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BRETXA SALARIAL DE GÈNERE CATALUNYA 2017

MENYS DE 
25 ANYS

DE 25 
A 34 ANYS

DE 35 
A 44 ANYS

DE 45 
A 54 ANYS

MÉS DE 
55 ANYS

30%
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20%
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5%

27%

12,3%

19,7%
26,3%

29,2%

Lluita sindical

Davant d’aquesta realitat, els sindicats 
proposen, entre d’altres, trencar amb 
els estereotips i assignació de rols de 
gènere: a l’escola, la família, a la feina 
i a la societat en general; dotar de més 
valor les feines de cura i atenció; mi-
llorar les condicions laborals dels sec-
tors més feminitzats i valorar els llocs 
de treball de forma neutra i aplicant el 
concepte d’igual salari per a les feines 
d’igual valor. També aprovar una llei 
de transparència salarial, augmentar 
les inspeccions de treball dedicades 
a la lluita contra les discriminacions 
laborals per motiu de gènere i aplicar 
la igualtat retributiva entre dones i 
homes que proposa el Consell de Re-
lacions Laborals de Catalunya fruit del 
consens de les organitzacions sindi-
cals i patronals majoritàries juntament 
amb la Generalitat de Catalunya.

"LES FEINES D'IGUAL 
VALOR HAN DE TENIR 
EL MATEIX SALARI"

Els salaris baixos
tenen cara de dona
El 2017, la bretxa salarial a Catalunya era de mitjana del 23%

Segons dades del 
sindicat UGT, la 
bretxa del salari 
mitjà anual es va 
situar a Catalu-
nya el 2017 en un 

23%, més d’un punt per sobre de la 
mitjana estatal. El percentatge és 
un 0,4% més baix que la diferència 
salarial registrada un any abans, 
de manera que, “a aquest ritme 
de reducció, la bretxa trigaria 
uns 350 anys a eradicar-se”. 
Les dades es recullen en l’informe 
Bretxa salarial, l’expressió de les 
desigualtats entre dones i homes en 
el mercat de treball remunerat, ela-
borat per la Secretaria d’Igualtat 
del sindicat, que evidencia que el 
salari mitjà de les dones continua 
sent inferior al dels homes per una 
doble segregació: una que situa 
les dones en sectors d’activitat i 
ocupacions pitjor remunerades al 
mercat laboral, i una altra que en 
limita els ascensos i promocions 
dins de la carrera professional. 

Maribel Escartín, responsable 
d’igualtat de la UGT al Vallès Ori-
ental, destaca que la incorporació 

al mercat laboral dels joves –me-
nors de 25 anys– ja es produeix 
amb desigualtats salarials, de ma-
nera que “tot i els salaris baixos, 
elles cobren un 27% menys que 
els nois”. Aquesta diferència té a 
veure, en part, amb la segregació 
ocupacional, ja que les dones tre-
ballen en sectors i ocupacions alta-
ment feminitzades i alhora menys 
valorades i remunerades al mercat 
laboral: administració, restaura-
ció, personal i vendes i ocupacions 
elementals. En general, com més 
feminitzat està el sector, més baixa 
és la seva remuneració.

que gairebé 7 de cada 10 persones 
que cobren menys de 1.000 euros 
són dones. “L'educació tampoc 
no potencia les carreres tècni-
ques entre les dones”, lamenta 
Escartín. 

No obstant això, la causa de 
penalització més important de 
la vida laboral de les dones és la 
decisió de tenir família. Aquest és 
un factor clau en l’abandonament 
del mercat laboral, total o parcial, 
per tenir cura dels �ills i �illes. Això 
fa que les dones s’acullin més a la 
contractació a temps parcial, i no 
sempre voluntàriament, de mane-
ra que “estem menys presents i 
menys disponibles en el mercat 
laboral remunerat”. Pel que fa a 
les excedències per tenir cura de 
�illes i �ills a Catalunya el 2017, el 

tor d’inserció laboral. Tot plegat fa 
que la bretxa salarial entre homes 
i dones s’eixampli i que arribi al 
29,2% quan les dones abandonen 
per edat el mercat de treball.

Finalment, la bretxa salarial és 
molt elevada en el pagament d’ho-
res extraordinàries (73,4%) i dels 
complements salarials associats a 
nocturnitat, torns o treball de cap 
de setmana (39,9%), que s’associ-
en a feines molt masculinitzades. 

Al llarg de la vida, la bretxa sala-
rial genera di�icultats en la conso-
lidació de la carrera professional, 
pobresa femenina i un impacte 
negatiu en les prestacions de la 
seguretat social. “Tot i que cada 
cop estem més sensibilitzats, 
cal una llei que reguli la igualtat 
als llocs de treball; és un dret 
fonamental i una eina impres-
cindible per a l’empleabilitat”, 
conclou Escartín. ❉ x.l.

Entre els 25 i els 34 anys la bret-
xa disminueix �ins al 12,3%; entre 
els 35 i els 44 anys –etapa que 
coincideix amb la promoció eco-
nòmica i l’edat reproductiva–, aug-
menta de nou �ins al 19,7%; i dels 
45 als 54 anys la bretxa s’amplia 
�ins el 26,3%. Finalment, en la ge-
neració de més de 55 anys la bret-
xa salarial s’en�ila �ins al 29,2%. 

D’altra banda, la bretxa salarial 
és més gran en empreses de petita 
dimensió, “perquè no hi ha sin-
dicació ni convenis col·lectius”, 
diu Escartín. En empreses d’entre 
1 i 49 treballadors la diferència de 
salaris és del 29,7%, gairebé qua-
tre punts per sobre que la mitjana. 
A més, també en les ocupacions 
amb salaris baixos la diferència 
salarial és més gran, �ins al punt 

92,8% les van agafar les dones, i 
només el 7,2% els homes.

Pel que fa als contractes a temps 
parcial, el 70% estan signats per 
dones per tenir cura de �illes i �ills, 
i el 63,6% de les dones de 35 a 44 
anys fan servir aquesta modali-

tat de contracte per tenir cura de 
persones dependents. Aquesta re-
núncia professional no acostuma 
a produir-se en el cas dels homes, 
per a qui tenir �illes i �ills és un fac-

Gairebé set de cada
deu persones que
cobren menys de
1.000 euros són dones

La bretxa del salari base 
va ser d’un 18,4%, mentre 
que la dels complements 
va ser del 36,4%
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Per un futur ra-
dicalment iguali-
tari és el títol del 
manifest que amb 
motiu del 8-M ha 
publicat la Dipu-

tació de Barcelona i al qual s'ha ad-
herit la Taula d'Igualtat de Gènere 
de Granollers. "Ens trobem im-
merses en un nou cicle del mo-
viment feminista a escala mun-
dial", amb el precedent marcat 
per "l'aturada internacional de 
dones de 2017", que va implicar 
més de 50 països i ha fet promoure 
"mesures fins ara impensables i 
altament transformadores que 
diferents països han incorporat 
a l’agenda política", indica el text 
que divendres es llegirà en el marc 
de l'acte central dels actes convo-
cats per l'Ajuntament i la Taula 
amb motiu del 8-M.

De fet, els actes més reivindi-
catius que Granollers i les Fran-
queses viuran amb motiu del 8-M 
es concentraran entre divendres 
–quan els sindicats majoritaris 
han convocat una concentració al 
migdia a la Porxada– i diumenge, 
quan la Coordinadora Feminista 
de Granollers ha convocat també 
al migdia una manifestació, a la 
qual s'hi sumaran els col·lectius 
feministes franquesins. 

Tant el manifest de l'Ajunta-
ment, que recorda que l'Agenda 
2030 posa la igualtat de gènere 
en el centre del desenvolupament 

les dones, amb més 
atur i menors salaris. De 

fet, aprofitant que el Dia de 
les Dones cau en diumenge, 
la Coordinadora Feminista ha 

volgut fer notar que les feines 
de serveis sociosanitaris, d'hos-
taleria, d'atenció domiciliària i 
treball de la llar "són tasques fe-
minitzades i precaritzades, que 
evidencien l'escletxa salarial 
de gènere, els sostres de vidre 
que tenim les dones i la doble 
jornada laboral que ens recau", 
alerta el col·lectiu. m.e.

s o s t e n i b l e , 
com el de la 

Coordinadora Feminista recor-
den les violències masclistes i les 
desigualtats laborals que pateixen 

GRANOLLERS. 100 pioneres cata-
lanes (Viena Edicions, 2020) és el 
darrer projecte literari del farma-
cèutic, advocat, intel·lectual del 
món de l’art i escriptor Antoni Ge-
lonch, i el tercer amb l’objectiu de 
donar a conèixer dones rellevants, 
després de 100 dones, 100 inspira-
cions creatives (2018, sobre l’art 
en general) i 100 dones catalanes
(2019, sobre el paper de la dona a 
la producció artística). Divendres 
el presentava al Museu de Grano-
llers, acompanyat de la regidora 
d'Igualtat, Maria del Mar Sánchez.

Demostrar que les dones també 
hi eren, jugant papers importants, 
a tots els moments rellevants de 
la història de Catalunya. Aquest 
és l’objectiu que hi ha darrere 100 
pioneres catalanes, llibre que docu-
menta les històries de dones com 
la primera alcaldessa de l'Estat, Na-
tividad Yarza, escollida a Bellprat 

il·lustració: pau farell

DIA DE LES DONES ELS ACTES MÉS REIVINDICATIUS A L'ENTORN DEL 8-M ES CONCENTRARAN DE DIVENDRES A DIUMENGE

Dones pioneres i invisibilitzades

L'agenda
GRANOLLERS 
Divendres
12 h. Plaça de la Porxada.
Concentració convocada 
pels sindicats UGT i CCOO
18 h. Plaça de la Porxada. Acte 
central del Dia Internacional de les 
Dones de la Taula d'Igualtat. Lectura 
del manifest i teatre al carrer amb 
Tres bodes i un príncep blau
Dissabte
17 h. Carrer Anselm Clavé.
Okupem l'espai de lila. Jornada 
d'apoderament a l'espai públic 
de la Coordinadora Feminista
Diumenge
12 h. Plaça de la Porxada.
Manifestació convocada per 

la Coordinadora Feminista
14 h. Plaça de Sant Miquel.
Dinar de carmanyola

16 h. Estació Granollers 
Centre. Trobada per anar a 

la manifestació de Barcelona

LES FRANQUESES 
Dissabte
10 h. Plaça de l'Espolsada.
Acte commemoratiu. Esmorzar, 
performance Vam existir de l'INS
El Til·ler, Teatre social Mirall 8M 
i actuació de l'alumnat Recrea't 
de l'IES Lauro
Diumenge
10 h. Plaça de l'Ajuntament.
Marxa feminista
Dilluns
12 h. Plaça de l'Ajuntament.
Acte institucional. Lectura de 
manifest i performaces de dansa a 
càrrec de Rosa Ballarín i El Til·ler

q.g.

AUTOR  Antoni Gelonch al Museu

(l’Anoia) a les municipals de 1934, 
i altres dones que van ocupar per 
primera vegada espais fins llavors 
reservats als homes, com a líders de 
moviments socials, esportistes, ar-
tistes, professionals de la salut, ex-
pertes al món de la ciència i tecnolo-
gia, docents i comunicadores, entre 
altres. “El meu estudi i experièn-
cia m’ha mostrat que la història 

L'agència de disseny Vibranding 
s'ha sumat a la commemoració 
del 8-M amb un cartell que vol 
visibilitzar les múltiples discrimi-
nacions que pateixen les dones. La 
imatge s'encartellarà a Granollers 
divendres, quan la firma també 
participarà a l'acte convocat per 
l'Ajuntament amb motiu del Dia 
de les Dones.

El cartell contraposa l'estereo-
tip de la dona perfecta i feliç amb 
un núvol de fum que detalla les 
injustícies patides. "Aquesta idea 
és fruit de múltiples reunions, 
converses i debats entre les 
dones de l'estudi, d'edats i situ-
acions familiars diverses, que 
entenen i viuen el feminisme de 
maneres diferents", expliquen 
des de Vibranding.

L'estudi ja va fer una acció simi-

vibranding

EL CARTELL

Vibranding se suma a la 
reivindicació amb un cartell

lar amb motiu del 80è aniversari 
del bombardeig de 1938, quan 
també va dissenyar un cartell 
commemoratiu. 

de l’art, igual que a la majoria de 
sectors, l’han escrit majoritària-
ment homes”, assenyala l’autor.

Tenint en compte que un llibre 
que destaca 100 persones “sempre 
serà injust”, l’escriptor ha buscat 
diversificar la tria perquè “fossin de 
diferents èpoques –començant pel 
segle IV–, de diferents comarques 
–i evitar el barcelonacentrisme–, 
i que provinguessin de sectors 
variats", detalla. L'autor també va 
repassar etapes en què les dones 
s'han visibilitzat, i en destacava la 
dels anys 30, durant la segona repú-
blica, i l’actual, començada a finals 
del segle XX. Però Gelonch, que en-
tén que el feminisme ha de ser una 
lluita compartida entre dones i ho-
mes, creu que és important que les 
generacions actuals “no creguem 
que ho hem inventat tot”, ja que la 
lluita “ve de molt lluny, i en molts 
casos ha estat heroica”. quico gil

Mobilitzades pel futur
L’Espai Theke de Granollers aco-
llirà dissabte, d'11 a 13 h, un taller 
de lideratge femení en llengua de 
signes, impartit per la coach gra-
nollerina Begoña Serra i amb la 
implicació de l'empresa d'accessi-
bilitat auditiva BinomILS. Aquesta 
proposta innovadora –que es de-
senvoluparà durant dues hores– 
pretén sumar-se a les reivindica-
cions del 8-M, alhora que donar 
resposta a una necessitat social. 
Serra i BinomILS volen que aques-
ta no sigui una experiència aïllada 
i s'han emplaçat a continuar co-
operant per apropar el coaching
–tant amb finalitats professionas 
com de creixement personal– a les 
persones sordes.

Begoña Serra, de l'Espai Theke, 
ha publicat dos llibres –Una se-
gunda oportunidad (Ediciones 
Carena) i ¿Quién duerme a mi 
lado? (Bubok)–, dedicats, des de 
diferents perspectives, al feminis-
me i la igualtat de gènere. També 
col·labora regularment a portals 
especialitzats com Womenalia, 
SaludTerapia, PsicoCode i Expo-
Coaching. És membre de la Pla-
taforma Unitària contra les Vio-
lències de Gènere i de l’Acord per 
una Barcelona Lliure de Violència 
envers les Dones i, des de fa uns 
anys, també ofereix xerrades i ta-
llers a instituts públics per com-
batre estereotips de gènere. 

INCLUSIÓ

Taller de lideratge 
femení en llengua 
de signes, a Theke
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Adif adjudica la redacció del projecte 
de cobriment de la via a Granollers
GRANOLLERS. Adif ha adjudicat la 
redacció del projecte bàsic i de 
construcció del cobriment de la 
via del tren a Granollers, entre els 
carrers Agustí Vinyamata i Josep 
Umbert, un projecte que ja havia 
estat redactat fa més d'una dèca-
da però que va quedar en un ca-
laix, i ha calgut repensar. 

El gestor d'infraestructures de 
l'Estat avançava la intenció de tor-
nar a redactar el projecte i desen-
callar així una demanda històrica 
de la ciutat la primavera passada. 
Finalment, ha adjudicat el con-
tracte a l'empresa TPF Gentisa 
Euroestudios, que tindrà un pres-
supost de 890.384,7 euros i un 
termini de 14 mesos per redactar 
el nou projecte.

L'objectiu, segons Adif s'ha com-
promès amb l'Ajuntament, és de-
terminar una solució constructiva 
"més idònia per al cobriment 
del corredor ferroviari, situat 
a la línia d'ample convencional 
Barcelona-Granollers-Portbou, 
sense modificar l'actual rasant 
de les vies". D'aquesta manera, es 
vol aconseguir una integració de 
la infraestructura a la trama urba-
na, que ha de permetre la permea-
bilitat del sistema ferroviari.

La redacció dels projectes deter-
minarà una alternativa viable per 

INFRAESTRUCTURES  SE N'ENCARREGARÀ L'EMPRESA TPF GENTISA EUROESTUDIOS PER UN IMPORT DE 890.385 EUROS

arxiu / x.SOLaNaS

a la construcció d'un fals túnel dià-
fan amb una única llum capaç d'in-
cloure un conjunt de quatre vies i 
amb una coberta transitable tant 
per a vehicles com per a vianants.

A més, es projectarà una reor-
denació de l'estació de Granollers 

Tallers sobre la vespa velutinaNova canonada al carrer la Fàbrica de Llerona
Davant la preocupació per la proliferació de la 
vespa asiàtica al Vallès, el Consell del Poble de 
Llerona ha organitzat una xerrada i taller sobre 
la vespa velutina i com frenar la seva expansió. 
Serà dissabte (18 h) a les Antigues Escoles.

Aquesta setmana ha començat la substitució de la canonada de 
subministrament de l'aigua al carrer de la Fàbrica a Llerona. Les feines 
es realitzen per subsanar les avaries que ha presentat aquest conducte 
els darrers mesos. Els treballs, amb una durada de dues setmanes,  
no suposaran el tall del carrer a banda de moments puntuals.

SOCIETAT

Centre, que contempli el trasllat 
de les actuals instal·lacions de 
manteniment a una nova campa 
lateral per aplegar el material i on 
es construiran nous edificis des-
tinats als equips de manteniment 
de la via, electrificació i instal·laci-

ons de seguretat i comunicacions.
Per això, també es dissenyarà un 

nou accés viari a aquestes instal·la-
cions, l'ampliació d'una carretera 
d'accés a Granollers, un pas de ser-
vei sobre les vies, i la minimització 
de les afeccions a serveis urbans.

Per a la redacció dels projectes, 
diu Adif, es tindrà en compte les so-
lucions plantejades, així com altres 
condicionants, que garanteixin la 
compatibilitat amb altres actuaci-
ons ferroviàries futures, i conside-
rant els aspectes constructius, d'ex-
plotació i de manteniment. i m.E.

El contracte preveu el tram entre els carrers Agustí Vinyamata i Josep Umbert

COBRIMENT El projecte que ara es reprèn va quedar aturat fa més d'una dècada

Obsolescència
EXISTEIX UN PROJECTE ACABAT 
DE REDACTAR EL 2008, QUE, 
com en el cas de l'obsolescència 
programada de mòbils i bombetes, 
ha acabat per ser inservible. El 
document pressupostava llavors les 
obres en uns 18,8 milions d'euros, 
bona part dels quals es preveien 
pagar amb els terrenys urbanitzables 
de l'entorn ferroviari. L'esclat de  
la bombolla immobiliària i la crisi 
van fer-ho menys viable. En aquell 
moment també es preveia una  
segona fase entre Vinyamata i el 
pont de la carretera de Cardedeu, 
de la qual, de moment, no se'n parla.

"El Pla de Mobilitat 
manté una proposta 
maquillada 
del Quart Cinturó"
La Campanya Contra el Quart Cin-
turó (CCQC) presentarà al·legaci-
ons al Pla Específic de Mobilitat 
del Vallès (PEMV) en considerar 
que la proposta, presentada per 
la Generalitat aquest febrer, “no 
resol els reptes reals de mobili-
tat del Vallès”. D’entrada, la CCQC 
considera que el pla “no presenta 
cap mesura clau ni cap decisió 
valenta que permeti aconse-
guir els canvis necessaris en la 
mobilitat al Vallès, sobretot en 
el context de la lluita efectiva 
contra l’emergència climàtica”. 
A més, no el troba creïble, ja que 
“prop del 90% de les actuacions 
vinculades al transport públic 
ja formaven part de diversos 
plans que haurien d’estar com-
pletament executats avui dia”.

A més, la CCQC insisteix –tot con-
tradient el conseller de Territori– 
que “el pla manté una proposta 
de Quart Cinturó maquillada”, 
amb el nom de Ronda nord.

En aquest sentit, a la presentació 
del pla a les Franqueses dijous pas-
sat, l'alcalde i president del Consell 
Comarcal, Francesc Colomé, va ex-
posar que “encara està en debat 
si el Quart Cinturó s'ha de fer o 
no” i, en cas que es faci, “el terri-
tori hauria de decidir el traçat i 
com hauria de ser, no des d’un 
despatx de Madrid, que és com 
s’està fent de moment”. i x.l.

VIÀRIES
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Enguany, abans de l'estiu, han de co-
mençar les obres de la segona xarxa 
de calor per abastir de calor set equi-
paments públics de la zona sud de la 
ciutat: la Impremta Municipal, el Taller 
d'Artistes i el Centre de Cultura Popular 
i Tradicional La Troca, de Roca Umbert; 
l'Escola Ferrer i Guàrdia, les pistes mu-
nicipals d'atletisme, el pavellons d'El 
Parquet i El Tub i l'INS Carles Vallbona. 
Es preveu que la xarxa estigui opera-
tiva abans de finals d’aquest any. En 
aquest cas el pressupost és de 785.000 
euros i les emissions de CO2 que s'evi-
taran seran de 134,4 tones equivalents 
de CO2, mentre que l'estalvi econòmic 
s'estima en 28.042 euros a l'any.

LA XARXA SUD DE 
CALOR ABASTIRÀ SET 
EQUIPAMENTS MÉS

Granollers ha posat en marxa, du-
rant el febrer, la primera xarxa 
de calor per biomassa que escal-
fa cinc equipaments públics de la 
ciutat –quatre de municipals i un 
de la Generalitat–. Es tracta de 
l'Escola Municipal del Treball, les 
escoles Salvador Espriu i Salvador 
Llobet, el Cinema Edison i l'Ins-
titut Antoni Cumella, mitjançant 
una xarxa subterrània que enllaça 
els cinc edificis i que suposa con-
centrar en un únic punt les seves 
emissions, així com dotar-lo de les 
mesures corresponents de pre-
venció i control.

El sistema, que substitueix les 
calderes antigues d’aquests equi-
paments, consta d’una nova calde-
ra alimentada per biomassa, amb 
estelles procedents dels boscos del 
Montnegre, que elimina l’abasti-
ment de gas natural i que proporci-
ona calefacció i aigua calenta sani-

pea i local sobre qualitat de l’ai-
re”. En aquest sentit, les emissions 
associades al funcionament de la 
xarxa nord de calor són molt infe-
riors als 40mg/m3 com a valor lí-
mit establert per la Unió Europea. 
A més, el volum de residus que 
genera també és molt baix, ja que 
només el 3% d’estelles cremades 
es converteix en cendres. 

L’alcalde, Josep Mayoral, desta-
cava, per la seva banda, que el pro-
jecte és també un exemple d’eco-
nomia circular, ja que la caldera 
s’alimenta d’estelles de proximi-
tat. “Creem xarxa amb els mu-

tària a cadascun dels cinc edificis.
La instal·lació forma part del 

projecte BIOenergia per al desen-
volupament local, cofinançat per 
la Generalitat i el Fons Europeu 
de Desenvolupament Regional 
(Feder), amb 544.941 euros; la 
Diputació de Barcelona (199.499 
euros) i l'Ajuntament de Grano-
llers (345.442 euros). Les obres 
de la xarxa nord s'han dut a terme 
durant el 2019 i la seva entrada 
en funcionament comporta que 
es deixin d'enviar a l'atmosfera 
195,78 tones equivalents de CO2, 
alhora que es preveu un estalvi 
anual de 12.311 euros.

Segons explicava dilluns el re-
gidor de Medi Ambient, Albert 
Camps, “Granollers aposta per 
les xarxes de calor com a tecno-
logia innovadora, amb calderes 
de baixes emissions que com-
pleixen amb la normativa euro-

x.l.

MEDI AMBIENT  DÓNA SERVEI A L'ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL, L'INSTITUT ANTONI CUMELLA, LES ESCOLES SALVADOR ESPRIU I SALVADOR LLOBET, I EL CINEMA EDISON

NOVA CALDERA  Escalfa l'aigua que arriba soterrada als cinc equipaments

nicipis de l’entorn en la mesu-
ra que ens abastim dels boscos 
més propers; és una manera de 
fer que els boscos estiguin nets i 
siguin productius”, deia. 

Guanyar autonomia energètica
Mayoral també destacava que 
amb aquest projecte l’Ajuntament 
treballa per garantir l’autonomia 
energètica dels equipaments pú-
blics, “com també ho demostra 
el sistema de plaques fotovol-
taiques instal·lat a l’Escola Mu-
nicipal del Treball” i que propor-
ciona el 70% de l’energia elèctrica 

Una xarxa de calor 
amb biomassa per
a cinc equipaments

del centre. En aquest cas, Montse 
Bosch, directora de l’EMT, asse-
gura que l'institut “ha tret molt 
rendiment de la instal·lació 
solar, tant des del vessant edu-
catiu com pel que fa a l’estalvi 
energètic”.  x.l.
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GRANOLLERS. La junta de govern va 
aprovar dimarts l'estudi d'impacte 
ambiental de l'ampliació del camp 
de futbol de Palou, un requeriment 
que l'àrea de Biodiversitat i Medi 
Natural del Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat de la Generalitat 
havia fet a l'Ajuntament per conti-
nuar la tramitació del projecte, te-
nint en compte que l'equipament 
està al costat de la llera del Congost, 
inclosa dins la Xarxa Natura 2000. 
L'estudi, que el consistori va encar-
regar a l'empresa especialitzada 
Igremap,  conclou que el projecte 
"no té efectes significatius sobre 
el medi ambient", explica la regi-
dora d'Urbanisme, Mònica Olive-
res, qui apunta que l'estudi també 

L'editorial Alpina ha publicat un 
mapa de Granollers i el seu entorn, 
en el marc de la col·lecció de mapes 
de Catalunya de la firma especialit-
zada. El mapa, a escala 1:20.000, 
ofereix un detall acurat de la ciutat 
i el seu entorn. S'hi destaquen, es-
pecialment, els punts de més inte-
rès del centre urbà –la Porxada i el 
Parc Torras Villà–, del Parc Fluvial 
del riu Congost –la riera Carbonell, 
el riu Congost, Can Cabanyes, Palou 
i els parcs del Lledoner, de Ponent, 
del Congost i Firal–, de la serra de 
Ponent –la verneda de Can Gili, la 

Costa i els boscos de Can Pagès, 
de la Font del Ràdium, de Sant Ni-
colau i de Can Ferran–, de la serra 
de Llevant –el bosc de Can Mayol i 
els parcs del Puig de les Forques i 
del Ramassar– i, finalment, altres 
espais naturals de l’entorn, com el 
parc del Falgar i la Verneda, a les 
Franqueses; els Quaranta Pins, el 
Parc de la Serralada Litoral, la ruta 
prehistòrica de Céllecs i el parc del 
Montnegre-Corredor. El llibre s'ha 
editat en català, castellà i anglès i ja 
es pot trobar a llibreries i punts de 
venda habituals.  

alpina

EQUIPAMENT  EL CONSISTORI CONCLOU QUE EL PROJECTE NO SUPOSA RISCOS PER A LA BIODIVERSITAT

DIVULGACIÓ  INCLOU EL PARC FLUVIAL, LES SERRES DE PONENT I LLEVANT I INDRETS FRANQUESINS

Aprovat i a exposició pública
l'estudi d'impacte ambiental 
del camp de futbol de Palou

L'Alpina publica un mapa 
de Granollers i el seu entorn

LES FRANQUESES.  El ple va apro-
var dijous, amb els vots a favor de 
JxLF, PSC i Cs i els contraris d’IEC 
i Sal-CUP, una modificació puntual 
del Pla General d’Ordenació Urba-
na per permetre l'ampliació de la 
zona esportiva de Llerona amb la 
construcció d’un camp de futbol 
7 i d’una àmplia zona d’estaciona-
ment, així com la renovació dels 
vestidors i l’adequació de la seu 
social del Club Esportiu Llerona, 
el tercer club català en nombre 
d’equips femenins (31).

Per dur a terme l’ampliació, 
l’Ajuntament i la família Rovira de 
Villar –propietària dels terrenys 
adjacents a la zona esportiva i de 
la meitat del camp de futbol actu-
al– van signar el 2018 un acord de 
permuta de 24.591 metres qua-
drats al voltant de la parròquia 
per dues parcel·les de titularitat 
municipal situades al carrer Anna 
Mogas, a la UA-14 de Corró d’Avall, 
i al polígon del Ramassar. Aquests 
terrenys fins ara municipals esta-
ven qualificats d’equipaments, i 
ara s'han requalificat a industrials.

Amb l’acord, tota la zona espor-
tiva de Llerona, la zona d’esbarjo i 
el casal passen a estar gestionats 
per l’Ajuntament i bona part de 
la propietat dels terrenys també 
és municipal. “Passem de tenir 
3.400 metres quadrats d’in-
terès públic a Llerona a més 
de 24.000”, destacava l’alcalde, 
Francesc Colomé, qui afegia que 

“ens desprenem de de dues 
parcel·les que no utilitzem i 
evitem una expropiació que 
hauria estat molt més costosa 
per a les arques municipals”.

L’oposició, per la seva banda, es 
mostrava reticent a la requalifi-
cació de les parcel·les. Des d’IEC, 
Imma Ortega assegurava que la 
permuta “s’hauria d’haver fet 
amb terrenys de Llerona” i aler-
tava del cost que suposa per al 
municipi desprendre’s de dues 
parcel·les d’equipaments. Maria 
Forns, de Sal-CUP, rebutjava l’am-
pliació de la zona esportiva. “L’es-
glésia queda cada cop més ocul-
ta entre cases i equipaments 
sobredimensionats pel poble 
de Llerona; no és necessari cap 
altre camp de futbol”, indicava.

L’expedient estarà sotmès a ex-
posició pública durant 45 dies.

Remodelació en tres fases
La remodelació de l’entorn del casal 
és fruit de l’acord a què van arribar 
el 2017 l’Ajuntament i la parròquia 
de Santa Maria, pel qual el consis-
tori assumia la gestió de l’equipa-
ment, de titularitat parroquial, per 
un període de 25 anys i 17.500 
euros anuals de lloguer. A partir 
d'aquí, l'entorn de la parròquia s’ha 
actualitzat en tres fases: la delimi-
tació de zona esportiva i d’esbarjo; 
la conversió del teatre del casal en 
una sala polivalent, i ara l’ampliació 
de la zona esportiva.  x.l.

REQUALIFICA DUES PARCEL·LES PERMUTADES A PRIVATS

Canvis al POUM per ampliar 
la zona esportiva de Llerona

Retirada d'una antena en desús 
Dissabte, a partir de les 9 h, no es podrà circular en vehicle pel carrer 
Torras i Bages, entre Ponent i Corró, ja que es retirarà una antena en 
desús de 14 metres que antigament prestava servei a Ràdio Granollers. 
L'antena es troba a la teulada de la Sala Tarafa i la feia servir la ràdio 
abans de traslladar-se a la seu actual de Roca Umbert.  

justifica l'emplaçament i recull els 
informes de diferents organismes 
que han resolt de manera favora-
ble a l'equipament, com el Departa-
ment d'Urbanisme, "que reconeix 
la compatibilitat amb el planeja-
ment" i l'ACA que "resol que no 
hi ha perill d'innundació", deta-
llen tant Oliveres com el regidor de 
Medi Ambient, Albert Camps.

La regidora destaca que, de fet, el 
POUM ja preveu tant el trasllat del 
camp del carrer Girona per trans-
formar l'espai a l'ús residencial 
com la qualificació de sòl esportiu 
a l'actual camp de Palou que el go-
vern local vol ampliar fins a un afo-
rament d'entre 350 i 400 persones.

El projecte del camp de futbol 

de Palou suscita des de fa temps 
certs recels entre el moviment 
ecologista i els partits a l'oposició, 
sobretot pel que fa a la mobilitat 
que pot generar a l'espai rural de 
Palou. En aquest sentit, Camps re-
corda que l'Ajuntament té previst 
substituir el gual d'Arquímedes 
per una passera de vianants, de 
manera que s'accedeixi al camp a 
peu des de l'aparcament del polí-
gon. Precisament, l'estudi ambi-
ental inclou un annex amb aquesta 
proposta. Tot plegat se sotmetrà a 
exposició pública durant 30 dies, 
període en què es podran presen-
tar al·legacions. Un cop resoltes es 
remetrà a la Generalitat, que li ha 
de donar el vistiplau.  M.E.
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L'equip Ciberedu, format pels jo-
ves Pol Fernández, Eloi Prat i els 
germans Jordi i Joan De Vilalta 
–exalumnes de l’extraescolar de 
Robòtica Educativa d’Aprentik de 
l'Escola Pia–, ha guanyat el primer 
premi de la categoria d'innovació 
de la First Lego League, una com-
petició internacional de robòtica, 
organitzada per l'empresa Lego, 
que dissabte es va desenvolupar a 
la Universitat de Vic. La proposta 
dels granollerins és un semàfor de 
la qualitat de l'aire, un aparell que 
informa en temps real sobre el ni-
vell de partícules PM10.

ciutadana de mesura de contami-
nació, per obtenir dades de dife-
rents punts de la ciutat, amb uns 
aparells casolans. Ara treballen 
per anar millorant el prototip per 
reduir més els costos de produc-
ció. "L'objectiu és conscienciar 
de la qualitat de l'aire que res-
pirem, i ja hi ha escoles interes-
sades a implementar-lo de cara 
al curs vinent", expliquen els jo-
ves, que des de l'inici del projecte 
han rebut el suport de Granollers 
Pedala.

El projecte d'innovació de 
l'equip Ciberedu ha aconseguit una 

Els quatre joves van decidir 
aplicar els coneixements de ro-
bòtica en l'aparell de mesura de 
contaminació arran d'una enques-
ta a un centenar d'estudiants de 
2n d'ESO en què es va determi-
nar que la principal preocupació 
dels joves era la mala qualitat de 
l'aire. Ciberedu va buscar l'asses-
sorament de tècnics municipals, 
Granollers Pedala i Granollers en 
Transició.

Així van idear un sensor de par-
tícules en suspensió que funciona 
amb arduino, una tecnologia asse-
quible que permet crear una xarxa 

GRANOLLERS. Dilluns, l'Ajunta-
ment de Granollers va iniciar les 
tasques prèvies als canvis d'àrees 
de contenidors –de paper i cartró, 
i envasos– per als nous de càrre-
ga lateral que es van començar a 
implantar el novembre passat. A 
partir de dilluns vinent i durant 
tres setmanes es portarà a terme 
la segona fase i última del nou sis-
tema de recollida de residus.

Aquest sistema obliga al fet que 
tots els contenidors estiguin si-
tuats al costat dret del carrer, se-
gons el sentit de la circulació. Així, 
fins al divendres, es farà la senya-
lització d'espais on cal augmen-
tar el nombre de contenidors, el 

desplaçament d’alguns metres de 
l’àrea de contenidors existent, la 
retirada i col·locació de fitons on 
sigui necessari, etc. Quan es faci el 
canvi d’ubicació de contenidors a 
la banda dreta es poden produir 
molèsties derivades d’aquesta 
tasca durant una nit, aproximada-
ment entre les 20 h i les 6 h.

El canvi afecta al voltant d'un 
centenar d'àrees de contenidors de 
la ciutat i la substitució d’uns 220 
contenidors només de paper i car-
tró (blau) i envasos (groc). Així en 
aquesta fase es canviaran els conte-
nidors als barris de Can Bassa, Po-
nent, Can Gili, Congost, Pla de Baix 
i Palou.

Segona tongada de nous
contenidors blaus i grocs

CIBEREDU

MEDI AMBIENT  ELS QUATRE JOVES, ESTUDIANTS DE L'ESCOLA PIA, ESTAN NOMINATS ALS GLOBAL INNOVATION AWARDS DELS ESTATS UNITS

RECOLLIDA DE RESIDUS  EL CANVI AFECTA UN CENTENAR D'ÀREES MÉS

Ciberedu guanya la First Lego 
League amb el detector casolà 
de contaminació de l'aire

PREMIATS  Els components de Ciberedu després de rebre el reconeixement

menció especial del jurat i la nomi-
nació directa al Global Innovation 
Award, una altra competició inter-
nacional, que es desenvoluparà al 
juny als EUA, i en la qual es trien 
els millors tres projectes d'arreu 
del món. Els guanyadors reben 

una subvenció per desenvolupar el 
prototip per a la comercialització. 
Els quatre joves de la ciutat hauran 
de defensar el seu projecte entre 
altres nominats de l’Estat i, en cas 
que siguin seleccionats, viatjaran 
al juny als Estats Units.  m.e.

Amb l'execució d'aquesta se-
gona fase quedaran substituïts 
gairebé tots els contenidors blaus 
i grocs de la ciutat –quedaran pen-
dents aquelles àrees que reque-
reixen d’alguna actuació especial 
(obres, canvi de senyalització...)–.

Aquest canvi, que porta a ter-
me el Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental, pretén 
escurçar el temps en què el camió 
recull el contenidor (de 3 minuts 
a 1 minut) i generar menys cua 
de trànsit. A més, l'operació serà 
menys sorollosa que fins ara, i con-
tribuirà a fer que les àrees de con-
tenidors estiguin més netes, ja que 
es netejaran els desbordaments en 
el mateix moment en què es fa la 
recollida dels contenidors.

La primera fase del canvi va com-
portar la substitució de 240 conte-
nidors d'un centenar d'àrees. 

El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat, Damià Calvet, va ser 
dimarts a la seu del Consorci del 
Besòs Tordera, a Granollers, per 
valorar amb alcaldes de la zona 
el pla de xoc que es va posar en 
marxa arran de l'incendi a l'em-
presa de reciclatge de dissolvents 
Ditecsa, a Montornès. L'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA) i el Con-
sorci Besòs Tordera reforçaran 
el pla de xoc de recuperació del 
Besòs després que s'hagi detectat 
contaminació a les aigües subter-
rànies i a pous industrials a la zona 
més propera a l'accident.  l.o.

l.o.

TROBADA A LA SEU DEL CONSORCI DEL BESÒS

DAMIÀ CALVET AL CONSORCI

El conseller Calvet alerta 
de contaminació d'aqüífers 
arran de l'incendi de Ditecsa
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La Comissió d'Urbanisme de Bar-
celona va aprovar dimecres la mo-
dificació del planejament munici-
pal de Granollers, que permetrà 
reordenar i revitalitzar la plaça 
Josep Barangé, tot dotant-la de 
més espais públics, com aprovava 
inicialment el ple a finals de 2018.

"Estem contents d'arribar al 
final de la tramitació. Aquesta 
aprovació permet començar a 
concretar el projecte d'urba-
nització i la reparcel·lació", ex-
plica la regidora d'Urbanisme de 
l'Ajuntament, Mònica Oliveres, qui 
destaca que s'està més a prop del 
canvi final de la plaça –una refor-
ma urbanística llargament reivin-
dicada a la ciutat–.

El govern municipal vol que la 
plaça, que abasta una superfície 
de 15.270 metres quadrats –in-
closa la plaça Pau Casals i part del 
carrer Agustí Vinyamata–, actuï 
com a porta d’entrada al nucli his-
tòric de Granollers. La zona comp-
ta amb equipaments com la resi-
dència privada Torrebadella, els 
jutjats i els edificis de Telefónica, 
Correus i La Mútua. La modificació 
aprovada es basa en la proposta 
guanyadora d’un concurs amb ju-
rat, que l'Ajuntament va convocar 
el març de 2011.

La reconfiguració de l’àmbit vol 
potenciar l’ús i la funcionalitat 
d’aquest espai estratègic de la ciu-
tat i millorarà la qualitat de l’espai 
urbà. Així, vol donar prioritat per 
a vianants i bicicletes a tot l'àm-
bit, i restringir el trànsit rodat als 
accessos i serveis als edificis que 
l’envolten, i reconeixent tots els 
possibles recorreguts que faciliten 
la permeabilitat entre l’avinguda 
del Parc i el centre històric.

ràcters específics a dos ambients: 
un espai arbrat amb àrees verdes i 
enjardinades, espais d’estada i de 
joc, situat a la meitat sud de l’àm-
bit, i al nord un espai pavimentat 
i obert, apte per activitats col·lec-
tives superposat a l’aparcament 
existent.

La biblioteca central
El sostre dels equipaments pú-
blics municipals actuals (edifici de 
l'Ajuntament i antics jutjats) és de 
4.416 m2, i la proposta preveu un 
increment del 43% que es podran 
destinar a la construcció d’una 
nova biblioteca central per la ciutat.

Es manté la qualificació i l’edifi-
cabilitat actual de La Mútua i dels 
antics jutjats; i es qualifica com a 
equipament amb el sostre actual 
l’edifici catalogat de Torrebadella.

Els nous edificis (que podran 
mantenir i ampliar els existents 
si és necessari) incorporaran usos 
terciaris, d’activitats i comercials 

Preveu en els edificis de la pla-
ça usos de serveis, comercials i 
d’activitats que reforcin la vitalitat 
del nou espai, mantenint al ma-
teix temps la capacitat actual dels 
equipaments públics i la superfície 
d’espais lliures. També vol poten-
ciar les relacions entre les places 
i els espais comercials del centre 
històric, la plaça Barangé i el parc 
de Torres Villà i l'estació d'auto-
busos, per potenciar les connexi-
ons entre el sector de llevant i el 
centre. Incorpora els edificis amb 
habitatges i locals existents que 
envolten l’espai en la configuració 
i en la imatge de la nova plaça po-
tenciant l’accessibilitat, els usos i 
les activitats en tot el conjunt.

La proposta també preveu un 
espai públic més verd i plurifun-
cional a la meitat sud amb àrees 
de parc i espais arbrats, àrees de 

joc per a diferents edats o espais 
aptes per a actes i usos col·lectius, 
entre d'altres. Finalment, la mo-
dificació del POUM preveu reor-
ganitzar el subsòl, tot limitant els 
accessos als aparcaments des de 
l’avinguda del Parc, mantenint o 
augmentant la capacitat d’aparca-
ment actual.

El nou espai públic s’organitza 
a partir de la nova edificació per 
a activar l’ús quotidià de la plaça 
i dels recorreguts urbans de l’en-
torn aprofitant-los per donar ca-

ajuntament

URBANISME  L'AJUNTAMENT HI PROPOSA AMPLIAR ELS USOS TERCIARIS I COMERCIALS, I ELS EQUIPAMENTS AL CÈNTRIC ESPAI

La Generalitat ha donat llum verda 
a la reordenació de la plaça Barangé

RECREACIÓ  Imatge de la proposta de futur per a la plaça Barangé

(preferentment en planta baixa) 
i oficines, serveis i equipaments a 
les plantes superiors.

Connexió entre aparcaments
Pel que fa al subsòl, la construcció 
dels nous edificis permetrà la ge-
neració d'una nova peça o peces 
d'aparcament entre l'aparcament 
subterrani existent a la plaça i l’exis-
tent a l'avinguda del Parc. Aquest fet 
permetrà ampliar la connexió entre 
aparcaments possibilitant, si s’es-
cau, la gestió conjunta de tots ells.

L'entrada i sortida de vehicles 
es farà des de l'avinguda del Parc 
i s'eliminarà la rampa existent a la 
plaça. Es preveu anul·lar la sortida 
de vianants situada al nord-est de 
l’aparcament de la plaça i obrir-ne 
una de nova en la posició de l’ac-
tual accés de vehicles a suprimir. 
Aquesta sortida tindria caracterís-
tiques similars a la feta recentment 
a l’extrem sud-oest d’aquesta peça 
d’aparcament.  m.e.

La Fundació Privada Hospital Asil 
de Granollers (FPHAG) inaugu-
rarà formalment avui, dijous (12 
h), l’Edifici del Coneixement, un 
projecte que reforça l'aposta del 
centre sanitari per la docència i 
la investigació. La rehabilitació 
d’aquest edifici històric, a l'avingu-
da Francesc Ribas, s’ha dut a terme 
gràcies a una aportació que ha fet 
la Fundació la Caixa. 

La inauguració anirà a càrrec de 
l'alcalde de Granollers i president 
del Patronat de la FPHAG, Josep 
Mayoral; el director general de Re-
cerca i Innovació del Departament 
de Salut de la Generalitat, Robert 
Fabregat; el director corporatiu de 
Recerca i Estratègia de la Funda-
ció Bancària la Caixa, Àngel Font, 
i el doctor Rafael Lledó, director 
general de la FPHAG. Durant l’acte 
hi haurà una conferència inaugural 
sobre el futur del treball a càrrec 
de Jordi Serrano, soci fundador de 
Future for Work Institute.

El centre formatiu ocupa l'antic 
edifici modernista de l'asil, de 
1.273 metres quadrats, projectat el 
1933 com edifici de malalts infecci-
osos i inclòs dins el pla especial de 
protecció del patrimoni arquitec-
tònic de Granollers.

Les obres de remodelació es van 
iniciar el 2014 per adequar-lo als 
nous usos. Després de la reforma, 
el centre, de tres plantes, acull les 
àrees de formació i desenvolupa-
ment, i recerca i innovació. Tam-
bé hi ha la biblioteca mèdica i una 
desena d’aules per a docència, una 
sala gran, una aula magna i l’espai 
de formació en salut, així com una 
sala de simulació de reanimació 
cardiopulmonar. 

SALUT I EDUCACIÓ

L'Hospital inaugura
aquest dijous
el nou Edifici
del Coneixement

Pas endavant per començar
a concretar els projectes

de reparcel·lació i
d'urbanització de l'espai
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Rumb a la Panda Raid "pels valents"
Els policies de barri de Granollers Joan Pastor i Adolfo Azuar sortiran aquest 
dissabte cap a Almeria per iniciar la seva participació a la Panda Raid, un ral·li 
de 3.000 km pel desert del Marroc sense el suport de cap mena de tecnologia 
i a bord d'un Seat Panda o Marbella. Els dos policies han aprofitat la seva
participació al raid per recaptar fons per a la campanya contra el càncer 
infantil Pels Valents, per a la qual ja porten recollits més de 5.000 euros. Els 
dos pilots han comptat amb el suport d'una trentena de patrocinadors locals.

x.l.

El ple de les Franqueses també va 
rebutjar, amb els vots contraris de 
l’equip de govern (JxLF i PSC) i els 
favorables de l’oposició (IEC, Cs i 
Sal-CUP), una moció d’IEC per re-
fermar el compromís de municipi 
acollidor pels refugiats i migrants 
i contra la xenofòbia i el racisme. 
La moció recordava el compromís 
d’oferir el municipi com a territori 
d’acollida i protecció i demanava 
crear un pla d’acollida municipal. 
També demanava definir els ser-
veis que pot oferir el municipi 
per acollir els sol·licitants d’asil i 
col·laborar amb les administra-
cions i entitats que treballin en 
l’acollida i el servei dels migrants 
en situacions socials greus, "com 
és el cas de menors no acompa-
nyats". Finalment, el text també 
instava l’Ajuntament a "no difi-
cultar les iniciatives de la Ge-
neralitat i de les entitats socials 
que busquen complir aquests 
objectius", un punt que va por-

tar l’equip de govern a rebutjar la 
moció, ja que, segons explicava la 
regidora de Règim Intern, Montse 
Vila, "l'Ajuntament de les Fran-
queses mai no ha dificultat les 
iniciatives de la Generalitat i 
les entitats socials pel que fa a 
l’acollida de migrants".

Des d’IEC, Imma Ortega recor-
dava que l’Ajuntament s’havia 
adherit temps enrere a la cam-
panya Casa nostra és casa vostra 
de solidaritat amb les persones 
refugiades i assegurava que "el 
govern no ha afrontat correc-
tament l’acollida de joves mi-
grants a Can Santa Digna", pen-
dents d’instal·lar-se al municipi 
des de fa pràcticament dos anys. 
Sobre això, l’alcalde recordava 
que el projecte de Can Santa Dig-
na ha rebut 326 al·legacions, "la 
majoria jurídiques", motiu pel 
qual l’Ajuntament ha sol·licitat 
assessorament jurídic extern per 
donar-hi resposta.  x.l. 

LES FRANQUESES. El ple de febrer 
va rebutjar –amb els vots contraris 
que l’equip de govern (JxLF i PSC) 
i l’abstenció de Cs–, una moció de 
Sal-CUP que instava l’Ajuntament 
a facilitar l'empadronament de les 
persones sense domicili fix o en 
situació d’ocupació. El text recor-
dava que no és necessari disposar 
d’un títol de propietat o lloguer 
de l’immoble on es resideix per 
empadronar-s’hi i que hi ha altres 
documents que poden acreditar la 
residència.

També instava l’Ajuntament a 
assignar una adreça municipal a 
les persones sense domicili fix o 
sense sostre, demanava descartar 
l’ús del padró com a eina per com-
batre les situacions de sobreocu-
pació i que les verificacions d’em-
padronament les facin els tècnics 
municipals i no la Policia Local per 
evitar perjudicis addicionals a les 
persones que el tramiten “dona-
des les difícils situacions que 
pateixen involuntàriament”.

El text també demanava agilitar 

la tramitació i resolució de les sol-
licituds d’empadronament i que 
no es demorin més de tres mesos. 
En aquesta línia, representants de 
Papers per a Tothom, presents al 
ple, van denunciar el silenci admi-
nistratiu davant d’algunes sol·li-
cituds i la lentitud del procés en 

d’altres, que en alguns casos xifra-
ven en més de vuit mesos.

Tant Maria Forns, de Sal-CUP, 
com Imma Ortega, d’IEC, assegu-
raven que “a les Franqueses no 
es garanteix el dret a l’empa-
dronament per a les persones 
sense domicili fix”, i instaven els 
responsables municipals a “fer 
possible aquest dret”.

Des de Vallès Oriental Vol Aco-

llir, per la seva banda, recorda-
ven que l'empadronament és fo-
namental perquè “dóna accés a 
drets bàsics com educació i sa-
nitat i permet regularitzar mol-
tes situacions”, i denunciaven 
que l’Ajuntament no havia donat 
resposta a una petició de l’entitat, 
entrada al juny, en què demanava 
abordar plegats els aspectes vin-
culats a l’empadronament.

Des de l’equip de govern, Mont-
se Vila (JxLF) reconeixia el dret de 
tothom a empadronar-se i justifi-
cava la lentitud del procés perquè 
en algun cas s’havien detectat 
condicions d’empadronament que 
no es complien. “L’Ajuntament 
ha de poder comprovar la ve-
racitat de les dades i demanar 
l’aportació de documents per 
garantir els drets de tothom”, 
deia. Amb tot, Vila es comprome-
tia a reunir-se amb Vallès Orien-
tal Vol Acollir la setmana que ve 
per abordar els aspectes relatius 
a l’empadronament de persones 
migrants.  x.l.

CIUTADANIA  SAL-CUP INSTA A EMPADRONAR PERSONES SENSE SOSTRE EN UNA ADREÇA PÚBLICA

L'oposició reclama que
"no es dificulti" l'acollida de 
migrants a Can Santa Digna

Entitats socials retreuen a 
l'Ajuntament les "traves" per 
garantir l'empadronament

Papers per a Tothom i 
Vallès Oriental Vol Acollir 
recorden que el padró 
dóna accés a drets bàsics

Festa solidària d''Star Wars' a La Gralla
La festa dedicada a Star Wars que la llibreria La Gralla va organitzar  
dissabte va recaptar 695 euros, que es destinaran a l'Oxfam Intermon 
Trailwalker, una iniciativa solidària per construir pous d'aigua a l'Àfrica.  
La jornada va comptar amb els personatges més coneguts de la saga,  
tallers per als més menuts i també hi va haver una tómbola solidària, amb  
la participació de comerços propers, Gran Centre i Del Rec al Roc, que  
va recaptar 590 euros. També hi va haver una taula rodona sobre les  
influències de la literatura fantàstica i el còmic a les pel·lícules d'Star Wars.

xavier solanas

COOPERACIÓ  ELS BENEFICIS, PER AL TRAILWALKER D'INTERMON

L'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, i la regidora d'Urbanisme 
i Habitatge, Mònica Oliveres, van 
assistir divendres a la trobada con-
vocada pel Sindicat de Llogaters i 
Llogateres davant del Parlament 
per mostrar la unitat institucional 
dels cinc municipis afectats per les 
pràctiques abusives dels fons d'in-
versió Azora, entre els quals Gra-
nollers, on les decisions d'aquest 
fons voltor afecten una trentena 
de pisos del número 317 del carrer 
Girona i del número 26 del carrer 
Frederic Mompou. D'altra banda, 
diumenge, uns 800 veïns i veïnes 
de Barcelona, Badalona, l'Hospita-
let de Llobregat, Terrassa i Grano-
llers van manifestar-se a Badalona, 
convocats pel Sindicat de Llogaters, 
per "denunciar les pràctiques 
especulatives del fons voltor" i 
exigir al Govern "una regulació en 
els preus de lloguer". La setmana 
vinent els afectats granollerins es 
reuniran amb l'alcalde. 

Ajuntament i 
veïns rebutgen els 
preus abusius del 
fons voltor Azora

GRANOLLERS. L’Ajuntament ha 
obert una nova convocatòria per a 
l'atorgament d'ajuts econòmics per 
a tots els veïns empadronats a Gra-
nollers, especialment per als que es 
troben en situació de vulnerabilitat 
social o que tenen un entorn famili-
ar amb necessitats socials o econò-
miques. Així, s'ofereixen ajuts per 
a material i llibres; a la pràctica es-
portiva; a l'escolarització i el men-
jador d'infants a les escoles bres-
sol municipals; i a l'escolarització 
d'alumnes de l'Escola Municipal de 
Música i Conservatori Josep M. Ru-
era. La dotació pressupostària des-

tinada als ajuts és d'un màxim de 
192.500 euros i ja està obert el ter-
mini per presentar sol·licituds. Pel 
que fa als ajuts a material i llibres, el 
termini de presentació s'acabarà el 
3 d'abril i s'aplicarà durant el curs 
escolar 2020-2021 per a alumnes 
matriculats en centres públics o 
privats concertats que cursin edu-
cació infantil, primària i secundà-
ria. En el cas de la pràctica esporti-
va, els ajuts es podran demanar fins 
al 30 de setembre; a l'escolarització 
i menjador a escoles bressol, fins al 
12 de juny, i a l'escola de música i 
conservatori, fins al 6 de juliol. 

Ajuts municipals per a
l'accés a l'educació i l'esport
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GRANOLLERS. Josep Rius continu-
arà sent el president del Casino 
de Granollers després que la seva 
candidatura s'imposés clarament 
a la de Marta Rubio per 210 a 70 
vots –dels quals, un centenar de 
presencials, i la resta, delegats 
als propis candidats–. Diumenge, 
l'assemblea ordinària de l'entitat 
proclamava la nova junta, en què 
Rius comptarà amb set de les per-
sones que ja formaven part del seu 
equip i tres noves incorporacions. 
Així, continuaran Josep Rius Vilar-
dell –empresari de 55 anys– com 
a president, Jaume Vilarrassa Puig 
(vicepresident), Jordi Bernaus Ar-
tigas (tresorer), Roser Quesada 
Andreu (comptadora), Montserrat 
Capdevila Vall (secretària), i els 
vocals Jordi Martí Sararols i Fina 
Andreu Ribera. S'hi incorporen 
com a subsecretària Rosa González 
Martínez, i com a vocals Lluís Sitjes 
Planas i Crisant Palau Arimany.

L'assemblea de diumenge també 

dificar. "La intenció és dedicar 
aquest 2020 a cercar finança-
ment, per així l'any vinent po-
der pressupostar el projecte 
d'obres", explica el president. 

Rius ha ocupat la presidència 
del Casino des de fa tres anys, 
quan va substituir Anna Bosch, 

que va dimitir. Ara revalida el càr-
rec per als propers quatre anys, 
durant els quals pretén consoli-
dar les activitats impulsades en el 
darrer període, com les tertúlies, 
debats, l’òpera i el gospel, així com 
encarar la renovació dels estatuts 
i reforçar el finançament de l'enti-
tat amb patrocinadors.  m.e.

va aprovar el pressupost de 2020, 
que inclou els actes de commemo-
ració del 140è aniversari del Casi-
no. Rius avança que en el mandat 
serà una prioritat la reforma de 
part de la teulada de l'edifici, que 
encara és la coberta originària de 
fusta. El 2010 es va arreglar una 
part i hi ha un projecte de 2015, 
que aquest any s'haurà de mo-

Amb el mes de març arriba el gruix 
de les jornades de portes obertes a 
les escoles i els instituts. Després 
d'algunes xerrades informatives 
sobre el procés de preinscripció i 
matriculació, a Granollers hi haurà 
portes obertes a l'escola Ponent (7 
i 11 de març); Salvador Espriu (8 
de març); Granullarius (8 i 22 de 
març); Salvador Llobet (14 i 19) 
Lledoner (16 i 17); Turó de Can 
Gili (17 i 18)  Pereanton (18 i 21) i 
Ferrer i Guàrdia (20 i 21). També a 
l'escola Cervetó (7 de març); Anna 
Mogas (7 i 10); L'Estel (7 i 13); 
Educem (9 i 23); Jardí (10 i 11) i 
Escola Pia (7, 10 i 12 de març). Pel 
que fa a secundària, L'INS Marta 
Estrada farà portes obertes el 5 de 
març; el Carles Vallbona el dia 7 i 
el Celestí Bellera el 7 i el 10.     

També a les Franqueses
A les Franqueses, el tret de sortida 
a les portes obertes serà, un any 
més, la jornada Comença el viatge 
a l’escola dels grans, aquest diven-
dres (18 h) al Teatre Auditori de 
Bellavista i que està oberta a totes 

les famílies amb infants que co-
mençaran P3 el curs vinent. En la 
sessió s'abordaran els tràmits que 
han de fer les famílies per preins-
criure's i matricular-se als cen-
tres escolars, i comptarà amb la 
participació dels equips directius 
de les escoles d'infantil i primària 
del municipi. Pel que fa a les por-
tes obertes, començaran el 10 de 
març a l’escola Camins, seguit del 
12 a Bellavista-Joan Camps i el 13 
a Joan Sanpera. El 18 serà el torn de 
l’escola Colors i el 20 del Guerau de 
Liost. Pel que fa als instituts, l’INS El 
Til·ler obrirà les portes el 19 i el 21 
de març per a ESO i el 30 d’abril per 
al batxillerat. L’INS Lauro obrirà el 
18 de març per a l’ESO; el 28 d’abril 
per al CFGM en conducció d’activi-
tats fisicoesportives; el 29 d’abril 
per a batxillerat i el 6 de maig per 
al CFGS en ensenyament i animació 
socioesportiva [consulteu els hora-
ris de cada sessió a somgranollers.
cat]. Finalment, les preinscripcions 
per a segon cicle d'educació infan-
til, primària i secundària seran del 
23 de març a l'1 d'abril. 

arxiu

ENTITATS  EN L'ASSEMBLEA DE DIUMENGE TAMBÉ ES VA APROVAR EL PRESSUPOST DE 2020 EDUCACIÓ  XERRADA PER A LES FAMÍLIES DE P3 A BELLAVISTA

JOSEP RIUS

Una prioritat del mandat 
serà la reforma d'una
part de la teulada,
que encara és original

Josep Rius revalida
la presidència del Casino
La seva candidatura va obtenir 210 vots pels 70 de Marta Rubio

Jornades de portes obertes 
a les escoles i els instituts
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Durant el fran-
quisme, les dones 
gairebé eren in-
existents en l'es- 
fera pública i po- 
lítica de Grano-

llers i del país. Per captar l'ambi-
ent d'aquella època, en especial 
dels anys 50 del segle passat, l'Ar-
xiu Municipal de l'Ajuntament de 
Granollers (AMGr) ha inaugurat al 
vestíbul de l'Ajuntament una nova 
mostra fotogràfica amb el títol El 
paper relegat de la dona sota el 
franquisme, que recull una quin-
zena de fotografies que mostra les 
dones participant en actes carita-
tius, educatius i religiosos, molts 
dels quals relacionats amb el ben-
estar dels altres, en què la dona 
exercia com a mestra o infermera.

També en activitats relaciona-
des amb el treball, en feines de 
secretàries, venedores, a les fàbri-

i amb sous inferiors. I en activitats 
de lleure o esbarjo, on les dones 
es podien relacionar entre elles; 
espais exclusivament femenins 

ques tèxtils –com Can Sauquet i 
Roca Umbert–, quan la dona tenia 
assignats uns oficis molt concrets, 
de menys categoria que els homes 

GRANOLLERS. L’any 2019 l’Arxiu Municipal de 
Granollers (AMGr) va rebre 38 ingressos fets per 
36 particulars i 2 entitats de la ciutat. D’aquests 
ingressos, 24 van ser donacions i 14 cessions. 
Dimecres de la setmana passada es feia a l'Ajun-
tament l’acte anual d’agraïment institucional 
per aquestes aportacions que incrementen el 
patrimoni documental de la ciutat.

La tipologia documental d’aquests ingressos 
està formada per 5.673 documents icònics (962 
fotografies en paper, 4.179 fotografies digitalit-
zades, 222 diapositives, 2 fotografies en placa 
de vidre, 33 negatius, 172 audiovisuals digitals, 
2 pel·lícules pathé baby, 3 dibuixos i 4 postals), 
2,93 metres de documents textuals (manuscrits, 

mecanografiats i impresos), 86 documents textu-
als digitalitzats, 15 plànols i 9 objectes. L'interval 
cronològic de la documentació va de 1880 a 2019.

Les persones que han donat o cedit documenta-
ció són Agustí Fernández Planas, Angelina Just Ro-
vira, Anna M. Bosch Riera, Carme Barbany Triadó, 
Conrad Triquell Castelló, Francisco J. Viñamata 
Camp, Francesc Abarca Fontseca, Francesc Brichs 
Oliveras, Francesca Guàrdia Puntí, Isabel Garcia 
Caballo, Isabel Serra Ventura, Jacqueline Andrés 
Bein, Jaume Canal Viladot, Joan Caballeria Padró, 
Joan Ventura Taulats, Jordi Saurí Conejero, Josep 
Estapé Guàrdia, Josep M. Farnés Sararols, Josep 
M. Vila Cortinas i Josep Ventura Fortuny. També 
Lola Gadea, Maria Isabel Moreno, M. Teresa Guàr-

aMGr / fons roca uMbert

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL VESTÍBUL DE L'AJUNTAMENT ACULL L'EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'EL PAPER RELEGAT DE LA DONA SOTA EL FRANQUISME'

EL MATERIAL MÉS ANTIC QUE ARA ES CUSTODIA A L'AMGr DATA DE L'ANY 1880

La grisa submissió a l'home i al règim

FEINES FEMINITZADES  Cosidor de Roca Umbert als anys 50

L'Arxiu va rebre l'any passat 38 
donacions i cessions de documents

Tertúlia
AMB MOTIU DE LA MOSTRA, 
L'AMGr PROPOSA UNA XERRADA 
amb el títol L'antifranquisme amb 
ulls de dona, en què participaran 
com a testimonis Montserrat 
Lorente, Matilde Martínez i 
Asunción Armentia. L'activitat, 
dilluns (18 h) al centre de cultura 
per la pau Can Jonch, està oberta  
a tothom qui vulgui explicar o 
conèixer les vivències relacionades 
amb el tema proposat. Es parlarà 
de la lluita antifranquista, sobretot 
als anys 70, i amb mirada femenina.

ajuntaMent

DONANTS  En acabat l'acte d'agraïment, a les escales de l'ajuntament

que les ajudaven a socialitzar-se.
Tot plegat mostra els preceptes 

d'un règim tradicionalista i catòlic 
que va constrènyer la vida d'unes 
quantes generacions de dones en 
l'àmbit de la llar, de la cura a la 
família i de la submissió a l'home. 
La Sección Femenina, branca de 
la Falange Española i l'Església 
actuaven com a vetlladores d'un 
sistema ideològic absolutament 
sexista, en el qual noies i nois eren 
separats des de ben petits a les 
escoles per impartir assignatures 
diferenciades. De fet, a les nenes i 
joves se'ls ensenyava que s'havi-
en de casar i ser mares, per la qual 
cosa el nivell d'instrucció no calia 
que fos gaire elevat. Així, tot i que 
les dones no estaven totalment 
excloses del món laboral, s'havien 
de circumscriure a determinades 
professions, amb pitjors condici-
ons respecte als homes –una de-

dia Puntí, Montserrat Maymó Torrents, 
Montserrat Fabregas Vivé, Montserrat 
Sol Prades, Octavi Sastre Vidal, Pere Cor-
nellas Aligué, Pere Diumaró Pou, Pere 
Pellicer Bellavista, Piedad Alonso Pérez, 

Rafaela Gironella Molet, Ramon Ferran-
dis Noguera, Ricard Caussa Calzada i Te-
resa Garrell Traveria. També Francina G. 
Ars en nom del Teatre de Ponent i Jordi 
Mas Pou en nom del CNG. 

sigualtat que encara s'arrossega–.
L'AMGr ha organitzat aquesta 

exposició en el marc de les acti-
vitats del 8-M, per recordar que 
"afortunadament, les dones 
han anat recuperant bona part 
dels drets que la ideologia fran-
quista els va manllevar".  m.e.
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Cabré Junqueras ofereix un nou servei: La Prenecessitat, que li permetrà decidir 
segons la seva voluntat com vol que sigui el seu propi servei funerari: vetlla, 

cerimònia, enterrament o incineració…

Un equip de professionals els atendrà per assessorar-los i aclarir 
qualsevol dubte al respecte.

Per més informació, pot visitar la nostra web o bé trucar-nos al

937 415 370
C/ Aristòtil, 37 - 08304 Mataró  ·    C/ Veneçuela, s/n - 08402 Granollers

funeraria@cabrejunqueras.com - www.cabrejunqueras.com

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
25/02 Carmen Marcos Fernández  91 anys
25/02 Elvira Moretón Serrano  98 anys
25/02 Miguel Murillo Tena  96 anys
25/02 Cristina Bosacoma Marqués 59 anys  
26/02 M. Dolores Alfonso Trabalón 79 anys 
26/02 Jaume Puigdomènech Salas 89 anys 
26/02 Antonio Seda Barrufet  82 anys

27/02 Teresa Valls Gurgui  87 anys
28/02 Rosa Miró Borrell  64 anys 
28/02 Gabriel Rubio Perulero  87 anys 
29/02 Eudald Colomer Surroca  82 anys 
01/03 Maria Rosa Escala Vallès  97 anys
01/03 José Gutiérrez Gutiérrez  89 anys
02/03 Cipriana Nogales Ginés  91 anys 

LES FRANQUESES. 
El ple de les Fran-
queses va aprovar 
per unanimitat 
una moció del PSC 
de rebuig a la pos-

sible supressió d'alguns jutjats de 
violència contra les dones, tal com 
proposa el Consell Superior del 
Poder Judicial (CGPJ) i com recull 
el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) en un document 
fet públic a l’octubre, que reclama 
la comarcalització d’aquests jutjats 
especialitzats. La proposta del CGPJ 
passa per traslladar a les capitals 
de comarca tots els jutjats de vio-
lència de gènere, de manera que, 
en el cas del Vallès Oriental, tots els 
casos que ara s’aborden als Jutjats 
de Mollet passarien a Granollers.

El tribunal justifica el possible 
trasllat perquè, segons les dades 
del 2015 al 2018, aquests jutjats no 
arriben ni a la meitat de la càrrega 
de treball fixada pel Consell Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ), que és 
de 1.600 causes a l’any –el Vallès 
Oriental va registrar el 2018 un mi-
ler de denúncies–. Així, altres jut-
jats que també es veurien afectats 
serien els de l’Hospitalet de Llobre-
gat, Esplugues, Sant Boi, Cornellà, 
el Prat, Martorell, Santa Coloma de 
Gramenet, Cerdanyola i Rubí.

violacions dels drets humans més 
sistemàtica i generalitzada al món 
i que les dones que es troben en 
risc o en situació de violència mas-
clista tenen dret a rebre de forma 
immediata de les administracions 
públiques de Catalunya una pro-
tecció integral, real i efectiva.

Per això, el text "exigeix a la Con-
selleria de Justícia que no elevi al 
Ministeri de Justícia –quan, de fet, 
la proposta i la competència en la 
reordenació judicial és de l'Estat– la 
supressió d’alguns jutjats de vio-
lència contra les dones" i "sol·li-
cita a la Generalitat que prioritzi 
la lluita per erradicar la violèn-

La regidora de Feminisme i 
Igualtat, Marta Reche, exposava 
que “els jutjats de violència de 
gènere no poden desaparèixer 
de la proximitat de les dones 
que més ho necessiten”. “La re-
distribució del sistema de jus-
tícia no pot anar en detriment 
de l’atenció de proximitat a les 
víctimes de violència masclis-
ta, sinó que han d’apostar per-
què siguin els òrgans judicials 
especialitzats en violència de 
gènere els que es desplacin pel 
territori”. La moció també recor-
da que l’ONU ha reconegut la vi-
olència masclista com una de les 

arxiu

TRIBUNALS UNA MOCIÓ DEL PSC QUE RECLAMA AMPLIAR ELS RECURSOS D'ATENCIÓ A LES DONES EN RISC DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Clam per evitar la supressió d'alguns
jutjats de violència contra les dones

JUTJATS  El CGPJ proposa que Granollers assumeixi els casos de Mollet

cia contra les dones, que impul-
si l'aprovació d'un Pacte Català 
contra la Violència Masclista i 
que incrementi els recursos i 
mitjans per facilitar l'accés de les 
víctimes de la violència masclis-
ta a l'empara judicial", cosa que, 
insisteix el text, implica aproximar 
els òrgans judicials a les víctimes en 
comptes d’allunyar-los. x.l.

695
ÉS EL NOMBRE DE CASOS DE 
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 
registrats al partit judicial de 
Granollers el 2018, mentre que el 
nombre de denúncies interposades 
és de 691. Segons dades del Consell 
General del Poder Judicial, el Jutjat 
de violència contra les dones de 
Granollers va arribar a jutjar el 2018 
un total de 39 persones, de les quals 
29 (74,4%) van ser condemnades i 
10 van ser absoltes. Pel que fa a la 
relació entre la víctima i el denunciat,
el 22,9% eren el cònjuge i el 5% 
l'excònjuge. En el 37,9% dels casos 
tenien alguna relació afectiva i en el 
34,3% l'havien tinguda en el passat. 
Les dades també recullen, entre 
d'altres, que 140 dones van sol·licitar 
ordres de protecció.

Els Mossos d'Esquadra de la Uni-
tat d’Investigació de la comissaria 
de Granollers van detenir el 18 de 
febrer un home de 21 anys, de na-
cionalitat espanyola i veí de Cano-
velles, com a presumpte autor de 
dos robatoris amb violència i inti-
midació. El detingut, amb un ante-
cedent previ, va passar a disposi-
ció judicial el 20 de febrer davant 
el jutjat en funcions de guàrdia de 
Granollers, el qual va decretar-ne 
l'ingrés a presó.

El primer robatori es va produir 
el 6 de febrer. El lladre va assaltar 
una treballadora d’un estanc de 
l'Ametlla del Vallès quan acabava 
la jornada i es disposava a entrar al 
seu vehicle. Amb el cap cobert per 
una caputxa va amenaçar-la po-
sant-li una destral de cuina al coll i 
li va demanar els diners que portés 

a sobre. La víctima li va respondre 
que no portava diners, i aleshores 
el lladre va agafar un ordinador 
portàtil que la dona tenia al vehicle 
i va fugir corrents del lloc.

El segon robatori el va cometre 
l’11 de febrer poc abans de les 22 h 
en una botiga d’alimentació de Gra-
nollers. En aquesta ocasió va acce-
dir directament a l’establiment i es 
va situar darrere el taulell, on va 
intimidar el botiguer posant-li la 
destral al coll tot demanant-li que 
obrís la caixa registradora. Un cop 
oberta va agafar els diners, més de 
1.000 euros, se’ls va ficar a la but-
xaca i va fugir corrents del lloc.

Les gestions d’investigació efec-
tuades pels agents els dies poste-
riors als robatoris van permetre 
identificar l’autor i detenir-lo 
mentre es trobava en una botiga 

de compravenda de Granollers in-
tentant vendre uns objectes dels 
quals no podia demostrar la pro-
cedència, en concret, un casc de 
motocicleta d’alta gamma, un GPS 
i un carregador de bateria de ve-
hicle electrònic. Ara la investigació 
continua oberta per tal de deter-
minar la procedència dels objectes 
que pretenia vendre en el moment 
de la detenció. En aquest sentit, els 
Mossos sol·liciten la col·laboració 
ciutadana per tal de trobar els pro-
pietaris dels objectes. ❉

A presó un lladre que 
va intimidar un botiguer 
posant-li una destral al coll

mossos

PART DELS OBJECTES SOSTRETS

Foc provocat a la sauna d'un gimnàs
Quatre dotacions dels Bombers van acudir dilluns al vespre a les instal·la-
cions del gimnàs Crack Sports Club, al carrer Turó d'en Bruguet, on un foc 
va afectar lleument la sauna de l'establiment. Segons han confirmat els 
Bombers, que en arribar al lloc dels fets només van haver de ventilar el 
local, una persona hauria col·locat intencionadament una fusta sobre unes 
pedres calentes i hauria provocat el foc, que va generar una intensa fume-
ra. Ara els Mossos investiguen si l'origen del foc respon a una bretolada. 

Els Mossos d'Esquadra de Grano-
llers han investigat quatre persones 
per simular delictes i denunciar-los 
falsament en quatre fets ocorreguts 
entre setembre i el 18 de febrer. El 
primer dels fets va ser el d'un home 
que va denunciar ser víctima d'un 
robatori violent d’un maletí amb un 
ordinador dins el tren. El denunci-
ant va manifestar que li van estirar 
del maletí dos joves que van baixar 
del tren just quan es tancaven les 
portes a l’estació de les Franqueses 
quan, realment, se’l va oblidar dins 
del tren intencionadament. Un al-
tre cas va ser el d'una dona que va 
denunciar que mentre feia cua per 
ingressar uns diners en un caixer 
automàtic a Granollers se li va apro-
par un home per darrere que la va 
intimidar i li va demanar els diners 
i, en aconseguir el botí, va marxar. 
Les contradiccions posteriors da-
vant els investigadors van delatar 
la denunciant, qui finalment va ad-
metre que havia perdut els diners i 
que ho havia fet per cobrar de l’as-
seguradora. La finalitat d’aquestes 
denúncies és rebre indemnitzaci-
ons de les asseguradores, ja que la 
majoria de pòlisses només cobrei-
xen els béns si han estat sostrets 
amb violència. Actualment tots els 
casos ja es troben en mans del Jutjat 
de Granollers a l’espera de judici. 

SUCCESSOS

Simulen ser 
víctimes de 
delictes per cobrar 
de l'assegurança
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Diumenge el moviment feminista vol fer una nova demostració de força als 
carrers dels municipis catalans i, a la tarda, unitàriament a Barcelona. La vaga 
feminista del 8-M de 2018 va marcar un punt d'inflexió en la visibilització de 
la lluita per la igualtat de les dones, amb unes manifestacions multitudinàries 
arreu de l'Estat, que es reproduïen l'any passat i que, enguany, poden ser 
encara més massives en caure en festiu. Precisament, la convocatòria farà 
notar que sovint són les dones qui treballen en diumenge –ja sigui per 
l'activitat de sectors feminitzats com l'hostaleria i la sanitat, o perquè assu-
meixen tota la càrrega de la feina de la llar i la cura de persones dependents–. 

Però el 8-M el moviment feminista sortirà al carrer, no només per revertir 
aquesta situació, sinó per la justícia social i climàtica en termes generals. El 
feminisme cada cop es percep i s'executa com una lluita més transversal, que 
el converteix en un dels moviments socials més revolucionaris i massius del 
segle XXI. Perquè qui lluita contra una absurda distinció de gèneres, també lluita 
per la igualtat de qualsevol persona, sigui quin sigui el seu origen o creença.

Com més creix el feminisme més ferotge és l'atac de la dreta retrògrada al 
moviment. Així, doncs, diumenge serà important tornar a comprovar la vitalitat 
de les mobilitzacions. Com deia l'escriptora Sylvia Plath, "surt i fes alguna 
cosa. La teva presó no és la teva habitació: ho ets tu".

8-M; JUSTÍCIA SOCIAL I CLIMÀTICA
Editorial

Promou:
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Personatges com aquests [foto] 
entren als nostres sembrats amb total 
impunitat a collir espàrrecs. Els hi 
expliquem que estan dins de propietats 
privades però encara ens desafien. Què 
podem fer? @mossos @plfranqueses ?

Gerard Lloreda @gerardlloreda Josep M. Jové @jmjovellado

Carai quina eficiència! Abans per aquí 
[vincula el compte de Twitter del TSJCat 
que indica que s'ha dictat l'auto de 
procesament contra ell] que 
notificar-ho als afectats. Que valents! 
Fins a la victòria!

l grup municipal del PSC a les 
Franqueses ha presentat al ple 
de febrer una moció de rebuig de 
la supressió de jutjats especialit-

zats en la violència de gènere. Lamentable. 
La supressió, però també el fet que qui la 
presenti a les Franqueses sigui el PSC.

D'entrada, el jutjat especialitzat més pro-
per per al nostre municipi és el de Grano-
llers, que es manté. Després, exigir a la Con-
selleria de Justícia que no elevi la proposta 
del TSJC al Ministeri de Justícia quan de qui 
depèn la decisió final és del govern de l'Es-
tat, en mans del PSOE, és, si més no, absurd. 
Però la hipocresia més gran arriba quan la 
dita moció inclou dos punts per a demanar a 
la Generalitat que faci precisament allò que 
aquest grup no ha tingut encara la decència 
de fer a les Franqueses, tot i formar part del 
govern per segona legislatura i ostentar ara 
la regidoria de Feminisme i Igualtat: prio-
ritzar la lluita contra la violència masclista i 
incrementar recursos i mitjans per a facilitar 
l'accés de les víctimes a l'empara judicial.

A la tardor passada, el grup de Sal-CUP 
vam suggerir que fóra bo que, de cara al Dia 
internacional contra la violència de gènere, 
poguessin presentar al municipi un proto-
col d'actuació en casos de violència mas-
clista. El més calent, a l'aigüera.

Al ple de pressupostos de fa pocs dies vam 

PSC i feminisme d'aparador
denunciar també la ridícula partida de 15.000 
euros destinats a Feminisme i Igualtat, sense 
cap dotació de personal, cap política concreta 
i amb un import que segur que veurem inver-
tit en actes de cara a la galeria, fotografies a 
tort i a dret, com ens tenen acostumats.

Les víctimes necessiten que l'atenció sigui 
propera, cert, però la proximitat més im-
portant és la humana. El que necessiten les 
víctimes és una xarxa comunitària sensible 
i respectuosa que comenci al mateix barri o 
veïnat, i que continuï, ben teixida, amb uns 
professionals accessibles i capacitats que la 
comprenguin i no que la jutgin, que li evitin 
un nou camí de patiment provocat per actu-
acions repetitives i una burocràcia excessi-
va. Els jutjats, sols, no resoldran res.

On són les propostes de campanyes per 
a explorar i detectar quins punts i aspectes 
del municipi fan que les dones se sentin in-
segures, per a definir després mesures que 
els corregeixin? I les propostes per a formar 
el personal municipal i els agents de la Po-
licia Local amb una perspectiva de gènere? 
Com incrementarem la presència de dones 
al cos policial? Posarem sobre la taula al-
gun dia propostes valentes de coeducació i 
prevenció per al jovent, més enllà de les es-
coles: en el lleure i en la pràctica d'esports? 
Quants diners –i quan– invertirem a teixir i 
reforçar la xarxa comunitària (entitats, co-
merços, transport públic...), la que permetrà 
que la dona se senti acompanyada i segura 
en el dia a dia? Anirem a trobar la víctima per 
assegurar-nos que coneix tots els seus drets 
i quins recursos té al seu abast i en farem se-
guiment, o esperarem que vingui al despatx?

E

EVA NAVARRETE
Integrant de la candidatura 

Sal-CUP les Franqueses

PSC i feminisme d'aparador
NAVARRETE

Integrant de la candidatura 
Sal-CUP les Franqueses

a convivència humana des dels 
seus orígens es caracteritza per 
una presència, no volguda, però 
sàviament real, de la dona en el 

desenvolupament de la història. No en-
tenc la interpretació que se n’ha fet del 
text del llibre del Gènesi quan la falta no és 
atribuïble només a la dona sinó a la huma-
nitat. La dona hi figura al mateix nivell que 
l’home perquè la mossegada de la poma 
fou una falta compartida en ser la humani-
tat que es posava a l’altura de la divinitat. 
I gràcies a la dona, l’home se n’adonà del 
significat del jardí terrenal que era on ha-
via de saber viure dignament per assolir 
el jardí celestial.

Si una dona va obrir els ulls a l’home de 
quina era la realitat de la humanitat, una 
altra dona seria la que obriria la porta del 
jardí de la felicitat eterna. La història om-
ple l’espai entre els dos jardins i en aquesta 
història, des del silenci imposat, la dona 
ha desenvolupat un protagonisme que el 
masclisme al segle XXI encara no compra. 
I el moviment feminista ha fet palesa la ur-
gència d’una convivència global basada en 

La dona en la història
el respecte a la dignitat humana de la dona 
i de l’home. Però aquesta urgència s’ha 
guanyat amb preus que ratllaven odi, preus 
que encara perduren malauradament. I és 
que l’orgull ha dominat orgulls feministes 
que amb estreta col·laboració fan molt di-
fícil assolir l’objectiu d’una convivència en 
pau. Dissortadament hi ha comportaments 
femenins en el poder polític i econòmic que 
no tenen res a envejar als comportaments 
dels homes en el poder.

L’èxit del feminisme no el defineix l’as-
soliment d’igualtat en el poder polític 
i econòmic si no en l’assoliment d’una 
humanitat en què es respectin els drets 
naturals de les persones en l’exercici de 
la seva llibertat. La natura és sàvia i una 
comprensió de les diferències definidores 
dels dos sexes és la base per bastir una 
filosofia de convivència en pau. Reconec 
que el moviment feminista, com afirmen 
alguns autors, és l’avenç més important 
del segle XX, i crec que guanyarà la guer-
ra en el XXI. Però la resistència masclista 
des del poder és massa dominant, amb el 
greuge que alguna dona s’hi aixopluga. He 
llegit programes a desenvolupar durant el 
març en la lluita feminista per la igualtat 
que obren un nou horitzó de la història de 
la humanitat. La sang vessada en aquesta 
lluita dibuixarà l’arc de Sant Martí anunci-
ant que la llum ha guanyat a la tempesta?

L

JOAN 
SALA VILA

Escriptor i promotor cultural

Bústia
L'ús de la llengua catalana

Malauradament la llengua ha esdevingut cau-
sa de discussió per aquells que no entenen el 
valor intrísec d'uns parlants. La superioritat 
d'una llengua sobre una altra fa que, si no 
s'estableix una política acurada al respecte, 
la darrera quedi fortament amenaçada. Jo he 
après les llengües que parlo perquè sempre 

he volgut que em parlessin la llengua pròpia 
del lloc on estava i n'estic molt contenta. Per 
això voldria que els que no parlen la meva 
llengua fessin, en la mesura que els fos pos-
sible, un esforç per compendre-la i valorar-la. 
Si bé és d'ús minoritari en comparació amb 
d'altres, no deixa de ser una reafirmació dels 
principis bàsics de la convivència cultural.

anna m. muntada / granollers
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arrerament, algunes co-
ses com l’ascens de Vox, 
els evidents intents de Do-
nald Trump i Boris Johnson 

d’avançar cap al tancament de fronteres 
o les teories del mestissatge d'Ada Colau, 
m'han fet reflexionar sobre el fet que el 
futur de la humanitat estarà presidit, cada 
dia més, pel fenomen, desconegut fa un 
temps, de la interculturalitat.

Fins fa només alguns anys, com explica 
Raimon Paniker, les cultures s'ubicaven 
en diferents espais geogràfics amplis i 
definits. Les estudiàvem a l'escola, en do-
cumentals televisius, revistes especialit-
zades o viatges turístics. Actualment, en 
canvi, en espais geogràfics molt estrets, hi 
conviuen cultures diferents. Ara, les cul-
tures ja no són només un motiu d'estudi 
sinó, sobretot, un motiu de convivència. I 
això ens porta a la interculturalitat, un fet, 
malgrat el que diguin alguns, que ha arri-
bat per quedar-se. Vivim en un món cada 
vegada més globalitzat i regit per poders 
i necessitats econòmiques generals que 
comporten que el que es fa o es decideix 

La interculturalitat
en un determinat indret, inevitablement 
té conseqüències arreu, i això implica, 
obligatòriament, l’acostament progressiu 
de totes les cultures. Fins i tot alguns cre-
uen que aquest procés culminarà, en un 
futur no molt llunyà, amb la consolidació 
d’una cultura universal comuna, resultat 
d’una mescla enriquidora.

La Viquipèdia defineix la intercultu-
ralitat com el procés d'interacció entre 
cultures diferents i diverses, en què totes 
menys una solen ser fruit de la immigra-
ció, i que conviuen en un mateix territori. 
I afegeix que el tret cabdal que represen-
ta l'interculturalisme és el fet de valorar 
totes les cultures per igual i en destaca, 
per tant, que l’important és que s’interre-
lacionin i que beneficiïn en tot moment el 
diàleg, la integració, el respecte i la bona 
convivència.

Acceptar la interculturalitat és acceptar 
que l’intercanvi cultural és riquesa. Però 
per això cal entendre que la intercultura-
litat fa referència no sols a la coexistència 
de cultures sinó que implica la construc-
ció d'una relació efectiva entre elles. Però 
aquesta acceptació, avui en dia xoca amb 
una tendència que, tot i que no sembla te-
nir gaire sentit, cada cop és més creixent: 
el rebuig i la repudiació del diferent. Cada 
cop semblen més abrandades les postures 
dialèctiques fonamentades en els extrems, 
que tendeixen a separar, aïllar i, fins i tot, 

D

RAMON 
FONT

Advocat. 
Soci de BCN Legal Group

generar odi vers l’altre, com massa sovint 
veiem a prop nostre.

La interculturalitat, entesa com a factor 
superador de diferències, fa referència no 
sols a la coexistència de cultures sinó que 
implica la construcció d'una relació efec-
tiva entre elles d’interacció, solidaritat i 
reciprocitat. La interculturalitat emfatitza 
el que es té en comú i la necessitat de com-
partir-ho, atenint-nos al fet que, perquè si-
gui possible, la integració entre els col·lec-
tius ha de ser bidireccional i dinàmica i ha 
de generar una adaptació mútua a la nova 
realitat, per ambdues parts. No val que no-
més una ho vulgui fer, perquè aleshores és 
quan s’acaben construint els guetos impe-
netrables.

Crec que sempre és bo defensar les 
identitats i tradicions pròpies, però no es 
pot fer a costa de depreciar l'altre. En els 
temps que ens ha tocat viure, hem de pro-
curar obrir els nostres horitzons mentals i 
mirar-nos menys el melic. Hem d’entendre 
que el món és un lloc molt gran i divers del 
que tots podem aprendre de tothom. Les 
diferents cultures, ètnies, races, i mane-
res de pensar i de viure, han de nodrir-se 
entre elles, han d’aconseguir complemen-
tar-se, evitant radicalismes, murs ideolò-
gics i barreres físiques. Hem d’aprendre a 
integrar, recollir i respectar i hem de saber 
fusionar els diferents elements. La fusió 
cultural ens enriqueix mútuament, l'"a por 
ellos" ens empobreix.

En definitiva i seguint el que marca la 
Unesco, la interculturalitat l'hem d'en-

tendre, dins el marc de totes aquelles re-
lacions evolutives entre diferents grups 
culturals, com la interacció equitativa de 
diverses cultures i com la possibilitat que 
se’ns dona de crear noves expressions cul-
turals compartides, però sempre tenint en 
compte que és una relació no exempta de 
conflictes, que només es poden resoldre 
mitjançant el respecte, el diàleg, l'escolta 
mútua, la concertació i la sinergia. 

I per fer-ho possible, el repte més impor-
tant que se'ns presenta és el d'aconseguir 
ser capaços de dissenyar i implementar 
noves estratègies de gestió de la diversitat, 
en lloc de polítiques d'apartament, segre-
gació, menyspreu i aïllament del diferent, 

polítiques que no siguin només programes 
d'integració específics per persones immi-
grants, com massa sovint es fa, sinó que si-
guin capaces de redibuixar un espai divers 
i replantejar la seva organització des de les 
necessitats de les persones, incorporant la 
perspectiva intercultural a tots els serveis 
públics i a tots els espais de la vida quoti-
diana.

Cal ser capaços de dissenyar i 
implementar polítiques amb 

perspectiva intercultural a tots
els serveis públics i a tots 

els espais de la vida quotidiana
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Jornada oberta a la UVic-UCCGotta compra les perfumeries Marionnaud
L'MBA de la UVic farà dissabte una jornada oberta sobre 
empresa i tecnologia. Jaume Alemany i Sergi López Camp 
parlaran de 9.30 a 12 h sobre experiències emprenedores 
i tot seguit hi haurà la ponència Entendre les tecnologies 
que canvien el món (12 h) i un networking (13.30 h).

La cadena de perfumeries Gotta ha adquirit les botigues de la 
firma Marionnaud, entre elles la de Granollers. Amb aquesta
operació la cadena lleidatana ja té sis establiments a la comarca.
Ja el 2008 Gotta adquiria les botigues de la perfumeria Armengol 
a Mollet, Sant Celoni i Cardedeu, i el 2009 la de Granollers.

ECONOMIA

GRANOLLERS. Falafel de mongetes 
del ganxet amb bolonyesa de sè-
pia, patata d’Olot amb formatge 
de cabra i ceba caramel·litzada, 
crep de brie trufat o tataki de ve-
della amb chutney de mango i aire 
de gingebre. Aquestes són només 
algunes de les tapes que es podran 
degustar del 6 al 29 de març en la 
7a edició del Gastrotapes, una edi-
ció que, com l’any passat, s’allarga 
fins a quatre setmanes durant el 
mes de març.

La ruta gastronòmica, organit-
zada pel Gremi d’Hostaleria del 
Vallès Oriental, vol donar a conèi-
xer els restaurants de la ciutat tant 
als mateixos granollerins com a la 
gent de fora. “La ruta et permet 
arribar a molta gent a la qual no 
arribes normalment”, deia José 
Fernández, cuiner d’Os Galegos i 
Les Arcades, en la presentació de 
l’edició d’enguany.

David Vázquez, president del 
Gremi d’Hostaleria, afegia que la 
ruta, “cada cop amb més nivell 
i més compromís per part dels 
restauradors”, “és una oferta 
comercial que potencia l’econo·
mia del sector”, de manera que, a 
més de ser una proposta gastro-
nòmica, és també un projecte eco-
nòmic per a la ciutat. A més, l’es-
deveniment s’alinea enguany amb 
els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030, 
amb una cura especial perquè la 
generació de residus sigui mínima.  

RESTAURACIÓ  EL GREMI D'HOSTALERIA ORGANITZA UNA NOVA RUTA PER PROMOCIONAR ELS BARS I RESTAURANTS DE LA CIUTAT

x.l.

DEGUSTACIÓ  El jurat va valorar les millors tapes la setmana passada

Com a novetat respecte a l’any 
passat, el gremi s’ha proposat 
servir fins a 30.000 tapes, unes 
10.000 més que aleshores. Hi par-
ticiparan 27 establiments –cinc 
més que l’any passat–, un creixe-
ment que mostra la “fortalesa del 
sector” i que evidencia com de 
consolidat i arrelat a la ciutat està 
el Gastrotapes. “La ciutat gua·
nya pes en l’àmbit gastronòmic, 
creixem en oferta i qualitat”, 
destacava l’alcalde, Josep Mayoral.

Premis per als participants
En la presentació del certamen, 
dijous, les integrants del jurat –
enguany íntegrament femení i 
vinculat amb la ciutat i l’esport– 
van valorar cadascun dels platets 
presentats per determinar el pri-

Participants
	El 19 (pl. Lluís Perpinyà, 19)
	El Celler de Jabugo (pl. Maluquer, 20) 
	Granja Nòrdica (c. Rec, 7)
	Tio Bigotes
    (c. Mare de Déu de Núria, 18) 
	Cervesa Sobre Tot (c. Alfons IV, 69) 
	Orient Express (c. Apel·les Mestres, 2) 
	Clàssic Cafè (pl. Corona, 14) 
	Cafè de Sant Roc (c. Sant Roc, 5) 
	Yögo's (pl. Porxada, 21-23) 
	Frankfurt Aries (av. del Parc, 5) 
	El Mirallet (pl. Porxada, 39)
	Orxateria les Olles (pl. les Olles, 8) 
	Layón (pl. Caserna, 3) 
	Boca a Boca (c. Torres i Bages, 29) 
	Pizzeria 1900 (rambla Tarradellas, 3) 
	La Fusta (c. Roger de Flor, 87) 
	Il Cenacolo (c. Josep Umbert, 109)
	Street Foodle (c. Joan Prim, 5-7) 
	La Vermuteca (pl. Perpinyà, 2) 
	San Francisco 
    (c. Mare de Déu de Núria, 22) 
	Todo Bueno (c. Roger de Flor, 77) 
	Platillos (pl. Pau Casals, 14)  
	Denominació d'Origen 
    (passeig de la Muntanya, 2) 
	Nico Pizzeria (c. Carles Ribas, 38) 
	Les Arcades (c. Girona, 29) 
	Ostrya Celler del Ferrer
    (c. Joan Prim, 177) 
	Os Galegos (travessera Lledoner, 9)

d’Instagram, amb el qual es podrà 
guanyar un tast a la Fàbrica Mo-
ritz. Per participar-hi cal penjar a 
la xarxa la foto més divertida amb 
els hashtags #gastrotapesgrano-
llers i #moritz7. i x.l.

Arrenca la 7a edició del Gastrotapes
Fins a 27 establiments de Granollers serviran prop de 30.000 tapes fins a final de mes

mer, segon i tercer premi a la tapa 
més elaborada. A més, també s’es-
tabliran tres premis per a la tapa 
més popular, uns guardons que 
es donaran a conèixer a l’abril, un 
cop acabada la ruta.

Per participar en la votació, les 
persones que facin la ruta dispo-
saran d’un passaport que podran 
segellar als establiments on tastin 
les tapes, i amb quatre segells ja 
podran votar per la millor crea-
ció gastronòmica, que en tots els 
casos tindrà un preu de 3 euros i 
que s’acompanyarà d’un quinto 
Moritz 7 o una altra beguda.

Igualment, les persones que ha-
gin emès el seu vot també optaran 
a diversos premis relacionats amb 
la restauració. Com l’any passat, a 
més, també hi haurà un concurs 

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
preveu tancar l'exercici 2019 amb 
unes pèrdues d'1,6 milions d'euros. 
L'equipament esportiu ha fet pú-
blica la dada després que algunes 
informacions periodístiques albi-
ressin la setmana passada un "col·
lapse financer" i la fi de la Formula 
1 a Catalunya. El Circuit assegura 
que l'evolució dels resultats econò-
mics tenen una tendència positiva 
–el 2018 les pèrdues van ser molt 
superiors (7,8 milions)– i recorda 
que aquesta temporada presenta el 
calendari més complet dels últims 
anys. També assegura que la seva 
gestió "està orientada a mantenir 
la tendència positiva en els resul·
tats" i que compta amb el suport de 
la Generalitat i altres institucions i 
ajuntaments. A més, afirma que la 
voluntat és assegurar la continuïtat 
de la F1 i que per això s'ha encarre-
gat un estudi d'un model sostenible 
que permeti organitzar les curses a 
partir de 2021. De fet, des del Cir-
cuit expliquen que són a punt d'ini-
ciar converses amb Liberty Media 
per ampliar el contracte. "Des de 
2015 treballem per assolir la 
categoria d'esdeveniment excep·
cional d'interès públic pel Gran 
Premi", apunten des del Circuit, 
que també treballa amb Dorna per 
mantenir el Gran Premi de Catalu-
nya de MotoGP més enllà del 2021, 
quan finalitza el contracte actual. 

EQUIPAMENTS

El Circuit preveu
tancar el 2019 
amb 1,6 milions 
de pèrdues
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Nicola Duran, tèc-
nica de l’Ateneu 
Cooperatiu del Va- 
llès Oriental, ofe- 
rirà dimarts, al-
Centre Cívic Nord 

(18.30 h) una xerrada amb el títol 
Economia feminista per bastir vides 
dignes, en què abordarà com es pot 
treballar per una nova cultura femi-
nista que transformi les relacions 
de poder. La xerrada forma part 
del cicle Una altra mirada a... or-

ganitzada per l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental, i Duran parlarà 
de la infravaloració que pateixen 
les tasques més essencials per al 
manteniment de la vida humana –
que sovint fan les dones– i les seves 
implicacions socials, econòmiques, 
psicològiques i simbòliques. Duran 
explica que l’economia feminista 
denuncia les desigualtats que hi ha 
en el món laboral per raó de gènere 
i alhora posa el focus en l’impacte 
del capitalisme, "que consolida 

COMERÇ  UN CENTENAR DE PARADES, DISSABTE, AL CENTRE

"La feina de cures,
molt feminitzada, no està
reconeguda ni valorada"

Full de ruta conjunt de
Gran Centre i Comerç de Dalt

GRAN FIRA AL CARRER  Va ser l'edició d'hivern amb més participació

Un centenar de parades van sor-
tir dissabte al carrer en una nova 
edició de la Gran Fira al Carrer de 
Gran Centre, l’edició d’hivern més 
concorreguda fins ara. Entre les 
99 parades de comerços, serveis 
i entitats també n’hi havia mitja 
dotzena de Comerç de Dalt, entitat 
comercial que ha signat un acord 
de col·laboració amb Gran Centre 
per treballar de manera coordi-
nada en moltes de les accions que 
duen a terme, compartint cada cop 
més espais i accions. “Treballem 
d’una manera molt integrado-
ra i, alhora, respectant molt la 
identitat de cada una”, diu Laura 
Sabatés, presidenta de Gran Cen-
tre. L’entitat celebra enguany el 
25è aniversari i ha preparat un se-
guit d’accions quer anirà desgra-
nant al llarg de l’any. Sobre la Gran 
Fira al Carrer, asseguren que “no 
és el mateix muntar una para-
da davant la pròpia botiga que 
haver-se de desplaçar al centre 
venint de més lluny”, de manera 

que valoren “l’esforç” dels comer-
ciants del nord per baixar al cen-
tre de la ciutat. “És molt positiu 
que el comerç de fora del centre 
vulgui participar de les nostres 
activitats i s’hi senti còmode”, 
asseguren.

Comerç de Dalt, per la seva ban-
da, que aplega uns 60 comerços 
de la zona nord de la ciutat, valora 
molt positivament la seva partici-
pació a la Gran Fira al Carrer. El ge-
rent, Isaac Gómez, considera la fira 
“un referent en botigues al car-
rer” i apunta que “ens ha permès 
arribar a clients als quals no ar-
ribem normalment”. Pel que fa a 
l’acord de col·laboració amb Gran 
Centre, assegura que l’objectiu és 
“sumar sinergies i traçar un full 
de ruta conjunt” en activitats, 
campanyes i representativitat, uni-
ficar el missatge de cara als clients 
i a la ciutat. En funció de com evo-
lucioni la col·laboració, cap de les 
dues entitats no descarta una pos-
sible fusió en el futur.  x.l.

LABORAL  L'ATENEU COOPERATIU ORGANITZA UNA XERRADA SOBRE ECONOMIA FEMINISTA

xavier solanas

els rols i els mandats de gènere". 
"Les dones dediquen el doble de 
temps que els homes a les tas-
ques reproductives, de la llar i 
de cures a la família, unes feines 
que no són ni reconegudes, ni 
valorades ni remunerades", diu 
Duran, qui apunta que "aquest és 
un dels factors que més limita les 
dones a l’hora de tenir millors 
condicions laborals i, per tant, 
més drets i millors pensions", per 
exemple. "Si volem transformar 
aquesta realitat, és fonamental 
prendre’n consciència i assumir 
que, per justícia, tots ens hem de 
coresponsabilitzar d’aquest ti-
pus de feines". "Tothom necessi-
ta cures; cal incorporar aquesta 
realitat a la nostra vida i ser-ne 
conscients", conclou.  x.l.

La Unió Intercomarcal de CCOO 
s'ha consolidat durant el 2019 
com a primer sindicat a la comar-
ca. El darrer procés d’eleccions 
sindicals va deixar 1.416 delegats 
de CCOO –49% del total–, 343 
més que la UGT, que compta amb 
1.073 delegats. En tercer lloc hi ha 
la USOC amb 141 delegats, seguit 
de la CGT, amb 38, i la Intersindi-
cal CSC, amb 30 delegats. 

En afiliació, CCOO també es man-
té com a primera entitat social amb 
9.031 persones afiliades, un 22% 
més que l’any anterior. Pel que fa 
als serveis d’atenció del sindicat, 
CCOO ha assessorat en matèria la-
boral 2.083 persones i el gabinet 
tècnic jurídic ha atès 1.538 per-
sones, de les quals 432 han estat 
expedients judicials. A més, el Cen-
tre d’Informació als Treballadors 
Estrangers ha atès 879 persones 
–505 a Canovelles i 374 a Grano-
llers–, que sobretot han fet consul-
tes sobre arrelament, residència 
i permisos de treball. Si bé la ma-
joria provenien del Marroc –amb 
una taxa de treball irregular del 
47,1%–, també destaquen els pro-
cedents de Xile, un 10% del total. 

En l’àmbit de la comarca, CCOO 
aposta per reforçar el pes indus-
trial davant el creixement del sec-
tor logístic, i també insisteix en la 
necessitat de millorar les infraes-
tructures viàries i ferroviàries per 
mirar de frenar una certa desacce-
leració de l’economia de la comar-
ca. Finalment, CCOO iniciarà una 
campanya per l’aplicació del nou 
SMI i pel decret de control horari. 

SINDICATS

CCOO, primer
sindicat de la 
comarca amb el 
49% dels delegats
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ESPORTS
GT Sport suspèn entrenamentsMercedes es llueix als tests oficials de la F1
Els entrenaments de cotxes GT que havien 
de tenir lloc el cap de setmana al Circuit de  
Barcelona-Catalunya han quedat suspesos 
arran de la crisi del coronavirus i com 
a mesura de prevenció.  

Després de sis dies d’intensa activitat, amb un total de 45.880  
espectadors, divendres van acabar les jornades dels tests oficials de 
la Formula 1 (F1). Els 10 equips mundialistes han intentat treure tot 
el profit possible per arrencar la temporada en plenes condicions.  
L'última sessió va confirmar Mercedes com l’escuderia més ràpida.

GRANOLLERS. El KH-7 disputarà 
la tornada dels quarts de final de 
la competició europea Challenge 
Cup diumenge (12.30 h) a casa, al 
Palau, després de perdre a domi-
cili per la mínima. El JuRo Unirek 
VZV, el conjunt de 't Veld (Països 
Baixos) que se situa en tercera 
posició a la seva lliga a dos punts 
dels dos conjunts que colideren la 
classificació, va plantar cara. La 
jugadora Carmen Prelchi preveu 
que la tornada "serà un partit 
molt dur", i creu que el més im-
portant perquè el partit de diu-
menge sigui reeixit i seguir com-
petint a Europa és el moviment 
d'arreplegament, "perquè el 
JuRo és un conjunt que domina 
els gols de contraatac", comenta 
la pivot, qui afegeix que "cal que 
estiguem atentes en aquest sen-
tit". Durant aquesta setmana, les 
granollerines, tripulades per Ro-
bert Cuesta, estan treballant "el 
millor possible per preparar un 
partit que, a més de difícil, tam-
bé serà molt bonic", explica la 
jugadora.  El KH-7 se sent "cons-
cienciat i motivat" per rebre les 

LEO VEGUÉ

HANDBOL | Challenge Cup  EL PALAU REBRÀ EL CONJUNT JURO UNIREK VZV EN EL MARC DELS QUARTS DE FINAL

La caiguda davant del JuRo Unirek 
Un gol de diferència és el que va fer caure les granollerines del KH-7 a 
l'anada dels quarts de final de la Challenge Cup als Països Baixos. La  
disputa contra les holandeses del JuRo Unirek VZV va finalitzar per l'ajustat 
marcador de 26 a 25, tot i que l'elevat nombre d'aturades que va efectuar 
la porteria de les granollerines a la primera part del partit. "Vam intentar 
que no hi hagués xut exterior", comenta la pivot Kaba Gassama, qui  
reconeix, però, "que va anar passant el temps i les holandeses van  
començar a fer molts contraatacs –el punt fort del JuRo Unirek VZV–",  
afegeix la jugadora. Al KH-7 se li va resistir, a la segona part del matx, l'atac, 
ja que les holandeses "van incrementar la defensa", valora Gassama.

El KH-7 afronta la tornada europea 
amb un maleït gol de desavantatge

holandeses, "perquè desitgem 
passar l'eliminatòria i volem 
estar a les semifinals de la Cha-
llenge Cup", afegeix Prelchi, qui 
veu en l'assistència de l'afició un 

KH-7 BMG - JURO UNIREK VZV
Diumenge, 8  12.30 h Palau

JURO UNIREK VZV 26
KH-7 BMG 25

Copa del Rei

El cap de setmana es disputarà la fase 
final de la Copa del Rei, una compe-
tició en la qual el Fraikin haurà d'en-
frontar-se al Barça a Madrid diven-
dres (20.45 h). "Preparar-se per una 
competició així és motivador", relata 
Antonio Rama, tècnic dels granollerins, 
qui afegeix que "és un esdeveniment 
destacat dins de la competició de 
tota la temporada". Rama alerta de la 
dificultat que tindrà el Fraikin el cap de 
setmana, "perquè el primer partit és 
contra el Barça. És un plantejament 
més psicològic que tècnic", afegeix.

CONTRA EL BARÇA  
A LA FASE FINAL

Jessica Rodríguez 
ofereix una xerrada 
d'esport femení
Entorn del 8-M, Can Jonch acolli-
rà  dissabte (11 h) una xerrada a 
càrrec de la futbolista professi-
onal Jessica Rodríguez Barcojo 
que porta per títol Esport femení 
i professionalització, una qüestió 
de dignitat. Rodríguez (Barcelona, 
1988) és exjugadora de l'Espa-
nyol, del Club Esportiu Europa i 
del Club Esportiu Sant Gabriel, en-
tre altres equips. Cap al 2013 es va 
instal·lar al Japó, a la regió d'Hac-
hinohe, per entrenar joves –tant 
nois com noies– i impulsar l'afició 
del futbol a escoles i universitats. 
La trobada està organitzada per 
Sorotopia, l'Associació Feminista 
de Granollers. Per participar, cal 
inscriure's gratuïtament a l'adre-
ça de correu electrònic soroto-
pia@gmail.com. 

FUTBOL

Santi Ribot, del CTG, 
repeteix a l'europeu
Santi Ribot, del Club Triatló Gra-
nollers (CTG), s'ha classificat per 
vuitena vegada per disputar l'eu-
ropeu de duatló de carretera que 
tindrà lloc dissabte a Punta Um-
bría (Olva). "L'objectiu és entrar 
en el top-10 novament", relata 
Ribot, qui el 2019 ja es va fer amb 
el novè lloc en l'europeu, celebrat 
a Târgu Mures (Romania). 

DUATLÓ

altre dels factors claus per poder 
guanyar diumenge. "Necessitem 
que s'ompli el Palau i que el pú-
blic vagi amb nosaltres", dema-
na Prelchi, "perquè nosaltres ho 

donarem tot a la pista". 
Dimecres al vespre, [durant el 

tancament d'aquesta edició], el 
KH-7 rebia a casa el Liberbank 
Gijón en el transcurs de la lliga 
Guerreras Iberdrola, "l'equip 
que millor porta el tempo", se-
gons l'entrenador. Ara, les grano-
llerines lluiten per treure el cap 
a la part alta de la classificació a 
Divisió d'Honor Femenina.  a.j.
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L'equip absolut 
femení de wa-
terpolo del Club 
Natació Grano-
llers (CNG) com-
peteix a la Lliga 

Catalana Absoluta de Primera 
Divisió Femenina –al grup B– i 
està format per noies d'entre 17 i 
42 anys, una franja d'edat àmplia 
que "aporta perspectives dife-
rents i enriqueix el conjunt", diu 
Berta Serra, una de les 16 joves 
que formen l'equip tripulat per 
l'entrenador Eloi Llisorgas, qui 
aquesta temporada 2019-2020 ha 
aterrat al club granollerí. "A vega-
des, quan explico a algú que no 
és del meu entorn que jugo a 
waterpolo, se sorprèn", confes-
sa la jugadora. Llisorgas, enginyer 
de professió, és entrenador al CNG 
i membre de la coordinació dels 
equips femenins del club grano-
llerí, una secció que des de fa més 
de tres anys treballa per fomentar 
la pràctica femenina de waterpolo, 
amb línies de treball com el desen-
volupament d'una planificació es-
portiva, l'establiment de models de 

La secció de waterpolo femení del 
CNG treballa per un esport igualitari

WATERPOLO  EL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS (CNG) COMPTA AMB TRES EQUIPS FEMENINS D'AQUEST ESPORT, L'ALEVÍ, EL CADET I L'ABSOLUT

FOTO DE FAMÍLIA  Setze jugadores formen l'equip absolut femení del CNG, entrenat pel tècnic Eloi Llisorgas

cng

joc segons les categories –a més de 
l'absolut, el CNG també té equips 
femenins aleví i cadet–, la plani-
ficació de les reunions mensuals 
de l'equip tècnic –format pel ma-
teix Llisorgas, Núria Riaño com a 
entrenadora de l'aleví –qui també 
és jugadora de l'absolut femení– i 
Antonio Lirio com a tècnic del ca-
det–, l'organització de tornejos fe-

menins i l'oferiment de formacions 
a les famílies i classes magistrals a 
les jugadores. Llisorgas compagina 
la coordinació amb el fet de ser ju-
gador d'un conjunt de màsters al 
Club Natació Premià, entitat on va 
ser jugador de Primera Nacional, 
delegat i entrenador de les cate-
gories infantil, aleví i cadet. "Sé de 
què és capaç l'absolut femení", 

destaca Llisorgas, qui al setembre 
assumia el repte d'entrenar un ab-
solut, i, a més, femení; un conjunt 
que ha viscut darrerament la reno-
vació de sis jugadores. "Ara som 
un equip cohesionat", comenta 
Serra, qui fa set temporades que 
practica waterpolo al CNG –abans 
era nedadora i entrenadora de 
natació– i alterna la professió de 

fisioteràpia amb els entrenaments 
dilluns, dimarts, dijous i divendres 
de 20.30 a 22.30 h. "M'ho prenc 
com una manera de desconnec-
tar", afegeix Serra, jugadora de la 
posició 1. Amb ella i Riaño, Ainara 
Aribau, Diana Roca, Txell Burgos, 
Marina Rísquez, Carla López, Carla 
Abolí, Emma Carreras, Mireia Aca-
cio, Laia Acosta, Cristina Fuentes i 
Isamar Rodríguez integren l'equip 
absolut femení. La primera vega-
da que el waterpolo femení va ser 
esport olímpic va ser el 2000 a les 
Olimpíades de Sidney (Austràlia); 
el waterpolo masculí és esport 
olímpic des del 1900.  "A poc a poc, 
es va treballant en pro de l'es-
port femení", explica Serra, "però 
cal seguir fent passes endavant 
en termes de difusió", conclou la 
jugadora.  a.j.

Miguel Luque, nascut a Granollers 
i resident a Parets del Vallès, ha 
competit en els darrers cinc Jocs 
Paralímpics, i en dos d'ells es va 
proclamar guanyador de la me-
dalla d'or, concretament a Sidney 
(Austràlia) el 2000, en 50 metres 
de braça, i a Atenes (Grècia) el 
2004. A Pequín (2008), Londres 
(2012) i Rio de Janeiro (2016) va 
aconseguir segones i terceres me-
dalles. L'esforç constant del neda-
dor del Club Natació Granollers 
(CNG) i de l'equip que l'acompa-
nya i l'assessora –integrat per 
l'entrenador Joan Serra, la nutri-
cionista Amaia Bilbao, el psicòleg 
esportiu Marc Vila, l'entrenadora 
personal Alícia Rodríguez i la fisi-
oterapeuta Berta Serra– ha anat 
donant fruits els darrers anys, i la 
perseverança de qui vol continuar 
fent-se amb fites mundials manté 
a Luque en la lluita contra el cro-
nòmetre. 

Miguel Luque perseguirà la mínima al 
Trofeu Internacional i a l'estatal absolut

NATACIÓ ADAPTADA  EL NEDADOR DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS ASPIRA A DISPUTAR EL CAMPIONAT EUROPEU I ELS JOCS PARALÍMPICS DE TÒQUIO D'AQUEST ESTIU

ENTRENAMENT  El tècnic Joan Serra treballant amb Miguel Luque

m.l.
El cap de setmana, el paretà 

competirà al Trofeu Internacional 
de Natació Adaptada, una compe-
tició que es durà a terme al Club 
Natació Barcelona (CNB) i que li 
donaria el passaport –juntament 
amb el Campionat estatal absolut 
del 21 i 22 de març que se cele-
brarà al Centre Esportiu M86, a 
Madrid– per poder disputar el 
Campionat d'Europa i els Jocs 
Paralímpics de Tòquio d'aquest 
estiu, sempre que aconseguís la 
marca mínima; un objectiu per-
seguit a cada entrenament i difí-
cil d'assolir, tot i estar tan sols a 
menys d'un segon de distància. 

Darrerament, Luque ha acon-
seguit arribar a fer 100 metres 
de braça en 1 minut, 55 segons 
i 8 dècimes; i la marca mínima  
–establerta en funció del rànquing 
mundial de l'any anterior– és d'1 
minut i 55 segons. Per baixar 8 
dècimes de segon, el nedador pa-

ralímpic ha de basar l'alimentació, 
sobretot, en hidrats de carboni, 
proteïna i fruita; aliments que 
constitueixen una dieta saluda-

ble habitual però que en el seu 
cas prenen major importància. 
"També és important que des-
cansi bé", reconeix Luque, qui 

afirma dormir diàriament entre 
8 i 9 hores "per rendir el millor 
possible". El granollerí també 
considera que no pot faltar a cap 
dels entrenaments i que ha de ser 
"molt constant". De fet, Luque 
entrena cada matí de 9.30 a 13 h, 
aproximadament, i algunes tardes, 
concretament les de dilluns, di-
mecres i divendres, quan torna a 
la piscina de 15.30 a 18 h. Fora de 
l'aigua, dimarts i dijous fa peses, i 
dilluns i dimecres realitza un con-
trol que l'ajuda a tenir una bona 
posició des de la qual seguir en-
trenant. "A més, també faig ioga 
per relaxar-me i focalitzar-me 
en el que m'he de concentrar 
quan competeixo", afegeix el pa-
ralímpic. 

Al llarg dels anys, els reconei-
xements no han parat de mani-
festar-se; l'any 2012, Parets del 
Vallès li va dedicar la piscina muni-
cipal, que va passar a dir-se Piscina 
Municipal Miguel Luque. "El que 
passa a les xarxes socials és se-
cundari", expressa Luque, qui afe-
geix que diàriament es recolza en 
un cercle de vincles reduït: la seva 
mare, el seu fill de 17 anys i alguns 
amics.  aïda jiménez

Lliga Absoluta

L'absolut femení del CNG jugarà avui, 
dijous (20.45 h), a les instal·lacions del 
CNG, contra l'equip B del Santa Eulàlia 
(Club Natació L'Hospitalet). "Serà un 
partit molt igualat", destaca l'entrena-
dor, qui veu en l'actitud de les jugadores 
un fet determinant per guanyar el partit.

AVUI, DIJOUS, CONTRA 
EL SANTA EULÀLIA B
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GRANOLLERS. El pavelló munici-
pal d'El Parquet acollirà el cap 
de setmana –dissabte de 8.30 a 
21.30 h, amb un descans de 13 a 
15 h, i diumenge al matí, de 8.30 
a 14 h– la 12a edició del Trofeu 
Ciutat de Granollers de patinatge 
artístic, una cita organitzada un 
cop l'any pel Club Patinatge Artís-
tic Granollers conjuntament amb 
l'Ajuntament que comptarà amb 
la participació de 200 patinadors 
provinents de 8 clubs –el grano-
llerí, el Club Patí Gramenet (de 
Santa Coloma de Gramenet), el 
Club Patinatge Artístic Premià (de 
Premià de Mar), el Club Patinatge 
Artístic Badalona, el Club de Pati-
natge Artístic (CPA) Diadema Cor-
bera (de Corbera de Llobregat), el 
Club Patinatge Artístic de Sant Vi-
cenç de Montalt, el Club Patinatge 
Artístic (CPA) de Santa Perpètua 
de Mogoda i el Club Patinatge Ar-
tístic Laietà (de Mataró). 

Al Trofeu Ciutat de Granollers 
competiran infants i joves des 
dels 3 anys i fins als 24, en moda-
litat lliure –el vessant que treballa 
el Club Patinatge Artístic Grano-

c.p.a.g.

PATINATGE ARTÍSTIC  COMPETIRAN JOVES FINS ALS 24 ANYS PROVINENTS DE VUIT CLUBS

La 12a edició del Trofeu Ciutat 
de Granollers rebrà 200 patinadors

Res és suficient per frenar el 
CBG-Blockchain BCN-AP, el con-
junt que segueix encapçalant, en 
solitari, el grup 1 de Copa Catalu-
nya; un lideratge que fa setmanes 
que perdura i que a cada disputa es 
manté. Ara, els homes tripulats per 
Ricard Ventura gaudeixen de 33 

r.v.

BÀSQUET |  Copa Catalunya  ELS GRANOLLERINS LIDEREN, EN SOLITARI, LA CLASSIFICACIÓ

Un CBG desenfrenat i imparable 
s'enfrontarà al Club Bàsquet Salt

VUITÈ TRIOMF Consecutiu del CBG, en una ratxa arrasadora 

punts. Diumenge (17 h), el sènior 
masculí mesurarà el conjunt Mul-
ticapacitats Club Bàsquet (CB) Salt, 
un equip "difícil d'enfrontar-se 
perquè estan a la part baixa de 
la classificació –ocupen el 12è 
lloc de 14 possibles– i buscaran 
sortir-ne", relata Carles Homs, ju-

gador del CBG, qui considera que 
després de les vuit victòries con-
secutives de l'equip granollerí, el 
conjunt "se sent molt animat per 
sumar més, veure la final més a 
prop i poder lluitar així per l'as-
cens", afegeix l'ala-pivot. La dar-
rera victòria arribava diumenge al 
pavelló del carrer Girona contra el 
Círcol Cotonifici Badalona en la di-
novena jornada de la lliga, un partit 
que va finalitzar 71 a 69 i que va ser 
altament disputat perquè la distàn-
cia entre els dos conjunts –malgrat 
que el CBG anava per davant gran 
part del partit– es retallava cons-
tantment. Tant és així que el triomf 
va arribar quan faltaven 1,8 segons 
per finalitzar el matx. "Va ser una 
victòria molt treballada, sabíem 
que era un equip molt compli-
cat", comenta Ventura, qui pen-
sa en les dificultats que posaran 
quatre jugadors del Salt, entre ells, 
l'exjugador del FC Barcelona Lamin 
Sima. "Tot i això, anem amb la 
moral de ser líders".  a.j.

PREMIS  LA NIT DE L'ESPORT VA COMPTAR AMB 450 ASSISTENTS

Cecilia Jiménez i Agustí 
Pericas, millors esportistes

Les Franqueses acollirà diumenge 
una nova edició de la Copa Catalana 
Internacional de BTT –Memorial 
Toni Costa– que enguany arriba a la 
18a edició. La cita es desenvoluparà 
en un circuit de 6 quilòmetres i 30 
metres al voltant del Turó de Can 
Bertran, amb sortida i arribada a la 
Zona Esportiva de Corró d'Amunt. 
Josep Mauri, president del Club Ci-
clista Corró d'Amunt –una de les 
entitats organitzadores, conjunta-
ment amb l'Ajuntament, el Patro-
nat Municipal d'Esports (PME) i 

l'empresa Ocisport–, celebrava que 
la finca, de propietat privada, hagi 
estat cedida per a la celebració de la 
cursa. "Aquest any s'ha fet algun 
canvi en el recorregut; alguns 
dels corriols són diferents, amb 
el propòsit de fer-ho més atrac-
tiu i variat", relatava Mauri dime-
cres de la setmana passada a la pre-
sentació del pas de la Copa Catalana 
Internacional de BTT pel municipi 
franquesí, que es va celebrar a la 
sala polivalent de la Zona Esportiva 
de Corró d'Amunt.  a.j.

La Copa Catalana BTT de 
Corró, al Turó de Can Bertran 

L'EC agafa oxigen 
abans de mesurar 
el Cerdanyola FC

L'Atlètic del Vallès, 
diumenge, contra 
el CE Lliçà d'Amunt

L'Esport Club (EC) jugarà diu-
menge (12 h) contra el Cerda-
nyola del Vallès FC a domicili, un 
matx que els granollerins afron-
ten després d'haver agafat oxigen 
diumenge quan van guanyar 5 a 4 
contra la UE Figueres. "Esperem 
mantenir aquesta bona dinàmi-
ca de resultats i allargar-la una 
mica", relata Oriol Molins, un dels 
capitans de l'EC. "El joc del Cer-
danyola és intents, molt directe, 
i bastant dur", alerta el jugador.  

L'Atlètic del Vallès (AV) se situa 
a la taula en 15a posició, amb 
18 punts, de 18 llocs possibles. 
Diumenge (16 h) s'enfrontarà 
contra el CE Lliçà d'Amunt, actu-
al vuitè classificat amb 34 punts. 
Si bé durant la 21a jornada de la 
lliga l'AV es va imposar a domici-
li al CF Montmeló UE, diumenge, 
els homes de Pablo Salvador van 
caure a casa contra el conjunt CF 
Vilanova del Vallès amb un fatídic 
marcador de 7 a 1.  

FUTBOL | Tercera Divisió Tercera Catalana

LES FRANQUESES. Divendres, l'Ho-
tel Ciutat de Granollers va acollir 
la 24a edició de la Nit de l'Esport, 
una cita que premia els millors 
esportistes del 2019 del municipi. 
Agustí Pericas, del Club Natació 
Terrassa, i Cecilia Jiménez, del 
Club Natació (CN) Les Franqueses, 
es van endur el guardó a millors 
esportistes amateurs. La gala d'en-
guany, organitzada una vegada 
més pel Patronat Municipal d'Es-
ports (PME) amb el suport dels 
clubs, va comptar amb 90 nomi-
nats, uns 450 assistents al sopar i la 
presència del periodista granollerí 
de TV3 Jordi Sanuy. Els premiats 
en categoria promoció van ser Pol 
Guillén, del Club Atletisme Canove-
lles, i Vinyet Domènech, del CN Les 
Franqueses. Gerard Domingo, del 
Club Balonmano Granollers (BMG), 
i Clàudia Julià, del Club Natació Gra-
nollers (CNG), van ser guardonats 
com a millors esportistes en for-

mació. Carla Pey, del Club Patinat-
ge Artístic (CPA) Les Franqueses 
va declarar-se millor entrenadora 
del 2019. Pel que fa als premis de 
conjunts, l'equip infantil A del Club 
Futbol (CF) Les Franqueses i l'aleví 
del CN Les Franqueses van ser re-
coneguts com a millors equips. 

n La sala Francesc Tarafa acollirà di-
jous 12 de març (20 h) la Festa de l'Es-
port de Granollers-Esport femení, una 
trobada que servirà per premiar els 
millors esportistes de la ciutat del 2019 
de categories sènior i promesa. A més, 
també es donarà el Premi a l'Esporti-
vitat Joan Creus i es faran reconeixe-
ments especials.

DIJOUS 12 DE MARÇ, 
FESTA DE L'ESPORT  
A GRANOLLERS

TROFEU Ciutat de Granollers 

llers– i s'inclouran totes 
les categories existents, 
des d'iniciació F fins a 
iniciació A, passant per 
certificat, i des d'alevina 
fins a sènior, tant provin-
cials com estatals. 

Cada categoria comp-
tarà amb un podi que 
premiarà les tres pri-
meres posicions. Del 
Club Patinatge Artístic 
Granollers participaran 
uns 70 patinadors apro-
ximadament, dels quals 
només cinc són nens i la 
resta, nenes. "Desgra-
ciadament, aquesta 
desigualtat continua 
existint", comenta Mari-
na Molina, presidenta de 
l'entitat granollerina. La 
responsable de l'organit-
zació del Trofeu assegu-
ra que "amb el pas dels 
anys hem aconseguit tenir per 
la mà la logística de l'esdeveni-
ment", relata Molina. 

El Club Patinatge Artístic Gra-
nollers s'encarregarà, amb la par-

ticipació de voluntaris, del servei 
de bar que hi haurà disponible a 
El Parquet durant el transcurs de 
la competició. L'entrada per assis-
tir a la competició és gratuïta. 
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CULTURA
Les dones al cinemaVisita a 'El Mapa de l'Imperi'
El centre cívic Can Gili dedicarà els dimarts, entre 
el 10 i el 24 de març (19 h), al taller Les dones 
en l'imaginari del cinema, en què es repassarà 
la història de la dona a través del cinema 
i les càrregues ideològiques de les imatges.

Diumenge (11 h), l'artista Marta Bisbal oferirà una visita
comentada a la seva exposició El Mapa de l'Imperi, que es pot veure 
a l'Espai d'Arts de Roca Umbert �ins aquest mateix diumenge. 
El projecte indaga en el procés de realitzar una sèrie d'acions 
dins d'un fragment d'un mapa de Granollers ampliat a escala 1:1.

COMIDA LATINA Y ESPAÑOLA
MENÚ DE LUNES A SÁBADO

POLLO 
A L’AST 
CADA DIA

Teléfonos de información: 634 73 23 19 - 640 87 12 15
Passeig de la Muntanya, 17 · Granollers

El festival Fem-
Pop, que diven-
dres torna a Roca 
Umbert, té dos 
gens indispen-
sables en el seu 

ADN: l'única presència femenina 
sobre l'escenari –i, sovint, darre-
ra–, i un gust exquisit en la progra-
mació. Ambdues característiques 
combinades permeten un cartell 
únic, amb tres veus novelles de 
l'escena independent internaci-
onal. En aquesta edició, la tria ha 
començat per la barcelonina Ra-
quel Lúa, per seguir, a l'altra ban-
da de l'oceà, per la canadenca Ju-
lie Arsenault i la nord-americana 
Anna Tivel. 

 Així, el festival en clau de gè-
nere –que ja l'any passat centrava 
la programació del 8-M a Grano-
llers– atorga l'oportunitat d'es-
coltar algunes de les cantautores 
més prometedores no només del 
país, sinó d'arreu del món, gràcies 
al seu programador Liven Scheer-
linck, que juntament amb Mabel 
Alonso van idear el certamen.

Amb el lema El festival que no 
vol existir, el FemPop neix el 2013 
de la mà de la promotora Son 
Canciones per revertir la poca 
presència de la dona sobre els es-
cenaris catalans i visibilitzar les 
creadores. Ja fa dos anys que Gra-
nollers és, juntament amb Barce-
lona, Malgrat de Mar i Rubí –entre 
altres municipis– un dels seus 
punts d'aturada. De fet, Roca Um-
bert i els seus racons únics lliguen 
perfectament amb la �iloso�ia del 
festival, que vol portar la música a 
espais inusuals, i fer-ho en un for-
mat íntim.

S'hi podrà escoltar l'americana Anna Tivel, la canadenca Julie Arsenault i la catalana Raquel Lúa

social per a la inclusió d'artistes de 
barris desfavorits, basat en l'acom-
panyament artístic de joves músics 
al Taller de Músics, d'on surt Ra-
quel Lúa, guanyadora del concurs 
de cantautors d'Horta-Guinardó i 
a l'Estrena't. Aquesta jove promesa 
va autoediar el seu primer treball fa 
dos anys, amb melodies que van del 
�lamenc a la bossa nova. m. eras

MÚSICA EL FESTIVAL 100% FEMENÍ PROPOSA TRES ACTUACIONS DE PETIT FORMAT PER REIVINDICAR LA DONA ALS ESCENARIS

FemPop tornarà a omplir de veus 
de dones els racons de Roca Umbert

Projectes artístics 
sobre el 8-M 
al Centre Vallès i 
al cívic de Can Gili

L'Escola de Rock 
dedica la tarda a 
les grans dives 
del segle XX i XXI

El Centre Vallès acollirà des de diu-
menge i fins al 30 d'abril la instal-
lació artística de caràcter col·lectiu 
Fil a fil: resseguint el fil de la histò-
ria de les dones, sobre històries de 
vida de dones de diverses genera-
cions amb l'objectiu de visualitzar 
els elements comuns de desigual-
tats. També el grup de dones del 
centre cívic Can Gili estan prepa-
rant la proposta Silencis trencats, 
un projecte artístic que busca, a 
través de l'acció, donar veu i poder 
a les dones grans que han estat si-
lenciades per la societat.

Lady Gaga, Britney Spears, Cher, 
Rihanna i Madonna són algunes 
de les protagonistes de l'Escola de 
Rock Festival que dissabte obrirà 
portes a la sala Nau B1 de Roca 
Umbert. Durant tres hores, tota 
la família podrà gaudir d'una ex-
periència musical que anirà més 
enllà d'un concert i que inclourà 
les polseres del festival a l'entra-
da, tallers de tatuatges, maquillat-
ge, xapes i discjòqueis perquè els 
més petits puguin fer-se a la idea 
de com és un festival de música. El 
plat fort arribarà amb la banda Di-
vas, que farà un recorregut per les 
millors cançons i èxits de les grans 
dives del pop i el rock dels segles 
XX i XXI, i que posarà punt i �inal 
a la festa a les 19 h. La proposta 
familiar d'aquesta temporada a la 
Nau B1 vol, doncs, sumar-se tam-
bé a la commemoració del 8-M 
amb un concert en què les dones 
artistes portaran la veu cantant.

També serà una manera d'anar 
obrint boca de cara al festival fa-
miliar per excel·lència a Roca Um-
bert, el Minibeat, que enguany es 
farà el 10 de maig. 

FAMILIAR

      ANNA TIVEL
La cantant de Portland (Oregon, EUA) 

arriba per primera vegada a Catalunya, 
tot i que la seva veu és una de les més 

prometedores de l'escena actual, i que 
ja compta amb el seu quart disc, The 

Question, una joia de l'indie folk. El 2019 
va sortir a les llistes de millors músics a 

Paste i Rolling Stone.

       RAQUEL LÚA
La jove cantant de Barcelona és el 

tercer diamant del festival, 
en aquest cas sortit del planter 

d'estrelles del Taller de Músics. Però 
malgrat les moltes comparacions 

amb Sílvia Pérez Cruz i Rosalía, Lúa 
brilla amb llum pròpia i així ho 

demostrarà a Roca Umbert.

        JULIE ARSENAULT
La cantant de Toronto (Canadà) és 
un dels secrets més ben guardats de 
l'escena independent internacional. 
Porta més de cinc anys compartint les 
seves delicioses melodies pop per a 
les oïdes més gourmets i, fi nalment, 
creua l'Atlàntic per participar en el seu 
primer concert en terres europees.

Dv 6 de març, 22 h
Roca Umbert. 12 euros (6 SecretJove)

19%
Aquest és el ridícul percentatge de 
dones que van tocar l'any passat als 
grans festivals de l'Estat espanyol. 
Aquesta dada, tot i la voluntat en 
els darrers anys per revertir-la, 
segueix palesant la gran desigualtat 
que regna en el món de la música, i 
com de necessàries són iniciatives 
com el FemPop.

La responsable del festival, Ma-
bel Alonso, insisteix any rere any 
en la poca presència de les dones 
tant a sobre com darrere dels es-
cenaris –on encara és més escas-
sa–, per la qual cosa assegurava 
que a l'hora de la contractació es 
té la paritat molt present.

L'impuls de Cabal Musical
A banda del compromís amb la 
igualtat de gènere, enguany el Fem-
Pop també dona suport a Cabal 
Musical, un projecte d'innovació 

Ds 7 de març, 16.30 h
Nau B1. Roca Umbert. 8 euros
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POPULAR  LA SESSIÓ DE DIJOUS 19 DE MARÇ SERÀ CONDUÏDA PER LA PERIODISTA ESTER PLANA

Una jornada reflexionarà sobre 
estereotips a la cultura popular

La Troca de Roca 
Umbert acolli-
rà una jornada 
professional que 
porta per títol Ge-
gantes i diables-

ses: trencant estereotips sexistes en 
la cultura popular, una sessió que 
tindrà lloc dijous 19 de març de 
9.30 a 14 h i que tractarà les de-
sigualtats de gènere en la cultura 
popular. L'objectiu de la trobada 
és reflexionar sobre els estereotips 
sexistes, presentar casos de bones 
pràctiques i dibuixar de quins ins-
truments es disposa per promoure 
i fomentar la igualtat de gènere i 
la protecció del patrimoni cultural 
i etnològic. La jornada va especi-
alment dirigida a personal tècnic 
dels àmbits de cultura, festes, jo-
ventut, ciutadania i participació, i 
també a juntes directives i perso-
nes associades a entitats culturals. 

La matinal serà conduïda per la 
periodista Ester Plana, i comptarà 
amb les antropòlogues Dolores 
Juliano, Lídia Montesinos i Joana 

Martínez, a més de la sociòloga 
Carla Alsina. La sessió s'estruc-
turarà en dues taules rodones 
on hi haurà representació d'ad-
ministracions públiques i també 
d'entitats i col·lectius, i es revi-
saran casos vinculats a la Patum 
de Berga, l'Aquelarre de Cervera, 
la festa major del barri barceloní 
de Poble-sec i del món casteller. 
La jornada requereix inscripció 
prèvia, i es pot formalitzar al web 
rocaumbert.com.  

arxiu

LA GRALLA

Feminisme i rap es donen la mà
L'equipament juvenil del Gra va acollir dissabte a la nit un concert del duet 
madrileny El No de las Niñas, format per Seli Ka i Súa, que van cantar en el 
marc del cicle Dnit i de les activitats programades per al Dia Internacional 
de les Dones. La proposta de rap feminista va anar acompanyada del  
discjòquei Zunet, qui va aportar bases musicals a lletres reivindicatives.

xavier solanas

MÚSICA  EL DUET EL NO DE LAS NIÑAS VA ACTUAR AL GRA

'Mostra el teu talent!' al Gra
Divendres (19 h), deu joves actuaran en una nova edició del concurs 
Mostra el teu talent!, la trobada anual que tindrà lloc al Gra i que té per 
objectiu potenciar i donar visibilitat a les habilitats artístiques dels jo-
ves de la ciutat i la comarca. El mag Toni Vega conduirà el concurs, i la 
ballarina Agnès Sales, l'actor Marc Picazo i la cantant i guanyadora de la 
darrera edició del concurs, Andrea Guitard, formaran el jurat. 

Més activitats

Roca Umbert –el Centre d'Arts del 
Moviment (CAM)– també acollirà el 
Laboratori de Dansa de Gènere que 
impartirà Antonella d'Ascenzi sota el 
títol de Dones que habiten cossos. 
Serà el 14 i 15 de març, de 10 a 14 h, i 
pretén sensibilitzar sobre temes de 
gènere a partir de la dansa i el teatre. 
Les disciplines artístiques esdevindran 
eines per aprofundir una consciència 
de gènere, així com per individualitzar 
patrons de la cultura patriarcal i ana-
litzar l'estructura sexista de l'entorn 
quotidià. El taller, per al qual cal ins-
criure's al web www.rocaumbert.com/
moviment, està dirigit a dones de totes 
les edats. A més, per participar-hi no 
cal experiència prèvia en dansa.

DANSA PER PRENDRE 
CONSCIÈNCIA DELS 
PATRONS SEXISTES
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GRANOLLERS. El pianista menor-
quí Marco Mezquida torna diven-
dres (22 h) al Casino en el marc 
del 30è aniversari del Jazz Gra-
nollers Festival acompanyat de la 
JazzGranollers Ensemble després 
d'haver-hi actuat tres anys con-
secutius amb projectes propis. De 
fet, Mezquida actuarà divendres 
com a artista convidat per la for-
mació granollerina, en un dels re-
citals més esperats del certamen. 
Conjuntament, interpretaran una 
selecció de composicions del pi-
anista, arranjades expressament 
per a l'ocasió i orquestrades pel 
compositor i guitarrista Joan 
Sanmartí, qui, a més, dirigirà el 
concert. Mezquida ha escrit una 
obra que es podrà escoltar, per 
primera vegada, divendres, inter-
pretada pel mateix pianista com a 
músic solista. Al llarg del concert, 
l'acompanyaran Fernando Brox a 
la flauta, Raül Pérez a l'oboè, Mar-
cel·lí Bayer als saxos i clarinets, 
Pau Domènech als clarinets i a la 
flauta, Edurne Arizu a l'acordió, 
Jaime del Blanco i Lluna Aragon 
al violí, Irene Arüello a la viola, 
Lito Iglesias al violoncel, Marc 
Cuevas al contrabaix i Joan Vidal 
a la bateria. Mezquida –llicenciat 
per l'Escola Superior de Música 
de Catalunya (ESMUC) el 2009– 
ha estat escollit Músic de l'Any 
per l'Associació de Músics de Jazz 
i Música Moderna de Catalunya 
fins a quatre vegades, i ha rebut 

xavier solanas

MÚSICA  EL PIANISTA MENORQUÍ ACTUARÀ DIVENDRES EN LA 30a EDICIÓ DEL FESTIVAL DE JAZZ

Marco Mezquida i l'Ensemble 
arriben per conquerir el Casino

Aniversari jazzístic amb la Big Band
La Big Band de Granollers, dirigida per Martí Ventura, va oferir diumenge 
el concert Quin festival! per celebrar els 30 anys de trajectòria del Jazz 
Granollers Festival. Van sonar peces arranjades pels mateixos intèrprets, 
com Dallas, editada per Àlex Martínez i estrenada el 2014.

el Premi Ciutat de Barcelona 2020 
pel seu darrer disc, Chicuelo, que 
se suma a una llarga llista de 50 
treballs gravats, dels quals una 
vintena els ha liderat o coliderat. 
Mezquida, amb tan sols 32 anys 
d'edat, ha actuat en festivals de 
jazz de més de 35 països d'Euro-
pa, Àsia, Amèrica i Àfrica. 

A més, el pianista ha pujat a es-
cenaris i ha gravat conjuntament 
amb músics de la talla de Lee Ko-
nitz, Dave Liebman, Carme Canela, 
Eliot Zigmund i Perico Sambeat. 
Entre els seus mèrits també es 

troben quatre composicions te-
atrals, dues d'elles per al Teatre 
Lliure de Barcelona i una per a la 
companyia T de Teatre. 

A més de ser compositor i intèr-
pret, el pianista també és profes-
sor al Conservatori Superior del 
Liceu i al Taller de Músics, ambdós 
centres a Barcelona. El 2015, Mez-
quida ja rebia el premi Altaveu, 
conjuntament amb Serrat.  a.j.

Els Amics de l'Òpera 
de Sabadell portaran el 
clàssic 'La Traviata' al TAG
La coneguda òpera La Traviata 
aterrarà diumenge (18 h) al Tea-
tre Auditori de Granollers (TAG), 
de la mà d'Amics de l'Òpera de Sa-
badell. L'obra de Giuseppe Verdi 
(1813-1901), basada en la novel-
la La Dama de les Camèlies d'Ale-
xandre Dumas, explica la història 
de Violeta, una cortesana famosa 
a París (França), qui ho abandona 
tot per marxar amb Alfredo, de qui 
està enamorada. A partir d'aquest 
moment, es desencadena una sè-
rie de dificultats fins arribar a la 
mort de Violeta, malalta de tuber-
culosi. L'òpera esdevé una exalta-

LA PEÇA DE VERDI TRACTA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE AL S.XIX

CRÍTICA MUSICAL  CICLE CARLES RIERA DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Àlex Garrobé fa un recital comunicatiu 
d'alt nivell en la interpretació
Divendres la Sala petita del TAG 
es va omplir gairebé fins dalt per 
al recital La guitarra mediterrània 
ofert pel reconegut músic barcelo-
ní Àlex Garrobé. El concert forma-
va part del cicle Carles Riera, en el 
qual l’Escola Municipal de Música 
programa concerts de cambra per 
oferir una formació més completa 
als estudiants. És per això que s’hi 
ofereixen dues sessions: la prime-
ra, dirigida a un públic infantil, no 
va estar mancada d’interès ja que 
Garrobé va demostrar ser un bon 
comunicador apuntant algunes 
idees bàsiques per a comprendre 
millor la música que es podria es-
coltar al concert. Aquesta voluntat 

comunicativa del músic es va po-
der confirmar durant la segona 
sessió, adreçada ja a un públic 
general, ja que abans de cada peça 
l’intèrpret exposava de nou alguns 
conceptes clau per a l’audició. Les 
explicacions breus i senzilles van 
permetre al públic gaudir encara 
més de la música i de l’elegància 
en la seva interpretació. Garrobé 
semblava dansar amb la guitarra i 
la seva gestualitat i l’actitud amb 
què tocava reforçaven encara més 
el missatge de la música. 

El concert va començar amb 
la Suite Platero y yo de Sainz de 
la Maza que evoca passatges del 
conegut llibre de Juan Ramón 

Jiménez. Garrobé es va encarre-
gar abans de la interpretació de 
remarcar els recursos descriptius 
principals utilitzats pel composi-
tor, i va facilitar així una audició 
molt més evocadora. La següent 
peça va ser Y el canto se hizo vue-
lo de Marco Smaili, una peça més 
abstracta i molt delicada, obra 
d’un compositor actual. Final-
ment, Garrobé va recórrer a una 
obra més antiga, la Suite Elégia-
que de Ferran Sor, que va ser molt 
ben contextualitzada en l’estètica 
del Romanticisme de principis del 
segle XIX. Un final de concert en-
certat amb la més emotiva de les 
peces.  oriol padró

Cap de setmana de 
tallers instrumentals
El cap de setmana, l'escola Amics 
de la Unió i l'Escola Municipal de 
Música de Llinars duran a terme 
les Trobades instrumentals amb 
80 alumnes. Els tallers culminaran 
amb un concert diumenge (13 h). 

El folk d'Ivan Campo, a Can 60
La banda Ivan Campo portarà el seu folk acústic, avui, dijous (21.30 h), 
a Can 60. La formació de pop britànic evoca a les seves lletres imatges 
de pel·lícules de directors com Alfred Hitchcock i Wes Anderson, per 
desplegar històries complexes. Can 60 rebrà la guitarra esquerdada i les 
melodies de piano d'aquests músics, que han compartit escenari amb 
Nick Harper, Sea of Bees i Shack, entre altres artistes. 

Concert de gospel a 
Santa Maria de Llerona
L'Associació d'Intercanvis Socials 
i Culturals de les Franqueses or-
ganitza un concert a càrrec d'Ar-
gentona Cor de Gospel que tindrà 
lloc dissabte (19 h) a l'església de 
Santa Maria de Llerona. 

Concerts rocieros en el Dia d'Andalusia
El Centre Cultural de Bellavista va acollir, dissabte, el Dia d'Andalusia, 
organitzat per l'Hermandad Rociera de Bellavista. La celebració va  
comptar amb les actuacions del Coro Amigas de Lliçà d'Amunt, el Coro 
Rociero Alborada de Parets del Vallès, el cor Aires del Sur, el Coro Rociero 
La Madrugá de Bellavista i Bailes Flamencos de Can Bassa. 

xavier solanas

POPULAR  EL BARRI DE BELLAVISTA VA ACOLLIR LA CELEBRACIÓ

Dv 6 de març, 22 h
Casino de Granollers. Preu: 15 €

Dg 8 de març, 18 h
TAG. Entrades exhaurides

ció de la vida al París del segle XIX, 
en què els protagonistes es lliuren 
als plaers materials. A més, l'òpe-
ra aborda la violència de gènere, i 
l'amor tràgic.

El muntatge arriba al TAG amb 
les entrades exhaurides. Previ a 
la representació (17 h), el públic 
podrà assistir a la presentació de 
l'obra de Marc Heilbron, inves-
tigador del departament de Mu-
sicologia del CSIC. 
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"Pels volts del Sant Jordi 2019 
vaig començar a treballar en la 
idea de fer un llibre de relats 
de ficció que parlessin de la ciu-
tat", relata Jordi Riera –escriptor 
i artista plàstic–, coordinador del 
llibre Granollers. Setze històries 
d'una ciutat, un volum que dijous 
12 de març (19 h) es presentarà 
a l'Espai Gralla i que ha comptat 
amb la participació de 16 escrip-
tors "emocionalment vinculats" 
a la ciutat i amb un treball "surre-
alista" del fotògraf Jordi Ribó per 
a la coberta del volum. "És una 
iniciativa que a la ciutat no s'ha 
fet mai", diu Riera, qui ha pres 
referències de Georges Simenon 
i Vázquez Montalbán, autors que 
permeten caminar al costat de 
personatges com Maigret pels car-
rers de París i Pepe Carvalho en els 
seus passejos per Barcelona. Tots 
els beneficis que s'obtinguin de la 
venda del llibre es destinaran a El 
Xiprer. "A Granollers. Setze histò-
ries d'una ciutat ens trobem uns 
relats que pretenen fer passar 
una bona estona", escriu Riera a 
la contraportada d'un llibre que 
parla d'uns personatges que viuen 
circumstàncies en paisatges grano-

Jordi Sedó; tots ells autors "diver-
sos, amb estils plurals, de gene-
racions diferents –van dels 30 
als 70 anys– i entre els quals hi 
ha més dones que homes", desta-
ca Riera. 

El granollerí Jordi Ribó, per a la 
fotografia de la coberta, ha pres la 
referència del pintor René Magritte 
per generar la imatge d'una noia, 
"amb un toc de misteri", segons 
Riera, que destaca al bell mig de la 
plaça de la Porxada.  a.jiménez

la tintorera

LITERATURA  JORDI RIERA HA COORDINAT L'ELABORACIÓ DEL LLIBRE 'GRANOLLERS. SETZE HISTÒRIES D'UNA CIUTAT'

llerins. Els relats –narrativament 
independents però que compar-
teixen el denominador comú que 
transcorren a Granollers– estan 
escrits per Carme Ballús, Carme 
Barbany, Lambert Botey, Eulàlia 

Canal, Cristina Garcia, Maribel Gu-
tiérrez, Ariadna Herrero, Albert Ju-
vany, Marina Martori, Jordi Masó, 
Montserrat Medalla, Santi Mon-
tagud, Miguel Ángel Ortiz, Maria 
Teresa Pous, el mateix Jordi Riera i 

Ja es coneixen els tres projectes 
de creació contemporània –d'un 
total de 27 presentats– que han 
estat seleccionats per formar part 
de la novena Mostra d'Art Urbà de 
Roca Umbert (MAU), una jornada 
que se celebrarà el 16 de maig. En-
guany, l'eix temàtic de la mostra 
és el concepte de mecanització. 
Federica Matelli, comissària in-
dependent, farà l'assessorament 

curatorial. Un dels projectes triats 
–els tres rebran una dotació eco-
nòmica de 1.500 euros per a l'ajut 
a la producció de l'obra– és Re-
voluciones por minuto, de Noemi 
Sjöberg, una sèrie de sis mecanis-
mes fotogràfics automàtics en què 
cadascun consta de dues imatges 
subjectes a un motor de rotació. 
Mechanical Spirits, de Cayetano 
Truyols, també ha estat selecci-

Tres projectes seleccionats per a la MAU
ART  LES PROPOSTES GUANYADORES FORMARAN PART DE LA MOSTA D'ART URBÀ EL 16 DE MAIG

onat per a la Mostra d'Art Urbà 
d'enguany. El projecte proposa 
materials industrials retornats a 
la fàbrica en forma de monuments 
de la mitologia otaku, presentant 
fantasmes del passat i del futur. El 
tercer és La màquina bondadosa, 
el verger mòbil de Martín Garber, 
un projecte sobre la mecanització 
en la manera de consumir, tot fent 
al·lusió al carro de supermercat. 

GUARDÓ LLIURAT PER L'OBRA 'PROSOPAGNÒSIA'

Fontcuberta i Rosado reben 
el premi a la fira ARCOmadrid
GRANOLLERS. Joan Fontcuberta  
–docent, crític, promotor d'art es-
pecialitzat en fotografia i artista 
resident i assessor a l'Espai d'Arts 
de Roca Umbert– i Pilar Rosado, 
també artista resident al centre 
granollerí, han guanyat el premi 
a la fira ARCOmadrid 2020 que 
entrega la Col·lecció BEEP d'Art 

Electrònic pel llibre Prosopag-
nòsia, exposat a la galeria Àngels 
Barcelona. L'obra presenta un 
recull d'imatges fotorrealistes de 
personalitats que no existeixen 
elaborat a partir d'una col·lecció 
de rostres a la qual s'ha aplicat un 
algoritme denominat GAN (Gene-
rative Adversarial Network). 

El mural de la Pedra 
de l'Encant, renovat

La llibreria  
L'Espolsada celebra 
13 anys d'història

El mural del conte El Desig de la 
Pedra de l'Encant, situat davant 
de la botiga Xocolates Granollers, 
serà renovat amb l'ajut d'Arian 
Botey, qui projectarà un dibuix so-
bre el qual es pintarà. L'obra, que 
ara té cinc anys de vida, va quedar 
malmesa pel temporal Gloria. 

LES FRANQUESES. La llibreria l'Es-
polsada, situada a Corró d'Avall, 
celebrava divendres 13 anys d'his- 
tòria i ho feia amb la presentació 
de Ca la Wenling, la segona i dar-
rera novel·la de l'escriptora i pe-
riodista Gemma Ruiz, qui dijous 
20 de febrer presentava el mateix 
llibre a La Gralla de Granollers. 
La presentació de l'obra també 
va comptar amb la presència de 
Marta Vives, qui va acompanyar 
l'escriptora. L'Espolsada va ambi-
entar l'espai de la llibreria en Ca 
la Wenling, una perruqueria del 
barri de Gràcia de Barcelona. 

AMB GEMMA RUIZ

jordi riera

PORTADAL'Ateneu La Tintorera comença a caminar
Una de les autores de Granollers. Setze històries d'una ciutat és la veïna 
de les Franqueses Carme Ballús, que divendres va presentar una altra de 
les seves obres, La noia de l'Adoberia, en l'estrena de l'Ateneu Popular La 
Tintorera, de Corró d'Avall. En l'acte, l'actriu Maria Manau va llegir fragments 
de l'obra i Fidel Membrive va acompanyar la presentació amb l'acordió. 

Contes de petjada granollerina



dj, 5 març 202038

TEATRE  EL MUNTATGE ATERRARÀ DIVENDRES (21 h) AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

Guillem Albà farà reflexionar 
sobre les presses amb 'Calma!'
Sol i sense paraules. Així és com 
l'artista Guillem Albà es comuni-
carà amb els espectadors a l'es-
pectacle Calma!,  un muntatge que 
va sobre la pressa, una manera 
de funcionar quotidiana i alhora 
complexa "que em toca", con-
fessa Albà, qui es valdrà de les 
tècniques del gest, els titelles, les 
ombres i la música per qüestionar 
el fet de córrer a totes hores. La 
funció, que tindrà lloc divendres 
(21 h) al Teatre Auditori de Gra-
nollers (TAG), és el sisè espectacle 
creat per l'artista, qui, a través de 
la figura del clown i les eines que 
ofereix l'humor, conduirà l'espec-
tador fins a gaudir d'una experi-
ència còmica i també poètica, que, 
tot i ser divertida, convidarà a re-
flexionar sobre la pressa. El mun-
tatge, dirigit i interpretat pel ma-
teix Albà,  qüestiona el sentit del 
viatge vital; si es vol seguir funci-
onant des de la rapidesa o si es vol 
fer quelcom per canviar-ho; si val 

la pena córrer tant i si estem fent el 
que veritablement ens omple. "Ha 
estat un procés de creació a foc 
lent", relata Albà, qui avança que 
Calma! ha portat un any de treball 
amb un equip al darrere format per 
Alícia Serrat, Marc Angelet, Andreu 
Martínez, Pep Pascual, Ariadna 
Peya, Sergio Martínez i Joan Arqué, 

TAG

ALBÀ  Es valdrà de les eines de l'humor per induir a la reflexió

a més del mateix Albà, qui procura 
treballar un teatre que arribi "al 
màxim públic possible, de cul-
tures i generacions diferents", 
comenta.  a.jiménez

Dv 6 de març, 21 h
TAG. Preu: 15 € (8, zona B)

La Lluïda va organitzar la primera  
calçotada de Palou amb el propòsit de  
dinamitzar les activitats del poble.  
El grup de joves va posar a disposició 
dels assistents 160 tiquets, que es 
van acabar dies abans de la trobada, 
diumenge al migdia a les Antigues 
Escoles. "Estem contents i també  
il·lusionats de veure com es mou 
Palou", valora el col·lectiu. Ara, els 
joves segueixen treballant en la 
recuperada festa major d'estiu.

          Èxit d'assistència 
a la primera calçotada 
de La Lluïda a Palou

xAvier solAnAs

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 5 al diumenge 8 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 5º 14º 2º 15º 3º 17º 5º

HANDBOL. DIVENDRES 6, 20.45 h
FC BARCELONA - FRAIKIN BMG
amb Aitor Compañón
DIUMENGE 8, 12.30 h
KH-7 BMG - JURO UNIREK VZV
amb Aitor Compañón i Arnau Moya
BÀSQUET. DIUMENGE 8, 17 h
MULTICAPACITATS CB SALT - CB  
GRANOLLERS
amb Guillem Raich i Arnau Moya

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

La plaça de la Porxada serà l'es-
cenari, divendres 13 de març (10 
h), per a un concert didàctic que 
comptarà amb alumnes de les es-
coles Granullarius, Ponent, Salva-
dor Espriu, Jardí i Els Quatre Vents 
–de Canovelles–, dins de la pro-
gramació del curset de sardanes 
que du a terme l'Agrupació Sarda-
nista de Granollers en el marc del 
projecte La Sardana a les Escoles. 
El concert comptarà, també, amb 
la cobla Ciutat de Granollers, qui 

s'encarregarà d'ensenyar i expli-
car els instruments als 250 alum-
nes que hi participaran, a més de 
mestres, pares i públic. El projecte, 
anomenat Sardavall, va començar 
el curs escolar 2018-2019 amb la 
participació del centre educatiu 
Granullarius i ha anat creixent. "Ja 
tenim demanda de més escoles 
que el curs vinent volen formar 
part del projecte", diu Ricard 
Saurí, president de l'Associació 
Sardanista de Granollers. 

Uns 250 alumnes seran al  
concert didàctic 'Sardavall'

POPULAR  LA TROBADA SE CELEBRARÀ DIVENDRES 13 DE MARÇ

Bellavista rebrà 
'La petita Capmany' 
amb motiu del 8-M

LES FRANQUESES. El Teatre Audi-
tori de Bellavista acollirà dissab-
te (18 h) La petita Capmany, una 
obra teatral que inclourà titelles, 
gegants, bestiari i màscares. El 
muntatge està protagonitzat per 
Maria Aurèlia, un personatge que 
fa al·lusió a la novel·lista, drama-
turga, assagista i activista feminis-
ta. L'escenificació anirà a càrrec 
de la companyia de teatre infantil 
Tanaka Teatre. 

TEATRE FAMILIAR
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Taller de pràctica filosòfica feminista
La Casa de Cultura Sant Francesc acollirà dissabte 
(19 h) el taller de pràctica filosòfica feminista Les 
dones parlen, puntades de doble tall. La trobada 
s'emmarca en el 8-M i l'organitza Sorotopia,  
la nova associació feminista de Granollers. 

El cap de setmana se celebrarà a la Garriga la novena edició de la Fira de la  
Botifarra, un esdeveniment que potenciarà un dels productes destacats del  
municipi en una fira agroalimentària de proximitat. La Fira de la Botifarra  
s'ubicarà en espais del centre del poble i comptarà amb la Buti Kids, que 
consistirà en activitats com ara tallers i trobades divulgatives vinculades amb 
la carn de porc i la producció agroalimentària, així com manualitats i animació. 
També s'hi faran conferències i xerrades a la Buti Aula. El públic podrà visitar una 
mostra de cansaladers de la Garriga, el mercat de la Xarxa de Productes de la 
Terra, el mercat de productes locals i la primera Mostra de Formatges Artesans 
del Vallès Oriental, entre altres propostes. A més, els visitants podran gaudir 
del Buti Tast –l'espai gastronòmic de la fira–, que serà gestionat per l'entitat 
Projecte Mexcla't. 

Una Garriga temàtica celebrarà  
la novena Fira de la Botifarra

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS

ajuntament

DIJOUS, 5
19 h Biblioteca Can Pedrals
Club de lectura sobre cinema. La no 
ficció, a càrrec d'Esteve Plantada
19 h Can Jonch
Xerrada. Dones i envelliment: reptes i 
oportunitats, a càrrec de Laura Coll

DIVENDRES, 6
17 h Escola de Música Josep M. Ruera
Concert d'Adrián Ferrer, guanyador del 
segon premi al setè Concurs de Piano 
de Barcelona
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Plaça de la Porxada
Dia Internacional de les Dones. Lectura 
del manifest i teatre al carrer. Tres 
bodes i un príncep blau, a càrrec de la 
companyia Lilith
19 h Gra
Mostra el teu talent! Concurs d'arts 
escèniques dirigit a joves de la ciutat i 
de la comarca
20 h Sala Francesc Tarafa
Divendres Musicals d'Amics de la Unió
21 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Calma!, de Guillem Albà 
22 h Sala Nau B1
FemPop, amb Anna Tivel, Julie  
Arsenault i Raquel Lúa
22 h Casino
30è Jazz Granollers Festival. Marco 
Mezquida & JazzGranollers Ensemble

DISSABTE, 7
10 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Workshop de fotonovel·la. Fotografia 
com a eina crítica des d'una  
metodologia cutre-pop, a càrrec de 
Joan Pallé, resident associat
11 h Can Jonch 
Esport femení i professionalització, una 
qüestió de dignitat, a càrrec de Jessica 
Rodríguez Barcojo, futbolista

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 
Afinitats. Permanent 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al 2021
De París a Nova York. Mostra  
de gravats. Fins al 8 de març
Pintura, 1960, de Magda Bolumar. Fins 
al 31 de març
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Ajuntament de Granollers
El paper relegat de la dona sota el 
franquisme, de l'Arxiu Municipal de 
Granollers. Fins al 15 de maig 
Aliança Francesa
La mode et les codes vestimentaires. 
Fins al 28 de març

Espai d'Arts de Roca Umbert
El mapa de l'imperi, de Marta Bisbal. 
Fins al 8 de març 
Llibreria La Gralla
Corpus, de Valeria Luccioni. Fins  
al 28 de març
Biblioteca Can Pedrals
Super Women, Super Inventors,  
de Sandra Uve. Fins al 15 de març
Biblioteca Roca Umbert 
Dones visibles. Mostra documental 
al vestíbul. Fins al 15 de març
Centre Vallès
Fil a fil: resseguint el fil de la  
història de les dones. Instal·lació 
artística. Des del 8 de març i fins 
al 30 d'abril

DIJOUS, 5
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Xerrada. Em sento culpable, a càrrec de 
Xavier Caparrós, escriptor i terapeuta
18 h Biblioteca Municipal al Centre 
Cultural de Bellavista
Espais de lectura. Comentari i tertúlia 
del llibre Réquiem por un campesino 
español, a càrrec de Laura Vílchez
18.15 h Can Ganduxer
Presentació de l'Espai de les boniques 
paraules. Obert fins al 31 de març
18.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de xapes feministes 
per a joves
20 h Centre Cultural de Marata
Conferència. Trobem-nos i parlem-ne. 
L'Antàrtida: un immens desert de neu i 
gel, a càrrec de Francesc Sabat,  
alpinista, geòleg i viatger

DIVENDRES, 6
9 h Centre Cultural de Bellavista i 
Centre Cultural de Can Ganduxer
Excursió al Parc del Laberint d'Horta  
(Barcelona)
9 h Centre Cultural de Bellavista i 
Centre Cultural de Can Ganduxer
Excursió al Castell d'Hostalric
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Jornada informativa sobre  
preinscripcions del curs 2010-2011  
per als alumnes de P3

DIMARTS, 10
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller d'improshow

LES FRANQUESES

12 h Biblioteca Can Pedrals 
De l'hort a la biblioteca. Construcció 
d'un hotel d'insectes. (+8 anys)
12 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre Avis, piranyes i 
altres històries, de Rocío Bonilla
12 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català: 
Mascotes 2
16.30 h Sala Nau B1 de Roca Umbert
Escola de Rock Festival, amb Divas, dj i 
tallers de tatuatges i maquillatge
17 h Roca Umbert
Zona Jove. Espai de trobada de  
l'Arrel-Fòrum de les Adolescències 
22 h La Troca de Roca Umbert
Ballada de swing, de LindyFrogs
23 h Casino
Festa dels anys 80, amb Josep Resina
 
DIUMENGE, 8
12 h Cinema Edison
Zibila i el poder de les ratlles 
18 h Casino 
Ball social, amb Juan Siques
18 h Teatre Auditori de Granollers
La Traviata, a càrrec del Cor Amics de 
l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra  
Simfònica del Vallès

DILLUNS, 9
18 h Can Jonch
Les tertúlies de l'Arxiu. L'antifranquisme 
amb ulls de dona, amb els testimonis 
de Montserrat Lorente, Matilde 
Martínez i Asunción Armentia
19 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions, club de lectura i cuina, 
dinamitzat per Josep Sucarrats
19 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Sessió participativa sobre dispositius 
sonors. Batibull de sons i altres coses, a 
càrrec de l'artista Llapispanc

DIMARTS, 10
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identificar fotografies  

antigues de Granollers 
18.30 h Museu de Granollers
Xerrada. El retaule de Sant Esteve 
18.30 h Centre Cívic Nord 
Cicle de xerrades. Una altra mirada a... 
Economia feminista per bastir vides 
dignes, a càrrec de Nicola Duran
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