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EN PORTADA

NOU EDIFICI  Al costat de la porta d'accés a Urgències (CUAP) hi ha un passatge interior que uneix el carrer Girona amb la placeta del carrer Marià Sans

L'esperat nou Centre d'Urgènci-

es d'Atenció Primària (CUAP) de Granollers, emplaçat al nou edifi-
ci del carrer Girona construït als 

terrenys de l'antiga Policlínica, va 

obrir les portes dimecres, una ve-gada finalitzades les obres d'ade-

quació, que s'han allargat més 

del previst inicialment. Aquest 

divendres, el conseller de Salut, 

Josep Maria Argimon, inaugurarà 

les instal·lacions a la planta baixa 

del nou Centre de Salut Grano-

llers, que progressivament anirà 

ampliant serveis –està previst 

que també acabi acollint l'ASSIR  

Vallès Oriental i quiròfans–.

El CUAP Granollers estava funci-

onant de manera provisional des 

de novembre de 2020 en un espai 

municipal de l'avinguda del Parc, 

a l'espera de poder traslladar-se 

a les noves instal·lacions del car-

rer Girona. Obert les 24 hores els 

Estrenat el nou Centre de Salut
Dimecres van obrir les portes del Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), el primer 

servei que es posarà en marxa a l'edifici del carrer Girona, als terrenys de l'antiga Policlínica

365 dies de l'any, dona cobertura a 

tota la població del Vallès Oriental i 

atén les urgències de baixa i mitja-na complexitat, a fi d'evitar despla-

çaments a les urgències dels hos-

pitals. El 2021 el centre va fer una 

mitjana de 100 atencions diàries.

L'edifici de l'hospital lleuger del 
carrer Girona es va començar a 

construir el 2018 i, tot i que l'edi-fici fa mesos que està enllestit, les 
tasques per equipar-lo han endar-

rerit l'obertura, segons CatSalut. La setmana passada, finalment, es 
retiraven les tanques que feia me-

sos envoltaven el nou equipament, 

al qual s'ha destinat un pressupost 

de prop de 12 milions d'euros.

Al nou emplaçament del carrer 

Girona, el CUAP ocuparà un espai 

de 762 metres quadrats a la planta 

baixa. Comptarà amb 3 consultes 

d'atenció ràpida, 2 boxs polivalents, 

4 boxs d'observació, 1 box d'aïlla-

ment, 1 box de triatge, 1 box de re-

animació cardiopulmonar, 1 sala de 

radiologia, 1 laboratori i 1 sala d'es-pera, més les zones destinades a re-

cepció, control central d'infermeria, sala de treball mèdic, magatzems i 
despatxos. El CUAP continuarà sent 

gestionat per l'Institut Català de la Salut, com fins ara, i tindrà una 
plantilla de 30 professionals.

Completar l'equipament 
El nou hospital lleuger del carrer 

Girona encara ha de continuar des-

plegant més serveis en les seves 

quatre plantes i 7.917 metres qua-

drats totals. Segons les previsions 

de Salut, el següent pas, abans de finals d'any, serà posar-hi en marxa 
la unitat d'atenció a la salut sexual i 

reproductiva (ASSIR) del Vallès Ori-

enta, que ocuparà la tercera planta.

Finalment, en una tercera fase 

encara sense calendari, obriran els 

quiròfans previstos a la primera 

planta per a operacions ambula-

tòries que no requereixen hospi-talització, per als quals CatSalut 
va invertir prop 600.000 euros en 

els sistemes de monitoratge, mà-

quines d'anestèsia, respiradors, 

etc., i que gestionarà l'Hospital.El nou edifici, ideat per l'arqui-
tecte Ramon Sanabria, inclou un 

passatge interior que uneix el car-

rer Girona amb la placeta que es va urbanitzar al carrer Marià Sans, 
precisament tenint en compte les 

necessitats urbanístiques d'aquest 

nou equipament sanitari. i m.e.

salut

El projecte Gericom, d'atenció  

geriàtrica a domicili, de la 

Fundació Privada Hospital Asil de 

Granollers ha estat premiat per 

la Fundació Avedis Donabedian 

pel que suposa com a projecte 

de millora de la qualitat a l'àmbit 

sociosanitari i d'atenció a la 

dependència. La FPHAG ha 

apostat per la transformació 

i evolució de l'Hospital de Dia 

Geriàtric cap a una proposta 

innovadora: un nou dispositiu 

pilot anomenat Gericom, 

acrònim de Geriatria a la 

Comunitat, d'atenció aguda al 

pacient geriàtric crònic i 

complex al domicili.

El Gericom realitza l'atenció 

domiciliària, en coordinació  

amb l'Atenció Primària (AP),  

des de l'Hospital de Dia Geriàtric  

de la FPHAG del pacient crònic  

complex de geriatria. El projecte  

té com a objectius donar  

resposta a les noves necessitats 

d'aquests pacients, oferir una 

intervenció d'abordatge integral 

ambulatòria coordinada amb 

l'AP i obtenir resultats similars 

o superiors al model clàssic 

de l'Hospital de Dia Geriàtric. 

Aquest programa està integrat 

per un geriatre i una infermera  

especialista en geriatria,  

conjuntament amb la xarxa  

d'infermeres gestores i metges 

d'atenció primària. Durant el 

2021 es va dur a terme la prova 

pilot del projecte amb 198  

pacients d'entre 87 i 95 anys  

amb un alt grau de fragilitat.  

Es van fer 765 visites presencials, 

una mitjana de 3 per pacient,  

i 830 atencions telefòniques.

Premi a l'atenció 

pediàtrica a 

domicili ideada 

per l'Hospital

El conseller Josep Maria 

Argimon inaugurarà les

instal·lacions oficialment

divendres al migdia 
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L'Ajuntament comprarà terreny 
a Palou per ampliar depuradora 
i implantar energia renovable
L'Ajuntament de Granollers desti-

narà una part dels 3,5 milions de 

romanent disponible de l'exercici 

2021 a la compra de terrenys per 

a projectes vinculats al medi am-

bient. Concretament, 1.075.000 

euros per a l'adquisició de dues 

finques a Palou que han de ser-

vir per a l'ampliació de les plan-

tes ambientals del terme muni-

cipal –la depuradora i la planta 

de tractament de residus– i a "la 

contribució en la lluita contra 

l'emergècnia climàtica tot fent 

inversions en temes d'energies 

renovables", explicava el regidor 

d'Hisenda, Jordi Terrades. L'im-

port aportat al pressupost 2022 

també ha de servir per la compra 

de la finca que hi ha a la rotonda 

actual de davant de l'Hospital Ge-

neral, per facilitar la reurbanitza-

ció de l'accés al nou edifici d'am-

pliació hospitàlaria que s'hi està 

construint.

MEDI AMBIENT  EL GOVERN DISTRIBUEIX PART DEL ROMANENT POSITIU DE L'EXERCICI 2021

Taller per fer vídeos participatiusAgevo convida el corresponsal Lluís Caelles
El centre cívic de Can Bassa acollirà divendres 

(17 h) el primer taller gratuït per aprendre a fer 

vídeos per a difondre a les xarxes, en el marc del 

projecte participatiu Climatubers. Les inscripcions 

es poden fer a climatubers@granollers.cat.

La xerrada d'Agevo de dimarts (18.30 h), a la parròquia de Sant Esteve, 

tindrà com a convidat el periodista i corresponsal de guerra a Ucraïna per 

TV3, Lluís Caelles. En un primer moment, estava previst que hi tractés la crisi 

dels refugiats i la situació a l'illa de Lesbos, però l'esclat de la guerra ha fet gairebé obligat canviar de tema per la seva experiència a la zona de conflicte.

SOCIETAT

Més accions

Entre les partides incorporades al 

pressupost 2022 provinents del ro-

manent de l'any passat també hi ha les 

que responen als compromisos que el 

govern del PSC va acordar amb ERC i 

Junts per a l'aprovació del pressupost. 

En concret, es destinen uns 665.000 

euros a diversos programes, distribuïts 

en dues partides de 499.500 i 165.500. 

La portaveu d'ERC, Núria Maynou, re-

cordava que es van acordar l'augment 

de partides per a beques per a l'edu-

cació no obligatòria, l'elaboració d'un 

pla d'avaluació de les polítiques mu-

nicipals de l'Ajuntament i una partida 

de 100.000 euros per a la residència 

de gent gran al carrer Tetuan, un pro-

jecte acturat i en fase de repensar-ne 

el model. El regidor de Junts Josep 

Maria Noguera recordava també els 

compromisos ara assolits d'ajuts a co-

munitats de propietaris per a punts de 

recàrrega de vehicle elèctric, a empre-

ses i autònoms, i també en l’àmbit de 

la salut psicoemocional per a infants, 

adolescents i joves. 

EN RESPOSTA 
ALS COMPROMISOS 
AMB ERC I JUNTS

arxiu

FUTUR AL SÒL DE L'HOSPITAL
Adquisició també de sòl

a la rotonda de davant de

l'Hospital per reurbanitzar

l'accés a l'ampliació

D'altra banda, també s'han in-

corporat altres partides per "co-

brir algunes despeses que es 

van generar arran de la pan-

dèmia", deia Terrades, i a donar 

de més recursos per poder fer 

estudis i projectes per presentar 

als fons europeus Next Genera-

tion "per estar preparats quan 

s'obrin convocatòries".

En total, s'han aplicat més de 2 

milions del romanent. El regidor 

d'Hisenda qüestionava si hi hau-

ria "possibilitat d'incorporar-ne 

més, tenint en compte l'augment 

de preus de l'energia i l'incre-

ment de costos de les inversions 

compromeses", lamentava.  m.e.

El ple de dimarts va aprovar la 

tercera ordre de continuïtat del 

servei de neteja i recollida de resi-

dus a l'empresa Talher, que espe-

ra que "sigui la darrera i que en 

quatre mesos tinguem la nova 

empresa adjudicatària en ple 

rendiment", deia la regidora de 

Serveis i Via Pública, Andrea Ca-

nelo, qui explicava que ja s'ha re-

solt la licitació.

Així, l'empresa que "previsi-

blement prestarà el servei" 

durant la propera dècada –apun-

tava prudent la regidora– serà la 

unió temporal d'empreses (UTE) 

de Fomento de Construcciones y 

Contratas (FCC) Medio Ambiente 

y Agua, i Residuos y Medio Am-

biente (Arema). Al concurs pú-

blic, aquesta UTE ha superat en 

puntuació (91,59) les altres dues 

empreses presentades: Talher 

(82,37), l’adjudicatària del servei 

fins ara, i Valoriza Servicios Medi-

oambientales (55,87).

Aquest és un dels contractes 

municipals més importants, tant 

per l'import com per la visibilitat 

del servei, que sovint és focus de 

crítiques. Així, té un preu apro-

ximat de 51,8 milions d'euros. 

L'aprovació definitiva de l'adju-

dicació, un cop resolt el concurs, 

haurà de fer-la el ple municipal el 

proper maig. En cas que, a partir 

de llavors, no es presentin al·lega-

cions, l'adjudicació es faria efecti-

va al juliol, i s'estableix un perío-

de de dos mesos per fer el traspàs 

d'una empresa a l'altra.

Per això, el ple ha aprovat l'or-

dre de continuïtat amb Talher des 

de l'1 de juny i fins al 31 d'agost, 

de manera que la nova concessi-

onària posaria en marxa el servei 

l'1 de setembre. Prèviament, ja hi 

ha hagut dues pròrrogues del ser-

vei, ja que el contracte amb Talher 

acabava el febrer de l'any passat. 

L'Ajuntament va aprovar el plec de 

clàusules del concurs públic al se-

tembre, però un recurs de la patro-

nal que agrupa les grans empreses 

del sector va obligar a anul·lar-lo 

i tornar-lo a convocar, fet que va 

provocar una nova ordre de con-

tinuïtat del contracte amb Talher.

Aquesta tercera pròrroga for-

çosa de tres mesos té un pres-

supost aproximat d'1,3 milions 

d'euros, de manera que "actualit-

za el cost del personal amb un 

increment salarial del 2%, la 

revisió de l'antiguitat, l'aplica-

ció del fons social del conveni 

col·lectiu", explicava Canelo. A 

més, s'hi contemplen hores per 

a treballs extraordinaris, com en 

festa major, així com l'increment 

de cost dels subministraments, 

entre d'altres.  m.e.

Triada nova empresa 
per a la neteja viària per 
començar al setembre

SERVEIS  APROVADA UNA ORDRE DE CONTINUÏTAT AMB TALHER
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Presentació 
del catàleg 
2022 - 2023 
del club 
del viatger

Amb la millor selecció 
de viatges, des dels més 
propers als més llunyans!

En el mateix acte sortejarem una estada, en 

habitació doble i Mitja Pensió al nostre hotel 

Neptuno, totalment renovat i que inaugurem 

ben aviat com a HOTEL & SPA de 4*s

PLACES LIMITADES
IMPRESCINDIBLE CONFIRMACIÓ 
D’ASSISTÈNCIA, de dilluns a divendres 

de 9 a 18 h al tel. 93 766 59 96 o a 

marqueting@clubdelviatger.cat

Seguiu-nos a               www.clubdelviatger.cat

taci

Granollers
Dijous, 5 de maig a les 18 h
ESCOLA EDUCEM 
Joan Prim 59-63

El Club del Viatger, més a prop que mai, 
ampliem els nostres punts de recollida 

LES FRANQUESES. Les persones ins-

crites a Les Franqueses en Comú 

van escollir diumenge, en una as-

semblea, la nova executiva local 

de la formació. La trobada va ser-

vir també per compartir idees per 

concretar la feina a fer de cara a la 

campanya electoral de les munici-

pals de l'any que ve. En l'assemblea 

es va presentar un pla de treball en 

què les claus principals són "man-

tenir la proximitat amb els ha-

bitants de les Franqueses i pro-

moure la comunicació amb ells".

El grup també va decidir que 

en els comicis de l'any que ve no 

repetirà la coalició amb ERC i Les 

Franqueses Imagina (LFI), ja que 

aleshores "no va tenir els resul-

tats esperats". D'aquesta mane-

ra, el grup vol impulsar un canvi 

de rumb que segueixi la línia del 

partit a escala nacional, "inten-

tant aglutinar el nombre més 

gran possible de persones sota 

una possible coalició amb Po-

dem i altres partits, emulant 

les intencions d'alguns dels 

nostres referents, com Yolanda 

En Comú descarta reeditar 

coalició amb Imagina i ERC

LA FORMACIÓ VA ELEGIR DIUMENGE LA NOVA EXECUTIVA LOCAL

Amb motiu de l'execució d'obres 

de millora d'infraestructures a la 

xarxa de Rodalies, s'ha dissenyat 

una nova oferta d'horaris per sim-

plificar-los i racionalitzar el servei, 

que entraven en vigor dissabte. En 

el cas de la línia R3, hi haurà qua-

tre nous serveis (dos per sentit) 

entre Barcelona i Vic i es recupe-

raran tres serveis per sentit entre 

l'Hospitalet i la Garriga que fins ara 

finalitzaven el seu recorregut a les 

Franqueses. Això, a la pràctica, su-

posarà la desaparició del servei de 

bus que fins ara enllaçava aquestes 

dues estacions. 

El col·lectiu Perquè no ens fotin 

el tren, que lluita des del 2014 per 

la racionalització dels horaris, ha fet 

una valoració positiva dels canvis, 

ja que suposen una "recuperació 

i homogeneïtzació de freqüèn-

cies", sobretot en el tram entre 

l'Hospitalet i Vic. "Fa temps que 

reivindiquem un model caden-

ciat dels horaris, és a dir, circu-

lacions regulars i simplificades 

en l'horari", apunten des del grup. 

"Es tracta de donar continuïtat 

en la disponibilitat de servei i 

evitar l'alternança de llargs perí-

odes sense oferta amb altres mo-

ments de trens successius".

Més trens i més sovint
Així, segons l'entitat, a les estaci-

ons de Mollet i Parets és on s'ob-

serva més clarament la cadència 

del servei, amb més regularitat en 

la taula d'horaris i una freqüència 

uniforme de 30 minuts. A Gra-

nollers-Canovelles s'afegeixen 4 

circulacions en sentit nord i 2 en 

sentit sud els dies laborables que, 

d'alguna manera, recuperen les 6 

circulacions eliminades fa un any. 

Els dies festius també s'afegeixen 

2 circulacions per sentit, però es 

redueix sensiblement el servei als 

extrems de la jornada. Per exem-

ple, "l'últim retorn de Barcelona 

s'avança més d'una hora, fet que 

pot perjudicar mobilitat d'oci i 

activitats culturals", alerta.

SERVEIS S'ELIMINA EL BUS QUE UNIA LES FRANQUESES I LA GARRIGA

Rodalies renova els

horaris de l'R3 i incorpora

sis nous serveis de tren
Vanesa Jiménez Cano, de 43 anys, 

va prometre l'acta de regidora en 

el ple ordinari de dimarts com a 

nova regidora del PSC a l'Ajunta-

ment de Granollers. Jiménez, que 

va ser la número 16 de la llista so-

cialista a les municipals de 2019, 

entra després que Josep Mayoral 

deixés una acta lliure en renunciar 

a l'Alcaldia el mes passat. De fet, 

aquest va ser el primer ple ordina-

ri presidit per Alba Barnusell com 

a alcaldessa.

Així, Jiménez Cano, veïna de 

Tres Torres i màster en Gestió 

Cultural, s'incorpora al govern 

amb un règim de dedicació parcial 

del 25%, a l'espera del decret d'Al-

caldia en què se li delegui alguna 

cartera municipal. També hi ha 

hagut un canvi de retribució i de 

dedicació de la regidora de Cultu-

ra, Maria Villegas, que agafa pes al 

govern i passa d'una mitja jornada 

a una dedicació completa, així com 

s'incorpora a la junta de govern 

com a 8a tinenta d'alcalde. 

POLÍTICA

Vanesa Jiménez 

entra al govern

i Maria Villegas 

hi guanya pes

Díaz o Jéssica Albiach", diuen.

Els membres de la nova execu-

tiva són Dolors Amaro (coordina-

ció), Sara Cabañero (organitza-

ció), David Leiva (comunicació); 

Javier Liria (responsable de cam-

panya), Eugenia Martínez (finan-

ces), Quintín Valiente (programa 

electoral) i Josep Alarcón (promo-

ció electoral). El treball d'aquesta 

nova executiva va començar di-

lluns amb "la intenció clara d'ar-

ribar al govern per gestionar 

els recursos dels franquesins 

de manera més eficient".

ARXIU

DOLORS AMARO  Coordinadora
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PLA ESTRATÈGIC

Xerrada sobre drets 

culturals a la ciutat

La cursa Mou-te per l'esclerosi 
múltiple tornarà diumenge al 
Circuit de Barcelona-Catalunya. 
La cursa presencial tindrà di-
ferents distàncies i modalitats: 
curses atlètiques, de patinets, 
de bicicletes i la cursa elèctrica. 
A més, també hi haurà una cursa 
virtual que permetrà, gràcies a 
una app que controlarà el temps 
i geolocalitzarà, fer la cursa des 
de qualsevol lloc del país.

SOLIDARITAT

Cursa al Circuit per 

l'esclerosi múltiple

Des de dilluns i fins al 8 de maig 
es pot fer la inscripció als casals 
i activitats de Fes-te l'Estiu 2022, 
adreçats als infants i joves de 3 a 
16 anys. Enguany, els casals –es 
poden consultar a www.grano-

llers.cat/estiu2022– se centren 
en el joc com a protagonista i 
element de trobada i d'experi-
mentació a l'espai públic. el sor-
teig es farà el 16 de maig i la llista 
d’admesos es publicarà el dia 18.

INFANTS I JOVES

Inscripcions obertes

al Fes-te l'estiu

Dins del procés d'elaboració del 
Pla estratègic Granollers 2030 i 
del Pla de reactivació cultural de 
la ciutat, dilluns (19 h) tindrà lloc 
a la nau Dents de Serra la xerrada 
Els drets culturals a la ciutat del 

2030. Cap a una ciutadania crea-

tiva, amb Gemma Carbó i Roberto 
Gómez de la Iglesia. També avui, 
dijous (19 h), a la Nau B1, l'astro-
físic i explorador de supernoves 
Lluís Galbany farà una xerrada 
en el marc de les jornades de ta-
lent local Amb G de Granollers.

Dilluns i dimarts va celebrar-se al 
TAG la quarta edició del Congrés 
d'Acústica de Catalunya –l'Acus-
ticat–, un certamen biennal que 
tracta l'acústica de les ciutats per 
cercar solucions a les emissions de 
soroll. Amb unes 350 persones ins-
crites, al llarg de dos dies s'han fet 
ponències i debats per promoure 
iniciatives per prevenir la contami-
nació acústica, la segona després de 
l'ambiental que més problemes de 
salut genera. A la ponència inaugu-
ral, les institucions reconeixien el 
trànsit com la principal font de ge-
neració de soroll. En aquest sentit, 
el regidor de Medi Ambient de Gra-
nollers, Albert Camps, explicava les 
polítiques municipals al respecte, 
quan des del 2010 es van començar 
a elaborar els mapes estratègics de 
soroll, que van desembocar en una 
ordenança municipal. Camps recor-
dava també que el consistori comp-
ta "amb sensors de soroll mòbils 

que permeten avaluar la situació 

i emprendre accions".
El diputat de l'àrea d'Acció Cli-

màtica de la Diputació i de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Soste-
nibilitat, Xesco Gomar, destacava 
el "compromís de Granollers en 

les polítiques climàtiques i la 

innovació en aquest àmbit", i 
assegurava que les solucions al so-
roll s'han de posar en marxa en el 
món local. "Un 5% de la població 

en trames urbanes denses pa-

teix insomni crònic", lamentava. 
També destacava la inversió més 
rellevant que l'Àrea d'Acció Climà-
tica ha fet mai en la lluita contra el 
canvi climàtic, i la importància de 
l'aposta pública i la dotació pressu-
postària. De fet, la secretària d'Ac-
ció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural de la Generalitat, Anna 
Barnadas, també detallava com el 
seu departament destina 400.000 

x.l.

MEDI AMBIENT  S'ACTIVA EL PROJECTE 'SONS DE GRANOLLERS' PER IDENTIFICAR ESPAIS TRANQUILS DEL PAISATGE SONOR DE LA CIUTAT

Granollers pren el pols acústic del país

euros al suport als municipis per 
a l'elaboració del quart mapa so-
nor de Catalunya, que s'actualitza 
cada 5 anys. "Els últims 10 anys 

hi ha hagut una millora, però el 

18% de la població encara està 

exposada a un excés de soroll". 
Barnadas reclamava el compliment 
dels mapes estratègics de soroll, i 
en aquest sentit considerava que 
"cal repensar el territori, im-

pulsar una mobilitat sostenible 

i impulsar les zones de baixes 

emissions, així com implantar de 

manera generalitzada el vehicle 

elèctric". La responsable del go-
vern català també instava a detec-
tar els espais de tranquil·litat que 
hi ha a la ciutat. En la mateixa línia, 
Eduard Puig, tècnic del Servei de 
Prevenció i Control de la Contami-
nació Acústica i Lumínica de la Ge-
neralitat, expressava al final de les 
jornades que "l'administració ha 

"El so dels cotxes amaga el dels ocells, que també se sent de fons", valoraven dimarts els participants de l'escolta

cega a Granollers, una activitat emmarcada en el congrés Acusticat. Aquest taller, que complementava les xerrades 

d'experts i professionals de l'acústica, consistia a observar i adjectivar el paisatge sonor de tres espais concrets:

la ciutat, el refugi de la plaça Maluquer i el riu Congost. Per fer-ho, una persona amb els ulls tapats feia un recorregut 

acompanyada d'un guia que l'ajudava a caminar de manera segura i d'un notari que prenia notes de les impressions  

que expressava el cec en el seu recorregut. "Es tracta de focalitzar l'atenció a partir de l'escolta", deia Pedro 

Montesinos, del grup d'exploracions Entorn Sonor. "Ens fixem en els sons més propers i en els que van més enllà de 
nosaltres mateixos, la font que els genera i en la percepció d'aquests sons com si fos un conjunt musical". Francesc 

Daumal, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i creador del mètode d'escolta cega, apuntava  

que "sense la vista, la percepció de l'entorn és totalment diferent a la d'algú que està acostumada a veure-hi",

ja que "els qui hi veiem tenim una memòria auditiva que ens condiciona a l'hora de relacionar-nos amb l'entorn i  
d'entendreles mesures dels espais". "El 80% de la percepció humana és visual", deia Montesinos. "Per això és 
important tancar els ulls i escoltar l'entorn, parar atenció al que sentim i captar els sons amb molta més intensitat".

de vetllar perquè l'impacte dels 

sorolls propis de la vida i les ac-

tivitats de la ciutat sigui el mínim 

possible i no entri en conflicte 

amb els espais de tranquil·litat 

necessaris per descansar". Preci-
sament, en el marc de l'Acusticat i la 
Setmana sense soroll, s'ha posat en 
marxa la iniciativa de participació 
ciutadana Sons de Granollers per 
identificar aquests espais de benes-
tar sonor a la ciutat.  m.e./x.l.

Percebre el paisatge amb els ulls tapats
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Decideixi amb antelació com vol que sigui el seu servei funerari.

TRUQUI’NS I L’ASSESSOREM T. 937 415 370

funeraria@cabrejunqueras.com

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions

17/04 Mercè Ibáñez Luna  87 anys 
17/04 Antonio Prieto Riera  92 anys
18/04 Eduard Rusiñol Simón  79 anys 
19/04 Pere Valls Duran  90 anys 
21/04 Vicenta Sánchez Guijarro  89 anys 
21/04 Josep Pruna Arquer  85 anys 
21/04 Marta Saavedra de Moray     90 anys 

21/04 J. Gabriel Arizaga Fornieles  55 anys 
22/04 Soledad Izquierdo Álvarez  89 anys
22/04 Pepita Vives Moret     89 anys 
23/04 Julián Galán Martínez  54 anys 
24/04 Ramón Orta Fernández  85 anys 
25/04 Toribio Torres Ruiz  88 anys
25/04 Emili Artiaga Camps   90 anys

El Teatre Auditori de Granollers 
va acollir dijous la celebració del 
Dia de les Esquadres de la Regió 
Metropolitana Nord, amb repre-
sentació d'un centenar de muni-
cipis de la demarcació. Va ser un 
acte d'agraïment i reconeixement 
a la tasca policial i d'altres serveis 
públics durant l'últim any, en què 
també es va reafirmar el compro-
mís i la vocació de servei dels Mos-
sos d'Esquadra. En total es van 
fer prop de 180 condecoracions 
i felicitacions a membres del cos, 
policies locals, personal del servei 
d'administració, institucions i ciu-
tadans, i sobretot es va destacar la 
feina de l'àrea d'investigació cri-
minal. Entre els reconeixements 
n'hi havia un per al sotsinspector 
de la Policia Local de Granollers, 
Òscar Triano, per la seva contri-
bució a la celebració del Mundial 
d'Handbol Femení celebrat a Gra-
nollers al desembre.

També va rebre una placa com-
memorativa el Grup Operatiu de 
Prevenció i Proximitat (GOPP) de 
l'ABP de Granollers per la seva 
"iniciativa audaç en realitzar 

operatius policials, la seva in-

teracció amb els comerciants i 

les seves accions preventives i 

reactives, fet que ha incremen-

tat la percepció de seguretat 

ciutadana al territori". Van reco-
llir la distinció el caporal Joaquim 
Muñoz i els agents Domènec Co-
lomé, Tanyia Castillejo, Jonathan 

defensar l'actuació del cos policial: 
"Vam demostrar ser íntegres, 

imparcials, professionals, inde-

pendents i apolítics, al servei 

de la legalitat, complint i fent 

complir la llei i les resolucions 

judicials". "Què s'esperava de 

nosaltres? Que incomplíssim les 

lleis?", es preguntava mentre re-
cordava el major Trapero: "Es va 

jugar la seva llibertat en nom de 

tots nosaltres". Finalment, el co-
missari es va referir a la pandèmia, 
un moment en què la policia va ser 
"un mur aïllant entre la malaltia 

i els ciutadans", i en què l'actua-
ció del cos, defensava, "va evitar 

molts contagis". I concloïa: "Ara 

és moment d'obrir una nova 

etapa, de revertir la falta de re-

cursos i de dedicar més esfor-

ços a les víctimes que no pas als 

delinqüents". "Constància, per-

severança, professionalitat i, 

sobretot, capacitat d'adaptació, 

són els valors que hem de tenir 

com a tècnics de seguretat".
Per la seva banda, l'alcaldessa de 

Granollers, Alba Barnusell, indica-
va que "en moments d'incertesa 

com l'actual es posa més en re-

lleu la necessitat d'uns serveis 

públics de qualitat per lluitar 

contra les desigualtats", i encorat-
java el cos –una feina "vocacional i 

essencial"– a ser la policia "de tots 

i totes, amb voluntat de servir a 

tothom, independentment del 

seu origen o condició". X.L.

Gómez i Maria Enciso.
La fiscal en cap del partit judici-

al de Granollers, Glòria Garcia, i el 
subinspector del Cos Nacional de 
Policia, Álvaro Ruiz, també van re-
bre una mètopa per la seva impli-
cació i col·laboració amb l'ABP de 
Granollers, així com Jaume Bosch, 
cap del Cos d'Agents Rurals, i Anto-
ni Carballo, cap del Servei d'Emer-
gències Mèdiques, entre d'altres.

Professionalitat del cos
El cap de la Regió Policial Metro-
politana Nord, el comissari Sergi 
Pla, va presentar l'acte com un 
"renaixement" del cos després 
de cinc anys "convulsos", que van 
començar amb els atemptats de 
Barcelona i Cambrils el 2017. En 
aquell moment, deia, "vam de-

mostrar que no som una policia 

folklòrica, sinó integral i profes-

sional". Va seguir amb el procés i 
el temps postsentència, una situ-
ació que "ens va provocar molt 

desgast". En aquest sentit, Pla va 
carregar contra tots aquells, d'un 
costat i un altre, que volien uti-
litzar el cos en benefici propi, i va 

MOSSOS

SEGURETAT EN TOTAL ES VAN FER PROP DE 180 RECONEIXEMENTS A ACTUACIONS DE SERVEI

Mossos: "És moment de renéixer 
després de cinc anys convulsos"

RECONEIXEMENTS  El TAG va acollir la celebració del Dia de les Esquadres de la regió policial metropolitana nord

El comissari Sergi Pla 

defensa l'actuació policial 

durant el procés, la 

postsentència i la pandèmia

L'empresari del motor Josep Pruna 
Arquer va morir dijous a 85 anys 
després d'una llarga malaltia. Pru-
na va ser el responsable de l'actual 
Grup d'Automoció i Serveis Pruna 
(GASP), que des de l'any 2000 di-
rigeixen els seus dos fills, Josep i 
Amadeu. Pruna Arquer va dedicar 
tota la vida al negoci de cotxes que 
el 1941 va obrir el seu pare, Ama-
deu Pruna Mas, amb el nom de Ba-
sar del Pneumàtic, a la plaça de la 
Corona. El 1947 Pruna Mas obria 
amb el seu nom la primera agència 
oficial Renault al Vallès Oriental i 
una de les primeres de l'Estat, que 
el 1966 va passar a ser concessio-
nari FASA-Renault. Josep Pruna va 
expandir el negoci amb el trasllat, 
el 1975, a unes instal·lacions més 
àmplies al Coll de la Manya, que 
el 1980 es convertia en Automò-
bils Pruna i que 1987 incorporava 
una corredoria d'assegurances. El 
1995 també obria concessionari 
a Mollet. Des de 1998 el negoci té 

OBITUARIS VA SER EL RESPONSABLE D'AUTOMÒBILS PRUNA

Mor l'empresari Josep 
Pruna Arquer a 85 anys

Finit a 90 anys Pere Valls Duran
Pere Valls Duran, autor de diversos llibres sobre la història i la gent 
de Granollers, va morir dimarts de la setmana passada a l'edat de 90 
anys. Valls va escriure una quinzena de llibres, centrats especialment 
en la ciutat de Granollers i les seves entitats. També va col·laborar com 
a articulista en publicacions com Plaça Gran, El Tot Granollers i El 9 Nou, 
així com en la revista Ressò, del taller de comunicació de gent gran.

ARXIU

JOSEP PRUNA ARQUER

el nom actual: GASP, i incorpora el 
concessionari oficial Mazda. Amb 
establiments a Granollers, Mollet i 
Mataró, és un dels grups automobi-
lístics de referència al país.

Pruna va col·laborar en diferents 
esdeveniments esportius i cultu-
rals de Granollers, i el 2007 l'orga-
nització de La Mitja batejava el km 
1 de la cursa amb el seu nom.



dj, 28 abril 2022 9

Amb l'objectiu de divulgar i pro-
moure les vocacions cientificotec-
nològiques entre la població juve-
nil, dimarts va celebrar-se a Roca 
Umbert la 8a edició del Mercat de 
Tecnologia de Granollers. En total, 
500 alumnes de 2n d'ESO dels ins-
tituts Bellera, EMT, Vallbona, Mar-
ta Estrada, l'Estel i Antoni Cume-
lla van participar en les activitats 
organitzades per entitats, centres 
i professionals del sector –Media-
copter, VOTV, Codelearn, Educem, 
EMT, AUSA, Pol Aumedes i Biblio-
teques de Granollers–.

Entre l'oferta d'activitats hi 
havia tallers de realització de 
programes, impressió 3D, pneu-
màtica, robots voladors, enregis-
trament digital, components dels 
ordinadors, química dels colors, 
matèria i forma, programació i 
internet. També hi va haver una 
part de fira on els alumnes d'ESO 
van exposar els seus treballs tec-
nològics realitzats al llarg del 
curs. A més, aquesta part de fira 
va comptar amb quatre exposi-
cions sobre diversitat funcional i 

tecnologia, dones a la tecnologia, 
el costat fosc d'internet i invents 
que van venir de la lluna.

Seguint les edicions anteriors, 
en el Mercat de Tecnologia d'en-
guany també es van presentar els 
projectes participants en el premi 
MTG. Un premi adreçat als estudi-
ants que han elaborat un projecte 

de recerca o de síntesi en l'àmbit 
tecnològic. En total van presen-
tar-se 13 projectes i van ser va-
lorats in situ per un jurat format 
per Carles Ceacero, Albert Llucià i 
Ester Prat. 

El 5 de maig (18 h) es farà el 
lliurament de premis: hi haurà 
dos guanyadors (un per batxille-
rat i un per cicles formatius) i cada 
un rebrà 150 euros. 

EDUCACIÓ  500 ALUMNES DE 2n D'ESO, DIMARTS A ROCA UMBERT

El Mercat de Tecnologia

aplega mig miler d'alumnes

La 14a edició del concurs literari 
AMIC-Ficcions ha presentat el seu 
llistat de finalistes. De les més de 
1.780 històries publicades durant el 
termini del concurs, el jurat, format 
per persones vinculades al món li-
terari i de l'educació, ha seleccionat 
8 relats de 13 joves del Vallès Ori-
ental. Els finalistes de la comarca 
són els grups Kate de l'INS Maria 
Bell-lloc de Bigues i Riells; Oreneta 
de l'INS Manolo Hugué de Caldes 
de Montbui; i Team Rocket de l'INS 
Giola de Llinars del Vallès. A més, 
també hi ha dos grups finalistes de 
l'INS Lauro de les Franqueses –Ivan 
Gasco Piñeyro i Th1rstyh– i tres de 
l'INS Celestí Bellera de Granollers 
–Miquel, Alba i Luz; nbuyreu@be-
llera.cat; i Paula i Anna–. L'AMIC, 
Associació de Mitjans d'Informa-
ció i Comunicació, representa més 
de 470 publicacions en paper i di-
gitals fortament arrelades als ter-
ritoris de parla catalana. La gran 
final i el lliurament de permis a 
Barcelona el dijous 26 de maig. 

CINC GRUPS DELS DOS CENTRES

L'INS Lauro i el 

Bellera, finalistes 

del concurs literari 

AMIC-Ficcions

També es van presentar 

13 projectes que aspiren 

al premi MTG de treballs 

de recerca tecnològics

LES FRANQUESES. L'escola Bella-
vista-Joan Camps ha estat un dels 
centres premiats en el 19è Premi 
Pilarín Bayés de contes escrits 
per nens i nenes, que promouen 
cada any l'Obra Social Sant Joan 
de Déu i l'Editorial Mediterrània, 
que publicarà el recull dels relats 
guanyadors amb il·lustracions 
de la Pilarín. Enguany, els contes 
tracten sobre la salut mental i el 
benestar emocional. L'edició de 
2022 del premi –que ha comptat 
amb més de 700 contes escrits 
per alumnes de cicle inicial, cicle 
mitjà, cicle superior i educació 
especial– ha convidat les escoles 
a normalitzar la salut mental i el 
benestar emocional entre l'alum-
nat. Aquests "contes de la salut 

mental" donen als infants l'opor-
tunitat de reflexionar, a través de 
les històries que expliquen, sobre 
els trastorns o malalties mentals 
més presents a les aules i trencar 
l'estigma que poden suposar. Així, 
enguany, més de 7.500 nens i ne-

nes de primària de tot Catalunya 
han escrit contes sobre la salut 
mental. Al jurat professional del 
premi –que té per objectiu també 
fomentar l'escriptura, la creativi-
tat i l'educació en valors a les au-
les– s'hi ha afegit un jurat infantil 
format per tres infants escollits 
per concurs. Aquesta oportunitat 
permet a la canalla involucrar-se 
i fer sentir la seva opinió sobre 
un tema que els afecta, tal com 
s'apunta a la Declaració dels Drets 
dels Infants. A més, per primer 
cop, s'ha tingut en compte una vo-
tació popular. 

Entre els 19 contes premiats hi 
ha La recerca de l'alegria, amb el 
pseudònim les Òlibes de l'esco-
la Bellavista-Joan Camps de les 
Franqueses, en la categoria de ci-
cle inicial. De fet, ha estat l'única 
escola de la comarca que ha ob-
tingut un guardó. Els autors dels 
contes guanyadors rebran una cò-
pia de la publicació il·lustrada per 
Pilarín Bayés. 

ELS GUANYADORS REBRAN UN CONTE IL·LUSTRAT PER L'AUTORA

Premi Pilarín Bayés de

contes infantils per a l'escola 

Bellavista-Joan Camps
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L'empresa Vivace Logística, que 

suma més de 38.000 metres qua·

drats en magatzems logístics a 

la comarca, guanyarà 8.450 me·

tres quadrats més amb l'obertura 

d'una nova nau al polígon Congost, 

actualment en construcció. Con·cretament, la firma granollerina 
ocuparà l'espai de l'antic grup im·

pressor Bigsa, a l'avinguda Sant Ju·

lià, unes instal·lacions que van ser 

enderrocades a la tardor després 

de vuit anys d'inactivitat. Aquest 

espai es troba a pocs metres de les 

naus originals, al número 84 de la 

mateixa avinguda, on van obrir el 

2001. "Aquesta proximitat entre 

les dues instal·lacions ens per-

metrà treballar molt més còmo-

dament", diu Nemesio Navas, di·

rector general de Vivace Logística, 

especialitzada en la manipulació 

sectorial de productes i la prepa·

ració de comandes (picking).

Aquesta serà la sisena instal·la·

ció de Vivace a la comarca després 

dels magatzems que té a Grano·

llers, la Roca del Vallès (3) i Lliçà 

d'Amunt. A més, també disposa 

d'11.000 metres més a Madrid, 

unes instal·lacions que va obrir el 

2019. De fet, Vivace Logística ha 

experimentat un fort creixement 

els darrers sis anys, des que el 

2015 va quedar integrada al grup 

francès Staci, que va adquirir el 

68% del seu capital. Aquest impuls 

li ha permès avançar en noves àre·

x.l.

NOVES NAUS  Vivace augmentarà la seva capacitat en 8.450 metres més

EMPRESES  EL GRUP GRANOLLERÍ JA SUPERA ELS 38.000 METRES QUADRATS AL VALLÈS ORIENTAL

es de negoci, com la logística pro·

mocional i de màrqueting, i sumar 

nous clients, sobretots de grans 

corporacions. Aquesta modalitat, 

justament, és la que Vivace vol 

impulsar des de les noves instal·

lacions del polígon Congost. "Els 

darrers anys s'han incrementat 

molt els serveis logístics", ex·

plica Navas. "Les empreses ex-

ternalitzen la preparació de co-

mandes a mida i les entregues 

als clients, i aquesta especialit-

zació és el que fem nosaltres", diu el director general de la firma, 
que l'any passat va facturar 13 mi·

lions d'euros anuals i compta amb 

una plantilla de 170 persones. 

El grup promotor AB Sagax, 

d'origen suec, és l'encarregat de 

tirar endavant la promoció, que preveu enllestir a finals d'any. AB 
Sagax és una empresa immobilià·

ria que inverteix en propietats co·

mercials, principalment del sector 

logístic i d'indústria lleugera, a les 

principals zones industrials d'Eu·

ropa. Actualment, el grup té 693 

propietats en set països europeus. 

En el cas de Granollers, la nau es 

va comprar l'octubre de 2019 i va 

ser de les primeres inversions de 

la companyia a l'Estat. i

Vivace Logística obrirà noves 

instal·lacions al polígon Congost
Com cada Primer de Maig, els sin·

dicats majoritaris, CCOO i UGT, es 

desplaçaran a Barcelona per fer 

sentir les seves reivindicacions. 

Per als dos sindicats, enguany les 

demandes són tres: "incremen-

tar els salaris per compensar 

l'augment disparat de l'IPC, que 

arriba al 10%", "contenir els 

preus de l'energia –electricitat, 

gas i combustibles–, que tenen 

efecte sobre tota la resta de pro-

ductes", i "reduir les desigual-

tats socials amb la millora de les 

prestacions, ja que el 40% de les 

persones desocupades no per-

ceben cap prestació i la pobresa 

augmenta any rere any", diu Vi·

cenç Albiol, secretari de la UGT a la 

comarca. Juan Jiménez, responsa·

ble de CCOO al Vallès Oriental, afe·

geix que també es reivindicarà la 

necessitat d'"estabilitzar els llocs 

de treball i augmentar la con-

tractació indefinida", com ja s'ha 

començat a produir aquest any ar·

ran de l'última reforma laboral. 

SINDICATS  MOBILITZACIONS PEL DIA DEL TREBALLADOR

Comptabilitat informatitzadaEls pintxos de TastaLFdV, fins diumenge
La Cambra del Vallès Oriental ofereix un

curs de 30 hores sobre comptabilitat general 

informatitzada. Serà presencial a Can Muntanyola 

els dimarts, de 9 a 14 h, entre el 3 de maig i el 7

de juny. Inscripcions obertes al web de la Cambra.

Aquest diumenge, 1 de maig, acaba a les Franqueses la segona edició

del TastaLFdV, una ruta gastronòmica per vuit bars i restaurants

del municipi que ofereixen un pintxo i una beguda per 2,50 euros. 

La ruta, pensada per promocionar els establiments de restauració del 

municipi, va arrencar el 22 d'abril, i preveu premis per als participants.

ECONOMIA

KH Lloreda, l'empresa propietà·

ria dels productes de neteja de la 

llar KH·7, aterra als Estats Units 

gràcies al gegant nord·americà de 

botigues de consum Walmart, que 

col·locarà als lineals dels seus 900 

supercenters –els establiments 

més grans– els desgreixadors de 

KH·7. L'acord amb aquest gran dis·

tribuïdor s'emmarca en el pla d'ex·

pansió internacional de la firma 

de Canovelles, que ja va obrir una 

filial al país fa dos anys i mig per 

provar el llançament a petita esca·

la. "La pandèmia ha disparat el 

consum de productes de neteja 

i desinfectants", diu el propietari 

de la firma, Josep Maria Lloreda. 

"Per això ara és un bon moment 

per impulsar la internacionalit-

zació i tenir cada cop menys de-

pendència del mercat estatal".

La firma disposa de l'estructura, 

la tecnologia, la logística i els re·

cursos per consolidar aquest llan·

çament, i l'objectiu és aconseguir 

El desgreixador KH-7 arriba 

als lineals dels Estats Units

en quatre anys la mateixa rotació 

al punt de venda que té a l'Estat. 

"Segons hem observat, als Es-

tats Units el nostre producte és 

un autèntic superdesgreixador, 

ja que la fórmula KH-7 té el do-

ble de matèria activa que els 

productes americans". A més, "a 

diferència d'alguns dels més po-

tents, no fa malbé les superfícies 

i es pot utilitzar com a llevata-

ques per a la roba", diu Lloreda.

La firma preveu facturar aquest 

any 52 milions d'euros. L'any pas·

sat va facturar·ne 51,4, un 9,3% 

més que el 2019. Actualment, les 

vendes internacionals suposen el 

6,7% del negoci. 

n CCOO organitza un acte homenat-

ge als Advocats d'Atocha que van ser 

víctimes d'un atemptat feixista el 24 de 

gener de 1977 a Madrid. Per honrar la 

memòria sindical democràtica, el sin-

dicat farà avui, dijous (17 h), un acte al 

Museu de Ciències Naturals La Tela, en 

què participarà Alejandro Ruiz-Huerta, 

un dels advocats que va viure en pri-

mera persona l'atemptat. Esteve Bosch 

recitarà alguns poemes i es farà entrega 

del pin commemoratiu a les persones 

que enguany compleixen 25 anys d'afi-

liació. A l'acte també hi assistirà el se-

cretari general del sindicat a Catalunya, 

Javier Pacheco. D'altra banda, al migdia, 

el local del sindicat a Granollers també 

batejarà la seva sala d'actes amb el nom 

Abogados de Atocha, amb la presència 

d'Alejandro Ruiz-Huerta i el secretari 

general a la comarca, Juan Jiménez.

L'augment de salaris, al 

centre del Primer de Maig

Sindicats, organitzacions i entitats 

d'esquerra també es mobilitzaran 

aquest Primer de Maig per reivin·

dicar la "recuperació del poder 

adquisitiu de la classe treballa-

dora", així com la "necessitat ur-

gent d'un canvi dràstic de model 

econòmic que aporti solucions 

a l'actual crisi climàtica, eco-

nòmica i social". La mobilització 

sortirà a les 11 h de la plaça Serrat 

i Bonastre (davant l'estació de Gra·

nollers Centre) i acabarà a la plaça 

de la Porxada, on tindran lloc els 

parlaments, una actuació musical 

i parades informatives de les enti·

tats. Hi participaran, entre d'altres, 

l'Assemblea Llibertària, CNT, COS, 

Endavant, Arran, la Marea Pensio·

nista i la Coordinadora Feminista. 

Per als organitzadors, és moment 

que la classe treballadora "prengui 

el protagonisme en les seves rei-

vindicacions per donar sortida 

a l'actual crisi climàtica, social i 

Mobilització per reivindicar

un canvi de model econòmic

HOMENATGE ALS 
ADVOCATS D'ATOCHA

La firma granollerina, 

especialitzada en

preparació de producte, ja 

té cinc naus a la comarca

econòmica que aporti solucions 

reals a la majoria social". Una 

sortida que, apunten, només serà 

possible amb un "canvi de l'actual 

model econòmic que comporti 

una redistribució dràstica de la 

riquesa". La mobilització també 

reclamarà pensions dignes i la de·

rogació de les reformes laborals. 

La Coordinadora Feminista de Grano-

llers, Arran i Endavant han organitzat 

per aquest dissabte, a la plaça Can Tru-

llàs (11.30 h), la taula rodona U de Maig 

al carrer, en què es parlarà de drets la-

borals, malestar juvenil i precarietat de 

la classe treballadors des d'una pers-

pectiva feminista. Tot seguit, hi haurà la 

pintada d'un mural i un vermut.

TAULA RODONA: 
'U DE MAIG AL CARRER'
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Programa

d’activitats

per a l’empresa 
i l’emprenedoria

MAIG 
2022

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de:

PROGRAMACIÓ DESTACADA SERVEI D’EMPRESA I EMPRENEDORIA 
Promoció econòmica - Ajuntament de Granollers

5, 12 i 19 DE MAIG
De 9.30 a 13 h

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 
DEL TEMPS 
T’ajudarem a desenvolupar la capacitat 

de discernir sobre on focalitzar 

l’energia, l’atenció i motivació, prevenint 

a partir d’una eficaç gestió del temps 
i distribuint tasques importants i 

recursos adequats per aconseguir 

bons resultats. 

Organitza: Granollers Mercat  
A càrrec de José Joaquín Muñoz

  

Vols rebre totes 

les novetats? 

Dona’t d’alta al 

nostre butlletí!

2 i 6 DE MAIG
De 10 a 12.30 h 

CIBERSEGURETAT. PROTEGEIX 
LA TEVA INFORMACIÓ 
Vivim en l’era digital i és imprescindible 

està ben preparats per protegir la 

nostra informació. Coneix els conceptes 

i definicions bàsiques, així com unes 
pautes a seguir per incrementar la 

seguretat als equips informàtics i 

dispositius mòbils, amb la idea de 

minimitzar els possibles riscos.

Organitza: Granollers Mercat  
A càrrec de Pedro Ródenas

18 DE MAIG
De 15.30 a 17 h

PRESENTACIÓ DEL 
PROGRAMA KIT DIGITAL 
PER AUTÒNOMS 
I MICROPIMES
Aquesta jornada es dirigeix a persones 

beneficiàries del programa i a agents 
digitalitzadors que siguin micropimes 

i autònoms de Granollers i Vallès 

Oriental.  

Organitza: Granollers Mercat
A càrrec d’Elisabeth Bach i Andreu Bru

  

C. Camí del Mig, 22

Polígon Industrial 

Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 

93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat/
programa-activitats.html

Representants de les adminis-

tracions, sindicats, associacions 

empresarials, comunitat educati-

va i altres actors que intervenen 

en el sistema d'FP del territori es 

van trobar la setmana passada 

a Montmeló en el primer plena-

ri del Consell de l'FP i l'Ocupació 

del Vallès Oriental, impulsat per 

la Taula Vallès Oriental Avan-

ça (TVOA) i el Consell Comarcal. 

En aquesta primera sessió es 

va aprovar el pla de treball, que 

té una durada anual i que preveu 

5 grups de treball: relacions ex-

ternes i sensibilització; relació 

necessitats empreses i formació; 

planificació territorial i estratègi-

ca de l'FP; transició escola-treball i 

abandonament; i orientació i ocu-

pació. Entre les accions previstes, 

destaquen jornades per intercan-

viar bones pràctiques i reflexionar 

sobre el present i el futur de l'FP 

a la comarca, espais de trobada 

entre professionals de l'orienta-

ció acadèmica i laboral, sessions 

de treball amb agents i experts, 

un estudi per sectors econòmics i 

ocupacions per identificar perfils 

professionals que manquen a les 

empreses i les formacions ade-

quades, així com la creació d'un 

sistema d'indicadors amb dades 

actualitzades per adequar les res-

postes formatives a temps real.

El conseller de Promoció Econò-

mica i Estudis del Consell Comar-

cal, Jordi Manils, posava en valor 

"l'aliança de tots els sectors im-

plicats en la formació professi-

onal per impulsar l'FP al Vallès 

Oriental", i Marialluïsa Ferré, con-

sellera d'Educació del Consell Co-

marcal, destacava que "cal trobar 

sinergies perquè a la comarca 

es capaciti personal qualificat i 

la demanda del teixit productiu 

sigui equilibrada". 

FORMACIÓ  PER ADEQUAR L'OFERTA A LA DEMANDA EMPRESARIAL

En marxa la planificació

per millorar l'FP a la comarca

xavier solanas

RESTAURACIÓ  JURAT FORMAT PER ESPORTISTES DE LA CIUTAT

Eines i estratègies per a una bona 

captació de fons privats. Aquest és 

el títol de la formació virtual que 

organitza l'Ateneu Cooperatiu del 

Vallès Oriental en dues sessions, 

el 3 i el 5 de maig (de 10 a 12 h), a 

través de la plataforma Zoom. En 

les sessions, gratuïtes i adreçades 

a emprenedors, socis i impulsors 

d'entitats socials, es presentaran 

eines per detectar les necessitats 

específiques de finançament i es-

tratègies de captació de fons pri-

vats segons les necessitats parti-

culars de cada entitat. 

Un dels objectius

principals de la taula és

adequar l'oferta d'estudis 

a la demanda empresarial

FORMACIÓ 

Curs de l'Ateneu 

Cooperatiu sobre 

captar fons privats

El Gremi d'Hostaleria del Vallès Ori-

ental va lliurar dimecres els premis 

de la 9a edició del Gastrotapes, ce-

lebrada entre el 25 de març i el 10 

d'abril en una vintena de bars i res-

taurants de la ciutat. El jurat, format 

per esportistes femenines de clubs 

de la ciutat, va atribuir el primer 

premi a la tapa més elaborada al 

Restaurant DO –albergínia escaliva-

da al foc amb sobrassada de Sagàs, 

pecorino i nous–; el segon a Street 

Foodle –miniburguer al curry amb 

base cruixent–, i el tercer a La Ver-

muteca –coca de vidre amb sardi-

na fumada i romesco de pistatxo–. 

Els premis a la tapa més popular, 

assignats pels vots del públic, van 

ser per a La Vermuteca (primer); 

Les Arcades (segon, amb minibur-

guer de wagyü amb formatge, ou 

de guatlla i ceba caramel·litzada); 

i El Celler de Jabugo (tercer, amb 

burrito de pulled porc ibèric). I els 

premis al públic participant van ser 

per a Javier Peña (àpat per a dues 

persones en un dels establiments 

participants), Mireia Agustí (val de 

compra a Gran Centre) i Pedro Pri-

ego (caixa sorpresa de Cookiru). i

Premis del Gastrotapes
AL PAVELLÓ DE BÀSQUET  El Gremi d'Hostaleria va lliurar els premis dimecres

L'Assemblea Llibertària del Vallès 

Oriental i l'Anònims organitzen 

aquest dissabte (18 h), al mateix 

restaurant del carrer Ricomà, la 

xerrada Lluita obrera i sindicalisme 

combatiu al Vallès Oriental, present 

i futur, en què participaran mili-

tants dels sindicats CGT i CNT.  

Xerrada sobre lluita 

obrera a l'Anònims
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L'obertura dimecres del primer servei al nou Centre de Salut del carrer Girona 

posa fil a l'agulla al rescabalament d'un dèficit històric de serveis sanitaris

al Vallès Oriental, que s'agreujava ja fa 18 anys quan la Policlínica deixava de 

prestar serveis per a la sanitat pública i, finalment, tancava. La Generalitat 

llavors es comprometia a trobar una solució per no col·lapsar els hospitals de 

la comarca, que durant anys, i especialment el de Granollers, han hagut de fer 

esforços per entomar la mancança de suficients equipaments sanitaris. L'Hospital 

General obria per donar resposta a la ciutadania el servei d'urgències provisional

a l'avinguda del Parc. Aquest servei hi ha funcionat fins aquest dimecres, quan 

finalment el nou edifici dels terrenys de l'antiga Policlínica obria les portes amb 

una primera fase de desplegament de serveis assistencials –amb el Centre 

d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP)–. Ha trigat, però és un primer pas per 

posar remei a un greuge que durant anys ha patit Granollers i el Vallès Oriental.

PRIMER PAS

Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Avui a la comissió de territori de #Granollers 
hem preguntat per coses que ens preocupen. 
1. Enderroc de l'antiga nau de Telefònica. Ens 
preocupa que acabi sent una logística més com 
l'ex-Bimbo amb el que representa, baixa qualitat 
de llocs de feina, mal pagats i sense arrel […]

Enric Gisbert @enricgisbert Uri @urifc75

Tindria nassos que el 1r cop haguéssim 
d'activar el protocol contra assetjament 
a ciclistes fos anant amb el tricicle de 
@enbicisenseedat. Cal recordar que cal 
respectar límits de velocitat i distàncies 
de seguretat? Que anem amb avis!

L'ACUDIT de Manel Fontdevila

l Primer de maig, Dia internaci-
onal dels treballadors i les tre-
balladores, és un dia de lluita i 
mobilització fraternal i solidària 

de milions de persones arreu del món.
Durant 2 anys, la Covid ens ha impedit de 

manifestar-nos amb normalitat, però aquest 
2022 podem tornar a sortir al carrer per rei-
vindicar polítiques socials que la classe tre-
balladora necessita per pal·liar, d'una banda, 
les conseqüències econòmiques, energèti-
ques i socials de la pandèmia i de la guerra 
a Ucraïna, i, d'altra banda, els problemes es-
tructurals que patim: precarietat del treball, 
dificultats d'accés a l'habitatge i la manca 
d'ingressos mínims d'una part important de 
la població que viu al llindar de la pobresa.

Aquest és el primer 1r de maig al qual, des 
de fa molts anys, assistim havent guanyat 
drets de forma generalitzada. La reforma 
laboral acordada amb els sindicats de clas-
se està suposant una onada de conversió de 
contractes temporals a indefinits, però la 
inflació, conseqüència de la negativa de des-
lligar el preu del gas de l'energia elèctrica, 
està qüestionant fortament el poder adqui-
sitiu de treballadores i pensionistes. La re-
forma laboral s'ha de seguir desenvolupant 
i la protecció ha de seguir creixent.

És urgent deslligar el preu del gas de la 
resta de l'energia i accelerar tots els aspec-
tes relatius a la transició energètica. Neces-
sitem abaixar preus, ser més autosuficients 
i deixar d'agredir el planeta. Que paguin les 
elèctriques, les grans empreses i les grans 
fortunes. Mentre que alguns salaris no s'han 
recuperat encara de la crisi del 2008, hi ha 
empreses amb beneficis multimilionaris 
servint-se del patiment. Exigim una fiscalitat 
justa i adequada al moment que vivim. Les 
treballadores i els treballadors ja paguem i 
hem pagat prou. Volem reivindicar els tre-
balls productius i reproductius. Creem la ri-
quesa i sostenim la vida. Estem al costat dels 
col·lectius més vulnerables i treballem per 
aprovar el conveni 189 de l'OIT, i també per 
crear un estatut del becari que reguli i pro-
tegeixi l'activitat laboral del personal becari.Celebrem la pujada del SMI a 1.000 euros 
i encoratgem el Govern i els agents socials 
a continuar incrementant-lo fins arribar al 
60% del salari mitjà, tal com marca la Carta 
Social Europea. És fonamental prioritzar el 
benestar de la ciutadania i, per tant, totes les 
administracions han de posar més recursos 
al servei de les necessitats de les persones, 

El Primer de Maig ens interpel·la
enfortint instruments de protecció soci-
al que les polítiques neoliberals han anat 
soscavant, principalment els drets laborals 
i sindicals; el dret a un ingrés mínim vital i 
la renda garantida; les polítiques socials de 
distribució de renda; els sistemes públics i 
gratuïts de dependència, salut i educació, 
amb producció pública de ciència i tecnolo-
gia; i les polítiques d'habitatge públic.

Fem una crida a la solidaritat amb les tre-
balladores de la salut i la cura de les perso-
nes, així com de tots aquells sectors produc-
tius que han posat les seves vides al servei 
de les necessitats essencials i han salvat 
milers de malalts víctimes de la Covid-19, 
encara més en un context de manca d'in-
versió pública en salut pública i universal; i 
reivindiquem la millora de les seves condici-
ons salarials, laborals i de salut en el treball.

Exigim la garantia i defensa del dret de 
les dones a una vida lliure de violència. Cal 
introduir la justícia de gènere a l'àmbit la-
boral com a resposta a la violència social i 
econòmica que el sistema heteropatriarcal 
sotmet a les dones, posant fi a una bretxa 
tan injusta com insostenible.

Volem fer costat molt especialment a les 
treballadores autònomes, que necessiten 
una nova regulació de la seva cotització a 
la Seguretat Social, per adaptar-la als seus 
ingressos reals, dotant-les de drets i pro-
tecció, bonificant els trams més baixos per 
reduir quotes. Denunciem l'articulació in-
ternacional del moviment neofeixista i l'ex-
trema dreta, que propaga l'odi, el classis-
me, la xenofòbia, el racisme, el masclisme 
i l'autoritarisme aliats a una confrontació 
econòmica, política i ideològica en contra 
de les classes populars a escala global.

Avui més que mai és necessària l'organit-
zació, la unitat i la solidaritat entre les treba-
lladores de tot el món per superar des de la 
fraternitat la crisi internacional que estem 
vivint, defensant la vida i la justícia social.

No podem passar per alt el context de 
guerra que vivim. Rebutgem la invasió de 
Rússia a Ucraïna i reivindiquem que la reso-
lució per la via pacífica i diplomàtica és l'úni-
ca possible, ja que la militarització suposa 
una amenaça constant a les vides de la gent.

Per tot plegat, cridem a participar en les 
mobilitzacions convocades pels sindicats i 
organitzacions socials pels drets de la classe 
treballadora, la justícia, la igualtat i els drets.

E

PACO GALÁN
Comitè d'organització 

de Granollers En Comú

Comitè d'organització 

de Granollers En Comú

ESTEM D'ANIVERSARI! Demà, 29 d'abril, farà 7 anys que va sortir el primer 
número del SomGranollers. Des de llavors hem viscut una pandèmia,

dues crisis, desenes d'inauguracions, desenes d'adeus i un canvi d'Alcaldia.
I, sobretot, hem sumat molts amics, lectors i clients que ens feu confiança, 

amb una comunitat a les xarxes que supera els 20.000 perfils. Moltes gràcies!

Avui més que mai és necessària

l'organització i la solidaritat entre

les treballadores de tot el món per

superar la crisi internacional
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ESPORTS
Cent triomfs de Rea amb KawasakiAleix Espargaró, tercer a la cursa de Portugal

Jonathan Rea, pilot de l'escuderia granollerina 

Kawasaki Racing Team, va aconseguir la 

victòria 100 amb la marca japonesa. Rea va 

ssolir el triomf al circuit d'Assen, als Països 

Baixos, i és segon del Mundial de Superbike. 

Segon podi d'Aleix Espargaró (Aprilia) de la temporada amb 

el tercer lloc en el Gran Premi de Portugal. Després de la cursa 

portuguesa a l'Algarve, el granollerí ocupa el tercer lloc de la 

classificació general amb 66 punts. Pol Espargaró (Honda) és 

dotzè. Diumenge el Mundial de MotoGP fa aturada a Xerès. 

El KH-7 Granollers mai ha passat 

dels quarts de final de la Copa de 

la Reina i en l'edició d'enguany 

de Sant Sebastià vol trencar amb 

aquesta maledicció. L'equip dirigit 

per Salva Puig jugarà divendres 

contra l'Atlético Guardés amb l'ob-

jectiu de passar la primera ronda 

de la fase final contra un equip que 

ja ha guanyat aquesta temporada 

al Palau d'Esports (29-26), però 

que en la primera volta va perdre 

a terres gallegues (26-24). 

"La Copa de la Reina ens mo-

tiva molt i fa temps que tenim 

aquesta data fixada en el nostre 

calendari", explica la màxima gole-

jadora del KH-7 i de la Lliga Guerre-

ras, Ona Vegué, que confia que en-

guany es puguin superar els quarts 

de final: "ja és hora que es trenqui 

aquesta maledicció, crec que po-

dem passar a les semifinals i anar 

més enllà, donar la sorpresa a la 

Copa de la Reina". Tanmateix, ho 

reconeix Giulia Guairieiro que ja 

està del tot recuperada de la lesió 

que la va apartar de l'equip les pri-

meres setmanes de l'any: "podem 

ser l'equip revelació i guanyar 

els tres partits que es necessiten 

per ser campiones".

El primer rival granollerí és l'At-

lético Guardés i el KH-7 confia en 

"ser fidels al nostre model de 

joc", assenyala el tècnic, Salva Puig. 

HANDBOL | Copa de la Reina  MAI HA PASSAT LA PRIMERA RONDA DE LA FASE FINAL DE LA COPA

Així, el Granollers vol ser agressiu 

en defensa, dificultar la circulació 

de pilota de la rival, córrer en les 

transicions, ser efectives i estar bé 

en porteria. "L'equip arriba molt 

bé, estem en el millor moment 

de la temporada i estem jugant 

d'una manera molt bona, amb 

solidesa", assenyala Puig. 

jl.recio / rfebm

Si el KH-7 passa a les semifi-

nals, es veurà les cares dissabte 

contra l'equip guanyador de l'eli-

minatòria entre el Super Amara 

Bera Bera i l'Aula Valladolid. Per 

l'altre cantó del quadre, hi ha les 

eliminatòries entre Rocasa Gran 

Canaria-Costa del Sol Málaga i 

l'Elx-Unicaja banco Gijón.  jl.r.b.

El KH-7 BMG vol trencar la  
maledicció dels quarts de final

Asobal  EL BMG ES VA IMPOSAR AL LOGROÑO I AL BM NAVA

El Fraikin Granollers es manté 

ferm en la lluita pel segon lloc i 

aquesta passada jornada va recu-

perat la desitjada posició. El BMG 

va imposar-se diumenge contra el 

BM Nava, per 35 a 29, i s'aprofitava 

de l'ensopegada del Bidasoa contra 

el Conca (27-23) per assaltar la se-

gona posició. De fet, el Granollers 

va tancar la setmana amb dues vic-

tòries perquè dijous passat també 

va guanyar contra el Logroño La 

Rioja (30-31). L'equip d'Antonio 

Rama és segon amb 37 punts i té 

el marge d'1 punt amb el tercer, el 

Bidasoa Irun. El líder, el FC Barce-

lona, es va proclamar campió de la 

lliga el cap de setmana.

La lluita pel segon lloc seguirà 

les pròximes cinc jornades, fins 

acabar la lliga. Tot i que dissabte 

es viurà una veritable batalla amb 

el duel entre Granollers i Bidasoa 

a Irun. En el partit de la primera 

volta al Palau d'Esports, el Fraikin 

va perdre clarament per 28 a 34. A 

banda dels dos punts en joc, també 

hi ha la diferència de gols particu-

lars entre ambdos conjunts, que 

ara per ara es decanta a favor dels 

bascos. Amb tot, en cas de victòria 

vallesana, el Fraikin ampliaria el 

seu marge amb el Bidasoa fins als 

tres punts, que podrien ser deci-

sius.  jl.r.b.

xavier solanas / bmG

El Fraikin ocupa el segon
 lloc, amb 37 punts, i el

 Bidasoa Irun és el tercer
a 1 punt de diferència 

CELEBRACIÓ  Triomf del BMG a casa contra el BM Nava (27-23)

KH-7 BMG - ATLÉTICO GUARDÉS
Divendres, 29 - 18.15 h Sant Sebastià

El Fraikin afronta una 
'final' pel segon lloc

BIDASOA - FRAIKIN BMG

Dissabte, 30 - 18.30 h Irun
Vegué i Gassama, camí de l'Europeu

Ona Vegué va ser la màxima golejadora de l'últim partit d'Espanya de la fase 
de classificació per a l'Europeu, amb set gols. La jugadora del KH-7, que 
dimecres va signar la renovació per una temporada més, va liderar diumenge 
el triomf de las Guerreras contra Portugal (31-22). El combinat estatal, que 
també va comptar amb la granollerina Kaba Gassama, va afrontar el partit 
contra les portugueses amb la tranquil·litat d'haver aconseguit el bitllet 
per al campionat d'Europa en la penúltima jornada de la fase prèvia, contra 
Eslovàquia el passat dimecres (20-29). "Ha estat una gran oportunitat per a 
mi perquè era la meva segona convocatòria, però el debut en partit oficial. 
Vaig anar a gaudir de l'oportunitat i a deixar-ho tot dins la pista", explica 
Vegué, que admet que li agradaria ser-hi a l'Europeu: "No depèn de mi. Si 
no vaig a la fase final, espero tenir més oportunitats". 

Base

El juvenil masculí del KH-7 Granollers 

s'ha classificat per a la fase final del 

Campionat d'Espanya. L'equip grano-

llerí va aconseguir el bitllet després de 

quedar en el primer lloc del grup G de 

la fase sector estatal, que va tenir lloc 

la setmana passada a Alacant. El KH-7 

va guanyar els tres partits de la fase 

sector amb una gran autoritat contra 

el Córdoba (47-28) i el Pellià d'Eivissa 

(49-21), mentre que l'últim contra els 

amfitrions de l'Agustinos Alacant va 

ser més ajustat (33-35). La fase final 

del Campionat d'Espanya es disputarà 

a la ciutat madrilenya d'Alcobendas, 

del 4 al 8 de maig, entre els vuit mi-

llors equips estatals. El KH-7 BMG A 

ha quedat enquadrat al grup 2 i lluitarà 

per passar per la lluita per les medalles 

contra l'Abanca Ademar de Lleó, l'Hel-

vetia Anaitasuna i el Balonmano Ikasa. 

En el grup 1, hi ha el barça, el Bahía 

d'Almeria-Cantera Sur, el Grupo IMG i 

l'Academia Helveria Alcobendas. 

EL JUVENIL BMG, A 
LA FASE FINAL ESTATAL 

El sènior masculí de l'AEH Les 

Franqueses ha iniciat la fase de 

permanència de la Primera Cata-

lana amb una victòria contra el 

Cerdanyola Implant, per 37 a 33. 

Aquesta era la segona jornada de 

la ronda, però el primer partit 

dels franquesins perquè en la pri-

mera jornada van descansar. 

Després de no classificar-se per 

la fase d'ascens, l'objectiu del sè-

nior masculí és assegurar com 

més aviat millor la salvació de la 

categoria. Els franquesins ocupen 

el tercer lloc amb vuit punts, fora 

dels llocs de descens. De fet, l'AEH 

L'AEH fora del descens 

Primera Catalana  S'ESTRENA EN LA FASE DE PERMANÈNCIA AMB UNA CLARA VICTÒRIA A CASA

està empatat amb el quart, l'OAR 

Gràcia Sabadell B i té un marge de 

dos punts amb l'eliminatòria per 

la permanència, que ocupa el Llei-

da Pardinyes en el cinquè lloc.

El pròxim partit dels franques-

ins serà el filial del Banyoles, que 

ve de perdre contra la Igualada 

(37-23), i és el penúltim classificat 

amb sis punts, en llocs de descens 

directe.  
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El Club Karate Nokachi va gua-

nyar tres medalles en el Campio-

nat d'Espanya de menors, que va 

tenir lloc el cap de setmana a la 

ciutat andalusa de Còrdova. Fins 

a 10 lluitadors del club franquesí 

van disputar l'estatal amb la se-

lecció catalana i van tornar a ter-

res vallesanes amb tres meritòri-

es medalles amb una plata i dos 

bronzes. 

El segon lloc estatal va ser per 

Gerard Serrano, en kumite juvenil, 

en el pes de -48 quilos; i els bron-

Triplet de medalles del 
Club Nokachi a l'estatal 

KARATE | Menors  GUANYA UNA PLATA I DOS BRONZES

zes van ser per Cloe Montejano, 

en kumite infantil en -36 quilos, i 

Neizan Núñez, en kumite aleví en 

-34 quilos.  

D'altra banda, el Nokachi tindrà 

fins a quatre representants en el 

Campionat d'Espanya Universi-

tari, que tindrà lloc a Cartagena 

(Múrcia) el cap de setmana. 

Els esportistes que lluitaran per 

les medalles són Ainoa Astorga 

Merino, Judit Camacho Torres, 

Wiam Koubiss Ayub i Izan Sevilla-

no Valduciel. 

CLUB KARATE NOKACHI

ESPORTISTES  La delegació franquesina a Còrdova el cap de setmana

MEDIR SALLENT

Sis metalls al Campionat Territorial

El Club Patinatge Artístic Les Franqueses ha guanyat sis medalles en el 
Campionat Territorial de Barcelona de la modalitat solo dance, que va tenir 
lloc el cap de setmana a Santa Eugènia de Berga (Osona). La delegació 
franquesina va aconseguir dues medalles d'or, tres de plata i un de bronze. 
En categoria sènior femenina, el club franquesí va ocupar dos esglaons del 
podi amb la plata de Marta Sallent i el bronze de Núria Domingo; en júnior, 
van sumar un or amb Marta Barranco i dues plata, amb Marta Domingo i 
Miquel Pagès; mentre que en cadet, Judit Sallent va penjar-se un or. Els sis 
esportistes del club franquesí van aconseguir el bitllet per disputar el pròxim 
Campionat de Catalunya de solo dance.

PATINATGE ARTÍSTIC DOS ORS, TRES PLATES I UN BRONZE

Sembla un miracle, que s'ha fet 

realitat. L'Esport Club s'ha plantat 

en l'última jornada de la Tercera 

RFEF fora dels llocs de descens, 

en la cinquena posició per la cua. 

L'equip dirigit per José Solive-

lles va guanyar contra pronòstic 

al camp del Girona B (1-2) en un 

tram final de bogeria perquè va 

empatar al minut 81 mitjançant 

Isaac Padilla i va marcar el gol de 

la victòria al temps afegit quan Ge-

rard Urbina es va aprofitar d'una 

errada gironina. 

La parròquia granollerina va 

viure una jornada de bojos, que 

en tan sols 10 minuts va passar de 

tenir molt complicat la permanèn-

cia a tenir-ho tot de cara per cer-

tificar la salvació. Tot i guanyar, 

l'ECG estava pendent d'altres dos 

resultats que van ser favorables 

pels interessos granollerins: el 

Sants va perdre al camp del Cas-

telldefels (2-0) i el Figueres també 

perdia a casa contra l'Hospitalet, 

2 a 3. Aquests dos resultats han 

fet possible que l'ECG pugi dos es-

glaons en la Tercera RFEF i ocupi 

el cinquè lloc per la cua, amb 34 

punts. L'equip granollerí té un 

FUTBOL | Tercera RFEF  DEPÈN D'ELL MATEIX PER ASSEGURAR LA SALVACIÓ AMB UN TRIOMF A CASA

L'Esport Club, amb tot de 
cara per la permanència

VÒLEI | Tercera Catalana

El sènior femení de l'AE Vallbo-

na podria celebrar diumenge (12 

h) l'ascens a la Segona Catalana 

si guanya al Pavelló de Can Bas-

sa contra el Sagrat Cor de Sarrià. 

L'equip dirigit per Judit Jiménez 

ocupa el primer lloc del grup 1 

d'ascens amb 26 punts i té un 

marge de 6 amb el segon classifi-

cat, precisament el Sagrat Cor. 

L'objectiu de l'equip granollerí 

és l'ascens i el podria aconseguir 

davant la seva afició. De fet, en la 

segona fase el sènior femení s'ha 

reforçat amb jugadores juvenils 

de l'entitat per la lluita per l'as-

cens. En cas de perdre, encara 

faltarien dues jornades més per 

acabar la fase d'ascens. 

El Carles Vallbona 
pujarà a Segona si 
venç el Sagrat Cor

marge de 2 punts amb el quart 

per la cua, el Figueres, i de 3 amb 

l'antepenúltim, el Sants. 

La salvació depèn ara de l'ECG 

que, en l'última jornada, rebrà 

al Municipal del carrer Girona 

la Pobla de Mafumet, i necessita 

guanyar per evitar estar pendent 

d'altres resultats. "És un partit 
molt maco de jugar, perquè fa 
poc temps no es veia factible 
que poguéssim arribar a l'úl-
tima jornada dependent de 
nosaltres", explica el tècnic José 

Solivelles, qui avisa que no serà 

gens fàcil, tot i que la Pobla de Ma-

fumet no s'hi jugui res: "no vin-
dran a fer turisme, és un equip 
filial que és molt complicat de 

guanyar. El que fa més por de 
tot és que l'equip cregui que 
perquè depenem de nosaltres 
mateixos, està tot fet. Queda el 
més complicat, guanyar amb 
la responsabilitat de fer-ho". Si 

l'ECG guanya, se salvarà; en cas 

d'empat, necessita que no guanyi 

el Figueres; i si perd, que no gua-

nyin Figueres i Sants.  

La federació espanyola ha uni-

ficat l'horari i tots els partits es 

disputaran diumenge a les 18 h. 

L'ECG se centrarà a guanyar el 

seu partit, però tindrà l'orella po-

sada a Figueres, que visita el Sant 

Andreu, cinquè amb opcions de 

promoció, i a Sants, que rep el Vi-

lafranca, sense res en joc. JL.R.

Primera Catalana  L'EQUIP BAIXA A LA SEGONA CATALANA

ECG

ECG - POBLA MAFUMET

Diumenge, 1 - 18 h Granollers

CELEBRACIÓ  L'ECG va guanyar al camp del Girona B, per 1 a 2

El CF Les Franqueses ha baixat a 

la Segona Catalana en una jorna-

da del tot desafortunada. Els tres 

marcadors que estaven en joc pels 

interessos franquesins han acabat 

sent una llosa en contra de l'equip 

vallesà. 

En primer lloc, el CF Les Fran-

queses no va fer els deures i va 

perdre el derbi vallesà contra el CF 

Parets (2-1), però és que tampoc li 

van acompanyar els altres dos re-

sultats: el Banyoles va guanyar la 

Montanyesa (2-1), contra tot pro-

nòstic; i el Martinenc va empatat 

Les Franqueses consuma 
el descens a Parets

sense gols contra el Bescanó. 

Les Franqueses afrontava la 

penúltima jornada a 1 punt de la 

salvació i l'ha acabada a 4, quan 

només queda un últim encontre. 

"Estem decebuts per no haver 
assolit la permanència. No ens 
va sortir gens bé el partit a Pa-
rets, i mala sort que la resta de 
resultats tampoc van acompa-
nyar", exclama Juanma Fernán-

dez, tècnic de Les Franqueses, que 

assenyala que l'equip ho ha donat 

tot: "dels últims 10 partits, Les 
Franqueses seria el millor quart 
classificat". 

L'equip franquesí s'acomiadarà 

de la Primera Catalana contra la 

Unificació Llefià. JL.R.B.

LES FRANQUESES - U. Llefià

Diumenge, 1 - 17 h Les Franqueses
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BUTLLETÍ

La recomanació de fer exercici cardio-
vascular a intensitat moderada-baixa i 
de llarga durada per “cremar” greixos 
és massa simple i breu. Per al tècnic del 
Club Natació Granollers, Víctor Roade, 
cal deixar una cosa molt clara: “Cremar 
greix a través de l'entrenament no ha 
de comportar necessàriament una pèr-
dua de pes, si es consumeixen més ca-

lories de les que es gasten”.

A partir d’aquí, Roade exposa els tres 
conceptes més importants que cal tenir 
present, per a poder cremar greix:

1. La zona FatMax: No és ni el HIIT, ni 
els famosos metabòlics de cross trai-
ning. La intensitat a la qual és cremarà 

més greix fent exercici és al 40-65% 
del teu volum màxim d'oxigen. Cal tenir 
en compte, però, que la zona FatMax 
de les dones serà a una intensitat més 
alta que la dels homes, és a dir, al 50-
65%. Aquest concepte, no obstant, és 
molt més complex, ja que dependrà de 
diversos factors (edat, obesitat, estar 

entrenat, cicle menstrual…), així com 
la progressió (imaginem, per exemple 
que el teu 50% corrent és de 8km/h... 
després de dos mesos probablement el 
km/h haurà pujat).

2. Hi ha més d'un camí: És a dir, hi ha 
altres entrenaments, apart del cardio, 
que ajudaran a la crema de greixos. Un 
dels més importants és l'entrenament 
intervalat (no confondre amb el HIIT, 
encara que l'engloba), que millorarà 
els nostres mitocondris (les fàbriques 
d'energia del nostre cos) i per tant po-
drem consumir molt més greix.

3. Entrenar la força: Per desgràcia, 
el greix són reserves d’energia i no es 
consumeix a si mateixa. Cremaràs tanta 
energia com músculs tinguis al cos, per 
tant, una de les millors formes de perdre 
greix (si no la millor) és l'entrenament 
de força. Com més massa muscular tin-
guis, més alt serà el teu consum tant al 
dia a dia, com a l'hora d'entrenar.

Per a Roade, la clau per treure't aquest 
greix de sobre és fer un entrenament 
mixt de força i resistència, acompanyat 
d'una bona alimentació.

Només cardio per a perdre pes?

DESMENTINT MITES Tres conceptes clau per aconseguir cremar greix

Les errades en l'estil esquena
L’estil d’esquena és un estil 
senzill, ja que no tenim el 

problema afegit de la respi-
ració ni es requereix una força 
addicional, però per l’altra ban-

da, a aquelles persones que no 
es relaxen del tot a l’aigua i pa-

teixen pors al medi aquàtic, els hi 
pot suposar un maldecap, per no 
tenir visió a on van nedant, tenint 

inseguretat i tensió corporal. La 
responsable d’activitats aquàtiques 

del Club Natació Granollers, Eva Gar-
cia, apunta les errades més comuns:

Braçada incorrecta: En la fase aquà-
tica, no agafar aigua ni empènyer ade-

quadament, que la mà no porti una di-
recció correcta, o entrar la mà a l’aigua 

amb el braç molt obert o molt tancat, o  
tenir el braç totalment estirat en la fase 

aquàtica, on podem patir lesions d’espatlles. 
Moviment de cames incorrecte: Fer la 
batuda de cames des dels genolls i no 
des del maluc, doblegar els genolls en 
excés i que surtin de l’aigua, no portar 
un ritme de batuda, peus no estirats i no 
aprofitar l’últim moviment de turmell es-
tirant puntetes i acabar el moviment de 
“latigo” també són errades molt comuns.

Respiració incorrecta i mala posició cor-
poral: Enfonsar la barbeta i no mirar amunt 
farà que s’enfonsi molt el maluc i les cames. 
S’ha de dur un ritme de respiració regular i 
recordar que podem bufar per boca i nas, i 
si entra aigua pel nas, boca tancada i bufar 
pel nas.
Coordinació: El ritme de les braçades ha 
de ser equivalent al ritme de les batudes 
de cames i al ritme de la respiració. 
Aquests errors es poden corregir fent els 
exercicis i les correccions adients. Un bon 
professional ens ajudarà a fer-ho possible i 
amb una mica de ganes i constància, tindreu 
el vostre objectiu assolit. Per a Garcia, “l'estil 
l'esquena és un estil molt recomanat,sobre-
tot per mals musculars d'esquena. En ser una 
posició corporal no forçada, poder respirar, 
no tenir pes i poder graduar la força, és ideal 
per relaxar, reforçar o estirar musculatura”.

ESTIL IDEAL per a relaxar-se, reforçar o estirar musculaturaCNGCLUB

Consell d’Honor

és la sensació de gratificació que expe

Celebrada l’assemblea del Consell d’Honor, 
on han quedat ratificats els 83 socis i sòcies 
(majors de 60 anys i amb més de 25 anys 
d’antiguitat al Club) que en formen part. 
A més a més, s’ha escollit la nova jun-
ta d’aquest any, integrada per Modest 
Molina, Núria Marsal i Fina Pou. 
El Club agreix a totes i tots els conse-
llers d’honor el compromís i suport al 
Club durant tots aquests anys!
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aprofitar l’últim moviment de turmell es

– Edat?
– 14 anys

– Vius a…
– Figaró Montmany

– Estudis…
– 2n ESO

– Enhorabona per la teva participació 
amb la selecció catalana al Campionat 
d’Espanya. Com ha estat l’experiència?
– Ha estat molt xula, al principi amb molt 
nervis, però a mesura que anava passant 
el temps, anava gaudint més cada dia.

– Aquesta temporada estàs en el punt 
de mira de la FCN, participant en el pro-
grama de detecció de talents...
– No sabia quan arribaria el correu, o si 
arribaria, però quan el vaig rebre em vaig 
posar molt content. En el primer entre-
nament vaig entrenar a tope, no sabia 
que hi haurien tants entrenaments fins 
la selecció definitiva... i encara sortint 
d'una lesió, no em volia arriscar. 

– Més novetats a la vista amb la selecció?   
– El següent pas és al maig... m'avisaran 
siu em bequen. 

– Quan va començar la teva afició pel 
waterpolo?  
– Als 7 anys vaig deixar el futbol i vaig 
començar amb el waterpolo perquè em 
semblava un esport curiós, i sense ado-
nar-me ja porto 7 anys.

– Com vas anar a parar de porter?
– A benjamí B, tenia al Gerard Troyano 
d'entrenador i un dia ens va fer unes 
proves de cames, i vaig ser el que més 

va aguantar i em va dir de ser-ho. Al principi 
no m'agradava gens, fins el punt de voler-ho 
deixar, perquè m'avorria a la porteria perquè 
no marcava gols, però amb el temps em va 
començar a agradar perquè començava a en-
tendre la importància que té un bon porter 
per l'equip.

– Com recordes la primera competició?  
– Va ser un torneig de Lloret en el que vam 
quedar tercers. Tot i ser amistós estava molt 
nerviós, no ho recordo molt bé però sé que 
em vaig posar molt content

– Quina competició o partit recordes amb 
més satisfacció?
– Fa 2 anys vaig anar a la Christmas Cup, 
on vam jugar un partit contra l'Askartxa, 
va ser un partit d'infart en el que anàvem 
empat tota l'estona; al final vam guanyar 
per un gol que vaig marcar al final, el re-
cordo amb satisfacció perquè vaig jugar 
molt bé.

– La teva preparació esportiva com a 
porter...
- Jo intento esforçar-me a cada entreno 
per millorar, i no perdre’m cap. Sempre 
intento entrenar el màxim possible. En 
ser porter, els meus entrenaments són 
bastant diferent, faig més cames, faig 
exercicis a la porteria...

– Quin és el teu objectiu… fins a on 
t’agradaria arribar en el món del 
waterpolo?   
– El meu objectiu a curt termini és 
entrar amb beca al CAR, i el meu  
objectiu a llarg termino és, como jo 
crec que el de tot jugador de water-
polo, arribar a la selecció espanyola. 

L'ENTREVISTA Bruno Delmàs, jugador de waterpolo infantil del CNG

Bruno Delmàs:

“Amb el temps 
vaig entendre la 
importància que 
té un bon porter 
per l'equip“

»POL GRAU
3 anys com a soci del CNG

«El paper del tècnic és la part més 
important per arribar a assolir els 
objectius que un es proposa. Per 
això és tant important trobar un 
club on et cobreixin aquest servei a 
la perfecció.»

EL SOCI

EL TREBALLADOR

» JOEL ALBORS
Fisioterapeuta i Entrenador Personal

«El que més m’agrada de la meva feina 
és la sensació de gratificació que expe-
rimento quan ajudo a algú a millorar la 
seva qualitat de vida, ja sigui reduint el 
dolor o millorant el seu rendiment»

on han quedat ratificats els 83 socis i sòcies 
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CULTURA

Història de l'alimentació'El parc del Falgar i la Verneda. Espai humit'
Avui dijous (19 h), l'historiador Antoni Riera 
parlarà de l'alimentació de la noblesa i del 
patriciat urbà català al segle XV, en una xerrada 
al Museu. És una activitat gratuïta que
complementa la mostra sobre el retaule gòtic.

La vigília de Sant Jordi es va presentar a Llerona el llibre El parc del

Falgar i la Verneda. Espai humit, un recull de fotogra�ies de Pere Cornellas sobre aquesta zona, especialment la �lora i les aus que han fet del Falgar
el seu hàbitat permanent o temporal. Les imatges s'han pres en aquest 
espai els darrers quatre anys en diverses estacions i hores del dia.

C/ Sant Josep de Calassanç, 6 · Granollers · www.davilans.net · info@davilans.com · 938 60 17 29
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TAMBÉ ES VAN LLIURAR ELS PREMIS DEL CONCURS LITERARILITERATURA L'ESCRIPTORA DE CARDEDEU ALBA DALMAU VA SER LA PREGONERA DE LA FESTA

Sant Jordi venç el mal temps
La borrasca que va provocar es-
tralls a Barcelona va ser més be-
nigna a la capital vallesana i, tot 
i el mal temps, el Sant Jordi es va 
viure amb intensitat i amb molta a�luència de públic a les parades 
de llibres i roses que omplien a la plaça de la Porxada i un tram de 
la carretera. En general, els llibre-
ters han mostrat la seva satisfac-
ció per haver assolit uns nivells de 
venda similars als d'abans de la pandèmia.La vigília de la diada, la Porxada 
va acollir l'habitual trobada amb 
els autors comarcals, enguany 
més de 60. Les entrevistes al vol-
tant de les novetats editorials es 
van organitzar en 9 blocs temàtics 
i amb un ritme molt àgil. El volum 
de convidats va convertir les pre-
sentacions en una veritable mara-tó literària, tal com va reconèixer 
la dinamitzadora de l'acte, la pe-riodista cultural Clara M. Clavell. La presència més mediàtica va 
ser la de la presentadora televi-
siva Sandra Sabatés, amb No me 

cuentes cuentos, un recull de testi-monis de violència contra les do-nes. Esteve Plantada, en canvi, va 
desestimar fer promoció del seu 
recent poemari, Rastre quimera, i va optar per interpel·lar el públic: 
"compreu poesia, per favor, per-

què quedem colgats entre tanta 

narrativa. Hi ha més poetes que 

lectors!". El lliçanenc Lluís Oliván, 
més rotund i provocador, va sen-
tenciar, "la literatura és una cosa 

totalment inútil, amb personat-

XAVIER SOLANAS

TRIAR I REMENAR  El centre van tenir molt ambient el cap de setmana

XAVIER SOLANAS

TROBADA D'AUTORS  Enguany van participar-hi més de 60 creadors vallesans

ges que no existeixen i sobre co-

ses que no han passat mai". 

Alba Dalmau, pregonera
Dissabte a la tarda, l'escriptora de Cardedeu Alba Dalmau va ser l'en-
carregada de fer el pregó de Sant 

Jordi, inspirat en els personatges 
literaris que "deixen emprem-

ta i que, d'una manera o altra, 

sempre més ens acompanyen", deia. I que només tenen un únic objectiu: "ser els miralls de les 

nostres pròpies vides". C.R.

XAVIER SOLANAS

LLIBRES I ROSES  Molts veïns van passar dissabte per la plaça de l'Espolsada

Les Franqueses també va recupe-
rar un Sant Jordi com els d'abans de la pandèmia. La plaça de l'Es-
polsada va ser el punt neuràlgic 
de la festa, amb parades de llibres 
i roses, tot i que les activitats es van 
reubicar en espais tancats per es-
quivar la pluja i el vent. Va ser el cas 
dels concerts d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i de Reggae 
per Xics, que van presentar el tre-
ball Quadern de bitàcola. El Teatre 
Auditori de Bellavista també es va omplir per conèixer els guanya-dors de la 32a edició del Concurs 
Literari de Sant Jordi, organitzat 
per les Biblioteques Municipals, al 
qual es van presentar gairebé 600 
obres. En rodolins i cal·ligrames, 
el primer premi va ser per a Isma-
el Jhibak El Kbibi (cicle inicial). En 
poesia, els primers premis van ser 
per a Gerard González Bonachela 

(cicle mitjà); Ivette Peirot Ruiz (ci-
cle superior); i Verònica Garcia Ru-
eda (adults). I en prosa, els primers classificats van ser Clàudia Díaz 
Ribell (cicle mitjà); Maria Llach 
Girbau (cicle superior); Èlia Rovi-
ra Tugués (1r i 2n d'ESO); Martina Ortiz Pérez (3r i 4t d'ESO); i Anna Hurtado Caussa (adults). 
Vermut d'autors locals
Una altra activitat va ser el vermut 
amb autors locals, que van pre-
sentar les seves obres i conversar 
sobre l'art d'escriure. Van parti-cipar-hi Pere Bufí (AE Ramassà), 
autor d'El partit de les nostres vi-

des; Mike LaMotta, de Mangos en 

novembre; Toni Argent, d'En To-

màs i el pou d'aigua; Ariadna Vale-
ra, de Zoé; Joan Carles Martín, d'El 

secret de l'Homar; i Carme Ballús, 
de Pors de paper i altres articles.

La força del 23 d'abril, 
també a les Franqueses
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DEFENSANT ELS TEUS DRETS DES DE 1888

Barcelona:

12 h 

Manifestació des de la Plaça 

Urquinaona, cantonada Ronda 

Sant Pere fins a la Plaça 

de Correus.

14 h 

Durem a terme la botifarrada 

davant de la seu de la UGT 

de Catalunya, a la Rambla 

del Raval.
GRANOLLERS C. Esteve Terrades, 30-32 (08400) · Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02 · Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS C. Balmes, 10, 2 (08100) · Tel. 93 579 07 17 · Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat

EL CONSULTOR DE RRHH

PLANS DE RECOL·LOCACIÓ; COM M’AJUDEN?

HELPOINT SERVEIS Consultoria de Recursos Humans

T. 93 170 21 90 · Horari de dilluns a divendres de 9 a 18 h.

info@helpointserveis.com · www.helpointserveis.com

En articles anteriors parlàvem de la diferència 
entre l’ERTE i l’ERE i, els tipus d’ERE que es 
contemplen. En aquesta publicació volem fer 
esmenta del pas següent: el pla de recol·locació 
o també anomenat Serveis d’Outplacement, 
que porten a terme les entitats especialitzades 
(agències de col·locació i empreses de 
recol·locació) i que compten amb l’autorització 
administrativa del Servicio Publico de Empleo 
Estatal (SEPE) / Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC).

Que són els plans de recol·locació externs que 
són obligatoris quant es produeix un ERE 
d’extinció i afecta a partir de 50 treballadors?
En aquests casos, l’empresa haurà de disposar 
d’un pla de duració mínima d’entre 3 a 6 mesos 
i se’n farà càrrec del seu cost. Els treballadors 
poden exigir el seu compliment a l’autoritat 
laboral (art. 51.10 ET). 

Hem de destacar que, el principal objectiu 
d’aquests plans és facilitar als treballadors la 
seva reinserció laboral. 

Contingut del programa de recol·locació de 
Helpoint®: 

1a FASE: Acollida – El nostre primer contacte 
amb el “candidat”. Li presentem el programa i la 
metodologia a seguir, resolem els seus dubtes i 
el motivem a deixar-se guiar. Recull de dades 
personals, professionals i formatives.

2a FASE: Anàlisi – Estudiem la seva trajectòria 
professional-curricular, motivacions i interessos, 
alternatives, necessitats formatives i possibilitats 
reals d’incorporació al mercat laboral a una 
entrevista personal.

3a FASE: Taller i Pla d’Acció - Desenvolupament 
del Pla d’Acció – Dissenyem els passos a seguir en 
funció de l’anàlisi realitzada a la 2a FASE: Anàlisi 
Treballem amb l’usuari l’opció més efectiva per 
superar amb èxit el pla d’acció.
S’elaboren les eines per al disseny del CV, com 
ara superar amb èxit l’entrevista professional i el 
procés de selecció.

4a FASE: Prospecció i Seguiment – Acompanyem 
l’usuari en la recerca de noves oportunitats 
laborals i li facilitem l’ajuda específica i 
personalitzada per afrontar els processos de 
selecció en què estigui participant sota la nostra 
supervisió, recomanació i orientació professional.
Incorporació a la nostra borsa de professionals 
qualificats.

La recol·locació pot afectar tant al personal 
qualificat, de direcció com a treballadors 
menys qualificats. I tot i que, l’obligatorietat 
hi és per l’empresa, no ho és pel treballador 
que pot acceptar voluntàriament integrar-se 
en el pla. La recomanació per part d’entitats 
especialitzades a impartir aquests plans és 
que, s’aprofiti l’oportunitat de poder reciclar-se, 
preparar-se adequadament tant formativa com 
professionalment pel nou entorn laboral i molt 
especialment, rebre la motivació necessària per 
emprendre amb il·lusió un nou projecte laboral.
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Triats com el 4t millor 
centre de la província 
de Barcelona

Maruja Limón porta el 

pop llatí i festiu a la B1
La rumba catalana –la del ventila-

dor– és un pou sense fons del qual 

molts grups en continuen traient 

petroli creatiu. Seguint l’exemple 

de grups femenins en clau popera 

i festiva, cal tenir en compte aquest 

quintet barceloní amb un nom 

efervescent i refrescant: Maruja Li-

món. Dissabte (22 h) seran a la Nau 

B1 per presentar el seu tercer disc, 

Vidas, publicat el gener.

La seva proposta es mou a la frontera entre el flamenc, la rum-

ba, el pop i els ritmes llatins i ur-

bans. El nou disc va carregat de 

tots aquests ingredients, i també 

amb l’alegria, l’energia i la inten-

sitat que les caracteritza. Ritme i 

moviment al servei d’històries del 

dia a dia, de barri i de superació 

personal, expressades amb proxi-

mitat i naturalitat.

MÚSICA  EL QUINTET FEMENÍ PRESENTA EL TERCER DISC, 'VIDAS'

Experimentació artística i 
creixement espiritual al TAG

DANSA  LA COMPANYIA HUMANHOOD FUSIONA BALL, TEATRE I MEDITACIÓ EN UN MUNTATGE ORIGINAL

TAG

FLUIR Ciència occidental i misticisme oriental es combinen a ∞ [Infinit]

El britànic Rudi Cole i la catalana 

Júlia Robert sempre han tingut un 

interès compartit pel ioga, la me-

ditació, la medicina vegetal i, en 

definitiva, les eines de desenvolu-

pament personal i d’elevació de la 

consciència. 

Aquest afany ha influït molt en 

la seva trajectòria creativa, i sem-

pre s’han esforçat per establir un 

vincle entre la seva expressió ar-

tística i un camí espiritual.

El 2016 van crear la companyia 

de dansa contemporània Human-

hood, ideant muntatges que són 

una forma d’experimentació i que 

combinen dos mons aparentment 

contraposats: la fascinació pels 

descobriments de la física mo-

derna i la saviesa del misticisme 

oriental.

Diumenge (19 h) ∞ [Infinit] 

es presenta al Teatre Auditori 

de Granollers com la culminació 

d'aquest enfocament, projectat en 

el cos humà i la fluïdesa del movi-

ment. Una experiència molt visual 

que fusiona de manera fluida i im-

pactant els cossos –dels ballarins 

i també del públic–, la llum i el so. 

Una invitació a deixar-se anar, a 

escoltar-se de manera profunda, a 

sentir. Un muntatge que obre una 

porta a través de la qual es convi-

da l'audiència a accedir a l'infinit 

que tothom té a dins.

Com a curiositat, el disseny de 

vestuari de l’espectacle, coproduït 

pel Mercat de les Flors, duu la sig-

natura de la firma de Lurdes Ber-

gada i Sygman Cucala, de l’Ametlla 

del Vallès.  

El vestuari duu 

la signatura de la firma

Lurdes Bergada i Sygman

Cucala, de l'Ametlla

n Aprofitant l’estada d’Humanhood a 

Granollers, dissabte (10 h) la compa-

nyia oferirà un taller per a persones 

amb nivell avançat al Centre d’Arts en 

Moviment (CAM) de Roca Umbert. Serà 

una classe oberta dirigida pels direc-

tors artístics, durant la qual la Júlia Ro-

bert i el Rudi Cole compartiran algunes 

de les seves eines coreogràfiques.

Les inscripcions s’han de fer a través 

del web d’Escena GrAn –www.escena-

gran.cat–.

TALLER DE MOVIMENT 
A ROCA UMBERT

LES FRANQUESES.  Divendres és 

el Dia Internacional de la Dansa, 

instituït en recordança del naixe-

ment del ballarí i professor fran-

cès Jean-Georges Noverre, consi-

derat el pare del ballet modern.

A les Franqueses les activitats 

per commemorar-lo s'han traslla-

dat a l'endemà, dissabte, amb tota 

una jornada d'activitats i exhibi-

cions que tindran com a centre 

la plaça de l'Espolsada de Corró 

d'Avall. El programa s'ha dissenyat 

en col·laboració amb els centres 

de formació d'EnDansa, Fit Dance 

Company i Moving.

L'activitat arrancarà a les 10 h 

del matí amb un taller de danses 

urbanes amb Andrea Cuacos, se-

guit per un taller de dansa con-

temporània i salsa cubana fusió 

amb Julio León torres i Yanelis 

Godoy (11 h), un taller de ballet 

clàssic amb Eva Andilla (12 h) i un 

taller de ritme i moviment (dansa 

espanyola) amb Vanessa Domín-

guez (13 h).

A la tarda, de 18 a 19.30 h es 

farà una exhibició de les escoles de 

dansa locals, ja que les Franqueses 

té una important tradició en la for-

mació d'aquesta disciplina.  

Corró balla per celebrar 

el Dia Mundial de la Dansa

LA JORNADA TINDRÀ COM A CENTRE LA PLAÇA DE L'ESPOLSADA 

L'oboè agafa 

el protagonisme 

de la mà del virtuós

Eduardo Martínez 

Un dels millors oboistes del mo-

ment, el valencià Eduardo Martí-

nez, solista de l'Orquesta Ciudad 

de Granada, és el protagonista de 

la doble sessió que divendres or-

ganitza l'Escola Municipal de Mú-

sica Josep M. Ruera, en el marc del 

Cicle Carles Riera.

A la tarda Martínez oferirà el 

concert pedagògic Entre l'orna-
mentació de Couperin i el color de 
Ravel (19 h) i al vespre, el con-

cert La versatilitat de l'oboè (20 

h), amb un repertori amb peces 

de Mozart, Frank Martin, Marina 

Dranishnikova, Ravel i Johannes 

Wenceslaus Kalliwoda. En les dues 

cites interpretarà acompanyat del 

pianista Jordi Torrent. 

CICLE CARLES RIERA

El grup es va donar a conèixer el 

2018 amb el disc Más de ti, farcit 

de vinyetes quotidianes i situaci-

ons reconeixibles, amb un enfoca-

ment directe i senzill. El debut va 

encapçalar les llistes dels millors 

treballs de l’any i, per reblar el 

clau, Maruja Limón va ser distin-

git com a millor grup revelació als 

Premis ARC, atorgats per l'Asso-

ciació Professional de Represen-

tants, Promotors i Mànagers de 

Catalunya. 

El 2019 van llençar el segon 

llarga durada, Ante mi, igualment 

lluminós però amb una mirada 

més crítica i obrint-se a noves so-

noritats. Des d’aleshores han pro-

tagonitzat centenars de concerts, 

portant la seva música vitalista a 

escenaris i festivals de dins i fora 

de la península.   

S'estrena 'El Messies d'Albert Guinovart'

Totes les obres de creació són filles del seu temps. El Messies d’Albert 

Guinovart estrenat diumenge al Teatre Auditori no només està encomanada 
d’aquest esperit, sinó que també vol ser un ambiciós cant a l’esperança i 
en favor de la pau. Sense connotacions religioses, però sí espirituals. Els 
cors infantil i jove dels Amics de la Unió, el Cor de Cambra de Granollers, 
les veus de Toni Marsol i Martha Matheu i el mateix compositor van brillar 
en la interpretació conjunta d’aquest Messies laic per a un temps descregut.

OCGr / TONI TOrrILLAS

AMB LA PARTICIPACIÓ DE LES FORMACIONS RESIDENTS AL TAG
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INSCRIPCIÓ: Els dies 5, 6, 12 i 13 de maig de 19 h a 21 h a la secretaria del Club 

i el dia 14 al quiosc de la Plaça Catalunya de Mollet d’11 h a 14 h. 

També us oferim de fer les inscripcions per la pàg. web del Club Muntanyenc Mollet: 
www.cmmollet.cat

PREU DE LA INSCRIPCIÓ: Anticipades 9 € per a socis, 14 € els no socis. 

El mateix dia: 11 € els socis i 16 € no socis. El preu inclou avituallament, esmorzar, 

refrigeri a l’arribada i una samarreta commemorativa.

HORA I LLOC DE SORTIDA DE LA CAMINADA: a partir de les 7.30 h al C/ Bilbao 

cantonada C/ Indústria (pàrquing estació tren Mollet Sant Fost).

Se sortirà esglaonadament. Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat.

ART  L'EXPOSICIÓ COL·LECTIVA A ROCA UMBERT ÉS UNA REFLEXIÓ SOBRE EL FET MIGRATORI

'Mirades perdudes' d'Aumedes

De dijous a diumenge i fins al 22 de maig es pot visitar a la nau de Dents de Serra l'exposició col·lec-

tiva  Només d'anada. La mostra és un dels elements que integra un projecte multidisciplinari sobre els viatges migratoris, organitzat per Roca Umbert i l'Ajuntament de Granollers en col·laboració amb el Museu de la Vida Rural de l'Esplu-ga de Francolí i el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya.La curadora Eulàlia Bosch ha unit tres veus en un mateix dis-

curs. En primer lloc, la del poeta italià Erri de Luca, que amb els seus versos descriu els viatges dels desplaçats subsaharians que arri-ben a les costes de la Mediterrània, a la recerca d'un futur millor.En segon lloc, el pintor Piero Sachetto, també italià, colpit i ins-pirat per aquests versos, tradueix el patiment dels immigrants en una obra pictòrica de formes, co-lors i textures. A les peces de l'ex-posició s'hi pot reconèixer el cel, les sorres del desert i de la plat-

C. R.

INSTAL·LACIÓ  L'aportació de l'artista Ramon Aumedes a l'exposició ja, les aigües salabroses, el sol, la nit, els horitzons. El paisatge, so-vint inclement, que acompanya el trànsit d'aquests viatges forçats.Finalment, un artista amb resi-dència a Roca Umbert, Ramon Au-medes, contribueix a aquest diàleg creatiu a tres bandes a través de 
Mirades perdudes, una instal·lació feta a partir de peces blanques i polides que col·loca a terra per-què l'espectador les pugui trepit-jar, preferiblement descalç. Al seu voltant pinta amb fang sobre grans làmines de cartó i que delimiten un perímetre obert i tancat alhora.  

Posar ordre a internet, és possible? Aquest interrogant plana sobre l'exposició Reacció en cadena, que s'inaugura demà divendres (19 h) a la Sala Zero de l'Espai d'Arts de Roca Umbert. És un intent d'oferir 
“un relat que doni sentit a caòtic 

arxiu, a aquesta absurda abun-

dància d'imatges i informació”.La mostra forma part del cicle 
Espai, desig i desordre i està co-missariada pels realitzadors i ex-perts en comunicació audiovisual Andrés Hispano i Fèlix Pérez-Hita, tots dos membres de l'equip asses-sor del festival Panoràmic.Es tracta d'una col·lectiva que aplega les creacions de Jonathan Brown, Francele Cocco i Dina Kel-berman, tres artistes que presen-ten estratègies creatives “sobre 

com endreçar aquest flux infi-

nit, fascinant i absorbent que te-

nim a l'abast amb internet. Tots 

tres representen mons molt 

diferents, però tenen en comú 

aquesta pulsió per col·leccionar 

imatges i posar-les en un ordre 

L'ESPAI D'ARTS ACULL L'EXPOSICIÓ 'REACCIÓ EN CADENA' 

Una mostra pretén endreçar

l'allau d'imatges d'internet

n L'artista multidisciplinari de Cardedeu 
Enric Maurí serà el convidat de l'Au-
la Oberta que organitza l'Espai d'Arts, 
dins del Laboratori de recerca Lògiques 

postfotogràfiques en el paradigma de la 

necropolítica que dirigeix la crítica d'art 
–també cardedeuenca– Mercè Alsina. 
La cita és dissabte a les 18.30 h a la Sala la 
Miranda i la inscripció és gratuïta. L'ar-
tista presentarà el vídeo assaig Cordó 

umbilical (2000), pertanyent al projecte 
Llums trèmoles, que tracta de la post-
guerra als Balcans, i més concretament 
del setge de Sarajevo. El 2000 Maurí hi 
va residir uns mesos, per entendre la 
situació en què es trobava la ciutat des-
prés de 3 anys d'incomunicació.

AULA OBERTA 
AMB ENRÍC MAURÍ

Tracy Sirés, directora executiva de la societat Granollers Escena, gestora del Teatre Auditori, també té una faceta com a intèrpret mu-sical. Com ella mateixa confessa, 
"cantar és una necessitat i deixo 

que la meva part creativa i l'es-

pontània flueixin lliurement".Ara acaba d'estrenar el seu pri-mer disc, Haiku love, vuit cançons 

d'estil folk pop, senzilles i direc-tes, que neixen de la necessitat d'expressar sentiments. "Can-

çons sobre la maternitat, sobre 

l'amor, sobre l'acceptació del 

passat, sobre la persistència, 

sobre nous camins o l'atzar de 

l'univers que a vegades sembla 

que jugui a cartes amb nosal-

tres", explica l'autora.

Tracy Sirés debuta amb el

disc del folk pop 'Haiku love'

MÚSICA  ELS VUIT TEMES VAN COMENÇAR A PRENDRE FORMA DURANT EL CONFINAMENTCom ha succeït amb molts al-tres creadors, aquest treball va començar a prendre forma arran del confinament de 2020, l'època més estressant de la seva carrera professional i vital. "Fer cançons 

era una mena de teràpia, una 

cura intensiva", afirma. La implicació del guitarrista de jazz Santi Careta, aquest cop en qualitat de músic i també de productor, ha fet possible l'enre-gistrament d'aquest disc que ja es pot escoltar a través de les plata-formes digitals.  

ple d'ecos que les enriqueix. Uns 

muntatges davant dels quals 

cada visitant farà associacions 

visuals diferents”. La mostra es podrà visitar fins al 10 de juliol.   

Milnotes sempre han fet osten-tació de la seva predilecció pel teatre musical i els lluentons. Ara tenen l'oportunitat de tor-nar a evidenciar la fascinació per aquesta estètica amb l'espectacle 
Michael Jackson Privacy.La música en directe servida per la bateria de David López acompa-nyarà les evolucions del protago-nista, Thommy Jackson, emulant els millors moviments i passos coreogràfics del rei del pop. Per 

acabar d'arrodonir l'ambient, hi haurà a disposició un servei de bar per poder fer una copa. La proposta ha caigut en gràcia i ja ha exhaurit les entrades per la funció de dissabte (20 h), fet que ha obli-gat a programar una segona data, l'endemà, diumenge (19 h). Els espectadors que es perdin aquest repàs als grans èxits de Michael Jackson –polèmiques a banda– o vulguin repetir, tindran una nova oportunitat el 28 de maig.  

Vetllada amb el rei del pop

MILNOTES PROPOSA UN TRIBUT A MICHAEL JACKSON

n Avui, dijous (19 h), i en el marc del 
mateix projecte, Ousman Umar presen-
tarà el llibre El viatge al país dels blancs, 
que va escriure per relatar el seu periple 
des de Ghana –d’on va marxar amb 13 
anys– fins a Barcelona, on va arribar 4 
anys després. Aquí ha fundat una ONG 
per promoure l'educació en el seu país. 

'EL VIATGE AL PAÍS 
DELS BLANCS'
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 28 d'abril a l'1 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 11º 22º 12º 21º 12º 20º 12º

BÀSQUET. DISSABTE 30, 17.45 h
CB GRANOLLERS - CB IPSI
Pavelló c. Girona. Amb G. Raich i A. Moya

HANDBOL. DISSABTE 30, 18.30 h
BIDASOA IRÚN- FRAIKIN BM GRANOLLERS
Artaleku d'Irun. Amb C. Garcia

FUTBOL. DIUMENGE 1, 18 h
EC GRANOLLERS - POBLA DE MAFUMET
Mpal. c. Girona. Amb E. Montané i D. Godoy 

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

Xeremella bufa amb 'Vent' les 

espelmes del setè aniversari
LES FRANQUESES. La Coral Xere-
mella de Corró d'Avall celebra els 
seus primers 7 anys de vida. Per 
festejar l'aniversari, dissabte (19 
h) estrenen Vent al Teatre Audi-
tori de Bellavista, un espectacle 
musical que també incorporarà 
elements teatrals. 

A Vent, la coral franquesina in-
terpretarà cançons del repertori 
d'aquests set anys, tot seguint un fil argumental. Dalt de l'escenari 
compten amb la participació de 

l'actriu Laia Garcia i de l'actor Lluís 
Pérez. A començaments d'abril el 
grup va preparar l'estrena amb una 
jornada d'aïllament a la Casa de Co-
lònies Mogent de Llinars del Vallès, 
on va tenir lloc un assaig intensiu.

El director musical de la coral, Daniel Pérez, ha treballat aquest 
cop en col·laboració amb Joan 
Monells, que assumeix la direcció 
teatral del muntatge. La venda 
d'entrades es farà al mateix teatre 
el dia de l'estrena.  

MÚSICA  L'ESPECTACLE S'ESTRENA DISSABTE A BELLAVISTA

L'Esbart Dansaire 
balla a l'abadia 
de Montserrat
Un cop celebrats els actes per fes-
tejar el 90è aniversari, l'activitat de 
l'Esbart dansaire de Granollers no s'atura. Diumenge, i com és tradició, 
tots els grups de l'entitat ballaran a 
la plaça de la basílica de Montserrat, 
al punt del migdia. Per facilitar el 
desplaçament, l'Esbart ha habilitat 
un servei d'autocar per socis -gratu-
ït- i també pels no socis, per un im-
port de 10 euros. Entre abril i maig 
els grups de l'entitat continuaran recorrent la geografia  catalana.   

DANSA

Carmen Rossi va néixer a Buenos 
Aires, on va passar la seva joven-
tut, i des de fa més de 20 anys 
viu a Barcelona. La seva peculiar 
família, la ciutat natal, l’escola, el 
primer amor, el xoc idiomàtic i cul-
tural entre Argentina i la Catalunya 
que la va acollir i les experiències 
personals que ha viscut són els 
ingredients a partir dels quals ha 
bastit el monòleg teatral Sí, però no 

exactamente, que divendres (21 h) 
es podrà veure al Gra, dins el pro-

grama The Carmanyola Night. És 
una activitat gratuïta amb reserva 
prèvia trucant al 620 65 50 01.

Unes reflexions humorístiques, 
sinceres i tendres, a través de les 
quals Rossi canta, balla i interpre-

Sandra Rossi radiografia la societat 

catalana amb ironia i tendresa

TEATRE  EL MONÒLEG DE L'ARGENTINA RECREA EXPERIÈNCIES VISCUDES EN PRIMERA PERSONA

ta fins a 15 personatges dalt de 
l'escenari, en un exercici d’hones-
tedat emocionant en el que com-
parteix retalls de la seva vida.

Formada en múltiples disci-
plines escèniques, aquest és el 
novè espectacle de narració oral 
que ha escrit. L’actriu desplega 
els seus dots interpretatius i un 
poder de convicció que provoca 
que el públic sovint acabi dubtant 
sobre on acaba la realitat i on co-
mença la ficció. 

LA FESTA DE SANT 
ANTONI HOMENATJA 
LA PAGESIA

LES FRANQUESES. La llargament demorada celebració de la festa de Sant Antoni 

Abat finalment va tenir lloc diumenge. A la passada hi van prendre part 14 trac-

tors, 16 carros estirats per 32 cavalls i 2 bous més, i 27 cavalls de l'Hípica Llerona, 

l'Hípica Quaranya i l'Escola d'Equitació de Granollers. Com a novetat, destacava la 

participació d'un carro funerari, un altre de transport de blat de moro i dos més 

que transportaven pa i bidons. A més del tradicional esmorzar de traginers, la 

benedicció d'animals de granja i mascotes es va fer davant de davant l'església 

de Santa Eulàlia, a Corró d'Avall.

XAVIER SOLANAS

TRADICIÓ  LA PANDÈMIA HAVIA IMPEDIT LA DESFILADA A LES FRANQUESES DES DE FEIA DOS ANYS

L'actriu argentina canta,
balla i interpreta 

fins a 15 personatges 
dalt de l'escenari
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Jocs de taula i escacs a la fresca
La primavera ha arribat, i amb ella les activitats a

l’aire lliure. Divendres (17.30 h) el Centre Cívic Nord 

traslladarà l’espai de joc a la plaça i proposa la

descoberta de jocs de taula diferents. També es 

podrà participar a partides ràpides d’escacs.

La colla gegantera de Lliçà de Vall 

activa el projecte Fes un pas de 

gegant contra el càncer infantil, 

una iniciativa lúdica i solidària 

per recaptar donacions per lluitar 

contra el càncer infantil que 

es destinaran a l'Hospital Sant 

Joan de Déu. La crida feta per la 

colla lliçanenca a altres colles 

geganteres de tot Catalunya  

per tal de participar en aquesta 

trobada multitudinària ha donat 

fruit ràpidament i una trentena de 

colles d'arreu del territori ja han confirmat la seva assistència, entre aquestes la 

de les Franqueses.

La jornada tindrà lloc dissabte, des de les 8.30 h del matí i fins a les 20 h 

del vespre, amb un seguit d'activitats per a grans i petits a diferents espais. El 

programa s'encetarà amb un esmorzar solidari, la plantada de gegants, una milla 

popular, jocs infantils i taller de Ioga, una cercavila i un espectacle de màgia que 

conduirà al dinar solidari i una rifa. Ja a la tarda, l'oferta continua amb l'activitat 

d'esplai, un taller de zumba, el berenar solidari, l'espectacle Agegantats i el 

Teatre Xamba. Al vespre, el popular DJ Quique Tejada posarà el punt final musical 

a la trobada. Tota la informació, inscripcions i marxandatge a www.pasdegegant.

Un pas de gegant 
contra el càncer infantil

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS

DIJOUS, 28

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Fem camí en l'educació en família. 

Xerrada del psicòleg Joan Contreras 

sobre el TDA-H

DIVENDRES, 29

19 h Casal Cultural de Llerona

La recuperació del Congost. Xerrada 

del biòleg Manuel Isnard Blanchar

DISSABTE, 30

10 h Plaça de l'Espolsada

Celebració del Dia Internacional de la 

Dansa

10.30 h Centre Cultural de Bellavista

Biodansa en família. Taller

10.30 h Centre Cultural de Bellavista

Compartint miralls. Taller

19 h Centre Cultural de Bellavista

Vent, espectacle de celebració del 7è 

aniversari de la Coral Xeremella

DIUMENGE, 1

11 h Circuit de Cal Gavatx

Circulació de trens tripulats

19 h Centre Cultural de Corró d’Avall

Trobada de cors joves

DIMARTS, 3

11 h Gimnàs de l’Escola Colors

Campanya de donació de sang

DIJOUS, 28

19 h Nau de Dents de Serra (Roca 

Umbert)

Projecte Només d'anada. Presentació 

del llibre El viatge al país dels blancs

d'Ousman Umar i la seva ONG

19 h Museu de Granollers

L’alimentació de la noblesa i del

patriciat urbà català al segle XV. 

Xerrada de l'historiador Antoni Riera

19 h Nau B1

Amb G de Granollers-Jornades de 

talent local: Xerrada amb 

l'astrofísic i explorador de supernoves 

Lluís Galbany

DIVENDRES, 29

17.30 h Centre Cívic Can Bassa

Projecte Climatubers. Taller de vídeos 

participatius

19 h Espai d’Arts de Roca Umbert

Cicle Espai, desig i desordre:

inauguració de l'exposició col·lectiva 

Reacció en cadena

19 h Teatre Auditori de Granollers

Entre l'ornamentació de Couperin i 

el color de Ravel. Descobrim l’oboè!

Concert

19 h Teatre Auditori de Granollers

La versatilitat de l'oboè. Concert

21 h Gra

The Carmanyola Night: Sí, però no 

exactamente, monòleg de Sandra Rossi

DISSABTE, 30

10 h Centre d'Arts en Moviment

Estudi obert amb Human Hood. Taller 

de moviment

18 h Restaurant llibreria Anònims

Lluita obrera i dindicalisme combatiu al 

Vallès Oriental. Present i futur. Xerrada 

amb militants dels sindicats CGT i CNT

18.30 h Espai d’Arts de Roca Umbert

Lògiques postfotogràfi ques en el
paradigma de la necropolítica: aula 

oberta impartida per l'artista Enric 

Maurí

22 h Espai Milnotes

Michael Jackson Privacy. Espectacle 

musical

22 h Nau B1

Maruja Limón en concert

DIUMENGE, 1

19 h Teatre Auditori de Granollers

[Infi nit]. Dansa contemporània

19 h Espai Milnotes

Michael Jackson Privacy. Espectacle 

musical

19 h Sala Francesc Tarafa

Concert Sant Jordi 2022, a càrrec 

de Cordes del Sud

DILLUNS, 2

17 h Centre Cívic Can Bassa

Projecte Climatubers: taller de vídeos 

participatius

19 h Centre Cívic Can Bassa

Pla Estratègic Granollers 2030: Els drets 

culturals a la ciutat del 2030. Cap a una 

ciutadania creativa. Xerrada de Gemma 

Carbó, directora del Museu de la Vida 

Rural, i Roberto Gómez de la Iglesia, 

economista i gestor cultural 

DIMARTS, 3

10.30 h Can Jonch. Centre de Cultura 

per la Pau

Grup de documentació fotogràfi ca de 
l'Arxiu Muncipal. Trobades de persones 

voluntàries per descriure fotos antigues

18.30 h La Rectoria

AGEVO: Lesbos, el naufragi de l'Europa 

dels valors. Xerrada del periodista i 

reporter de TV3 Lluís Caelles

DIMECRES, 4

16 h Arxiu Municipal de Granollers

Obrim les cartes de la postguerra. Taller 

de descripció de correspondència 

històrica

18.30 h Restaurant llibreria Anònims

Presentació de llibre Un espai 

al pentagrama d'Alba Nogueras

19 h Cinema Edison

Projecció del documental Tocant la lava 

del volcà Cumbre Vieja-Illa de la Palma

de Jordi Ribó i Albert Barceló

20 h Agrupació Excursionista 

de Granollers

22a Primaveral de Cinema de Muntanya. 

Projecció del documental Gasherbrum 

II de Gonzalo Fernández

AGENDA

Ajuntament de Granollers

Escola Municipal del Treball:

aprendre ofi cis i formar persones. 
Fins al 22 de maig

Museu de Granollers 

Sant Jordi entra al Museu de

Granollers. Fins al 30 d'abril

Història de les mans. Fins al 15 de maig

Retorn a Granollers del retaule

gòtic de Sant Esteve. Fins al juny 

Afi nitats. Permanent 

Museu de Ciències Naturals 

Sant Jordi entra al Museu de

Granollers. Fins al 30 d'abril

ALPINA. Mapes. Literatura. Paisatge. 

Fins al 10 de juny

Cuida't les dents. Fins al 3 de maig

Missing. The sixth extinction.

Fins al 29 de maig

Tu investigues! Permanent

Espai d'Arts (Roca Umbert)

Cicle Espai, desig i desordre: Reacció 

en cadena. Col·lectiva. Fins al 10 de 

juliol

Nau de Dents de Serra (Roca 

Umbert)

Només d'anada. Fins al 22 de maig

Biblioteca Roca Umbert

Climatubers: acció climàtica

ciutadana. Fins al 20 de maig

Galeria Sol

Homenatge a Josep Maria Matas 

Almirall. Obres de Paco Cámara.

Fins al 31 de maig

Centre Cívic Nord

Atlas of youth. Fotografi es de Nuno 
Perestrelo. Fins al 13 de maig

Espai Gralla-Llibreria la Gralla

Intenció i casualitat. Obres de Xavi 

Royo. Fins al 30 d'abril

Restaurant llibreria Anònims

Obres de Bernat de Vargas. Fins al 

30 d'abril

Exposicions

LES FRANQUESES



dj, 28 abril 202224


