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Qui és Alba Barnusell?
Després de fer de periodista, va entrar al govern com a regidora independent el 2003
Alba Barnusell i Ortuño (Granollers,
1979) fa anys que és la dona amb més poder al govern de la ciutat. Mà dreta de Josep Mayoral, des de fa dos mandats exercia el càrrec de primera tinenta d'alcalde,
i tenia delegades les atribucions més estratègiques, entre les quals el pla que ha
de guiar les actuacions de la ciutat fins
al 2030. Barnusell té la "mirada llarga"
que sempre reclamava Mayoral a l'hora de
gestionar la ciutat i, a més, coneix bé els
seus companys de files, amb qui també ha
treballat com a coordinadora del Govern.
Va estudiar al CEIP Salvador Espriu
–"una escola que va marcar la nostra
implicació amb la ciutat", explica– i a
l'institut Manuel Blancafort de la Garriga.
Llicenciada en Comunicació Audiovisual
per la Universitat Pompeu Fabra –als anys
de tombants de segle va treballar de periodista a Granollers TV– i amant de la dansa –es va encarregar de la producció i el
management de la companyia Marta Carrasco–. La seva experiència a l'Ajuntament
de Granollers es remunta al 2003, quan va
incorporar-se a les llistes del PSC –com a
independent en el número 10– i va obtenir
l'acta de regidora i la cartera de Joventut i
Imatge i Comunicació, en el darrer govern
fugaç de Josep Pujadas. Al següent mandat, de 2007 a 2011, Mayoral la situava al
7è lloc de la candidatura i li confiava Cultura i Comunicació, unes atribucions que
va tornar a conduir el 2011 i a les quals
va sumar Relacions Ciutadanes. L'ascens
a la llista electoral del PSC va ser progressiu, fins a ser des del 2015 la número 2 de
Mayoral. I des de finals de 2020 que és la
primera secretària de l'agrupació local del
PSC en substitució d'Albert Camps.
En el PSC nacional, Alba Barnusell també ha anat guanyant pes i el desembre de
2021 es va incorporar a l'executiva del
PSC català, liderat per Salvador Illa, com
a responsable de la Secretaria de Cultura.
Barnusell també és diputada delegada
de Polítiques d'Igualtat a la Diputació de
Barcelona des de 2019. i m.e.

AMgr

INICIS El 2003 l'alcalde Pujadas va confiar per primera vegada en Barnusell a l'equip socialista
xAvier solAnAs

"Agafo el testimoni de l'Ajuntament del 1979"
Alba Barnusell també mira enrere per reivindicar-se hereva i "agafar el testimoni
d'aquell primer ajuntament de la democràcia encapçalat per l'alcalde Ballús"
–present el dia de la presa de possessió, com també els altres tres alcaldes i l'alcaldessa que ha tingut Granollers fins ara –Josep Pujadas (PSC), Josep Serratusell (CiU),
Carme Esplugas (CiU) i Josep Mayoral (PSC)–, i també recorda el nom de les regidores el 1979 –Conce Navarrete, Rosa Illa i Anna M. Palé–.

Opinió de l'oposició
La portaveu d'ERC, Núria Maynou, celebrava
al ple de presa de possessió que una dona
estigui al capdavant de l'Ajuntament de Granollers i considerava que "ha de suposar
una manera diferent de fer. Esperem que
es noti el lideratge feminista, no només
femení, que entengui que hi ha un Granollers divers que la majoria absoluta sovint
ha oblidat". Precisament, el socialista Jordi
Terrades assegurava que la nova alcaldessa,
"preparada i connectada als problemes
de la ciutat", té "una mirada ecologista,
feminista i social", que "s'inspira en la
socialdemocràcia vella i nova, és catalanista convençuda i respectuosa amb totes
les formes d'expressió", afegia. ERC retreia
que "la nostra ciutat ha estat absent en el
principal debat del país dels darrers anys,
la independència". "Cal que l’esquerra espanyola que vostè representa en aquest
consistori" –li etzibava Maynou a la nova
alcaldessa entre murmuris dels seus companys de files– "vulgui superar aquest conflicte amb el diàleg".
Per la seva banda, el portaveu de Junts, Àlex
Sastre, li prometia lleialtat institucional i "mà
estesa per arribar a acords i fer avançar
la ciutat". Sastre li advertia també que "haurà de gestionar l'herència rebuda; renovar-la, imposar el seu toc, visió i empremta
personal". Malgrat no haver presentat candidatura a la tria de batlle, Junts també advertia a Barnusell que no farà "un pas enrere a
l'hora de presentar alternativa de govern".
El portaveu de Ciutadans, Jorge Pavón, li
reconeixia "l'experiència" i se sentia convençut "que comptarà amb nosaltres, com
ho ha fet fins ara en els projectes per presentar als Next Generation i en el tercer
pla estratègic".
També recordava aquesta voluntat de "consens i diàleg" en aquests projectes el portaveu
de GxI-Primàries, Joan Ricart, que li reclamava una aposta més ferma per l'esport femení
i l'urbanisme en perspectiva de gènere, alhora
que celebrava dir "alcaldessa", com "un primer element de canvi interessant". El segon:
el canvi generacional. "A mesura que un es fa
gran, pren decisions més prudents. Voldria
que ara es prenguessin alguns riscos a l'hora de fer la ciutat millor", deia. i m.e.
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L'alcaldessa
promet "escoltar
totes les veus"
Les primeres paraules de Barnusell
en el càrrec li van servir per reivindicar
la memòria de la ciutat, mostrar-se
"preparada" per al repte i disposada a rebre
suggeriments i queixes de la ciutadania
Divendres a la tarda, en un ple
extraordinari, Alba Barnusell es
convertia en la segona alcaldessa
que ha tingut Granollers. Constituïda la mesa d'edat, amb Jordi
Terrades i Maria Villegas, els regidors van procedir a la votació de
la nova alcaldessa, que va rebre
el suport dels 13 regidors PSC –la
14a encara no s'ha incorporat–,
mentre que ERC presentava candidata pròpia (Núria Maynou rebia els 4 vots dels republicans), i
Junts –amb l'absència de la regidora Laura Sabatés–, Ciutadans i
Primàres s'abstenien.
Ja amb el ceptre d'alcaldessa a
la mà, Barnusell assegurava que
vol "escoltar totes les veus de la
ciutat perquè amb les aportacions de tots plegats avançarem
més i millor", i assegurava accedir al càrrec amb "respecte, compromís, ganes, força i vocació
de servei".
A l'inici de la seva intervenció,
Barnusell explicava com al matí
havia passejat "carretera amunt,
carretera avall, com quan érem
adolescents menjant pipes; una
rutina que ja feien els nostres
avis, aturant-nos a compartir
conversa". "Això és Granollers",
deia, com també altres indrets,

"els racons, cadascú té els seus
preferits, i la seva gent que fan
especial la ciutat".
Barnusell reivindicava també
la memòria de la ciutat, des de
la més fosca del bombardeig del
1938 –"oi, àvia, que sempre
m'ho expliques", es dirigia a Lola
Gadea–, a les històries que m'expliquen "en Portet, en Diumaró,
l'Hermínia Jubany i altres sobre
la casa de la cotillaire i el cor
de Can Mariano", relatava en un
discurs en què recordava les arrels de la ciutat com a base per "al
present i fer de Granollers una
ciutat millor".
L'alcaldessa va assegurar sentir-se "preparada i amb força
per recollir el testimoni" dels
seus antecessors i, evidentment,
va dedicar unes paraules per al
"Mayo, el meu mestre, amb qui
he treballat colze a colze, i he
après durant uns quants anys
a mirar la ciutat d'una manera
diferent". Barnusell es comprometia a "fer una ciutat amb més
oportunitats, més canyera, amb
més arbres i més �lors, on qualsevol persona vingui d'on vingui, sigui com sigui, estimi a qui
estimi, trobi els braços oberts".
A banda de saludar i referir-se

EN AQUESTA VIDA
SEMPRE HI HA EL MILLOR.
I DESPRÉS TOTS ELS DEMÉS.

“Jo sempre
he sabut
escollir bé”
93 860 60 73

PRESA DE POSSESSIÓ Elegida ja com a alcaldessa, Barnusell va rebre l'aplaudiment dels regidors del grup socialista
XAVIER SOLANAS

RAQUEL SÁNCHEZ
@raquelsjimenez
Ministra de Transports

"Li desitjo molts encerts a
#AlbaBarnusell ara que agafa el
relleu com a nova alcaldessa de @
granollers". Gràcies #JosepMayoral
per aquests 18 anys de gran tasca
com a alcalde de la ciutat".
SALVADOR ILLA ROCA @salvadorilla
Primer secretari del PSC

La ministra Sánchez, entre els assistents
Divendres l'ajuntament lluïa una sala de plens atapeïda i altres espais de
l'edifici consistorial es va haver d'habilitar per seguir el ple extraordinari,
que va comptar amb la presència de la ministra de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el primer secretari del PSC i cap de
l'oposició al Parlament, Salvador Illa; el president del Consell Comarcal i
alcalde de Canovelles, Emilio Cordero; la regidora del PSC a l'Ajuntament de
Barcelona Laia Bonet, i altres alcaldes vallesans, com el franquesí Francesc
Colomé (Junts), el roquerol Albert Gil (ERC), el montornesí José A. Montero
(En Comú), i els socialistes Josep Monràs i Óscar Sierra, entre d'altres.
als representants polítics que
l'acompanyaven, Barnusell, que fa
mesos que pilota el tercer pla estratègic, assegurava que també segueix el camí que han escrit tots els
comissaris d'aquests documents,

des del primer, el desaparegut Josep Homs, �ins als actuals, presents
a la sala de plens. Un camí que també vol fer "amb els treballadors
municipals i amb el suport i la
visió sempre crítica i necessà-

"Tarda molt especial a Granollers:
Alba Barnusell fa un pas endavant
i es posa al capdavant d’una ciutat
amb empenta i futur. Granollers
guanya una gran alcaldessa que
recull el testimoni de Josep Mayoral,
amic, referent i un exemple a seguir.
Molts encerts, Alba. Gràcies, Mayo".

ria de la meva família i els meus
amics. I, sobretot, un camí que
vull fer amb tots els ciutadans i
ciutadanes de Granollers, amb
les vostres aportacions, mirades,
queixes i suggeriments". La nova
alcaldessa feia bandera d'un caràcter dialogant, que els portaveus
dels grups de l'oposició li van reconèixer, i desitjaven que l'actitud
com a alcaldessa fos la mateixa que
com ha estat de regidora. ❉ M.ERAS

/ OR
/ RELLOTGES
/ DIAMANTS
NÚM. 1 A CATALUNYA
30 ANYS DE TRAJECTÒRIA
LES MILLORS TAXACIONS

Plaça Lluís Perpinyà, 1 - GRANOLLERS
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EN PORTADA. Entrevista
RAMON FERRANDIS

Alcaldessa de Granollers

Alba Barnusell
“El projecte és el mateix,
però la meva mirada, edat i
manera de fer són diferents”
El perfil
Divendres, Alba Barnusell i Ortuño, de 42 anys, es convertia en la segona
alcaldessa que ha tingut Granollers, en prendre el relleu a Josep Mayoral. De fet,
ha estat la mà dreta del fins ara batlle la darrera dècada i en fa gairebé dues que
és regidora a l'Ajuntament. Dimarts explicava com afronta la nova etapa.

RAMON FERRANDIS

–Pesa gaire ser la successora de Mayoral?
–Fa molts anys que hi treballo colze a colze i,
per tant, és un tema que havíem parlat molt.
Responsabilitat, sí. Però amb ganes i il·lusió,
i amb força. I, després d'aquests anys, em
sento preparada per fer-ho.
–Després de tants anys de treball conjunt, es notarà la diferència a l'Alcaldia?
–Soc l'Alba Barnusell, una persona diferent
que es comporta de manera diferent. El projecte és col·lectiu i continua sent el mateix.
El que sí que és diferent és la meva edat, la
meva mirada i la meva manera de fer les
coses. N'he parlat molt amb el meu mestre,
el Josep Mayoral, però ara faig un pas endavant i les coses les faré a la meva manera.
–Fa anys que ets la número 2 del govern.
Quines circumstàncies, a banda de les
que explicava Mayoral, s'han donat ara
per fer aquest pas?
–Que ell ha decidit que plegava.
–I ell no ha esperat que vostè fes el pas?
–La pregunta li hauria de fer a ell. Però des que
vas de número 2 en una candidatura i ho acceptes, saps que en algun moment pot passar.
–Parlava d'una mirada diferent, ara amb
ulls de dona. Com es notarà?
–D'entrada, vull escoltar totes les veus. Que
m'aturi la gent al carrer i m'expliquin el seu
punt de vista. També seguir treballant conjuntament amb els grups municipals.
–Al ple de presa de possessió del càrrec
demanava aquest diàleg i, fins i tot, l'opo-

sició li reconeixia haver estat una regidora
amb voluntat de consens. Sent alcaldessa
serà més difícil mantenir aquest tarannà.
–Vull tenir la mateixa relació, buscant l'equilibri, però construint els projectes conjuntament. Seguirem fent les reunions que calgui
i compartint cafès, com ho hem fet amb projectes com els Next Generation. Si canviarà
alguna cosa o no, no només dependrà de mi.
–També ha tingut fins ara un paper important en l'àrea de participació, un àmbit en què part de l'oposició és crítica
perquè la considera massa dirigida.
–Escoltar les veus del carrer també és una
manera de recollir la participació ciutadana,
a banda dels espais més reglats ja existents
–fòrums, consells– i els que s'han obert recentment en el marc del pla estratègic. També tenim les xarxes socials, i els pressupostos
participatius. Aquesta participació ciutadana
pot ser molt més directa, i ho seguirem treballant. Per exemple, també decidim amb els veïns la definició de les obres públiques. I val la
pena també asseure's en un banc i conversar
amb les persones que hi són, com aquest senat
de gent gran que tenim a la plaça de la Corona
o als cafès a la Fonda Europa i altres bars.
–També en el seu primer discurs com a
alcaldessa parlava de les converses amb
la gent gran i el llegat de la memòria oral.
Una alcaldessa jove que mira la història?
–No soc tan jove [riu‚]. Però sí que tinc ganes
de recollir l'opinió del màxim de gent possi-

"Soc catalanista,
però crec que
les fronteres són
imaginàries"

ble i el llegat d'aquella gent que ha estat fent
coses per Granollers.
–Per això parlava dels alcaldes i alcaldessa que l'han precedida...
–Sí, i els regidors, i també hi inclouria totes les
entitats i la ciutadania amb el seu punt de vista. Sobretot aquesta gent gran que ens explica
el nom dels carrers, els mercats que hi havia a
la ciutat, o la gent que va construir els barris
als anys 60. Així que cal recollir aquest llegat
per fer anar la ciutat encara més lluny.
–En el seu discurs parlava d'una ciutat
més canyera. Què li falta per ser-ho?
–Tenim una ciutat de qualitat, amb molts
serveis, amable, amb indústria, amb oportunitats... però sempre es pot anar a millor.
Amb oportunitats per a tothom, laborals i
d'habitatge. La gent jove s'ha de poder quedar a viure a Granollers, ha de poder trobar-hi oportunitats de desenvolupament,
fundar-hi la seva família i gaudir també d'espais de qualitat per gaudir amb els seus fills
i filles. N'hi ha molts, però n'hi poden haver
més; més espais de vianants i espais verds.
–En aquest sentit, també parlava d'una
ciutat amb més arbres i més flors. La
ciutat amb més color, que es reclamava
fa anys des de la societat civil?

–Vostè forma part de l'executiva nacional del
PSC, a diferència del seu successor, que se'n
va anar allunyant. Això beneficia Granollers?
–El meu cap està plenament centrat en Granollers. A l'executiva hi som molts alcaldes i alcaldesses, i està enfocada a treballar en el món municipal perquè cada cop agafi més força. Mentre
afavoreixi Granollers hi continuaré sent.
–En els darrers plens, el portaveu del PSC va
insistir en el seu perfil "catalanista" i ERC la
situava com a "representant de l'esquerra
espanyola". Com es defineix vostè?
–Jo em sento profundament catalana. He nascut en
aquest país i la meva llengua i la meva cultura són
les catalanes, de manera que sóc catalanista per
sobre de tot, dins d'Espanya, dins d'Europa, dins
d'un món i d'un planeta. Les fronteres són imagi-

–És una evolució. El fet de tenir una ciutat
compacta amb 60.000 metres de zona de
vianants et permeten fer un pas més enllà.
Sumar encara més elements de qualitat.
Els debats dels darrers anys ens hi porten
i fa temps que treballem des dels serveis de
Medi Ambient, Urbanisme i Obres i Projectes en els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) per contribuir des de les
ciutats a fer millor el planeta, més sostenible, més saludable. I per això cal anar reintroduint el verd a la ciutat encara més.
–De fet, un dels eixos dels projectes que
han presentat als fons Next Generation
va en aquesta direcció.
–Si rebem finançament, esperem veure aviat
una millor integració del riu Congost a la ciutat, amb un passeig més ampli que ja està dibuixat. Recullo el testimoni d'aquests projectes i els vull empènyer encara amb més força.
–La plaça Barangé també és un dels espais del centre que fa temps que esperen
una reforma. Hi haurà novetats aviat?
–A finals del mandat anterior vam fer un concurs d'idees i hi ha projecte. Però no depèn
només de l'Ajuntament. Cal posar d'acord tots
els actors abans de començar-hi a fer accions.
El que sí que veurem aviat és la cobertura del

nàries i m'agrada parlar d'un món sense fronteres.
–Què en pensa del procés polític que va viure
el país a l'entorn de 2017?
–Estem en un altre moment, en un bon moment
per a Catalunya, que només avançarà a partir del
diàleg i el consens.
–Parlant de consens, hi ha un ampli percentatge de la ciutadania està d'acord a votar sobre el futur polític del país. I vostè?
–Crec que estem en un moment en què la gent
el que vol és viure bé, tenir feina i oportunitats.
I això és el que hem de treballar. Quan treballem
tots junts és quan més avancem i penso que això
és el que vol la gent. Si d'aquí a un temps es tornen a generar les condicions, en podrem parlar.
També quan més avancem plegats amb l'Estat,
més avancem per Granollers i per Catalunya.
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debat. Ara bé, podrem tirar endavant la residència de gent gran, només si hi ha una
aposta de finançament de la Generalitat.
–Com és la relació amb el govern català?
–Ens hem posat d'acord en temes molt importants, com els sanitaris. Ara esperem poder participar en el debat sobre l'educació i
en la presa de decisions.
–Seguint el pla d'habitatge s'està ampliant el parc propi, però es treballa també
en altres models com el cohabitatge?
–Seguim el full de ruta i el pla ja obre la possibilitat a nous models, perquè la societat canvia
i cal adaptar-se. L'habitatge és un dels grans
reptes de la ciutat i de país.

superiors, però sempre s'hi pot contribuir des
dels municipis i també amb accions individuals. Tots a casa nostra podem emetre menys
emissions, per exemple consumint menys
energia o desplaçar-nos en transport públic.
–Però aquesta és una altra mancança.
–Sí, per això els municipis ens associem, per
ser més forts i reclamar a les administracions supramunicipals més i millor transport.
–En aquestes condicions, la zona de baixes
emissions es pot implantar l'any vinent?
–Hi hem d'anar tots a una, i no té sentit que
s'implanti a Granollers sense Canovelles
o les Franqueses, perquè som un continu
urbà i un nucli de comunicacions. Els ter-

–La limitació de preus del lloguer, que ara
els tribunals posen en dubte, havia ajudat
a frenar l'augment a Granollers.
–Hem de trobar aliances amb totes les institucions amb reptes conjunts com aquest. Per
això també treballem amb l'Estat i amb altres
municipis de l'arc metropolità, que, com nosaltres, reben la gent que surt expulsada de
Barcelona i veiem com altres marxen buscant
municipis més econòmics. Cal trobar-hi una
solució. En el pla estratègic també busquem
accions d'èxit d'altres països per importar.
–Un altre repte global és la contaminació
i la lluita contra el canvi climàtic. Què es
pot fer des del municipalisme?
–Necessitem legislacions d'administracions

minis han de ser més flexibles perquè no
tothom es pot canviar el cotxe d'un dia per
l'altre i falta una aposta decidida pel transport públic i les connexions ferroviàries. De
moment, podem continuar fent carrers de
vianants i facilitant els desplaçaments a peu
i en bicicleta, quan sigui possible.
–Vol intensificar el treball amb Canovelles, les Franqueses i la Roca?
–Sí, perquè el traçat és un. I els que ens movem
en aquests tres municipis ho fem com a únic
territori. Els tres alcaldes em van acompanyar
en el ple en què vaig prendre possessió del
càrrec i els ho agraeixo molt. Tenim molt clar
que posem per davant el territori, no tant els
municipis, i la millora de la qualitat de vida de

RAMON FERRANDIS

primer tram del ferrocarril, que permetrà crear una nova zona verda que
unirà el parc Torras Villà amb la Font
Verda. Aquesta serà una nova font
d'injecció de verd al centre.
–Abans de plegar, Mayoral va marcar aquest com un dels projectes
que havia deixat encarrilat, així
com nous equipaments sanitaris.
Amb tot, per què encara no s'ha
posat en funcionament el centre
de salut del carrer Girona?
–Depèn del Departament de Salut i ens
consta que l'obriran abans de l'estiu.
Però no tenim més informació. Estem
contents amb el salt que s'ha fet en
matèria sanitària, però som conscients
que s'ha d'anar més enllà de la pedra.
Les infraestructures s'han de dotar del
material i el personal que ens mereixem com a capital de comarca.
–Precisament, en els debats del
pla estratègic es parla de propostes pressupostàriament
menors, més enllà d'infraestructures. Aquesta serà una
de les característiques de la seva
etapa a l'Alcaldia?
–De moment, el nostre compromís és el Programa d'Actuació Municipal que vam presentar el 2019 i que vam revisar arran de la
Covid el 2021. Així que continua vigent, i ja
s'ha complert més del 60%.
–I segueix pendent la residència. Mayoral
va dir que vostè n'explicaria novetats.
–Sí, en parlarem. Estem converses amb la
Generalitat, però han passat moltes coses
aquests darrers dos anys i tenim el debat
obert de com han de ser les residències i
també el model d'atenció a la gent gran en
general, amb altres serveis d'acompanyament perquè la gent pugui viure a casa, habitatges cooperatius, etcètera. Residències
amb equipaments sanitaris o residències
simplement per conviure i viure? N'hi ha
d'haver a tots els pobles? Tot això està en

la ciutadania. Ens entendrem segur.
–Fa unes setmanes va arribar una primera partida dels Next Generation, però esperen més ajuts. Per a què?
–D'una banda la instal·lació de plaques fotovoltaiques a equipaments públics, però com a
part d'un projecte més ampli, no només d'edificis municipals sostenibles, sinó que també
puguin compartir l'excedent amb habitatges,
segurament d'entorns i famílies més vulnerables. Estem treballant amb entorns de comunitats energètiques. També crearem l'Oficina
de Rehabilitació que acompanyi qualsevol
ciutadà a rehabilitar el seu habitatge, no només amb ajuts econòmics, sinó també amb
assessorament en el millor sistema d'installació. Esperem rebre fons per fer-ho possible,
però la posarem en marxa igualment.
–Un dels indrets de la ciutat en què es planteja aquesta transformació energètica és
a Primer de Maig. El projecte depèn dels
Next Generation o es podria tirar endavant
a un altre ritme sense aquestes ajudes?
–La transformació integral del barri dependrà de si arriben aquests diners del fons europeu, però també de la convocatòria d'ajuts
de la Generalitat per a rehabilitació de barris.
–Estem a les portes d'una nova crisi econòmica. Com ho podrà afrontar Granollers?
–La ciutat està preparada i, afortunadament,
l'Ajuntament també. Quan va aparèixer la
Covid vam reorganitzar els recursos interns
i vam acordar un pla de xoc. Estem convençuts que caldrà identificar de nou els sectors
més vulnerables i, novament, acompanyar
perquè no quedi ningú enrere.
–L'augment de preus dels subministraments també es farà evident en els pressupostos municipals, però.
–Evidentment, si el cost de llum i gas s'encareix, això ens obliga a reduir despeses
per un altre costat, com ho estem fent tots a
casa. Caldrà ajustar i reorientar la despesa.
Afortunadament tenim un Ajuntament sanejat i amb un bon equip tècnic que ja hi
està treballant. ❉ MONTSE ERAS
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Projecte d'habitatge cooperatiu

Assemblea oberta de Crida-CUP

La fundació La Dinamo i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès
Oriental volen iniciar un projecte d'habitatge cooperatiu
en cessió d'ús a Granollers i per parlar-ne amb les persones
interessades han organitzat avui, dijous, a les 19 h, una
trobada al Casal Cívic de Granollers Centre del carrer Nou.

Amb el lema Fem via cap a les municipals, Crida per
Granollers-CUP ha convocat una assemblea oberta
extraordinària al local de La Filadora, al carrer Navarra, per
començar a preparar la candidatura a les municipals de
l'any que ve. L'assemblea serà diumenge de 9.30 a 13.30 h.

MOBILITAT EL TIQUET DE L'ESTACIONAMENT S'OBTÉ A TRAVÉS DE L'APP PARKUNLOAD

S'ESTIMEN ALGUNES AL·LEGACIONS I S'APROVA EL PROJECTE

L'aparcament de l'estació de
Bellavista reserva 100 places per
als usuaris del transport públic

Pas endavant per a
l'ampliació de la zona
esportiva de Llerona

X.L.

APARCAMENT Amb 280 places, l'aparcament també dona servei a l'ambulatori i els veïns de la zona
Les Franqueses, juntament amb
Cardedeu, participa en una prova
pilot al Vallès Oriental impulsada per la Generalitat i l'Autoritat
del Transport Metropolità per
millorar la gestió de l'estacionament per a vehicles d'usuaris del
transport públic. La prova té com
a objectiu promocionar l'ús del
tren i de l'autobús incrementant
la disponibilitat de places d'aparcament dissuasives.
Per això, l'aparcament de l'estació de Bellavista comptarà, a
partir de dilluns, amb 100 places reservades per a usuaris del
transport públic que arriben fins

a l'estació en vehicle privat. En
aquest centenar de places només
hi podran aparcar els beneficiaris d'aquest sistema durant el dia
laborable en curs, de dilluns a divendres, de les 6 a les 20 h.
Per poder gaudir d'aquest sistema cal descarregar-se l'aplicació
mòbil Parkunload, activa a partir
del 10 d'abril. En deixar el cotxe
a l'aparcament, caldrà obtenir un
tiquet digital gratuït a través de
l'app. Aquest tiquet es validarà a
l'interior de l'estació o a l'andana,
seguint les instruccions que marca la mateixa aplicació.
El pàrquing de l’estació de Bella-

vista, propietat d’Adif, està gestionat des del 2015 per l’Ajuntament
de les Franqueses com a aparcament públic i gratuït obert a tothom. Disposa de 280 places per a
vehicles lleugers, amb una desena
de places per a persones amb mobilitat reduïda i també hi ha diverses places per a motos i bicicletes.
A més de l'estació, l'aparcament
també dóna servei a l'ambulatori,
el pavelló de bàsquet o a lliure estacionament dels veïns de la zona,
ja que també està connectat amb
el carrer Aragó de Bellavista amb
uns ascensors i una passarel·la
que travessa la via del tren.
X.L.

Passos de vianants
amb llums d'alerta
L'Ajuntament de Granollers ha començat la instal·lació de punts de
llum a terra en alguns passos de vianants per fer-los així més visibles
per als conductors. De moment s'ha
instal·lat aquest sistema en alguns
passos dels carrers Prat de la Riba
i Navarra. El sistema té un sensor
que detecta quan una persona vol
travessar el pas. Aleshores s'activa
la il·luminació de terra el temps que
el vianant triga a travessar.

El ple de l'Ajuntament va aprovar
provisionalment dijous, amb els
vots favorables de JxLF, PSC i Cs
i els contraris d'IEC i Sal-CUP, la
modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana per ampliar la zona esportiva de Llerona. El
consistori ha estimat parcialment
algunes al·legacions, sobretot les
que feien referència a aspectes
ambientals i paisatgístics a la zona,
i ha encarregat un estudi sobre la
mobilitat actual i futura a la zona,
que ha rebut el vistiplau de l'Autoritat del Transport Metropolità.
Entre d'altres, el projecte preveu ara l'ampliació dels itineraris
per a bicicletes i incorpora un article per al compliment de la normativa acústica i lumínica. També
canvia la qualificació de la part
nord de l'àmbit i allibera l'espai
per tal que faci de franja de transició amb el sòl no urbanitzable, i
afegeix altres mesures que milloren els aspectes ambientals i paisatgístics de la proposta inicial.
Aquesta serà l'última fase d'actuació en aquest espai de Llerona
després de la rehabilitació de l'exterior del casal parroquial com a
zona de lleure i la transformació de
l'antic teatre com a sala polivalent.
La tercera fase serà l'arranjament
dels terrenys adjacents al camp
de futbol aconseguits el 2018 amb
una permuta, que permetran crear
un camp de futbol-7, nous vestidors, noves zones d'aparcament i
millorar el camp de futbol i la zona
d'estacionament actuals.
Des d'IEC, Àngel Profitós justificava el vot en contra per l'afectació que el projecte tindrà en "aspectes de mobilitat, econòmics,

ecològics i mediambientals".
En mobilitat, per exemple, "hi ha
un vial previst entre la rotonda
del carro fins a la carretera de
Marata, que enllaçarà amb una
prolongació del carrer Tagamanent", deia, una possibilitat que
l'alcalde desmentia. "Aquest vial
el traurem del pla general i no
té res a veure amb aquest projecte". Colomé també recordava
que s'han afegit més zones verdes
al projecte i que "tot el voltant de
la zona esportiva és no urbanitzable i, per tant, no creixerà".

L'Ajuntament esmena
el projecte i hi incorpora
aspectes mediambientals
i també paisatgístics
També Maria Forns, de Sal-CUP,
augurava que "l'afectació en la
mobilitat serà molt gran", i també hi haurà un "impacte ambiental important amb la supressió
de terreny agrari i l'afectació a
zones d'interès arqueològic".
"El club de futbol passa per davant de la cultura i el patrimoni", lamentava Forns.
Des del govern, el regidor d'Urbanisme, Jordi Ganduxé, destacava
que tots els informes encarregats
són favorables. "És un projecte
molt respectuós amb el medi i
l'entorn de l'església de Llerona", deia. A partir d'ara, l'expedient es trametrà a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de l'Arc
Metropolità de Barcelona perquè
en faci l'aprovació definitiva. X.L.

ZBE diferenciades per cada poble

PAS SENYALITZAT La il·luminació s'encén quan algú travessa el pas

Les Franqueses ha plantejat a la Taula per a la Qualitat de l'Aire la possibilitat de tractar cada poble del municipi de manera diferent pel que fa a
l'aplicació de la zona de baixes emissions (ZBE), ja que l'impacte del trànsit és diferent a cada nucli. També es vol prioritzar que l'afectació sobre el
parc de vehicles i, per tant, sobre la seva renovació, tingui en compte la situació socioeconòmica de la població amb menys recursos. Els municipis
de més de 20.000 habitants hauran d'aplicar la ZBE el 2025.
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URBANISME L'AJUNTAMENT SUSPÈN LLICÈNCIES DURANT UN ANY PER MODIFICAR EL PGOU

CIVISME LES FRANQUESES TÉ CENSATS 1.482 GOSSOS

Repensar el futur de Can Giralt
per desencallar el Sector UA21

Campanya per conscienciar
de la importància de recollir
els excrements dels animals

arxiu

LES FRANQUESES. El ple va aprovar per unanimitat la suspensió
temporal de llicències a l'UA21,
l'illa industrial que hi ha entre els
carrers Sant Antoni, Sant Joaquim
i Verge de Montserrat, a Corró
d'Avall. Aquesta suspensió, que ja
es va aprovar el 2018 i que ara es
prorroga un any més, s'acorda per
estudiar una modificació puntual
del Pla General d'Ordenació Urbana pel canvi de qualificació urbanística de la zona. Així, durant
aquest temps, no es concediran
permisos de parcel·lació de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, instal·lació o ampliació
d'activitats ni altres autoritzacions municipals.
El debat principal sobre la transformació urbanística de la UA21
se centra en Can Giralt, una nau
de 600 metres quadrats situada a
l'interior d'aquesta illa de carrers,
que va ser rehabilitada i adaptada com a mercat municipal l'any

La nau, redissenyada
el 1936 com a mercat
municipal, està afectada
per la futura urbanització
1936. Des d'aleshores ha tingut diversos usos, públics i privats, i durant la Guerra Civil va servir com
a magatzem i punt de distribució
de productes de les col·lectivitzacions alimentàries i agrícoles.
Tot i que Can Giralt figura en
l'Avanç del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric Arquitectònic de les Franqueses del

CAN GIRALT Entre els carrers Sant Antoni i Sant Joaquim, a Corró d'Avall
1985, on consta que es troba en
"bon estat de conservació", finalment no va ser inclòs al document
definitiu del pla, de l'any 2000, i va
quedar exclòs de protecció. Actualment, l'edifici està afectat pel pla
d'urbanització del Sector UA21 i,
segons el projecte que hi havia fins
ara, no es preveia conservar-lo.

Conservar l'edifici
IEC i Sal-CUP reclamen que l'edifici sigui recuperat, es faci compatible amb el desenvolupament
urbanístic del Sector UA21 i pugui
esdevenir un equipament públic.
"Protegir l'edifici i destinar-lo
a ús públic permetria preservar un element important de la
memòria històrica, reforçar el
caràcter cívic de l'eix que uneix
l'Ajuntament amb la plaça de
l'Espolsada i atorgar més qualitat a l'espai públic i al seu entorn", asseguraven fa uns mesos.

Per actuar urbanísticament en
aquesta zona, l'Ajuntament estava
pendent de rebre un informe de la
Diputació sobre Can Giralt. "I ara
que ja l'hem rebut estudiarem
què hi podem fer", explicava l'alcalde en el ple de dijous. Segons
Colomé, l'informe "reconeix els
valors arquitectònics, històrics
i socials de Can Giralt, però alhora deixa la porta oberta a
actuar-hi. Per això hem de repensar què hi volem fer". Però
avisava: "eliminar les naus industrials d'aquesta zona és del
tot necessari".
També els grups de l'oposició
coincidien en la necessitat de
"repensar com volem que sigui el centre neuràlgic de Corró d'Avall", deia Rafa Bernabé,
d'IEC. "Quan arribi el moment
votarem a favor d'usos residencials i d'equipaments", avançava Paco Domínguez, de Cs. x.l.

Segons l'aplicació per notificar
incidències a la via pública de les
Franqueses –bcfranqueses–, una
de les queixes més habituals dels
veïns del municipi és la presència
d'excrements de gos a l'espai públic, cosa que, segons el regidor de
Civisme i Convivència, Joan Antoni Marín, suposa un "problema
d'higiene, de salut, d'estètica i
de manteniment del mobiliari
urbà". Per això, l'Ajuntament ha
engegat la campanya És mer-avellós quan reculls les caques del teu
gos, una iniciativa que pretén prevenir i conscienciar de la importància de recollir els excrements
dels animals. Durant els mesos
d'abril i maig es farà difusió de la
campanya per sensibilitzar sobre
la importància de recollir els excrements i censar les mascotes.

Cens d'ADN
Posteriorment, quan entri en vigor
l'ordenança municipal de protecció, tinença i possessió d'animals
de companyia, s'activarà una segona fase de la campanya per donar
a conèixer l'ordenança i promoure
el cens del codi genètic –ADN– dels
animals, fet que permetrà identificar l'origen dels excrements que
hi hagi a la via pública. Una vegada aprovada aquesta ordenança,

els propietaris dels gossos hauran d'aportar a l'Ajuntament un
certificat veterinari que acrediti
el seu registre genètic mitjançant
una mostra de sang o altres mostres biològiques. Durant sis mesos, aquestes mostres es podran
prendre gratuïtament als centres
veterinaris que tinguin un acord
amb el consistori i que es donaran
a conèixer més endavant.
Actualment, l'ordenança de civisme i convivència ja regula l'obligació de censar els animals i de recollir les defecacions de la via pública,
però els pròxims mesos caldrà trametre a l'Ajuntament el codi genètic dels animals per poder identificar qui ha deixat les restes al carrer.
"És una campanya de proximitat
que busca la complicitat de tothom per tenir un municipi més
amable, més net i més cívic", diu
Marín. "Comencem amb una fase
de conscienciació", recorda l'alcalde, Francesc Colomé. "I la idea
és no haver d'arribar a la sanció,
que seria un petit fracàs com a
societat". "Volem un municipi
amable també amb civisme, on
tothom s'hi trobi a gust", conclou
Colomé, qui apunta que actualment
hi ha censats al municipi 1.482
gossos, una dada que s'actualitzarà
amb el nou cens d'ADN.

Més fons LGTBI a les biblioteques
El ple municipal va aprovar dijous, per unanimitat, una moció d'IEC per
fomentar la diversitat sexual i de gènere a les biblioteques municipals i
els centres educatius amb l'ampliació de fons, materials i xerrades. Actualment, la biblioteca municipal de Corró d'Avall disposa de 687 referències
de temàtica LGTBI, mentre que a la biblioteca de Bellavista n'hi ha 482.
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EDUCACIÓ ALUMNAT DE L'INSTITUT CARLES VALLBONA VA ENSENYAR TÈCNIQUES DE VENDES
AJUNTAMENT / TONI TORRILLAS

COMUNICACIÓ EL MERCAT DE L'AUDIOVISUAL ES FARÀ L'1 DE JUNY

Jordi Évole i Natza Farré,
primers confirmats al MAC
El Mercat de l'Audiovisual de Catalunya (MAC), que se celebrarà a
Roca Umbert l'1 de juny, ha avançat alguns dels contingut de la jornada sectorial, com les sessions
sobre la vigència del mapa de la
TDT local a Catalunya i la incidència que tindran els fons Next Generation en el teixit audiovisual.

Trobada de podcàsting

TROBADA DE
LES COOPERATIVES
ESCOLARS QUE
VENDRAN AL MERCAT

Dimarts, Roca Umbert va acollir una trobada de les 11 cooperatives escolars que hi
ha a Granollers aquest curs 2021-2022 en el marc del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola. Les han creat 231 infants, que en la reunió compartien els prototips
de productes que vendran al mercat del dijous els dies 19 i 26 de maig. Aquest curs
el projecte ha pogut recuperar la presencialitat i s'han fet sessions amb l'alumnat
sobre què és una cooperativa i els passos a seguir per constituir-la. També s'han
fet tallers d'imatge, a càrrec d'alumnes del cicle superior en Màrqueting i Publicitat
de l'IES Carles Vallbona, que han explicat als cooperativistes què havien de tenir en
compte a l'hora de pensar logo, imatge, eslògan. La trobada de dimarts també va
servir perquè els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d'activitats comercials de
ll'IES Carles Vallbona expliquessin als cooperativistes tècniques de vendes i també
els van oferir un taller de decoració de parades. Les 11 cooperatives són de les escoles Granullarius, Escola Joan Solans, Lledoner, Mestres Montaña i Salvador Llobet.

Uns 200 infants i adolescents
imaginen per a l'any 2030
una ciutat més jugable
En el marc del procés d'elaboració del tercer pla estratègic Granollers 2030, dissabte a la tarda
s'organitzava el Hackató Granollers, un esdeveniment d'aprenentatge col·laboratiu que va
comptar amb més de 200 infants
i adolescents dels centres educatius de la ciutat, que van treballar
propostes imaginatives per fer
de Granollers un municipi més
jugable. Els participants van generar, de manera col·laborativa,

solucions originals i tangibles als
reptes identificats en les sessions de treball prèvies del Consell
dels Infants i l'Arrel. Fòrum de
les Adolescències. Així, els 200
infants i joves van viatjar al futur
de la ciutat durant 4 hores. Van
treballar per equips per identificar idees i en van triar una que
van desenvolupar i presentar a la
resta d'equips. L'activitat va ser
impulsada des del Servei d'Educació i Joventut, juntament amb

AJUNTAMENT

A la segona edició de la Trobada
del Podcàsting de Catalunya, estrenada en la darrera edició, hi
tindran cita algun dels noms més
coneguts de la comunicació a l'Estat, com el periodista Jordi Évole,
que durant el confinament, amb

Gonzo, va posar en marxa el podcast Los días contados.
Temàticament, el programa girarà al voltant del podcast en femení i s'analitzarà la proliferació
de podcasts fets per dones. Entre
les presències confirmades hi ha
la periodista Natza Farré i l'actriu
Judit Martín, creadores del podcast El nou paradigma; la periodista Marta Salicrú, directora de
Ràdio Primavera Sound, i la productora Maria Santonja, directora
de Podwoman, el primer esdeveniment de podcàsting dedicat a
les dones en espanyol. Un segon
bloc estarà dedicat al podcast
com a eina política. m.e.

Portes obertes al grau d'automoció
La Universitat de Vic a Granollers –l'UGranollers– farà divendres una
jornada de portes obertes a Can Muntanyola per donar a conèixer el
pla d'estudis del grau d'Enginyeria de l'Automoció que s'hi imparteix.
Es tracta d'una formació amb orientació dual i 1.000 hores aproximades de pràctiques en empreses del sector. Les persones interessades a
conèixer les instal·lacions s'han d'inscriure a través del web de l'UVic.

TRABAJOS EN PINTURA INDUSTRIAL
Y DECORATIVA
VENTA E INSTALACIÓN
DE PARQUET, TARIMAS…
MUEBLES DE COCINA
A MEDIDA Y EQUIPAMIENTO
(electrodomésticos)
TROBADA A ROCA UMBERT
l'Oficina tècnica del Pla estratègic,
i va comptar amb el suport de Marinva per a la dinamització, i amb
l'Associació Apadis. i

Precios directos de fábrica.
Mano de obra garantizada
por dos años.
Presupuestos
sin compromiso.

GONZALO
610 282 368
pargomad@hotmail.es
Sant Pere de Vilamajor
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SALUT MÒNICA BOTTA, FERRAN NONELL I GEMMA MOTA DESTAQUEN TENIR XARXA SOCIAL

REPTES ESTRATÈGICS PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA

"Tenir salut és molt més que
no estar malalt i anar fent anys"

Les Franqueses aprova
el seu primer Pla de Salut

Dijous, a la sala d'actes de la biblioteca de Roca Umbert i en el marc de
l'elaboració del tercer Pla Estratègic
de ciutat, es va debatre sobre la salut, més enllà dels serveis sanitaris,
amb la directora mèdica de l'Hospital de Granollers, Mònica Botta;
el president del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Esperit Sant,
Ferran Nonell Gregori, i la coordinadora d'atenció comunitària del
Vallès Oriental, Gemma Mota Jiménez. Moderat per Fina Jerez Bernat,
una de les tres comissàries del pla,
la xerrada començava explicant per
què cal parlar de salut global.
Botta recordava que l'Organització Mundial de la Salut alerta que la
salut humana va lligada al canvi climàtic, com els problemes cardiorespiratoris i renals de la calor extrema –la crisi de principis dels 2.000
a Europa es va calcular que havia
generat uns 70.000 morts–. S'ha calculat que des del 2.000 hem tingut
un 45% d'increment d'aquests episodis, de manera que la mortalitat
lligada a la calor va augmentant.
Un altre factor importat és la contaminació, lligada a problemes en
la salut reproductiva i en processos oncològics –a Barcelona, una
de cada quatre escoles té un nivell
de contaminació superior a l'acceptat per l'OMS–. "Hi ha moltes més

m.e.

DEBAT La sala d'actes de la biblioteca de Roca Umbert va acollir la trobada
morts que les vinculades als accidents de trànsit. Cal quantificar
com aquesta crisi climàtica ens
està afectant", reclamava.
Botta també alertava que l'escalfament global afavoreix malalties infeccioses i l'escalfament
dels oceans també genera canvis
químics que acaben generant tòxics que acabem ingerint. Per a la
responsable de l'Hospital, "per
fer les ciutats més saludables,
el cotxe generalment hauria de
desaparèixer i el transport públic hauria de ser més accessible, perquè és una part més que
ens repercuteix en la salut, com
el sistema sanitari universal".
Per la seva banda, Nonell expo-

Els efectes de la contaminació
La plataforma Aturem la Contaminació, en col·laboració amb l'ANC de
les Franqueses, ha organitzat per avui, dijous (19 h), al Centre d'Art i Noves
Tecnologies de Can Font, a Corró d'Avall, una xerrada sobre salut i
contaminació de l'aire, amb el títol La salut de l'aire, la nostra salut. La xerrada
anirà a càrrec de Sasha Khomenko, investigadora del centre de recerca de
l'ISGlobal, especialista en l'impacte de la contaminació ambiental i el soroll
sobre la salut de les persones i autora de nombrosos estudis científics.

sava un treball que determina que
només un 20% de la nostra salut
depèn de l'estructura sanitària. Són
més rellevants els hàbits saludables (30%) i els factors socioeconòmics (40%), entre els quals "la seguretat comunitària que pensem
força garantida, però no pensem, per exemple, que el 2020
els serveis sanitaris van atendre
només a Catalunya 40.000 casos
de violència domèstica". "El concepte de salut és molt més ampli
que l'absència de malaltia i el fet
d'anar fent anys", concloïa.
Mota reforçava algunes de les
posicions de Nonell i assegurava
que "tenir un bon entorn social
també és un hàbit saludable i,
com que tenim més xarxa que
els nostres avis, és important
incorporar psicòlegs als equips
d'atenció primària per fer una
detecció comunitària després
de l'aïllament de la pandèmia".
Nonell recomanava prendre com a
exemple els més joves. "Una de les
primeres coses que diuen és 'puc
quedar?'. Perquè la xarxa social
és gran part de la salut". m.e.

Millorar l'accés i la qualitat dels
serveis i dels equipaments de
salut i de benestar; promoure la
cohesió social, cultural i comunitària dels cinc pobles de les Franqueses; millorar la salut física i la
salut mental de la ciutadania; facilitar l'accés a l'habitatge digne,
a l'alimentació sostenible i al treball; promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones
i les nenes, i promoure mesures
per millorar la mobilitat, el medi
ambient i l'espai públic.
Aquests són els sis reptes estratègics que defineix el primer Pla
Local de Salut de les Franqueses,
que té l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns del municipi els pròxims anys. Inicialment,
s'ha elaborat una diagnosi a partir
de trobades, enquestes i consultes
als veïns i professionals sanitaris,

que ha permès identificar les prioritats al municipi en l'àmbit.
A partir d'ara s'elaborarà un
pla d'acció per donar compliment
als reptes. Entre d'altres, ja s'està
treballant en la creació de grups
de treball específics per tal de definir com afrontar-los. El pla, coordinat per l'equip tècnic de salut
pública de l'Ajuntament, és "un
document viu que s'anirà adaptant a les necessitats que vagin
sorgint", deia la regidora de Salut
Pública, Marina Ginestí.
El ple va aprovar dijous el document amb els vots a favor de JxLF,
PSC i Cs, en contra de Sal-CUP i
l'abstenció d'IEC. Els tres grups
de l'oposició coincidien a dir que
"la diagnosi està molt elaborada, però a la part d'accions a
executar hi ha moltes inconcrecions". x.l.

El Consorci de
Residus s'adhereix
al Clúster català
de Bioenergia

El govern espanyol
retirarà l'ús obligat
de mascareta als
interiors el 19 d'abril

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental s'ha adherit
al Clúster de Bioenergia de Catalunya, una associació sense ànim de
lucre que representa el sector professional de la bioenergia a Catalunya i té com a objectiu el foment
de l'ús sostenible de la bioenergia. L'adhesió suposa el compromís d'aquest ens per la generació
d'energies renovables, com el biometà generat a partir de la fracció
orgànica dels residus municipals,
mitjançant un procés de transformació a escala industrial.

El govern espanyol aprovarà retirar les mascaretes en espais interiors en el Consell de Ministres del
19 d'abril. És el que ha proposat la
ministra de Sanitat, Carolina Darias, a la reunió del Consell Interterritorial de Salut. Així doncs, l'executiu esperarà a després de Setmana
Santa per donar llum verda a la
mesura. L'obligació de dur-la es
mantindrà en alguns espais, com
les residències d'avis, els hospitals
i el transport públic. La Generalitat
havia demanat al govern espanyol
la mesura fa unes setmanes.
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SOLIDARITAT EL PARC TORRAS VILLÀ VA SER EL PUNT DE SORTIDA DEL REPTE ESPORTIU I SOLIDARI, QUE VA ACABAR A SANT FELIU

TRADICIÓ

Quilòmetres contra el càncer

Els armats, a
punt per celebrar
el Diumenge de
Rams a Sant Esteve

OnCodines Trial aplega més de 500 participants en la segona edició
oncodines trail

Un total de 83 equips van completar dissabte la segona edició
de l'OnCodines Trail, el repte esportiu i solidari que tanca aquesta
edició amb un marcador provisional de 80.000 euros recollits
per a la lluita contra el càncer. En
aquesta ocasió, 72 dels equips van
completar el recorregut de 60 km
caminant, mentre que 12 van fer la
prova corrent, fins a 80 km.
En aquesta edició, el recorregut
organitzat pel Club Atlètic Sant

L'entitat ha recaptat
fins ara 80.000 euros
per a la recerca i la lluita
contra aquesta malaltia
Feliu, el Centre Excursionista Sant
Feliu i l’Ajuntament de Sant Feliu
de Codines era lineal. Arrencava
a primera hora del matí al parc
Torras Villà, a Granollers, i acabava a la plaça Josep Umbert de
Sant Feliu de Codines després de
passar per 11 municipis del Vallès

80.000 euros contra el càncer

SORTIDA Dissabte a primera hora del matí, al parc Torras Villà
Oriental i el Moianès i diversos
punts d'avituallament. En total
van participar-hi 513 persones i
més de 250 voluntaris. Els equips
estaven formats per un màxim de
6 persones, de les quals sempre
n'hi havia d'haver un mínim de 3
en marxa. Bona part dels equips
van optar per fer relleus, tot i que
també n'hi va haver algun en què
tots els seus integrants van fer tot
el recorregut. Segons l'organitza-

Rècord d'aportació d'Amics
d'El Xiprer a la fundació:
180.000 euros l'any passat
Dues donacions extraordinàries
rebudes durant la pandèmia han
fet incrementar la donació anual
d'Amics d'El Xiprer a la fundació
fins als 180.400 euros, una xifra
mai assolida fins ara. "Amb les
quotes mensuals dels 923 socis arribem a 140.000 euros",
explica la presidenta d'Amics del
Xiprer, Marta Mallol, qui afegeix
que "l'any passat hi va haver
dues aportacions extra molt
importants", procedents d'una
empresa i d'un particular. Mallol
assegura que "les contribucions
d'Amics d'El Xiprer són vitals

hores i 44 minuts després d'haver
sortit, fins a l'arribada de l'últim,
Siena, que ho va fer en 15 hores i 1
minut, l'entrada de cada equip a la
plaça es va convertir en una festa,
amenitzada a més pel dj Du-Dux
i l'Orquestra Maribel. A més, als
avituallaments tambné hi havia
animació i la participació d'entitats. "Una imatge festiva que no
es veia des d'abans de la pandèmia", diuen des de l'organització.

per al funcionament de la fundació", que els darrers dos anys
ha viscut moments molt complicats per les grans necessitats que
ha fet aflorar la pandèmia. "Estem molt contents i agraïts per
aquestes aportacions", afirma
Natàlia Sanchis, responsable de la
fundació dedicada, entre d'altres,
a gestionar el menjador social i
els serveis d'acollida del carrer
Josep Umbert i a preparar lots
d'aliments a famílies amb dificultats econòmiques. A més, l'entitat
també s'encarrega de fer formació ocupacional a persones en

ció, el canvi de traçat respecte a
la primera edició –ara lineal i amb
sortida a Granollers–, ha satisfet
els equips, ja que enguany s'ha
reduït la quantitat de quilòmetres
d'asfalt que hi havia en la primera
edició i es concentren tots al primer tram de la prova, a Granollers,
Canovelles i les Franqueses.
Des de l'arribada a la meta del
primer equip, el Carlett&Portillo
Team Trail, que va creuar l'arc 7

procés de regularització administrativa, una situació que també es
va tractar en l'assemblea d'Amics
d'El Xiprer de la setmana passada.
"Hi ha persones que fa molts
anys que són aquí i no se'ls regularitza", diu Sanchis.
De cara al 2022, Amics d'El Xiprer espera recuperar el pols pre-

Amb 923 socis, l'entitat
s'ha proposat novament
aquest any arribar als
1.000 "amics" d'El Xiprer
pandèmia: "Ens hem proposat
assolir els 1.000 socis que puguin fer una aportació de 10 euros al mes, i per fer-ho sortirem
més al carrer a fer difusió de la
tasca d'El Xiprer", diu Mallol.

Al final de la jornada s'havien recollit 80.000 euros per destinar a
la lluita contra el càncer. "Estem
molt contents perquè arribar a
80.000 euros amb menys equips
que l'any passat és molt satisfactori", afirmava el director de
l'organització, Lluís Vilalta, al final de la prova. I és que el repte
dels equips és doble: d'una banda,
completar els 60 o els 80 quilòmetres del traçat i, de l'altra, aportar
un mínim de 600 euros per equip
contra el càncer.
Les donacions de l'OnCodines
es destinaran, íntegrament, al suport i l'ajuda a malalts oncològics
i les seves famílies, a la compra de
material mèdic i a la recerca. Les
donacions als equips continuen
obertes i es poden fer a www.oncodinestrail.cat. Els 80.000 euros
que han recaptat els equips es
repartiran entre les tres associacions beneficiàries del repte que
treballen en l'assistència, el suport i la recerca oncològica: Oncovallès, Barcelona Brain Health
Initiative i Fundació d'Oncologia
Infantil Enriqueta Villavecchia.

La parròquia de Sant Esteve celebrarà Diumenge de Rams, aquest
diumenge, amb diverses activitats.
A les 10.45 h hi haurà un espai de
família, acollida i solidaritat, amb
els armats i on s'entregaran rams
d'oliveres, i a les 11.45 h una sessió
de Des-armats per la pau, amb els
infants i adolescents de Propost@
Esteve i els joves de Sant Esteve.
A les 12 h tindrà lloc la benedicció de rams a la plaça de l'Església
–amb cants dels Pueri Cantores
de Sant Esteve– i a les 12.30 h la
missa s de Rams. També hi haurà
missa i benedicció a les parròquies
de Sant Josep Obrer de Can Bassa
(dissabte, 18.30 h), Sant Julià de
Palou (dissabte, 18 h) i Santa Agnès de Malanyanes (diumenge,
12.15 h). Dissabte (19 h) hi haurà
un concert solidari amb el Congo
del pianista Ignasi Prunés, organitzat per Mans Unides a la Tarafa
[més informació a la pàg. 28], i a les
botigues al carrer es podran adquirir palmes i palmons i ensaïmades
–els guanys es destinaran a l'acció
social de Càritas–.
D'altra banda, el Cor de Cambra
de Granollers i l'Orquestra Simfònica del Vallès van actuar dissabte
a la basílica de la Sagrada Família
amb motiu de la Setmana Santa, i
van interpretar la Missa de Rèquiem, de Mozart, l'última composició de l'artista, el 1791.
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El teu espai de salut

ACOSTA’T A
LA NOVA
FARMÀCIA
LES ESCOLES

NOVETAT

Prepara les teves defenses
per a la Primavera

ANÀLISI
CAPIL·LAR

C. Roger de Flor, 45. Granollers. Tel. 938 795 559
De dilluns a divendres de 8.30 a 22.00 h. Dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 20.00 h
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OBITUARIS EL BISBE SALVADOR CRISTAU PRESIDIRÀ AVUI, DIJOUS, UNA MISSA PER RECORDAR-LO

SUCCESSOS DENUNCIADES QUATRE PERSONES PER DUR ARMES
MOSSOS D'ESQUADRA

Mor Francesc Pardo, bisbe de
Girona i exrector de Sant Esteve
El bisbe de Girona i rector de la
parròquia de Sant Esteve de Granollers entre 1997 i 2008, Francesc Pardo, va morir divendres a
75 anys. Feia setmanes que estava
ingressat a l'Hospital Josep Trueta
arran d'una llaga a l'estómac, que
va obligar a internar-lo a l'UCI per
un xoc sèptic provocat per broncorespiració.
Nascut a Torrelles de Foix el
1946, es va llicenciar en Teologia
a la Facultat de Teologia de Catalunya. Va ser ordenat capellà a
Santa Maria de Vilafranca del Penedès el 1973, i va ser arxipreste
de Vilafranca del Penedès (19791980), de l'Anoia (1980-1993) i
de Granollers (1999-2004). Quan
era rector de Sant Sadurní d'Anoia, entre els anys 80 i finals dels
90, va fundar una cooperativa que
va edificar 70 habitatges socials al
barri de la Vilarnau. Entre el 1993
i el 1995 va ser membre de la comissió diocesana per a la preparació del Concili Provincial Tarraconense i membre d'una ponència, i
entre 1997 i 2008 va ser rector a
Granollers. El 2008, el Papa Benet
XVI el va nomenar bisbe de Girona
en substitució de Carles Soler.
Francesc Pardo va destacar per
les seves homilies de to conciliador durant el procés sobiranista. Ja
el 2012 va mostrar-se a favor que
es conegués la voluntat dels ciutadans sobre el seu "futur polític i
social". I un any més tard, va ser
el primer bisbe català a demanar
perdó pels "insults i menyspreus
d'una cadena de televisió vinculada als bisbes" (en referència a
13TV). Sempre mostrant-se a favor
del dret a decidir, Pardo va demanar que hi hagués "acords i nego-

ARXIU / ACN

QUATRE DETINGUTS Dos dels quals acusats de furts i atrapats in fraganti

Dispositiu policial per
evitar reincidència en furts
FRANCESC PARDO Va ser rector de Sant Esteve de Granollers de 1997 a 2008
ciació" després del referèndum de
l'1-O, mostrant-se preocupat per la
situació que es vivia a Catalunya.
El juny de l'any passat, amb motiu
dels seus 75 anys i com marca el
dret canònic, Pardo havia presentat la renúncia al Papa Francesc, tot
i que fins ara no havia estat substituït al capdavant de la diòcesi.

quebisbe de Tarragona va destacar
el caràcter proper de Francesc Pardo amb els fidels i les parròquies.
Finalitzada la missa exequial, el
bisbe va ser enterrat a l'interior
de la catedral de Girona, que va
omplir-se de fidels per acomiadar-lo en un funeral multitudinari.

Enterrat a la mateixa catedral

Un miler de persones
van acomiadar-lo dilluns
a la catedral de Girona,
on va ser enterrat

Dilluns, un miler de persones van
acomiadar el bisbe de Girona i
exrector de Sant Esteve de Granollers en la missa exequial que es
va celebrar a la catedral gironina.
L'ofici va ser presidit per l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas,
acompanyat del nunci apostòlic
d'Espanya, Bernardito Auza, i el
cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. També van
assistir-hi autoritats com la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, o la
d'Universitats, Gemma Geis, a més
de l'alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, i el president d'ERC, Oriol Junqueras. Durant el sermó, l'ar-

Es tracta d'una tomba oberta expressament al mig del temple per
enterrar-hi els bisbes de la ciutat.
Té cabuda per a quatre bisbes, i
Pardo ha estat el primer a ocupar
aquesta sepultura.
Avui, dijous, el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, presidirà una
missa per recordar Francesc Pardo. Serà a les 20 h a la parròquia
de Sant Esteve.

Quatre persones van ser detingudes, divendres al vespre, en un dispositiu de seguretat conjunt entre
els Mossos d'Esquadra, la Policia
Nacional i les policies locals de
Granollers i les Franqueses al voltant de les estacions de Bellavista i
Granollers Centre per evitar la presència de delinqüents reincidents
relacionats amb furts i robatoris
amb força a l'interior de vehicles.
El dispositiu, que va establir
controls de pas a l'entorn de les
estacions –considerat un lloc freqüentat per aquest tipus de delinqüents– va permetre l'arrest de
dues persones amb ordres judicials de detenció pendents, una per
un delicte de trànsit i l'altra per robatori amb força. Un altre detingut
va ser un menor d'edat després
de ser enxampat robant material
d'una furgoneta. El jove va forçar
el pany i va accedir a l'interior d'un
vehicle aparcat al carrer Camp de
les Moreres, d'on va robar material per valor de 1.500 euros. El propietari del vehicle va enxampar-lo
fraganti i va poder retenir-lo fins
que van arribar els agents.

Finalment, la quarta persona detinguda va ser una dona acusada de
robar joies a l'interior d'un domicili. En aquest cas, agents de paisà
desplegats a l'estació de Bellavista
van veure com una dona intentava
fugir en detectar la presència policial. Després d'interceptar-la i identificar-la, els agents van escorcollar
la bossa que duia, que va resultar
estar plena de joies. En demanar-li
que acredités la propietat d'aquests
objectes, la dona va assegurar que
una amiga les hi havia donat i que
tenia documentació que ho justificava. Els agents van comprovar
aquesta documentació, que contenia el nom d'una altra dona. En posar-s'hi en contacte, aquesta persona va assegurar que una dona que
s'havia guanyat la seva confiança
–i que coincidia amb la retinguda
a l'estació– li havia sostret les joies.
A banda d'aquestes detencions,
també es van denunciar administrativament quatre persones més
per tinença d'armes blanques no
permeses, 16 per tinença de drogues i una altra per no respectar
els agents policials.

Defuncions

2n aniversari

PEPITA MAYNOU RIERA
10 D’AGOST DE 2019

29/03
29/03
30/03
30/03
30/03
30/03
30/03
31/03
31/03
02/04

Sergio Almor Arias
M. Antònia Pujadas Arenas
Antolín Colombo Terrón
Manuel Madueño Redondo
Nativitat Farrarons Cortada
Juan Ramón Algar Mocete
Maria Canet Vilardosa
Josep Parera Casellas
Cándida Cañada Venega
Jaume Cebrián Valls

59 anys
80 anys
76 anys
67 anys
90 anys
84 anys
97 anys
99 anys
89 anys
65 anys

02/04
02/04
02/04
02/04
02/04
02/04
02/04
03/04
03/04
03/04

Ángeles Simán Pérez
Mercedes Colomé Alsina
Julián Pardo Valbuena
Manuel de Oleza Chala
M. Rosa Canet Llobet
Júlia Rodríguez Arán
Juan Benítez Bermejo
Maria Jané Pou
Adela Miguel Bayón
Antònia Requena Muñoz

82 anys
79 anys
66 anys
88 anys
99 anys
77 anys
84 anys
85 anys
92 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

JORDI AMBRÒS PAGÈS
6 D’ABRIL DE 2020

La vostra absència continuarà
sent un record trist.
Però la vostra vida sempre serà viva,
un exemple de generositat i sacrifici.
Us trobem a faltar.

Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.
TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370
funeraria@cabrejunqueras.com
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SUCCESSOS TOT I EL FORT AIGUAT, ELS BOMBERS NO VAN HAVER DE FER CAP SORTIDA IMPORTANT
ajuntament

INFRAESTRUCTURES PER FER UN GRAN NODE INTERMODAL

Emblanquinada
a causa d'una
calamarsada

La CUP proposa traslladar
l'estació d'autobusos
a la zona d'Esteve Terrades

Una intensa calamarsada, dijous a la
tarda, va deixar la ciutat totalment
emblanquinada. El Servei Meteorològic de Catalunya va indicar que
a Granollers van recollir-se 23,9
mm en només 30 minuts. El xàfec
va ser curt, però va deixar algunes
incidències, com semàfors fora de
servei i un tall al passeig Fluvial i
la rotonda de Joanot Martorell per
l'acumulació d'aigua. Tot i les riuades que es van veure en molts carrers, els Bombers no van tenir constància de cap inundació important.

La CUP de Granollers ha demanat
al govern municipal i a Adif "no
desaprofitar l'oportunitat històrica" de reconvertir l'estació de
Granollers Centre en un gran node
intermodal que millori i faciliti
més el servei de transport públic a
la ciutat i a la comarca perquè sigui
un puntal de lluita contra la contaminació. En aquest sentit, proposen que els terrenys d'Adif del carrer Esteve Terrades esdevinguin
una nova terminal d'autobusos
interurbans per donar servei a la
conurbació de Granollers. Aquesta
nova ubicació, diuen, permetria

VIAL TALLAT El passeig Fluvial va acumular gran quantitat de gel
joansitjesstore

Apagada a Tres Torres
Dimecres a la tarda va produir-se
una incidència en una línia elèctrica de baixa tensió que va deixar
sense subministrament elèctric
bona part del barri de Tres Torres.
L'apagada va afectar també alguns
semàfors de la zona, als carrers
Francesc Macià, Roger de Flor i
Prat de la Riba, entre d'altres. Tècnics d'Endesa van resoldre la incidència en poc més de mitja hora.

doblar els 5.000 metres actuals de
superfície de l'estació d'autobusos
i incloure fins i tot les cotxeres per
als vehicles, que actualment es troben en altres ubicacions allunyades, i guanyar l'espai de l'avinguda
del Parc per ampliar la zona verda
de Torras Villà. Alhora, la CUP considera "imprescindible" estudiar
una solució viable i econòmica per
tornar a fer més propera l'estació
de tren al centre i el nord-oest de
la ciutat i a barris com la Font Verda i La Torreta amb l'ampliació de
les andanes cap al nord, seguint el
traçat del carrer Llevant.

Sal-CUP debat sobre esport i gènere

LA PORXADA, BEN BLANCA Una imatge atípica per al mes d'abril

Sal, Fòrum Ciutadà, i CUP Les Franqueses va organitzar dimarts una xerrada sobre esport i gènere en què es van presentar fórmules per fomentar
l'esport com a eina de lleure i enriquiment social i incentivar la cooperació
i la inclusió. Van participar-hi els exfutbolistes Oleguer Presas i Laia Fusté i
la mare Estrella Santos, i dos mestres franquesins, Guillem Raimundi i Cristina Jiménez, van reclamar que es replantegi la gestió de les instal·lacions
públiques perquè siguin de lliure accés, "sense quotes ni cita prèvia".
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Per què vam votar en
contra del Pla de Salut

Editorial

LA NOVA ALCALDESSA
Alba Barnusell, la nova alcaldessa de Granollers, té 42 anys i des de molt jove
ha estat regidora de l'Ajuntament –des de fa 19 anys–. En aquest temps s'ha
guanyat la fama de dialogant, de ser persona de consensos, allunyada de
conflictes i amb voluntat de cercar l'acord, també entre els grups de l'oposició.
De fet, divendres, en el ple de presa de possessió del càrrec d'alcaldessa, els
portaveus municipals de les formacions al consistori li reconeixien aquest
tarannà, i la mateixa Barnusell assegurava que vol "escoltar totes les veus".
Barnusell ha estat la regidora que ha pilotat projectes de futur, com el tercer
pla estratègic Granollers 2030, les línies de treball de les propostes a presentar
per a l'obtenció de fons europeus Next Generation, i el Pacte de Ciutat que tots
els grups municipals, entitats, empreses i ciutadania en general van rubricar
per fer front a la crisi provocada per la pandèmia. En aquest temps es diria que
ha estat una cara amable del govern municipal, predisposada a incorporar les
visions d'altres en les actuacions de l'equip de govern. Ara, com a alcaldessa,
haurà de veure com compaginar aquest paper amb l'irremeiable rol d'un cap de
govern que no pot acontentar sempre a tothom. Barnusell s'enfronta al repte
doble de mantenir aquest perfil i accentuar una visió pròpia diferenciada del
seu antecessor –tot i les herències–. El fil lila del feminisme en pot ser un bon guia.

Viure dignament
en el desordre mundial
JOAN SALA VILA
Activista cultural

a dignitat de la convivència
mundial, dissortadament, només té una direcció, el desordre
global al servei de l'egoisme. El
món suposadament civilitzat està governat per dos models polítics: dictadura i
democràcia. I l'argument fonamental de
les dues és el mateix: la força armada. El
resultat ens el dona una gran majoria humana que no pot viure en dignitat i el que
és més inhumà rau en el fet de negar-li el
dret. La persona davant els grans poders
fàctics, també en el segle XXI, és una mercaderia que es compra i es ven. Només
una senzilla ullada ens ho fa conèixer.
En l'actualitat el poder està en mans de
la filosofia del diner i la filosofia del pensament fins i tot s'elimina de les escoles.
El meu valor és la meva riquesa econòmica
i imposa el comandament de la injustícia.
És tan greu el problema que fins i tot la
natura ha estat desnaturalitzada pel diner.
El canvi climàtic és una exigència de model de convivència. I la resposta del diner
genera noves guerres. La guerra de Rússia

L

contra Ucraïna demostra la irracionalitat
del poder. Un president format en un suposat comunisme, convertit en un multimilionari, només té les armes com argument
sense importar-li un desastre nuclear, que
pot desembocar en la fi del món.
Senzillament, la política no té filosofia
del pensament humà. Ni la dictadura, ni la
democràcia donen importància al pensament i ho han demostrat sempre amb la
seva incapacitat de seure a la taula i dialogar. El pensament és una demostració del
dret que defensa la llibertat.
Fa més de dos mil anys que va sonar
ferma una veu de dignitat que proposà la
llei que substituïa a les existents: la llei de
l'amor que té dues direccions: estima Déu
per damunt de tot i al pròxim com a tu mateix amb un detall distintiu, que pròxim
també ho és l'enemic. I la política humana
actua oblidant aquesta filosofia de transcendència infinita. I viure dignament en la
convivència humana mundial és un gran
problema. La minoria viu indignament
provocant la indignitat de la majoria. El que
no veu, ni vol entendre aquesta minoria, és
que la misèria de la majoria pugui ser la demostració de dignitat més extraordinària.
El sacrifici de la Creu ha fet el miracle que
l'egoisme del poder polític no entén, ni vol.

MARIA FORNS
Regidora de Sal-CUP a
l'Ajuntament de les Franqueses

l govern de les Franqueses va
portar a aprovació del ple un
document que anomenen pla de
salut, però que de fet no és pròpiament un pla. Conté una diagnosi, una
priorització amb sis reptes i una proposta
de funcionament, però no conté objectius específics, actuacions, temporització
ni formes d'avaluació. El que es presenta com a pla de salut recull i endreça un
seguit de dades estadístiques, els resultats d'una enquesta (a menys del 2% de
la població) i de trobades amb diversos
col·lectius, etc., però no deixa clar si les
percepcions recollides s'han contrastat,
contextualitzat i relativitzat per establir
els reptes que es plantegen.
Alguns exemples: el recull de respostes
a la pregunta "què resta salut?" esmenta
un seguit de mancances pel que fa a la gent
gran (falten espais de trobada, transport
públic, teleassistència o servei d'àpats),
però a l'apartat de reptes es prioritza millorar l'atenció mèdica, i no es parla de
mesures per millorar l'autonomia, quan
moltes de les mancances expressades es
relacionen amb el fet que un augment
de la dependència empitjora la salut en
aquesta franja d'edat.
Es recull que som un "municipi amb
una alta segregació escolar", però al repte 2, "Promoure la cohesió social, cultural
i comunitària", ni tan sols s'esmenta el
problema, que és un factor important de
manca de cohesió social. Es recull la "insuficiència de beques per a facilitar la pràctica de l'esport", però no es parla d'altres
recursos per facilitar l'accés a l'esport o a
activitats extraescolars, culturals, casals...,

E

un altre factor que intervé, i molt, en la cohesió social.
Pel que fa als reptes, es diu que s'han
establert d'acord amb els objectius de
desenvolupament sostenible i el Pla de
Salut de Catalunya, però no queda clar
qui ha establert aquesta priorització ni
amb quins criteris (si s'ha fet a partir de
les aportacions de la ciutadania i sectors
professionals o si hi ha intervingut el govern), entre altres coses perquè algunes
qüestions fonamentals per afrontar determinats reptes (per exemple, les que hem
esmentat amb relació a la cohesió social)
no es tenen en consideració.
D'altra banda, quan en la presentació
dels reptes, s'inclou la nota "L'equip de
govern inclourà actuacions en matèria de
reducció de sorolls, millora de la qualitat
de l'aire [...]", sembla més una promesa

No concreta amb quines
actuacions i en quins terminis
es proposa el govern municipal
reduir els direrents tipus
de contaminació que originen
queixes veïnals des de fa temps
electoral que res més. No s'hi concreta
quines actuacions, quins objectius específics i quins terminis es proposa el govern
municipal per reduir els diferents tipus de
contaminació que hi ha al municipi i que
originen queixes veïnals des de fa temps.
En resum, el que es va presentar al ple
era una diagnosi, però no pas un pla amb
objectius específics avaluables i planificats en el temps. Per això hi vam votar en
contra, no pas perquè creguem que no cal
un pla de salut, sinó perquè el document
que es votava era incomplet.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN
Això de l'equip femení de futbol del FCB
està molt bé. Dit això, deixeu-vos de l'excés
de postureo i aneu a veure les noies de rugby
de la Santboiana, les d'handbol del Granollers
o les de waterpolo del Sabadell. També
donen espectacle i també ens necessiten.

A Granollers continua
l'arboricidi permanent!
Sap greu que quedi per a
la història que la darrera acció
de l'alcalde Mayoral és talar
arbres de fa molts anys!

Joan Vives @JoanVives

Francesc Sala @quicosala

Promou:
somgranollers@som.cat
Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

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

somlesfranqueses@som.cat
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Gastrotapes, fins diumenge a 20 bars de la ciutat

Visita d'Antoni Cañete, de Pimec

Fins diumenge es pot participar en la 9a edició del Gastrotapes, la ruta
de les tapes que organitza cada any el Gremi d'Hostaleria per promocionar
els establiments de la ciutat. En aquesta edició, una vintena de bars i
restaurants ofereixen una tapa elaborada i beguda al preu de 3 euros,
i els participants poden participar també en el sorteig de diversos premis.

El president de Pimec, Antoni Cañete,
serà aquest dijous a la ciutat per conèixer les
inquietuds i necessitats de pimes i autònoms
del Vallès Oriental. La trobada servirà per definir
les prioritats de la patronal els pròxims anys.

EMPRESES LUIS COSTA, ASSESSOR D'APPLE I EL GOVERN DELS EUA, VA SER DIMARTS A GRANOLLERS

OCUPACIÓ

JURÍDIC

Innovació i la sostenibilitat,
claus per a la competitivitat

L'atur, als nivells
més baixos des de
la tardor de 2008

Jornada sobre
la Llei de Garanties
a l'automoció

Després d'un any de descensos
continuats, el març va registrar
un lleuger augment de les dades
d'atur al Vallès Oriental: 112 persones més que el mes anterior
(+0,6%). Això fa que a la comarca
hi hagi ara 20.172 desocupats, una
de les xifres més baixes des de la
tardor de 2008. Respecte al març
de l'any passat, el descens ha estat
de 6.434 persones (-24,2%), i la
taxa d’atur se situa ara en el 10,2%.
Per municipis, Granollers va tancar
el mes amb 3.200 persones a l'atur,
14 més que al febrer (+1,9%), i la
taxa d'atur és del 10,2%. Respecte
al març de l'any passat, l'atur és
ara un 29,8% inferior, amb 1.357
aturats menys. I a les Franqueses,
l'atur va créixer en 18 persones
(+3,3%) respecte al febrer, fins als
1.033 desocupats. Respecte al mateix mes de l'any passat, actualment
hi ha 331 aturats menys (-24,3%),
i la taxa d'atur al municipi és del
10,8%. Canovelles manté la taxa
més alta de la comarca: 14,5%.

Una cinquantena d'empresaris del
sector de l'automoció es van reunir la setmana passada a la seu de
la Unió d'Empresaris d'Automoció
de Catalunya (UEAC), a Granollers,
per informar-se sobre les noves
modificacions de la Llei de Garanties, que va entrar en vigor el gener
d'aquest any. L'acte va ser organitzat per la UEAC conjuntament amb
el Gremi del Caravàning (Gremcar),
dues associacions amb interessos
comuns: vetllar, promoure i ajudar les empreses relacionades amb
l'automoció. Van intervenir-hi Joan
Vázquez, responsable de promoció
d'empreses de Catalana Occident,
que va posar en context la situació
del sector automobilístic català, i
Rocío Martín, responsable de l'àrea
jurídica de CONEPA, qui va detallar
els punts de la modificació de la
llei. Martín va apel·lar a la necessitat de "dialogar i establir una comunicació efectiva entre els interlocutors per evitar denúncies
o problemes més importants".

El cicle Guanyar amb la sostenibilitat, organitzat per GRID Granollers –la plataforma al servei
d’empreses i entitats per a l’ús eficient dels recursos no aprofitats i
la cooperació entre empreses–, es
va cloure dimarts amb la tercera
xerrada programada, adreçada a
directius d'empreses per donar
a conèixer les oportunitats de la
nova economia i com aplicar-les a
les empreses.
En la darrera xerrada, moderada per Giuseppe Cavallo, consultor especialista en estratègia de
marca, es va abordar la creació
de condicions per a l'èxit en projectes complexos de cooperació.
Luis Costa, consultor internacional d'empreses com Apple, Fluidra, Almirall o Mat Holding, així
com dels governs dels Estats Units
i el Canadà, apuntava els elements
necessaris per superar millor les
incerteses actuals. "Una empresa
ha de tenir sempre fonaments
i propòsits, valors i rituals,
objectius i una estratègia per
avançar en el futur", deia.
També distingia entre la gestió
i el lideratge en l'àmbit de l'empresa, i remarcava les habilitats
que ha de tenir un bon líder, com
"capacitat de cooperació, d'escolta empàtica, de compartir i
d'explicar-se amb simplicitat".
"I d'envoltar-se d'un equip on
hi hagi confiança, transparèn-

x.l.

XERRADA Lluís Juncà, Giuseppe Cavallo i Luis Costa, dimarts al TAG
cia, comunicació autèntica, que
tingui identitat d'equip i que
col·labori", deia Costa.

La sostenibilitat, "inevitable"
Des del sector públic, Lluís Juncà,
director general d'Innovació de la
Generalitat, afirmava que l'activitat econòmica "no és una realitat aïllada", sinó que "té efectes
en el conjunt de la societat". Per
això, deia, la sostenibilitat és avui
"inevitable" en qualsevol projecte
empresarial. "El mercat, l'ordre
legal, el talent i les inversions
són els quatre elements que reclamen que tot projecte sigui
sostenible", deia Juncà, qui assegurava que "la sostenibilitat i la
innovació són fonamentals per

a la competitivitat de les empreses". També apuntava que les
empreses catalanes han de tenir
"més ambició de creixement", i
que per a això la col·laboració publicoprivada és clau. "Des de la
Generalitat tenim alguns projectes en marxa, com el que posa en
relació la innovació empresarial
amb les investigacions que es
fan als centres de recerca públics", explicava. "Les empreses i
la ciència han d'anar de la mà".
En les altres dues xerrades del
cicle es van presentar casos reals
de sinergies entre empreses en
projectes de sostenibilitat a Catalunya i es va parlar de les tendències i oportunitat per a les empreses
en matèria de sostenibilitat. i x.l.

Trobada d'empresaris del Circuit
L'Associació d'Empresaris del Polígon del Circuit (AEPIC) va aplegar
divendres una trentena d'empreses –com el mateix Circuit, QEV Tech,
Druids o Sorli– per tractar aspectes com l'economia circular i la gestió
de subvencions. També es van abordar aspectes com la mobilitat al polígon i el carril bici que l'ha d'unir amb els nuclis urbans de Granollers
i Montmeló. Josep Lluís Santamaria, director del Circuit, va assegurar
més inversió i renovacions a l'equipament els pròxims anys.

B U F E T E S PA Ñ O L M O R E D A
ADVOCATS

25 ANYS D’EXPERIÈNCIA

bufetespanol.es

DRET IMMOBILIARI · ARRENDAMENTS · DESOCUPACIONS
RECLAMACIONS DE QUANTITAT · DRET HIPOTECARI
MOLLET DEL VALLÈS Avinguda Burgos, 29, 1ª planta ·

93 570 73 09 · 93 716 12 75

SABADELL Carrer Capmany, 4, 2-A · MADRID Paseo de la Castellana, 79, 6ª planta
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IPD Legal

Advocacia & Gestoria

RENDA 2021
La declaració de la renda,
millor a la teva gestoria.

TRUCA’NS I T’INFORMAREM:
admin@ipdlegal.com · www.ipdlegal.com

661 295 971 I 93 688 91 88
C. Miquel Ricomà, 18, 2n 2a i 3r, Granollers
C. Major, 4, Santa Maria de Palautordera
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L’expert respon

COMERÇ PARADES I ANIMACIÓ AL CARRER PER ESTIMULAR EL CONSUM AL CENTRE DE LA CIUTAT
XAVIER SOLANAS

Famílies monoparentals
i extensió del permís
per naixement
«Existeixen a la nostra societat
diferents models de família i la
norma jurídica no ha de reconèixer més drets als fills nascuts en un model front als nascuts en un altre». Aquesta frase
que segurament la majoria de
nosaltres subscriuríem sense
recança, forma part d’una recent sentència dictada per un
jutjat tarragoní a instàncies de
Col·lectiu Ronda que reconeix
el dret d’una mare en solitari a
gaudir de 32 setmanes de permís per naixement. O el que és
el mateix, a encadenar les 16
setmanes que li correspondrien en la seva condició de mare
biològica amb les 16 setmanes
de permís que haguessin correspost a l’altre progenitor.

la legislació estableix comporta un tracte menys favorable
pels nadons de famílies monoparentals. Per tant, es conculca el principi constitucional
de no discriminació i, especialment, el contingut de la Convenció Sobre Drets dels Nens,
un tractat internacional ratificat per Espanya l’any 1990 que
obliga els Estats que el subscriuen a impedir tota forma de
discriminació per causa de la
condició dels seus progenitors
i actuar sempre considerant
primordialment l’interès del
menor per sobre de qualsevol
altra consideració.

L’esmentada sentència comença, sortosament, a no ser pas
innovadora i diferents jutjats
arreu del territori, tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat,
s’estan pronunciant en idèntic
sentit valorant que s’atribueix
al nadó nascut en el si d’una
família biparental el dret a ser
cuidat durant 32 setmanes
per ambdós progenitors mentre que, en canvi, la legislació
vigent només atorga al nadó
d’una família monoparental el
dret a 16 setmanes de cures.
Situació agreujada significativament pel fet que el 80%
de les famílies amb un únic
progenitor està constituït per
la mare biològica i els fills, de
tal forma que una part important del temps que hauria de
destinar-se a la cura del nounat coincideix amb el període
de necessari i imprescindible
restabliment físic posterior al
part (fixat en 6 setmanes per
l’ordenament jurídic).

A l’espera que el Tribunal Suprem fixi un criteri doctrinal
respecte aquesta qüestió, els
jutjats estan actuant amb fermesa per combatre una doble
forma de discriminació imposada per la legislació espanyola: la que afecta els nadons i la
que afecta també aquesta majoria de dones que es fan càrrec de la criança dels seus fills
i filles en solitari, a qui se’ls priva de disposar de temps per
assegurar el seu restabliment
físic i oferir al nounat des del
primer moment l’atenció que
necessita.

D’ençà que el Tribunal Superior de Justícia del País Basc dictés la primera resolució judicial en aquest sentit, els jutjats
estan apreciant de forma cada
vegada més habitual i amb
bon criteri que la distinció que

Els jutjats prenent la davantera al legislador

Ara fa uns dies, el Congrés va
anunciar la tramitació d’un nu
projecte de llei que pretén ampliar a 26 setmanes els permisos per naixement que afectin
famílies monoparentals. Una
proposta encara insuficient
però que, en qualsevol cas,
representaria una passa important vers l’objectiu d’acabar
amb l’actual situació de discriminació de les persones que
tenen fills i filles en solitari.
Però fins que aquest moment
arribi, si és que ho fa, són els
tribunals qui estan vetllant
pels drets d’aquests menors i
les seves mares.

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT
LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES.
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

GRANOLLERS
Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42
També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop

MÉS QUE COMERÇ
I SOM PORXADA
TREUEN LES BOTIGUES
A L'ESPAI PÚBLIC

L'anomenada Festa de la Primavera, organitzada pels botiguers associats a Més
que Comerç al voltant dels carrers Travesseres i Santa Elisabet, va coincidir dissabte amb un dia de fred intens. Tot i això, van ser moltes les persones que van
passejar i comprar en alguna de les paradetes al carrer i es van endur una planta
de regal. A més, la festa va comptar amb l'animació d'una batucada i una exhibició
de ball en línia. D'altra banda, una quinzena de botigues del nucli antic associades
a Som Porxada també van sortir al carrer en l'anomenat Shopping Porxada, una
jornada festiva i comercial per promocionar aquesta àrea del centre. Per animar
l'ambient també hi va punxar un dj i s'hi van fer exhibicions de dansa.

L'Ateneu Cooperatiu
ha facilitat la creació
de 29 empreses en 4 anys
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha acompanyat en la constitució de 29 noves empreses i entitats
de l'economia social i solidària des
de la seva creació, a finals de 2017.
A més, entre 2016 i 2021 es van
crear 7 noves empreses d'aquest
tipus a la comarca a través dels
Projectes Singulars finançats pel
Programa d'Economia Social de la
Generalitat. Tot plegat ha generat
280 nous llocs de treball –121 a
través dels projectes acompanyats
per l'Ateneu Cooperatiu i 159 dels

Projectes Singulars–. En els quatre
anys de vida de l'Ateneu, 5.570
persones han participat de les 722
activitats que ha organitzat. Per
la seva banda, el Programa d'Economia Social de la Generalitat ha
ajudat a tot Catalunya a la constitució de 1.027 empreses i entitats
d'aquest àmbit en els seus cinc primers anys de funcionament, que
han permès la creació de 4.757
nous llocs de treball. Així ho va
explicar a Montornès la setmana
passada Josep Vidal, director ge-

neral d'Economia Social i Solidària,
el Tercer Sector i les Cooperatives
de la Generalitat, en la presentació
del balanç dels cinc primers anys
del Programa d'Economia Social
del Departament d'Empresa i Treball. Montse Lamata, coordinadora política de l'Ateneu, remarcava
que l'objectiu d'aquestes entitats
és "desenvolupar els territoris
en clau d'economia social i solidària com a eina de transformació potent", i Vidal afegia: "volem
generar ocupació estable i de
qualitat a la comarca vinculada
al cooperativisme, un model que
ha demostrat que no deslocalitza i que té un impacte en la comunitat, ja que no només genera
activitat econòmica, sinó que millora la vida de les persones".

Gran Centre
Formació sobre la
El Consell Comarcal,
celebrarà dissabte utilització eficient
al fòrum de ciutats
la Gran Fira al Carrer del certificat digital amb consell d'FP
Després de diversos ajornaments
per la previsió de mal temps, Gran
Centre ha marcat el 9 d'abril –dissabte– al calendari per treure el
seu estoc al carrer en una nova
edició de la Gran Fira al Carrer.
La fira tindrà lloc de 10 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h als carrers Anselm Clavé, Joan Prim, Sant Roc i
Santa Anna i les places Maluquer,
Perpinyà, de l'Oli i de la Caserna.
En aquesta edició s'hi preveu la
participació d'unes 65 parades.

Granollers Mercat organitza, els
dies 19 i 21 d'abril, de 10 a 12 h,
una formació en línia adreçada
a emprenedors i directius d'empreses sobre la utilització simple
i eficient dels certificats digitals.
Les sessions, a càrrec de Núria Gil
Martell, abordarà els avantatges i
la utilització del certificat digital
(eCertificat) i l'iDCat Mòbil (identificador), la signatura electrònica, la factura electrònica i la digitalització certificada de factures.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental s'ha adherit al Fòrum de les
Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya, que
té com a objectiu la cooperació entre els municipis integrats per treballar coordinadament i facilitar
la transferència de coneixements
i experiències. Fins ara formaven
part del fòrum dos consells territorials –que representen 45 municipis– i una dotzena de ciutats
–entre les quals Granollers–.
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SINDICATS

GASTRONOMIA LA RECEPTA RECONEGUDA, ELABORADA PER LA FAMÍLIA QUESADA, ÉS TRADICIONAL I ORIGINÀRIA D'ALACANT
x.l.

La millor mona de
brioix de Catalunya,
al forn El Racó
La mona de brioix del forn i pastisseria El Racó, a la plaça de la
Porxada, és la millor mona tradicional de brioix de Catalunya. Així
ho ha sentenciat un jurat professional de pastissers i xocolaters en
el concurs per triar la millor mona
de Pasqua de Catalunya, que organitza l'agència gastronòmica Sr. i
Sra. Cake amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, el Mercat de
Sant Antoni i la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de
Flequers.
Segons el jurat, que també ha
premiat les tres millors mones de
xocolata del país, la creació tradicional de brioix d'El Racó ha guanyat per l'aspecte visual, la pasta,
la cocció interior i exterior i, sobretot, el gust: "una qualitat magistral i pulcra que demostra
anys d'experiència elaborant
aquesta recepta", diu el jurat.

El premi ha sorprès les responsables del forn i pastisseria granollerí, que van presentar-se al concurs a l'últim moment "després
que una clienta de Cardedeu
ens animés a fer-ho", explica
Úrsula Quesada, que regenta l'establiment amb la seva germana
Roser i els seus marits, Hermenegildo Samblas i Pedro Carrasco.
"Ens fa molta il·lusió pels nostres pares, que són qui ens van
ensenyar la recepta, originària d'Alacant", diu Quesada, qui
apunta que l'elaboració és la que
sempre s'ha fet artesanalment a
les cases, amb brioix i tants ous
com anys tingui el fillol. "És un
reconeixement a la nostra feina i als productes artesanals de
forn i pastisseria, una manera
de fer que cada vegada costa
més de trobar", diu Quesada,
qui confia a recuperar aquesta

farré
A c c e s s i b i l i t a t

938172681
farre@farre.es

FAMÍLIA QUESADA Roser i Úrsula Quesada, amb els seus pares, a El Racó
x.l.

PASTISSERS L'equip que elabora la millor mona de Pasqua de Catalunya
Setmana Santa el nivell de vendes de mones de Pasqua d'abans
de la pandèmia. De fet, admet, el

premi ja ha disparat les trucades i
els encàrrecs, fins i tot procedents
d'Alacant. x.l.

Les propostes de
la CNT, divendres
a La Malgirbada
La CNT del Vallès Oriental organitza divendres (19 h), al local de
La Malgirbada, a la plaça Jacint
Verdaguer, un acte per difondre
l'anarcosindicalisme del s. XXI i
exposar les propostes del sindicat
davant els problemes de la classe
treballadora. Esmenten, per exemple, la reforma laboral, que "ha
suposat una renúncia a derogar
els aspectes més lesius de les
reformes laborals de PSOE i PP
de 2010 i 2012"; l'actual inflació i
l'augment generalitzat de la carestia de vida; el sistema de pensions
públiques "cada cop més debilitat" i l'aparició de nous sistemes
privats de pensions; i la situació
de crisi global, econòmica i climàtica, entre d'altres. Intervindran
en la xerrada Pep Boadilla, de la
Coordinadora de Pensionistes de
Catalunya de la CNT; Ena Rodríguez, coordinadora del sector de
la Intervenció Social del sindicat;
Genís Ferrero, secretari d'Acció
Sindical; i Jordi Vega, responsable
de l'Àrea Social del Gabinet Tècnic
Confederal de la CNT.

Recupere su independencia con
nuestras sillas salvaescaleras

938172681
farre@farre.es
www.farre.es

Con las sillas salvaescaleras de Farré podrá volver a subir las escaleras
sin ninguna dificultad gracias a su seguridad y su facilidad de uso
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'El partit de les nostres vides', de l'AE Ramassà

A cinc punts dels llocs de descens

L'AE Ramassà presentarà dijous el llibre El partit de les
nostres vides, que recull les accions de solidaritat i cooperació
internacional d'aquesta entitat esportiva des de l'any 2014.
L'acte tindrà lloc a la Biblioteca de Corró d'Avall (19.30h),
que presentarà el coordinador general del club, Jordi Grivé.

El Ciutat de Granollers se situa a cinc punts
del descens després d'encadenar dues
derrotes. L'equip granollerí és 8è amb 20
punts i dissabte rebrà l'Aiguafreda (17 h),
que és segon classificat amb 43 punts.

FUTBOL | Tercera RFEF TÉ LA SALVACIÓ A TRES PUNTS QUAN QUEDEN QUATRE JORNADES PEL FINAL

Primera Catalana A TRES JORNADES DE FINAL DE TEMPORADA
XAVIER SOLANAS

L'Esport Club, obligat a
guanyar contra el Figueres
XAVIER SOLANAS

FIGUERES - EC GRANOLLERS
Diumenge, 10 - 16.30 h Figueres
Falten quatre partits per acabar la
temporada, que són quatre finals
per a l'Esport Club. L'equip granollerí viu un final de campanya
agònic, en què només té l'únic objectiu de la salvació, que a hores
d'ara està complicat. L'equip dirigit per José Solivelles és antepenúltim amb 29 punts i la salvació
queda a 3, que marca el Sants al
cinquè lloc per la cua. Diumenge,
l'ECG visita el Figueres i només li
val la victòria perquè, com a mínim, assaltaria el quart lloc per la
cua que ocupen els gironins, amb
29 punts, i sumaria més pressió
per a l'equip del barri barceloní.
L'Esport Club va empatar la jornada passada contra el Vilafranca
(1-1), que no li va servir per a gaire. "La línia de l'equip ha millorat, però no sé si serà suficient
per mantenir la Tercera RFEF.
Nosaltres confiem en l'equip i
sabem que amb els equips més
complicats treu la seva millor
versió, però diumenge cal guanyar a Figueres i esperar resultats", assenyala el president de
l'ECG, Ángel Aguirre, que diumenge també estarà pendent del par-

VICTÒRIA Per la mínima va guanyar Les Franqueses al CF Mollet UE (1-0)

"Si vencem a Palamós
i Parets, ens salvem"
INSUFICIENT Empat de l'ECG diumenge contra el Vilafranca
tit del Sants al camp del Vilassar
de Mar (18h), que ocupa el 8è lloc.
"Ara estem molt centrats a
mantenir la Tercera RFEF, però
si la cosa es torça, es baixarà a
la Primera Catalana. Aleshores,
que ningú dubti que farem un
equip per recuperar la tercera
RFEF el pròxim curs. Hem de
ser realistes i dir que la situació
és complicada", assegura Aguirre. Tot i aquesta possibilitat de
descens, l'equip encara confia en
sortir de les quatre posicions de
descens i ocupar el cinquè lloc per
la cua, que donaria la permanència a final de curs. JL.RODRÍGUEZ B.

Contracte

NAMA SPORTS TÉ
ELS DIES COMPTATS
A final de temporada s'acaba el
contracte de l'ECG amb Nama Sports,
que és l'empresa que gestiona
esportivament el club del carrer Girona.
Des de l'inici irregular d'aquesta
temporada, hi ha desavinences entre
l'empresa i el club i, segons ha pogut
saber el diari Som, a hores d'ara el
contracte no es renovarà i el control
esportiu serà novament del club.

PALAMÓS - CF LES FRANQUESES
Diumenge, 10 - 17 h Palamós
"Si guanyem al camp del Palamós i del Parets, sortim segur
del descens i ens salvem". Ho assenyala el tècnic del CF Les Franqueses, Juanma Fernández, que
confia en la salvació després de
guanyar el derbi comarcal contra
el CF Mollet UE (1-0) i mantenir
una línia positiva de resultats des
de la seva arribada: "en 8 jornades hem fet 15 punts, el problema ha estat que els altres de la
zona baixa també han començat a guanyar".
Les Franqueses és antepenúltim
del grup 1 de la Primera Catalana
i té la salvació a dos punts, que

ocupa al quart lloc per la cua el
Banyoles, quan falten tres jornades per acabar la temporada. Dissabte, l'equip franquesí visitarà
el Palamós, 8è amb 32 punts, i el
Banyoles visitarà el Lloret, segon
amb 39 punts. "Creiem que hi
haurà més equips implicats en
la lluita pel descens perquè si
guanyem a Palamós, impliquem
els gironins. I, a les últimes jornades hi ha duels directes, com
ara un Palamós-Banyoles o un
Martinenc-Mataró", assenyala el
tècnic franquesí.

Tres derrotes seguides
Les Franqueses encadena tres
derrotes seguides com a equip
visitant, una ratxa que necessitarà trencar diumenge a Palamós.
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HANDBOL | Liga Guerreras LES DE SALVA PUIG VAN PERDRE DISSABTE CONTRA EL BERA BERA

Asobal

El KH-7 es posarà a prova
amb el Rocasa de Robert Cuesta

El Fraikin defensarà Octavio Salas és
el segon lloc contra 5è amb Argentina
l'Ademar de Lleó
a la FINA World

xavier solanas / bmg

KH-7 BMG - ROCASA
Dissabte, 9 - 16.30 h Granollers
El KH-7 tindrà un nou compromís
exigent, que li servirà com a preparació per als quarts de final de
la Copa de la Reina. En la jornada
passada va perdre a la pista del
líder, el Super Amara Bera Bera
(28-25) i dissabte rebrà la visita del quart classificat, el Rocasa
Gran Canaria de l'exentrenador
granollerí Robert Cuesta. "Per
treure un bon resultat, haurem
de mantenir el bon joc d'aquestes setmanes. Serà un duel molt
exigent", assenyala el tècnic Salva
Puig.
A més, l'equip canari arribarà al
Palau d'Esports després d'aconseguir el bitllet per a la final de l'Europea Cup EHF, que jugarà contra
el Costa del Sol Málaga.
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WATERPOLO | Primera Divisió

FRAIKIN BMG - ADEMAR
Dissabte, 9 - 19.30 h Granollers

ASKARTZA - CNG
Dissabte, 9 - 18 h Bilbao

El Fraikin manté el pols pel segon
lloc de la lliga d'Asobal amb el Bidasoa i dissabte tindrà una nova
oportunitat per demostrar que
l'equip està en un gran moment. El
conjunt dirigit per Antonio Rama
rebra l'Ademar de Lleó, de Manolo Cadenas. L'equip lleonès, a més,
s'ha reforçat amb el jugador lituà
Deividas Virbauskas, provinent de
l'equip rus Don Cossacks SFU.

El porter del Club Natació Granollers d’origen argentí, Octavio
Salas, ha finalitzat la seva participació en la FINA World League Intercontinental Cup en cinquè lloc.
Una competició que disputava com
a membre de l’equip absolut d’Argentina, i que va celebrar-se durant
el març a Lima, al Perú. Salas repeteix així el cinquè lloc aconseguit a
la FINA Intercontinental Cup que
va disputar al 2019 a Austràlia.

Convocats amb Espanya

Lea Kofler renova una temporada més
Lea Kofler ha renovat el seu contracte amb el KH-7 Granollers per una
temporada més. La jugadora austríaca, formada a les categories inferiors
del DHC Fünfhaus de Vienna, va arribar al BM Granollers el 2019 després
d’una magnífica temporada al BM Salut de Tenerife. Des de llavors, la lateral
dret ha estat una peça clau a la primera línia de l'equip, tot i que el 2021 va
patir una greu lesió de la qual ja està del tot recuperada des de finals de
l'any passat. La tasca als despatxos de l'equip femení s'intensifica aquestes
últimes setmanes després de les renovacions de Kofler, Capdevila i Mera.

El central Pol Valera i els laterals
Chema Márquez i Antonio García
han estat convocats per la selecció
espanyola per disputar un doble
amistós contra França. Els tres jugadors del Fraikin entren dins els
plans del seleccionador Jordi Ribera per disputar els dos partits a
terres franceses, que es preveuen
celebrar la pròxima setmana, el
14 i el 16 d'abril.

Cuer de la fase d'ascens
El sènior masculí del CNG ocupa
l'últim lloc de la fase d'ascens després de perdre contra el CN Molins
de Rei, per 8 a 6. L'equip granollerí
té complicat situar-se en llocs de
play off per pujar, però intentarà
capgirar la ratxa negativa de resultats, com a mínim, dissabte a
la piscina de l'Askartza, de Bilbao,
que és quart amb 17 punts.
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NATACIÓ ARTÍSTICA EL CN LES FRANQUESES ACABA AL 21è LLOC DE LA CLASSIFICACIÓ GENERAL

MOTOR | MotoGP CELEBRA LES 200 CURSES AMB EL PRIMER TRIOMF
APRILIA

El júnior del CNG queda
al tercer lloc de l'estatal
El CN Granollers de natació artística ha guanyat la medalla de
bronze del Campionat d'Espanya
júnior, que va tenir lloc el cap de
setmana a Valladolid. L'equip granollerí va acabar la classificació
general amb una puntuació total
de 641.0608, per darrere del CN
Kallípolis (866.5892 punts) i el
Sincro Retro (642.5912).
La delegació júnior granollerina va aconseguir el primer lloc
al solo de Valeria Parra, que es
va proclamar subcampiona en
el duet amb Regina Casino. Per a
les modalitats d'equip i highlight,
el CNG va aconseguir una doble
plata amb Alba Busquets, Regina Casino, Ariadna Conesa, Irene
Garrido, Guiomar Jiménez, Daniela Maymó, Valeria Parra, Mara
Sánchez, Mireia González i Marina
Navarro (amb Carla Lorenzo al
highlight).
En la classificació general júnior, el CN Les Franqueses va aconseguir el 21è lloc amb 263.0886
punts.

FEDERACIÓ CATALANA NATACIÓ ARTÍSTICA

ALEGRIA El pilot granollerí ceñebra el triomf de cursa amb el seu equip

Aleix Espargaró guanya a
Argentina i és el nou líder

Podis absoluts del CNG i el CNLF
En la categoria sènior, el CN Granollers va aconseguir el 8è lloc de la
general, amb 228.4004 punts, i el CN Les Franqueses, el 13è, amb 78.0668
punts. D'entre les modalitats destacades, Mariona Busquets i Lia Ferrera,
del CNG van quedar terceres en duet lliure; mentre que en highlight,
el CNG va ser campió (78.9668 punts) i el CN Les Franqueses va aconseguir
el tercer lloc (78.0668 punts).

PATINATGE ARTÍSTIC MÉS DE 6.000 PERSONES AL PALAU

BÀSQUET | Copa Catalunya

FEDERACIÓ CATALANA PATINATGE

El CBG, al grup 3
de la fase d'ascens
a la Lliga d'EBA

GRADERIA El pavelló granollerí s'omple dissabte i diumenge

EL CP Les Franqueses,
tercer al Quartets Sènior
El Club Patinatge Les Franqueses va aconseguir el tercer lloc
del Campionat de Catalunya de
patinatge artístic, de la modalitat
Quarets Sènior, que va tenir lloc
el cap de setmana al Palau d'Esports. L'equip franquesí va pujar
al tercer esglaó del podi després
de completar la coreografia Vil...
X4, amb una puntuació de 65,10
punts. i va quedar per darrere de
l'AS Cunit i el CP Lliçà de Vall.

L'equip franquesí s'ha classificat per a l'estatal, que tindrà lloc
el 20 i 21 de maig a Alcoi.
Durant les dues jornades del cap
de setmana, el pavelló granollerí
va comptar amb l'espectació de
prop de 6.000 persones, que van
omplir de gom a gom la graderia
de la instal·lació. Els assistents
van gaudir amb els triomfs del CP
Tona, en xou petit, i el CP Olot, en
grups grans i grups júnior.

El sènior masculí del CB Granollers ha acabat la fase regular de
la Copa Catalunya al quart lloc,
amb 17 victòries, empatat amb el
segon, el Círcol Badalona, i el tercer, el Sant Adrià. L'equip dirigit
per Toni Olivares ja havia certificat feia jornades el passi a la fase
d'ascens, tot i que no s'havia concretat la seva posició final. L'equip
granollerí passa com a quart classificat del grup 3, amb els deures
fets de la permanència a Copa Catalunya i amb el somni de l'ascens
a la Lliga d'EBA. Els granollerins
han estat enquadrats al grup 3 de
la fase d'ascens i tindrà com a rivals per passar a la final a quatre
el Montgat, que va ser primer del
grup 3; el CB Ipsi, segon del grup
1, i el Cerdanyola, tercer del grup
2. La primera jornada de la segona
fase se celebrarà el 23 d'abril a la
pista del Cerdanyola. En aquesta
segona fase, el CBG jugarà un total de sis jornades en dues voltes i
intentarà quedar el primer classificat o ser el millor segon dels tres
grups d'ascens.

Aleix Espargaró sempre recordarà el Gran Premi d'Argentina. El
pilot granollerí d'Aprilia va signar
el seu primer triomf en una cursa
del Mundial de Motociclisme, que
de retruc, era de MotoGP. Aleix,
que diumenge celebrava 200
grans premis, mai havia guanyat
una cursa dels mundials de 125cc,
250cc, Moto2 o MotoGP. El granollerí va signar un cap de setmana
perfecte amb la celebració dissabte de la pole i el triomf diumenge
del gran premi, que el situen com
a líder de MotoGP.
Aleix era el favorit de diumenge perquè havia demostrat ser
el més ràpid durant els entrenaments, tot i que la seva sortida en
cursa no va ser del tot bona. Jorge
Martín (Ducati) va liderar la cursa fins que a la volta 20 Aleix va
recuperar el primer lloc, que ja
no va deixar fins travessar la línia
de meta. Aleix Espargaró lidera el
Mundial de MotoGP després de

tres curses amb 45 punts, seguit
de Brad Binder, KTM (38 punts),
Enea Bastianini, Ducati (36), Alex
Rins, Suzuku (36), i Fabio Quartararo, Yamaha (35). "Mai havia
estat en condicions de lluitar
per la victòria a MotoGP. Ha
estat realment emocionant, especialment l'última volta. Estic
molt feliç per Aprilia, per mi i
la meva família. Ens ho mereixem", comentava Aleix.
L'altra cara de la moneda vallesana a la cursa d'Argentina va
ser la mala sort de Pol Espargaró,
amb l'equip Honda Repsol. El germà petit dels Espargaró va sortir
des de la quarta posició de la graella i quan lluitava pel tercer lloc
va caure a la volta 14. El pilot granollerí d'Honda ocupa el desè lloc
amb 20 punts.
La pròxima cursa del Mundial
de MotoGP serà aquest mateix cap
de setmana amb el Gran Premi de
les Amèriques (EUA). jl.r.

CICLISME | BTT DISSABTE I DIUMENGE SE CELEBRA DUES PROVES
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES

Corró d'Amunt, capital del BTT català
Corró d'Amunt és un any més una prova que ha estat inclosa dins del
calendari de la Copa Catalana Internacional BTT. La prova franquesina
tindrà una contrarellotge dissabte, a partir de les 15.30 h, i una cursa de
categoria UCI C2 diumenge, a partir de les 9 h. La prova esportiva estarà
situada a la Zona Esportiva Municipal de Corró d'Amunt i comptarà amb
centenars de participants.
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Vine a celebrar la teva festa d’aniversari!
A Diverparc et sentiràs segur com a casa
HORARI
D’OBERTURA
S’ORGANITZEN

Divendres

FESTES
PRIVADES

de 17 a 20 h

DE DILLUNS
A DIJOUS

Dissabte
d’11 a 14 h
i de 17 a 20.30 h

Diumenge
PER

SETMANA
SANTA

d’11 a 14 h
i de 17 a 20 h

OBRIM
DE DIVENDRES
A DIUMENGE

PREUS
menors de 3 anys:
5 € la sessió

SEGUEIX-NOS!

a partir de 3 anys:
una hora: 5 €

NOVA GERÈNCIA

més d’una hora: 7 €
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CULTURA

Filosofia a la gran pantalla, amb Wittgenstein
Els cinefòrums de contingut filosòfic al Cinema Edison enfilen la recta
final. Dilluns (18.30 h), la penúltima de les sis sessions programades
estarà dedicada al pensament del filòsof austríac Ludwig Wittgenstein.
El curs està impartit per Joan Méndez Camarasa, professor de filosofia
i membre de l’Associació de Filosofia Pràctica de Catalunya.

Cinema per llegir a l'Edison
Sense sortir de l’Edison, un bon programa
doble pot ser assistir al club de lectura i
cinema dinamitzat per l’escriptor i periodista
Esteve Plantada. La cita és divendres (18 h) i
girarà al voltant de Viridiana, de Luis Buñuel.

CINEMA L'EMPRESA OCINE, AL RAMASSAR, INAUGURA AQUESTA TECNOLOGIA, TESTADA JA AMB ÈXIT A FRANÇA

AMB SEU A L'EDISON

Granollers disposarà de la primera
sala de cinema immersiu de tot l'Estat

Pel·lícules
compromeses amb
els drets humans
al festival Impacte!

ARXIU

A partir de demà, divendres, el
complex Ocine Granollers, al Ramassar, comptarà amb la primera
sala d'exhibició ICE Theaters de
tot l'Estat. Es tracta d'un sistema
de projecció que proporciona a
l'espectador una experiència immersiva, gràcies a la combinació
de diferents elements de darrera
generació. És el cas del projector
làser 4K; el so envoltant Dolby
ATMOS, que inclou altaveus al
sostre, o els 12 panells laterals
LED instal·lats a les parets, que
generen imatges ambientals sincronitzades amb la pel·lícula. La
sala tindrà un aforament reduït,
de 85 localitats, amb butaques totalment reclinables elèctricament,
distribuïdes en files corbes per
disposar d'un angle de visió òptim
des de qualsevol punt. L'accés a
aquesta sala prèmium tindrà un
suplement de 5 euros amb relació
al preu de venda de les localitats
de les sales convencionals.
Joan Agustí, administrador de la
companyia, explica que "aquesta
és una tecnologia que ha desenvolupat CGR Cinémas, un dels
líders de l'exhibició a França,
propietari d'un circuit amb
molta implantació i 43 pantalles ICE. Els ha representat una
gran inversió, que compta amb
el beneplàcit dels grans estudis
nord-americans, i que ara volen

Fantasia, per començar

FILM INAUGURAL
AMB J. K ROWLING
La programació de la nova sala estarà orientada a pel·lícules familiars i
infantils, majoritàriament grans èxits
de taquilla de Hollywood. L'empresa
preveu programar entre 25 i 30 títols
a l'any en aquest format, tot i que la
sala també pot projectar pel·lícules convencionals. La inaugural serà
Animales fantásticos: Los secretos de
Dumbledore, el tercer lliurament de la
sèrie d'aventures escrita per l'autora
anglesa J. K. Rownling, creadora del
personatge de Harry Potter.

FUTURISTA Les obres d'acondicionament de la sala han durat dos mesos

UNA OFERTA CURTA,
PERÒ EN EXPANSIÓ
n Actualment només hi ha 47 pantalles

amb tecnologia ICE arreu del món: 43
a França, dues a l'Aràbia Saudí, una als
Estats Units i, a partir d'aquest divendres, la de Granollers.

internacionalitzar". Ocine, que
és una firma de capital totalment
català, ja disposa de tres sales a
França i aquest fet ha facilitat la

col·laboració entres les dues companyies, que tenen unes característiques molt similars pel que
fa a aspectes com la composició
accionarial i el sistema de gestió.
Aquesta circumstància ha facilitat que l'experiència pilot hagi
arribat primer a Catalunya. "Tots
hem cregut que Granollers s'ho
mereixia, pels anys que fa que
hi tenim presència i pel nostre
perfil d'espectadors".
Ocine va arribar a la ciutat el
1992, de manera que la posada
en funcionament de la sala ICE és
com una celebració del 30è ani-

versari. "Per nosaltres és una
mostra més de què creiem en
el sector i de què apostem per
Granollers. És un missatge evident d'aposta per la innovació,
que se suma a les remodelacions que hem fet en els darrers
temps". El gerent confessa que
"estem esperançats i molt animats. Les primeres reaccions
dels espectadors de prova són
positives i l'experiència és
clarament diferencial. És un
producte tecnològic que aporta
un plus a l'experiència en sales
de cinema". C. R.

A partir de divendres l'Edison es
convertirà en una de les seus de
l'Impacte!, el festival de cinema i
drets humans de Catalunya, que
celebra la segona edició. Una mostra descentralitzada, que es pot
veure a Barcelona, Girona, Lleida,
Granollers, Reus i la Seu d'Urgell.
El programa d'aquesta segona
edició vol donar veu als silenciats
i, sobretot, visibilitzar l'activisme
social. Fins diumenge la sala granollerina projectarà quatre documentals premiats internacionalment,
en versió original subtitulada i
acompanyats de curtmetratges.
L'entrada tindrà un preu de 6 euros i hi haurà un abonament de 20
euros per a totes les sessions, que
es podrà adquirir a les taquilles i al
web cinemaedison.koobin.com.
Els títols que es podran veure
són Una declaració d'amor, sobre
un home que ha passat 18 anys
al corredor de la mort d'una presó nord-americana; La infància
d'Imad, que descriu el procés de
desprogramació d'un nen segrestat i radicalitzat per l'ISIS; Riu avall cap a Kinshasa, que relata el viatge fins a la capital del Congo de les
víctimes d'un conflicte entre els
exèrcits d'Uganda i de Ruanda, i
Barricada: Imatges d'una ocupació
forestal, que documenta la vida en
comunitat d'un grup d'activistes
climàtics alemanys.
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CINEMA EL GRANOLLERÍ HA COMENÇAT A RODAR UN FILM SOBRE EL PINTOR

L'actor i director Joan Frank
Charansonnet es posa
en la pell de Salvador Dalí
suria

Ja s'ha dit tot sobre Salvador Dalí? L'actor
Joan Frank Charansonnet creu que no, i
ara vol desvelar una faceta desconeguda
del genial pintor a la seva nova pel·lícula,
El cas Àngelus, la fascinació de Dalí, que ha
començat a rodar aquesta setmana a l'Alt
Empordà.
Fins a finals d'aquest mes, el cineasta
afrontarà el doble repte de retratar l'icònic
artista des de la interpretació i alhora dirigint un film d'intriga amb tocs de comèdia
surrealista que compta amb el vistiplau de
la Fundació Gala-Salvador Dalí.
L'argument aborda la fascinació que Dalí
sempre va sentir pel quadre L'Àngelus de
Jean-François Millet, que el va motivar a
escriure el tractat titulat El mite tràgic de
l'Àngelus. Partint d'aquesta premissa, la
història aprofundeix en l'enigmàtica figura
del pintor a través de la investigació que
ell mateix va fer durant anys sobre la gènesi d'aquesta obra.
Segons Charansonnet, "aquesta pel·lícula fa realitat un somni que perseguia
des de fa anys. Posar-me a la pell del

CHARANSONNET, EN EL PAPER DE DALÍ
geni empordanès és un dels reptes més
apassionants de la meva carrera i, alhora, un honor i una gran responsabilitat
en el pla artístic. A la pel·lícula intentem humanitzar la figura d'una de les
personalitats més universals de la nostra història recent, sense oblidar-nos
de les excentricitats".
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MÚSICA L'AGRUPACIÓ SARDANISTA COL·LABORA EN L'ORGANITZACIÓ DEL CONCERT AL TAG

JAZZGRANOLLERS ENSEMBLE COL·LABORA AMB L'ACORDIONISTA

Maridatge de banda i cobla

El Festival de Jazz diu adéu
amb l'estrena de 'Relleus',
el nou disc d'Edurne Arizu

TAG

AGERMANATS Un concert protagonizat per músics de dues formacions tarragonines, molt properes geogràficament
Fusió musical i excel·lència interpretativa poden ser dos termes
oportuns per qualificar el concert
de dissabte (18 h) a la Sala Gran
del Teatre Auditori de Granollers
(TAG). Amb el títol Simbiosi musical, i comptant amb la col·laboració de l'Agrupació Sardanista de
Granollers, es proposa una combinació que difumini la frontera entre la música de banda i la música
de cobla.
Els intèrprets d'aquesta vetllada
especial i inusual seran la Banda

Unió Musical de Tarragona i la Cobla Reus Jove, sense que en aquesta ocasió calgui furgar en l'eterna
rivalitat que tradicionalment ha
separat –o unit?– aquestes dues
poblacions veïnes. A més, totes
dues celebren enguany els seus
respectius aniversaris, 30 anys els
tarragonins i 25 els reusencs.
Uns i altres, ganxets i pelacanyes, s'uniran per oferir plegats
un viatge per les composicions de
grans mestres de la música catalana del segle XX, amb aturades en

el repertori Juli Garreta, Enric Morera, Manuel Oltra, Eduard Sendra
o Joaquim Serra, entre altres.
Amb direcció musical de Jordi
Masip, serà un gran concert simfònic on es podran escoltar pasdobles, sarsueles, sardanes, obres
simfòniques i fins i tot dues estrenes absolutes: la sardana Encant
granollerí, del mestre figuerenc
Jaume Cristau, instrumentada per
Eduard Sendra per a banda, i el
poema simfònic Iuvenis, del mestre Ferran Carballido.

TENDÈNCIES EL K-EVENT TORNA AMB BALLS, SORTEJOS I JOCS

TEATRE

Segona edició de la festa de
la cultura sud-coreana al Gra

El comunicador
Justo Molinero,
també actor al TAG

Les joves del col·lectiu Purplefly
tornen a la càrrega amb la segona edició del K-Event, una tarda
i vespre dedicats a donar a conèixer la cara més pop de l'emergent
cultura sud-coreana.
A partir de les 16.30 h i fins a
les 20 h. a l'escenari del Gra se
succeiran activitats relacionades
amb l'anomenat K-pop que actu-

alment està fascinant als adolescents occidentals: kahoots sobre
grups, random dance, jocs i també
es farà un sorteig de marxandatge dels grups més populars entre
tots els participants.
L'activitat és gratuïta, però amb
inscripció prèvia a través d'un
formulari que es troba al web
www.grajove.cat.

Després de 35 anys davant dels
micròfons de la ràdio, Justo Molinero puja dalt de l'escenari,
aquest cop en la faceta d'actor.
S'ha envoltat d'un grup d'amics i
professionals de Radio TeleTaxi
en una companyia que diumenge
(17.30 h) portarà al Teatre Auditori la comèdia costumista La tercera juventud. .

Cada any el Festival de Jazz aporta un concert de collita pròpia al
programa, comptant amb músics
de casa, o estretament vinculats
al projecte, cas del guitarrista
Joan Sanmartí. Enguany, aquesta
cita s’ha reservat per a la cloenda
de la 32a edició, que arriba divendres (20 h) a l'escenari del Casino.
Es tracta d’una original col·laboració entre JazzGranollers Ensemble i l’acordionista, cantant i
compositora Edurne Arizu, que
també servirà com a avançament
en directe de Relleus, el nou treball d’aquesta intèrpret navarresa
que viu entre Pamplona i Barcelona i que s’anuncia com una
col·lecció de temes “inspirats en

secrets familiars i viatges”.
La seva actuació es nodrirà,
d’una banda, amb una selecció de
temes d’un disc anterior, Fricciones (2018), ja presentat al Cicle
de Jazz fa uns mesos, i per l’estrena de les noves composicions.
Unes i altres estaran arranjades
per Sanmartí, que dirigirà una
formació generosa, integrada per
Marc Cuevas (contrabaix), Joan
Vidal (bateria i percussió), Lluna
Aragón i Marina Sala (violí), Irene
Argüello (viola), Marçal Ayats (violoncel), Pau Domènech (clarinet
i flauta), Pablo Selnik (flauta), Núria Moreno (oboè i corn anglès),
Roger Santacana (vibràfon i marimba) i Anna Aleshina (arpa).

MANS UNIDES RECULL FONS PER A UN PROJECTE AL CONGO

Concert solidari amb
el pianista Ignasi Prunés
Els concerts solidaris, destinats a
pal·liar la situació dels refugiats
ucraïnesos no s’aturen. Però això
no distreu del fet que hi ha altres
causes al món que també necessiten de suport. Dissabte (19 h) hi
haurà una nova mostra d’aquesta
necessitat, ja que l’organització
Mans Unides ha programat un
concert per recordar que a la República Democràtica del Congo hi
ha població que tampoc pot ser
oblidada.
Hi actuarà el pianista granollerí
Ignasi Prunés, també organista de
la Parròquia de Sant Esteve. .

L'entrada del concert tindrà un
preu de 6 euros i els ingressos
que es recaptin aniran destinats a
finançar el projecte d'enguany de
la delegació comarcal d’aquesta
ONG de cooperació al desenvolupament. Consisteix a reinserir
socialment 60 joves vulnerables
de Kisantú a través de la posada
en marxa d’un taller de fusteria i
una sala de pràctiques, així com
l'equipament i la construcció d'un
bloc sanitari. Mans Unides aporta
una part majoritària del cost del
projecte, per un import de 67.004
euros. .
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ART L'ESPAI CULTURAL ARTEMISIA, A CORRÓ D'AVALL, COMPLEIX LA PRIMERA DÈCADA DE VIDA, DESDOBLANT LA SEVA ACTIVITAT TAMBÉ A INTERNET

"Una galeria d'art no ha de donar
respostes, ha de plantejar preguntes"
Fa una dècada la franquesina Cristina Requena treballava en el món
del dret, però volia un canvi. Com
que les seves inquietuds són la història de l'art i la fotografia, va decidir reorientar-se cap a aquest món.
El fruit d'aquest replantejament vital va ser la creació d'Artemisia, un
espai cultural a Corró d'Avall que
té com a centre una programació
expositiva regular. En aquests 10
anys per la galeria han passat una
cinquantena d'artistes en 40 exposicions individuals i 5 col·lectives,
a més d'una gran varietat d'activitats –cursos, concerts de petit
format o presentacions de llibres–.
"Una galeria d'art no ha de donar respostes, ha de plantejar
preguntes", afirma.
Guillermo De Angelis és un fotògraf que l'acompanya en aquesta
aventura. El va conèixer com a artista i, de mica en mica, s'ha anat
involucrant en un projecte que
està mostrant i venent obra a tot
el país i també a fora.

C.R.

Artemisia
En un viatge a Florència, la Cristina
va conèixer l’obra d’Artemisia
Gentileschi, una pintora italiana del
segle XVII seguidora de l’escola de
Caravaggio, que li va provocar una
forta impressió i que ha estat un
referent. “Va ser una de les primeres
pintores que va poder signar
amb el seu nom. La galeria és un
homenatge i una reivindicació a
una pintora que admiro i que va
defensar un posicionament femení
enmig d’un món d’homes”.

'HORITZONS' L'exposició del 10è aniversari es pot veure fins dissabte
La crisi econòmica de 2008 i
la pandèmia han estat factors
inesperats que els han obligat a
reinventar-se. "Tot i que des del
començament vaig apostar per
la web i les xarxes socials, el
coronavirus ho ha capgirat tot
i les circumstàncies m'han portat a tenir una part important

de l'activitat en línia", explica. El
replegament cap al món virtual s'ha
traduït en dos projectes a YouTube.
A La llave de los sueños diferents
convidats –com, el publicista i colleccionista Lluís Bassat– reflexionen sobre el món de l'art. A Showroom Artemisia la mateixa Cristina
presenta obres exposades a la sala,

en vídeos de curta durada. Per a ella
"és una manera de fer pedagogia
i d'apropar l'art al públic d'una
manera no presencial".
Per a Requena, la manca d'adaptació és un factor que explica la
crisi que pateix el galerisme, tot i
que no l'únic: "No hi ha relleu generacional ni de galeristes ni de

'HORITZONS', LA
MOSTRA DELS 10 ANYS
L’exposició col·lectiva que celebra el
10è aniversari del projecte està formada
per l’obra de set artistes de la comarca
i també de Barcelona, vinculats a la galeria. Tots tenen una plàstica molt diferent, però les seves obres estan unides
per un mateix concepte: els quadres i
fotografies que mostren la línia de l’horitzó. “He volgut ajuntar artistes amb
els quals em sento molt propera, perquè el que fan m’agrada molt, i m’han
ajudat a créixer com a galerista”. Es
pot visitar fins a aquest dissabte.

col·leccionistes; no hi ha crítica
d'art ni espais als mitjans de comunicació. Per tant, cada cop és
menys interessant per al públic.
Les galeries s'han de reinventar.
El fet que moltes de les que hi havia a la comarca hagin anat desapareixent demana una reflexió
important, també per part de les
administracions".
Artemisia continua, tot i que ha
reduït el nombre d'exposicions
anuals. Un fet que es compensa
per l'increment de l'activitat a internet. i c.r.
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ATRACCIÓ L'EXPOSICIÓ 'DINOSAURS TOUR' MOSTRA RÈPLIQUES DE DINOSAURES A ESCALA REAL

P R O G R A M A C I Ó E S P O R T I VA
HANDBOL. DISSABTE 9, 19.30 h
FRAIKIN BM GRANOLLERS - ABANCA
ADEMAR DE LEÓN
Palau d'Esports. Amb Carles Garcia i Sergio
Iglesias
FUTBOL. DIUMENGE 10, 16.30 h
UE FIGUERES - EC GRANOLLERS
Municipal de Figueres. Amb Emma Montané

Parc Juràssic a Roca Umbert
DINOSAURS TOUR

Després de recórrer més d'una
desena de països europeus, arriba a la ciutat la que s'anuncia com
l'exposició internacional més gran
de dinosaures en moviment. La
mostra itinerant Dinosaurs Tour
s'estarà a RocaUmbert a partir de
divendres i fins diumenge, desplegant una trentena de rèpliques a
mida real, algunes d'elles simulant
el comportament d'aquests animals prehistòrics. Entre aquests
el famós i temut tiranosaure rex.
Això és possible gràcies a l'animatrònica, una tècnica que combina l'ús de mecanismes robòtics
i electrònics. Les criatures estan
creades i programades per poder ser controlades de manera
remota i reproduir sons i recrear
moviments. "Els més petits de
la casa es quedaran sorpresos.
Els seus moviments són tan realistes que alguns nens i nenes
creuran que són de veritat", explica Juan Comín, responsable de
l'exposició.

REALISME 'Dinosaurs Tour', una mostra de dinosaures d'allò més efectista
L'exhibició comptarà amb panells informatius amb detalls
científics sobre les eres geològiques, teories sobre l'extinció dels
dinosaures i dades sobre la recuperació de restes fòssils. A més,
també es realitzaran projeccions
didàctiques sobre la forma de vida
d'aquesta fauna extingida. "Combinem entreteniment i diversió

per als més petits, juntament
amb un ampli dispositiu pedagògic perquè aprenguin mentre
es meravellen amb aquests gegants", comenta l'organitzador.
Els horaris són divendres de 17
h. a 21 i dissabte i diumenge de 10
h. a 14 h. i de 16 h. a 21 h. Les entrades es poden adquirir a través
del web www.dinosaurstour.com

LECTURA LA XEF EL PRESENTA AVUI A LA GRALLA, CONVERTIT EN UN FENOMEN EDITORIAL
ARA LLIBRES

Maria Nicolau fa un tast
del llibre 'Cuina! O barbàrie'
Cuina! O barbàrie (Ara Llibres,
2022) no és l’enèsim llibre de cuina o de receptes. És un documentat manifest en favor d’aquest art,
escrit per la xef garriguenca Maria
Nicolau, amb un estil molt particular, divertit i que encomana
passió pel fet gastronòmic. Com
ella mateixa diu, "la cuina catalana no existeix, són els pares".
També és una lluita contra la
síndrome del “no-tinc-temps” o la
mandra d’entrar a la cuina, constatant la paradoxa d’una societat

que menja però no cuina. El seu
discurs se sustenta en la història,
la ciència, la natura i també en el
sentit comú i la vivència íntima.
Com s’explica al llibre, “cuinar
no és obeir unes instruccions.
És improvisar, arriscar, decidir,
atrevir-nos a ser lliures".
La mateixa Nicolau deixarà per
una estona la cuina del restaurant
osonenc on treballa, El Ferrer de
Tall, a Vilanova de Sau, i el presenta, avui, dijous (19 h), a la llibreria
La Gralla.

A LA LLIBRERIA L'ESPOLSADA, DE CORRÓ D'AVALL

La periodista Marta Vives
presenta "Diguem-ne amor"
LES FRANQUESES. La periodista

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 7 al diumenge 10 d'abril
Dijous

24º

Divendres

9º

24º

11º

Dissabte

15º

9º

Diumenge

17º

8º

reusenca Marta Vives presenta
demà, divendres (19 h), a la llibreria l'Espolsada de les Franqueses el llibre Diguem-ne amor (Ara
Llibres), acompanyada de l'escriptora sabadellenca Marta Orriols i la llibretera Fe Fernández.
Es tracta d'un treball periodístic amb alè literari, i que es pot
llegir com una novel·la, que recull

una dotzena d'"històries d'amor
reals, imperfectes i belles que
exploren totes les formes d'estimar".
Marta Vives ha fet ràdio, televisió i mitjans digitals. Actualment,
forma part de l’equip d’El matí de
Catalunya Ràdio, en què elabora
informació i guions en l’àmbit de
la cultura. Aquest és el seu primer
pas en el món editorial.

PORTADA DEL LLIBRE

Dueñas continua
promocionant el seu
debut literari
Té orígens granadins, va néixer
a Barcelona i des de fa més de 5
anys resideix a Granollers. Aficionada a l'escriptura des de petita,
aquests dies Aida Dueñas promociona el seu debut literari, la novel·la Fuego (ExLibric, 2021), una
trama carregada de dinamisme i
ambientada en un idíl·lic racó de
la Costa Brava. Una història, protagonitzada per dos joves, en la
qual el destí és un element principal del relat.
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AGENDA

Festa country al Casino
Des de fa molt de temps el Casino de Granollers és
un abeurador per als amants del country western
dance, un estil genuïnament americà que també té
força predicament per aquestes latituds. Diumenge
(22 h) els participants als cursos fan festa grossa.

GRANOLLERS
DIJOUS, 7
19 h Llibreria la Gralla
Presentació del llibre Cuina! O barbàrie
de la xef Maria Nicolau
20 h Cinema Edison
Festival IMPACTE!: projecció del
documental Una declaració d'amor
DIVENDRES, 8
9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Mercat del disc
16.30 h Gra
K-Event: música i cultura coreana
17, 18, 19 i 20 h Roca Umbert
Dinosaurs Tour. Exposició
17.30 i 18.30 h Museu de Ciències
Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les vostres
mans. Taller familiar
18 h Espai Tranquil-Barbany
Presentació del llibre Si tu vas al cel,
amb Antonio González
18 h Cinema Edison
Club de lectura i cinema: Viridiana, amb
l'escriptor i periodista Esteve Plantada
20 h Casino de Granollers
32è Festival de Jazz de Granollers:
Relleus d’Edurne Arizu +
JazzGranollers Ensemble
21.30 h Cinema Edison
Festival IMPACTE!: projecció del
documental La infància d'Imad
DISSABTE, 9
9 h Pl. de Lluís Perpinyà
Mercat del disc
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 i 20 h Roca
Umbert Fàbrica de les Arts
Dinosaurs Tour. Exposició
10 h Comerços de Gran Centre
Granollers i Comerç de Dalt
La Gran Fira al carrer
17 h Museu de Ciències Naturals
Investiguem el canvi climàtic. Taller
18 h Teatre Auditori de Granollers
Simbiosi musical. Concert
18 h Sala Tarafa

Concert solidari amb Ignasi Prunés
20.30 h Cinema Edison
Festival IMPACTE!: projecció del
documental Riu avall cap a Kinshasa
DIUMENGE, 10
8 h Centre Cívic Nord
Excursió a la Pobla de Lillet
9 h Pg. del parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 i 20 h Roca
Umbert Fàbrica de les Arts
Dinosaurs Tour
12 h Museu de Ciències Naturals
Animals amagats
17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Justo Molinero y los Descastaos.
La tercera juventud. Teatre
20.30 h Cinema Edison
Festival IMPACTE!: projecció del
documental Barricada: imatges d'una
ocupació forestal
DILLUNS, 11
18.30 h Cinema Edison
Filosofia a la gran pantalla: La funció
de la filosofia en Wittgenstein, a càrrec
de Joan Méndez Camarasa

Exposicions
Ajuntament de Granollers
Escola Municipal del Treball:
aprendre oficis i formar persones.
Fins al 22 de maig
Museu de Granollers
Història de les mans. Fins al 15 de maig
Retorn a Granollers del retaule
gòtic de Sant Esteve. Fins al juny
Afinitats. Permanent
Museu de Ciències Naturals
El món de les papallones.
Fins al 17 d'abril
Missing. The sixth extinction.
Fins al 29 de maig
Tu investigues! Permanent
Galeria Sol

LES FRANQUESES
DIJOUS, 7
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Taller Baby Led Weaning
19 h Can Font
La salut de l'aire, la nostra salut.
Xerrada de Sasha Khomenko,
investigadora del centre ISGlobal
19.30 h Biblioteca de Corró d'Avall
Presentació del llibre El partit de les
nostres vides de l'A.E. Ramassà
DIVENDRES, 8
19 h Llibreria l'Espolsada
Presentació del llibre Diguem-ne amor
DISSABTE, 9
11.30 h Pl. de l’Espolsada
Taller de sardanes
DIUMENGE, 10
10.45 h Parròquia de Sant Francesc
Benedicció de rams i missa
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens
DIMARTS, 12
10 i 17 h Casal de la Gent Gran
Capta de sang

Homenatge a Josep Maria Matas
Almirall. Obres de Paco Cámara.
Fins al 31 de maig
Espai Gralla-Llibreria la Gralla
Intenció i casualitat. Obres de Xavi
Royo. Fins al 30 d'abril
Casino de Granollers
Exposició de pintura de Rosa Planas.
Fins al 10 d'abril
Espai Tranquil-Barbany
Intrínseca, de Rosmi Buch.
Fins al 13 d'abril
Restaurant llibreria Anònims
Obres de Bernat de Vargas. Fins al
30 d'abril
Restaurant El Mirallet
Carmen. Fotografies de Nerea
Gastón. Fins al 9 d'abril

Voltem per l'entorn

Noves oportunitats per
viure la Passió a Llinars
Aquest cap de setmana el Teatre
Auditori de Llinars acull les
darreres representacions de
Veniu a mi, la Passió de Llinars del
Vallès del grup de teatre Till-Tall,
una companyia local que
enguany celebra el 35è aniversari.
El muntatge, ideat i dirigit
per Reyes Barragán, torna
al format tradicional després
de la suspensió de 2020, a
causa del confinament, i de les
representacions de l'any passat,
condicionades per les
restriccions anticovid. De fet,
l'efemèride és doble perquè
aquesta és la vintena edició de
la Passió, i en tot aquest temps
només s'ha deixat de fer en tres
ocasions, per motius sanitaris o
bé organitzatius.
La Passió és un gènere teatral en si mateix, que es mou entre l'espectacle
i l'espiritualitat. El veterà grup Till-Tall explica la història de Jesús de manera
planera i gràcies a la participació d'actors i actrius del poble i de poblacions
veïnes. La seva proposta es caracteritza per una posada en escena sòbria i sense
gairebé cap decorat. També deixant que se senti la veu femenina, tan silenciada
en aquesta història al llarg dels temps.
Les dues últimes funcions tindran lloc dissabte i diumenge, a les 17 h. Les
entrades es poden adquirir a través del web www.teatreauditorillinars.cat, una
hora abans de l'espectacle al mateix equipament o bé a l'Ajuntament de Llinars.
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