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EN PORTADA

DESABASTIMENT  Darrerament, molts pacients que acudeixen a una farmàcia amb una recepta no troben el que busquen

President de la FEFAC: "Espanya és un dels 

estats europeus amb els preus dels fàrmacs 

més baixos, i els laboratoris prioritzen la 

distribució allà on els paguen més bé"

El sector farmacèutic ha denunciat 
que l'escassetat de medicaments 
que hi ha a les farmàcies des de 
l'esclat de la pandèmia s'està per-
petuant i això afecta el dia a dia de 
les persones quan n'han de fer ús. 
Els últims sis mesos hi ha hagut es-
cassetat en gairebé 1.600 fàrmacs 
i productes sanitaris, i ara mateix 
hi ha problemes de subministra-
ment en uns 700 medicaments 
diferents, unes xifres que poden 
arribar al 50% de les medecines 
que les farmàcies sol·liciten als 
seus proveïdors. L'escassetat de 

medicaments pot variar segons la 
setmana i en funció de si hi ha una 
alta demanda puntual, però els 
més habituals solen ser els anti-
biòtics, ansiolítics, col·liris, inha-
ladors, cortisones o medicaments 
anàlegs a la insulina per a perso-
nes amb diabetis. Darrerament, 
per exemple, hi ha hagut una espe-
cial falta d'antibiòtics pediàtrics, 
xarops per la tos, amoxicil·lina o 
paracetamol, és a dir, productes 
relacionats amb les patologies 
d'hivern i que són més necessaris 
en aquesta època de l'any.

Antoni Torres, president de la 
Federació d'Associacions de Far-
màcies de Catalunya (FEFAC), identi�ica diverses causes que ex-
plicarien la falta de medicaments. 
Inicialment, durant la pandèmia, 
hi va haver un període de desabas-
timent dels productes necessaris 
per fabricar-los, com per exemple 
el paper i cartró dels embalatges 
i els prospectes. Posteriorment, 
amb aquest desabastiment ja re-
solt, l'escassetat s'ha traslladat als 
principis actius, sobretot arran de 
la concentració de la producció 
mundial de medicaments en pocs 
laboratoris farmacèutics, bona 
part dels quals situats a l'Índia i 
la Xina, fet que implica, diu Torres, 
"perdre el control d'un dels pi-

lars de l'estat del benestar". 
A això s'hi afegeix que el preu 

dels medicaments a Espanya 

–marcats per l'administració– és 
força més baix que el de la resta 
d'estats europeus, de manera que 
"els laboratoris prioritzen la 

venda als països que els paguen 

millor". Per reconduir la capaci-
tat de resposta de les farmàcies, 
un primer pas seria incrementar 
el preu que es paga pels medica-
ments genèrics, sense que això 
impliqui necessàriament que els 
consumidors hagin d'abonar més 
diners a la farmàcia. "La despesa 

farmacèutica a l'Estat és molt 

baixa, sobretot des de les reta-

llades d'ara fa una dècada, que 

en un 40% van afectar el sector 

sanitari", assegura Torres. "Cal-

dria estandarditzar els preus 

dels genèrics a tot Europa, de 

manera que la distribució ar-

ribés igual a tot arreu, sense 

haver de competir amb qui en 

pagui més".

Poc marge de gestió
Segons els professionals del sec-
tor, també hi ha una qüestió legal que di�iculta l'adquisició de me-
dicaments, i és que actualment, 
davant la falta d'una determinat 
producte, els farmacèutics no 
poden substituir-lo per cap altra 
fórmula, encara que respecti el 
mateix principi actiu i la mateixa 
concentració. "Les farmàcies no-

més podem vendre allò que està 

estrictament consignat en la re-

cepta, i no estem autoritzades a 

substituir-ho per res que sigui 

equivalent", lamenta Anna Maria 
Font, titular de la Farmàcia Font 
Olivet del carrer Roger de Flor, 
qui apunta que a la resta de paï-
sos europeus els farmacèutics sí 
que tenen aquesta potestat. "Això 

afecta directament molts paci-

ents, que, davant la falta d'una 

fórmula determinada, han de 

tornar al metge perquè els can-

viï la recepta, encara que siguin 

càpsules per comprimits". ❉ X.L.

Establiments en xarxa
El sector es mostra "preocupat", però fa una crida a "no alarmar-se", per-

què malgrat la difi cultat per disposar amb rapidesa de determinats medi-
caments, "ningú no es quedarà sense la continuïtat del seu tractament". 

Una de les vies que ajuda a pal·liar la situació és una plataforma tecnològica 

–FarmaHelp–, impulsada el Consell General de Col·legis Farmacèutics, que 

connecta totes les farmàcies de l'entorn per trobar més fàcilment un pro-

ducte i que permet reservar-lo allà on n'hi hagi en estoc per a un pacient 

que el sol·liciti. El mateix sistema, a petita escala, és el que comparteixen les 

farmàcies granollerines mitjançant un grup de whatsapp. "Comentem en-

tre nosaltres què tenim en estoc o què ens falta per poder-ho reservar o 

compartir si cal", diu Font, qui assegura que la majoria de clients es resignen 

i agraeixen el servei i la col·laboració entre farmàcies. "Són processos més 

incòmodes i més lents per als pacients, que potser s'han de desplaçar a un 

altre punt de la ciutat per aconseguir un medicament", diu la també coor-

dinadora del sector sanitari del Vallès Oriental, qui afegeix que a poc a poc 

també van millorant els processos de comunicació amb els metges perquè 

coneguin la disponibilitat de medicaments abans de receptar-los.

falta de medicaments
Farmàcies en alerta per
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Alerta de desnonamentsNou camió recol·lector del Consorci de Residus
La PAH de Granollers ha fet una crida a la 
mobilitazació davant de dos desnonaments 
previstos per a la setmana vinent: un, dilluns 
al número 88 de carrer Roger de Flor, i l'altre, 
dimarts, al 34 del carrer Aragó de Bellavista.

El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental incorpora un 
recol·lector compactador bicompartimentat de càrrega posterior que 
prestarà servei a Granollers i altres municipis de la comarca. L’adquisició 
del vehicle, amb un cost de 218.431euros, forma part del procésde renovació de la flota de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA.

SOCIETAT

Tot i que amb endarreriments ar-
ran dels problemes de subminis-
traments i manca de professionals, 
els diferents equipaments sanita-
ris nous de Granollers van obrint-
se de manera progressiva. És el cas 
del desplegament del serveis del Centre de Salut del carrer Girona, 
que té en funcionament el Centre 
d'Urgències d'Atenció Primària 
(CUAP), la unitat d'atenció a la sa-lut sexual i reproductiva (ASSIR) 
territorial i el servei d'Oftalmolo-
gia, però que té pendent encara 
l'obertura de quatre quiròfans de 
cirurgia menor i major ambulatò-
ria. És a dir, destinats a intervenci-
ons que no requereixin ingrés hos-
pitalari, com cataractes, galindons 
i hèrnies, entre d'altres.Aquesta setmana el Servei Ca-talà de la Salut ha fet un nou pas 
per apropar la posada en marxa 
d'aquest equipament que ha de re-
duir la pressió a l'Hospital i ajudar 
a rebaixar també les llistes d'espe-
ra d'aquest tipus d'operacions me-
nors. Així, ha licitat el contracte de 
sumnimistrament d'un equip làser, 
un pressuritzador de líquids, una 
estufa de calor seca per a sèrum, 
un criòstat i motors per a trauma-
tologia, un conjunt de lots amb un 
pressupost de 215.665 euros.  m.e.

arxiu / x.solanas

SALUT  ELS ESPAIS PER A INTERVENCIONS SENSE INGRÉS HAN ENDARRERIT L'OBERTURA

La Generalitat licita una 
compra d'equipament per 
als quiròfans del carrer Girona

De les persones migrades,
el 37,5% provenen de l'Àfrica, 

el 21,7% d'Amèrica del Sud
 i el 19,7% de la Unió Europea 

Granollers, després de Canovelles, 
és el segon municipi del Vallès 
Oriental amb més població d'ori-
gen estranger –un 14,07%–, tot i 
que també és un dels indrets en 
què l'any passat més va disminuir 
–amb 321 persones menys–. Tam-
bé a les Franqueses, amb un índex 
del 10,40% de població migrada, 
s'ha detectat un lleuger descens.

Aquesta tendència és contrària 
a la del conjunt de la comarca que, 
segons les dades de l'Observatori 
- Centre d'Estudis del Consell Co-
marcal, ha tingut un creixement 
molt moderat, de 81 persones (un 
increment del 0,2%), molt més 
reduït que anys anteriors. Actu-
alment, els habitants d'origen es-
tranger al Vallès Oriental repre-
senta el 9,4% del total de la seva 
població, i suposa el percentatge 
més baix del conjunt del país.

Així, la població estrangera 
resident al Vallès Oriental és de 
39.392 persones, xifra que repre-
senta el 9,45% de la població de 
la comarca, percentatge inferior 
al de Catalunya (16,32%) i al de 
l'àmbit metropolità (15,83%). A 
Granollers la xifra és de 8.718 per-
sones i a les Franqueses, de 2.114.

Més homes que dones
El 53% de la població d'origen es-
tranger és masculina i el 47% res-
tant és femenina, mentre que en el 

conjunt la distribució és gairebé al 
50%. Aquesta diferència encara 
es fa més evident si s'analitza per 
edats. Així, entre la població de 30 
a 44 anys, pràcticament una de 
cada 10 persones residents a la co-
marca és d'origen estranger. El pes 
de la població masculina s'eviden-
cia entre els joves de 16 a 29 anys, 
on es troba que al voltant del 56% .Si es mira la procedència de les 
persones migrades, la d'origen 
africà continua sent la més nom-

brosa, amb gairebé un 37,5%, i la 
segona més nombrosa, la població d'Amèrica del Sud, amb un 21,7%, 
un pes similar a la registrada l'any 
passat. El tercer lloc l'ocupa la po-
blació de la resta de la Unió Euro-
pea, amb un 17,9%. Proporcional-
ment es veu com les nacionalitats 
procedents d'altres continents 
van guanyant pes respecte a la 
resta de població migrant: la po-
blació procedent d'Àsia i Oceania 
representa el 9,4%, Amèrica del 
Nord i Central el 7,3%, i la resta 
d'Europa el 6,3%.  m.e.

DEMOGRAFIA  A GRANOLLERS REPRESENTA UN 14%

La població local d'origen 

estranger baixa, tot i que 

creix lleugerament al Vallès

Rafael Lledó serà destinat a Mataró

L'actual director gerent de l'Hospital General de Granollers, Rafael Lledó, 
serà destinat a la gerència de l'Hospital de Mataró abans de finals d'any. 
El digital Crónica Global ho avançava la setmana passada i citava l'entorn 
proper al conseller de Salut, Manel Balcells, com a font de la informació.  
El mateix digital apunta diferències entre el conseller i el director del  
centre, que deixarà el seu càrrec en l'any del centenari de l'hospital 
modern i en un moment àlgid pel que fa a la posada en marxa de nous 
equipaments. Abans d'acabar l'any –algunes fonts apunten que just 
després de la commemoració del centenari al juliol–, Lledó substituirà 
Ramon Cunillera, que passarà a dirigir la Corporació de Salut del Maresme 
i la Selva –que té 12 instal·lacions sanitàries–. Segons fonts vinculades a 
l'hospital granollerí, aquest divendres el doctor Lledó ha convocat els 
caps de les diferents àrees del centre, presumiblement per informar del  
calendari de la seva marxa i del procés per a la seva substitució.
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"El barri és casa, un refugi que 

m'ha donat la picaresca per fer 

les coses com les faig. Si hagués 

nascut a Gràcia seria una altra 

persona", diu la cornellanenca 

Carol Rodríguez, directora de la 

pel·lícula Chavalas, i que dimarts 

participava en un col·loqui sobre 

Barri i identitat organitzat en el 

marc del projecte sociocultural 

Només d'Anada, vinculat al pla de 

barris de Sota el Camí Ral, i con-

duït pel coordinador de Roca Um-

bert, Albert Soler.

Filla de mare castellana i pare 

granadí, Rodríguez va créixer a 

un barri obrer de Cornellà de Llo-

bregat, "amb companys d'esco-

la i institut que tenien la meva 

mateixa realitat social". "El 

descobriment de classe és quan 

surts del barri. A la universitat 

vaig veure les diferències que 

em feien sentir una estranya, 

com si hagués d'amargar el meu 

origen", explica la cineasta, que 

ha retratat aquest viatge de "l'au-

que venen des del privilegi, de 

persones que no han trepitjat 

mai aquests barris obrers" i que, 

sovint, el cinema i la literatura han 

contribuït a perpetuar. Per això, va 

voler relatar una història ambien-

tada en un barri que parla d'amis-

tat i és una comèdia, lluny dels cli-

xés. Per fer-ho, a més, amb ulls de 

toodi a l'orgull". I és que per a 

Rodríguez els projectes artístics 

han estat la seva defensa. "Si em 

diuen que el meu barri és lleig, 

jo demostro que no. A Chavalas 

volia que es veiés amb els meus 

ulls, perquè és un barri que 

té bellesa". De fet, Rodríguez es 

confessa "farta dels prejudicis 

CIUTADANIA  LA DIRECTORA DE LA PEL·LÍCULA 'CHAVALAS' VA PROTAGONITZAR UNA XERRADA DEL PROJECTE 'NOMÉS D'ANADA' A LA NAU DENTS DE SERRA

"Els prejudicis sobre els barris venen 
de gent que no els ha trepitjat mai"

m.e.

El 26 de març, una visita 
guiada per Sota el Camí Ral

mostrarà "coses de les quals 
ens sentim orgullosos"

ORGULL DE BARRI  Carol Rodríguez, conversant amb Albert Soler

fotògrafa –de la protagonista– va 

comptar amb l'assessorament de 

la granollerina Lurdes R. Basolí.

En la segona pel·lícula que prepa-

ra Rodríguez vol seguir explorant el 

concepte d'identitat a través d'un 

grup d'adolescents racialitzats, 

amb un protagonista nascut a Bar-

celona però de pares del Marroc, 

que no se sent d'enlloc. "Tenim el 

repte que tothom se senti d'aquí 

i de tenir igualtat d'oportuni-

tats", concloïa la cineasta.

La trobada finalitzava amb una 

xerrada amb els assistents, la ma-

joria veïns del barri Sota el Camí 

Ral, que avançaven que el dia 26 

de març han programat tres passis 

d'una visita guiada al barri, amb 

Més trobades

El projecte Només d'Anada també ha 
programat per avui, dijous (19 h), una 
altra xerrada, en aquest cas amb el pe-
riodista i director de la revista 5W, Agus 
Morales, qui reflexionarà sobre les mi-
gracions amb el lema No som refugiats. 
De fet, és autor d'un llibre amb aquest 
títol –publicat per Cercle de Guix,  
2017–, amb cròniques sobre els movi-
ments de població a tot el món, després 
d'haver entrevistat 200 persones de 
17 països al llarg de 10 anys. El 2019 va 
obtenir el premi Ortega y Gasset amb 
la crònica Els morts que m'habiten. De 
2007 al 2012 va ser corresponsal per 
l'Agència EFE a l'Índia i el Pakistan. I va 
treballar durant 3 anys per a Metges 
Sense Fronteres a l'Àfrica i l'Orient Mitjà.

'NO SOM REFUGIATS', 
AMB EL PERIODISTA DE 
'5W' AGUS MORALES

"històries dels 60 i 70, i coses de 

les quals ens sentim orgullosos". 

I és que totes les intervencions van 

coincidir amb la directora en rei-

vindicar-se de barri obrer com a 

part de la identitat pròpia.  m.E
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LES FRANQUESES. La residència i 

centre de dia de Bellavista, que 

tot just ara es comença a cons-

truir al carrer del Terme, a Bella-

vista, oferirà serveis a domicili, 

de manera que els usuaris, si ho 

volen, poden continuar vivint 

a casa seva, però beneficiar-se 

alhora dels serveis que oferirà 

la residència, com el lliurament 

d'àpats. "Més que una residèn-
cia convencional és un projecte 
comunitari o una plataforma 
de serveis per a la gent gran", 

destaca Cinta Pascual, directora 

general de L'Onada SL, l'empresa 

adjudicatària del projecte que 

s'encarrega tant de la construc-

ció de l'edifici com de la posterior 

gestió del servei. "La gent que 
envelleix ha de poder viure on 
vulgui i, alhora, tenir a l'abast 
el màxim de serveis; per això 
oferim un servei mixt i flexible 
que integra les necessitats dels 
usuaris i les famílies".

Les obres de construcció de la 

residència i centre de dia, de fet, 

es preveu que comencin aviat des-

prés que aquest dimecres s'hagi 

celebrat l'acte de col·locació de 

la primera pedra. "És un equi-
pament llargament reivindicat 
que per fi comença a ser una re-
alitat", deia l'alcalde de les Fran-

queses, Francesc Colomé, qui en 

destacava sobretot l'emplaçament, 

"al punt més alt de Bellavista, 
amb unes vistes excepcionals i a 
100 metres de l'Hospital de Gra-
nollers". Justament, el desenvolu-

pament del pla parcial de l'entorn 

de l'Hospital ha de permetre que 

del carrer del Terme en surti un 

vial que connecti amb la carretera 

de Cardedeu, i del mateix edifici 

també en sortirà un ascensor o una 

rampa mecànica que connectarà 

amb la plaça Catalunya de Bella-

vista. "Hi ha bones solucions per 
salvar el desnivell del terreny i 
perquè l'equipament quedi ben 
connectat amb Granollers i Be-
llavista", deia Colomé. 

L'alcalde també feia referència 

a la manca de places de residència 

i després la Generalitat l'equipa". 

En aquest cas, el finançament és 

publicoprivat, i el consistori aporta 

1 milió d'euros dels gairebé 8 mili-

ons en què s'ha pressupostat l'obra. 

"Hem quedat fora dels Next Ge-
neration pels pèls", deia Colomé, 

"però no descartem rebre fons 
més endavant" per finançar pla-

ques fotovoltaiques i un ascensor.

110 llits de residència
La superfície de la parcel·la on es 

construirà la residència i centre de 

dia és de 3.066 metres quadrats, i 

l'edifici comptarà amb un total de 

5.000 metres quadrats distribuïts 

en quatre plantes: planta baixa, 1a 

planta i dues plantes sota rasant. 

Comptarà amb 25 places de cen-

tre de dia i 110 llits de residència, 

amb places privades i públiques, i 

també hi haurà centre de dia. La 

residència serà municipal amb un 

75% de places públiques, de les 

quals el 50% seran concertades i 

el 25% totalment públiques, així 

com un 25% de places privades. 

Segons la previsió de l'Ajun-

tament i l'empresa promotora, 

l'equipament podrà ser realitat 

a mitjans de 2025. Responsables 

municipals i de L'Onada SL faran 

una sessió informativa oberta a 

tothom per explicar el funciona-

ment del centre. Serà el dimecres 

22 de març, a les 17 h, al Teatre 

Auditori de Bellavista.  x.l.

per a gent gran que hi ha al Vallès 

Oriental –539 segons l'últim estu-

di–, i subratllava el compromís de ti-

rar endavant l'equipament malgrat 

ser una competència de la Genera-

litat. "Com vam fer amb el CAP de 
Corró d'Avall, l'Ajuntament avan-
ça la construcció de l'equipament 

x.l.

GENT GRAN  L'ONADA SL DEFINEIX L'EQUIPAMENT COM UNA "PLATAFORMA DE SERVEIS" 

La residència de Bellavista 
oferirà serveis a domicili

PRIMERA PEDRA  L'Ajuntament i L'Onada SL escenifiquen el tret de sortida

Reestrena oficial de la seu de Creu Roja

L'assemblea comarcal de Creu Roja va inaugurar oficialment dissabte 
la reforma de la seu del carrer Joan Prim, que ha estat en obres gairebé 
un any i mig per instal·lar-hi un ascensor, renovar els tancaments de la 
façana, instal·lar plaques fotovoltaiques a la teulada i remodelar els espais 
interiors per fer-los més funcionals i poder donar millor servei a les més 
de 3.500 persones que en fan ús cada any. A més del president comarcal, 
Xavier Guàrdia, i l'alcaldessa, Alba Barnusell, van assistir-hi la presidenta 
provincial, Lídia Lanuza, i el president de Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet.

creu roja

SERVEIS  ASSISTÈNCIA DEL PRESIDENT DE L'ENTITAT AL PAÍS

L'Ajuntament de les Franqueses 

ha inciat aquesta setmana un 

període de consultes a empreses 

i entitats expertes amb la finalitat 

de preparar la licitació d'una audi-

toria sobre el servei d'aigua al mu-

nicipi. Concretament, l'objectiu de 

la consulta és obtenir informació 

tècnica per elaborar correctament 

la licitació d'una auditoria sobre 

el subministrament d'aigua pota-

ble i definir més clarament les ne-

cessitats. Així, pot participar en la 

consulta qualsevol operador eco-

nòmic del sector, des d'empreses 

que gestionen tot el cicle de l'ai-

gua fins a entitats o associacions 

de defensa de la municipalització 

del servei. 

Aquesta consulta preliminar 

del mercat ha de determinar, en-

tre d'altres, la metodologia de 

treball recomanada; el preu rao-

nable per l'execució del servei; el 

termini necessari per dur a terme 

el servei i els interlocutors neces-

saris per a la prestació del servei 

d'abastament d'aigua al municipi. 

Els resultats d'aquestes consultes 

tècniques han de concretar-se en 

Les Franqueses farà una 
auditoria del servei d'aigua

fórmules que satisfacin els in-

teressos públics, sense que això 

comporti cap avantatge respecte 

de l'adjudicació del contracte per 

a les empreses participants. 

Posteriorment, l'òrgan de con-

tractació, en el moment d'elabo-

rar els plecs per licitar l'auditoria 

del servei d'aigua, haurà de tenir 

en compte els resultats de les con-

sultes realitzades. D'aquesta ma-

nera, l'Ajuntament de les Franque-

ses prepara el terreny per avaluar 

el servei d'abastament d'aigua al 

municipi abans no finalitzi la con-

cessió, el març de 2027. Actual-

ment gestiona el servei l'empresa 

Agbar –antigament Sorea– arran 

d'un contracte subscrit el 1997 i 

prorrogat dues vegades.  x.l.

Tots els grups de l'oposició a les Fran-

queses –IEC, Cs, Sal-CUP i la regi-

dora no adscrita– han manifestat els 

darrers mesos el seu desacord amb la 

ubicació escollida per a la construc-

ció de l'equipament, un dels terrenys 

amb més pendent del municipi. IEC, a 

més, ha denunciat l'"oportunisme" de 

l'equip de govern per haver col·locat la 

primera pedra dos mesos abans de les 

eleccions municipals, fet que qualifica 

de "propaganda política". "El projecte 

executiu no està acabat, i ens consta 

que ni l'empresa ha sol·licitat la lli-

cència d'obres ni ha presentat ins-

tància per fer cap tràmit", diu la cap 

de llista d'ERC i LFI, Imma Ortega, qui 

apunta que l'Ajuntament tampoc no 

ha concretat el cost d'urbanitzar l'in-

terior d'illa o el manteniment anual de 

l'ascensor, entre d'altres. "Amb tants 

aspectes sense concretar és irres-

ponsable col·locar la primera pedra".

L'OPOSICIÓ EN 
REBUTJA LA UBICACIÓ
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Estem considerats 
un dels quatre millors 
centres auditius 
de Barcelona i província 

SEGUIM MILLORANT QUALSEVOL PRESSUPOST QUE ENS PORTEU 
EN LES MARQUES OTICON, PHONAK, SIGNIA I STARKEY 

A partir de 54€/mes adaptació de les dues orelles (binauralitat)*

FEM SERVEI 
A DOMICILI

Aprofita 
ara els ajuts 

de la Generalitat 
de fins a 2.000 €

(PUA). 
Consulteu condicions

ERC Granollers ha presentat els 
cinc primers llocs de la llista per a 
les eleccions municipals del 28 de 
maig, amb dues novetats respecte 
a la llista de 2019. Núria Maynou, 
que encapçala la candidatura per 
segona vegada, explicava aquest 
dimarts a la Porxada que la llis-
ta vol representar "el màxim 

d'edats i procedències dels ve-

ïns i veïnes de la ciutat", i asse-
gurava que el projecte d'ERC és 
"sòlid i útil", amb una "llista po-

tent, compacta, granollerina i 

granollerista", amb capacitat per 
ser "l'alternativa real" al govern 
de la ciutat.

En els cinc primers llocs, doncs, 
repeteixen Maynou, Llobet i Gis-
bert, i s'incorporen Montse Guri, 
en el número 3, i Jennifer Moreno, 
en el 5. El sociòleg Pau Llobet re-
petirà com a número 2. Llobet afir-
ma que ERC presenta un projecte 
"més ampli i divers que mai", i 
que incorpora "mirades creati-

apunta que "el govern socialista 

té la ciutat adormida just en un 

moment en què les coses evolu-

cionen molt ràpidament", i ha 
apostat per "repensar el comerç, 

el centre i el model industrial 

de la ciutat", donant més valor 
als projectes d'R+D i valor afegit 
en comptes de la logística. 

Les novetats
El tercer lloc serà per a la mes-
tra Montse Guri, actual directora 
de l'institut-escola artística Oriol 
Martorell de Barcelona i amb una 
llarga trajectòria en llocs de res-
ponsabilitat en l'àmbit de l'edu-
cació a Catalunya. Guri ha explicat 

ves que ajudaran a sacsejar la 

ciutat". També considera que el 
model socialista està "esgotat", i 
que "és moment d'un projecte 

divers que sàpiga sumar". 
El director de l'Hotel Granollers 

i expresident de l'Associació Ho-
tels Vallès Oriental, Enric Gisbert, 

X.L.

POLÍTICA EL SOCIÒLEG PAU LLOBET REPETIRÀ COM A NÚMERO 2 I ENRIC GISBERT, GERENT DE L'HOTEL GRANOLLERS, COM A 4

Montse Guri i Jennifer Moreno,
als llocs 3 i 5 de la llista d'ERC

ELS CINC PRIMERS  Llobet, Guri, Maynou, Moreno i Gisbert, dimarts a la Porxada 
que la llista d'ERC "sedueix per 

la seva manera de fer, de ser 

i de treballar", i s'ha proposat 
treballar per "un gran pacte per 

a l'educació a nivell de ciutat 

que defineixi el model de ciu-

tat educativa que volem" i que 
abordi aspectes com la segregació 
escolar i "remogui l'oficina d'es-

colarització i els òrgans de par-

ticipació".
I el lloc número 5 l'ocuparà Jen-

nifer Moreno, qui va ser cap de 
colla dels Blaus de 2019 a 2022. 
Moreno, periodista de 31 anys, 
està vinculada a diverses entitats 
d'oci per a joves i es mostra orgu-
llosa que la Festa Major de Blancs 
i Blaus sigui una de les festes "més 

potents i participades de Cata-

lunya". En aquest sentit, assegura, 
"cal que hi hagi gent que es re-

plantegi les festes i identifiqui 

els problemes de les entitats 

des de dins".
En les eleccions municipals de 

fa quatre anys, els republicans van 
aconseguir 4.206 vots (15,2%) i 
quatre regidors. X.L.

La candidatura d'ERC i LFI per a les 
pròximes eleccions municipals, que 
encapçala Imma Ortega, celebrarà un 
acte preelectoral aquest dissabte (11 h) 
a la plaça de Can Font de Corró d'Avall, 
amb el lema Imma Ortega, l'alcaldes-

sa que transformarà les Franqueses. A 
més de la cap de llista, també hi par-
ticiparan Èlia Montagud, número 2 de 
la llista ERC-LFI; Mireia Mata, directo-
ra general d'Igualtat; Hèctor Sánchez, 
secretari general de Comunistes de 
Catalunya; Mercedes Vidal, coordi-
nadora d'EUiA; i Joan Tardà, exdiputat 
d'ERC al Congrés dels Diputats.

JOAN TARDÀ 
PRESENTA ERC I LFI
A LES FRANQUESES

PARTITS

Josep Rull inaugura 

el local de Junts

al carrer Barcelona

La JNC del Vallès Oriental ator-
garà aquest divendres, en el 
marc d'un sopar amb la mili-
tància al restaurant Sant Joan 
de Corró d'Avall, el premi Cap-
sigrany, que va recuperar l'any 
passat i que es lliura a persones, 
entitats i institucions que han 
actuat d'una manera bel·lige-
rant contra Catalunya o els seus 
drets nacionals. La distinció de 
2021 es va atorgar a l'alcaldessa 
de Barcelona, Ada Colau.

La JNC atorgarà 

divendres el premi 

Capsigrany 2022

L'exconseller de Territori i Sos-
tenibilitat Josep Rull serà avui, 
dijous (19.30 h), a Granollers 
per inaugurar el local que Junts 
per Granollers ha habilitat per 
afrontar la campanya de les 
municipals, al número 138 del 
carrer Barcelona. Rull acompa-
nyarà el candidat de Junts a l'al-
caldia, Àlex Sastre.

L'ex-secretari general de CCOO 
de Catalunya i actual diputat 
d'En Comú Podem al Parlament, 
Joan Carles Gallego, serà el di-
vendres 24 de març a Granollers 
(19.30 h) en un acte preelectoral 
amb la candidata a l'alcaldia Pa-
trícia Segura. L'acte, amb el títol 
Tenim un pla per Catalunya; te-

nim un pla per Granollers, tindrà 
lloc a la seu de la Intercomarcal 
de CCOO al Vallès Oriental, al 
carrer Pius XII, 5.

Joan Carles Gallego, 

el 24 de març a CCOOEl director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Jordi Torrades,
va visitar dimecres al vespre Granollers i va passejar pels carrers del centre
amb la candidata d'ERC, Núria Maynou. Tots dos van posar en valor el model de 
petit comerç de proximitat que representa Granollers. Posteriorment, el director 
general i la candidata a l'alcaldia es van reunir amb comerciants de la ciutat.

Visita del director de Comerç

La marxa de Demòcrates de Gra-
nollers per la Independència (GxI) 
- Primàries, grup del qual formava 
part fins ara, per passar a Junts, 
ha deixat Primàries sense els seus 
drets electorals de cara al 28 de 
maig. "Sabíem que Demòcrates 

tenia agenda pròpia, però no en-

tenem que hagi fet aquest salt a 

l'últim moment, sense parlar-ne 

prèviament", diu el regidor de 
GxI-Primàries, Joan Ricart. "Sobre-

tot, ens ha sabut greu pels temps 

i les formes, a poques setmanes 

d'eleccions". Aquest canvi ha dei-
xat el grup sense els drets electo-
rals adquirits amb l'obtenció de 
representació al consistori el 2019, 
ja que corresponien a Demòcrates. 
"Això ens afecta, sobretot, a ni-

vell de comunicació: a l'hora de 

fer bustiades, distribució de ma-

terial electoral, i presència als 

mitjans públics i als espais desti-

nats a cartelleria", lamenta Ricart, 
qui assenyala que el grup estudia 
ara com pot recuperar aquests 
drets: "plantarem batalla".

Malgrat aquest contratemps, el 
regidor també assegura que, més 
enllà de la marxa de Vila –que fa 
mig any va presentar candidatura 
per encapçalar la llista de GxI-Pri-
màries, i va quedar en quart lloc–, 
el grup "està més consolidat i més 

unit que mai", i això "ens refer-

ma encara més en la voluntat de 

presentar-nos". Per fer-ho, el grup 
estudia ara si constituir-se com a 
agrupació d'electors –que implica-ria recollir 1.500 �irmes de suport 
en poques setmanes–, formar un 

El salt de Demòcrates

a Junts deixa Primàries 

sense drets electorals

partit propi o bé presentar-se sota el 
paraigua de Primàries Catalunya, fet 
que permetria mantenir alguns dels 
drets electorals perduts. 

Fa una setmana, Oriol Vila, en 
nom de Demòcrates, anunciava 
que la formació i les persones que 
en formen part, com Jordi Planas, 
s'integraven a la llista de Junts. "El 

context actual és diferent al del 

2019, i entenem que Junts és ara 

qui té més capacitat per aglu-

tinar tota la força de l'indepen-

dentisme", justi�icava Vila. ❉ X.L.

■ D'acord amb el pacte que van subs-
criure Junts i Demòcrates, Junts ha 
incorporat també al seu equip el jove 
Arnau Peral, qui fins l'estiu també havia 
format part de Primàries. Peral segueix 
així els passos de l'exregidor Oriol Vila, 
qui amb tota probabilitat ocuparà un 
dels cinc primers llocs de la llista de 
Junts per Granollers el 28-M.

ARNAU PERAL TAMBÉ 
A L'EQUIP DE SASTRE
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L’Ajuntament de les Franqueses ha rebut 

una subvenció de 200.000 euros per a la 

rehabilitació de la façana principal i la tan-

ca perimetral de l’edifici modernista de 

l’Ajuntament, en el marc del Programa de 

restauració i millora d’edificis amb valors 

patrimonials que promou la Diputació de 

Barcelona. Enguany, la Diputació ha ele-

vat a 25 milions d’euros aquests ajuts, que 

permetran actuar sobre 180 edificis o ja-

ciments del patrimoni arqueològic local 

de tota la demarcació. Aquest pressupost 

es reparteix entre les actuacions ja fe-

tes el 2022 (755.000 euros), les d’aquest 

2023 (10.565.134 euros) i les del 2024 

(13.800.778 euros). La majoria d’actua-

cions incloses en el programa ho són en 

edificis singulars d’alt valor patrimonial, i 

prop de la meitat incideixen en castells, pa-

laus, elements defensius, esglésies, mones-

tirs, ponts i aqüeductes. 

En el cas del Vallès Oriental es preve-

uen ajuts per a 21 intervencions, una de 

les quals serà sobre la façana principal i 

la tanca perimetral de l’Ajuntament de les 

Franqueses, un espai sobre el qual no s’ac-

tua des de fa 20 anys. Aquesta intervenció 

s’afegirà a la rehabilitació de les façanes i 

els porxos del pati sud de l'Ajuntament, 

que van començar l’octubre passat, i a la 

restauració dels patis, les façanes i els por-

xos de l’ala nord del mateix edifici, que es 

van executar el primer semestre del 2020.

Diverses restauracions
Com que l'edifici data de 1912 i està inclòs 

en el Pla Especial de Protecció del Patrimo-

ni Arquitectònic des de l'any 2000, les actu-

acions que es fan a l’estructura de l’edifici 

modernista es fan seguint el principi de la 

mínima intervenció, és a dir, assumint com 

a natural la degradació del pas del temps 

d'alguns elements i evitant els tractaments 

que puguin agredir la integritat de l'edifici. 

A més, la consolidació es fa amb productes 

i mètodes que no alteren les propietats fi-

sicoquímiques dels materials ni l'estètica 

de l'obra.

La primera restauració de l'edifici de les 

antigues escoles de Corró d'Avall es va fer 

els anys 1984 i 1985, quan es va transfor-

mar d'escola als usos actuals. L'any 2003 es 

van rehabilitar la façana principal i la tanca 

perimetral. El 2008 es va actuar en les faça-

nes interiors de l'edifici central i el 2013 es 

van millorar les cobertes.  x.l.

PATRIMONI  L'ACTUACIÓ S'AFEGIRÀ A LA REHABILITACIÓ DE LES ALES NORD I SUD

Les Franqueses restaurarà la 
façana de l'edifici consistorial
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L'advocada i exmilitant de CDC 
Sònia Gutiérrez serà la cap de llis-
ta de la candidatura de Tria Gra-
nollers, impulsada des de l'espai 
postconvergent, sobretot de l'òr-
bita del PDeCat, però també amb 
militants de Centrem i exmem-
bres de Junts. Gutiérrez, de fet, va 
militar a la JNC i a CDC a Grano-
llers i al Vallès Oriental.

Nascuda a Granollers fa 47 anys, 
és mare d'una nena de 9 anys i filla 
de l'exregidor del PP Fermín Gu-
tiérrez. Va estudiar a l’Escola Pia 
de Granollers i també té estudis de 
solfeig i de piano de Grau Elemen-
tal a l’Escola Josep M. Ruera.

Cap als 20 anys, va començar a 
militar a la JNC, de la qual va ser 
consellera nacional (1998-2006), 
membre del Comitè d’Arbitratge, 
Mediació i Disciplina en l'àmbit naci-
onal de l’organització (1998-2005), 
cap local (2003-2006) i presidenta 
comarcal de la JNC (2005-2006). Ja 

ment l'any 2012 com a número 54 
de la llista de Barcelona.

És llicenciada en Dret per la 
UAB, màster en Dret Europeu i 
té un postgrau en Rural Develop-
ment (realitzat entre la University 
of Brandon al Canadà i la UAB), un 
postgrau Dret Local, un postgrau 
en Gestió de personal als ens lo-
cals, i els cursos de doctorat de 
Dret de Comerç Internacional 
combinat amb diferents cursos 
específics.

Actualment està treballant a la 
Diputació de Barcelona, però ha 
treballat també a l’empresa pri-
vada com a advocada, a Unió de 
Pagesos de Catalunya, la Cambra 
Agrària de Barcelona i administra-
cions públiques com la Generalitat 
de Catalunya, el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i a algun ajun-
tament, així com va ser Stagiare a 
la Comissió Europea a Brussel·les a 
la Direcció General d’Agricultura. 

com a militant de CDC va ser conse-
llera nacional entre els anys 2004 
i 2016, i l'any 2012 va formar part 
de l’executiva local de CDC. El 2003 
va formar part de la llista de CiU a 
Granollers encapçalada per Carme 
Esplugas i també va formar part de 
la candidatura d’Artur Mas al Parla-

La seu del PSC del Vallès Oriental, 
a Granollers, va acollir la setmana 
passada una trobada de polítiques 
feministes en què va participar la 
diputada al Congrés Laura Berja, 
qui va explicar la reforma de la llei 
de l'avortament en un format de so-
par col·loqui. Berja asegurava que 
la reforma "és una millora del que 

ha hi havia i que incorpora punts 

que el 2010 no es van poder po-

sar pels pactes que es van fer 

amb altres partits per poder-la 

aprovar". La diputava alertava de 
la situació en què es troben dones 
que volen avortar en comunitats 
governades pel PP i Vox. "No ens 

podem relaxar", deia, i recorda-
va que en altres països hi ha hagut 
retrocessos. Berja considerava que 
"el partit més avançat en políti-

ques feministes és el partit so-

cialista" i que "Zapatero és el que 

més ha fet pel moviment". 

Dissabte (18 h), el restaurant lli-
breria Anònims acollirà la presenta-
ció del llibre CNT vs AIT. 1936-1939 
(Descontrol Editorial, 2022), a càr-
rec del seu autor, Agustí Guillamón. 
L'historiador detalla en aquest tre-
ball els debats que van enfrontar els 
comitès de la CNT i les seccions de 
l'AIT, i les bronques que es van pro-
duir en el congrés extraordinari en 
què la delegació espanyola, temero-
sa de la seva oposició interna –com 
els Amics de Durruti– va menyste-
nir les altres seccions de l'AIT. 

A les portes de la Sala Tarafa, on 
dissabte Vox va proclamar Cristi-
na Tarrés com a cap de llista per 
a les eleccions del 28-M, mig cen-
tenar de persones es van concen-
trar per protestar contra la pre-
sència del partit d'extrema dreta 
a la ciutat. Tot i que els membres 
de Vox ja eren dins la sala perquè 
hi havien fet una formació abans 
de l'acte públic, alguns van sortir 
per encarar-se als manifestants.

De fet, es van produir alguns 
enfrontaments directes entre els 
manifestants i simpatitzants del 
partit d'extrema dreta, que es van 
insultar, empènyer i es van inten-
tar prendre les pancartes i bande-
res que exhibien. Arran de la tensió 
entre els dos grups hi va intervenir 
la Policia Local i els Mossos d'Es-
quadra, que van demanar als mem-
bres de la formació d'ultradreta 
que es mantinguessin dins la Ta-
rafa, i van fer un cordó policial da-
vant la porta per impedir l'entrada 
dels manifestants antifeixistes.

La CUP, que donava suport a la 
protesta, ha criticat que el govern 
local, del PSC, hagi autoritzat l'ac-
te i que la Policia Local hagi actu-
at com a "segurata". "El feixisme 

és un crim que vol destruir-nos 

a totes, inclòs a aquelles que li 

fan el joc, i no s'hi val cap con-

cessió", deia a les xarxes.
Dins la Tarafa, el president 

de Vox Barcelona, Joan Garri-
ga, presentava Tarrés com una 
"dona valenta", que arriba "per 

desallotjar els socialistes de la 

ciutat i portar seguretat, habi-

tatge i feina". L'exregidora del PP 
i presidenta de l'AV Joan Prim es 
mostrava confiada de cara a la cita 
amb les urnes del maig. "Serem la 

sorpresa d'aquestes eleccions", 
assegura la candidata. A l'acte 
també hi va assistir el diputat de 
Vox al Parlament, Manuel Acosta, 
qui va criticar "la imposició lin-

güística del català i l'adoctrina-

ment de gènere" que, segons ell, 
du a terme Ensenyament. 

Concentració antifeixista a 

les portes de l'acte de Vox 

per presentar Cristina Tarrés

cup grn

tria grn

POLÍTICA  EL 2003 VA FORMAR PART DE LA LLISTA DE CIU ENCAPÇALADA PER CARME ESPLUGAS L'EXREGIDORA DEL PP ENCAPÇALARÀ ARA LA LLISTA DE VOX

TROBADA DE POLÍTIQUES FEMINISTES DEL PSC COMARCAL

L'advocada Sònia Gutiérrez, 
cap de llista de Tria Granollers

TENSIÓ  Simpatitzants del partit d'ultradreta i antifeixistes, enfrontats

SÒNIA GUTIÉRREZ

Laura Berja explica la reforma 

de la llei de l'avortament

Agustí Guillamón 

presenta 'CNT

vs AIT' a l'Anònims
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EnRaonar començarà dimecres 

(19 h), a la sala Tarafa, un cicle de 

converses sobre la participació, 

"imprescindible si volem fer 

créixer el sostre de les nostres 

democràcies", apunten des del 

col·lectiu. Així, hi han convidat 

Joaquim Brugué, llicenciat en Ci-

ències Econòmiques que la UAB, 

diplomat en Data Analysis for So-

cial Sciences a Essex University i 

doctor en Ciències Polítiques i de 

l'Administració per la UAB. Actual-

ment és catedràtic de Ciència Polí-

tica i professor de la Universitat de 

Girona. Tenint en compte la proxi-

mitat de les eleccions municipals, 

a banda del ponent, l'entitat també 

convidarà, a una fila zero, ciutada-

nes amb experiències participati-

ves en diferents àmbits de la ciutat 

i caps de llista de les principals for-

ces polítiques que compareixeran 

als comicis del 28-M, "que poden 

arribar a ser representants d'al-

tres ciutadans i ciutadanes" al 

consistori. L'acte serà conduït pel 

gestor públic, historiador i geògraf 

Josep Maria Catot.  m.e.

El periodista Vicent Partal serà el 

protagonista dilluns vinent (19.30 

h) d'una nova sessió del cicle De-

bats al Casino, conduïts per Ra-

mon Font. En aquesta ocasió el co-

fundador del setmanari El Temps i 

el diari digital Vilaweb parlarà so-

bre el nou mapa geopolític mundi-

al arran de les conseqüències de la 

guerra a Ucraïna i altres conflictes 

internacionals. Les persones in-

teressades a assistir-hi es poden 

inscriure a través del correu casi-

no@hotmail.com.

En la seva trajectòria professi-

onal, Vicent Partal va formar part 

del Diari de Barcelona i de Televi-

sió Espanyola, on es va especialit-

zar en temes de política interna-

cional i va cobrir esdeveniments 

com la caiguda del mur de Berlín, 

el cop d'Estat contra Gorbatxov a 

l'URSS i les independències dels 

països bàltics, la guerra dels Bal-

cans, la revolta dels estudiants 

de Pequín, la fi de l'apartheid a 

Sud-àfrica i el conflicte al Kurdis-

tan, entre d'altres.

Partal és fundador i director de 

Suport de Monedero a Patrícia Segura

"La Patrícia representa el que Podem ha vingut a construir. Candidatures 
joves, preparades i que escolten", assegurava el fundador del partit morat 
Juan Carlos Monedero, que divendres va visitar Granollers per palesar el 
seu suport a la candidata d'En Comú Podem (ECP) a l'Alcaldia de la ciutat. 
Patrícia Segura agraïa el suport de Monedero "al nostre projecte per a les 
properes dècades, per solucionar els reptes del futur i ajudar la classe 
obrera de cada barri, amb polítiques valentes".

En aquest sentit, Monedero assegurava que la presència de Podem és 
"essencial en aquests moments de crisi, amb moltes demandes pendents". 
"Estem superant el bipartidisme i pressionen, també a Europa, que ens 
ha començat a donar la raó proposant topalls als preus del gas, la cistella 
d'aliments i els lloguers", deia un dels fundadors de Podem.

Monedero i Segura, acompanyats de militants i afiliats, van fer una 
passejada pel centre de la ciutat, i la candidata va regalar al madrileny un 
llibre de fotografies històriques de Granollers.

m.e.

POLÍTICA  EL FUNDADOR DE PODEMOS, DIVENDRES A LA CIUTAT NOVA PONÈNCIA EN EL CICLE DE DEBATS AL CASINO XERRADA AMB QUIM BRUGUÉ

EnRaonar engega 

un cicle dedicat 

a la participació

El periodista Vicent Partal 

parlarà sobre geopolítica
viquipedia

VICENT PARTAL

Vilaweb, president de l'associació 

European Journalism, i col·labora-

dor d'altres mitjans com El Punt-

Avui, Berria i Catalunya Ràdio. Ha 

publicat diverses monografies 

sobre l'OTAN i sobre nacionalist-

mes de l'antiga Unió Soviètica, 

així com els llibres Catalunya en 

l'estratègia militar d'Occident, Els 

nacionalismes a l'URSS, La revolta 

nacionalista a l'URSS, Atles de l'Eu-

ropa futura i Fronteres.  



dJ, 16 març 202312

Llums i càmeres a l'escola Colors

L'escola Colors, de Bellavista, ha participat aquesta setmana en una 
col·laboració amb el Departament d'Educació en què ha pogut explicar, 
davant la càmera, el tractament plurilingüe del projecte educatiu del 
centre. Es tracta d'un enregistrament de vídeo per explicar el vector
de la qualitat de l'educació de les llengües del nou currículum escolar.

escola colors

EDUCACIÓ  L'ALUMNAT, PROTAGONISTA D'UN RODATGE A L'AULA

Dilluns van començar les obres 

de renovació de la vorera del car-

rer Migdia, a Corró d'Avall, en el 

tram comprès entre el carrer de 

la Serra i el carrer de la Riera. Es 

preveu que els treballs tinguin 

una durada aproximada de dues 

setmanes. Amb aquesta acció es 

fa una renovació i ampliació de la 

vorera actual, i també es retiraran 

les soques i els arbres tallats. 

A conseqüència de les obres, 

aquests dies es produeixen talls 

de carrer alternatius, segons ne-

cessitats d'obra, i a les nits hi ha 

lliure circulació al carrer. El veïnat 

afectat per aquestes obres manté 

l'accés a casa seva i als garatges, 

sempre en condicions de segure-

tat i ajudats pels operaris. A més, 

també s'han establert prohibici-

ons d'estacionament a la zona. 

Aquesta és la primera actuació de 

l'empresa Constraula Enginyeria i 

Obres, SAU, des que el passat 26 de 

gener se li va adjudicar el contrac-

te de serveis per al manteniment, 

reparació, renovació i millora de 

l'espai públic de les Franqueses. 

PARTICIPACIÓ  DESPRÉS DE LA SESSIÓ AMB JOVES, FA UNS MESOS

Renovació de la vorera del 

carrer Migdia, a Corró d'Avall

La mobilitat i l'espai

públic són dos dels temes 

que més interessen la gent 

gran de les Franqueses

Entre els mesos de febrer i març 

s'han dut a termes dues audièn-

cies públiques per conèixer les 

inquietuds de la gent gran de les 

Franqueses. Les sessions s'han ce-

lebrat als dos nuclis amb més po-

blació: Bellavista i Corró d'Avall, 

amb la intenció de debatre amb els 

veïns de més de 65 anys i detectar 

quines són les qüestions a tenir en 

compte amb aquest col·lectiu. Els 

dos grups han estat formats per 

13 persones cadascun, escollides 

de manera aleatòria, que han ex-

posat temes referents sobretot a la 

mobilitat i a l'espai públic. L'estat 

de les voreres, la connexió entre 

nuclis, l'accés als serveis bancaris, 

la nova residència de Bellavista... 

són alguns dels temes que s'han 

debatut al llarg de les sessions. En 

aquest segon cicle d'audiències 

públiques s'han fet trobades de-

limitades per franges d'edat. Pri-

mer es van fer amb joves i ara amb 

gent gran. Aquestes sessions són 

un espai participatiu d'intercanvi 

i diàleg entre els veïns i l'alcalde, 

Francesc Colomé, i la regidora de 

Participació Ciutadana, Montse 

Vila, i de vegades també amb al-

tres representants institucionals 

experts en els temes a tractar. 

Dues audiències públiques 

amb els majors de 65 anys

L'Ajuntament de les Franqueses 

ha convocat per avui, dijous (12 h), 

un ple extraordinari per aprovar 

l'increment del 2,5% de les retri-

bucions del personal funcionari i 

laboral de l'Ajuntament i els seus 

organismes autònoms per al 2023. 

La mesura arriba després que bona 

part dels treballadors municipals 

denunciessin que l'augment salarial 

anunciat per aquest any no s'havia 

implementat en les nòmines de ge-

ner i febrer i que l'"excés de feina, 

pressions, urgències i responsa-

bilitat" els conduïa a una situació 

de "col·lapse que repercuteix en 

la nostra salut física i mental". 

Ple extraordinari per 

apujar el salari del

personal municipal

DIA DE LA DONA  LES PARTICIPANTS VAN PODER TRIAR ENTRE TRES RECORREGUTS DIFERENTS

CAMINADA
VIOLETA PER
REIVINDICAR
LA IGUALTAT

Desenes de persones van participar diumenge en la primera Caminada Violeta organitzada 

per diversos col·lectius feministes, com l'Associació Mirall. Feminisme d'Acció Social;

Hora i Vida; Dones d'Avui i CIM Project, Club Inclusiu de Muntanya. La marxa va arrencar a 

les portes de l'Escola Camins, on es va llegir un manifest, i va comptar amb tres recorreguts 

a escollir: la ruta Clara Campoamor, de 600 metres sense desnivell i amb una sessió de

mindfulness i de bany de bosc; la ruta Najat El Hachmi, de 4 km i un desnivell positiu

de 69 metres, amb sessió de mindfulness i de bany de bosc, i la ruta Núria Picas, de 7 km i 

un desnivell positiu de 95 metres, circular fins a Santa Coloma de Marata. La jornada es 

va cloure amb un dinar de germanor. D'altra banda, les veïnes de Corró d'Amunt també van 

fer diumenge una caminada per l'entorn del poble amb motiu del 8-M.

associació mirall

Els treballs també

inclouen la retirada

d'arbres tallats i soques

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
06/03 Francesc Puigdomènech Sala 80 anys 

07/03 Consuelo Pérez Angulo  65 anys 

07/03 Rosa Font Pont  90 anys 

07/03 Alfonso León Paradelo  86 anys 

08/03 Fernando Orellana Artacho  95 anys 

08/03 Joan Rodríguez Bravo  69 anys 

08/03 Luis Resina Giménez  90 anys 

08/03 Natividad Jiménez Parejo  83 anys 

09/03 Margarita Muñoz Bertos  88 anys

10/03 Joan García Celay Palos  88 anys 

10/03 Pedro Polo Fernández  82 anys 

11/03 Amalia Sanmartín Tudó  92 anys

12/03 Brígida Gimeno Gómez  84 anys 

12/03 María Garriga Escarmís   82 anys
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Del 21 al 23 de març de 2023en la formació professional i el món laboral

La fira s'adreça als 

alumnes que acaben 4t 

d'ESO i no tenen clar quin 

itinerari formatiu seguir

La Fira Guia't torna, després de 

tres edicions virtuals, al format 

presencial a les naus Dents de 

Serra i B1 de Roca Umbert, de di-

marts a dijous vinent. Aquesta no 

serà l'única novetat, però, d'aquest 

certamen d'assessorament i orien-

tació acadèmica. Enguany la fira 

esdevindrà una mena de mostra 

d'oficis de futur, en què els visi-

tants podran visualitzar ocupaci-

ons per inspirar-se de cara al seu 

futur formatiu i laboral.

En aquest sentit, el president 

executiu de l'Agència de Forma-

ció i Qualificació Professionals 

de Catalunya, Fabián Mohedano, 

explicava que en el nou model 

de fira "es tracta de visualitzar 
oficis estratègics que són clau 
per al present i el futur del país 
i que no acaben d'arribar a la 
gent jove". Mohedano explicava 

que, en un moment en què a tra-

vés d'Internet amb un clic es pot 

trobar molta informació, "les fi-
res d'abans en què es repartien 
tríptics no tenen sentit. Els joves 
no hi van a recollir papers sinó a 
inspirar-se", afegia.

A la presentació de dilluns a 

l'Oficina Jove del Vallès Oriental, 

el president del Consell Comarcal, 

Emilio Cordero, explicava que el 

nou model de la Guia't inclou un 

canvi organitzatiu, més centrat 

en els sectors productius, d'acord 

amb la proposta plantejada des de 

l'Agència de la Formació i Quali-

ficacions Professionals de Catalu-

nya, per tal d'ajudar a descobrir 

vocacions i incidir especialment 

en el foment de les industrials i la 

formació professionalitzadora.

Així, l'espai expositiu estarà di-

vidit en 7 sectors professionals: in-

dústria del metall i mobilitat; ser-

veis a les empreses; transformació 

digital; indústria química; indús-

tria agroalimentària, manufactu-

rera, de la construcció i de l'ener-

gia i sostenibilitat; oci i benestar, 

i salut i atenció a les persones. Els 

sectors més industrials i vinculats 

al món empresarial estaran situats 

a la Nau Dents de Serra, amb la 

voluntat de reforçar el conei-

xement de cap a on van les ne-

cessitats i el treball que es fa des 

de les empreses i com, a través de 

la formació professional les perso-

nes poden formar-se i treballar en 

aquesta indústria. Els sectors 6 i 7, 

de les famílies professionals més 

vinculades a l'atenció a la co-

munitat i les persones, estaran 

situats a la Nau B1.

A principis de setmana s'hi ha-

vien inscrit més de 1.500 alumnes, 

31 centres visitants i 13 famílies. 

I una quinzena de professionals 

estan fent l'orientació personalit-

zada durant aquest març.

Pionera a Catalunya
Mohedano elogiava Granollers pel 

fet de disposar des de fa anys del 

Consell de la Formació Professio-

nal. "És una ciutat privilegiada i 
no és casualitat que el canvi de 
format d'aquest tipus de fira 
s'iniciï a Granollers", deia. Pel 

que fa al nou model, indicava que 

permet aprofitar les sinergies que 

es creen entre els diferents actors 

que intervenen en un mateix sec-

tor (centres de formació, gremis, 

associacions d'empresaris), de ma-

nera que la fira relacionarà l'oferta 

professional amb les ocupacions 

existents. El president de l'Agèn-

cia de Formació assegurava que 

aquest tipus de fira, sumades a un 

nou protocol d'orientació amb una 

metodologia comuna per a tots els 

actors, són dues eines fonamentals 

per a la transformació de l'FP.

El director dels Serveis Territo-

rials del departament d'Ensenya-

ment del Maresme-Vallès Oriental, 

Simó López, recordava que la Fira 

Guia't i altres actuacions contri-

bueixen a reduir l'abandonament 

escolar prematur, "una feina que 
ha de començar des de ben pe-
tits i sense tabús socials", deia i 

posava com exemple que a partir 

de 3r d'ESO les nenes deixen d'in-

teressar-se per professions tecno-

lògiques. En aquest sentit, també 

posava en valor l'orientació aca-

dèmica i l'ampliació de l'oferta for-

mativa, que ha permès, deia, que 

el 92% de l'alumnat pugui entrar a 

estudiar la seva primera opció. El 

regidor d'Educació de Granollers, 

Francesc Arolas, també insistia en 

el "canvi de visió social per tren-
car prejudicis i oferir una visió 
de moltes feines" a la fira.

A la Fira Guia't es pot trobar in-

formació de la formació professio-

nalitzadora que hi ha a la comarca 

o a l'entorn proper i s'adreça es-

pecialment a joves estudiants de 

4t d'ESO i també a persones que 

L'agenda
DIMARTS 

9 h. Inauguració

De dimarts a dijous. 9 h. Xerrada 

Actituds i competències transversals

De dimarts a dijous. 10 i 12 h. 

Taula rodona. Presentació 

d'experiències joves

De dimarts a dijous. 11 h. Xerrada 

Itineraris vitals després de l'ESO

19 h. Xerrada virtual. Itineraris 

educatius després de l'ESO i paper 

clau de les famílies

DIMECRES

11 h. Xerrada:

Itineraris vitals després de l'ESO

15.30 h. Trobada entre el món educatiu 

i el món laboral

17 h. Acollida i visita guiada a 

les famílies visitants

18 h. Xerrada Itineraris educatius 

després de l'ESO i paper clau de 

les famílies

DIJOUS

13.30 h. Tancament de la fira 2023

Entre dimarts i dijous Roca Umbert acollirà expositors de set sectors

La fira Guia't es repensa com 
a mostra d'oficis estratègics

no acrediten o abandonen els es-

tudis, i aquelles que no tenen clar 

quin itinerari formatiu seguir un 

cop superada l'ESO, en un entorn 

com l'actual on les transicions 

entre món laboral i món formatiu 

van implicant col·lectius de pobla-

ció més amplis i d'edats diverses.

La consellera delegada d'Educa-

ció del Consell Comarcal, Maria-

lluïsa Ferré, destacava "el gran 
repte i esforç de totes les admi-
nistracions per reconvertir l'FP 
en una educació professional 
de primera magnitud", i recla-

mava "la complicitat de tots els 
referents d'opinió socials per 
prestigiar la formació professi-
onal". ❉ M.ERAS

La Fira Guia't torna, després de 

tres edicions virtuals, al format 

presencial a les naus Dents de 

Serra i B1 de Roca Umbert, de di-

marts a dijous vinent. Aquesta no 

serà l'única novetat, però, d'aquest 

certamen d'assessorament i orien-

tació acadèmica. Enguany la fira 

esdevindrà una mena de mostra 

d'oficis de futur, en què els visi-

tants podran visualitzar ocupaci-

ons per inspirar-se de cara al seu 

En aquest sentit, el president 

executiu de l'Agència de Forma-

cessitats i el treball que es fa des 

de les empreses i com, a través de 

la formació professional les perso-

nes poden formar-se i treballar en 

aquesta indústria. Els sectors 6 i 7, 

de les famílies professionals més 

A principis de setmana s'hi ha-

vien inscrit més de 1.500 alumnes, 

31 centres visitants i 13 famílies. PAU FARELL
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Per a l'espai de creació Arsènic, el 

contacte amb el públic és imprescin-

dible i per aquest motiu bona part de 

les assignatures inclouen una repre-

sentació en públic a les Jam Teatre 

que organitzen l'últim divendres de 

cada mes al Llevant Teatre. Així ma-

teix,  a cada curs es fan un o dos ta-

llers que acaben en una setmana de 

residència també al Llevant, i l'estrena 

un cap de setmana al propi teatre.

  La seva ubicació privilegiada dins 

del recinte de Roca Umbert Fàbrica 

de les Arts permet establir sinergies 

amb altres artistes residents, projec-

tes emergents i empreses del sector 

Arsènic imparteix de nou
el CFGS en Tècniques 
d'Actuació Teatral

> FIRA GUIAT 2023 / PROPOSTES FORMATIVES I PEDAGÒGIQUES PRESENTS A LA FIRA D'ENGUANY

Arsènic tornarà a impartir el Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques  

d’Actuació Teatral. El curs consta de 2.000 hores de formació repartides en 

10 móduls i dividides en dos anys acadèmics. La titulació resultant és oficial 

i l'atorga la Generalitat de Catalunya. El curs té com a objectiu aplicar les 

tècniques interpretatives, de moviment i de veu per actuar en viu o en mitjans 

audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per 

ser capaç de preparar altres persones en tècniques d’expressió i comunicació, 

amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat. 

audiovisual. Com a complement a la 

formació, Arsènic encoratja l'alumnat 

a veure espectacles de diferents dis-

ciplines escèniques. Per motivar-ho, 

tenen un conveni amb els dos teatres 

de Granollers perquè els seus alum-

nes puguin accedir-hi a preus espe-

cials. Entre les assignatures n'hi ha 

de cant, dansa, teatre físic, màscara, 

entrenament actoral i dicció catalana.

  D'altra banda, des d'Arsènic també 

imparteixen un Curs de Perfecciona-

ment en Interpretació i Creació (CPIC) 

per a persones amb una formació 

prèvia en arts escèniques.

> www.arsenicreacio.com

DINÀMICS OFEREIX A GRANOLLERS 
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT  
I CURSOS EN ESPORT, LLEURE I SALUT
Des de febrer i en virtut de l'acord 

amb l'associació Eines per a Tothom 

(EPT), Dinàmics imparteix la seva 

oferta formativa a Granollers, al passeig 

de la Muntanya, dins l'Espai Aletheia. 

D'aquesta manera, Dinàmics, projecte 

nascut l'any 2017 per impuls de les 

escoles cooperatives Ginebró i Sant 

Gervasi, amplia els seus centres de 

docència a Mollet del Vallès, Llinars i 

Granollers. 

Dinàmics ofereix certificats de pro-

fessionalitat i cursos en socorrisme, 

primers auxilis i títol oficial de SVB 
(suport bàsic vital); monitors de lleure, 

de menjador, direcció d'activitats de 

temps lliure infantil i juvenil (casals, 

colònies, campaments...), animadors 

turístics, entre altres, i cursos de for-

mació en salut i benestar (nutrició i 

dietètica, mindfulness, estratègies de 

control de l'estrès, quiromassatge...). 

La seva proposta contempla també 

formació en habilitats personals i en 

gestió i tecnologia.

   Escola Ginebró, una de les entitats 

impulsores de Dinàmics, per la seva 

banda, desenvolupa cicles formatius 

en informàtica, esports i sanitat. Si 
en voleu saber més podeu aprofitar la 

jornada de portes obertes que durà a 

terme el centre el proper 26 de març 

de 9 a 13 h. Per poder assistir-hi cal 

inscripció prèvia.

> www.ginebro.cat

> www.dinamics.coop
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OPINIÓ

Els problemes en el subministrament de medicaments a Catalunya va per 

llarg i, de fet, després de la pandèmia ha anat a pitjor –també enguany, un 

any després de l'inici de la guerra a Ucraïna, a les conseqüències de la qual 

també s'hi sumava aquesta falta de fàrmacs–. La causa de la mancança és 

multifactorial i per això es fa difícil trobar una solució concreta. Des del gremi 

farmacèutic s'apunta que el fet que l'Estat espanyol compri més barat que altres 

indrets d'Europa agreuja el problema, que ve generat per mancances arreu 

del planeta de diferents materials, perquè algun laboratori ha parat màquines 

i per l'increment de la demanda –com en el cas dels fàrmacs estacionals, 

com amoxicil·lina, paracetamol i xarops per a la tos–. Sigui com sigui, potser 

caldrà acostumar-se a aquesta manca de subministrament i trobar solucions, 

com que els farmacèutics puguin substituir per un equivalent allò receptat 

–com fan a la resta d'Europa–. I, com que un desordre porta a un ordre –diu la 

dita–, val la pena aprofitar per repensar l'ús d'alguns fàrmacs –evidentment, 

no els imprescindibles– en una societat sobremedicada.

LA MANCA DE FÀRMACS

Editorial

Promou:

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

Centre Audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5207)

Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)
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l govern de la Generalitat, apli-
cant el Pla Especial de Sequera, 
davant la disminució de reser-
ves hidrològiques a causa de la 

sequera acumulada durant els darrers 30 
mesos (reserves significativament inferiors 
a les disponibles el 2007, que aleshores van 
provocar restriccions i la declaració de l'Es-
tat d'Emergència), ha decretat l'Estat d'Ex-
cepcionalitat a la nostra demarcació i altres.

La pluviometria dels anys 2021 (330 mm) 
i 2022 (393 mm) està molt lluny de la mitja-
na històrica de les nostres comarques (644 
mm), mentre que, els indicadors de consum 
d'aigua potable es mantenen estables.

Al Vallès, tradicionalment, la principal 
aportació d'aigua potable prové de la xarxa 
d'abastament Ter-Llobregat, que capta ai-
gua del Ter, que és emmagatzemada als em-
bassaments de Sau i Susqueda i potabilitza-
da a l'Estació de Tractament d'Aigua Potable 
(ETAP) de Cardedeu. Si fins ara, i tot i ser 
aquesta sequera més greu que la del 2007, 
no ha calgut decretar l'Estat d'Emergèn-
cia ha estat gràcies a les dessalinitzadores 
d'aigua marina de la Tordera (que abasteix 
a l'ETAP Cardedeu) i del Llobregat, que han 
assolit l'any 2022 la producció rècord d'ai-
gua de mar dessalinitzada.

Primer va ser el transvasament del riu Ter, 
i ara és el transvasament d'aigua del mar 

a segregació escolar és un dels 
grans problemes del sistema edu-
catiu i de la societat, ja que es tra-
dueix en un desequilibri significa-

tiu en la composició a les escoles, la qual cosa 
comporta conseqüències perilloses per la 
cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el 
desenvolupament de la ciutadania i del país. 
Hi ha indicis que apunten que en un context 
de crisi com el que patim, amb un augment 
ingent de l'atur i la precarietat, la segregació 
escolar pot augmentar, especialment si els 
mecanismes d'escolarització equilibrada no 
són robustos. Tot això preocupa i molt. I per 
això és molt important disposar de políti-
ques municipals desegregadores.

Segons dades del Síndic de Greuges, Gra-
nollers té una segregació escolar molt alta, 
amb un índex de dissimilitud de 0,35 a pri-
mària i 0,26 a secundària, essent les mitja-
nes respectives, 0,30 i 0,20.

Hi ha dues eines clau per garantir l'execu-
ció efectiva de polítiques desegregadores: la 
Comissió de Garanties (l'òrgan que gestiona 
l'escolarització al municipi) i l'Oficina Muni-
cipal d'Escolarització (OME). Granollers ja 
compta amb aquestes eines. Però una cosa 
és tenir-les i l'altra és que amb elles s'acon-
segueixin els resultats esperats, els quals 
només es poden donar quan l'Ajuntament 
pren un paper actiu. La Comissió de Garan-
ties, quan funciona correctament, garanteix 
que les decisions es prenen amb suficient in-
formació, que s'actua amb transparència per 
justificar les decisions davant de tots els ac-
tors, que hi ha comunicació fluida entre tots 
els agents clau (EAP, Serveis Socials, OME, 
etc.), i que s'aplica la normativa més actua-
litzada possible sobre segregació escolar. Les 
OME són instruments de col·laboració entre 
Ensenyament i l'Ajuntament. Perquè l'OME 
pugui executar les seves atribucions, és ne-
cessari crear una comissió encarregada de 
crear acords municipals o pactes educatius 
per al desplegament de mesures contra la 
segregació escolar. Són aquests acords o pac-
tes els que han de permetre emmarcar, legi-
timar i desplegar els criteris i procediments 
concrets per aconseguir la desegregació.

Així doncs, el paper de l'Ajuntament és 
clau per disposar de pautes i criteris per al 
repartiment equilibrat de matrícula viva i 
establiment de circuits i criteris de detecció 
prèvia d'alumnat NESE. És habitual que els 
alumnes que arriben fora de termini (just 
després del període de preinscripció) i la 

Excepcionalitat per sequera

Granollers i segregació escolar

Mediterrani el que fa possible que els rius 
vallesans portin aigua, ja que l'aigua que fem 
servir a llars, indústries, etc., que esdevenen 
aigües residuals, són transportades pels 
claveguerams i col·lectors fins a les nostres 
Estacions Depuradores d'Aigües Residuals 
(EDAR) on, un cop tractades, són retorna-
des al medi fluvial. Així, podem dir, i fins i tot 
veure, que hi ha moments i zones on els rius 
neixen de nou a la sortida de les EDAR. Ara, 
gairebé el 90% del cabal de la part final del 
riu Besòs és aigua residual depurada i no-
més el 10% correspon a aigua d'escorrentia.

Davant aquesta situació i de la declara-
ció de l'Estat d'Excepcionalitat per part de 
l'ACA, que limita alguns usos de l'aigua po-
table per als usuaris i en prohibeix altres 
per als ajuntaments –com el reg i la neteja, 
a no ser que s'efectuï amb aigua no potable, 
ja sigui d'origen freàtic de pous declarats no 
potables o amb aigua regenerada procedent 
de les EDAR–, el Consorci Besos Tordera en 
la Comissió Executiva de dilluns, 6 de març, 
va acordar dotar d'hidrants per a càrrega de 
cisternes destinades a aquests usos munici-
pals a 12 de les 27 EDAR que gestiona (les 
12 que disposen de la preceptiva autoritza-
ció sanitària per a aquest ús).

Actualment, a les EDAR la capacitat de 
producció d'aigua regenerada amb qualitat 
suficient per ser destinada a aquests usos 
encara és limitada i no permet regenerar tot 
el volum d'aigua tractada. Per poder incre-
mentar la producció, cal que l'ACA s'apro-
vi les inversions necessàries per dotar les 
EDAR amb tractaments terciaris que asse-
gurin la qualitat i el volum d'aigua a tractar.

matrícula viva (durant el curs) presentin di-
ficultats i siguin vulnerables (NESE per raó 
socioeconòmica i d'origen). Si no es fa una 
detecció prèvia d'aquest alumnat, aques-
ta condició de vulnerabilitat s'identificarà 
quan l'alumne ja és al centre educatiu, i in-
crementa la complexitat de les escoles més 
vulnerables on probablement han anat a pa-
rar. Detectar els alumnes vulnerables abans 
que siguin al centre educatiu és fonamental.

Criteris per a la programació ajustada 
de l'oferta educativa. Quan hi ha un excés 
d'oferta de places escolars la composició 
de la xarxa educativa tendeix a segregar-se 
encara més. Aquesta és una de les mesures 
rellevants que també es contempla en el Pac-
te contra la segregació escolar de Catalunya.

Els centres que comencen a concentrar 
molt alumnat vulnerable continuen amb 
aquesta tendència si les institucions públi-
ques no hi fan res. De manera orientativa, 
caldria desplegar mesures de protecció a 
aquells centres que tinguin un 50% més 
d'alumnat estranger o socioeconòmica-
ment vulnerable que el percentatge global 
del municipi. Per exemple, si el municipi té 
un 20% d'alumnat estranger, caldria pro-
tegir els centres que tenen més d'un 30% 
d'alumnat estranger. Les mesures fona-
mentals per a aquests centres impliquen 
bloquejar les ràtios a inici de curs i no en-
viar-los més matrícula viva ni alumnat vul-
nerable. I això no està passant a Granollers.

Revisió de la zonificació per assegurar 
que sigui l'adequada per anar a favor de la 
desagregació i no pas en contra com sembla 
que està passant. Això sí, és important tenir 
en compte que si s'estima necessari un can-
vi, la nova zonificació no pot deixar sense 
aplicació la implementació d'altres mesures 
més bàsiques i de ràpida aplicació com, per 
exemple, assegurar no enviar matrícula viva 
als centres més complexos i assegurar no 
deixar de detectar l'alumnat vulnerable.

És important assegurar-se que totes les 
famílies tenen la informació suficient per 
triar un centre més enllà dels estereotips. 
Per aconseguir-ho, cal implementar estratè-
gies d'informació activa com ara la convoca-
tòria de reunions informatives amb famílies 
de tots els centres, assegurant que hi prenen 
part els centres més estigmatitzats.

Mataró, Manlleu i Banyoles són exemples 
de municipis que han posat fil a l'agulla per 
aconseguir reduir la segregació escolar. És 
urgent que Granollers revisi i millori les po-
lítiques desegregadores que existeixen ac-
tualment. Perquè acabar amb la segregació 
escolar és clau per aconseguir una igualtat 
d'oportunitats que pugui assegurar a totes 
les persones la possibilitat de desenvolu-
par els seus talents i la creativitat.

E

L

FRANCESC COLOMÉ
President del Consorci 

Besòs Tordera

MARINA PINEDA
Membre de GxI - Primàries 

Granollers i professora
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La Mútua de Granollers ha llogat el 

local que ocupava l'antic Minibar, 

a la plaça dels Cabrits, per instal·lar-hi una oficina comercial. És un local de 45 metres quadrats situat en un espai molt cèntric que busca reforçar la presència i la visibilitat 
de La Mútua davant les diverses ofertes mutualistes que darrera·ment s'han implantat a la ciutat. 
"L'objectiu és estar més a prop 

de la gent i dels mutualistes, 

guanyar més visibilitat i tenir 

una mena d'estand permanent 

al centre, a peu de carrer i en un 

espai concorregut", diu Jaume Bages, president de La Mútua. A banda d'actuar com a apara·dor comercial dels serveis que 
ofereix La Mútua, tant al CEMAV com a l'edifici del Carme, l'entitat també vol que l'espai tingui un 

m.e.

L'ANTIC MINIBAR  El local és al número 16 de la plaça dels Cabrits

ENTITATS  L'OBJECTIU ÉS GUANYAR PRESÈNCIA I VISIBILITAT AL CENTRE DE LA CIUTAT

ús més social, on s'hi facin troba·

des o xerrades obertes als socis i a la ciutadania. "Volem reforçar 

la idea que tothom pot fer ús 

dels serveis de La Mútua, com 

una clínica privada més, sen-

se necessitat que l'usuari sigui 

mutualista", diu el president de l'entitat, amb més de 16.300 socis registrats el 2021. L'entitat preveu que en un parell de mesos l'oficina pugui estar operativa, després de fer-hi petits treballs de reforma. 
D'altra banda, La Mútua continua 

treballant en el projecte per habili·tar 40 apartaments per a gent gran amb serveis compartits a l'edifici de 
l'antic Montepío de Conductors, al carrer Mare de Déu de Núria. i x.l.

La Mútua obrirà una oficina
comercial a la plaça dels Cabrits

TURISME  AGENTS PÚBLICS I PRIVATS PROMOUEN LA COMARCA

Curs d'auxiliar de cuinaDisseny de comerços electrònics per a dones El programa Ponts a la feina, d'orientació i formació laboral dins del projecte Treball als barris, ofereix un curs de 150 hores d'auxiliar de cuina (carnet de manipulació d'aliments) del 24 d'abril al 6 de juny. Les inscripcions estan obertes.
Les Franqueses organitza un curs de 40 hores adreçat a donesdel municipi i que preferentment estiguin en situació d'atur, centrat enel disseny de comerços electrònics. Serà del 20 al 31 de març, de dilluns a divendres de 9.15 a 13.15 h a la seu de Can Ribas. El curs és gratuït
i per participar·hi cal inscriure's a borsatreball@lesfranqueses.cat.

ECONOMIA

Del Rec al Roc obre oficina al centre
L'associació de comerciants Del Rec al Roc ha inaugurat un petit despatx 
al número 7 de la plaça de la Caserna. L'entitat pot disposar d'aquest espai 
gràcies al Centre Auditiu Ecouter, que ha cedit l'espai a l'entitat de manera 
desinteressada. Per primera vegada en més de 25 anys, l'associació
té un espai obert a tots els associats a peu de carrer que permet mantenir
un contacte més directe. L'horari d'obretura de l'oficina de Del Rec al Roc
és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. 

del rec al roc

Després del ciberatac de la setmana passada a l’Hospital Clínic de Barce·lona i de veure l’abast de les afectacions que ha tingut en la seva activitat, la UEI ha organitzat una jornada amb IFEU, experts en ciberseguretat, per aclarir els possibles dubtes que puguin tenir les empreses en realció amb un possible atac informàtic. En la sessió es tractaran les principals ame·naces cibernètiques, el pla director de seguretat, l'auditoria de cibersegu·retat i els simulacres d’enginyeria social, entre d'altres. La jornada anirà a càrrec de Diego Gil, director d'operacions de JakinCode, i serà el dijous 30 de març (9.30 h) a la seu de la UEI, amb inscripció gratuïta. i

Ciberseguretat a l'empresa

Acreditacions del sector turístic  
Més de 40 empreses, associacions i ens públics i privats van assistir dijous a
la Jornada TurismeVallès, una trobada anual en què els agents públics i privats 
del sector turístic del Vallès Oriental enforteixen relacions. En la jornada es van 
lliurar les 45 acreditacions dels distintius Biosphere, un segell que reconeix les 
bones pràctiques en la gestió sostenible al sector turístic, i les acreditacions 
de punt d'informació turística a 39 establiments, que complementen els
serveis d'informació, difusió i atenció turística que ja existeixen a la comarca.

consell comarcal

Kobalt Languages, un proveïdor global de serveis lingüístics amb seu a la plaça Maluquer i Salvador, s'ha associat a ANETI, l'Associació Nacional d'Empreses de Traducció i Interpretació. Kobalt ofereix tra·ducció, localització, interpretació, revisió i validació lingüística en més de 50 idiomes, amb una xar·xa de 5.000 professionals nadius i experts en diferents indústries. 
Kobalt desenvolupa solucions tec·nològiques pròpies per optimitzar costos, reduir terminis i augmentar la qualitat del resultat final. Abans 
de fundar Kobalt, el seu director,  Ricard Sierra, va traduir més de 300 pel·lícules per al cinema, com 
Night at the Museum, Little Miss 

Sunshine i Million Dollar Baby. 

La Unió d'Empresaris de l'Auto·moció de Catalunya (UEAC) i Maas Santi Enrique han signat un acord de col·laboració per donar un ser·vei tècnic i d'assessorament a les empreses associades a la UEAC. La signatura es va produir la setmana 
passada a Granollers entre Xavier 

Izquierdo, cap de vendes de Maas Santi Enrique, i el secretari tècnic de la UEAC, Albert Duran. L'acord 
preveu que el concessionari de Nissan de Granollers ofereixi mi·
llors condicions en productes i ser·veis als associats de la UEAC, a més de la promoció i participació del 
concessionari en les activitats del gremi. El grup Maas té avui més de 450 treballadors i ocupa més de 100.000 m2 en 31 instal·lacions. i

Kobalt Languages, 
de Granollers,
s'associa a l'ANETI

Acord entre
Nissan Maas Santi 
Enrique i la UEAC El Gremi d'Estètica de Catalunya, 

associat a la UEI, ha organitzat una formació teòrica i pràctica sobre la integració de la kinesiologia i la neuromecànica a l'estètica amb el conegut estilista Sergiy Galchenko. En la sessió es donarà a conèixer aquest mètode innovador que bus·ca millorar els resultats dels tracta·ments estètics mitjançant aquestes tècniques. S'abordarà la integració de la kinesiologia en l'estètica, les disfuncions estètiques des de la visió mecànica, problemes del terç inferior i formes de correcció, i la importància de sistema nerviós en l'estètica, entre d'altres. El curs, presencial, serà dilluns, de 10 a 13 h, a la seu de la UEI. Per a les asso·ciades al gremi el curs és gratuït. 

Kinesiologia i
neuromecànica 
aplicada a l'estètica

L'antic Minibar va estar molts anys en desús i el 2021 es va rehabilitar l'edifici. Els 

treballs de reforma van deixar al descobert tres sitges i una cubeta d'origen medieval, 

que van ser documentades per historiadors, arqueòlegs i el Museu de Granollers. A 

l'interior de les sitges hi havia fragments ceràmics que indicaven que dues d'aquestes 

fosses es van deixar d'utilitzar a finals del segle XIV o inicis del segle XV.

Restes medievals al subsòl
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Descobreix 
les millors
revistes!
Història, cuina, natura, viatges, reflexió
i molt més. Tria la teva i comença
a gaudir amb un descompte exclusiu!

Subscriu-t’hi ara!
revistes.abacus.coop

Història, cuina, natura, viatges, reflexió
i molt més. Tria la teva i comença
a gaudir amb un descompte exclusiu!
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El desplegament de la xarxa de sis-

temes de sanejament ha permès la 

recuperació dels nostres rius que, 

a la dècada dels anys vuitanta, ha-

vien esdevingut clavegueres a cel 

obert, ja que les aigües residuals o 

“brutes” s’hi abocaven directament. 

Espècies tan emblemàtiques com el 

blauet o la llúdriga van desaparèixer 

per donar pas a les escumes, les 

males olors i les aigües de colors. El 

Besòs va arribar a ser considerat a 

fi nals dels anys 80 el riu més conta-
minat d'Europa.

  En la pàgina següent es detallen 

els principals passos d’aquests pro-

cessos de depuració als quals són 

sotmeses les aigües residuals. ❉

EL VIATGE DE LES AIGÜES INVISIBLES
DIMECRES 22 DE MARÇ DIA MUNDIAL DE L'AIGUA / DETALLEM PAS A PAS COM FUNCIONA UNA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS (EDAR)

Les estacions depuradores d'ai-

igües residuals (EDAR) treballen 

ininterrompudament, les 24 hores 

dels 365 dies de l’any, per netejar 

tota l’aigua que es fa servir a les 

llars, a les indústries, etcètera, 

i tornar-la al medi en les condi-

cions òptimes per permetre la vida 

aquàtica. 

  A primer cop d’ull, pot semblar 

que cada gota d’aigua que es fa 

servir a la  vida diària, desapareix, 

però no és així, primer arriba al 

clavegueram i, posteriorment als 

col·lectors, que s’encarreguen de 

portar-la fi ns a l’EDAR, on pas-
sarà poc més de 24 hores fi ns a 
tornar al riu. Aquest conjunt d’in-

fraestructures es coneixen com a 

Sistemes de Sanejament. Actual-

ment, el Consorci Besòs Tordera 

gestiona 27 d’aquests sistemes a 

les conques del Besòs i la Tordera.

VÍDEOS DIVULGATIUS

SABIES QUÈ...?
� la primera EDAR que el Consorci 

va posar en marxa a la conca del 

Besòs va ser la de Granollers l’any 

1992?

� l’any 2021 va entrar en 

funcionament l’EDAR Montseny, la 

darrera inaugurada pel Consorci?

� a les EDAR més grans, part dels 

fangs generats durant els 

processos de depuració s’aprofi ten 
per a la generació de biogàs que 

serveix per fer més sostenibles 

aquestes instal·lacions?

� les aigües dels municipis del Baix 

Vallès es depuren principalment a 

les EDAR la Llagosta i EDAR 

Montornès del Vallès?

tamissat de fi ns

cumes de la superfície i la sorra fi na del fons, mitjançant 

nica, també el nitrogen, el fòsfor... Elements que difi cul-

croorganismes es dipositen i l’aigua superfi cial, ja en 

A la part superior, vista aèria del 
curs del riu Besòs; al centre, 

panoràmica de l'EDAR Montornès 
del Vallès, i a les imatges de la part 

inferior, part del procés de 
depuració de les aigües residuals / 

CONSORCI BESÒS TORDERA

Santa Eulàlia de Ronçana. Pots fer la inscripció prèvia a través del formulari 
BUTLLETÍ DEL CONSORCI

BESÒS TORDERA
 Març 2023

D'entre l'ampli banc de recursos 

pedagògics i didàctics que el Consorci 

Besòs Tordera, a través de la Fundació

RIVUS, posa a l'abast per donar a 

conèixer els rius i els seus entorns, 

l’aigua, els seus usos i els processos 

de depuració als què és sotmesa, hi 

ha una sèrie de vídeos divulgatius 

pensats per a escolars d'Infantil, 

Primària i ESO. Entre aquests, hi ha 

una sèrie de tres vídeos per detallar 

el funcionament d'una EDAR als què 

podeu accedir a través d'aquest QR.
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fi nals dels anys 80 el riu més conta-

❉

portar-la fi ns a l’EDAR, on pas-
sarà poc més de 24 hores fi ns a 

processos de depuració s’aprofi ten 

Fase de pretractament i tractament primari

1. Pou d’entrada: Entrada de l’aigua residual a través 

del col·lector. Aquí sedimenten sorres i pedres i amb 

una mena de pinça, anomenada cullera bivalva, es re-

tiren els elements més grans, com ampolles, restes de 

fustes, grans draps, etc., per protegir el funcionament 

dels processos posteriors de l’EDAR. 

  Tot allò que es retira en aquests diferents processos 

del pretractament són residus que es gestionaran com 

a rebuig i es destinaran a un abocador o incinerado-

ra. Com menys residus llencem pel clavegueram més 

fàcil serà el procés de depuració i menys problemes 

s’ocasionarà a la instal·lació. Durant els darrers anys, 

ha proliferat la problemàtica de les tovalloletes humi-

des que es llencen pel WC i que, al no ser biodegrada-

bles, provoquen obturacions a les canonades, proble-

mes a les EDAR i al medi natural.

2. Seguidament, es fa passar l’aigua per diferents sis-

temes de reixes, conegut com el tamissat de fi ns, que 

separen els petits objectes flotants que encara porta 

l’aigua.

3. Dessorradors-desgreixadors: L’aigua passa per uns 

canals que tenen la doble funció de retirar greixos i es-

cumes de la superfície i la sorra fi na del fons, mitjançant 
l’acció combinada de flotació i sedimentació.

4. Decantador primari: gran bassa on l’aigua és retin-

guda durant unes hores per tal d’afavorir la sedimenta-

ció dels sòlids suspesos que encara conté l’aigua.

Fase de tractament biològic

5. Reactor biològic: l’aigua residual arriba ara al reactor 

biològic on està 24 hores. En aquestes grans “piscines” 

hi ha milions de microorganismes, majoritàriament 

bacteris, que s’encarreguen d’eliminar la matèria orgà-

nica, també el nitrogen, el fòsfor... Elements que difi cul-
ten i inhibeixen la vida aquàtica i que, en cas d’arribar 

al riu, posarien en risc la reproducció d’espècies. Per al 

seu correcte funcionament, el reactor biològic necessi-

ta aire que és injectat pels bufadors, que provoquen les 

bombolletes que es poden veure a la superfície.

6. Decantador secundari: L’aigua que surt del reactor 

va a parar al decantador, basses circulars on els mi-

croorganismes es dipositen i l’aigua superfi cial, ja en 
condicions per permetre la vida aquàtica, és tornada al 

medi receptor, en el cas de les nostres EDAR, al riu. 

7. Un cop al riu, l’aigua fa possible la proliferació de 

fauna i flora, ajudant a la conservació i proliferació de la 

seva biodiversitat.

Visita a l'EDAR Santa Eulàlia de Ronçana
Vols visitar una EDAR? Apunta't el proper 25 de març a visitar l'Estació Depuradora 

Santa Eulàlia de Ronçana. Pots fer la inscripció prèvia a través del formulari 
que trobaràs en aquest codi QR. Si aquest dia no pots però t'agradaria poder visitar 

una EDAR, contacta amb nosaltres a rivus@fundaciorivus.cat

www.besos-tordera.cat

Twitter @consorcibesos
IG consorcibesostordera

Youtube Consorci Besos Tordera
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Primera derrota del CNG

El waterpolo masculí absolut del CNG va 

perdre el seu primer partit de la segona fase 

de la Primera Divisió, a la segona jornada. El 

CNG va caure a la piscina del Premià (15-11) i 

dissabte rebran el Navarra (16 h). 

Nicole Wiggins, del KH-7, i Carles 

Homs, del CBG, són els millors es-

portistes de Granollers del 2022. 

L'Ajuntament va celebrar dimarts 

una nova edició de la Festa de 

l'Esport a la Sala Tarafa per pre-

miar el teixit esportiu de la ciutat. 

Wiggins, que a final de tem-

porada marxarà del BMG, va ser 

reconeguda per un any per em-

marcar, amb l'or en els Jocs del 

Mediterrani i la participació en 

l'Europeu amb Espanya. A més, 

va ser la referent sota els pals del 

KH-7. Pel que fa a Homs, va ser el 

jugador més destacat del CBG la 

campanya passada, quan l'equip 

va guanyar la Copa Catalunya de 

bàsquet i va pujar a la Lliga EBA. A 

més, va ser reconegut com a juga-

dor més valuós de la final catalana 

i va aconseguir una mitjana de 12 

punts per partit. 

Pel que fa al premi de millors 

esportistes promesa, el femení va 

ser per Valeria Parra, del CNG, per 

haver guanyat l'or a l'Europeu jú-

nior i Mundial de natació artística; 

i el masculí, per Jofre Comella, de 

l'AGE de bàdminton, per guanyar 

l'estatal sub-17 i sub-19, individu-

al i en dobles. 

Premi Joan Creus i 5 mencions
Un dels premis més esperats és el 

de l'Esportivitat Joan Creus, que 

va ser per l'Associació Esportiva 

La Mitja, pel seu compromís amb 

les accions solidàries, com les de 

l'última edició amb els interns de 

Quatre Camins i la investigació de 

la Síndrome CTNNB1.  

La jornada també va reconèixer 

com a mencions especials el 150è 

aniversari de la Societat Ocellai-

re Granollers, el 110è de l’Esport 

Club, el 25è de l’Associació Espor-

tiva Carles Vallbona i els podis al 

mundial màster de duatló, que 

van aconseguir David Malagón, 

amb el títol de campió, i Santi Ri-

bot, amb la medalla de bronze. Els 

dos esportistes són membres del 

del Club Triatló.  jl.rodríguez b. 

POLIESPORTIU  EL PREMI ESPORTIVITAT JOAN CREUS VA SER PER L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA

ajuntament

Miriam González, nova directiva del BMG

Miriam González, exjugadora del KH-7, entrenadora i 

formadora d'handbol en categories base del BM Granollers, 

s'ha incorporat com a nova membre de la junta directiva 

d'Alfred Serra al club granollerí. González, de les Franqueses, 

desenvoluparà tasques en l'àrea esportiva femenina.

Nicole Wiggins i Carles Homs, 
millors esportistes del 2022

PREMIATS  Tots els guardonats al final de la Festa de l'Esport

L'Esport Club ha trencat la rat-

xa negativa de dos partits sense 

guanyar –una derrota i un empat– 

amb un triomf contra l'Escola de 

Futbol Mataró, per 2 a 1. L'equip 

granollerí ha recuperat el segon 

lloc després de l'empat del Fi-

gueres contra el Parets (2-2), que 

precisament diumenge serà el 

seu pròxim rival. L'ECG està a sis 

punts del líder, l'Escala. 

L'Esport Club venç 
el Mataró i recupera 
la segona posició

FUTBOL | Primera Catalana

M ORTOPÈDICS MOLLET DEL VALLÈS
C. Compte d’Urgell, 94  I  T. 93 579 18 80  

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 5  I  T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS BADALONA
C. Pi i Gibert, 57-59  I  T. 93 397 07 81

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

Producte ortopèdic 
a mida subjecte 

a prescripció facultativa. 

VISITA 

+ ESTUDI BIOMECÀNIC 
DEL PEU

+ PLANTILLES ORTOPÈDIQUES 

+ REVISIÓ ALS 6 MESOS

140€

TENS DOLOR 
DE PEUS?

Ps: FMO 273 CAT

El Fraikin es juga mitja 
temporada en sis dies
En sis dies, el Fraikin es juga mit-

ja temporada entre les competi-

cions de la Copa del Rei, la Copa 

Asobal i la Lliga Europea. Després 

d'una setmana sense partits arran 

de l'aturada per les seleccions, el 

BMG té una setmana molt exigent, 

en què podria celebrar el primer 

títol de la temporada.  

Avui, dijous (20.45 h), el Fraikin 

disputarà la tercera ronda de 

la Copa del Rei a la pista del Lo-

groño, en un únic partit i amb la 

possibilitat de passar a la fase fi-

nal de la competició. Dos dies des-

prés, viatjarà a Lleó per disputar 

la final a quatre de la Copa Asobal. 

Dissabte, jugarà la semifinal con-

tra l'amfitrió, l'Ademar (20.30 h), i 

en cas de passar a la final, diumen-

ge es trobarà amb el guanyador 

del Barça-Cuenca.   

Anada dels quarts de final
Un cop l'equip dirigit per Antonio 

Rama hagi disputat els dos com-

promisos estatals, se centrarà en 

l'anada dels vuitens de final de 

la Lliga Europea. Dimarts, rebrà 

al Palau d'Esports l'Skanderborg 

Aarhus danès amb l'objectiu 

d'aconseguir una victòria àmplia 

per afrontar la tornada amb el mà-

xim avantatge possible. 

HANDBOL DISPUTA COPA DEL REI, COPA I LLIGA EUROPEA

El KH-7 afrontarà aquesta setma-

na dos partits després de perdre 

la passada jornada a Porriño (26-

18). Anit, a l'hora del tancament 

d'aquesta edició, jugava a la pista 

del cinquè classificat, l'Elx, i diu-

menge, rebrà al Palau d'Esports 

La Rioja, que és l'últim classifi-

cat amb set punts. Les de Robert 

Cuesta tenen la salvació directa a 

cinc punts. 

El KH-7 afronta 
una setmana amb 
dos partits de lliga

HANDBOL | Lliga Guerreras

Durant la Festa de l'Esport de dimarts 

es va recordar que la ciutat acollirà 

els Jocs Especial Olympics, del 30 

de març al 2 d'abril. Per aquest 

motiu, el jurat de la gala esportiva va 

reconèixer cinc entitats que treballen 

per l'esport adaptat a la ciutat: el Club 

Bàsquet Granollers, el Club de Rugby 

Spartans, el Centre d’Educació Especial 

Montserrat Montero, els Dracs i el Club 

Balonmano Granollers.  

COMPROMÍS AMB 
L'ESPORT ADAPTAT
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Toni Gili, de 59 anys, ja ha pres 

possessió de la presidència del 

Club Natació Granollers. Les elec-

cions de l'entitat s'han acabat amb 

només la candidatura presentada 

per Gili, que la junta electoral va 

proclamar dijous passat com a 

guanyadora dels comicis. Gili, 

acompanyat de la seva nova di-

POLIESPORTIU  PREN POSSESSIÓ AMB LA SEVA JUNTA I AVANÇA QUE DEMANARÀ FER UNA AUDITORIA

Toni Gili, nou president 
del Club Natació Granollers

j.l.r.b.

SIGNATURA  Toni Gili pren possessió del càrrec a les oficines del club

rectiva, ha signat la documentació 

com a nou president del CNG a les 

oficines del club.

La directiva de Gili estarà for-

mada per Marta Vila, tresorera, 

i Minerva Pujol, secretària, totes 

dues exesportistes de la secció de 

natació del club, i els vocals Gus-

tavo Daniel Brun i Carlos Enrique 

Reconeixement del 

CEVO als impulsors del 

minihandbol comarcal
El Consell Esportiu del Vallès Ori-

ental (CEVO) va celebrar dilluns, a 

l’Institut Carles Vallbona, un acte 

de reconeixement a les persones i 

entitats que han impulsat el pro-

jecte de minihandbol a la comar-

ca en els seus 39 anys d’història. 

Van participar-hi representants 

d’ajuntaments de la comarca, de 

l’antic Patronat d’Esports de Gra-

nollers i moltes persones vincu-

lades a l’handbol vallesà i català, 

com Sebastià Borrell, responsable 

de l’handbol i representant dels 

clubs des de fa més de 30 anys al 

Consell Esportiu; Montse Marco, 

representant de la lliga Asobal; o 

Josep March, representant territo-

rial de l’Esport a Barcelona.

El president del Consell Espor-

tiu, Josep Monràs, donava el tret 

de sortida a l’acte destacant que 

“el Vallès Oriental és la comar-

ca de tot l’Estat on més activitat 

d’handbol hi ha en proporció 

a la seva població”. Tot seguit 

es distingien ajuntaments, esco-

les, entitats, clubs i persones im-

plicades en el desenvolupament 

d’aquest projecte esportiu, així 

com els principals patrocinadors: 

Fersix i Coaliment.

Manel Mañas, impulsor
Manel Mañas, un dels impulsors 

del minihandbol, recordava que 

“la idea va néixer a la comarca, 

i actualment, gràcies a l’impuls 

del Consell Esportiu i a la IHF, 

ja s’ha exportat a 13 països del 

món”, entre els quals Panamà, 

on actualment hi ha dos joves 

vallesans que hi estan desenvolu-

pant un projecte per promocionar 

la pràctica de l’handbol. Mañas 

també recordava que molts juga-

dors professionals, com Antonio 

García, Cristian Malmagro o Pol 

Valera van començar jugant a les 

pistes de minihandbol, i actual-

ment competeixen amb la selecció 

espanyola.

x.l.

HOMENATGE Un dels moments de l'acte amb Alejandro Viaña

Lerin, que va ser olímpic a Bar-

celona 1992 en pentatló. "Volem 

recuperar el sentit social del 

club i en l'àmbit econòmic, no 

sabem com estem, però s'han 

de fer moltes coses", explica 

Toni Gili, nou president del CNG, 

que remarca estar "molt motivat 

per tirar endavant el club, però 

primer hem de saber com està 

la situació econòmica del club", 

alerta.

En aquest sentit, el nou manda-

tari ha avançat que demanarà fer 

una auditoria per conèixer l'estat 

real dels comptes de l'entitat i de-

manarà a l'Ajuntament en quina 

situació estan les obres de la pis-

cina. "Hem de potenciar l'àmbit 

esportiu, però cal saber com 

està el projecte de la piscina co-

berta. Això faria que tornessin 

esportistes al club", diu. De tot 

plegat, Gili reconeix que no han 

parlat per fer el traspàs amb l'an-

terior junta directiva encapçalada 

per Eduard Escandell.  j.l.r.b.

Un dels principals reconeixe-

ments va ser per a l’històric Ale-

jandro Viaña, de qui destacaven 

que “sempre s’ha arremangat i 

treballat per l’handbol a la co-

marca”, i que ha tingut una “gran 

importància per a l’esport, la 

comarca i l’handbol”. També hi 

va haver reconeixements, entre 

d’altres, per a Juan Gallego i Celso 

Giner, dissenyadors de les por-

teries originals –avui encara vi-

gents al Tub–. “Aquests 39 anys 

de minihandbol han estat pos-

sibles gràcies al treball cons-

tant ple de passió i a l’amistat 

que hem tingut entre nosal-

tres”, deia Mañas.

L’acte va servir també per pre-

sentar una proposta del CEVO per 

unificar les normes del joc a escala 

catalana i acordar un nou regla-

ment de minihandbol. Un altre dels 

impulsors, Joan Carles Marín, de-

manava a les institucions treballar 

conjuntament per unificar el regla-

ment i buscar vies de col·laboració 

entre els consells i la Federació 

Catalana d’Handbol, representada 

a l’acte pel president, Jaume Fort, 

i diversos tècnics, que van mostrar 

acceptació de la proposta.  X.l

POLIESPORTIU  ELS IMPULSORS DEL PROJECTE RECLAMEN UN REGLAMENT ÚNIC CATALÀ A LA FEDERACIÓ CATALANA I L'UCEC

BÀSQUET EL CBG REIVINDICA EL PAPER DE LES DONES

Doble triomf a la primera 

Festa del Bàsquet Femení
El Club Bàsquet Granollers va 

celebrar la primera edició de la 

Festa del Bàsquet Femení amb els 

triomfs dels dos equips sèniors. El 

de Copa Catalunya va imposar-se 

contra el TGN Bàsquet (70-41) i 

el de la Segona Catalana, contra el 

Sant Celoni (51-37).

A les mitges parts dels dos par-

tits es van celebrar jocs per als 

infants. A més, es va fer una xoco-

latada i es va llegir el manifest del 

Dia Internacional de les Dones. A 

tot això, el president del CBG, Joan 

Nadal, va reivindicar el paper de 

les dones a l'esport. Aquesta tem-

porada, el club granollerí suma un 

total de 194 noies i dones, entre el 

nombre d'esportistes i membres 

del cos tècnic femení.   

D'altra banda, el sènior abso-

lutdel CBG va sumar el 10è triomf 

de la temporada contra el Valls 

(67-70). Diumenge, rebrà a casa 

(12.30 h) el Pinta B CB Es Castell, 

antepenúltim.  

CbG

VICTÒRIA  Celebració del primer equip absolut femení

ESGRIMA 

Sofia Téllez i Victoria Garcia, totes 

dues del Club Esgrima Granollers, 

van compartir dissabte el tercer 

esglaó del podi de la Lliga Catala-

na absoluta d'esgrima, en la mo-

dalitat de floret. La tercera jorna-

da del circuit català va celebrar-se 

a Barcelona i les dues tiradores 

granollerines van aconseguir la 

mateixa puntuació de 20 punts.  

Victoria Garcia i 

Sofia Téllez, bronze 

a la Lliga Catalana

RUGBI  | Primera Catalana

L'Spartans masculí ha passat a la 

semifinal de la Primera Catalana 

després de guanyar els quarts de 

final contra el Quebrantahuesos, 

per 27 a 24. L'equip absolut llui-

tarà per un bitllet de la final a 

l'eliminatòria contra el CRUC, de 

Castelldefels, el 25 de març. En cas 

d'aconseguir-ho jugaria contra el 

guanyador del Senglars-Buc B. 

L'Spartans es 

classifica per a la 

semifinal de lliga
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La cursa de fons per proclamar les 
Franqueses del Vallès Vila Europea 
de l'Esport el 2024 ja ha comen-
çat. Divendres, a l'Espai Can Prat 
de Corró d’Avall, l'Ajuntament va 
presentar formalment la seva can-
didatura davant de representants 
esportius de la ciutat i acompanyat 
de la delegació d'ACES Europe, que 
és l'entitat que atorga a aquest re-
coneixement. De cara al 2024 hi 
ha quatre viles de l'Estat espanyol 
que seran reconegudes. "Creiem 

que podem ser una d'elles", ad-
metia l'alcalde, Francesc Colomé, 
que va repetir en nombroses oca-
sions que "les Franqueses ha de 

somiar en gran". 
Durant la setmana passada, 

la delegació d'ACES, formada 
pel català Joan Anton Camuñas, 
l'italià Fabrizio Santangelo i el 
polonès Lukas Vorel-Adams, va 
visitar les instal·lacions espor-
tives i va conèixer les activitats i 

teixit esportiu franquesí. El punt 
final de la visita va ser divendres, 
amb l'acte de presentació. "Hem 

parlat que no havíem vist ciu-

tats de la dimensió de les Fran-

queses que tinguessin aquesta 

oferta, amb varietat i qualitat, 

d'activitats esportiva", explica-
va Joan Anton Camuñas, delegat 
català, que afegeix: "l'esport de 

les franqueses està al costat de 

la ciutadania". 

El projecte esportiu
Les Franqueses suma amb una 
quarantena d'entitats esportives 
i cada any acull proves interna-
cionals, de diferents modalitats 
com ara el tennis, el ciclisme i 
l'atletisme, entre altres. Tot i que 
la candidatura franquesina ha vol-
gut mostrar el vessant social de 

POLIESPORTIU  L'AJUNTAMENT PRESENTA LA CANDIDATURA PER A L'ANY 2024

Les Franqueses, preparada 
per ser Vila Europea de l'Esport

J.L.R.B.

PRESENTACIÓ  Un dels moments de l'acte a l'Espai Can Prat

l'esport, més enllà de la competi-
ció, destacant projectes com el de 
les escoles municipals esportives 
amb més de 650 participants, els 
programes amb les escoles del 
municipi, els acords amb univer-
sitats i entitats supramunicipals. 
L'objectiu de la candidatura és 
"continuar impulsant l'esport 

i que aquest arribi a tothom, 

perquè les Franqueses respira 

esport no només competitiu, 

sinó educatiu i de lleure", va dir 
la regidora d'Esports, Montse Vila. 

ACES Europe donarà el seu 
veredicte a la tardor i l'alcalde 
Colomé va reiterar la importàn-
cia d'aconseguir la distinció de 
Vila Europea de l'Esport 2024 
"per situar les Franqueses en 

el mapa". "Les sensacions que 

he tingut són molt bones i crec 

que hem presentat una molt 

bona candidatura. Segons ens 

han dit, tenim uns grans equi-

paments i unes grans entitats, 

que fan moltes bones coses. Les 

hem posat en comú i hem vist 

la gran quantitat d'activitats 

esportives que es fan a les Fran-

queses", va destacar l'alcalde. 
La candidatura de les Franque-

ses preveu completar una agenda 
esportiva durant el 2024 amb les 
activitats habituals del municipi, 
però segons va avançar l'alcalde, 
la intenció és afegir una dotzena 
de noves, que algunes podrien ser 
de l'ambit català, estatal i interna-
cional.  j.l.rodríguez b. 

Una delegació d'ACES

 Europe va visitar el  municipi

uns dies i el veredicte es 

donarà a conèixer a la tardor 

AJ. LES FRANQUESES

DE VISITA  La delegació d'ACES Europe visita les instal·lacions esportives

KARATE | Formació  PRIMERA LLIGA CATALANA DEL NOKACHI

NokAchi

Prop de 300 esportistes i 400 combats 

El Nokachi Team Les Franqueses va celebrar amb èxit la primera jornada de 

la Lliga Catalana Nokachi, que ha creat la mateixa entitat franquesina i que al 

llarg de l'any preveu un màxim de sis trobades. L'activitat va omplir diumenge 

el Complex Esportiu Municipal fins al migdia. La competició, apta per a totes 

les edats, va comptar amb prop de 300 esportistes, d'entre un total de 12 

clubs de Catalunya. Eentre les delegacions més nombroses, hi havia la dels 

amfitrions. Durant la jornada es van celebrar més de 400 combats.

HANDBOL | Primera Catalana

L'Staci AEH masculí s'ha quedat 
sense opcions matemàtiques de 
passar a la fase d'ascens. L'equip 
franquesí encadena tres triomfs 
–en l'últim partit va guanyar el 
Barberà, 26 a 30– i li ha servit per 
pujar fins al cinquè lloc, però té 
impossible arribar al quart lloc, 
classificació que li donaria l'accés 
a la fase d'ascens.  Per tant, l'equip 
franquesí afronta les dues últimes 
jornades de la fase regular amb 
l'objectiu d'acabar al cinquè lloc i 
preparar-se per superar la fase de 
permanència. 

L'AEH masculí ocupa el cinquè 
lloc, amb 19 punts, i té a cinc punts 
el quart, l'Igualada, quan només 
queden quatre punts en joc. 

Els dos últims partits de la fase 
regular dels franquesins seran 
aquest dissabte a casa contra el 
Martorell i la pròxima setmana a 
la pista de l'Ègara. 

El CF Les Franqueses va perdre 
l'últim partit de la fase regular 
de la Segona Catalana i ha passat 
a la fase de permanència amb el 
sisè lloc i 27 punts. L'equip dirigit 
per José Manuel Alcaraz va perdre 
contra el Navàs, per 1 a 2, i va bai-
xar fins al sisè lloc, tot i que el con-
junt franquesí feia jornades que ja 
no tenia cap opció de passar a la 
fase d'ascens. 

L'equip ara lluitarà per la salva-
ció, que aconseguirà si evita que-
dar en l'últim lloc de l'agrupació. 
El calendari de la fase de perma-
nència s'iniciarà la pròxima set-
mana i Les Franqueses és el segon 
millor classificat, amb 27 punts. 
Líder és el Molinos, amb 30; tercer, 
el Sant Genís-Penitentes, amb 23, i 
quart, en llocs de descens, hi ha el 
Premià de Mar, amb 16 punts. Així 
que l'equip franquesí té un marge 
d'11 punts amb el descens. 

FUTBOL | Segona Catalana

El CFLF amb un 

marge d'11 punts 

amb el descens

L'Staci AEH,

sense opcions per 

a la fase d'ascens
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Taller d'Among Us a l'Abacus'Carmanyola night musical' al Gra

Dissabte (12 h), la botiga Abacus acull un 

taller de manualitats basat en el videojoc 

Among Us. Els infants d'entre 6 i 10 anys 

podran construir el seu propi personatge 

amb diversos materials de colors.

Demà, divendres, l'equipament juvenil Gra acollirà un cop més una 

nit de música en viu. L'acte serà a les 20 h i comptarà amb el grup 

Mighty Circles, d'Amics de la Unió, i amb Crystal Light, participants 

del projecte Assaig Obert del Gra. Ambdós ompliran l'escenari de 

ritme amb un repertori de funky, soul i rock. 

CULTURA

La banda catalana Mishima està 

de gira amb el seu nou disc, L'ai-

gua clara, i farà parada a Grano-

llers en un concert a la Sala Nau 

B1 aquest dissabte. L'àlbum, que 

van enregistrar a França, va publi-

car-se l'abril de l'any passat.

La veterana Mishima va crear-se 

l'any 1999 i aquesta llarga trajec-

tòria ha comportat molts treballs 

d'èxit com Set tota la vida, L'amor fe-

liç i Ara i aquí, i premis com els ARC, 

que ha guanyat en dues ocasions.

Segons David Carabén, veu del 

grup, el treball és el "nostre disc 

que sona millor". El cantant sos-

té que L'aigua clara va compon-dre's durant el confinament, i que 
és fruit del grau de maduresa del 

grup. L'artista, que no vol encasse-

llar ni la banda ni l'àlbum en cap es-

til concret, sosté que el disc fa una 

clara introspecció en les emocions personals, i també obre reflexions 
pròpies. Les xarxes socials, la intel-ligència artificial i "la nova relació 

entre privacitat i vida pública" 

són alguns dels temes controvertits 

i d'actualitat que toca el disc.  Per 

arxiu

MISHIMA El grup ha visitat en altres ocasions la ciutat, en petit i gran format

MÚSICA  DAVID CARABÉN REFLEXIONA A L'ENTORN DE TEMES COM LES XARXES SOCIALS I EL PORNO

Mishima torna a la Nau B1 

per desplegar 'L'aigua clara'

Alba Pujals arriba amb el seu pri-

mer treball discogràfic, Apologia, 

a Granollers. La trombonista serà 

demà, divendres, a les 20 h, al Ca-

sino Club de Ritme, en el marc del 

33è Festival de Jazz.

Pujals fa servir aquest àlbum 

com una carta de presentació, i 

compta amb composicions pròpi-

es i arranjaments interpretats per 

dues formacions de Barcelona i 

Nova York. El títol és el nom d'una 

de les peces originals de la música, 

que es caracteritza, segons afirma, 

"per la seva energia i vinculació 

entre l'actualitat i la tradició". 

En el disc, Pujals prioritza la músi-

ca instrumental, i fa una apologia 

La trombonista Alba Pujals presenta 

el seu primer àlbum al Festival de Jazz

LA COMPOSITORA BARCELONINA SERÀ EN FORMAT SEXTET AL CASINO AMB 'APOLOGIA', EL SEU PRIMER DISC EN QUÈ PARLA DE LA SEVA TRAJECTÒRIA

a tot allò que ha format part de la 

seva trajectòria artística. 

Aquest concert serà el primer 

de la saxofonista al Casino, i Pujals 

vindrà amb un format de sextet, 

acompanyada per la trompeta de 

Joan Mar, el saxo tenor de Lluc Casa-

res, el contrabaix de Joan Carranza, 

el piano de João Coelho i un bateria 

encara per confirmar.  Les entrades 

es poden adquirir a  partir de les 19 

h, fins a exhaurir existències, al ma-

teix Casino, i el preu és de 10 euros. 

El pròxim concert del Festival 

de Jazz serà el 24 de març. El grup 

T-Punch! actuarà al mateix espai, i 

portarà Intercanvi, el treball més 

nou de la formació. 

L’Escola Municipal de Música Jo-

sep Maria Ruera ha organitzat un 

concert al Centre Geriàtric Adol-

fo Montañá dilluns, a les 16.30 h. 

L'esdeveniment forma part de la 

programació fora del centre de 

L'escola de música es mou, i comp-

tarà amb un dels quartets de cor-

da del conservatori. 

L'activitat té la intenció d'ame-

nitzar l'estona als residents del 

centre i acostar la música a les 

persones grans. Segons afirma 

l'organització, la musicoteràpia 

ajuda a millorar el benestar de les 

persones. Els centres hospitalaris 

del municipi ja han acollit altres 

anys iniciatives similars, com ara 

el projecte Musicànim, que van 

impulsar l’Orquestra de Cambra, 

la Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers i el Teatre Auditori 

per acostar la música de manera 

cultural, social i terapèutica.

A banda d'aquest acte, l'escola 

de música també en té previstos 

dos més aquesta setmana. El pri-

mer tindrà lloc al mateix conser-

EL CONCERT OMPLIRÀ DILLUNS LA RESIDÈNCIA DE SO I RITME

Un quartet de corda del 

conservatori visitarà el 

geriàtric Adolfo Montañá
vatori aquest dissabte a les 10 h i 

consistirà en un taller de música 

ofert per Amaia Ruano i Francesc 

Hosmigón, adreçat a l'alumnat. 

L'altre acte previst és una mas-

terclass d'orgue a la Parròquia 

de Sant Esteve. L'activitat serà a 

càrrec de l'alumnat de composició 

de l'Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC).

El programa continuarà amb 

altres concerts i activitats repar-

tides per la ciutat. El 24 de març, 

la sala petita del Teatre Auditori 

acollirà dues funcions de BCN216, 

i el 25, dins el Festival de Jazz de 

Granollers, l'Escola Josep Maria 

Ruera participarà amb les forma-

cions de jazz i música moderna del 

conservatori en un concert.

Al marge de les activitats a la 

capital vallesana, l'alumnat de pi-

ano del conservatori també par-

ticiparà en la trobada i concert 

de pianistes. L'acte tindrà lloc al 

conservatori de Sant Cugat la tar-

da de dimarts, i reunirà pianistes 

d'ambdós municipis.  

Pintura i música en viu, a l''Osmosi'

Barcelona Art Orchestra va omplir el Teatre Auditori amb Osmosi, un poema 
sonor i visual amb la participació del dibuixant Josep Maria Rius (JOMA) i el 
compositor Lluís Vidal. L'arriscada aposta de l'orquestra, en aquesta ocasió, 
ha estat per la improvisació i l'originalitat. L'espectacle, que s'ha inscrit dins 
el programa del 33è Festival de Jazz a Granollers, va utilitzar l'animació 
stop-motion per crear una experiència musical i alhora visual per l'espectador. 

toni torrillas

Exposició

La il·lustradora Àfrica Fanlo ha inau-
gurat una exposició artística a l'Espai 
Gralla aquest dimarts. En la mostra, 
que també forma part del programa 
del Festival de Jazz, l'artista ha volgut 
mostrar dibuixos que reten homenat-
ge a la seva passió per aquest gène-
re musical. Fanlo enguany ha estat la 
dibuixant que ha dissenyat totes les 
il·lustracions del festival. L'exposició 
estarà oberta al públic fins al 10 d'abril. 

L'ARTISTA ÀFRICA 
FANLO A LA GRALLA

fer-ho, compta amb cançons com 

Mia Khalifa, que porta el nom d'una actriu de pornografia.
Mishima, després de passar per 

Granollers, actuarà a llocs com 

Mataró i Manresa i, més enllà de 

Catalunya, a Cadis. A més, el grup 

també ha programat un concert 

especial per Sant Jordi, que tindrà 

lloc a la recuperada sala La Palo-

ma de Barcelona. 

Les entrades pel concert de dis-

sabte, a les 22 h, estàn disponibles 

a la pàgina web d'Escena grAn –

escenagran.cat–. El preu és de 15 

euros.  Àgata LaSHERaS
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La Biblioteca Roca Umbert aco-

llirà des de divendres i fins al 21 

d'abril la 8a Mostra d'Arquitec-

tura del Vallès. L'exposició, orga-

nitzada pel Col·legi d’Arquitectes 

de Catalunya (COAC), vol donar a 

conèixer diferents intervencions 

arquitectòniques realitzades a les 

comarques del Vallès Oriental i el 

Vallès Occidental. 

El COAC, a banda de defensar els 

drets dels professionals, també té 

la intenció de fer difusió de l'ar-

quitectura a l'àmbit social i cultu-

ral. Aquest any, l'organització bus-

ca potenciar i divulgar el treball 

dels arquitectes al territori català 

a través "d'un disseny expositiu 

especial i original". La intenció 

dels organitzadors és que els vi-

sitants interactuïn amb les obres 

per descobrir els diversos panells 

distribuïts pels mòduls que confi-

guren l'exposició. 

Per fer-ho, la mostra compta 

amb recursos com els codis QR 

que, un cop són escanejats, mos-

tren informació complementària 

sobre els edificis. 

Les nostres mares (Proa, 2022) és 

la darrera novel·la de la periodis-

ta i escriptora Gemma Ruiz, que li 

ha merescut el darrer Premi Sant 

Jordi i que li ha servit per reivindi-

car les dones dels anys 50, la gene-

ració de la seva mare, unes dones 

que sovint no es tenen com a refe-

rent "però que ho són molt". I, de 

fet, totes les dones en general, ja 

que feia 19 anys que una dona no 

guanyava el premi, després que 

Carme Riera en fos la primera.

Per explicar el perquè d'aquesta 

novel·la, Ruiz serà dimarts (19 h) 

a la llibreria La Gralla. 

L'autora i les protagonistes
Gemma Ruiz Palà (Sabadell, 1975) 

es va fer coneguda com a perio-

dista especialitzada en cròniques 

culturals als serveis informatius de 

TV3. El 2016 debutava com a es-

criptora amb l'èxit de vendes Arge-

lagues, una obra que també se cen-

tra en la vida de dones, en aquest 

LITERATURA  'LES NOSTRES MARES' VA SER PREMI SANT JORDI ARTS

La vuitena Mostra 
d'Arquitectura, 
a Roca Umbert

Gemma Ruiz du a La Gralla 

el seu darrer llibre, que 

reivindica les dones dels 50

cas nascudes a principis del segle 

XX. Dones que van viure la indus-

trialització tèxtil i la Guerra Civil a 

la rereguarda. Després de reviure 

l'ambient de les perruqueries a Ca 

la Wending (2020), ara en el seu 

tercer treball fa protagonistes 10 

dones de diversos orígens i classes 

socials que volen sortir d'una gàbia 

domèstica imposada pel sistema 

heteropatriarcal.  m.e.

arxiu

GEMMA RUIZ

MÚSICA  LES FRANQUESES POSA MÚSICA A LA FESTA IRLANDESA

LES FRANQUESES. Divendres, a les 

19 h, l'Espai Can Prat acull la ce-

lebració de la festivitat irlandesa 

Saint Patrick's Day. L'Escola Mu-

nicipal de Música de les Franque-

ses ha organitzat la jornada, que 

comptarà amb un concert d'alum-

nes de corda, guitarra i percussió. 

El format que proposa el con-

servatori és "informal, quasi de 

jam session", a diferència d'al-

tres concerts de l'escola. Per am-

bientar l'esdeveniment, el reper-

tori inclourà música celta, fiddle i 

popular d'Irlanda.

A banda de la música, l'acte 

també tindrà la col·laboració d'Ig-

nasi Pineda. El ballarí oferirà en 

línia una classe per aprendre a 

ballar danses irlandeses. 

La festivitat ja s'ha celebrat en 

anys anteriors, i l'escola de mú-

sica espera poder continuar viat-

jant a través de la música.  

L'Espai Can Prat celebra 
el dia de Saint Patrick's

Lluc Carles Reverte, a La Tintorera
L'Ateneu Popular La Tintorera, de les Franqueses, tindrà aquest diven-

dres el músic Lluc Carles Reverte en concert. Originari de la Ràpita, l'ar-

tista ha iniciat un nou projecte musical en solitari després de col·labo-

rar amb diferents bandes i projectes musicals. Reverte ja va publicar fa 

uns anys el seu primer disc personal, titulat Bo de Sal, i actualment està 

treballant en el segon disc. Les seves cançons s'inspiren en entorns na-

turals, com l'Ebre i el seu delta o els Pirineus francesos, i reflecteixen les 

vivències del cantautor. Les seves lletres, segons afirma el mateix can-

tant, conviden a reflexionar sobre la societat i el medi ambient, i també 

a ser responsables del nostre entorn. El concert és gratuït, però un cop 

finalitzi, els assistents que ho desitgin podran deixar una aportació vo-

luntària a l'entitat organitzadora.  
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DANSA  EL CAP DE SETMANA INCLOURÀ TRES PROPOSTES A L'EXTERIOR I L'ESPECTACLE 'MARÚNICA', QUE SERÀ A L'ESCENARI DEL TEATRE AUDITORI DIUMENGE 

Dansa Metropolitana inunda 
els carrers de moviment
Per segon any consecutiu, el Festi-

val Dansa Metropolitana ha ater-

rat a Granollers. Des del passat 

10 de març fins al 26, el municipi 

acollirà diversos espectacles de 

dansa, activitats i assajos oberts, 

així com la tradicional mostra de 

les escoles de dansa de la ciutat. 

La programació del festival in-

clou propostes de diferents estils 

de dansa, des de les més clàssi-

ques fins a les més contemporà-

nies, amb la participació d'artistes 

i companyies de dansa de renom 

nacional i internacional. Aquest 

cap de setmana, tres d'aquests 

projectes es mostraran a dues 

places de la ciutat.

Tres espectacles al carrer
Dissabte, la plaça Josep Barangé 

rebrà una matinal de dansa, amb 

un doble espectacle que comença-

rà a les 11.30 h. La primera pro-

posta que es podrà veure és una 

acció coreogràfica creada per Va-

lentin Alfery i que també compta 

amb la ballarina Virginia Gimeno. 

L'actuació ha estat dissenyada 

específicament per a l'espai on 

es durà a terme, i promet ser una 

experiència immersiva per als es-

pectadors. 

La segona proposta és l'espec-

tacle La Banda, de la companyia 

OtraDanza, una peça que segueix 

les aventures d'una família nò-

mada i caòtica, formada per cinc 

personatges molt diferents entre 

si, però que es complementen a la 

perfecció. La Banda, a través del 

moviment, vol retratar la impor-

tància de treballar en equip.

El diumenge, a les 12 h, la pla-

ça Josep Maluquer i Salvador 

serà l'escenari on tindrà lloc l'es-

pectacle Via Faunal. L'obra és un 

projecte comunitari del coreògraf 

Pol Jiménez, i compta amb la par-

ticipació de dones de Granollers, 

Sabadell i Santa Coloma. Les ba-

llarines teixiran i construiran un 

folklore amb els seus cossos, amb 

l'objectiu de "deixar empremta 

en la dansa".

El Festival de Dansa de Grano-

llers continuarà amb propostes 

com Marúnica, una obra que serà 

al Teatre Auditori diumenge a les 

18 h. L'espectacle és una proposta 

la companyia de dansa Roberto G. 

LES FRANQUESES. El festival de te-

atre dels Amateurs està a punt 

d'arribar a la seva fi. Abans, però, 

encara queden dues propostes. 

Aquest dissabte (20 h), és el torn 

de la companyia PAM Teatre del 

Casal de Sant Pere. Els de Terras-

sa porten La Nit de Sant Joan, de 

Dagoll Dagom. PAM Teatre és un 

grup que compta amb una llarga 

trajectòria. Entre les obres que han 

representat, hi ha Els Pastorets, El 

Màgic d'Oz, L'amor també és això, 

Sereu Meva i La filla del mar.

El Festival dels Amateurs 

rep la proposta de PAM Teatre 

'Trencats' inaugura el festival de dansa

El col·lectiu de dansa i teatre Liant la Troca va obrir el programa amb 
Trencats. La peça, que és la novena del grup, va representar-se divendres 
al Teatre Auditori. L'obra, seguint l'estètica que caracteritza la companyia, 
va fer reflexionar al públic sobre els contrastos de la vida a través del que 
anomenen "dansa de l'oposició". Un cop va acabar la funció, els actors i 
actrius van oferir un col·loqui per respondre les preguntes dels assistents i 
rebre les seves reaccions i comentaris.

toni torrillas

La companyia de teatre Milnotes 

presenta dissabte al Teatre Audi-

tori de Granollers El Dúo de la Afri-

cana. L'obra forma part del Cicle 

de Sarsuela que el teatre organitza 

anualment, i que enguany també 

acull la proposta de l’Aula Lírica. 

L'obra és una comèdia musical 

que es desenvolupa en un teatre 

d'òpera dirigit per un empresari 

italià i la seva dona sevillana. L'ar-

gument es complica quan el tenor 

s'enamora de la prima dona de la 

companyia. L'espectacle s'ambi-

enta a principis de segle, una am-

bientació que es pot veure tant en 

el vestuari, dissenyat per Joaquim 

Mayugo i Leo Quintana, com en 

l'escenografia. 

El director de l'espectacle i de 

la companyia Milnotes, Joan Gar-

rido, va explicar en la presenta-

ció volia "triar una sarsuela en 

què pugui ficar cullerada per 

refrescar-la i apropar-la a nous 

escena gran

Milnotes estrena la versió renovada 

d''El Dúo de la Africana' al TAG

cor, 18 músics, vestuari, esceno-

grafia i tècnics. L'obra ja ha venut 

més de la meitat de les entrades. 

Dansa Metropolitana

DANSA METROPOLITANA  Valentin Alfery i Virginia Gimeno presenten dos solos

Alonso, que destaca pel seu par-

ticular llenguatge coreogràfic, el 

qual es caracteritza per barrejar 

la dansa amb el teatre. El grup, se-

gons afirmen, també es caracterit-

za per fer ús d'una "estètica ima-

ginativa i detallista". Entre les 

seves obres es troben Zaquizamí, 

Almazuela i Laberint Striptease.

En el projecte Marúnica, la com-

panyia fa un viatge poètic a través 

de la dansa que aprofundeix en la 

trajectòria de la pintora Maruja 

Mallo. L'espectacle s'endinsa en 

públics". Per aquest motiu, Gar-

rido va decantar-se per aquesta 

proposta, que considera "molt 

complexa a nivell vocal".

En total, el muntatge aplega una 

seixantena de persones, entre els 

9 protagonistes, 22 persones al 

el seu univers pictòric i ofereix 

una funció que "connecta amb 

l'imaginari dels infants". L'es-

cenografia, així com el vestuari, 

destaca pels colors vius i l'extra-

vagància. 

Les entrades per veure Marúni-

ca es poden adquirir a través de la 

pàgina web d'Escena grAn i el seu 

preu és d'entre 8 i 15 euros. 

A banda de la dansa, el Cinema 

Edison i Ocines Granollers s'incor-

poren al festival amb la projecció de 

Coppelia i Un paso adelante.   À.L 

MILNOTES  La companyia presenta la famosa sarsuela de manera còmica 

Ds 18 de març, 20 h
Teatre Auditori. Preu: 15 - 30 €

El Centre Cívic Nord s'omple de teatre 

musical i esquetxos amb Vallès Music
El Centre Cívic Nord acull aquest dissabte, a les 18 h, un espectacle de 

Vallès Music, la companyia amateur de persones jubilades que actua en 

casals i centres de la comarca, especialment a Granollers i les Franqueses. 

Com és habitual, el xou incorpora música, varietats, teatre i esquetxos 

per animar al públic assistent. La funció tindrà lloc a la sala d'actes de 

l'equipament. i

Amb la proposta que presenten 

al festival, la companyia vol trans-

portar el públic "a la màgia dels 

contes d’infants, a les revetlles 

al carrer i a quan els joves tenien 

hora per tornar a casa". Alhora 

que apel·la a les emocions i records 

de la infantesa dels assistents, amb 

les mítiques cançons de Jaume Sisa.  

El festival també acollirà la pro-

posta franquesina Cúrcuma, de 

Frec a Frec, un espectacle que farà 

la cloenda, quan també es lliura-

ran els premis d'aquesta edició. 
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 16 al diumenge 19 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 9º  18º 9º  20º 9º  19º 8º

HANDBOL. DISSABTE 18, 20.30 h
ADEMAR LEÓN - FRAIKIN GRANOLLERS
Pavelló Municipal d'Esports, Lleó 
Amb Carles Garcia

FUTBOL. DIUMENGE 19, 12 h
CF PARETS - EC GRANOLLERS
Pavelló Josep Seguer, Parets del Vallès
Amb Emma Montané

BÀSQUET. DIUMENGE 19, 12.30 h
CB GRANOLLERS - PINTA BÉ. ES CASTELL
Pavelló del carrer Girona, Granollers
Amb Guillem Raich i Arnau Moya

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

Bellavista celebra un festival de 
dansa amb motiu del dia del pare
L'Associació de Veïns de Bellavista ha organitzat per a diumenge una 
jornada per celebrar el dia del pare. L'esdeveniment, que ja fa anys que 
proposa l'entitat, començarà a les 9 h al Teatre Auditori de Bellavista, i 
durarà fins a aproximadament les 14 h. Entre les activitats, hi haurà una 
mostra de ball oferta per part dels alumnes l'escola de l'associació ve-
ïnal, des dels més petits fins als més grans. En aquesta, que començarà 
a les 11 h, es trobaran estils com el hip-hop, el flamenc, les sevillanes i 
el zumba. La intenció del festival, a banda d'exhibir les coreografies que 
han preparat durant el curs, és la de fer cohesió de barri. L'AV de Bella-
vista participa durant tot l'any altres activitats, com ara la festa major 
del barri, la rua de Carnaval i el Cap d'Any. 

Els gegants vells de Granollers, en 
Cosme i na Damiana, han fet 60 
anys aquest dimarts. Per celebrar 
l'aniversari, ambdós estrenaran 
enguany nou vestit, després de 20 
anys amb la mateixa indumentà-
ria. El mateix dimarts, a l'Ajunta-
ment de Granollers, representants 
de la colla Amics dels Gegants i 
Capgrossos de Granollers van pre-
sentar el cartell i programa que 
commemora la data.

El 14 de març de 1963, l'Ajunta-
ment de Granollers va comprar els 
primers gegants i capgrossos de la 
ciutat. Des d'aquell moment, fins al 
dia d'avui, els personatges han es-
devingut una icona important per 
la cultura i tradició de la capital 
vallesana. Amb el pas del temps, 

à.l

60 ANYS Cosme i Damiana sortiran de Roca Umbert per lluir els nous vestits

TRADICIÓ  L'INDUMENTARISTA PAU FERNÁNDEZ HA DISSENYAT EL NOU VESTUARI, QUE ÉS MÉS RIGORÓS AMB L'ÈPOCA QUE REPRESENTEN COSME I DAMIANA, EL SEGLE XIX

El gegants estrenen vestit
la colla ha anat consolidant-se, 
i alhora ha afegit nous gegants i 
capgrossos com el Sol i la Lluna. 
Amb la intenció de preservar els 
gegants, l'entitat encarregada va 
sol·licitar a l'Ajuntament aquesta 
renovació d'indumentària.

Avançament dels primers detalls
El nou vestuari, dissenyat per Pau 
Fernández, serà més rigorós amb 
l'època que representen els ge-
gants. Segons la colla gegantera, 
Cosme i Damiana són dos perso-
natges ambientats en el segle XIX, 
que pertanyen a la classe benes-
tant granollerina del moment. 
Fins ara, però, Damiana vestia 
amb indumentària més típica 
d'una classe amb menys poder 

adquisitiu. És per aquest motiu 
que el nou vestuari de la geganta 
elimina la ret i les mitenes, i fa un 
canvi notable per lluir un vestit 
més acurat per corregir aquests 
anacronismes. 

Tot i no voler anticipar més in-
formació, Gerard Nogueira, presi-
dent de la colla, ha explicat que 
en Cosme i na Damiana també 
lluiran nova joieria, entre la qual 
es trobarà un anell amb l'escut de 
la ciutat. A banda d'aquest detall, 
el gegant durà entre la vestimen-
ta una tela de fa 80 anys que es 
va confeccionar a l'antiga fàbrica 
tèxtil de Roca Umbert. Els colors 
de la indumentària encara són un 
misteri, tot i que el dissenyador 
del cartell dels 60 anys, Marc Vi-

amonte, ha deixat entreveure les 
tonalitats i alguns dels detalls en 
la seva proposta. En total, el vestu-
ari ha costat 18.000 euros.

L'acte d'estrena del vestuari
Per poder veure en primícia els 
nous vestits caldrà esperar als dies 
28 i 29 d'abril. Aquell dissabte, a 
les 19.30 h, la plaça de la Porxada 
rebrà l'estrena, en un acte amb la 

participació de l'Escola de Música 
Josep Maria Ruera. L'endemà, a 
les 18.30 h, els Gegants Vells faran 
una cercavila pel centre de la ciu-
tat per lluir la nova indumentària. 

Un cop acabin els actes de cele-
bració de l'aniversari, els gegants 
s'exposaran al vestíbul de l'Ajunta-ment fins al 21 de maig, quan sor-
tiran amb motiu de les Fires i Fes-
tes de l'Ascensió.  Àgata lasheras
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Itinerari modernista i noucentista

Diumenge (11 h), el Museu de Granollers oferirà un 

itinerari guiat per la ciutat modernista i noucentista. 

Sortint del mateix museu, els assistents recorreran alguns edificis emblemàtics. Per inscriure's a la
ruta cal enviar un correu a museu@granollers.cat.

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS LES FRANQUESES

DIJOUS, 16

18 h Biblioteca Roca Umbert

Activitat infantil. Puzzles, 

trencaclosques i altres maldecaps

18.45 h Biblioteca Roca Umbert

Conversa en anglès. Library Talks, a 
càrrec de Cambridge School
19 h Museu de Granollers

Conferència. Què en sabem dels 

habitants de Granollers d’època 

romana?

19 h Cinema Edison

Pel·lícula documental, Hijas de Cynisca

19 h Nau Dents de Serra, Roca Umbert

Xerrada i debat. No som refugiats, a 
càrrec del periodista Agus Morales
20.30 h Sala Francesc Tarafa

Conferència. El viatge de sanació des 

de l'ànima, amb Núria Remus

DIVENDRES, 17

17.30 h Centre Cívic Nord

Taller familiar. Diverheroïnes

20 h Casino Club de Ritme

Concert de jazz. Alba Pujals Sextet
20 h Equipament Juvenil Gra

Concert. Carmanyola Night Musical

DISSABTE, 18

10 h Escola de Música J. M. Ruera

Taller musical a càrrec d'Amaia Ruano i 
Francesc Hosmigón
10.30 h Biblioteca Can Pedrals

Taller familiar en anglès. Magic science

11.30 h Plaça de Josep Barangé

Dansa. Mostra de Dansa Metropolitana, 
Escultures i La Banda

12 h Abacus Cooperativa

Taller infantil. Fes el teu propi Among Us

16 h Ocine Granollers

Cinema infantil en català. Els cercamons

16.15 h Museu de Ciències Naturals

Planetari familiar. Llegendes del cel

17.30 h Museu de Ciències Naturals

Taller. La vida dins d'un formiguer

17.30 h Biblioteca Roca Umbert

Fem la nostra mascota amb Micro:Bit

18 h Museu de Ciències Naturals

Planetari adult. La Lluna i les festes

18 h Centre Cívic Nord

Espectacle de teatre musical i esquetxos 
de Vallès Music
19 h Teatre Auditori de Granollers

Concert. El Dúo de la Africana

22 h Nau B1, Roca Umbert

Concert del grup Mishima

DIUMENGE, 19

11.30 h Plaça de la Porxada

73è Concurs de colles sardanistes
12 h Plaça Maluquer i Salvador

Dansa Metropolitana. Espectacle Via 

Faunal, a càrrec de Pol Jiménez
18 h Teatre Auditori de Granollers

Dansa. Espectacle Marúnica

DILLUNS, 20

16.30 h Residència Adolfo Montañá

Concert. Música a l'hospital

17 h Parròquia de Sant Esteve

Taller. Masterclass d'orgue
19.30 h Casino Club de Ritme

Xerrada. El nou mapa geopolític global

DIMARTS, 21

18 h Equipament Juvenil Gra

Conferència dirigida a famílies. 
Sexualitat i pornografia: realitat i ficció
18 h Centre Cívic Nord

Xerrada. Atrapades en el temps

18.30 h Museu de Granollers

Estudi genealògic d'un arbre de família

19 h Llibreria La Gralla

Presentació del llibre Les nostres mares

19 h Cinema Edison

Cinema. Cicle Gaudí, Suro

DIMECRES, 22

17 h Servei Local de Català

Taller. Vine a jugar scrabble en català

19 h Biblioteca Can Pedrals

Debat. Literature and Critical Thinking

AGENDA

Exposicions
Museu de Granollers 

Tabula rasa. In illo tempore. Permanent
Granollers, el centre de la perifèria 
de B. Barris. Fins al 9 d'abril
L'infern de Dante. Fins al 30 d'abril
Museu de Ciències Naturals

Tu investigues! Permanent
(In)Visibles i (O)cultes. Fins al 9 d'abril
Centre Cultural de Bellavista

Temps i emocions. Vencem 

l'Alzheimer. Fins al 31 de març
Agrupació Excursionista 

Fotografies del 18è Concurs Fotogràfic 

La Muntanya. Fins al 21 d'abril
Ajuntament de Granollers

Esports a l'aire lliure. 

Fins al 14 de maig
Centre Cívic Nord

Els meus paisatges i altres temes

Fins al 24 de març

Bigues i Riells del Fai 

acollirà dissabte una 

nova edició de la Fira 

de l'Oli i el Pa Artesà.  

El mercat, que se 

celebra des de l'any 

2012, vol reivindicar la 

importància l'oli d'oliva 

a la comarca, en 

especial l'oli d'oliva 

vera, una varietat 

única de maduració 

tardana que produeix 

un oli verd intens amb 

aromes de menta i 

fulla. La fira té la intenció de promoure aquest producte local, oferir tastets d'oli i 

pa artesà, i així acostar aquests productes tradicionals a la ciutadania.

L'esdeveniment enguany començarà a les 10 h amb la inauguració i,  

seguidament, el Gremi d'Hoteleria del Vallès Oriental realitzarà una demostració 

de cuina en directe. Els assistents podran gaudir durant tot el dia de la venda 

d'oli d'oliva del Vallès i d'olis elaborats amb diferents varietats, de pa elaborat 

artesanalment i d'altres productes artesans, així com d'un esmorzar de forquilla i 

servei de bar. 

Coincidint amb la fira, es farà la presentació de l'Associació de Productors i 

Elaboradors d'Oli d'Oliva del Vallès, a les 10.30 h. Enguany, l'associació tindrà la 

seva pròpia parada i es presentarà com a plataforma per impulsar els productors 

i elaboradors d'oli de la varietat vera.

Al llarg de la jornada també s'oferirà un taller de pintura facial per als més  

petits, una xerrada d'elaboració de pa a càrrec de la productora Núria Morera i 

un taller familiar de tast d'olis. Entre les activitats també es troba Scape box:  

el joc de l'oli, un joc per descobrir les propietats de l'oli d'oliva, que estarà  

disponible durant tot el matí.

Finalment, es mostrarà una retrospectiva de la fira amb l'exposició fotogràfica 

Ofici, esforç i tradició. A banda de la jornada de dissabte, la fira també ha previst 

una programació addicional amb activitats gastronòmiques i altres tallers.

Arriba de nou la Fira de l'Oli 

i el Pa artesà a Bigues i Riells
fira de l'oli

Equipament Juvenil Gra

The Bones Notícies, de Marina Woolf
Fins al 31 de març
Biblioteca Roca Umbert

Una vida, dos mons. Exposició sobre 
Mercè Rodoreda. Fins al 31 de març
8a Mostra d'arquitectura del Vallès. 
Des de divendres i fins al 21 d'abril
Espai Gralla, llibreria La Gralla

Exposició de la il·lustradora Àfrica 
Fanlo. Fins al 10 d'abril

DIJOUS, 16

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Conferència. Espai Zero. Món laboral, 

recursos per després dels estudis

20 h Centre Cultural de Marata

Xerrada. Com podem prevenir plagues 

i malalties en un hort domèstic

DIVENDRES, 17

19 h Cafeteria de l'Espai Can Prat

Festa. Saint Patrick's Day

20 h Ateneu popular La Tintorera

Concert de música. Bo de sal

DISSABTE, 18

20 h Teatre Auditori de Bellavista

Teatre. La nit de Sant Joan

DIUMENGE, 19  

9 h Teatre Auditori de Bellavista

Festival del Dia del Pare

DIMARTS, 21 

18 h Biblioteca de Corró d’Avall

Espais de lectura. Brodats

21 h Nau de Can Ganduxer

Taller. Necessitats bàsiques dels infants

DIMECRES, 22

17 h Teatre Auditori de Bellavista

Presentació de la residència de Bellavista
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