desperta l’1-0, es mira al mirall i es 
diu a si mateixa: “Prou! Sense lluita no hi ha futur!”. I així, la Lo-
rena i la seva expertesa en educació social i en cooperativisme 
ens aporta idees pel canvi social just, i l’Esther se’n va a Xile 
i, un cop a casa, es pregunta: ‘’tot segueix igual? Tantes coses 
per fer al riu, a l’entorn...’’, i ens omplen d’idees i de pressa per 
fer-les; i el marasme de conceptes creix i ens inundem de som-
riures. També l’activisme per fer una República justa i de drets 
civils s’ha incorporat a la causa; en Josep Canudas, sempre de 
blanc i amb boina, aporta tremp patriòtic, defensa d’una ciutat 
diversa (recuperem la Vila Oberta!). I la Gisela Comas ens obre 
al barri, al comerç, a la vocació de servei; la solidaritat a peu de 
carrer. I la Núria, pacient, controla la pilota al mig del camp. Li-

deratge cooperatiu, matisant idees, endolcint paraules. Cruyff 
des de la banqueta dient allò de; “sortiu i gaudiu!”. La barca 
de la socialdemocràcia indepe a la ciutat ha salpat, va plena 
d’il·lusions, ha posat rumb cap al futur, cap a una nova manera 
d’entendre la política; menys lideratges únics, més treball en 
equip. Salpem, bufen vents republicans.

El projecte ha crescut. Els dissabtes al matí, picapedreres in-
dependentistes surten al carrer i munten parada, reparteixen 
paperetes, parlen amb els veïns i veïnes; escolten, somriuen i 
fan el cafè als barris, els nostres barris; can Bassa, Primer de 
Maig, Sant Miquel... en Pinyol, en Jordi Martinez, en Padilla, en 
Patllari o en Pey. Soldats de generacions diverses i d’orígens 

diferents, armats de paciència i de tendresa, de seny i de rauxa. 
Farts d’una política local tediosa i adormida. Volen canvi i ho 
fan possible. Suen republicanisme, reparteixen futur en forma 
de somriures i encaixades; a ells, a elles, agraïments eterns. I a 
l’avantsala de la comitiva, a la davantera amb ganes de marcar 
gols republicans; en Rafa Garcia, nascut al barri de la Salut de 
Badalona, mecànic, de verb fàcil, de cor enorme. Que s’acosta a 
l’independentisme dient: ‘’Jo vull un futur millor per les meves 
filles!’’. Abraçada i solidaritat fraterna amb la Catalunya d’ori-
gen divers; amb una llengua castellana que també és la nostra; 
perquè a la trinxera de l’independentisme, com digué en Ca-
rod, no preguntem a ningú d’on ve, sinó que compartim junts 
la batalla del futur! Així, doncs, que no és estrany que els nous 
granollerins, com en Luis Salas, metge, granollerí i peruà, hagin 
pujat al tren d’ERC. Directes a la vila oberta, fraterna i solidària.

I per a fer què? 3 idees; Ciutat dinàmica, cohesionada i repu-
blicana, i 4 conceptes a descabdellar: mobilitat i lluita urgent 
contra la contaminació atmosfèrica. Una ciutat per fer-la a peu 
o en transport públic, hem de guanyar la batalla a la pol·lució; 
moure’ns de forma respectuosa i tornar a respirar aire net. 
Desenvolupament econòmic per no perdre oportunitats; rede-
finir-nos, repensar-nos, sortir del qui dia passa, any empeny. 
Escoltar als empresaris, formar als treballadors; sous justos i 
ser valents. Contra la desigualtat, cohesió: ser innovadors per 
aturar la segregació escolar, construir un mercat social, coope-
ratiu i just. Barris: cultura i pertinença. Apostar pel treball soci-
al comunitari, fer que els serveis públics siguin propers i, amb 
la cultura (tota!) ajudar a construir un nosaltres compartit.

Acabo amb un prec. Està a les nostres mans canviar les ma-
jories i els anys de tedi socialista. Canviar la manera de fer po-
lítica, en definitiva. Si sempre fem el mateix sempre arribarem 
al mateix lloc; si sempre votem el mateix (Mayo), sempre arri-
barem al mateix lloc (gestió grisa). De les nostres forces repu-
blicanes en sabrem trobar, segur, espais per a l’estratègia en la 
unitat d’acció; sumarem, farem pinya i compartirem 3 idees: 
canviar les maneres de la política local, fer una ciutat més justa 
i seguir construint República. Que tinguem sort, doncs. Ara bé, 
que ningú hi posi excuses; ara toca canvi i ara hi ha alternativa.

‘Próxima estación: Esperanza!’

T
PAU LLOBET I ROURA

Regidor d’ERC-AG

Està a les nostres mans canviar les majories
i els anys de tedi socialista. Si sempre fem 
el mateix, sempre arribarem al mateix lloc
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia 
per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me lla-
mo Susi. Madurita, 
50 años, gordita y 

CONTACTES

RELAX

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

LOCAL EN VENTA 
EN GRANOLLERS. 
Josep Mª de Sa-
garra. Sup. 100 m2. 
Esquinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maci-
za. Chim. de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. P.V. 

INTERESADOS CONTACTAR AL:

938 604 439 

Se ofrece:

	Jornada completa
	Contrato indefinido

Requisitos a tener en cuenta:

	25-40 años
	Buena presencia
	Carné de conducir B
	Vehículo propio
	Castellano y catalán 
 hablado
	Puntualidad
	Capacidad rápida 
 de aprendizaje
	Don de gentes 
	Disponibilidad a la hora de cubrir 
 guardias fines de semana y festivos

cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés na-
tural. Todo tipo de 
servicios. LLÁMAME 
698 233 361

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

Per empresa fabricant de 
maquinària industrial de la 
zona del Vallès, busquem 
diferents llocs de treball: 
SOLDADORS/ES (Ref.0504-03A)
CALDERERS/ES (Ref.0504-03B)
TORNERS/ES CONVENCIONALS 
(Ref.0504-03C)
MECÀNICS MONTADORS/ES –
AJUSTADORS/ES (Ref.0504-03D)
Candidats/es amb experiència i 
residents a Granollers o roda-
lies. Per tots els llocs s’ofereix 
contracte estable i directa amb 
l’empresa. Interessant retribució i 
bon ambient de treball.

Para empresa situada en población cercana a Granollers, buscamos: 
INGENIERO/A TÉCNICO/A ELÉCTRICO/A (Ref.0504-01)
Candidatos/as con formación y experiencia suficiente para dar soporte al Res-
ponsable Eléctrico y de Automatización de nuestro departamento de Ingeniería. 
Persona responsable, proactiva y con capacidad para trabajar en equipo, prefe-
rible con residencia en el Vallès Oriental o comarcas vecinas. Disponibilidad para 
viajar de acuerdo a las necesidades puntuales de los proyectos que se desarro-
llan (20%). Valorable experiencia en Procesos de puesta en marcha de maquinaria 
e instalaciones industriales de procesado de sólidos y líquidos. Puesto estable y 
directo con la empresa.

Empresa industrial fabricant de 
materials per la construcció, situada 
als voltants de Cardedeu, precisa : 
MECÀNIC/A INDUSTRIAL (Ref.0504-02)
Candidats/es amb formació a nivell de CF 
o FP Mecànica o similar. Imprescindible 
coneixements o experiència en Motors, , 
Variadors , reductors , equips hidràulics i 
soldadura. Dependrà del Cap de produc-
ció i s'encarregarà del manteniment tant 
preventiu com correctiu de la maquinària 
de l'empresa. S'ofereix un contracte es-
table i directa amb l'empresa, en horari 
partit de 7 a 13h. i de 14h. a 18h. , de dilluns 
a divendres. La retribució orientativa serà 
de 23-24.000 € bruts anuals. 

140.000 € (Ref.396) 
EMINAD T. 93 870 
36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Rafael Ca-
sanovas. Sup. 245 
m2 + 40 m2 altillo. 
Totalmente acaba-
do. 14 m. fachada. 
Vidrieras y per-
sianas eléctricas. 
Aseos. A.A. Alarma. 
Agua y luz. altura 5 

m.  P. 1.500 €/mes 
(Ref.860). EMINAD 
T. 93 870 36 66.

LOCAL EN AL-
QUILER EN GRA-
NOLLERS. C. Gi-
r o n a - I n g i n i e r s . 
Superf 60 m2, pa-
vim.Aseos. A. A. P. 
1.200 €/mes (Ref 
868). EMINAD T. 93 
870 36 66.

LOCAL EN ALQUI-

LER EN GRANO-
LLERS. P. l. Torras i 
Bages. Sup 45 m2. 
Cristaleras, puer-
ta eléctrica, aseo, 
P. 550€/mes (Ref. 
935). EMINAD T. 93 
870 36 66.

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

Parquet. Parking 
incluido. P. 750 €/
mes (Ref 969). 
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.

PARQUING EN AL-

QUILER O VENTA 
EN GRANOLLERS. 
C. Lliri-Sant Esteve. 
Alquiler. 4,65 x2,20 
m. P. 12.000 € (Ref 
120). EMINAD T. 93 
870 36 66.

El socorrisme és una professió amb una 
gran demanda laboral. Els socorristes no 
només són necessaris els mesos d’estiu 
en piscines, platges, parcs aquàtics i ca-
sals d’estiu, sinó també durant tot l’any 
en instal·lacions esportives. Les empreses 
busquen professionals polivalents. Les 
persones que ja tenen altres titulacions 
en esport o lleure poden complementar la 
seva formació amb socorrisme i així tenen 

més opcions de combinar diferents tas-
ques a la mateixa instal·lació esportiva.

A Dinàmics imparteixen cursos a Gra-
nollers (Club Natació Granollers), Mollet 
(Escola Sant Gervasi) i Llinars (Escola Gine-
bró). L’horari és de matins, així els alumnes 
ho compaginen més fàcilment amb feines 
de tarda o les pràctiques. De fet, habitual-
ment, les empreses o entitats que els agafen 
per fer les pràctiques ja se’ls queden.

Socorrista, professió amb demanda
Dinàmics imparteix cursos per a professsionals de l’esport i el lleure

DINÀMICS ESPORTS SCCL
c. Joaquim Costa, s/n. Llinars  

Tel.  93 841 25 47 / www.dinamics.coop/cursos-de-socorrisme

L'APARADOR
DE LA SETMANA

El Grupo Lober celebra enguany el seu 
50è aniversari. La firma, amb establiment 
a Granollers, va obrir la seva primera bo-
tiga el 1969, una drogueria que ja complia 
amb l’objectiu que ha guiat aquest comerç: 
oferir als clients en un mateix establiment 
l’oportunitat de triar, imaginar i crear els 
seus propis espais interiors i exteriors. 
Sempre amb el suport creatiu i especialista 
de l’equip de professionals, la més àmplia 

selecció de productes contemporanis, de 
les millors firmes i la màxima qualitat.

Des del primer moment, l’esperit d’equip 
ha permès una evolució ascendent de la 
marca i l’obertura de nous centres arreu de 
la província de Barcelona, fins a una vintena 
de botigues especialitzades en interiorisme 
i decoració. Grupo Lober és qualitat, bon 
assessorament, interiorisme, cura del més 
mínim detall, 50 anys d’història i molt futur.

El Grupo Lober celebra 50 anys
La firma, amb botiga a Granollers, va obrir el primer centre el 1969

GRUPO LOBER
c. Joanot Martorell, 272. 08402 · Granollers 

Tel.  93 849 87 44 / lober@16@grupolober.com/www.grupolober.com
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ECONOMIA
Cursos subvencionats de la UEILleuger descens de l'atur al març
La patronal UEI organitza nous cursos gratuïts 
per a treballadors, autònoms i aturats. Un és de 
60 hores d'anglès B1, dimarts i dijous del 25 d'abril 
al 4 de juliol, i un altre de neuromàrqueting, de 
30 hores, dimarts i dijous del 7 de maig al 6 de juny. 

Les dades d'atur registrat a Granollers al març s'han reduït un 0,8%
respecte al feber, de manera que l'índex d'atur és ara de l'11,9%. 
Actualment hi ha a la ciutat 3.515 persones sense feina, 27 menys que el 
mes anterior. A les Franqueses el descens ha estat de 6 persones (-0,5%), 
i ara són 1.111 les persones desocupades, l'11,7% de la població activa.

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. El 
preu dels pisos de lloguer ja supe-
ra el màxim d'abans de la punxada 
de la bombolla, l'any 2008. És el 
cas de Granollers, on, segons les 
dades oficials de la Generalitat, 
que recull els contractes signats 
durant l'any, llogar un pis costava 
l'any passat, de mitjana, 633 euros, 
un 8,6% més que el 2017, quan el 
preu mitjà era de 582 euros. L'in-
crement és un dels més notables 
dels pobles i ciutats de l'entorn de 
Barcelona, la ciutat on els preus 
són els més elevats. A Barcelona, 
un habitatge de lloguer costa, de 
mitjana, 929 euros mensuals, gai-
rebé un 6% més que el 2017, quan 

HABITATGE  EL PREU DEL LLOGUER ASSOLEIX ELS NIVELLS MÀXIMS DE LA BOMBOLLA IMMOBILIÀRIA

el preu d'un lloguer se situava, de 
mitjana, en 877 euros. Altres mu-
nicipis del Vallès Oriental amb un 
increment notable l'últim any han 
estat Canovelles (+15,7%) –on un 
pis costa de mitjana 550 euros al 
mes– i la Roca del Vallès (+12%), 
on ara costa 682 euros. Justament 
la Roca, juntament amb la Garriga 
(682 euros), l'Ametlla (950), Vila-
nova del Vallès (783) i Cardedeu 
(643), són els pobles més cars de 
l'entorn de Granollers.  

Pel que fa a les Franqueses, un 
pis de lloguer costava l'any passat 
de mitjana 611 euros al mes, un 
8,4% més que l'any anterior, quan 
el preu mitjà era de 563 euros. En 

aquest cas feia gairebé deu anys, 
des de 2009, que els preus no su-
peraven els 600 euros al mes, igual 
com passa a Granollers. 

Pel que fa al nombre de con-
tractes de lloguer signats durant 
el 2018, a Granollers van forma-
litzar-se 1.372 contractes, la xifra 
més alta dels últims 10 anys. De 
fet, l'any 2008  van ser 407, de ma-
nera que hi ha hagut un increment 
del 237% en només una dècada. 

A les Franqueses van signar-se 
432 contractes, un 13% més que 
l'any anterior, però tot i així per sota 
de les xifres registrades entre 2011 
i 2016, període en què se superaven 
els 400 contractes de lloguer. i

"A Granollers i el Vallès els 
preus continuaran pujant"
Més del 50% de compres d'habi-
tatge es produeixen per canvis en 
la vida personal, com un fill o un 
divorci, i un 20% de la demanda és 
de persones que volen passar del 
lloguer a la compra. Aquestes són 
algunes de les dades que el grup 
immobiliari Century 21 va pre-
sentar dijous a la sala Tarafa arran 
d'un estudi del sector realitzat con-
juntament amb Sigma 2. “Ser pro-
pietari continua sent l’ambició 
prioritària del 85% de la pobla-
ció”, deia Ricardo Sousa, conseller 
delegat de Century 21 a Espanya i 
Portugal. “És una qüestió cultural 
tant a Catalunya com a Espanya”. 
A més, els joves també tenen ambi-
ció de comprar com a inversió fu-
tur, però “al Vallès no hi ha oferta 
ajustada a la demanda”, explicava 
Sousa als professionals del sector. 

Més demanda que oferta
Entre d'altres, l'estudi evidencia 
que la gran diferència entre l’oferta 
i la demanda augmentarà els prò-
xims dos anys. “D’una banda cal 
incrementar el parc d'habitatge 
protegit, però per a la classe mit-
jana cal més flexibilitat i que els 
propietaris tinguin incentius per 
llogar, minimitzar riscos i ajus-
tar els preus al poder adquisitiu 
de joves i famílies que busquen 
en l'habitatge de lloguer una si-
tuació temporal”, deia Sousa. 

Pel que fa als preus, tot indica 
que els propers anys s’estabilitza-

JORNADA PROFESSIONAL DE CENTURY 21 A GRANOLLERS

ran a Barcelona i l’àrea metropo-
litana, però a Granollers i el Vallès 
continuaran pujant per assumir la 
demanda de qui surt expulsat de 
Barcelona. 

Segons l’estudi, la casa tipus de-
sitjada pels catalans és un pis de 
tres habitacions, de 75 a 90 metres, 
amb dos banys, garatge i traster. La 
ubicació preferida sol ser el centre 
o la perifèria del centre sempre 
que això no impliqui canviar de 
municipi, i el preu que estan dis-

posats a pagar per un pis d’aques-
tes característiques és de 217.000 
euros. L’estudi també revela que 
actualment hi ha una diferència de 
80.000 euros entre el preu desitjat 
i l’oferta –“una xifra que retira 
moltes persones del mercat”–, 
que la demanda mitjana d’hipoteca 
és de 646 euros al mes –la real està 
40 euros per sobre– i que l’oferta 
d’obra nova està un 10% per sota 
de la demanda. Davant d’això, “dos 
de cada deu catalans desisteixen 
de comprar o llogar, i qui compra 
acaba rebaixant les expectatives, 
renunciant al traster, reduint la 
mida i assumint fer reformes”. 

La casa tipus té entre
75 i 90 metres, tres 
habitacions i 2 banys, i 
un preu de 217.000 euros

Quant val un pis de lloguer?
Granollers incrementa els preus un 8,6% en un any, fins als 633 euros
de mitjana, i les Franqueses ho fa un 8,4%, fins als 611 euros de mitjana
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

ABRIL
2019

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

FORMACIÓ DESTACADA

TREBALLA EL TEU ELEVATOR PITCH AMB 
TÈCNIQUES DE VISUAL THINKING I L’AJUDA 
DE VÍDEOS 
Horari: 9.30 a 13.30h. Formació 8 h. Workshop
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

EMPRENDRE AMB ÈXIT I ORIENTATS 
AL MERCAT
Horari: 9.00 a 14.00h
Formació 5 h. Workshop
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat

30 D’ABRIL - 07 DE MAIG10 D’ABRIL

Com captar l’atenció d’un client en menys d’un minut?
@EMPRESES. Captar nous clients, generar prescriptors i col·labo-
racions, millorar el màrqueting de la nostra empresa, potenciar les 
habilitats comunicatives (no verbals). @EMPRENEDORS. Aprendre a 
comunicar el nostre projecte efi caçment, rebre feedback de quali-
tat, captar primers clients, potenciar habilitats comunicatives. TALLER 
PRÀCTIC. Apliquem tècniques de visual thinking i col·laboratives, to-
thom s’endurà un elevator pitch gravat en vídeo, treballem sobre cada 
empresa dels assistents. 2 SESSIONS. Dimarts 30/04: Fonaments i tèc-
niques visuals per encarrilar l’elevator pitch. Dimarts 07/05: Concretem 
els elevators pitch i ho duem a la pràctica.

Els continguts de la sessió seran:  Què vol dir estar orientats al mercat i 
què cal tenir en compte per orientar la nostra idea de negoci i el nostre 
pla d’empresa als clients i mercats potencials. Defi nir les peces clau del 
model de negoci orientat al mercat: client objectiu, proposta de valor, 
activitats clau, aliats clau i recursos, lògiques d’ingressos i despeses. 
Tendències de negoci per créixer fi ns el 2020. Identifi car quines són les 
6 macro tendències amb creixement per emprendre durant la propera 
dècada. Eines de pensament per orientar la idea de negoci al mercat: 
eines d’investigació de mercat, per crear propostes de valor diferents i 
rellevants, per posicionar-me correctament, per identifi car noves lò-
giques d’ingressos.

4 i 25 D’ABRIL
9.30 a 12 h
Formació
Emprenedoria
SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA 
EMPRESA TRÀMITS, 
FISCALITAT, AJUTS, 
SUBVENCIONS I 
CAPITALITZACIÓ
DE L’ATUR
Granollers Mercat

11 D’ABRIL
9.30 a 12 h. Formació
Emprenedoria
CANVAS I PLA 
D’EMPRESA
Comença amb el 
CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

GRANOLLERS. L’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental organitza, du-
rant cinc matins del mes d’abril, 
un programa de creació de coo-
peratives. Es tracta d’un itinerari 
formatiu de 15 hores per establir 
les bases per a la creació d’una 
empresa cooperativa, la fórmula 
jurídica que recull els valors de 
l’economia social i solidària. Es 
treballaran, entre d’altres, la pla-
nificació per crear una cooperati-
va, l’estructura jurídica i società-
ria d’aquest tipus d’empreses, el 
posicionament de la cooperativa 
en el mercat, els instruments de 
control de gestió, els escenaris 
financers a què s’enfronten les 
pimes, les pràctiques comptables 
i les vinculacions societàries amb 
el règim laboral en el món coope-
ratiu. Les sessions seran els dies 4, 
9, 11, 12 i 16 d’abril de 10 a 13 h 
al Centre Cívic Nord, al carrer Lle-
doner, 6, de Granollers. L’activitat, 
que és gratuïta, anirà a càrrec de 
Facto Assessors, SCCL. 

FORMACIÓ

L'Ateneu Cooperatiu 
forma en la creació
de noves empreses 
cooperatives

GRANOLLERS. El Museu de Cièn-
cies Naturals La Tela va rebre di-
vendres, de la mà de l’associació 
pel foment de l’agroecologia La 
Panotxa, un lot de 92 llavors de 
varietats locals d’horta per tal 
de custodiar-les en bones con-
dicions al Banc de Llavors del 
Vallès Oriental, actiu al Museu 
La Tela des de fa quatre anys.

Entre d’altres, es tracta de va-
rietats locals d'espècies com les 
albergínies, cebes, carbasses, en-
ciams, mongetes, pèsols i tomà-
quets procedents en bona part de 
municipis com Caldes de Montbui, 
l'Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, 
Santa Eulàlia de Ronçana i Llinars.

Jonatan del Amo, de La Panotxa, 
explicava que “les llavors no ens 
arriben de grans productors, 
sinó de petits hortolans que les 
han conservat i que, en alguns 
casos, s’haurien perdut si no les 
haguéssim recuperat”. Per Toni 
Arrizabalaga, director del Mu-
seu, l’objectiu del banc de llavors 

ma part d'una pràctica molt comu-
na entre bancs i consisteix a crear 
còpies de seguretat per tal de ga-
rantir la conservació d’aquestes 
varietats en cas de problemes en 
els bancs d'origen. Aquesta cessió 
situa el Banc de Llavors del Vallès 
Oriental, amb més de 200 varietats 
d'unes 60 espècies, com a referent 
a les comarques de Barcelona en 
la conservació de la biodiversitat 
cultivada de Catalunya.  x.l.

no és distribuir llavors al mercat, 
sinó tenir una còpia de seguretat 
de llavors interessants procedents 
d'hortes tradicionals i poder ana-
litzar-les i valorar-les. “Caracterit-
zem cada llavor, en detallem les 
peculiaritats i les conservem en 
neveres o congeladors; després, 
cada any en traiem algunes per 
cultivar-les i valorar-ne la quali-
tat i el valor nutricional”, explica.

La cessió d'aquest material for-

AGRICULTURA  EL BANC, SITUAT A LA TELA, CUSTODIA MÉS DE 200 VARIETATS DE 60 ESPÈCIES

La Panotxa dóna 92 varietats 
locals d’horta al banc de llavors

ACORD  Arrizabalaga, del Amo i Mayoral, i detalls de monegetes i tomàquets

x.l.
Experts en generació i comercialit-
zació d’energia, enginyeria, instal-
lació i gestió de vehicles elèctrics 
van participar la setmana passa-
da en una jornada sobre mesures 
d’eficiència energètica, sostenibili-
tat i estalvi en les empreses orga-
nitzada per Pimec Vallès Oriental. 
La jornada va comptar amb la par-
ticipació del responsable de desen-
volupament de negoci d’Estaba-
nell, Dani Pérez, que va exposar la 
necessitat de monitoritzar el con-
sum d’energia per valorar l’impac-
te que té en l’eficiència, la inversió 
i l’estalvi, i l’enginyer electrònic i 
director comercial de Fagom Effici-
ency Ricard Molins, que va tractar 
el canvi de paradigma que compor-
ten els vehicles elèctrics i la instal-
lació de plaques fotovoltaiques. La 
sessió també va comptar amb la 
participació del nou president de 
Pimec a la comarca, Daniel Boil, i 
el director de la comissió de sos-
tenibilitat i economia circular de 
Pimec, Joan Barfull. 

ENERGIA

Pimec organitza 
una jornada
sobre l’eficiència 
energètica
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Arriba la 17a trobada de minihandbol La Mútua
Granollers acollirà diumenge una nova edició del torneig de 
minihandbol La Mútua, que organitza el BMG i que es durà a terme al 
Palau d'Esports, al Tub i al pavelló de Can Bassa. Enguany, es preveu 
la participació de 72 equips, que formen part de la base del BMG, de 
l'AEH Les Franqueses i d'altres clubs de poblacions properes.

9a i 10a plaça pels Espargaró
Els germans Aleix i Pol Espargaró van creuar  
la línia de meta en novena i desena posició,  
respectivament, en el Gran Premi d'Argentina de 
motociclisme. Els pilots granollerins ocupen les 
mateixes places a la general, amb 13 i 10 punts.

ESPORTS

GRANOLLERS. Un cop havent que-
dat eliminat a la Copa EHF, el 
Fraikin BM Granollers s'estrenarà 
a la Copa del Rei d'handbol diven-
dres (16.15 h) a la pista de l'Ade-
mar León, en el partit correspo-
nent a l'anada dels quarts de final.

Van dir adéu a la EHF amb orgull
El Fraikin va guanyar diumenge el 
GOG danès al Palau d’Esports, en 
l'últim partit europeu dels d'An-
tonio Rama de la temporada. El 
conjunt granollerí no s'hi jugava 
res, perquè ja havia quedat elimi-
nat de la competició en l'anterior 
jornada amb la derrota a la pista 

bmg

HANDBOL  ELS D'ANTONIO RAMA VAN GUANYAR EL GOG DANÈS AL PALAU D'ESPORTS

El Fraikin s'estrenarà a la Copa
després de dir adéu a la EHF

ADEMAR LEÓN -  FRAIKIN BMG
Divendres, 5  16.15 h León

del Kiel. Tot i això, els d'Antonio 
Rama es van mostrar molt forts i 
van tenir una molt bona actitud a 
la pista davant les poques perso-
nes que es van acostar al Palau. 

Tot i que el GOG es va avan-

çar en l'electrònic amb un 0-2, el 
Fraikin remuntaria i establiria 
un avantatge de 4 gols abans del 
descans (19-15), en una excel·lent 
primera part.

A la segona meitat la tònica va 
ser pràcticament la mateixa fins 
als últims minuts de l'encontre. 
El conjunt danès va retallar dis-
tàncies i es va posar a un gol de 
diferència a cinc minuts pel final 
(29-28); però els d'Antonio Rama 
no es van deixar remuntar: es van 
mostrar més forts i van tancar el 
marcador amb un 34 a 31, amb 
uns molt bons minuts finals. 

EL KH-7 REBRÀ EL LÍDER DE LA LLIGA AL 
PALAU DESPRÉS DE PERDRE A DOMICILI

 El KH-7 BM Granollers s'enfrontarà dissabte al Palau (16.30 h) al primer 
classificat de la lliga Guerreras Iberdrola, el Super Amara Bera Bera, que suma 33 
punts juntament amb el Rocasa Gran Canaria. Les noies de Robert Cuesta vénen 
de perdre a fora de casa contra el BM Zuazo (29-27), en un partit força disputat 
i en el qual es va arribar amb el marcador igualat als últims cinc minuts de partit. 
Tot i això, la falta d'encert va condemnar les granollerines, que es mantenen 
sisenes a la classificació amb 24 punts, a tres de les places europees. FRAIKIN BM GRANOLLERS 34

GOG HANDBOLD 31

AGRAÏMENT Els jugadors van agrair el suport dels aficionats 

GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers (CNG) disputarà el cap de 
setmana el Campionat d'Espanya 
Júnior i Sènior de natació artísti-
ca a Valladolid, en el qual prendrà 
part en una vintena de proves. Ho 
farà després de fer una bona ac-
tuació al campionat de Catalunya 
–diumenge– en les mateixes ca-
tegories, on va sumar sis medalles 
d'or, una de plata i dos de bronze. 

NATACIÓ ARTÍSTICA

El CNG lluitarà 
per les medalles al  
Campionat estatal

POLIESPORTIU  

Diumenge se celebra el Dia Mundi-
al de l'Activitat Física i, per aquest 
motiu, Granollers i les Franqueses 
celebren activitats per commemo-
rar aquesta diada. D'una banda, a 
Granollers l'Ajuntament i l'Insti-
tut Català d ela Salut (ICS), avui, 
dijous de 18 a 19.30 h, es durà a 
terme la conferència Promoció de 
la salut a través de l’activitat físi-
ca, a Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts. D'altra banda, el CNG farà 
una sortida en BTT a les 10 h des 
del club. I divendres, es farà una 
marxa nòrdica cap a Palou des de 
les pistes d'atletisme, a les 10 h. 

Per la seva part, a les Franque-
ses, el CEM i el Patronat d'Esports 
han organitzat diumenge un Màs-
ter de Zumba (10.30 h), un bany 
lliure (14 h) i un bateig de sub-
marinisme (de 16.30 a 18.30 h) al 
Complex Esportiu Municipal. 

Es commemora 
el Dia Mundial de 
l'Activitat Física

GRANOLLERS. La vuitena edició 
d'Espíritu de Montjuïc arribarà 
al Circuit de Barcelona-Catalunya 
el divendres i s'allargarà durant 
tot el cap de setmana, per inaugu-
rar la temporada de curses 2019. 
Aquest certamen d'automobilis-
me històric omplirà el traçat cata-
là de gairebé 300 cotxes clàssics. 

L'esdeveniment esportiu mar-
carà també l'inici de la gira euro-
pea de competició de cotxes histò-
rics amb les Peter Auto Series. Per 
part de Peter Auto, la Classic En-
durance Racing, amb GT's i Proto-
tips de 1966 a 1981, és una de les 
proves més esperades, amb cot-
xes com ara el Ferrari 512, el Ford 
GT40 o el Porsche 910 i 917. 

MOTOR  

El Circuit 
acollirà l'Espíritu 
de Montjuïc

Primers individuals 
a la Copa CEVO-UCEC

BÀDMINTON

LES FRANQUESES. La Zona Espor-
tiva Municipal de Corró d'Avall 
acollirà diumenge de 9 a 13 h la 
primera jornada de les rondes 
individuals de la Copa Consell 
Esportiu Vallès Oriental (CE-
VO)-UCEC de Bàdminton. Poste-
riorment, es durà a terme la sego-
na jornada amb equips. 
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GRANOLLERS. El sènior masculí del 
CB Granollers va superar el Mata-
ró diumenge a domicili per 56 a 74, 
en el partit corresponent a la 22a 
jornada de Copa Catalunya. 
Els homes de Ricard Ventu-
ra van fer un partit "coral i 
molt seriós, defensant molt fort 
i tancant molt bé el rebot defen-
siu", declara l'entrenador. 

A falta de quatre jornades pel fi-
nal del campionat, els granollerins 
se situen en vuitena posició, dos 
per sobre de la zona de promoció 
de descens –de 14 equips, l'últim 
baixa directe i els quatre següents 
disputen el play-out–. Dissabte a 
les 17.45 h els de Ventura rebran 
el Verdruna de Gràcia, el cuer de 
la categoria. "Si guanyem aquest 
partit farem un pas endavant 
de cara a la salvació", explica el 
tècnic del sènior masculí del CB 
Granollers.  nil artiaga

BÀSQUET  EL SÈNIOR MASCULÍ JUGARÀ AMB EL VERDRUNA DE GRÀCIA DISSABTE

El CB Granollers fa passes cap a 
la salvació i s'enfrontarà al cuer

El femení cau contra el Sant Cugat 
L'equip sènior femení del CB Granollers va perdre de vuit punts dissabte 
al pavelló municipal del carrer Girona, contra el Sant Cugat (46-58). 
Les granollerines, que continuen segones a la taula, no perdien un matx 
a la seva pista des del 9 de febrer –contra el Joventut de Badalona–. 
Diumenge (17.45 h) visitaran la pista del Minguella, el cuer de la categoria.

toni torrillas

ATLETISME SOLIDARI  LA PROVA VA SORTIR DES DE GRANOLLERS

Primera cursa contra el càncer
Diumenge es va celebrar la primera edició de la Cursa Triatló Parets, una 
prova solidària per a la lluita contra el càncer i en memòria dels esportistes 
Raúl i Cristian –del Club Triatló Parets i del Club Natació Granollers– que 
van perdre la vida per culpa d'aquesta malaltia. La prova va consistir en 
un recorregut de 12 km amb sortida des de Granollers i arribada a Parets, 
passant per Montmeló, pel passeig fluvial. El corredor del club paretà Xavi 
Serrano es va proclamar campió de la cursa amb un temps de 43'34''. En 
categoria femenina, la corredora Vanessa Pérez, del Club Atletisme Parets, 
va ser la guanyadora amb un crono de de 50'38''. 

club triatlÓ parets

Víctor León, bicampió de 
perxa amb el CA Granollers
GRANOLLERS. El jove atleta de 
15 anys de Bigues i Riells Víctor 
León va aconseguir proclamar-se 
campió de Catalunya i d'Espanya 
en salt de perxa, competint amb 
el Club Atlètic Granollers. El pas-
sat 16 de març va guanyar el 32è 
Campionat d'Espanya Sub-16 
en Pista Coberta a Sabadell, amb 
un salt de 3,85 metres d'alçada. 
Abans, havia aconseguit la meda-
lla d'or al campionat català, dis-
putat també a Sabadell, amb una 
marca de 3,70 metres. 

La temporada anterior, León va 
quedar en segon lloc al Campionat 
de Catalunya, amb 3,30 metres. 

VA GUANYAR EL CAMPIONAT DE CATALUNYA I EL D'ESPANYA

VÍCTOR LEÓN

VOLEIBOL  EL CLUB LIDERARÀ EL PROJECTE DONA I COL·LABORARÀ AMB ALTRES CLUBS EUROPEUS

GRANOLLERS. L'Associació Es-
portiva Vallbona serà el primer 
club europeu que posa en marxa 
un projecte com el DONA (Dual 
career for wOmeN Athletes), un 
projecte d'Erasmus entre univer-
sitats europees per potenciar els 
estudis i el voleibol, en aquest cas, 
femení. A més, també es donaran 
classes de matèries relacionades 
amb l'esport, com la nutrició. Serà 
a partir del mes d'octubre, quan el 
club farà la presentació oficial del 

projecte: "Ara estem en una fase 
de diagnosi amb algunes uni-
versitats i amb tres clubs més 
de Marsella, Amsterdam i Mò-
dena", asseguren des de l'entitat. 

Una prova pilot amb les escoles
Mentrestant, ja s'ha posat en mar-
xa un programa pilot a les escoles 
de primària de la comarca. L'AE 
Vallbona ha ofert als centres un 
programa de 30 mesos gratuït 
per fer voleibol i classes de repàs. 

L'AE Vallbona posa en marxa 
un Erasmus per a jugadores 

"D'aquesta manera també vo-
lem que les nenes acabin jugant 
al nostre club i augmentar la 
base", expliquen des del club. 

Aquesta prova pilot va comen-
çar el mes de març i s'està treba-
llant amb cinc escoles del muni-
cipi i unes 50 nenes de primària. 
"I totes les nenes de Granollers 
que vulguin anar dimarts i di-
jous, de 17.30 a 18.30 h, al pa-
velló de Can Bassa, poden jugar 
a voleibol de forma gratuïta", 
afegeixen des de l'AE Vallbona. 

A més, el dissabte 27 d'abril el 
club organitzarà un torneig esco-
lar que es disputarà al mateix pa-
velló.  n.a.

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

El club de futbol Associació Es-
portiva Ramassà va presentar la 
sisena aventura solidària dissabte 
a la Sala Joan Bretcha del Casino 
de Granollers. L'acte va comptar 
amb la presència d'un quintet de 
corda, que va inaugurar la ses-
sió amb la interpretació de peces 
conegudes com La vida és bella. I, 
posteriorment, la veu de la Beth 
Rodergas –representant d'Espa-
nya al Festival d'Eurovisió l'any 
2003– va ressonar per la sala amb 
algunes de les seves cançons.

En aquesta ocasió l'equip valle-
sà viatjarà a Costa d'Ivori, de l'11 
al 19 d'abril, amb el projecte 50 
somriures d'infants, que té l'objec-
tiu de millorar la mobilitat de 50 
nens que pateixen discapacitats 
físiques i psíquiques, "mitjançant 
la captació de fons econòmics 
per la compra de material mè-
dic", tal com expliquen des del 
club. L'AE Ramassà treballarà 
conjuntament amb l'ONG Homes 
del demà, que treballa amb nens 
"marginats per la seva discapa-
citat física", afegeixen. 

Respecte a l'organització de la 
propera expedició, Pere Bufí ex-
plica que, durant els primers dies, 
l'equip realitzarà una preparació 
esportiva i se centrarà en el partit. 
"Posteriorment, focalitzarem la 

ment i els nostres esforços en el 
projecte solidari i amb la col·la-
boració amb les ONG per dur a 
terme les ajudes necessàries", 
afegeix Bufí. "Nosaltres volem 
que els nens, a través del fut-
bol, tinguin educació", conclou. 
Per això, cada any, l'AE Ramassà, 
a part dels diners per l'ONG –en-
guany per la compra de material 
mèdic–, aporta uns 700 kg de ma-
terial escolar i esportiu.

A més, com en les dues últimes 
edicions del projecte solidari –a 
Camerun i a Madagascar– el club 

jordi ganduxé

FUTBOL SOLIDARI  L'ACTE VA COMPTAR AMB UNA ACTUACIÓ DE LA CANTANT BETH RODERGAS

L'AE Ramassà presenta el
viatge solidari a Costa d'Ivori

MÚSICA  La gala va comptar amb l'actuació d'un quintet de corda

va publicar el conte per al proper 
viatge, titulat Per un somriure, en 
el qual els personatges protago-
nistes representen els nens amb 
els quals l'equip col·laborarà a 
Costa d'Ivori.  nil artiaga

Segona Catalana  SÓN NOVENS AL GRUP 4 AMB 42 PUNTS

Les Franqueses torna a perdre a casa
El CF Les Franqueses va sumar la segona derrota consecutiva al casa, 
1-2 contra el Joanenc. Els visitants es van avançar a la primera part. I a la 
segona, Andreu Bertran va igualar el marcador pels franquesins (1-1); però 
els de Sant Joan de Vilatorrada s'emportarien els tres punts, finalment, 
amb una diana al 89. El proper rival del CFLF serà el Masnou, un equip que  
té 42 punts, igual que els franquesins. El partit serà diumenge a les 12 h.

toni torrillas

FUTBOL  ELS GRANOLLERINS VAN DERROTAR EL SAN CRISTÓBAL

GRANOLLERS. L'Esport Club Gra-
nollers segueix imparable a fora 
de casa: en els últims tres enfron-
taments a domicili, ha aconseguit 
tres triomfs i zero gols encaixats –
contra l'Europa, el Figueres i, ara, 
contra el San Cristóbal de Terras-
sa, per 0-4, en el partit correspo-
nent a la 35a jornada–. Els grano-
llerins ara mateix són sisens amb 
55 punts, a 5 de la zona de promo-
ció d'ascens a Segona B, que mar-
ca la Unió Atlètica d'Horta.

Al camp del San Cristóbal, els 
homes de José Solivelles van en-
carrilar el partit a la primera 
meitat. Oriol Molins va fer el seu 
doblet particular amb dos gols 
gairebé seguits i en dues jugades 

a pilota parada: al minut 5 i al 9 
(0-2). I, una mica més tard, al 21, 
Pau Darbra va posar el tercer al 
lluminós. Amb el 0-3 es va arribar 
al descans. A la segona meitat, el 
porter visitant Sergio va ser l'he-
roi pels granollerins salvant un 
penal amb el qual els locals busca-
ven retallar distàncies en el mar-
cador. I, seguint el tòpic que "al 
futbol qui perdona ho paga", Raul 
Torres segellava el triomf amb el 
0-4 al minut 65. 

El Santboià, el proper rival
Diumenge (12 h) l'Esport Club re-
brà el Santboià, que ve de perdre 
contra el Llagostera, i que és pe-
núltim amb 25 punts.  n.a.

L'ECG goleja a domicili i és 
a cinc punts de la promoció

El club vallesà viatjarà a l'Àfrica per sisena vegada des del 2014

Cinc ors per al 
Karate Nokachi al 
Catalunya de Clubs
LES FRANQUESES. El club karate 
Nokachi de les Franqueses va as-
solir un total de nou medalles al 
Campionat de Catalunya de Clubs 
disputat el passat 23 de març. 
Cinc ors, dues plates i dos bronzes 
van obtenir els equips dividits en 
dues modalitats: kata i kumite.  

KARATE
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CULTURA
'Si tingués la màgia d'un mag'Alliberament de llibres des del Gra
Avui, dijous (18 h), Can Jonch acollirà la presentació 
del conte Si tingués la màgia d'un mag, escrit per  
Eulàlia Canal, i inspirat en la cançó de Dàmaris Gelabert 
La Festa de la Pau. El llibre, il·lustrat per Robert Garcia, 
destina part dels beneficis a Metges Sense Fronteres.

Dilluns el Gra alliberarà llibres d'autors locals així 
com altres volums que recorden efemèrides en el marc 
del projecte Bookcrossing, una pràctica que consisteix 
en deixar llibres en espais públics perquè els recullin 
nous lectors i, després de llegir-los, els tornin a deixar.

Alumnes de  
primària dibuixen 
646 versions 
de Sant Jordi

El Museu de Granollers celebra-
rà el Sant Jordi aquest abril amb 
un dibuix a la façana d'un alum-
ne de 3r de primària de la ciutat. 
La tria del dibuix s'ha fet després 
de convidar tots els nens i nenes 
d'aquest curs a representar la lle-
genda de Sant Jordi sobre un su-
port de cartolina amb un contorn 
singular, perquè respon a la forma 
d’un dels vidres de la façana del 
Museu, on es reproduirà.

En aquesta primera edició de la 
iniciativa, el Museu ha rebut 646 
dibuixos del CEE Montserrat Mon-
tero i del Col·legi Jardí, Col·legi 
L’Estel, Educem, Escola Cervetó, 
Escola Ferrer i Guàrdia, Escola 
Granullarius, Escola Joan Solans, 
Escola Lledoner, Escola Mestres 
Montaña, Escola Municipal Sal-
vador Llobet, Escola Pereanton, 
Escola Pia, Escola Ponent, Escola 
Salvador Espriu i Escola Turó de 
Can Gili. Tots s'exposaran fins al 
28 d'abril. 

DIA DEL LLIBRE

Avui, dijous (20 h), el Museu de 
Granollers inaugurarà No em va fer 
Joan Brossa, una instal·lació sonora 
i plàstica del duet Cabosanroque, 
que es podrà visitar fins al 5 de 
maig. El projecte, ideat en el marc 
de l'Any Brossa, explora la prosa 
més desconeguda del poeta per 
mitjà d'una instal·lació formada per 
elements quotidians extrets del seu 
context per representar els paisat-
ges als quals fa referència Brossa 
en la seva prosa dels anys 40 i 50. A 
més, s'hi poden escoltar fragments 
de la poesia escènica de la mateixa 
època, farcida d'al·literacions. Se-
gons Cabosanroque –el duet sonor 
format per Laia Torrents i Roger Ai-

Aquest Sant Jordi els aparadors de Gran Centre i els equipaments tindran frases del poeta

l'IES Carles Vallbona ha començat 
a escriure fragments de textos de 
Joan Brossa en aparadors i equipa-
ments per a la campanya Paraules 
sobre vidre que organitzen Gran 
Centre, l'Ajuntament i el Servei de 
Català. El Paraules sobre vidre de 
l'any passat es va dedicar a Pom-
peu Fabra amb motiu dels 150 
anys del seu naixement.  m.eras

museu

INSTAL·LACIÓ  Objectes quotidians que representen els paisatges de la prosa de Brossa dels anys 40 i 50

LITERATURA I ART  LA PROPOSTA ITINERANT S'INAUGURARÀ A GRANOLLERS AVUI, DIJOUS, A LES 20 H

La instal·lació de Cabosanroque 
sobre Joan Brossa arriba al Museu

xut, la intenció del muntatge artístic 
és "crear una nova prosa objec-
tual, d’interpretació lliure, que 
substitueixi els textos originals, 
però que alhora conservi oberta 
la potencialitat del seu significat i 
doni a l’espectador la llibertat de 
poder extreure’n la seva pròpia 
interpretació".

El projecte –produït per Cabo-
sanroque, el festival Temporada 
Alta, el Teatre Nacional de Cata-
lunya, la Institució de les Lletres 
Catalanes i la Fundació Lluís Coro-
mina– va obtenir una de les beques 
per a la recerca i la creació en l’àm-
bit de les arts visuals que va ator-
gar el Departament de Cultura l’any 

2016. Fins ara, No em va fer Joan 
Brossa s'ha exposat a la Biblioteca 
Vella de Girona, al Teatre Nacional 
de Catalunya, als Teatres del Canal 
de Madrid i a l'Arts Santa Mònica de 
Barcelona, entre altres espais. 

La inauguració comptarà amb 
la presència de l’alcalde, Josep 
Mayoral; la regidora de Cultura, 
Mireia López; el subdirector gene-
ral de Promoció Cultural de la Ge-
neralitat, Toni Cabré, i els artistes. 

Amb l'alumnat del Vallbona
També per commemorar l'Any 
Brossa, i en el marc de les activi-
tats de Sant Jordi, a partir de di-
lluns alumnat del cicle formatiu de 

Música

Enguany, el projecte educatiu Cantà-
nia, que es podrà veure al Teatre Au-
ditori de Granollers del 21 de maig al 9 
de juny, també s'endinsarà en l'univers 
de Brossa. Uns 4.000 alumnes de pri-
mària d'una trentena de municipis as-
sagen la cantata que enguany es basa 
en textos de Brossa i Miquel Desclot, i 
que ha escrit Marta Gil amb la música 
composada per Eduard Iniesta. Amb 
el títol A de Brossa, Cantània explicarà 
com la Blanca i la Bruna viatgen al món 
brossià de la màgia, el joc i les parau-
les gràcies a unes ulleres especials a 
través de les quals experimenten una 
nova mirada cap a la vida.

TEXTOS DEL POETA 
PER AL CANTÀNIA

arxiu
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Sempre millorant per a tu!

• Cobrim totes les àrees 
 de serveis mèdics
• Donem servei a totes les 
 mútues i assegurances
• Fem assistència privada
• Clínica dental
• Fisioteràpia
• Diagnosi per la imatge
• Certifi cats mèdics 
 ofi cials de tot tipus
• Ara també: Oftalmologia 
 i optometria integral

VINE A INFORMAR-TE O TRUCA'NS:  93 840 17 02

EL TEU CENTRE DE 
REFERÈNCIA AL
VALLÈS ORIENTAL

C. Joan Prim, 136 | 08400 GranollersTel. 93 840 17 02  | www.activita.cat
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FOTOGRAFIA  L'EXPOSICIÓ S'INAUGURARÀ DISSABTE A L'ESTABLIMENT ZNT DEL CARRER BARCELONA

Pam deSis apropa la Ruta 66 a 
través de l'objectiu d'Anne Roig
GRANOLLERS. Pam deSis i ZNT, 
amb la col·laboració de Gran Cen-
tre, presenta per primer cop a 
Granollers la fotògrafa internaci-
onalment reconeguda Anne Roig 
amb la seva particular visió foto-
gràfica de la Ruta 66 dels EUA.

L'exposició fotogràfica, que por-
ta per títol Theme Park 66, és una 
revisió exhaustiva sobre la vida 
dels residents i treballadors de la 
Ruta 66 (Mother Route).

Roig ha anomenat el projec-
te Theme Park 66 perquè volia 

abordar-ho amb una visió global 
del món que s’ha format entorn 
d’aquesta ruta llegendària que, 
encara que originalment es va cre-
ar amb un propòsit de transport 
comercial i com un pont entre les 
dues costes d’Amèrica, s’ha con-
vertit en un itinerari turístic, com 
un gran parc temàtic per a tota la 
gent que vol conèixer el passat en 
el present.

La badalonina Anne Roig és un 
dels joves talents emergents de 
la fotografia de moda al país. Gra-

jordi ganduxé

PRESENTACIÓ  Arian Botey va presentar el seu nou llibre a la sala Tarafa

duada en disseny gràfic i amant 
de l'arquitectura, ha treballat per 
a la productora Canada i la revista 
Metal, així com les editorials Vice 
i Vanidad. El seu projecte perso-
nal de la Ruta 66 ha estat difós pel 
projecte transmèdia Eldorado de 
Folch Studio.

La mostra de fotografia analò-
gica s'inaugurarà dissabte (18.30 
h) a l'establiment ZNT del núme-
ro 16 del carrer Barcelona, on es 
podrà visitar en horari comercial 
fins a l'11 de maig.  

El factor Sàndric (Marcòlic, 2019)
és el títol de la quarta novel·la del 
granollerí Arian Botey, que di-
marts la presentava a la sala Tara-
fa amb la companyia de l'escriptor 
Matthew Tree i la interpretació 
teatral d'Arsènic. Botey explica-

LITERATURA  MATTHEW TREE VA ASSISTIR A LA PRESENTACIÓ

Aventura, suspens i amor, a la 
quarta novel·la d'Arian Botey

va com un viatge a l'Àfrica l'any 
2002, concretament al Camerun, 
li ha servit d'inspiració per am-
bientar la narració, que explica 
una història d'un triangle amorós, 
impregnada d'aventura, suspens i 
també sensualitat. 

Dissabte, amb un concert del duet 
de folk Criatures, es va inaugurar la 
tercera edició de la Casa de la Festa 
Major, un projecte cultural en forma 
d’exposició que té lloc a la nau de 
Dents de Serra i que permet conèixer 
tots els aspectes de la Festa Major 
de Blancs i Blaus, el seu origen, la 
competició i els diferents rituals i 
cerimònies que amb el pas dels anys 
s’han convertit en actes tradicionals.

          La Casa de 
la Festa Major ja és a 
la nau Dents de Serra

jordi ganduxé

Expectació per la presència d'Espinosa
Albert Espinosa va ser dimarts a la llibreria La Gralla per signar exemplars
del seu darrer llibre, El millor d'anar és tornar, una història sobre els 
records, el perdó i l'amor que transcorre el dia de Sant Jordi. Un centenar 
de persones es van endur el volum amb una rúbrica de l'autor.

j.g.

Portes obertes i concerts a 
l'Escola de Música Josep M. Ruera
Des de dilluns i fins divendres l'Escola Municipal de Música i Conserva-
tori Josep M. Ruera ha obert les seves portes amb activitats musicals per 
a totes les edats –classes obertes, tallers, concerts i sessions informati-
ves i conferències– amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta formativa 
del centre. Entre altres actes, avui, dijous (18.45 h) i divendres, la direc-
tora del centre, Anna Maria Piera, farà una sessió informativa a l'Aula 21. 
Divendres (18 h), Jordi Masó dirigirà un concert d'alumnes de l'ESMUC, 
a la sala d'actes. També hi haurà classes obertes de vent i corda. 

Música negra per als 
infants a la Nau B1
La Nau B1 de Roca Umbert ha ex-
haurit les entrades per al concert 
familiar de dissabte a la tarda, amb 
Black Music per als més menuts, 
un viatge per la història de la músi-
ca negra des de cançons espirituals 
fins a funk, pensat per a infants i en 
què la dansa i el moviment també 
hi seran molt presents. 
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GRANOLLERS. La Plàcida, l'Esteve, el 
Cosme, la Damiana, les dues cares 
del Sol i la Lluna, el Colom, el Pe-
pet de la barretina, l'Amadeu, l'Ar-
cadi, el Xino, la Vella del Portalet... 
Aquests són alguns dels gegants 
i capgrossos que formen part del 
bestiari festiu de Granollers i que 
l'il·lustrador Eduardo Abarca ha re-
produït en la publicació Amics dels 
gegants i capgrossos de Granollers.

Abarca és natural de l'Argentina, 
tot i que el 2001 va decidir instal-
lar-se a Granollers, ciutat d'origen 
dels seus avantpassats. Format com 
a economista, els últims anys s'ha 
dedicat a la fotografia, el dibuix i la 
pintura, i sobretot als retrats. "En 
descobrir la festa major vaig co-
mençar a dibuixar-la, especial-
ment els elements fantàstics, que 
a Granollers tenen molta força, 
sobretot per l'entusiasme de la 
gent amb el bestiari", explica.

ARTS  EL PRIMER VOLUM, CENTRAT EN GEGANTS I CAPGROSSOS, ES PRESENTARÀ DIVENDRES (19 H) A LA CASA DE LA FESTA MAJOR

L'il·lustrador Eduardo Abarca 
recull en cinc llibres la tradició 
popular de la festa major

x.l.

ABARCA  Publica cinc volums il·lustrats del bestiari de la festa granollerina

"Després, parlant amb els in-
tegrants les colles de Blancs i 
Blaus, vam valorar la possibili-
tat de publicar els dibuixos". Va 
ser aquí on es va decidir a publicar 
cinc llibres centrats en la tradició 

popular de la festa major, concreta-
ment en els elements i personatges 
singulars i fantàstics de la festa. El 
primer volum, autoeditat i de 24 pà-
gines –Amics dels gegants i capgros-
sos de Granollers–, és el que pre-

L'Ateneu de Granollers –al núme-
ro 5 del carrer Torras i Bages– 
acollirà diumenge (11 h) un debat 
amb l'artista Lluís Estopiñan i 
l'activista cultural i membre de la 
junta de l'entitat Josep Maria Far-
nés sobre el llegat de pintures del 
Premi Paco Merino, que s'exposen 
al mateix Ateneu.  

XERRADA

L'Ateneu debat 
sobre el llegat 
de pintures del 
Premi Paco Merino

sentarà divendres (19 h) a la Casa 
de la Festa Major, a la nau Dents de 
Serra, on exposa aquests dies el seu 
treball artístic. "És un treball per a 
petits i grans, per donar a conèi-
xer d'una manera diferent els 17 
gegants, gegantons i capgrossos 
de la ciutat", explica. 

Cada il·lustració compta amb un 
text breu que explica les caracte-
rístiques de cada figura: l'edat, el 
pes, les mides i la simbologia en-
tre d'altres, una informació que ha 

elaborat amb el suport de Blancs i 
Blaus, els periodistes Paco Cruz i 
Paco Monja i l'actor Paco Asensio.  

Més endavant, al maig, sortiran 
dos volums més de la col·lecció. 
Un dedicat als Xics i un altre al 
drac i els diables; i al juny en sor-
tiran dos més, un de la colla dels 
Blancs i un altre dels Blaus. Les 
publicacions, que es podran tro-
bar a les llibreries de la ciutat, te-
nen un preu de 14,30 euros.  x.l.

És un treball artístic 
per donar a conèixer 
els gegants, gegantons i 
capgrossos de la ciutat" La Gralla acull una 

mostra de dibuixos 
de Clara Sáez
La llibreria La Gralla inaugura 
avui, dijous (19 h), l'exposició 
Bosc endins, una mostra de dibui-
xos de la jove il·lustradora grano-
llerina Clara Sáez. L'obra es podrà 
veure al pis superior de la llibreria 
fins al 5 de maig. Sáez va ser una 
de les primeres artistes residents 
a Roca Umbert, i va ser l'autora del 
cartell de festa major de 2017.  
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MÚSICA  EL PIANISTA I COMPOSITOR ÉS UN DELS MÉS INFLUENTS DE LES DARRERES DÈCADES

Una big band de joves talents 
europeus dirigida per Django 
Bates clourà el Festival de Jazz
GRANOLLERS. El 29è Festival de 
Jazz de Granollers ha reservat la 
cirereta del pastís per a la darre-
ra sessió de l'edició d'enguany, en 
què durà al Casino un dels músics 
de jazz més influents de les darre-
res dècades, Django Bates.

Fa 30 anys que la mítica banda 
Loose Tubes acabava un concert 
al Ronnie Scott’s Club de Londres 
arrancant el públic de la sala i 
fent cercavila, instruments en mà, 
ballant pels carrers del Soho fins 
arribar al cor del West-End. Una 
festa que va marcar l’inici del re-
naixement del jazz europeu. Tres 
dècades després, Django Bates, 
líder de la banda, recupera aques-
ta música i la posa en mans d’un 
ensemble format per una selecció 
de joves talents d’arreu d’Europa. 

Bates dirigeix aquest projecte 
pedagògic amb big band copro-
duït per L’Auditori de Barcelona, 
l’ESMUC, el Conservatori de Berna 
i l’Orchestre National de Lille, que 
compta amb músics de les tres 

escoles implicades. Sota el nom 
de Django Bates and the music of 
Loose Tubes, el pianista, director 
i compositor mostrarà les seves 
diferents facetes a través d’un re-
pertori de temes propis i de com-

jordi ganduxé

Dv 5 d'abril, 22 h
Casino. Preu: 12 €

Un concert de jazz clàssic, a càrrec 
del Trio de Jazz Old Time, va servir 
diumenge per commemorar el novè 
aniversari de l'associació Amics de 
la Ciutat de Granollers en un acte a 
la Sala Tarafa. Xavi Mèrida al piano i 
Roberto Castelli a la bateria van 
interpretar estàndards de jazz per 
al públic assistent. 

          Amics de la 
Ciutat celebra 9 anys 
amb una sessió de jazz

c.r.

Martí Ventura Trio omple el Casino
Amb la sala Joan Bretcha del Casino plena de gom a gom, divendres Martí 
Ventura Trio presentava al Festival de Jazz els temes del seu darrer disc, 
L'Indret, acabat d'editar per JazzGranollers Records.

positors clàssics, que ha titulat 
Dancing on Frith Street.  

LES FRANQUESES. L'Encicla't de l'Associació d'Intercanvis Socials i Cultu-
rals continuarà dissabte (19 h), a l'església de Santa Maria de Llerona, 
amb l'actuació del Cor de la Institució Cultural del CIC de l'escola de músi-
ca Virtèlia de Barcelona, dirigit per Emili Fortea. Es tracta d'una formació 
creada a finals de 2007 amb una trentena de cantaires –actualment pas-
sen del mig centenar– amb acompanyament de piano. Fortia va estudiar 
violí a l’Escola de Música de Llinars, piano al Conservatori de Música de 
Barcelona i cant a l’Escola Superior de Música de Catalunya, on també va 
estudiar el grau superior de direcció de cors. Ha estat membre de l’equip 
tècnic de la Federació Catalana d'Entitats Corals (FCEC).  m.e.

GRANOLLERS. El cor de veus feme-
nines Plèiade, d'Amics de la Unió, ha 
participat a la mostra Afotos d'An-
drés Galeano, que es pot visitar fins 
al 7 d'abril a l'Espai d'Arts de Roca 
Umbert. Diumenge (12 h), la coral 
actuarà en directe per mostrar el 
projecte Patologies de la imatge, 
una performance ideada per An-
drés Galeano per a l'exposició. i

La coral Xeremella saluda la primavera
La coral Xeremella de les Franqueses, juntament amb la Coral Rossinyol 
de Terrassa i el cor de l'Escola Municipal de Música de Parets, va oferir 
dissabte un concert per donar la benvinguda a la primavera, organitzat 
per l'Associació d'Intercanvis Socials i Culturals de les Franqueses a la Sala 
Tarafa de Granollers.

jordi ganduxé

LA TARAFA ACULL EL CONCERT DE L'ASSOCIACIÓ D'INTERCANVIS

El cor de la ICCIC actuarà a Llerona

Plèiade participa a 
l'exposició 'Afotos'

GRANOLLERS. La sala Multiespai, 
del carrer Tetuan de Granollers, 
acollirà divendres (19 h) el concert 
de rap de Yago Antón y su banda 
de músicos, organitzat per Amics 
del Faraó Jim. Aquest grup, també 
conegut com a Mountain Gang, va 
néixer als carrers del barri d'Horta. 
La formació vol innovar en el món 
del rap amb la barreja d'estils. i

Concert de rap amb 
Yago Antón y su banda
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El cor infantil Veus i el Cor Jove 
d'Amics de la Unió aproparan diu-
menge (19 h) el públic del Teatre 
Auditori (TAG) als musicals més 
memorables de Brodway, amb 
l'espectacle Revolution. Es tracta 
d'una proposta plena de vitalitat 
i amb coreografies espectaculars, 
creada a partir dels musicals més 
cèlebres –Els Miserables, Hairs-
pray, Rent, El Príncep d’Egipte i El 
rei lleó–. Totes aquestes músiques 
tenen en comú l’esperit de reivin-
dicació, de rebel·lia i de lluita, i 
l’anhel de justícia i de llibertat.

La direcció de l’espectacle va 
a càrrec de la prestigiosa Panda 
van Proosdij, ballarina i directora 
d’escena neerlandesa, experta en 
teatre musical i en el treball amb 
formacions joves, i la direcció mu-
sical a càrrec de Marta Dosaiguas. 

A més, l’espectacle compta amb 
amb la música de Joan Vidal Sex-
tet amb Roc Sala al piano, Bernat 
Guàrdia al baix elèctric, Francesc 
Vidal al saxo, Josep Gomáriz a la 

Cap de setmana de musicals
llevant teatre

ARTS ESCÈNIQUES  L'ESPECTACLE 'REVOLUTION', AMB GRANS NÚMEROS DE BROADWAY, EXHAUREIX ENTRADES AL TAG

'MAHAGONNY'  Alumnat del Bellera s'enfronta al text de Bertolt Brecht

Les Antonietes 
tancarà el Festival 
dels Amateurs
GRANOLLERS. La companyia pro-
fessional Les Antonietes, dirigida 
per Oriol Tarrasón, clourà la 13a 
edició de la Mostra d'Arts Escè-
niques Festival dels Amateurs. 
Ho farà amb la posada en escena 
Othello, el clàssic de Shakespeare 
sobre la gelosia –interpretat per 
Annabel Castan, Òscar Intente i 
Arnau Puig–. És habitual que una 
companyia consolidada tanqui 
aquest festival que, des de 2007, 
promociona el teatre d'aficionat i 
que enguany ha comptat amb sis 
companyies d’arreu de Catalunya, 
entre les quals la franquesina Toc 
Toc Teatre Laurona de Llerona. El 
Festival dels Amateurs està obert 
a la participació de grups de tea-
tre no professional de Catalunya. 
Cada grup rep un premi a la parti-
cipació de 600 euros i el dia de la 
cloenda s'atorga el premi Votació 
de l’Espectador, que està valorat 
en 500 euros més. i

TEATRE

trompeta, Unai Eizaguirre a les 
guitarres i el mateix Joan Vidal a 
la bateria.

La ciutat fundada per fugitius
El musical també serà protago-
nista a la programació de dijous, 
divendres (21 h) i dissabte (19 
h) de Llevant Teatre. L'alumnat 

de 2n de batxillerat d'Arts Escè-
niques de l'Institut Celestí Belle-
ra hi presentarà l'òpera satírica 
Ascens i caiguda de la ciutat de 
Mahagonny, una obra escrita per 
Bertolt Brecht amb música de 
Kurt Weill que explica la història 
d'aquesta ciutat fundada per fugi-
tius. Els joves creadors han adap-

Ds 6 d'abril, 21 h
Teatre Aud. de Bellavista. Preu: 11 €

n La música també serà ben present a 
l'espectacle familiar de diumenge (17.30 
h) a la Casa de Cultura Sant Francesc. 
Hi actuarà Marta Arnaus, que ha ideat 
el muntatge Bona nit i tapa't, que re-
crea la nit de l'aniversari de l'Ananda. 
"Tot és a punt perquè una nit màgica 
porti regals d’aquells que ni es com-
pren ni s’emboliquen: una nit de pe-
tons, cançons i un trosset de cel, una 
nit d’aquelles que mai no s’obliden", 
indica la descripció de l'espectacle. Ar-
naus pujarà a l'escenari acompanyada 
del guitarra Jordi Bardella i l'acordió 
Òscar Igual, amb qui interpretarà can-
çons tradicionals com Son soneta o La 
lluna, la pruna, i altres temes propis, 
com No calen més joguines o La mà de 
la nit. El preu de l'entrada és de 5 euros 
per a adults i 4 per a menors de 16 anys.

TITELLES AMB RITME 
A 'BONA NIT I TAPA'T'

tat el text de Brecht, així com la 
música. De fet, la cançó principal 
està composta per un alumne.

Aquest any se celebra el 20è 
aniversari del departament d’Arts 
del Bellera, així com el centenari 
de la Bauhaus, al qual han volgut 
fer un homenatge. i

Llevant Teatre rep l'alumnat de 2n de batxillerat de l'Institut Celestí 
Bellera amb 'Mahagonny', amb text de Bertolt Brecht i música de Kurt Weill
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 4 al diumenge 7 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

18º 6º 19º 8º 17º 7º 17º 6º

HANDBOL. DIVENDRES 5, 16.15 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS - ABANCA ADEMAR
DE LEÓN. amb Aitor Compañón
HANDBOL. DISSABTE 6, 16.30 h
KH7 BM GRANOLLERS - SUPER AMARA BERA BERA
amb Aitor Compañón
BASQUET. DISSABTE 6, 17.45 h
CB GRANOLLERS - VEDRUNA GRÀCIA
amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 7, 12.00 h
EC GRANOLLERS - FC SANTBOIÀ
amb Aleix Agudo i Emma Muntané

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VAARTS CIRCENSES  LA CARPA ESTARÀ INSTAL·LADA FINS DIUMENGE I DISSABTE S'HI FARAN VISITES

El Circ Raluy Legacy s'obre a 
entitats, com els Xics, i alumnat

Fins diumenge, en sessió doble 
(12 h i 17 h), el Circ Raluy Legacy 
ofereix el seu darrer espectacle 
#TheMagicFormula a la carpa 
instal·lada al Parc Firal de Grano-
llers. A banda d'aquest muntatge 
que barreja el circ clàssic amb la 
modernitat –i que es podrà veure 
també de dijous a dissabte, el Circ 

Raluy Legacy s'ha obert a entitats 
i alumnat granollerí gràcies a un 
conveni amb l'Ajuntament, signat 
la setmana passada, per potenciar 
el món del circ a la ciutat.

Així, dimarts els Xics feien un 
assaig a la carpa circense, així 
com aquesta setmana l'han visita-
da alumnes d'Arts Escèniques del 

Celestí Bellera i usuaris del Centre 
d'Educació Especial Montserrat 
Montero i Apadis, i els joves del 
curs d'acrobàcies del programa 
Etcètera.

A més, dissabte (11 i 12 h), el 
circ acollirà visites guiades gratuï-
tes, a les quals cal inscriure's a tra-
vés del web escenagran.cat.  m.e.

TRAPECISTES El Circ Raluy Legacy va instal·lar la carpa a l'Espai Firal per presentar el seu darrer espectacle

jordi ganduxé

GRANOLLERS. L’Esbart Dansaire 
de Granollers celebrarà la 16a 
Esbartiada el cap de setmana. 
Es tracta de la diada de l'Esbart, 
que és l’oportunitat que tenen els 
grups un cop l’any per compartir 
una ballada entre ells, però també 
amb els socis de l’entitat i amb la 
ciutat perquè tothom pugui gau-
dir dels balls tradicionals que es 
mostren a plaça.

Aquest any, a més, els grano-
llerins comptaran amb el grup 

Zerutxu Dantza Taldea de Markina- 
Xemein, el País Basc, que tornen 
l’intercanvi que L'Esbart de Grano-
llers va fer amb ells l’any passat.

Les activitats començaran dis-
sabte (12.30 h), com és habitual, 
amb una ofrena al senyor Sala, 
mestre i fundador de l’Esbart 
Dansaire de Granollers, a la plaça 
dels Jardins Josep Sala (a la can-
tonada dels carrers Aragó i Ma-
gallanes). A la tarda, a la Porxada 
(17.30 h) hi haurà una actuació de 

L'Esbartiada comptarà amb 
els bascos Zerutzu Dantza

DANSA  LA 16a DIADA DE L'ESBART DANSAIRE APLEGARÀ TOTS ELS SEUS GRUPS A LA PORXADA

tots els grups de l’esbart: Espar-
denyes, Faixes i Barretines, Cos de 
Dansa i Veterans.

A les 19 h hi haurà l’actuació 
conjunta del grup Zerutxu Dantza 
Taldea i el Cos de Dansa. Al vespre 
hi haurà un sopar de germanor 
amb tots els socis a la Porxada i, 
a continuació, se celebrarà un ball 
obert a tothom.

L’endemà al matí, els balladors i 
les seves famílies podran partici-
par d’una gimcana per Palou i, se-
guidament, es farà el dinar de clo-
enda de l’Esbartiada d’enguany.

En cas de pluja, les ballades 
programades es faran a la Casa de 
Cultura Sant Francesc. 

El campionat internacional
de Rubik es disputa a Bellavista
LES FRANQUESES. El Centre Cultural de Bellavista acollirà aquest cap de 
setmana l'Open 2019, un campionat internacional de cub Rubik orga-
nitzat pel Club de Rubik de Catalunya. La competició començarà dissab-
te a les 9 del matí i acabarà diumenge, a les 14.30 h, amb el lliurament 
de premis als guanyadors. Fa dues setmanes els jugadors franquesins 
van poder posar a la pràctica els seus dots al campionat local. 

Alumnes del Guerau 
de Liost fan 'Grease'
El musical rocker per excel·lència, 
Grease, serà el protagonista d'una 
sessió de teatre dimarts (15.15 h) 
al Teatre Auditori de Bellavista, 
de la mà dels alumnes dels dos 
grups de 6è de l'Escola Guerau de 
Liost de les Franqueses. 
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Calcular els dies de Setmana Santa
El Museu de Ciències Naturals organitza dissabte 
(19 h) la xerrada Calcula els dies de Setmana Santa, 
que tracta el calendari gregorià com a calendari  
solar i com la lluna determina la data de Pasqua. 
Serà a càrrec de la pedagoga Rat Parellada.

Veniu a mi és el títol de la Passió de Llinars, que dissabte i diumenge –i també 
els següents 12 i 13 d'abril– es podrà veure a les 17 h al Teatre Auditori del 
municipi. El grup de teatre Till-Tall posa en escena aquesta Passió des de l'any 
2000 en què veïns i veïnes esdevenen per unes hores Maria, Pere, Joan, Jesús i 
molts d'altres. La història de Jesús s'hi presenta des d'un punt de vista femení, 
tot donant veu a les dones que l'acompanyaven, en un decorat auster on els 
personatges s'expressen amb un llenguatge fresc i actual. La Passió de Llinars 
acosta a tothom, creients i no creients, les paraules de Jesús d'una manera 
despullada, austera i sincera, i molt sorprenent. Les entrades anticipades tenen 
un preu d'11 euros (www.teatreauditorillinars.cat) i a taquilla, de 12.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 4
15.15 h Escola Bellavista Joan Camps
Xerrada. Detox 
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

DIVENDRES, 5
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Màgia matemàtica, amb 
una mica de química
19 h Can Font
Xerrada. L'art de posar límits, 0-3 anys, 
a càrrec d'Eva Bach, pedagoga

DISSABTE, 6
9 h Casal Cultural de Bellavista
Les Franqueses Open 2019. Cub Rubik
10 h Escola Guerau de Liost
Xerrada: Aquí prou bullying
10.30 h Plaça de l'Espolsada
Aniversari EBM Cavall Fort. Activitats, 
tallers i grup d'animació
19 h Església Santa Maria de Llerona
Cicle musical Encicla't. Cor de la ICCIC
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Othello, de Les Antonioetes Teatre

DIUMENGE, 7
9 h Casal Cultural de Bellavista
Les Franqueses Open 2019. Cub Rubik
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats

DIMARTS, 9
15.15 h Escola Guerau de Liost
Teatre Musical. Grease, a càrrec  
dels alumnes de 6è A i B de l'escola
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai zero. Tarda Pop corn

DIMECRES, 10
8 h A 17 h Desplaçament a Barcelona
Excursió al Museu Nacional d'Art  
de Catalunya (MNAC), organitzada  
per l'àrea de Gent Gran. 

till-tall

DIJOUS, 4
17 h Museu de Ciències Naturals  
Tallers pràctics. Dibuixem la natura: 
Botànica
18 h Can Jonch
Amb els conflictes creixem junts.  
Educació emocional per la resolució  
de conflictes, amb Fil a l'agulla
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Manteniment bàsic  
de l'ordinador portàtil
19.30 h Museu de Ciències Naturals
Presentació del llibre 
Joan Cadevall. 
Professor, botànic i geògraf, 
d'Àngel Manuel Hernández Cardona

DIVENDRES, 5
17.45 Plaça de la Porxada
Sessió de taitxí
18 Espai Tranquil Barbany
Presentació de la revista Valors
18.30 Plaça de la Porxada
Exhibició de ball de sevillanes
19 h Cinema Edison
Capharnaüm
22 h Casino de Granollers
Django Bates Big Band.
Dancing on Frith Street

DISSABTE, 6
16.30 h Nau B1. Roca Umbert
Black Music per als més menuts
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Històries d'Ósses. Planetari familiar
17.30 h Plaça de la Porxada
Esbartiada 2019
19 h Centro Cultural Andaluz
Abril mes cultural
21 h Centre cívic Nord
Sopar espectacle AV Hostal
22 h Roca Umbert
Ballada de swing
21 h Casino
Festa dels anys 80

AGENDA

'Veniu a mi', la Passió de 
Llinars amb visió femenina

Ajuntament de Granollers 
La carretera. 25a exposició de l'Arxiu 
Municipal de Gr. Fins al 24 de maig
Museu de Granollers 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
No em va fer Joan Brossa, de 
Cabosanroque. Obre dijous (20 h)
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Fonts del Montseny. Fins al 12 de maig 
Llibreria La Gralla
Bosc endins. Il·lustracions.  
Inauguració dijous (19 h)
Espai d'Arts de Roca Umbert
Exposició Afotos, d'Andrés  
Galeano. Fins al 7 d'abril

DIUMENGE, 7
9 h Plaça de la Porxada 
37a Excursió popular de l'AEG amb Mans 
Unides. I esmorzar solidari
9 h Escola Anna Mogas 
Campanya de donació de sang
11.05 h Museu de Ciències Naturals 
Històries d'Ósses. Planetari familiar
11.30 h Museu de Ciències Naturals 
Visita guiada a l'exposició Tu investigues
12 h L'Adoberia 
Presentació del llibre Els oficis de la pell 
a la Catalunya preindustrial i vermut
17.30 h Espai d'Arts. Roca Umberts 
Performance Patologies de la imatge 
a càrrec del Cor Plèiade
18 h Casa de Cultura Sant Francesc 
Titelles i música. Bona nit i tapa't
18 h Casino 
Ball social
18 h Cinema Edison
Capharnaüm
19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert Revolution amb números  
dels musicals de Broadway

DILLUNS, 8 
17 h Gra. Equipament jove
Boockcrossing. Alliberament de llibres
19 h Biblioteca Can Pedrals 
Llegir el teatre. Club de lectura
19 h Biblioteca Roca Umbert 
Club de lectura. Català fàcil

DIMARTS, 9
10 h Centre cívic Palou
Taller de cuina
18.30 h Museu de Granollers 
Setmana cultural de la gent gran. 
I si expliquim un conte? a càrrec de 
l'escriptor i dinamitzador lingüístic 
David Vila
18.45 h Centre cívic Nord
Conferència. L'alimentació i l'exercici 
patint malalties cròniques o patologies
20 h Cinema Edison
Dimarts singulars. Ikiru

Roca Umbert. Dents de Serra
Exposició La casa de la festa 
major. Fins al 6 d'abril 
Agrupació Excursionista
Exposició del 14è concurs
fotogràfic: La muntanya. 
Fins al 26 d'abril
Espai Tranquil de Barbany
Exposició fotogràfica.  
Bare Movement, d'Edu Pineda. 
Fins al 13 d'abril
Galeria Sol
13 Perles, d'Esther Laudo.  
Fins al 27 d'abril
ZNT (c. Barcelona, 16)
Theme Parck 66, de fotografia 
analògica d'Anne Roig. 
Inauguració dissabte (18.30 h)
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