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EN PORTADA

LA TÈRMICA  La instal·lació s'ha anat rehabilitant els darrers anys

"Volem fer un nou pas perquè 

la Tèrmica de Roca Umbert es-

devingui un referent nacional 

sobre el canvi energètic", va 

assegurar dilluns el director de 

Museu de la Ciència i la Tècnica 

de Catalunya (MNACTEC), Jaume 

Perarnau, després de signar amb 

l'alcaldessa de Granollers, Alba 

Barnusell, un acord de col·labo-

ració per avançar en el projecte 

museístic que singularitzi aquest 

patrimoni industrial.

De fet, la Tèrmica ja forma part 

des de 2016 del Sistema Territori-

al del MNACTEC, una xarxa de 26 

centres museístics i patrimonials 

que expliquen la industrialització 

a Catalunya, "un model que va 

desaparèixer els anys 80, però 

que permet entendre la societat 

del país", assegurava Perarnau, 

La Tèrmica serà l'espai referent al 
país per reflexionar sobre energia
L'Ajuntament i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya rubriquen 
un acord per impulsar el projecte museístic de Roca Umbert, endarrerit més d'un any

qui defensa la incidència social del 

patrimoni i la cultura.

Així, l'acord entre el MNACTEC 

i el consistori ha de permetre que 

Granollers sigui un municipi es-

pecialitzat en "la temàtica del 

canvi energètic, amb un museu 

amb una singularitat i que serà 

referent en el tema en l'àmbit 

nacional", insisteix.

En aquest sentit, Barnusell recor-

dava que la Tèrmica és un espai re-

presentatiu d'un tipus de producció 

energètica per a la fàbrica de Roca 

Umbert, però també amb excedents 

per a l'entorn. "Tenim les calde-

res, els generadors i els transfor-

madors en perfecte estat, i n'hi 

ha molt pocs al país", destacava 

l'alcaldessa, qui assegurava que el 

centre especialitzat "en la reflexió 
i el diàleg sobre l'energia tindrà 

una mirada de futur, i parlarà 

de producció d'energia neta i 
com ser líders en temes de des-

carbonització". "Aquest acord és 

un compromís amb la sensibilit-

zació i divulgació de l'eficiència 
energètica, no només a Grano-

llers, sinó a tot el país", concloïa.

Lluny de complir el calendari
Tot i aquesta aposta, tant l'Ajunta-

ment com el MNACTEC reconeixi-

en que el calendari previst inicial-

ment no només no s'ha complert, 

sinó que té un endarreriment 

d'aproximadament un any. D'una 

banda, Perarnau ho atribueix "a 

la manca de pressupost del Go-

vern i a dinàmiques pròpies del 

Museu",  explicava que el projecte 

de Roca Umbert està vinculat al 

desmantellament i actualització 

de l'exposició Enérgeia de Terras-

sa, "una mostra molt ambiciosa 

de 3.000 metres quadrats, però 

que es queda als anys 80". "A 

mesura que es desmunti aques-

ta exposició s'anirà valorant 
quins elements es traslladen 

a Granollers, on hi haurà dues 

o tres exposicions d'un volum 

més petit i assumible", deia el 

director del MNACTEC.

D'altra banda, l'Ajuntament re-

coneix que l'increment de costos de les matèries primeres i les difi-
cultats en les licitacions dels con-

tractes també han endarrerit les 

intervencions previstes i subvenci-

onades pels fons Feder –atorgades 

el 2019 i que també van incloure la 

rehabilitació de les xemeneies in-

dustrials històriques de la ciutat–, que finalitzen aquest any. Així, Bar-

nusell assegurava que abans d'aca-

bar aquest 2023 la Tèrmica i el 

conjunt de Roca Umbert ja tindrà 

uns nous circuits museïtzats.

Les inversions 
Durant els anys 2020 i 2021 s’han 

invertit 870.000 euros dels fons 

Feder i l’Ajuntament ha aportat 

150.000 euros més per recuperar 

la Tèrmica –on s'ha instal·lat un 

ascensor–, el Refrescador –connec-

tat amb una passera– i altres actu-

acions al recinte de Roca Umbert i 

en diversos punts emblemàtics del 

patrimoni industrial de la ciutat. 

Ha faltat culminar el projecte amb 

la nova proposta museística per a 

la Tèrmica i el conjunt de Roca Um-

bert, que en un primer moment es 

va preveure posar en funcionament a finals de 2022. Això permetrà 
transformar Roca Umbert en un 

centre d'interpretació i espai au-

diovisual amb l'energia com a eix 

temàtic. La idea és oferir una visita 

immersiva a l'antiga fàbrica amb la 

Tèrmica com a centre d'interpreta-

ció amb un espai audiovisual, map-

pings a les parets interiors i exte-

riors, la millora dels espais exteriors 

i acollir exposicions sobre energia. 

De moment, la contractació per a la 

instal·lació de mòduls prefabricats 

per crear l'espai museístic a l'exte-

rior de la Tèrmica està a punt d'ad-

judicar-se, després que la primera 

licitació quedés deserta. i m.eras

Adjudicacions

Es pretén que Roca Umbert sigui també 

un punt de partida a un itinerari de mu-

ralisme i art urbà al conjunt de la ciutat. 

De fet, aquesta setmana l'Ajuntament, en 

el marc del programa Feder, ha adjudi-

cat el contracte per al disseny d'accions 

i activitats vinculades a aquestes inter-

vencions a la Fundació Contorno Urbano, 

amb un pressupost de 50.820 euros. 

IMPULS TAMBÉ ALS 
MURALS I L'ART URBÀ

m.e.arxiu

ACORD  Jaume Perarnau va ser a Granollers per signar el conveni
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L'ONCE reparteix 400.000 eurosAgustí Corominas estrena 'Alter Nativas' a Madrid
El cupó extra del Dia del Pare de l'ONCE

ha repartit a Granollers 400.000 euros. Gerard

Carrasco, del punt de venda del número 2 del 

carrer Sastre va vendre 10 cupons premiats,

que han suposat aquests 400.000 euros.

El granollerí Agustí Corominas estrenarà dissabte a La Casa

Encendida de Madrid el documental Alter Nativas, que ha dirigit 

conjuntament amb Juan del Río. El treball, que aporta propostes 

per a la transició ecosocial a l'Estat, es podrà veure a Granollers

el 25 d'abril (19 h) al cinema Edison.

SOCIETAT

Fa un any que les obres de refor-

ma de les antigues piscines co-

bertes municipals estan aturades 

després que l'empresa Abolafio 

hi renunciés per problemes eco-

nòmics poc després d'haver dut 

a terme només les tasques d'en-

derroc. Ara, el nou concurs per 

adjudicar els treballs està a punt 

de resoldre's. S'hi han presentat 

sis empreses i Contratas Vilor és la 

que ha obtingut més puntuació en 

la valoració per a la contractació, 

tot i no ser l'oferta més econòmica. 

El consistori, però, no es vol tornar 

a enganxar els dits. De fet, una de 

les empreses presentades ha estat 

desestimada per baixa temerària.

Així, el servei tècnic municipal 

proposa adjudicar l'obra a la va-

lenciana Contratas Vilor SL, amb 

un termini d'execució de 15 mesos 

i un pressupost de 4.805.690 eu-

ros –5.814.885 amb l'IVA inclòs–, 

una xifra lleugerament inferior a la 

proposta de licitació, que era molt 

més elevada que la del concurs 

per al qual s'havia atorgat l'obra a 

Abolafio, qui alhora havia presen-

tat una oferta un 10% inferior a la 

licitació inicial. De fet, Abolafio i 

l'Ajuntament van resoldre el con-

arxiu

EQUIPAMENTS  HA ESTAT L'EMPRESA MÉS BEN VALORADA EN EL CONCURS PÚBLIC

Contratas Vilor reprendrà  
les obres de les piscines a  
les quals Abolafio va renunciar 

PISCINES  Les obres de rehabilitació fa un any que estan aturades

L'Ajuntament va aprovar la setma-

na passada el projecte de recon-

versió energètica de l'enllumenat 

del camp de futbol del carrer Giro-

na i de l'edifici municipal de Sant 

Josep. El canvi del sistema d'il·lu-

minació per un de més sostenible 

en tots dos equipaments suposarà 

un estalvi en la despesa energètica 

i permetrà la millora del control de 

la intensitat i de les zones il·lumi-

nades. Es tracta d'una de les me-

sures previstes en el Pla d'Estalvi i 

Eficiència Energètica que l'Ajunta-

ment de Granollers va presentar fa 

unes setmanes. 

La reconversió energètica de 

l'enllumenat de les torres del camp 

de futbol del carrer Girona preveu 

reduir la potència total de 60 kW a 

44 kW i obtenir un nivell d'il·lumi-

nació molt superior a l'actual, que 

passarà de 300 a 500 luxs, tal com 

marca l'actual normativa d'enllu-

menat dels equipaments espor-

tius. D'aquesta manera, s'aconse-

gueix una millora substancial de la 

il·luminació alhora que es reduei-

xen el consum i costos energètics. 

Així mateix, el nou enllumenat led 

permetrà adaptar la intensitat de 

la il·luminació a les necessitats.

Pel que fa a l'equipament de 

Sant Josep, el canvi a led perme-

trà reduir la potència instal·lada 

de 33,2 kW a 15,2 kW, un estalvi 

de més del 50%. A més, el nou 

enllumenat disposarà de més au-

tonomia per zones, que permetrà 

encendre només l'enllumenat que 

sigui necessari.

El preu de licitació del canvi 

de l'enllumenat a l'equipament 

de Sant Josep sés d'uns 100.000 

euros, mentre que la reconversió 

energètica de les lluminàries del 

camp de futbol té un preu de lici-

tació al voltant dels 180.000.  

ESTALVI ENERGÈTIC  TAMBÉ CANVIS A L'EDIFICI DE L'OAC

A punt el projecte per fer més 

eficient l'enllumenat del camp 

de futbol del carrer Girona

tracte de mutu acord l'any passat 

per l'increment de les matèries 

primeres i poc després la firma en-

trava en concurs de creditors.

El cost de les noves piscines co-

bertes, doncs, ha passat de voltar 

els 4 milions a apropar-se als 6. 

L'obra inclou la substitució dels 

vasos de les piscines que tenien 

moltes filtracions i deficiències, i 

també la construcció del nucli de 

comunicacions oest –amb recor-

reguts diferenciats i ascensor– i 

el mòdul de vestidors. Aquesta 

reforma és clau per al projecte de 

futur de l'equipament, que arros-

sega molts problemes de costos 

de subministraments.

Entre altres treballs, Contratas 

Vilor ha executat les obres de l'as-

censor de tres parades a l'avin-

guda de Vallcarca de Barcelona, 

nombrosos treballs a aeroports 

per AENA i, com a més similars, 

l'obra de substitució de la imper-

meabilització del vas de la piscina 

coberta de la Universitat Politèc-

nica de València.  m.e.

Del 3 de febrer al 3 de març, cinc 

equipaments municipals de Gra-

nollers han participat en la vui-

tena edició de la Marató RE-M de 

l'Energia, una campanya de sensi-

bilització i de bones pràctiques en 

l'ús i el consum eficient d'energia, 

que té la voluntat afegida de des-

tinar l'estalvi econòmic aconseguit 

a actuacions per lluitar contra la 

pobresa energètica i l'emergèn-

cia climàtica. Gràcies a les accions 

empreses, s'ha aconseguit estalvi-

ar 1.856 euros en les factures de 

subministraments i reduir en 2,2 

tones les emissions de CO2eq.

Els equipaments participants 

han estat l'edifici institucional de 

la Porxada, les oficines de l'OAC (c. 

Sant Josep, 7), la comissaria de la 

Policia Local, l'edifici de Can Pun-

tes i les oficines dels serveis de 

Salut i Consum i Benestar Social (c. 

Portalet, 4). 

La marató a 5 espais ha reduït 

en 1.856 € la factura mensual

Tall a l'R3 per obres a la Garriga
Arran de la construcció d'un pas inferior a la línia R3 a la Garriga, que exe-

cuta Adif en el marc de les obres de desdoblament de la línia ferroviària, 

aquest cap de setmana es produirà un tall de la circulació de trens entre 

les Franqueses i Centelles durant el cap de setmana. Per garantir la mo-

bilitat dels passatgers, Renfe ha reprogramat el seu servei de manera que 

entre l'Hospitalet i les Franqueses hi haurà una oferta de dos trens cada 

hora per sentit i entre les Franqueses i Centelles s'habilitarà transport 

alternatiu per carretera. Alhora, entre divendres a les 22 h i dilluns a les 

12 h, part de l'estacionament de l'estació de Corró d'Avall queda reservat 

als autobusos que fan el servei alternatiu per carretera de la línia R3. 

L'Associació per a la Promoció 

del Transport Públic (PTP) ha fet 

arribar als partits que es presen-

taran a les eleccions municipals a 

Granollers un seguit de propostes 

i estratègies de mobilitat per mi-

llorar la qualitat de vida, el medi 

ambient i les oportunitats de la 

ciutadania. Les propostes tenen 

per objectiu millorar aspectes 

com l'accessibilitat, la seguretat, 

l'eficiència de la mobilitat i la 

qualitat de l'aire, entre d'altres. 

En aquest sentit, demanen, per 

exemple, potenciar la Regidoria 

de mobilitat dotant-la de més re-

cursos, tant econòmics com de 

personal, per garantir el compli-

ment del Pla de Mobilitat Urbana 

i el Pla de Mobilitat Elèctrica, fer 

seguiment del Pla de Mobilitat 

2018-2024 i començar a preparar 

el del període 2025-2031.

També proposa eliminar barre-

res arquitectòniques amb la cre-

ació de xarxes d'itineraris sense 

barreres per a vianants, incremen-

tant les zones de vianants als bar-

ris, adaptant les parades d'autobús, 

senyalitzant i elevant els passos de 

MEDI AMBIENT  L'ENTITAT PER A LA PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC POSA DEURES ALS PARTITS

La PTP reclama més recursos 

per complir el pla de mobilitat

vianants i millorant la il·luminació.

A més, apunta que caldria re-

forçar les rutes escolars segures; 

intentar que a tots els polígons de 

la ciutat es facin plans de mobili-

tat i d'accés al polígon i que hi hagi 

transport públic específic d'accés 

als polígons; assegurar l'accés als 

centres d'activitat econòmica a peu 

i amb bicicleta; preparar la ciutat 

perquè tothom pugui utilitzar la 

bicicleta amb una xarxa i aparca-

ments segurs; habilitar i senyalit-

zar camins a peu entre municipis; i 

aconseguir que el transport públic 

generi confiança. L'associació tam-

bé reclama aparcaments dissuasius 

a l'entrada del nucli urbà ben ser-

vits per bus, aparcaments suficients 

a les estacions ferroviàries.  x.l.
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Les dones dediquen el doble de 

temps que els homes a fer feines 

reproductives, és a dir, feines de 

cures i de la llar no remunerades. 

Aquesta és la principal conclusió 

de l'enquesta que, amb motiu del 

8-M, ha promogut les darreres set-

manes la xarxa de centres cívics 

i el servei d'Igualtat de l'Ajunta-

ment per conèixer a què dediquen 

el teu temps els homes i les dones 

de Granollers, i poder analitzar-ho 

en clau de gènere. 

Per presentar les conclusions 

de l'enquesta i reflexionar sobre 

la relació entre el temps, la vida 

quotidiana i les desigualtats entre 

homes i dones, dimarts va tenir 

lloc al Centre Cívic Nord la xerrada 

Atrapades en el temps, a càrrec de 

Mireia Duran i Sílvia Carrillo, soci-

òlogues especialitzades en gènere i 

desigualtats socials de Quotidiana 

Cooperativa, a la qual van assistir 

una cinquantena de persones.

els homes en fan dues de treball 

reproductiu, mentre que les dones 

destinen quatre hores al treball re-

productiu i dues al productiu. "Les 

dones acaben fent una hora més 

de feina que els homes, i la ma-

joria és de caràcter domèstic i 

de cures", assenyalaven. "Aquí és 

on hi ha la desigualtat de gènere, 

perquè el fet que les dones esti-

guin més vinculades al treball 

domèstic fa que tinguin menys 

presència en treball remunerat 

o pitjors condicions".

Tot plegat coincideix també amb 

l'enquesta dels usos del temps a es-

cala catalana i sobre el repartiment 

del treball domèstic entre els joves, 

que identifiquen un repartiment 

més equilibrat del temps fins que 

arriben les criatures. Segons les da-

des de l'enquesta, "quan hi ha fills 

en una parella, continua sent la 

dona qui assumeix la major part 

de feines domèstiques".  x.l.

Duran i Carrillo explicaven que 

a nivell de treball remunerat no hi 

ha gaires diferències entre homes i 

dones, però sí que n'hi ha en el tre-

ball domèstic i de cures, que acos-

tuma a ser no remunerat. "Cuinar, 

comprar, netejar i tenir cura 

de les criatures continuen sent 

tasques sobretot femenines", 

subratllaven les ponents, "i els ho-

mes solen assumir tasques de 

gestió o reparació de la llar, molt 

més puntuals i sense el pes quo-

tidià que tenen les altres".

Tot i que la mostra potser no 

és del tot representativa, perquè 

les persones que han contestat 

són majoritàriament d'un perfil 

concret, "sí que confirmen una 

tendència molt arrelada i que 

encara es manté en els països 

occidentals", alertaven les dues 

sociòlogues.

La proporció és que per cada tres 

hores de treball productiu que fan 

8-M  REFLEXIÓ DEL SERVEI D'IGUALTAT I ELS CENTRES CÍVICS SOBRE LA BRETXA DE GÈNERE

Les dones assumeixen 
el doble de temps per a 
les cures que els homes

Segons una enquesta sobre 

els usos del temps, "cuinar, 

netejar o comprar continuen 

sent feines femenines"

L'any passat, 1.014 veïns i veïnes 

del Vallès Oriental es van adreçar 

al Síndic de Greuges per presentar 

una queixa (563) o fer una consul-

ta (650), de manera que la institu-

ció va registrar 1.213 actuacions, 

comptant els expedients acumu-

lats. Això són 24 actuacions menys 

a la comarca que l'any anterior. 

De les queixes i consultes pre-

sentades per veïns del Vallès Ori-

ental, més d'un terç (441) feien 

referència a polítiques socials 

(discriminació, educació, infància i 

adolescència, salut, serveis socials, 

treball i pensions); 235 feien refe-

rència a consum; 213 a polítiques 

territorials; 200 a administració 

pública i tributs; 65 a seguretat 

ciutadana i justícia i 7 a llengua i 

cultura, entre d'altres. Per muni-

cipis, Granollers va ser el segon 

municipi de la comarca amb més 

activitat, només per darrere de 

Sant Celoni, amb 80 queixes i 116 

consultes, seguit de les Franque-

ses, amb 27 queixes i 29 consultes. 

Una de les queixes avalades pel 

Síndic, per exemple, demanava a 

l'Ajuntament de Granollers anul-

lar un recàrrec per l'IBI i la taxa 

de clavegueram perquè no va ser 

atesa la domiciliació bancària. 

L'Ajuntament, però, no accepta-

va el suggeriment de la institució 

i considerava que totes les seves 

actuacions en relació amb aquest 

cas s'ajustaven a dret.

Al conjunt de Catalunya, l'any 

passat es van iniciar més de 23.000 

actuacions entre queixes, consul-

tes i actuacions d'ofici, de les quals 

el 45% estan relacionades amb 

vulneracions de drets de l'àmbit 

social. El nombre de queixes va 

tornar a xifres anteriors a la pan-

dèmia, però el total de consultes 

continua creixent força, seguint la 

tendència dels darrers anys.  x.l.

ADMINISTRACIÓ  REBUDES 80 QUEIXES DE VEÏNS DE LA CIUTAT

Les queixes granollerines

al Síndic de Greuges, a l'alça

Un terç feien referència

a discriminació,

educació, infància, salut,

serveis socials i treball
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La nova rotonda d'accés a l'Hospi-

tal de Granollers, a la cruïlla dels 

carrers Francesc Ribas i Joan Llu-

ís Vives, ja està en funcionament  

–després d'una primera fase en 

què només es podia circular per 

un dels costats–. El nou accés des 

de la carretera de Cardedeu ja 

està pavimentat i senyalitzat i, per 

enllestir l'obra, només falta l'en-

jardinat de l'interior de la roton-

da. Això sí, ja està totalment ober-

ta al trànsit. Aquesta rotonda és 

part de l'obra d'urbanització dels 

vials per connectar el carrer Fran-

cesc Ribas amb els aparcaments 

de l'Hospital, que forma part del 

futur nou sector urbanitzable W 

de Torre Pinós.  

Al desembre de l'any passat, el 

doctor Rafael Lledó anunciava la 

voluntat de deixar l'Hospital Ge-

neral de Granollers, després de 

21 anys com a director gerent de 

la Fundació Privada Hospital Asil 

i "un cop acabi el desplegament 

estructural i de personal aquest 

2023 i coincidint amb la finalit-

zació del Pla Estratègic vigent", 

de manera que s'apuntava que la 

decisió es faria efectiva a finals 

d'any, un cop enllestit el nou cen-

tre de radioteràpia. La setmana 

passada, però, ja es filtrava el seu 

nou destí: l'Hospital de Mataró. I 

dimarts, després de comunicar-ho 

als caps d'àrea del centre diven-

dres, el mateix Lledó confirma-

va a Som que l'11 d'abril deixarà 

d'ocupar el càrrec a Granollers.

Lledó va incorporar-se a la di-

recció de l'Hospital el 2002, i ha 

estat el professional que ha estat 

més anys gerent d'un hospital ca-

talà. Ara s'incorporarà a un centre 

de dimensions similars al grano-

llerí, destaca Lledó, qui assegu-

ra que era la seva voluntat, tot i 

reconèixer que marxa amb pena 

després de tants anys.

Nascut a Granollers, Rafael Lledó 

Rodríguez es va llicenciar en Medi-

cina el 1990, i el 1991 es va diplo-

mar en gestió hospitalària a Esade. 

El 2001 es va doctorar cum laude 

en Salut Pública i el 2003 va obtenir 

el màster en economia de la salut i 

gestió sanitària de la UPF. Va iniciar 

la seva carrera professional a l'Hos-

pital Clínic de Barcelona, on el 1998 

es va convertir en adjunt al director 

mèdic i responsable de la unitat de 

coordinació assistencial. L'abril de 

2002 va accedir a la direcció gene-

ral de l'hospital granollerí, en un 

procés de concurs públic al qual 

també es va presentar l'actual con-

seller de Salut, el també granollerí 

Manel Balcells.

Més de dues dècades més tard 

la Fundació Hospital Asil de Gra-

nollers ha hagut de convocar un 

nou concurs públic, que es va 

tancar dimecres passat. Ara el 

patronat té sobre la taula les can-

didatures per donar el vistiplau a 

la persona que serà la successora 

de Lledó en aquesta nova etapa de 

l'Hospital granollerí, poques set-

manes després de la inauguració 

de l'ampliació.  m.e.

El doctor Lledó dirà 
adeu per Setmana Santa

xavier solanas

SALUT  A LA CRUÏLLA DELS CARRERS FRANCESC RIBAS I JOAN LLUÍS VIVES SALUT  EL PATRONAT TÉ LES CANDIDATURES A SUBSTITUIR-LO

Enllestida la nova rotonda 
d'accés a l'Hospital ampliat

GAIREBÉ A PUNT  Oberta al trànsit, només falta l'enjardinat

JORNADA CIENTÍFICA DEL CENTENARI
n Els actes del centenari de l'edifici històric modernista de l'Hospital continuaran 
 aquest divendres amb una activitat adreçada als professionals sanitaris del 
centre. Es tracta de la jornada científica Passat, present i futur de l'atenció 

sanitària a Granollers, que tindrà lloc a l'Edifici del Coneixement, i que l'obriran 
el director Rafael Lledó i la presidenta del Patronat i alcaldessa de Granollers, 
Alba Barnusell. La conferència inaugural anirà a càrrec de la historiadora Carme 
Barbany i la doctora en Farmàcia Maria Sagalés, que parlaran del passat sanitari 
de l'Hospital, en una xerrada moderada pel director general adjunt, Andreu Alou. 
Seguidament, la doctora i directora de l'Institut Borja de Bioètica, Montserrat  
Esquerda, oferirà la conferència Atenció i tecnologia sanitàries de futur i  

humanisme. Després d'esmorzar, hi haurà dues taules rodones sobre els canvis 
del centre aquest 2023 i el futur de l'atenció sanitària. 

Serveis Funeraris Cabré Junqueras 

i la Fundació Privada Hospital Asil 

de Granollers han renovat el conve-

ni de col·laboració per implementar 

accions de suport a l'activitat assis-

tencial per als pacients de l'Hos-

pital. Enguany, ambdues entitats 

treballaran en una nova iniciativa, 

el suport i l'acompanyament a pa-

cients i familiars en els diferents 

processos de dol, que se suma a la 

musicoteràpia, una activitat que ja 

s'estava organitzant anys anteriors. 

La nova iniciativa es desenvoluparà 

mitjançant materials informatius 

per a pacients i familiars que es 

distribuiran pel recinte sanitari, i 

comptarà amb xerrades d'especia-

listes en gestió de la pèrdua.  

Acompanyament 

en els processos 

de dol de pacients

Pintura per agrair les cures en Covid

José Luís Sánchez Cruz, apassionat de la pintura i els cavalls, és un dels 
pacients que van patir la fase més dura de la pandèmia a l'Hospital de 
Granollers –va ser més de 80 dies a l'UCI– i ara conviu amb les seqüeles 
de la malaltia. Per agrair l'esforç i les cures de tot l'equip assistencial que 
li va salvar la vida, aquesta setmana els ha regalat un quadre.

hospital
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El xef del restaurant granollerí El 

Jardí de Can Figueres, Sergi Mar-

tínez, s'ha endut de la competició 

mundial de cuina una medalla de 

plata com a integrant de la selecció 

espanyola de cuina, que es troba en 

el cinquè lloc del rànquing interna-

cional, "després dels nòrdics i els 

asiàtics", destacava el reconegut 

cuiner establert a Granollers.

Martínez fa anys que s'ha anat 

fent un nom a la cuina estatal i 

internacional, primer com a mul-

tipremiat al Concurs Nacional de 

Pintxos i Tapes Ciutat de Vallado-

lid, on va participar en sis edici-

ons "sempre fent d'ambaixador 

de Granollers", assegura el xef.

Gràcies a aquest èxit al certa-

men castellà, la selecció espanyo-

la de cuina es va fixar en ell i el fa 

fitxar per a l'equip de competició 

amb el qual ara s'ha proclamat 

subcampió del món. De fet, el xef 

granollerí també s'ha integrat a 

l'estructura de la Selecció Espa-

nyola de Cuina Professional, de la 

El programa El món a RAC1, que 

presenta el periodista Jordi Basté, 

s'emetrà divendres des de la sala 

Tarafa de Granollers. Serà un dels 

programes especials que l'emis-

sora emet periòdicament des de 

diversos indrets de Catalunya. En 

aquesta ocasió, entre d'altres, hi 

participarà el reconegut cuiner 

Fermí Puig, fill de la ciutat.

El programa s'emetrà de 8 a 12 

h, tot i que les portes de la Sala 

Tarafa –des d'on es farà el progra-

ma– obriran a partir de les 9 h per 

qui vulgui assistir-hi de públic. 

"El primer que arriba, el pri-

mer que seu", alerta el programa 

en la seva promoció. 

Jordi Basté farà 'El món 

a RAC1' des de la Tarafa

m.e.

DIVULGACIÓ  L'AJUNTAMENT LI VA FER UNA RECEPCIÓ OFICIAL DIMARTS ARRAN DEL PREMI COMUNICACIÓ  EL CANAL EMETRÀ EN ALTA DEFINICIÓ A L'ABRIL

El xef Sergi Martínez obté la 

plata mundial amb la Selecció

RECEPCIÓ A SERGI MARTÍNEZ

qual ara n'és vicepresident.

La selecció estatal va aconse-

guir aquest segon lloc a Luxem-

burg i prèviament també havia 

pujat al pòdium de la cuina in-

ternacional a la ciutat italiana de 

Rimini. Aquestes classificacions 

"ens permeten tenir ajudes que 

són necessàries perquè cada 

cop que marxem a competir 

deixem el nostre negoci", expli-

ca Sergi Martínez, qui assimila els 

mundials de cuina amb els espor-

tius; "és important que l'equip 

tingui finançament", assegura, i 

recorda que al capdavant hi ha els 

països que han apostat per la seva 

selecció.

Dimarts, l'Ajuntament de Gra-

nollers li va fer una recepció a la 

sala de govern per reconèixer els 

seus mèrits. L'alcaldessa, Alba 

Barnusell, va obsequiar-lo amb 

una litografia de Joan Fontcuber-

ta, que retrata la plaça Maluquer 

en dia de mercat, "un dia vincu-

lat a la cuina", deia. De fet, Mar-

tínez dedicava la medalla també 

als proveïdors, "als agricultors i 

ramaders que ens garanteixen 

bon producte", i recordava que 

ell sempre porta "producte cata-

là" a les competicions d'arreu del 

món.  m.eras

Vallès Oriental Televisió ha es-

trenat nou web –votv.cat–, que 

vol potenciar l'actualitat, amb 

un accés immediat a les últimes 

notícies. Uns continguts que s'ac-

tualitzen diàriament per estar al 

dia d'allò de tot allò que s'explica 

a l'Infovallès, classificat per mu-

nicipis. De la mateixa manera, es 

poden filtrar les notícies per sec-

cions de l'Infovallès, per la qual 

cosa el contingut al qual s'acce-

deix sigui del màxim interès. A 

més, també es pot accedir als In-

fovallès que s'emeten cada dia, les 

seccions d'esports, el recull de La 

Setmana, les entrevistes del Bus-

quem respostes, El Perfil, la Male-

ta cultural, el Via15 o l'EcoEspai.

A més, través del web es pot ac-

cedir a l'OTT de les televisions de 

proximitat, la Xarxa+, on també es 

pot seguir el senyal en directe de 

VOTV. D'altra banda, a partir del 

18 d'abril VOTV emetrà en alta 

definició.  

VOTV renova el seu web 

per fer-lo més informatiu
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L’expert respon

Expedient previ: 
més garanties 
pels acomiadaments?
Els tribunals de l’Estat acu-
deixen sovint a la normativa 
internacional subscrita per 
Espanya per dictar sentèn-
cies que expandeixen els lí-
mits de la nostra legislació i 
sovint resulten innovadores. 
Una de les darreres que cre-
iem interessant comentar ha 
estat la dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de les 
Balears (TSJB) que, apel·lant 
al Conveni 158 de l’Organit-
zació Internacional dels Tre-
balladors (OIT), posa sobre la 
taula una sentència pionera 
que podria arribar a tenir 
gran transcendència si el Tri-
bunal Suprem acaba acollint 
els seus raonaments. 

La sentència en qüestió de-
clara com a improcedent 
l’acomiadament disciplina-
ri d’un treballador perquè 
segons el seu criteri, inde-
pendentment dels fets que 
motivessin l’acomiadament, 
aquest es va fer sense unes 
garanties que reconeix el 
Conveni 158 de la OIT: l’ober-
tura d’un expedient previ i 
un tràmit d’audiència que 
permet a la persona treballa-
dora la possibilitat de defen-
sar-se dels càrrecs formulats 
contra ell.

De fet, l’obligació d’audièn-
cia prèvia a la persona tre-
balladora com a requisit per 
validar un acomiadament 
per causa disciplinària està 
contemplada al nostre or-
denament laboral, però res-
tringida a uns pocs supòsits. 
Concretament, la legislació 
nacional només considera 
d’aplicació aquest expedient 
disciplinari previ quan així ho 
estipuli el conveni col·lectiu  
(cosa poc habitual) o quan 
l’extinció afecti el personal 
funcionari i laboral de les ad-
ministracions públiques i els 
representants legals, sindi-
cals i en matèria de preven-
ció dels treballadors/es. En la 
sentència comentada, el pre-
cepte no era aplicable. 

Tot i això, el TSJB argumenta 
que la normativa nacional 
incompleix amb el contingut 
del Conveni 158 de l’OIT, re-
latiu “a la finalització del con-
tracte de treball” i ratificat 
per Espanya l’any 1985. 

Dret de defensa 
i possible ampliació 
del marc de garanties
L’article 7 de l’esmentat Con-
veni 158 indica que «No s’ha 
de donar per acabada la rela-
ció de treball d’un treballador 
per motius relacionats amb 
la conducta o el rendiment 
abans que se li hagi ofert la 
possibilitat de defensar-se 
dels càrrecs formulats con-
tra ell, llevat que no es pugui 
demanar raonablement a 
l’ocupador que li concedeixi 
aquesta possibilitat”. Segons 
el TSJB, la legislació laboral 
espanyola no recull aquest 
principi protector relacionat 
amb el dret de defensa que 
emana del Conveni 158 que, 
pel fet d’estar ratificat per 
Espanya, és aplicable direc-
tament per part dels tribu-
nals. I sent així, com que no 
s’ha donat oportunitat al tre-
ballador de respondre a les 
acusacions abocades sobre 
ell que van motivar la pèrdua 
del lloc de treball, l’acomia-
dament s’ha de considerar 
improcedent.

La sentència del TSJB pot ar-
ribar a tenir enorme trans-
cendència en funció de com 
siguin acollits els seus argu-
ments per part de la resta 
de tribunals i, molt especial-
ment, pel Tribunal Suprem, 
que haurà de ratificar o re-
vocar la decisió del tribunal 
balear. Una sentència que 
suposa un enfortiment del 
marc protector que empara 
treballadors/es davant l’aco-
miadament, però caldrà veu-
re com s’estén a la resta de 
tribunals sense que hi hagi 
jurisprudència fins ara que 
n’avali l’exigència.

També ens podeu trobar a: MOLLET DEL VALLÈS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Pl. Josep Ma. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel. 93 870 87 42

GRANOLLERS

www.cronda.coop

Aquest mes de març s'ha donat 

per finalitzada la primera fase 

d'ampliació del cementiri muni-

cipal de Corró d'Avall i ja ha que-

dat a disposició de l'Ajuntament 

perquè se'n pugui fer ús. Els tre-

balls d'ampliació, que s'han fet 

a la banda sud de l'equipament, 

van començar l'estiu passat. S'han 

construït 284 nínxols nous, 40 co-

lumbaris i 4 nínxols per a fossa co-

muna en un espai de 671 metres 

quadrats. 

Els blocs de nínxols i els colum-

baris s'han construït amb un siste-

ma industrialitzat de peces de for-

migó armat. Els nínxols s'han fet 

a partir de mòduls en forma d'U 

tapats amb lloses prefabricades 

de formigó amb una alçada de 4 

nínxols. Les dimensions mínimes 

internes són de 0,90 metres d'am-

ple, 0,75 metres d'alçada i 2,60 

metres de fondària.

La segona fase, encara sense 

data d'inici, construirà 256 nín-

xols i 40 columbaris més, i afegirà 

443 metres quadrats a l'equipa-

ment. L'ampliació del cementiri 

de Corró d'Avall també inclou la 

creació d'un espai de memòria 

per a les famílies que han patit 

una mort perinatal, gestacional o 

neonatal, que fins ara no existia 

d'iniciar-se, a les Franqueses hi 

havia un total de 1.694 nínxols, 

40 columbaris i 4 panteons, dels 

quals l'Ajuntament gestiona i 

manté tots els columbaris i pan-

teons, així com 1.470 nínxols –la 

resta, 224, depenen de la parrò-

quia de Llerona–.

Segons dades de l'Ajuntament, 

aleshores hi havia una vuitantena 

de nínxols i una vintena de co-

lumbaris buits, de manera que hi 

havia espais disponibles per a un 

any i mig, ja que a les Franqueses 

moren cada any una mitjana de 

119 persones. X.L.

al municipi, i que pretén donar un 

espai per al record per a aquestes 

morts prematures. Un cop finalit-

zada tota l'ampliació, el cementiri 

ocuparà un espai de 3.430 metres 

quadrats. Tindrà accessos interi-

ors per comunicar les diferents 

parts del cementiri i també entra-

des independents des de l'exte-

rior per a cadascun dels espais de 

l'equipament. Tot plegat suposarà 

una inversió de 346.453 euros.

Nínxols disponibles
El gener de l'any passat, amb 

aquestes obres encara pendents 

X.L.

EQUIPAMENTS S'HA AMPLIAT LA INSTAL·LACIÓ I S'HAN CONSTRUÏT 284 NÍNXOLS I 40 COLUMBARIS

Acaba la primera fase per 

ampliar el cementiri de Corró

MÉS ESPAI  L'equipament s'ampliarà encara més amb una segona fase d'obres

Les Franqueses té obert el termini 

per demanar ajuts econòmics per 

a les activitats d'estiu, l'escolarit-

zació i les activitats extraescolars 

per aquest estiu i el curs que ve. 

Aquests ajuts són per a la realitza-

ció del casal d'estiu del 2023 i per 

adquirir llibres i material educa-

tiu; sortides, material escolar i ac-

tivitats de lleure, esportives soci-

als i culturals del curs 2023-2024.

Per a les activitats d'estiu, l'ajut 

es concedeix per la participació a 

una activitat municipal i pública. 

El poden sol·licitar les famílies 

amb infants o joves de 3 a 18 anys 

empadronats al municipi i en situ-

ació socioeconòmica desfavorable 

segons els criteris del reglament 

corresponent. 

Els ajuts a l'educació escolar do-

nen suport a la compra dels llibres 

i el material escolar necessari per 

al curs de l'alumne. Els poden sol-

licitar els alumnes empadronats al 

municipi i matriculats en escoles 

públiques el curs 2023-2024. Les 

famílies han de justificar la seva 

situació socioeconòmica, i per re-

bre l'ajut cal ajustar-se als criteris 

marcats per l'Ajuntament.

Finalment, pel que fa a les ac-

tivitats extraescolars, els ajuts es 

destinen a una única activitat per 

infant, que ha de ser municipal i 

pública. El tràmit s'adreça a les 

famílies amb infants i joves de 3 a 

18 anys que justifiquin la situació 

socioeconòmica i que s'ajustin als 

criteris de la normativa municipal 

corresponent. 

L'acceptació o denegació de la 

beca no assegura plaça a l'activi-

tat, i qui la sol·liciti ha de fer els 

tràmits oportuns per fer la preins-

cripció a l'activitat. Els ajuts es po-

den demanar a al servei d'atenció 

a la ciutadania de l'Ajuntament, de 

manera telemàtica o presencial, 

fins al 26 de març. 

Ajuts per a activitats d'estiu, 

escolarització i extraescolars
Desenes de persones es van con-

centrar dijous davant l'Hospital de 

Mollet per reclamar que es repren-

gués la recerca de José Antonio 

Martínez, el veí de les Franqueses 

de 45 anys i treballador de l'Hos-

pital de Mollet que va desaparèixer 

a la serra de Béjar, a Salamanca, el 

29 de desembre, quan va anar a fer 

una ruta de muntanya. Les autori-

tats de Castella i Lleó van suspen-

dre l'operatiu de rescat el 15 de 

gener per les condicions meteoro-

lògiques adverses que hi havia a la 

zona i des d'aleshores no s'havia re-

près. La família, els amics i els com-

panys del José Antonio han estat 

exigint a les autoritats competents 

que reiniciïn la cerca i que "no pa-

rin fins que el trobin". Justament, 

aquest dimecres, el Grup de Rescat 

Especial d'Intervenció a la Mun-

tanya (GREIM) de la Guàrdia Civil 

anunciava que reprenia les tasques 

de recerca a la Serra de Béjar. 

"Que no parin
de buscar el Jose 
fins que el trobin"
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ERC i Les Franqueses Imagina (LFI) 
van presentar dissabte la seva can-
didatura conjunta a les eleccions 
municipals del maig. A més de la 
cap de llista, Imma Ortega, van par-
ticipar-hi Èlia Montagud, número 
2 de la llista ERC-LFI; Mireia Mata, 
directora general d'Igualtat; Hèctor 
Sánchez, secretari general de Co-
munistes de Catalunya; Mercedes 
Vidal, coordinadora d'EUiA; i Joan 
Tardà, exdiputat d'ERC al Congrés 
dels Diputats. En la seva intervenció, 

i persones d'altres procedències, i 
va remarcar la voluntat de "canvi-

ar la trajectòria de l'Ajuntament 

de les Franqueses després de 12 

anys sense canvis".
Per la seva banda, l'exdiputat 

d'ERC a Madrid Joan Tardà defen-
sava l'estratègia d'ERC i llançava 
un missatge positiu en relació amb 
l'independentisme. "Mai no ha-

víem estat tants com ara, però 

cal que siguem més". Per això, 
l'objectiu d'ERC és "acumular for-

ces i convèncer la majoria de la 

ciutadania que viure en un país 

viable econòmicament i més just 

socialment passa per la repúbli-

ca catalana". Sobre la candidatura 
franquesina, Tardà assegurava que 
"Ortega és una persona fresca, 

espontània, formada i alhora 

molt oberta pel que fa al pensa-

ment", una qualitat especialment 
rellevant "en un moment en què 

els grans poders tendeixen a cre-

ar ciutadans de pensament line-

al, de persones que no es qües-

tionin permanentment el món". 
Finalment, indicava que "si es vol 

avançar en qualitat democràtica 

en aspectes com la participació, 

la crítica i l'administració viva, 

el millor lloc per fer-ho és justa-

ment als ajuntaments".  x.l.

Ortega explicava que la candidatura 
dona continuïtat al treball conjunt 
de les dues formacions els últims 
quatre anys i assegurava que "tots 

els punts del programa volen po-

sar les persones al centre a partir 

de dos sedassos: el del feminisme 

i el del medi ambient". "Qualse-

vol política que passi per l'admi-

nistració local ha de ser en bé del 

feminisme i el medi ambient". 
També va anunciar que la llista serà 
paritària, amb presència de joves 

erc-lfi

POLÍTICA  LA PRESENTACIÓ VA COMPTAR AMB LA INTERVENCIÓ DE L'EXDIPUTAT D'ERC JOAN TARDÀ

El feminisme i el respecte

a l'entorn, claus d'ERC i LFI

A LA LLISTA Bona part de l'equip encapçalat per Imma Ortega

El ple de les Franqueses va apro-
var dijous, en un ple extraordi-
nari, l'increment del 2,5% de les 
retribucions del personal funci-
onari i laboral de l'Ajuntament 
i els seus organismes autònoms 
per al 2023 amb efectes des de 
l'1 de gener. L'augment s'aplica-
rà mitjançant una modificació de 
crèdit de gairebé 240.000 euros i 
arriba després que bona part dels 
treballadors municipals denun-
ciessin que l'increment anunciat 
per aquest any no s'havia imple-
mentat en les nòmines de gener 
i febrer, i que l'"excés de feina, 

pressions, urgències i respon-

sabilitat" els conduïa a una situ-
ació de "col·lapse que repercu-

teix en la salut física i mental". 
Al ple, la regidora de Règim In-

tern, Montse Vila, argumentava 
que l'actualització salarial sempre 
s'ha executat quan el pressupost 
de la corporació ha estat aprovat, i 
posava d'exemple els últims anys. 
Tot i això, deia, "davant les rei-

vindicacions dels treballadors 

hem fet una modificació de crè-

dit per poder incloure els aug-

ments en la nòmina del març". 
Des de l'oposició, IEC valorava el 

"primer pas" per normalitzar la si-
tuació, però alertava que "això no 

soluciona el malestar dels treba-

lladors". Demanava impulsar una 
valoració de llocs de treball i dis-
posar de l'organigrama municipal, 
"adaptar l'estructura de l'Ajun-

tament al segle XXI" i que totes les 

àrees treballin de manera coordi-
nada i transversal. Cs i Sal-CUP ins-
taven el govern a renunciar a l'in-
crement salarial i criticaven que els 
seus sous estan al topall de ciutats 
de fins a 50.000 habitants, i alhora 
reclamaven "més claredat envers 

els treballadors i més transpa-

rència vers l'oposició".  x.l.

Aprovat l'augment de sou

als treballadors municipals

L'augment s'aprova

en un ple extraordinari

i urgent i mitjançant

una modificació de crèdit

ADMINISTRACIÓ  AMB L'ÚNICA ABSTENCIÓ DE SAL-CUP
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Des de dilluns 20 de març i fins al 

5 d'abril hi ha afectacions al trànsit 

i talls de circulació al voltant del 

camí de Can Ramon Coix, a Corró 

d'Avall, per les obres d'urbanitza-

ció del Sector R. El camí està tallat 

entre la carretera de Cànoves i el 

camí de Can Pagès de Vall a la Sa-

grera per la construcció d'un nou 

col·lector. Així, durant tres setma-

nes, el camí de Can Ramon Coix 

està tallat totalment entre la car-

retera de Cànoves i el Camí Vell 

de Cardedeu, excepte pels veïns 

de les masies de la zona. El tram 

afectat està tallat i els veïns que 

accedeixen habitualment al camí 

de Can Ramon Coix pel carrer de 

Sant Pere han de circular en sentit 

contrari fins al carrer del Sol per 

accedir a la carretera de Cànoves. 

L'Ajuntament de les Franqueses 

recomana l'opció Bellavista per ac-

cedir al Camí Vell de Cardedeu. 

Els vots de l'equip de govern 

(JxLF i PSC) van ser suficients per 

aprovar, en un ple extraordinari 

dijous, el pla d'emergència en si-

tuació de sequera per a les Fran-

queses, que ha de servir per iden-

tificar i quantificar els recursos 

hídrics i els consums d'aigua del 

municipi per actuar en un context 

de forta sequera com l'actual. El 

pla inclou també la creació d'un 

comitè de sequera format per un 

representant de cada partit polí-

tic del consistori, representants 

de la concessionària i els serveis 

tècnics municipals per fer segui-

ment de la seva aplicació en cas de 

necessitat. Els grups de l'oposició 

van criticar el retard en l'aprova-

ció del pla i van retreure al govern 

la seva inacció davant de fuites i 

pèrdues d'aigua importants, com 

la que es produeix a la riera Car-

bonell. Alhora, també criticaven 

que un dels principals consumi-

dors d'aigua al municipi sigui 

justament el pavelló poliesportiu 

municipal. La regidora d'Obres i 

Serveis, Marta Sánchez, assumia 

el retard del pla i el justificava 

per per qüestions d'organització 

interna. Alhora, també explicava 

que l'Ajuntament ha encarregat 

una auditoria per analitzar les 

possibles fuites i els principals 

consums d'aigua al municipi.  x.l.

Aquest dimarts, dimecres i dijous 

té lloc a la Nau Dents de Serra de 

Roca Umbert la 14a edició de la Fira 

Guia't, un espai d'orientació amb 

informació de la formació professi-

onalitzadora que es pot trobar a la 

comarca o a l'entorn proper adre-

çat a joves estudiants de 4t d'ESO i 

també a persones que no acrediten 

o abandonen els estudis i aquelles 

que no tenen clar quin itinerari 

formatiu seguir un cop superada 

l'ESO. Enguany, la fira esdevé una 

mena de mostra d'oficis de futur 

en què es poden conèixer diverses 

ocupacions especialitzades. L'espai 

expositiu està dividit en 7 sectors 

professionals: indústria del metall 

i mobilitat; serveis a les empreses; 

transformació digital; indústria 

química; agroalimentària, manu-

facturera, de la construcció i de 

l'energia i sostenibilitat; oci i benes-

tar, i salut i atenció a les persones. 

Les Franqueses aprova un pla 

d'emergència per la sequera

MEDI AMBIENT  S'ESTUDIARAN LES POSSIBLES PÈRDUES D'AIGUA

El camí de Can 

Ramon Coix, tallat 

durant 3 setmanes

En marxa la Fira 

Guia't d'orientació 

professional

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
12/03 Brígida Gimeno Gómez  84 anys 
12/03 María Garriga Escarmís  82 anys 
16/03 Maria Fusté Mercadé  91 anys 
17/03 Ángeles Montoro Gutiérrez  89 anys 
17/03 Luis Lozano Carreño  73 anys 

17/03 José Ant. Rodríguez Cantos  64 anys 
18/03 Consolación Soriano Hdez.  89 anys 
18/03 M. Antonia Ramírez Ramos  78 anys 
18/03 Carme Grau Raluy   84 anys 
18/03 Joan Floreta Montaña   90 anys

instal·len els elements definitius: 

una mitjana tipus ressalt al carrer 

França –per reduir l’espai lliure 

on els cotxes puguin fer virolles– i 

tres esquenes d’ase al carrer Fin-

làndia –per obligar els vehicles a 

reduir la velocitat en una recta que 

fa més d’un quilòmetre de llarg–. 

L'objectiu és dissuadir els conduc-

tors i reduir el perill que les seves 

pràctiques suposen per a la segu-

retat de conductors i vianants. 

Aquesta setmana ha començat la 

instal·lació, al polígon Pla de Lle-

rona, de tres esquenes d’ase i una 

mitjana tipus ressalt per obstacu-

litzar les curses il·legals de cotxes 

que sovint es produeixen al polí-

gon. Darrerament l’Ajuntament 

ja havia adoptat mesures provisi-

onals per evitar aquestes curses i 

concentracions de vehicles, com 

la instal·lació de blocs de formigó 

en determinades cruïlles. Ara s'hi 

x.l.

MÉS SEGURETAT  L'objectiu és impedir les curses i concentracions de cotxes

Dissabte obrirà la sala d'exposici-

ons de l'Aula de Natura del parc del 

Falgar i la Verneda, a Llerona, amb 

l'exposició La llavor. Amb aquesta 

mostra, que es podrà visitar dissab-

te i diumenge d'11 a 19 h, es donarà 

a conèixer la instal·lació a la ciuta-

dania, un espai pràcticament enlles-

tit i ja només pendent de l'equipa-

ment interior, amb la creació d'un 

projecte museístic per explicar el 

cicle de l'aigua i la biodiversitat 

del parc, l'adequació de l'entorn 

i l'adjudicació de la gestió de tot 

l'espai, amb un cost anual previst 

de 330.000 euros. De fet, fa mesos 

que aquest futur equipament està 

tancat i sense activitat a l'espera 

de finançament per finalitzar l'ade-

quació del triple edifici abans de la 

seva entrada en funcionament. El 

2021, Aprèn Serveis Ambientals va 

redactar el pla director del Falgar i 

la Verneda, que defineix els criteris 

de gestió, el manteniment i les acti-

vitats familiars i d'educació ambi-

ental que s'hi podran dur a terme. 

EQUIPAMENTS

L'exposició 

'La llavor' enceta

l'activitat a l'Aula 

de Natura del Falgar

SEGURETAT  TRES ESQUENES D'ASE I UNA MITJANA TIPUS RESSALT

Obstacles per dissuadir les 

curses il·legals als polígons
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OPINIÓ

Els darrers anys, al Vallès s’ha anat substituint teixit industrial per grans 

centres logístics que van guanyant pes. Amb la promesa de revitalitzar l'economia 

de la zona i crear llocs de treball, les administracions van donant llum verda a la 

implantació d'aquest tipus d'activitats que, en realitat, generen poca ocupació 

i poc valor afegit, per no parlar dels costos ambientals del pas constant de 

camions amb combustibles fòssils. No es tracta tampoc de criminalitzar un 

sector que és necessari, però cal equilibrar el territori i impulsar la reactivació 

del teixit industrial, que acaba sent el de més llarga implantació al territori, i 

alhora és sovint el que genera més llocs de treball. Darrerament, el tancament

d'Amazon a Martorelles ha posat sobre la taula aquest debat. A Granollers, però, 

es fan habituals les operacions immobiliàries per construir grans magatzems 

preparats per l'arribada d'empreses logístiques d'arreu –com a les antigues 

Bimbo i discoteca Bora Bora i al costat del Parc Firal–. Amb tot, aquesta 

setmana un projecte logístic s'ha diferenciat. Sorli, amb seu a Can Català, aposta 

per enfortir-la amb un nou magatzem. I aquest arrelament sí que té valor afegit. 

LOGÍSTICA, PERÒ AMB VALOR AFEGIT

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)
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questa és una opinió (o obvi-
etat) compartida per tothom, 
contrastada fins i tot pel mateix 
Pla Verd de la Ciutat, que diu 

que més de la meitat d'espais verds es 
troben a la llera del Congost o a les serres 
de Llevant i Ponent, lluny del centre i dels 
barris de la ciutat que tenen pocs espais 
verds, la gran majoria decoratius i petits.

La planificació urbanística del govern 
del PSC els últims 40 anys no ha tingut en 
compte crear espais verds a la ciutat per tal 
de fer-la més amable i saludable. Tot el con-
trari: tenim una ciutat amb molts espais 
durs i grisos, amb massa fum, soroll i con-
taminació. Tot això afecta negativament la 
salut i la qualitat de vida dels granollerins 
i granollerines, ja que molts estudis apun-
ten que cada arbre plantat es pot associar a 
una reducció significativa de la mortalitat.

A tot això cal sumar-hi l'emergència cli-
màtica, que ha precipitat el debat sobre la 
necessitat d'un canvi de model a les ciu-
tats per afrontar els grans reptes de pre-
sent i futur en matèria de sostenibilitat, 
mobilitat i transició energètica.

Malgrat que el govern del PSC parla 
últimament de transformar la ciutat, és 
evident que aquells qui fa més de tres 
dècades que governen no faran ara grans 
millores al paisatge de la ciutat. Per això 
insistim en la necessitat d'un canvi, i no 

inquanta anys d'activitat periodís-
tica donen molt de si per conèixer i 
entrevistar persones de tota mena 
i condició. En aquest article parla-

ré de gent de Granollers, i també de fora, al-
gunes ja absents, que m'han semblat excep-
cionals, per la seva manera de fer i de pensar, 
tant a nivell personal com professional.

Del món artístic, pintors com el nostre 
pediatre familiar, Josep Lluís Arimany, una 
bellíssima persona que em va salvar la pell 
dos cops, que dominava els retrats com nin-
gú; en Vicenç Viaplana, que ens va dissenyar 
el setmanari L'Actualitat i que s'ha convertit 
en un excel·lent pintor contemporani, o el 
galerista Antoni Botey, que va fer una tasca 
ingent obrint la porta a molts nous valors.

Musicalment, el flautista Claudi Arimany, 
un dels granollerins que ha assolit més 
prestigi internacional; el mestre Josep Pons, 
de Puig-reig, director de la Gran Orquestra 
del Liceu, amic des que vam coincidir fent la 
mili a les Canàries; Amador Garrell i Soto, i 
Vicens Vacca, impulsors del Jazz Club Gra-
nollers (que amb tanta dignitat manté el 
perico i bon amic Lluís Sitjes); el guitarrista 
Rafel Sala, o el també flautista Carles Riera.

Del món empresarial, em van impressio-
nar en Pere Duran Farell, fill de Caldes de 
Montbui i president de Gas Natural, amb 
les seves dissertacions sobre l'encant de 
les nits al desert, a qui vaig conèixer per 
mitjà de qui anys més tard seria conseller 
d'Economia, Jaume Giró; Santiago Fisas, 
president de Sati, l'empresa tèxtil ubicada a 
la Garriga, o l'enginyer Jordi Esteve, presi-
dent de Lucta i company de la nostra penya 
gastronòmica amb Frederic Nadal, Joan i 
Josep Marquès, Pitu Sabatés o Josep Maria 
Vallbona. De Granollers, en Josep Pruna, un 
home que va trencar esquemes amb un cor 
immens o Andreu Basolí, amb un caràcter 
sec que amagava un tipus magnífic. Les em-
presàries Pepita Maymó, Margarita Arderiu 
o Rosa Pruna són igualment admirables.

Del món de l'esport vaig conèixer Ladis-
lao Kubala; he entrevistat Johan Cruyff, que 
en la llotja del Camp Nou se'm va autodefi-
nir com a socialista, o Diego Armando Ma-
radona; el portuguès Eusebio, una de les 
revelacions del Mundial d'Anglaterra del 
66, o el xilè Carlos Caszely, un dels millors 
futbolistes que ha passat pel RCD Espa-
nyol. O ciclistes com Miguel Indurain, Peri-
co Delgado o l'irlàndès Stephen Roche, que 
li va pispar al corredor segovià el Tour del 
1987 en una contrarellotge final d'infart.

A Granollers hi falta verd

Persones excepcionals

d'un recanvi. Han tingut molt de temps i 
oportunitats per impulsar una ciutat més 
verda i amable, però no ho han fet. Els can-
vis que Granollers necessita, requereixen 
valentia política i noves maneres de fer.

La solució a tot això és de sentit comú: 
cal un nou Granollers per la transició eco-
lògica. I Aquesta nova ciutat ha d'impulsar 
un gran eix verd que uneixi de forma con-
tínua els parcs de la llera del riu amb els de 
la conurbació i l'entorn de Granollers: Del 
Falgar de les Franqueses a Montmeló. Cal 
també fer del Parc Torras Villà un gran parc 
central, replantejant per complet la plaça 
Barangé i relocalitzant l'estació d'autobu-
sos, a l'espera del cobriment de la via. Ge-
nerant un autèntic pulmó verd que uneixi 
el centre de la ciutat amb la Font Verda.

Un nou Granollers que també aixequi les 
rajoles i ompli la ciutat de verd, amb co-
bertures de vegetació, plantant més arbres 
per expulsar la grisor i creant nous espais 
verds que, alhora, serveixin també de refu-
gis climàtics en èpoques de calor extrema. 
I també cal repensar de dalt a baix la mo-
bilitat de Granollers: cal un canvi profund, 
impulsant una autèntica anella ciclable i un 
transport públic sostenible que redueixi 
l'ús del cotxe dins de la ciutat. Menys asfalt, 
fum i soroll, per a fer una ciutat millor. Hem 
d'anar més enllà de paraules boniques i 
promeses buides de contingut. Un nou Gra-
nollers per la transició ecològica és impres-
cindible per avançar cap a una ciutat més 
agradable i, sobretot, saludable, preparada 
pels reptes de futur. Ho hem de tenir clar: 
el verd ha de ser una prioritat perquè pot 
salvar les nostres vides.

Del món intel·lectual, l'economista Muriel 
Casals o l'historiador Josep Fontana, ambdós 
professors meus a Bellaterra; el granollerins 
Jordi Benito, un avantguardista; el pediatre 
Genís Tura, un autèntic erudit, tan discret 
com brillant melòman; el periodista Lluís 
Tintó o el fuster Josep Saborit. Per la meva 
passió per la natura i preservació del medi, 
el farmacèutic Antoni Jonch, director més de 
30 anys del Zoològic de Barcelona, o el biòleg 
i catedràtic d'ecologia Joandomènec Ros, a 
qui vaig conèixer com a president del Patro-
nat del Parc Nacional d'Aigüestortes i presi-
dent actual de l'Institut d'Estudis Catalans.

Del món periodístic, la capacitat de tre-
ball i rigor professional de l'enginyer Joan 
Serra, gerent a l'ACN quan servidor la diri-
gia, o de l'Eduard Boet, Josep Lluís Merlos, 
Arcadi Alibés i Tomàs Molina, a la tele, o 
Toni Miedes, de La Xarxa; o els meus com-
panys del nucli dur a TV3: Jaume Massó, 
Eugeni Cabanes, Ramon Rovira, Ernest 
Maymó, Manel Sarrau i Xavier Terradas.

Del món de la política, sens dubte, Jordi 
Pujol és el millor estadista que he conegut 
i a qui la història situarà segur al lloc que li 
correspon com a pare de la Catalunya mo-
derna; el caràcter lluitador d'Artur Mas, a 
qui tinc per un bon amic; l'esperit llibertari 
i desacomplexat de Pasqual Maragall, i en 
representació dels polítics locals, la bonho-
mia i honestedat de Carles Barrera, síndic de 
l'Aran, tot i les nostres divergències cordials 
sobre la reintroducció de l'ós bru al Pirineu.

De les nissagues granollerines, els Ari-
many, Badia, Balcells, Baró, Bellavista, Beya, 
Botey, Callejón, Castellsagué, Garrell, Lamar-
ca, Lleonart, Muntanya, Murtra, Parellada, 
Pineda, Plana (metges), Pous, Puig (conser-
ves i fruits secs), Raga, Raich o els Saperas. 
Però en destacaré tres de concretes: els 
Barbany (Joan i Eduard), per la relació espe-
cífica amb l'Amadeu i en Miquel, cosins; els 
Camp dels sabons (Albert, Joan, Jordi, Josep i 
Montse), ella casada amb Ramon Valls, pares 
de l'Oriol –un dels meus millors amics d'in-
fantesa, mor prematurament– i del metge 
Xavier Valls i, finalment, els germans Sastre 
(Francesc, Josep i Salvador), amb qui m'ha 
unit un vincle especial a través de l'August, 
fill primogènit del germà gran de la nissaga, 
i dels seus cosins Robert i Àlex, fills d'en Jo-
sep, pare també de l'Elisabet.

I no puc tancar l'article sobre persones 
excepcionals sense esmentar amigues de 
l'ànima, per diverses raons, com Margaret 
Colomer, Mercè Saperas, Montse Puig i Isabel 
Bertran, tan granollerines com la meva mu-
ller, Elisabet Parera, la dona de la meva vida.

I aquí ho deixo perquè el proper 28 de 
maig, a mitjanit, em retiraré. Ha estat un 
plaer.

A

C

NÚRIA MAYNOU
Candidata d'ERC 

a l'Alcaldia de Granollers

JOAN BESSON
Periodista
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La cadena de supermercats Sorli, 

amb seu a Granollers, ha iniciat la 

construcció d'un nou magatzem lo-

gístic al polígon Can Català, a pocs metres d'on ja hi ha les oficines i 
una de les principals plataformes logístiques d'aquesta firma de dis-

tribució. La construcció del nou 

magatzem, que coincideix amb el 

centenari de la companyia, suposa-

rà una inversió de 18 milions d'eu-

ros, i s'afegirà a una altra inversió 

de 12 milions més per obrir dos 

gimnasos i cinc botigues noves en-

tre el Maresme i els dos vallesos els 

pròxims mesos. Els directius de la 

companyia, acompanyats de l'alcal-

dessa de Granollers, van participar 

dimecres en l'acte de col·locació de 

la primera pedra en uns terrenys 

limítrofs amb Montmeló. 

El magatzem allotjarà els produc-

tes de referències de gran consum 

i alta rotació, a més de refrigerats i 

càrnics. "L'apartat de refrigerats, 

com xarcuteria, preparats, lliure 

servei o productes frescos pren 

cada vegada més importància als 

supermercats", explicava l'admi-

nistradora del grup, Anna Sorli. Per 

això s'ha decidit ampliar i centra-

litzar en un sol espai la gestió dels 

refrigerats, fet que alliberarà espai 

x.l.

PRIMERA PEDRA  Tret de sortida a la construcció de la instal·lació, dimecres

EMPRESES  L'ESPAI, DE GAIREBÉ 11.000 METRES QUADRATS, CENTRALITZARÀ LA DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTES REFRIGERATS

al magatzem actual, a tocar de Can 

Cabanyes. "A nivell de costos ens 

ajustarem més i podrem fer una 

distribució diària", deia Sorli.   

Quan estigui en funcionament, el 

primer trimestre de l'any que ve, el 

nou centre implicarà la contracta-

ció de 40 persones, que s'afegiran 

a les 70 que ja treballen a l'actual 

magatzem de Can Català, i amplia-rà la superfície logística de la firma 
dels 14.000 metres quadrats actu-

als 25.000 entre les dues naus. A 

banda, la companyia té dos punts 

més a Mercabarna per a fruita i ver-

dura i un altre per al peix; un tercer 

a Montmeló per a producte sec i 

refrigerat i un quart a Terrassa per 

a congelats. Ara, el Grup Sorli, amb 

quasi 2.000 treballadors, compta 

amb 105 supermercats, 15 cafe-

teries, 3 centres esportius, 3 ben-

zineres, 2 restaurants i un centre 

comercial exclusiu que inclou un 

hotel de 4 estrelles. Dels 260 mili-

ons d'euros de facturació del 2022, 

un 90% prové dels supermercats, 

entre un 3% i un 4% del negoci de 

benzineres i la resta del sector es-

portiu i del centre comercial.

El Grup Sorli construeix un nou
magatzem logístic a Can Català

GRID Granollers, la plataforma al 

servei d'empreses i entitats per 

a l'ús eficient dels recursos i la 

cooperació, impulsada per Gra-

nollers Mercat i les associacions 

dels polígons industrials, celebra-

rà dimarts, de 9.30 a 11 h a Can 

Muntanyola, un nou Esmorzar 

GRID, amb el títol ESG, per amor i 

per interès. Un compromís de l'em-

presa que millora la competitivitat. 

Serà una conversa entre Joan Tris-

tany, director general de l'AMEC 

(Associació de les Empreses In-

dustrials Internacionalitzades), i 

Giuseppe Cavallo, expert d'estra-

tègia de marques, que parlaran de 

l'estratègia ESG (environmental,  

social and governance), amb pro-

postes i exemples de sostenibilitat, 

impacte social positiu i transparèn-

cia en l'àmbit de l'empresa. Tris-

tany, a més, presentarà la iniciativa 

Positive Industry. Els Esmorzars 

GRID estan adreçats a empreses 

industrials i auxiliars a la indústria 

de l'entorn de Granollers i tenen un 

límit de 15 places. Per assistir-hi cal 

inscriure's gratuïtament al web de 

Can Muntanyola o de GRID. 

Converses difícils a la feinaSetmana de tastos en el 10è Gastrotapes
La Cambra organitza una formació presencial 

de 5 hores adreçada a directius d'empreses per aprendre a gestionar eficaçment les converses difícils en l'entorn laboral. Serà a Can Muntayola 
el divendres 31 de març, de 9 a 14 h.

Fins al 2 d'abril continua activa a Granollers la 10a edició del Gastrotapes, 

la ruta de la tapa de la ciutat, un esdeveniment gatronòmic que combina 

ciutat, cultura i activitat econòmica, organitzat pel Gremi d'Hostaleria amb 

la participació d'una vintena de bars i restaurants. Durant tres setmanes, 

doncs, aquests establiments serviran una tapa i un quinto per 3,50 euros.

ECONOMIA

DIVULGACIÓ

Nou esmorzar

del GRID amb

Joan Tristany

i Giuseppe Cavallo

Coincidint amb el centenari el 

grup, Sorli engega ara una nova 

etapa d'expansió de creixement 

"consistent" i "més sòlidament 

que ràpidament", deia el director 

general, Josep Figueras. Per la seva 

banda, l'alcaldessa, Alba Barnusell, 

destacava la importància que "una 

empresa familiar i centenària 

creixi i aposti per la ciutat de 

Granollers". "Això és bo per la 

ciutat, per la comarca i pel país". 

D'altra banda, enguany també 

culmina el pla de carrera de frescos 

de Sorli que va començar el 2021 i 

que té l'objectiu de formar especí-ficament unes 900 persones. i
El 80% de la plantilla de l’empresa 

Flex-N-Gate, del polígon Congost 

de les Franqueses, va ratificar la 

setmana passada l’acord assolit 

entre la direcció i el comitè d'em-

presa sobre l’aplicació del conveni. 

Així, ha deixat enrere les aturades 

d’una hora per torn de l'última 

setmana i les concentracions a les 

portes de l’empresa per exigir a la 

direcció l'aplicació de l'increment 

salarial previst en el conveni del 

metall de Barcelona en tots els 

conceptes de la nòmina i no només 

en el salari base. Finalment, l’acord 

assolit entre les dues parts implica 

l’aplicació de només una part dels 

increments en els complements 

salarials i un augment lineal per a 

la resta de conceptes. 

Direcció i comitè

de Flex-N-Gate 

arriben a un acord

La cadena de supermercats hi inverteix fins a 18 milions d'euros

L'Associació d'Empresaris i Propi-

etaris dels Polígons Industrials de 

les Franqueses celebra avui, dijous, 

la 5a edició del Fòrum Empresa-

rial, una iniciativa que es reprèn 

després del parèntesi pandèmic. 

Aquesta edició del fòrum està de-

dicada als recursos humans i el 

talent, "qüestions prioritàries 

per al teixit empresarial". La jor-

nada, que se celebrarà a Can Ribas, 

arrencarà a les 11 h, just després 

de l'assemblea general de socis de 

l'associació. Després de les inter-

vencions incials del president de 

l'entitat, Jordi Deumal; l'alcalde de 

les Franqueses, Francesc Colomé; i 

el director general de Derypol, Nar-

cís Darnés, que oferirà un mòdul de 

recursos humans, el cap d'estudis 

d'empresa de l'EMT de Granollers, 

Josep Maria Garcia, farà una xer-

rada sobre les oportunitats de l'FP 

dual, seguida d'una ponència sobre 

la gestió del compromís i a càrrec 

de Pep Marí, llicenciat en psicologia 

i formador d'empreses i conferen-

ciant. La jornada acabarà amb un 

col·loqui entre els assistents i un 

aperitiu amb networking. 

El talent centra el fòrum 

dels empresaris franquesins
Pimec Vallès Oriental anima les mi-

nipimes del territori a presentar la 

seva candidatura, fins al 5 de maig, 

als guardons de la 36a edició dels 

Premis Pimes, que reconeixeran 

les millors iniciatives empresarials 

de Catalunya del 2022. L'esdeve-

niment se celebrarà a Barcelona 

el 27 de juny per commemorar el 

Dia Nacional de l'Empresa a Cata-

lunya i el Dia de les Microempreses 

i les Pimes de les Nacions Unides. 

El president de la patronal al ter-

ritori, Daniel Boil, indica que "hi 

ha projectes locals inspiradors 

i mereixedors d'un reconeixe-

ment, així com empresaris que 

s'han esforçat per tirar enda-

vant la seva activitat fent front a 

la pujada dels preus de les ma-

tèries primeres, la llum i el gas". 

Per això, apunta, podria haver-hi 

guardons per a moltes empreses 

vallesanes. Les candidatures es 

poden presentar a diverses mo-

dalitats: a la més competitiva; el 

desenvolupament sostenible o la 

qualitat lingüística en el món em-

presarial, amb la col·laboració del 

Departament de Cultura. 

Obert el termini per als 
Premis Pimes de Pimec

n També aquesta setmana, l'empresa 
immobiliària del sector logístic Scannell 
Properties ha posat la primera pedra del 
centre logístic que ocuparà els terrenys 
de l'antiga discoteca Bora Bora, al po-
lígon industrial Congost de Montornès, 
limítrof amb Granollers. El centre logís-
tic, de 13.500 metres quadrats, s'està 
construint en una parcel·la de 22.500 
metres, on antigament hi havia hagut 
la conflictiva discoteca EiBiSí i poste-
riorment Bora Bora. Scannell Properties 
està negociant amb diverses empreses 
l'ocupació de les naus logístiques, tot 
i que no hi ha cap acord tancat. Amb 
tot, els responsables de la immobiliària 
confien a poder llogar les naus amb ra-
pidesa a causa de "la molta demanda i 
poca oferta" que hi ha al Vallès Oriental.

S'AIXEQUEN MÉS NAUS 
A L'ANTIGA BORA BORA
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LES NOSTRES

ESPECIALITZACIONS!Un any més, i ja en són 5, les bruixes i els 
bruixots seran protagonistes de la fira que 
organitza l'associació de comerciants Del 
Rec al Roc en el marc de la Setmana del Co-
merç. A banda de les parades ambientades 
en la temàtica que s’instal·laran de 10 a 21 h 
als carrers Sant Roc i Santa Anna, la Fira Em-
bruixa’t inclourà diverses activitats. Es trac-
ta d’una fira en què s’exposaran productes i 
serveis molt diversos, des d’artesania fins a 
gastronomia, passant sobretot pels serveis i 
material esotèric. Concretament, s'hi podran 
trobar minerals, espelmes, bijuteria màgica, 
destil·lats amb pocions màgiques, fofutxes 
de bruixes personalitzades, mags, varetes, 
etc. De fet, no totes les parades posaran pro-
ductes a la venda, sinó que n’hi haurà que 
llegiran les cartes del tarot, endevinaran el 
futur o que faran geometria sagrada.

La mostra, que va néixer per la voluntat 
de trobar un tret diferencial de les fires que 
se solen fer al centre de la ciutat, s'ha anat 
consolidant any rere any, fins al punt que en-
guany hi haurà una quarantena de parades, 
més del doble de les que hi havia els últims 
anys. "En aquesta edició hi haurà més 

gent que mai", destaca la dinamitzadora de 
l'entitat, Rosa Llobet. "I vindrà gent de tot 

COMERÇ  PARADES AMB ACTIVITATS, JOCS I AMBIENTACIÓ SOBRE BRUIXERIA

L'esoterisme de l'Embruixa't, a 

Sant Roc i Santa Anna dissabte

La fira de productes

esotèrics es consolida com

una de les més rellevants de 

Catalunya amb unes 40 parades

Catalunya, perquè la fira funciona i cada 

vegada és més coneguda arreu". Concre-
tament, hi haurà expositors de Tarragona, 
Vic, Viladecans, Banyoles, Barcelona, Súria 
i Girona, entre d'altres, i dos de Granollers: 
Pura Índia-La Plateria i Sutara Salud, una bo-
tiga especialitzada en teràpies alternatives i 
productes esotèrics situada al carrer Apel·les 
Mestres. Malgrat l'interès creixent que sus-

cita l'Embruixa't, més que incrementar el 
nombre de visitants i compradors que cada 
dissabte passen pel centre de Granollers, Del 
Rec al Roc es proposa atraure un perfil nou, 
divers, de persones que habitualment no 
passegen pels carrers comercials del centre. 
Com a novetat, a la plaça de les Olles hi hau-
rà La Gata Parda sobre rodes, la foodtruck 
inclusiva de la Fundació Vallès Oriental que 
farà la seva estrena a Granollers. 
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Les European Le Mans Series

El Circuit de Barcelona-Catalunya arrencarà 
la nova temporada el 22 i 23 d'abril amb 
la celebració de la prova inaugural de les 
European Le Mans Series. El Circuit ja ha posat a 
la venda les entrades de la primera competició. 

El Fraikin ha sobreviscut a l'ana-
da dels vuitens de final de la 
Lliga Europea contra l’Skander-
borg-Aarhus (32-34). Tot i perdre 
de dos gols contra els danesos, 
l'equip vallesà afrontarà la torna-
da amb la sensació que pot passar 
als quarts de final. Això sí, neces-
sitarà córrer igual, o més, que al 
tram final del duel al Palau d'Es-
ports per passar una ronda con-
tinental complicada i exigent.

Els vallesans no es van trobar 
còmodes fins al tram final del 
partit, quan van ser capaços d'es-
curçar els vuits gols d'avantatge 
dels danesos. A la primera part, 
la porteria no va funcionar i l'en-
cert danès va provocar un resul-
tat mai vist aquesta temporada 
al Palau, 12 a 20. A la represa, el 
Fraikin va millorar per igualar 
l'eliminatòria, sobretot, al tram 
final, quan l'equip va córrer mol-
tíssim més. "Si ho hagués sabut 
ho fem abans, tot i l'alta exigèn-
cia. A la desesperada l'equip ha 
vist que eren pocs minuts, que 
ho podien donar tot i s'han ar-
remangat; mentre que a ells, 
se'ls ha encongit el braç, han 

perdut pilotes i no han sabut 
endreçar el seu atac. Això ens 
ha permès córrer i remuntar 
gols", va dir en acabar el partit el 
tècnic Antonio Rama, qui admet la 
dificultat de la tornada: "Per com 
ha anat el partit marxes amb la 
sensació que podem passar. No 
és gens fàcil, evidentment, ara 
mateix l'eliminatòria la tenim 
perduda per dos gols i marxem 
fora. Però, per com ha anat el 
partit, podem estar contents". 

El pròxim dimarts es disputa-
rà la tornada a Dinamarca en un 
partit a cara o creu, que valdrà el 
passi als quarts de final. J.L.R.B.

HANDBOL | Lliga Europea  PERD L'ANADA DELS VUITENS CONTRA ELS DANESOS, PER 32 A 34

BMG

Gassama, Wiggins i Somaza, amb Espanya

Les jugadores del KH-7, Nicole Wiggins i Ester Somaza, i 
la granollerina Kaba Gassama, han estat convocades amb 
Espanya per disputar l'eliminatòria d'accés al Mundial 2023. 
L'equip estatal disputarà una doble eliminatòria contra 
Àustria, el 8 d'abril i la tornada el 12, a Antequera (Màlaga). 

El Fraikin sobreviu a l'Aarhus i
manté viva la flama dels quarts

AL PALAU  Jan Gurri en una acció del partit contra l'Aarhus

El capità Antonio García Roble-
do no es va mossegar la llengua 
en acabar la semifinal de la Copa 
Asobal, que va perdre el Fraikin 
contra l'Ademar de Lleó (39-37). 
El jugador vallesà va criticar les 
dates de la final a quatre de la Copa 
Asobal, entre una ronda de la Copa 
del Rei i l'eliminatòria de la Lliga 
Europea. "Ha estat un mal dia, ha 
estat nefast per a nosaltres, no 
només pel resultat, també per 
tot allò que ha passat durant el 

partit. És la conseqüència de po-
sar una competició en aquestes 
dates quan queda el més impor-
tant per endavant", va dir Anto-
nio García en acabar el partit a la 
LigaSportsTV i va afegir: "Adrià 
té el genoll destrossat i es per-
drà el que resta de temporada. 
S'ha posat la Copa Asobal en una 
data que no interessa a ningú. 
Això és el que volem per als nos-
tres jugadors? No sé què volem 
aconseguir". JL.R.B.

■ El Fraikin ha viscut una última 
setmana més que complicada. Dijous 
passat, va ser eliminat de la Copa del 
Rei a Logronyo; dissabte, va perdre 
la semifinal de la Copa Asobal contra 
l'Ademar de Lleó, i a més, Adrià Martínez 
es va lesionar de gravetat i es podria 
perdre el que resta de temporada. La 
setmana, tot i sobreviure a l'eliminatòria 
continental, ha estat molt exigent. 
Demà, divendres, tornarà a vestir-se de 
curt a l'Asobal, i visitarà el BM Sinfin.  

UNA SETMANA MÉS 
QUE COMPLICADA

BMG

ANTONIO GARCÍA ROBLEDO

El CBG Pisos.com va perdre el 12è 
partit de la temporada i ho va fer 
contra un rival directe per a la 
salvació, el CB Es Castell (62-70). 
L'equip vallesà segueix fora dels 
llocs de descens, però ara només 
té el marge d'una victòria amb el 
play-out. El pròxim partit del CBG 
serà dissabte a la pista del Mar-
tinenc, que ocupa el sisè lloc amb 
11 victòries i 11 derrotes. 

El CBG té el marge 

d'una victòria 

amb el play out 

BÀSQUET | Lliga EBAQueixes del capità per 

la sobrecàrrega de partits

S-AARHUS - FRAIKIN BMG

Dimarts, 28 - 18.45 h Skanderborg

Lliga Guerreras  ÉS QUART PER LA CUA A 3 PUNTS DEL VUITÈ LLOC

Esprint final del KH-7 

per a la salvació directa 

Jornada rodona del KH-7 perquè 
s'ha situat a tres punts de la sal-
vació directa quan només queden 
sis punts en joc de la fase regular. 
L'equip dirigit per Robert Cuesta 
va guanyar diumenge contra el 
cuer, el Grafometal La Rioja, per 
31 a 25, i s'aprofita de la derrota 
del Gijón contra el Costa del Sol 
Màlaga (26-22). Així, el KH-7 ocu-
pa el quart lloc per la cua, amb 15 
punts, i el Gijón, és vuitè amb 18 
punts. Precisament les vallesanes 
visitaran dissabte la pista asturi-
ana amb l'objectiu de posar-se a 
només un punt de la salvació.

El KH-7 va ser superior a l'últim 
classificat i al descans ja guanya-

va per 14 a 13 i a les acaballes 
va assegurar el cinquè triomf del 
curs. "Hem sabut patir i són dos 
punts molt importants", deia en 
acabar el partit Robert Cuesta, 
tècnic del KH-7, que admetia que 
serà molt complicat guanyar el 
pròxim rival, el Gijón.

Els tres últims partits
El KH-7 afronta els tres últims 
partits de la fase regular amb l'ob-
jectiu d'assaltar el vuitè lloc, que 
ocupa a tres punts el Gijón, o el 
novè lloc, de l'Aula Valladolid amb 
quatre punts més. El pròxim duel 
de les vallesanes serà dissabte a 
la pista del Gijón; el següent, l'1 
d'abril, al Palau contra el Gurpea 
Beti-Onak –antepenúltim amb 13 
punts–, i l'últim, el 15 d'abril, a la 
pista de l'Aula Valladolid. J.L.R.B.

BMG

TRIOMF  L'equip celebra la cinquena victòria de la temporada

MOTIVE-CO GIJÓN - KH-7 BMG

Dissabte, 25 - 19 h Gijón

El CNG es manté al tercer lloc de 
la fase per l'ascens després de dis-
putar dos partits a casa de la Pri-
mera Divisió el cap de setmana. 
Dissabte, va perdre el duel contra 
el Waterpolo Navarra (6-8) i diu-
menge va imposar-se en el duel 
avançat de la 22a jornada contra 
l'Askartza (13-10). De fet, el prò-
xim partit serà dissabte a la pisci-
na de l'Askartza, a Bilbao. 

El CNG es manté al 

tercer lloc amb un 

triomf i una derrota

WATERPOLO | Primera Divisió
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Jordi Madera ha tornat a guanyar 

la Marató de Barcelona en cadira 

de rodes i, de fet, diumenge el clar 

dominador. L'atleta franquesí va 

completar els 42 km de la cursa 

barcelonina amb un temps d'1 

hora, 35 minuts i 37 segons. 

Madera s'està preparant pel ci-

cle olímpic de París, i Barcelona 

és una de les curses fixades al ca-

lendari habitual. El vallesà va anar 

al seu ritme durant el recorregut 

pels carrers de la capital catalana 

i, des dels primers compassos, va 

rodar en solitari. Madera va cele-

brar el triomf amb un marge de 

25 minuts amb el segon classifi-

cat, Gustavo Molina, del Run4 For 

You, i 28 amb el tercer, Norberto 

Chávez, també del Run For You. 

"Em vaig trobar força bé, tot i 

les dificultats per les molèsties 

físiques que encara arrossego 

i perquè fa unes setmanes vaig 

superar un procés gripal, que 

em va tenir uns 10 dies aturat", 

explica l'atleta Jordi Madera, que 

ATLETISME | Cadira de rodes  LES PRÒXIMES CURSES SÓN LES MARATONS DE PARÍS I LONDRES

Jordi Madera, gran dominador 
de la Marató de Barcelona

j.m.

EN CURSA  Jordi Madera en un moment de la cursa barcelonina

assegura que va complir en cursa 

el guió que tenia previst: "volia 

imposar el meu ritme i estic 

molt content amb el temps re-

alitzat, tot i que potser hagués 

estat ideal rebaixar-lo uns tres 

minuts més".  

El franquesí se centra ara en les 

seves pròximes dues curses, que 

són internacionals. El diumenge 

2 d'abril disputarà la Marató de 

París i el 23 d'abril, la de Londres, 

que és el seu princinpal objectiu. 

"He decidit centrar els meus 

esforços a les curses més im-

portants i la resta de setmanes 

completar-les amb bons entre-

naments", diu.  j.l.r.b.

Arrenca l'ATP Tour Challenger 

Des del cap de setmana ha arrencat l'ATP Tour Challenger de les 
Franqueses amb la fase prèvia. Aquesta setmana ja s'han disputat les 
dues primeres rondes i, entre els tennistes destacats hi ha l'australià  
Max Purcell, número 99 del món, i el francès Hugo Grenier, número 146. 

ct els gorchs

Les Franqueses lluitarà per la salvació
El CF Les Franqueses lluitarà per la salvació de la Segona Catalana des-

prés de no passar a la fase d'ascens. L'equip dirigit per José Manuel Al-

caraz afrontarà la primera jornada de la fase de permanència dissabte, 

a casa, contra el Molinos, a las 17 h. Les Franqueses enceta la fase de 

salvació amb el segon lloc perquè arrossega 27 punts. Líder és el Moli-

nos, amb 30; tercer, el Sant Genís-Penitentes, amb 23, i quart, en llocs 

de descens, hi ha el Premià de Mar, amb 16 punts. 

TENNIS | Internacional  ES DISPUTA AL CT ELS GORCHS

FUTBOL | Segona catalana  DISSABTE REP EL MOLINOS
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Aleix i Pol Espargaró afronten una 
nova temporada a MotoGP il·lu-
sionant. L'Aleix, amb Aprilia, vol 
refermar les bones prestacions 
de la campanya passada, quan va 
lluitar pel títol; mentre que el Pol, 
enceta una nova etapa en la seva 
trajectòria liderant el nou equip 
de la graella, el GasGas Factory 
Racing Tech3. 

MotoGP arrenca motors el cap 
de setmana amb la disputa de la 
primera cursa del calendari, amb 
el Gran Premi d'Algarve, a Portu-
gal. Aleix Espargaró arribarà just 
físicament perquè fa tan sols una 
setmana va ser operat, novament, 
de l'avantbraç dret després d'unes 
molèsties en l'últim test de la pre-
temporada. "Les proves mèdi-

ques van revelar una fibrosi en 

el múscul, així que era necessà-

ria una intervenció quirúrgica", 
informa l'Aprilia Racing en un co-
municat, que també avança que es 
preveu l'aparició del granollerí en 
la primera cursa del calendari. 

L'Aprilia d'Aleix Espargaró ha 
mostrat bones sensacions durant 
la pretemporada, tot i que sembla 
que les Ducati encara estan un 
punt per sobre de la resta en la 

MOTOR | Motociclisme  ELS PILOTS COMPETIRAN AMB APRILIA I GASGAS RESPECTIVAMENT

Aleix i Pol Espargaró, amb el 
repte d'una nova temporada

GASGAS

POL ESPARGARÓ

lluita per als triomfs de cursa.  El 
pilot granollerí afronta la seva se-
tena temporada amb Aprilia i en-
guany vol tornar a lluitar pel títol. 
"Ser-hi tant de temps amb Apri-

lia em genera pressió perquè 

conec la importància dels re-

sultats per a l'equip. Al mateix 

temps, la maduresa, i conèixer 

bé a les persones de l'equip em 

fa treballar amb tranquil·litat. 

Tot i això, la temporada 2023 

començarà amb moltes incòg-

nites", assenyala el germà gran 
dels Espargaró.

Pel que fa a Pol Espargaró, li-
derarà l'equip GasGas després de 
dues temporades complicades 
amb Honda. L'objectiu del nou 
equip de MotoGP serà convertir-se 

en la revelació de la temporada, i 
per això confien en l'experiència 
del granollerí. "Crec que aquesta 

moto té un gran potencial. Se-

gur que tenim molt treball per 

fer perquè el nivell de MotoGP 

ara mateix és molt alt, però ho 

podrem aconseguir. A València, 

al primer test, vaig sentir l'ADN 

de la moto i quan coincideix 

amb el teu propi ADN et sents 

molt bé", va dir el pilot.  

Un total de 21 curses i sprints
S'enceta una nova campanya de 
MotoGP amb 21 curses, que com a 
novetat, tindrà l'alicient de la pro-
va sprint dels dissabtes. En aques-
ta cursa només sumaran punts els 
nou primers classificats.  j.l.r.b.

BÀDMINTON  S'IMPOSA A LA FINAL CONTRA EL VILADECANS

L'AGE B repeteix triomf a 
la Lliga Catalana de Clubs 
L'equip B de l'Associació Grano-
llers Esportiva ha guanyat la Lliga 
Catalana de clubs, que va tenir lloc 
dissabte al Pavelló del Congost. El 
segon equip del bàdminton gra-
nollerí va defensar la corona ca-
talana i va guanyar per segon cop 
consecutiu la lliga.

L'AGE B va imposar-se en la fi-
nal contra el Viladecans, que, per 
primer cop, disputava la final. Els 
granollerins van ser superiors i 
van guanyar amb un clar 5 a 2. El 
Granollers B havia guanyat a les 
semifinals al Granollers F (4-3) i, 
en la fase de grups, havia estat un 
dels millors conjunts.

Amb el triomf català, el Grano-

llers B tindrà l'oportunitat de dis-
putar la fase d'ascens a la Primera 
Nacional.

Domini del català absolut
L'Associació Granollers Esportiva 
segueix sent el millor club català 
i ho va demostrar també fa dues 
setmanes al Campionat de Catalu-
nya absolut, en què va guannyar 
totes les modalitats. Els vencedors 
van ser en individual masculí, Jo-
fre Comella; en individual femení, 
Lara Lucas; en dobles masculí, 
Marc Gallardo i Bernat Amaya; en 
dobles femení, Lara Lucas i Blanca 
Lucas, i en dobles mixte, Iván Va-
lenzuela i Lara Lucas.  

federAció cAtAlAnA

EQUIP  Al podi amb la copa de campions i les medalles

FUTBOL SALA  | Tercera

El CEFS Ciutat de Granollers ja co-
lidera el grup 2 de la Tercera Ca-
talana després del triomf contra la 
Penya Blaugrana Montmeló, per 0 
a 5. L'equip granollerí és el segon 
classificat amb 37 punts, en llocs 
de promoció d'ascens, i empata 
amb el líder, el Vilamajor, que la 
passada jornada va descansar.

El CEFS té com objectiu l'ascens 
i ara té un marge de dos punts 
amb el tercer, el Llinars. El pròxim 
rival de l'equip dirigit per Juan 
Fernández serà dissabte a la pis-
ta de l'Sport Sala Santa Perpètua 
B, que ocupa l'antepenúltim lloc 
amb 12 punts. 

El CEFS colidera 
el grup 2 i es manté 
en llocs de promoció

RUGBI  | Primera Catalana

El sènior masculí de l'Spartans 
disputarà davant la seva afició la 
possibilitat de passar a la final de 
la Primera Catalana. L'equip gra-
nollerí afrontarà dissabte (17.30 
h) al Camp Municipal de la Font 
Verda la semifinal contra el CRUC, 
de Castelldefels. Els granollerins 
van accedir a la semifinal després 
de completar una gran primera 
fase de grups i, en quarts de final, 
van guanyar ajustadament contra 
el Quebrantahuesos (27-24). Pel 
que fa als del Baix Llobregat van 
superar els quarts de final amb 
un resultat contundent contra el 
Manresa, 30 a 22. 

L'Spartans es jugarà 
el passi a la final 
contra el CRUC

Íngrid Valcárcel, del Club Atlètic 
Granollers, ha guanyat el Cam-
pionat de Catalunya sub-18 de 
javelina. La Federació Catalana 
d'Atletisme va organitzar el cap 
de setmana a Barcelona el català 
de llançaments i el club granollerí 
va presentar una àmplia delegació 
amb tres medallistes i set finalistes.

La medalla més destacada va 
ser l'or de Valcárcel, que apunta a 
la lluita per a les medalles estatals. 
Al català va guanyar l'or amb un 
llançament de javelina de 43,58 
metres, que va aconseguir en el 
seu tercer intent i dels sis que va 
fer cap d'ells va ser nul. Tot i el 
triomf, la victòria va ser ajustada 
perquè la segona classificada va 
ser Erika Sellart, del Manresa, amb 
una marca de 43,40 metres.

El Club Atlètic Granollers va 
sumar dues medalles més amb 

Íngrid Valcárcel guanya 
el campionat català sub-18

ATLETISME | Javelina EL CAG SUMA TRES MEDALLES CATALANES

una plata i un bronze, en llança-
ment de disc sub-20. Àlex Duran 
va aconseguir el subcampionat 
català amb un registre de 41,95 
metres, i Ainhoa Benítez va pen-
jar-se un bronze amb una marca 
de 31,45 metres.  

federAció cAtAlAnA

ÍNGRID VALCÁRCEL

motoGp

ALEIX ESPARGARÓ

GIMNÀSTICA  | Lliga Catalana

Judith Fernández, del Club Nata-
ció Granollers, va penjar-se el cap 
de setmana a Tarragona la meda-
lla d'or a la segona jornada catala-
na de la categoria base de gimnàs-
tica. L'esportista va aconseguir la 
màxima puntuació de la modalitat 
E4G. A més, el CNG també va acon-
seguir la meritòria sisena posició 
de Martina Ochoa, de la categoria 
Base 1P, el novè lloc de l'equip A i 
el desè de l'equip B en les classi-
ficacions generals. El pròxim cap 
de setmana, la competició de gim-
nàstica catalana segueix amb una 
jornada a Lleida, entre les catego-
ries base, de 6 a 10. 

Judith Fernández 
es penja un or a 
la segona jornada 

Moto GP arrencarà 

aquest cap de setmana 

amb  el Gran Premi 

d'Algarve, a Portugal
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Concert familiar a la TarafaTaller de gòspel amb el director Gerson Gelabert
Dilluns (19 h), els alumnes de clarinet 

del conservatori de Granollers oferiran 

un concert a la Sala Francesc Tarafa. Entre 

el repertori es podran conèixer cançons 

tradicionals de bressol d'arreu del món. 

Dissabte (11 h), l'equipament juvenil Gra oferirà un taller de gòspel 

a càrrec de Gerson Gelabert, director de GdeGospel i Mas Gospel. 

L'activitat, organitzada per l'Església Evangèlica de Granollers, és 

gratuïta, però es requereix inscripció prèvia, que es pot fer a través 

d'un formulari que es troba a la pàgina web de l'Ajuntament. 

CULTURA

Hacemos reformas en general. Muchos años de experiencia. 

Limpios. Rápidos. Precios económicos.

PALETA PARTICULAR

642 16 35 91

DANSA  EL FESTIVAL ACABARÀ DIUMENGE AMB 'AQUÍ', DE LORENA NOGAL I COL·LECTIU ESCÈNIC

Dansa Metropolitana mostra 
el treball de les escoles locals
El Festival Dansa Metropolitana 

continua omplint de dansa i mo-

viment la ciutat. L'esdeveniment, 

que va començar el 10 de març, 

posarà punt i final a l'edició el diu-

menge. Enguany ha estat el segon 

any que Granollers ha participat 

en el festival, i ha comptat amb ac-

tivitats de diferents estils de dan-

sa, des de les més clàssiques fins 

a les més contemporànies, així 

com amb la participació d'artistes 

i companyies de dansa de renom 

nacional i internacional. 

Una programació ambiciosa
Fins a dia d'avui, el festival ja ha 

mostrat diverses propostes tant 

al carrer com al Teatre Auditori, 

a Roca Umbert i fins i tot al Cine-

ma Edison, amb la projecció del 

film Coppelia. Entre les obres, s'ha 

pogut veure Via Faunal, un pro-

jecte artístic amb dones majors 

de 50 anys que es va mostrar a 

la plaça Maluquer i Salvador. Les 

ballarines, segons afirmava el 

coreògraf Pol Jiménez, van "teixir 

i construir un folklore a través 

dels seus cossos per deixar em-

premta en la dansa". 

A banda d'aquest espectacle, un 

projecte que va formar part del 

programa va ser La Banda, de la 

companyia OtraDanza. La peça, a 

través del moviment, va voler re-

tratar la importància de treballar 

en equip.

xavier solanas

AL CARRER  El cap de setmana passat es van mostrar tres propostes a l'exterior

Aquest cap de setmana el fes-

tival té previst fer la tradicional 

mostra de les escoles de dansa de 

la ciutat. L'exhibició serà dissabte, 

a les 18 h, a la plaça de l'Església, 

i comptarà amb l'alumnat de la 

mitja dotzena d'escoles locals. 

Un cop finalitzi l'acte, els assis-

tents podran quedar-se a veure 

Projecte Sena!, un espectacle que 

aposta per la dansa vertical, el tea-

tre, les arts digitals i l'arquitectura. 

Segons afirmen els intèrprets, el 

seu objectiu és el de  sensibilitzar 

el públic sobre qüestions comple-

xes dins del sector de la dansa, com 

la precarietat laboral, el sexisme, la 

vellesa i el poder mediàtic.

La programació acabarà, almenys 

a Granollers, amb Aquí, un especta-

cle conjunt de la coreògrafa Lorena 

Nogal i la companyia Hotel Col·lec-

tiu Escènic. El projecte té l'objectiu 

d'explorar a través del moviment 

lleuger i elàstic "la ressonància del 

cos com a material orgànic en un 

espai arquitectònic". La peça es 

presentarà diumenge a les 12 h, a la 

Tèrmica de Roca Umbert. 

Sandra Arisa, coordinadora del 

Centre d'Arts en Moviment, manté 

que la intenció del festival ha estat 

la d'apropar la dansa a la ciutada-

nia, i que espera que l'any que ve la 

ciutat torni a formar part d'aquesta 

iniciativa.  à.lasheras

El Cor Infantil Amics de la Unió, 

el Cor de Cambra i l'Orquestra 

de Cambra de Granollers seran 

diumenge al Teatre Auditori en 

un doble concert, per acostar la 

figura del famós compositor bar-

roc Johann Sebastian Bach. Amb 

una funció dirigida als infants, i 

una altra al públic adult, les tres 

formacions granollerines divul-

garan la sonoritat de fragments 

de les passions segons Sant Joan 

i Sant Mateu de Bach, que asse-

guren permetran seguir el fil del 

fragment de la bíblia que relata la 

mort de Jesús. 

Segons afirmen les entitats, el 

concert "fa una enorme explo-

ració en l'expressió musical". 

Els sentiments, els estats d'ànim, 

la pedagogia i la integració social 

són alguns dels elements que fan 

de lligam durant l'espectacle. 

Abans del concert, el crític mu-

sical Xavier Chavarria oferirà una 

conferència per posar en context 

els assistents i presentar amb 

més profunditat el repertori, els 

autors, el context i les curiositats 

de les obres. 

Les entrades per als dos recitals 

ja es poden adquirir a través de la 

pàgina web d'Escena grAn. El con-

cert per a la canalla, que serà a les 

17.30 h, té un preu de 3 euros. Pel 

que fa al concert adult, a les 19 h, 

el preu de les entrades va des dels 

12 fins als 25 euros. 

Entitats locals porten 

la música de Bach al TAG

MÚSICA  EL CONCERT OMPLIRÀ DIUMENGE LA SALA GRAN

Divendres, la Sala Petita del Teatre 

Auditori acollirà dos concerts de 

BCN216 amb l'objectiu d'acostar 

la figura del compositor Magnus 

Lindberg a la població. Un dels ac-

tes serà a les 19 h, i estarà destinat 

a un públic familiar, i l'altre, adre-

çat a adults, serà a les 20 h. 

Magnus Lindberg és un compo-

sitor finlandès de 64 anys recone-

gut mundialment per obres com 

Kraft, Kinetics, Marea i Parada. El 

músic es dedica, sobretot, a obres 

orquestrals, en totes les possibles 

variants.

Els components del grup 

BCN216 –Xavier Castillo, Erica 

Wise i Jordi Masó– interpreta-

ran amb un clarinet, un violon-

cel i un piano obres com Clarinet 

Trio, Piano Jubilees i Steamboat 

Bill Junior. La intenció d'ambdós 

concerts és contribuir a la difusió 

de la seva obra, que asseguren és 

desconeguda per bona part de la 

ciutadania. 

El grup BCN216 proposa 

un doble concert de Lindberg

Trabajo de calidad. Responsables. 

Profesionales. Precios razonables económicos.

699 20 40 45

EMPRESA DE REFORMAS 

EN GENERAL
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La 33a edició del Festival de Jazz 
de Granollers s'acosta a la seva fi. 
L'edició, que va començar a prin-
cipis de febrer, es clourà diven-
dres 31 de març amb un concert 
d'Alba Careta i la JazzGranollers 
Ensemble. Abans, però, encara hi 
haurà quatre concerts més, entre 
els quals els del grup T-Punch!, les 
Big Bands de l'Escola Pereanton i 
la banda Dabumbus. 

Després de rebre la trombonista 
Alba Pujals la setmana passada, el 
Casino acull aquest divendres, a les 
20 h, T-punch!. El grup vallesà es 
caracteritza per l'estil de jazz-fu-
sió instrumental. En aquest con-
cert, la banda portarà el treball In-

tercanvi, un disc amb nou cançons 
de jazz-fusió. "Sense l'intercanvi, 

els éssers humans no anem en-

lloc, ens necessitem els uns als 

altres per avançar, i per això 

hem d'estar oberts a qualsevol 

influència i no tancar-nos", afir-
ma el grup, argumentant el perquè 
del nom de l'àlbum. 

L'endemà, dissabte, el Casino 
rebrà dos concerts, un a les 12 h 
i l'altre a les 19 h. Al matí serà el 

ARXIU

JAZZ L'Emsembla Jazz Orquestra i els combos del conservatori seran al Casino

MÚSICA AMB ELS CONCERTS DEL CAP DE SETMANA I DE LA SETMANA VINENT ES CLOURÀ LA 33a EDICIÓ

Una aposta de so local a la 

recta fi nal del Festival de Jazz

torn de les big bands de l'Escola 
Pereanton, formades per alumnat 
de 5è i 6è de Primària del centre, 
i dirigides per Toni Cuesta. A la 
tarda, la formació Emsembla Jazz 
Orquestra i els combos del con-
servatori Josep Maria Ruera oferi-
ran una mostra de jazz i música 
moderna. La jornada, que és tra-
dició dins del festival, vol donar 
l'oportunitat de mostrar el talent 

als joves músics de Granollers.
Dimecres, a les 21 h, serà el 

Restaurant El Mirallet l'espai que 
acollirà un altre directe del pro-
grama. En aquest cas, rebrà Da-
bumbus, un duet format pel baix 
elèctric d'Antony Da Cruz i el vi-
oloncel de Marta Roma. La banda, 
nascuda a Barcelona, proposa una 
barreja de jazz i música brasilera. 
El concert és gratuït. À.LASHERAS

www.ecouteraudio.com         Pl. de la Caserna, 7 · Granollers         93 607 08 08        684 46 95 85

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

Música en femení a La Tintorera
LES FRANQUESES. L'Ateneu Popular La Tintorera oferirà demà, diven-
dres, a les 20 h, una nit de música que comptarà amb el DJ-Nyeski i amb 
una sessió del que han anomenat "feminisme musical". Marc Mon-
tañés, punxadiscos resident a l'entitat, portarà la seva característica 
barreja d'estils musicals al local. 

D'altra banda, la sessió en femení oferirà un repàs per les cançons 
més icòniques de la lluita de les dones per l'emancipació. Segons La 
Tintorera, la nit acontentarà a tots els públics, ja que es podrà escoltar i 
ballar música pop, rock, soul, funk i electrònica. La sessió durarà  apro-
ximadament dues hores i és d'entrada lliure. 

Arkada Koncerts és una associa-
ció que té l'objectiu de fomentar 
la cultura alternativa a la comarca. 
L'entitat té  25 anys de trajectòria, 
i promou la música local amb es-
deveniments com el Festival Mini 
Beat i el Fusiònica. La seu de l'en-
titat i del Col·lectiu Punkaires de 
Canovelles és el Dràstik Punkai-
res, una sala de concerts situada 
a la Barriada Nova de Granollers.

El 15 de desembre passat 
l'Ajuntament va precintar l'espai 
al·legant l'incompliment de la 
normativa de soroll. Segons afir-
men els responsables de Dràstik, 
l'Ajuntament demana que, per 
reobrir, la sala ha de complir els 
mateixos requisits que qualsevol 
altre local de concerts o discoteca 
privada, tot i tractar-se d'una seu 
d'una entitat sense ànim de lucre. 

Els membres de Dràstik asse-
guren la seva intenció ha estat la 
de respectar al màxim el descans 
del veïnat, i que per això els seus 
concerts acabaven a les 21 h. Mal-
grat això, l'espai cal que instal·li 
d’un limitador certificat per po-
der reobrir. És per aquest motiu 

que els responsables d'Arkada 
Koncerts estan buscant maneres 
de finançar aquesta instal·lació, 
que afirmen, és insostenible per 
una associació. Així, amb l'objec-
tiu de poder tornar a obrir Dràs-
tik Punkaires, s'ha organitzat el 
festival Dràstik Desprecintat Fest. 
La jornada tindrà lloc a la Masia 
Masferrer de Montornès el dis-
sabte 1 d'abril, i comptarà amb 
concerts des de les 12 h fins a les 
23 h. En la jornada hi participen 
bandes com Perro Pachingo, Tan-
gana, Mutant Clan, Gaua, Dalla, 
Runä i El Bruixot del Montnegre. 

El preu de l'entrada és de 10 eu-
ros, i tots els beneficis aniran des-
tinats al local. A banda dels con-
certs, el preu inclourà un dinar 
amb calçots, botifarra i mongetes 
del ganxet. 

A banda del festival, l'entitat 
també proposa altres opcions per 
ajudar econòmicament a reobrir 
el Dràstik Punkaires. Entre elles, 
es troben la compra d'un calenda-
ri d'Arkada Koncerts o la descàr-
rega del seu recopilatori digital de 
música local i alternativa. 

LA SALA ESTÀ PRECINTADA PER INCOMPLIR LA NORMATIVA DE SO

Dràstik Punkaires, tancat 
per l'Ajuntament, busca 
finançament per reobrir

El grup De cara a la pared serà di-
vendres, a les 23 h, a la Sala Nau B1 
per presentar el seu darrer treball, 
Historias de Alcanar. La banda va-
llesana està formada per Sebastian 
Blazquez, guitarra; Sergi Ambròs, 
veu; Alberto Rodriguez, teclat; 
Enric Duran, bateria; Óscar Calls, 
baix, i Jordi Lopez, guitarra. 

En el concert, el grup interpre-
tarà el disc sencer, que és el seu 
sisè àlbum. A més, també farà un 
repàs de les seves cançons més 
conegudes, i incorporaran l'ener-
gia, el teatre i la vitalitat que els 
caracteritza. El preu de les entra-
des és de 10 euros i es poden ad-
quirir en línia o a taquilles. 

ARXIU

HISTORIAS DE ALCANAR

De Cara a la Pared seran a la 
Nau B1 amb el seu nou disc

El projecte de creació audiovisual 
col·lectiva, impulsat per la Crida 
Edison, l’Eixida Cultura i Nadir 
Audiovisual començarà aquest 
dissabte amb una jornada matinal 
de presentacions entre companys 
i professionals. La Peixera, que és 
com es diu la iniciativa, ha rebut 
més de 50 inscripcions de joves 
d’entre 16 i 26 anys de tot el Vallès 
Oriental i voltants de l’àrea metro-

politana de Barcelona. Tot i així, el 
projecte està pensat per una tren-
tena de persones. Els participants 
aprendran dissabte a fer un pitc-
hing i conèixer la importància que 
té aquesta eina en la indústria del 
cinema. La Peixera continuarà al 
llarg d’abril, maig i juny amb tallers 
i jornades d’ideació, preproducció i 
producció; mentre que durant el ju-
liol es duran a terme els rodatges. 

CINEMA  LA PEIXERA COMPTA TAMBÉ AMB L'EIXIDA I NADIR

El curs de creació audiovisual
a l'Edison rep 50 inscripcions Demà, divendres (19 h), hi haurà 

el tercer i darrer assaig obert de 
l'espectacle Llenguatges, que la 
companyia Impulsos, dirigida per 
Pau Portabella, ha estat prepa-
rant al Centre d'Arts en Moviment 
(CAM) de Roca Umbert. Al muntat-
ge un personatge conductor apro-
pa el públic a l’univers personal de 
tres artistes escènics, compartint 
reflexions i dubtes sobre el sentit 
d’actuar, els límits de l’escena i la 
percepció de la realitat. 

Pau Portabella fa el 
darrer assaig obert 
de 'Llenguatges'
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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!

TEATRE LA COMPANYIA VALLESANA FREC A FREC TANCARÀ EL PROGRAMA D'ENGUANY

El muntatge 'Cúrcuma' clourà 
el Festival dels Amateurs

La 17a mostra de Teatre Amateur 
de les Franqueses arribarà a la 
seva fi amb l'espectacle Cúrcuma, 
de Frec a Frec, que tindrà lloc al 
Teatre Auditori de Bellavista el 
dissabte, a les 20 h.

La companyia franquesina Frec 
a Frec es va fundar l'any 1995 per 
professionals llicenciats a l'Ins-
titut del Teatre, amb la diploma-
tura de Magisteri, amb estudis 
de Filologia i Educació Social, i 

altres cursos relacionats amb la 
interpretació i l'educació. Segons 
afirma el grup, la seva intenció és 
fer servir el teatre com a eina per 
a l'educació en valors i la transfor-
mació social i personal. Entre les 
seves obres, hi ha Vull ser algú!, 

Innocent, Siyahamba, Estranyes 

relacions i La Rosa, totes elles amb 
un rerefons carregat de valors 
socials. Alguns dels temes que ha 
tractat la companyia a través de 

les arts escèniques són l'assetja-
ment escolar, la violència masclis-
ta, la migració, el canvi climàtic i 
les addiccions. 

En aquesta obra, dirigida per 
Emili Corral i escrita per Beti Es-
panyol i el mateix Corral, el grup 
presenta la història d'una família 
formada pel Carles i l'Àngel. Amb-
dós  estan preparant la festa d'ani-
versari dels seus fills bessons, 
Vicky i Pau. No obstant això, a 
sorpresa dels pares, un fet inespe-
rat farà que la Vicky desvetlli una 
notícia bomba que els obligarà a 
replantejar-se les seves relacions 
i els seus límits ètics i morals.  Es 
tracta d'una comèdia amb una 
durada de 80 minuts, que promet 
sorprendre als assistents amb la 
seva trama intrigant i divertida. 

Al final de l'espectacle es farà 
un reconeixement a totes les com-
panyies que han participat en 
l'edició d'enguany del festival, i es 
lliurarà el premi a l'obra que hagi 
rebut més vots del públic. À.L

FREC A FREC

FREC A FREC  La companyia portarà la comèdia al Teatre Auditori de Bellavista

La companyia de teatre Milnotes 
va ser el centre d'atenció dissabte 
passat amb l'estrena d'El Dúo de 

la Africana al Teatre Auditori. La 
versió actualitzada de la sarsuela 
va exhaurir totes les localitats de 
la sala gran. Dirigida i adaptada 
per Joan Garrido, l'obra va reunir 
prop de seixanta persones, entre 
actors, músics i equip tècnic. Se-
gons el director, l'espectacle va 
tenir molt bona acollida. "El pú-

blic va riure molt i va sortir en-

tusiasmat", afirma.
Després de l'èxit de l'estrena, 

Milnotes es prepara per fer una 
gira pel territori català amb El 

Dúo de la Africana. A més, la com-
panyia està assajant per portar de 
gira La Corte del Faraón. La pri-
mera funció serà a Pamplona el 
15 d'abril, i l'espectacle passarà 
per llocs com Bilbao, Logronyo i 
Saragossa. 

Ple a la sarsuela de Milnotes

XAVIER SOLANAS

MILNOTES La companyia granollerina va presentar l'obra, plena d'humor

LA SEVA VERSIÓ D''EL DÚO DE LA AFRICANA' VA OMPLIR EL TAG
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Demà, divendres (20 h), la ga-

leria d'art Artemisia de les Fran-

queses acollirà la inauguració de 

l'exposició Interiors. La mostra és 

del pintor vallesà Paco Cámara, 

nascut l'any 1963, i de formació 

autodidacta. L'artista és deixeble 

de Pere Salinas, qui segons afirma 

Cámara, ha influenciat molt el seu 

art. La seva obra es caracteritza 

per les textures riques, els colors 

vius i els detalls. En la seva trajec-

tòria es troben sèries com Objec-

tes, Pollets i Natura morta. 

L'artista Paco Cámara inaugura 

mostra a la galeria Artemisia

En aquesta mostra, l'artista 

mostrarà bodegons, natures mor-

tes, ceràmiques i altres objectes, 

tots enllaçats per un mateix ele-

ment conductor: els interiors. 

Paco Cámara interpreta, amb el 

seu punt de vista, aquests ele-

ments amb els quals convivim, 

amb la intenció d'embellir-los i 

convertir-los en únics.

L'exposició es podrà veure fins 

al pròxim 13 de maig. 

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
del dijous 23 al diumenge 26 de març

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

17º 9º  21º 10º  17º 10º  21º 7º

La colla granollerina Farretes, els 

més petits del Farres de Blaus, ha 

organitzat per aquest dissabte una 

jornada benèfica. Des de les 10 h 

fins a les 21 h, Roca Umbert s'om-

plirà d'activitats amb la intenció de 

recaptar diners per donar-los a la 

investigació de la leucèmia infantil. 

En concret, els fons aniran desti-

nats a l'associació El Legado de Pol, 

una entitat impulsada pels pares 

d'en Pol, un nen granollerí que va 

morir amb només dos anys i mig a 

causa d'aquesta malaltia.

La jornada començarà amb una 

matinal dirigida a infants i famí-

lies, on hi haurà activitats com 

una timbalada oferta pels Diables, 

un taller de polseres, una mostra 

de ball i un taller de maquillatge. 

El matí acabarà a les 13.30 h, amb 

un vermut musical a càrrec de 

l'artista Anila Padró.

Després del concert hi haurà un 

dinar amb botifarra, pa i beguda, 

LA COLLA PROPOSA UNA JORNADA AMB MÉS DE 15 ACTIVITATS

Farretes recaptarà fons 

per a la investigació 

de la leucèmia infantil
que tindrà un preu de 5 euros, tots 

destinats a la causa. A les 15.30 h 

hi haurà una rifa solidària. El preu 

de participació serà de 4 euros i 

se sortejaran paneres ofertes per 

les entitats col·laboradores de 

l'esdeveniment, entre les quals es 

troben Soldat Plantat, El Rei dels 

Caramels, Jugar x Jugar, Porxada 

Ibèrics i el restaurant Nostrum. 

A la tarda hi haurà un concert de 

Police Line Band, un grup de rock 

vallesà. Un cop finalitzi la banda, 

hi haurà una sessió de música 

oferta per XTA DJ. Seguidament, 

a les 20 h, el grup local Lola and 

the Rhinos oferiran un repertori 

dels seus darrers treballs, amb te-

mes com You're right, de My Rules. 

Per tancar la jornada, més música 

amb Perfecto desorden. 

Durant tot el dia hi haurà un ser-

vei de barra solidària, i, per evitar 

generar rebuig, cal que els assis-

tents que portin el seu got. 

Ballada de la Roda 

d'Esbarts infantils

Dissabte, a les 17.30 h, tindrà lloc 

a la plaça de la Porxada la balla-

da de la Roda d'esbarts infantils 

de Catalunya. En l'esdeveniment, 

a banda de l'Esbart Dansaire de 

Granollers, hi participaran l'Es-

bart Olesà, l'Esbart Sant Genís de 

Taradell i els Dansaires de l'Hospi-

talet de Llobregat. L'acte aplegarà 

els infants i joves de les quatre co-

lles, que podran mostrar les dan-

ses apreses durant el curs. 

Poesia i música 

a la Sala Tarafa

La Sala Tarafa de Granollers rebrà 

diumenge (18 h), un recital de 

poesia musicalitzat. L'acte, orga-

nitzat per l'associació d'inserció 

social Dimas, estarà dirigit per 

Mariona Castelar, i comptarà amb 

Isabel Mantecón al piano i Cinta 

Massip com a lectora dels textos. 

A més, el Cor Sarabanda de la Ga-

rriga oferirà el concert Lieder, que 

inclou un repertori de composi-

tors romàntics del segle XIX. 

TRADICIÓ  L'EDICIÓ D'ENGUANY HAURIA ESTAT LA 75A DE NO SER PER L'ATURADA PANDÈMICA

El concurs sardanista aplega 
23 colles d'arreu de Catalunya

Diumenge es va celebrar la 73a 

edició del Concurs de Colles Sar-

danistes, que enguany ha tingut 

lloc a la plaça de la Porxada. En to-

tal, 23 colles d'arreu del territori 

van formar-ne part. Si no fos per 

l'aturada forçosa de la pandèmia, 

enguany hauria estat el 75è ani-

versari de l'esdeveniment.

La competició, com és habitual, 

va comptar amb una sardana de 

presentació, les sardanes de lluï-

ment, la revessa, la ballada de ger-

manor i, en acabar, una sardana 

conjunta amb la participació del 

públic. La cobla Sant Jordi Ciutat 

de Barcelona va tocar en directe 

per acompanyar els balladors.

Una dansa que és tradició
En aquest acte es van aplegar par-

ticipants de totes les edats. Divi-

dits en categories, des dels vete-

rans fins als més petits van poder 

mostrar la seva tècnica i prepa-

ració. Els menuts afirmaven que 

SARDANES La competició va comptar amb participants veterans, grans, joves i, fins i tot, amb tres colles infantils

xavier solanas

els agraden les sardanes perquè, 

a banda de ballar-les, també fan 

amics, juguen, salten i coneixen 

gent nova. Infants de la colla Tra-

pelles, de Sabadell, afirmaven que 

"molts dels nostres amics pen-

sen que és un ball molt avorrit, 

però no és així". Les colles sarda-

nistes consideren que és important 

engrescar les noves generacions 

per poder preservar una dansa que, 

sostenen, "és una part important 

de la nostra cultura".   À.L

El Rector de Vallfogona, a Can Pedrals

Amb motiu del Dia Mundial de la Poesia, que es commemora el 22 de març, 
dilluns la Biblioteca de Can Pedrals va estrenar un nou aparador cultural, 
que en aquesta ocasió està dedicat a Francesc Vicent Garcia, el rector de 
Vallfogona (1578-1623). La iniciativa és obra de la bibliotecària Meritxell 
Trullàs i l'artista Jordi Pagès, que ja ha col·laborat en diverses ocasions 
amb Can Pedrals, com per a l'Any Brossa i davant la crisi dels refugiats.

can pedrals

ART  APARADOR AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LA POESIA

Trobada pessebrista 

a Corró d'Avall

La Masia de Can Ribas de Corró 

d'Avall acollirà aquest diumenge 

la quarta Assemblea General Ordi-

nària de la Federació de Pessebres 

Vivents de Catalunya. L'elecció del 

lloc ha estat amb motiu de la ce-

lebració dels 25 anys del pessebre 

vivent que organitza l’Agrupació 

Santa Eulàlia, i que mobilitza cada 

any al voltant de 1.500 visitants. 

En la trobada s'aplegaran 49 enti-

tats pessebristes. 
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Taller de capses reciclades a Abacus

Dissabte (12 h), Abacus oferirà un taller per a infants de 

6 a 10 anys per aprendre a construir una capsa a partir 

de pals de gelat. L'activitat pretén ajudar els petits a

treballar la creativitat, així com potenciar valors com

el reciclatge. Cal inscriure's prèviament a través del web. 

Voltem per l'entorn

GRANOLLERS LES FRANQUESES

DIJOUS, 23

18 h Equipament juvenil Gra

Xerrada. Prepara’t per a l'entrevista!
DIVENDRES, 24

17.30 h Centre Cívic Palou

Taller de cuina. Passa'm la recepta: 
Cuina ràpida de primavera
19 h Teatre Auditori de Granollers

Concert. Magnus Lindberg, amb BCN216
19 h CAM, Roca Umbert

Assaig obert de dansa. Llenguatges
20 h Casino Club de Ritme

Concert de jazz-fusió, amb T-Punch!
20 h Teatre Auditori de Granollers

Concert. La música de Magnus Lindberg
DISSABTE, 25

9 h Plaça Maluquer i Salvador

Mercat de brocanters i artesanies
9 h Carrers de Sant Roc i Santa Anna

Fira Embruixa't. Paradetes al carrer
11 h Equipament juvenil Gra

Taller de Gòspel, amb Gerson Gelabert
12 h Casino Club de Ritme

Concert. Big Bands de l'Escola Pereanton
17.30 h Plaça de la Porxada

Ballada de la Roda d'Esbarts infantils

17.30 h Plaça de l'Església

Exhibició de les escoles de dansa de 
Granollers i mostra del Projecte Sena!
19 h Casino Club de Ritme

Concert amb Emsembla Jazz Orchestra i 
Combos del Conservatori Josep M. Ruera
DIUMENGE, 26

12 h La Tèrmica, Roca Umbert

Mostra de dansa. Aqui, de Lorena Nogal
17.30 h Teatre Auditori de Granollers

Concert. El so de Bach, amb l'OCGr
18 h Sala Francesc Tarafa

Poesia, amb el Cor Sarabanda
DILLUNS, 27

19 h Sala Francesc Tarafa

Concert. Bona nit i tapa't, Escola JM Ruera
20 h Escola de Música J. M. Ruera

Concert de l'alumnat de saxo i combos
DIMARTS, 28

17.30 h Teatre Auditori de Granollers

Taller trac, a càrrec de l'Escola JM Ruera
18.30 h Biblioteca Roca Umbert

Taller de pràctica filosòfica
DIMECRES, 29

17 h Equipament juvenil Gra

Xerrada. Enfeina't, feines per l'estiu
21 h Restaurant El Mirallet

Concert de jazz, amb Dabumbus

AGENDA

El Teatre Auditori de Cardedeu acull des de divendres fins diumenge la nova 

edició del festival de música Ressona Clàssica. L'esdeveniment, organitzat per 

l'Agrupació Coral Cardedeuenca, celebra aquest any el 23è aniversari. Enguany 

hi haurà tres concerts dins del programa. Demà, divendres, a les 20 h, el teatre 

rebrà la funció A piacere, del quartet de saxo Kebyart. L'endemà, també a les 20 

h, serà el torn del franquesí Claudi Arimany, que oferirà un concert de música 

barroca en quartet. Per cloure el festival, diumenge, a les 19 h, el Cor de Cambra 

del Palau de la Música portarà al municipi la mostra El cançoner popular  

contemporani. Les entrades per a les tres actuacions es poden adquirir a través 

de la pàgina web del Teatre Auditori de Cardedeu. 

El Festival Ressona Clàssica, 

un any més a Cardedeu

DIJOUS, 23

17.30 h Biblioteca de Bellavista

Xerrada. Com acompanyar els i
les joves en la presa de decisions
17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Decorem l'espai
DIVENDRES, 24

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Taller. Què cal saber per fer l'amor?
17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Punt de trobada
18 h Centre Cultural de Bellavista

Taller familiar de dentició infantil
20.15 h Biblioteca de Corró d’Avall

Hora del conte adulta. Ítaca: 
Històries i música
DISSABTE, 25

11 h Aula del Parc del Falgar

Inauguració exposició La llavor
20 h Teatre Auditori de Bellavista

Cloenda del Festival dels Amateurs
DIMARTS, 28

17.30 h Centre Cultural de Bellavista

Espai Zero. Jocs de taula
21 h Nau de Can Ganduxer

Taller familiar sobre gestió de l'autoritat

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 
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
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. 
Fins al 21 d'abril
Corrents d’imatges. Des de dijous
Espai Gralla, llibreria La Gralla

Àfrica Fanlo. Fins al 10 d'abril
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