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EN PORTADA

Homenatge recíproc de 
Jordi Benito i Granollers

L’Ajuntament inaugura dissabte 
la instal·lació pòstuma, el projecte de la 
qual l'artista va lliurar el 2003 a Mayoral 

L'obra conceptual s'ha instal·lat al llac 
i a la torre elèctrica del Parc de Ponent, 
i inclou partitures de Carles Santos

La instal·lació permanent al parc de Ponent del 
projecte de Benito recull elements que ja havien for-
mat part de la seva trajectòria artística i que tenen 
una significació que es materialitza en aquest parc, 
projectat el 1989 pels arquitectes Josep Martorell, 
Oriol Bohigas i David Mackay. "És important que 
el món civil, social i polític reconegui el món de 
l'art. Benito convida a participar d'una idea d'art 
total, amb llenguatge científic, tècnica, materials 
dins d'un gran mirall que és el llac", diu Altaió.

El projecte es complementa amb un catàleg, 
el tercer editat pel Museu, que complementa les 
dues publicacions anteriors i que suposa un ampli 
repàs a l'obra i figura de Benito. i MONTSE ERAS

La inauguració el proper dissabte (12 h) de la ins-
tal·lació que Jordi Benito (Granollers, 1951 - Bar-
celona, 2008) va deixar projectada per al Parc de 
Ponent esdevindrà la culminació d'un homenatge 
recíproc entre l'artista conceptual i la ciutat. El co-
missari del projecte, Vicenç Altaió, destaca l’aposta 
de la ciutat per l’art públic i ha explicat que "al Jordi 
li feia molta il·lusió deixar un testimoni en per-
manència de la seva vida artística i la seva iden-
titat passava per Granollers". Alhora, l'alcalde, Jo-
sep Mayoral, assegura que és "molt emotiu veure 
l'obra, que representa una part molt importat 
de la història de l'art a la ciutat. Tenir el Benito 
sempre aquí li dóna un nou caràcter al parc".

Altaió va explicar les característiques de la ins-
tal·lació d'un "artista radical, el més significatiu 
de l'art català del període conceptual i postmo-
dern", deia el comissari, qui posava en valor les in-
tervencions efímeres de Benito, però també l'"em-
premta en el moment històric i les instal·lacions 
amb elements reciclats en el temps", com aquesta.

L'obra al parc de Ponent té quatre parts. La pri-
mera són uns cables a la torre d'alta tensió que 
dibuixen l'infinit, un "signe de coneixement i al-
hora de l'electricitat, la sang de la indústria", 
descrivia Altaió. Després d'aquest element que cri-
da l'atenció, el recorregut del parc comença pròpi-
ament un cop baixades les escales i arribats al llac. 
Allà, nou blocs de granit conviden a passejar-hi, 
tot seguint les partitures de Carles Santos grava-
des dins les grans pedres que suren sobre l'aigua. 
"L'art, com la música, és hermètic, cal interpre-
tar-lo, però convida a la comunicació", reflexio-
nava Altaió, qui recordava que Santos i Benito s'ha-
vien conegut en el període conceptual a Granollers 
i que amdós eren militants de l'art públic.

El recorregut artístic segueix amb la fórmula ma-
temàtica d'Euler reproduïda amb ferro en un mur, 
que representa el llenguatge científic, i finalitza amb 
un cercle de pedres dins el llac, inspirat en el llac de 
Wannsee, símbol de la història i la memòria, i refe-
rència de l'Anell del Nibelung –Benito era un gran 
wagnerià–.

Esforç col·lectiu 
per desencallar-lo
L'any 2003, amb motiu de l'exposició Antwort al 
Museu de Granollers, Jordi Benito ja va exposar la 
seva voluntat de fer una instal·lació permanent a 
l'espai públic. El 2006 deixava el projecte del parc 
de Ponent sobre la taula de l'alcalde Mayoral i, ara 
12 anys després, és una realitat. En aquest temps 
"han passat moltes coses" que expliquen per-
què s'ha trigat a desenvolupar l'obra, argumenta 
Mayoral. "Hi ha hagut un procés de reinterpre-
tació del concepte del Jordi a uns requeriments 
tècnics, així com ha costat la recuperació dels 
materials", detalla l'alcalde. L'obra ha estat pos-
sible gràcies a la col·laboració de moltes persones, 
com la pròpia família i amics de Benito, el comissari 
Altaió, Jordi Barbany –qui conservava les partitu-
res de Santos–; i els alumnes de l’Institut Celestí 
Bellera de Granollers, han col·laborat en la restau-
ració de materials a Roca Umbert, com també ho ha 
fet el Taller Ginebró de Llinars del Vallès.

m.e.

ITINERARI Benito va proposar un recorregut pel parc a través de la instal·lació
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Placa solar a Can Muntanyola i Can Cabanyes
Palou té un potencial molt impor-
tant pel que fa a l'energia solar i la 
biomasa d'origen local. Aquesta és 
una de les conclusions de la cam-
panya de sensibilització per a l'es-
talvi energètic i la promoció de les 
energies renovables, que s'ha ba-
tejat com a DE Palou (denominació 
energètica), que s'ha dut a terme en 
el marc del projecte europeu Com-
pose –del qual l'Ajuntament de Gra-
nollers és soci fins al 2019–, i que 
dimarts celebrava la seva cloenda a 
les Antigues Escoles de Palou. 

En conseqüència, el consistori 
projecta plaques solars a la cober-
ta del centre de serveis a les em-
preses de Can Muntanyola i una 
petita instal·lació per a l'autocon-
sum al centre d'interpretació de 
Can Cabanyes, segons avançava 
als veïns la tècnica de Medi Ambi-
ent de l'Ajuntament, Virgínia Do-
mingo. A més, el consistori també 
ha iniciat la redacció d'un projecte 
d'una xarxa de calor de biomassa, 
aprofitant que al futur camp de 
futbol de Palou s'hi instal·laran 
dues calderes i que pot ser "una 
xarxa per equipaments públics i 
que els veïns interessats s'hi pu-
guin connectar", apuntava.

Controls de consums
A banda de concloure algunes me-
sures per afavorir les energies re-
novables a espais públics, la cam-
panya, que ha estat dissenyada i 
implementada per Eloi Burriel de 
l'empresa lorigen, també ha servit 

MEDI AMBIENT  ES CLOU LA CAMPANYA 'DE PALOU' PER A L'ESTALVI ENERGÈTIC I L'ÚS DE LES ENERGIES RENOVABLES EN EL MARC DEL PROJECTE COMPOSE

v.d.

Despreniment en una façanaCau un arbre de grans dimensions del Torras Villà
Dilluns es va produir un ensurt al passeig 
de la Muntanya, quan a primera hora de la 
tarda va succeir un despreniment de part de 
la façana del bloc de pisos del número 108. 
Bombers i Policia van acordonar la zona.

Un pi de grans dimensions del parc Torras Villà va caure divendres  
a primera hora de la tarda sobre la vorera de l'avinguda del Parc  
de Granollers. Tot i que afortunadament l'accident no va causar ferits,  
sí que va causar algunes destrosses en un cotxe que hi havia aparcat.  
Els Bombers de la Generalitat hi van desplaçar tres vehicles.

SOCIETAT

per controlar els consums energè-
tics a 10 equipaments de la ciutat 
–a més de Can Cabanyes i Can Mun-
tanyola, les Antigues Escoles de Pa-
lou, Bombaments d'aigua, l'Oficina 
comarcal del DARP, el centre cívic 
Palou, l'escola Montserrat Montero, 
el pavelló d'esports de Can Bassa, el 
centre cívic de Can Bassa, l'escola 
bressol La Tortuga i l'escola Mes-
tres Montaña–, així com conscienci-
ar sobre la importància de l'estalvi 
energètic al veïnat. "L'experiència 
ha estat molt positiva. És un món 
que desconeixia. Només et cuides 
de pagar i val la pena valorar op-
cions i saber si estàs consumint 
massa", explica Joan Estapé, presi-
dent de l'AV Sant Julià de Palou, qui 
té "molt clar que cal un canvi i hi 
ha alternatives".

La campanya, que s'ha dut a ter-
me des d'octubre passat, ha pogut 
comparar indicadors de consum i 
ha detectat també que alguns equi-
paments "no estan preparats pel 
fred i cal millorar aïllaments", 
deia Burriel. Per exemple, el fred 
intens d'aquest hivern ha impedit 
registrar estalvis d'electricitat al 
pavelló de Can Bassa, que també va 
patir una fuita d'aigua. En canvi, s'ha 
registrat estalvi als centres cívics. 

Pel que fa als privats, un dels es-
pais que ha nascut ja en el bressol 
de la filosofia de DE Palou és Ca-
seus Afinadors, que fa setmanes 
que té un aparell per controlar els 
consums i avalua la implantació 
de plaques solars. i MONTSE ERAS

Caseus Afinadors produeix els primers formatges de Palou
El novembre de l'any passat Palou va acollir l'empresa Caseus Afinadors, especialitzada des de fa 10 anys en  
la distribució de formatges artesans catalans –actualment en comercialitzen 35–, i que des de fa un mes és  
responsable d'un mató fet amb llet de Palou. La setmana vinent posarà en marxa també la producció del 
primer formatge artesà de Palou, que se sumarà als productes amb denominació d'origen de l'espai rural. 
El gerent de Caseus –que vol dir formatge en llatí–, Francesc Portet, explicava com ha decidit traslladar 
les oficines i magatzem de l'empresa a Palou i com ara també ha començat a funcionar un petit obrador. "El 
formatge artesà és un sector emergent i, sobretot arran del final de les quotes lleteres, molts propietaris 
de vaques fan formatges per sobreviure", detalla. Caseus, de moment, utilitza 100 litres de llet de vaca a la 
setmana de la granja de Can Ventosa, "d'una molt bona qualitat perquè sabem que mengen els animals" –
apunta Portet–, i espera triplicar la demanda un cop comenci a produir formatge. Caseus Afinadors –mot que 
prové del francès– també acaba de madurar formatges d'altres empreses productores per vendre'ls sobretot 
al sector de l'hosteleria (en un 80%) i a botigues –on, tot i que hi destina un 20% del producte distribuït, les 
vendes suposen un 40%, amb destinacions com Bon Preu i Casa Ametller–. Caseus Afinadors han arribat a 
Palou per quedar-s'hi i contribuir a dinamitzar l'espai, no només amb la producció artesana, sinó també amb 
activitats. "Volem desenvolupar un espai de recerca per a formatgers, així com fer cursos per a particulars 
i tallers de matí per a infants, per exemple", explica Portet. A banda de les millores a les instal·lacions del 
passeig Francesc Fàbregas i de la preocupació per l'ús d'energies renovables, Caseus es planteja adequar 
una fosa com a cova de maduració de formatges.



dj, 19 abril 2018 5

Santa Esperança, 14, 1r
Tel. 93 870 36 66. 08400 Granollers
www.eminad.com · eminad@eminad.com

LOCALES EN ALQUILER

LOCALES EN VENTA

SOLARES URBANOS EN VENTA

FINCA EN VENTA

GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 245 
m2+ 40 m2 altillo. Totalmente acabado. 14 
m. fachada. Vidrieras y persianas eléctricas. 
Aseos. A.A. Alarma. Agua y luz. altura 5 m. P. 
1.500 €/mes (Ref.860)

GRANOLLERS. Sup. 75 m2. Fachada 8 m. 
Suelos gres, Cristaleras, puertas eléctricas,  
Carp. alum. Aseo. A.A. P 160.000 €  (Ref. 318)

GRANOLLERS. Porxada. Sup. bajos 45 m2 + 1º 
planta 35 m2. Centro peatonal. Fachada a 2 ca-
lles. Cristaleras. Luz y agua. A.A. en las 2 plantas. 
P.2.300 €/mes (Ref.954)
GRANOLLERS.  Corró. Sup. 80 m2. Pav gres. Una 
pared con piedra natural. Cristalera y persiana. 
P. 700 €/mes (Ref.992)
GRANOLLERS.  Annibal. Sup. 45m2. Cristalera. 
Persiana. Parquet. Aseo. 3 divisiones (se pue-
den quitar). Luz y agua. P.590 €/mes (Ref.991)
GRANOLLERS. Tarafa. Sup. 72 m2. Céntrico. Es-
quinero. Pav parquet. Aseo. A.A. Luz y agua. P. 
650 €/mes (Ref.989)
GRANOLLERS. Olles. Sup. 80 m2. Céntrico. Cris-
taleras. Suelos. Aseos. instalaciones. P. 3.300 €/
mes (Ref.952)
GRANOLLERS. Pau Casals. Sup. 94 m2. Instala-
ciones bar. Obrador c/cámara. Aseos. Cristalera 
autom. Luz y agua. A.A. P. 1.000 €/mes (Ref.987) 
GRANOLLERS.  Perpinyà. Sup. 292 m2. Casa/
local céntrico. Bajos 117+250 m2 jardín, 4 hab y 
baño. planta superior 117 m2 4 hab, baño y te-
rraza Altillo. Patio. Ideal restaurante con jardín 
de 250 m2.. P. 5.000 € (Ref.924) 
GRANOLLERS.  Balmes. Sup. 150 m2. Pav gres. 
A.A. Aseo. Cristaleras. Persianas. Luz y agua.. P. 
860 €/mes (Ref.986)
GRANOLLERS.  Girona. Sup. 73 m2. Pav gres. 
Cristal. Persianas.. Luz y agua. P. 1.100 €/mes 
(Ref.984)
GRANOLLERS.  Roger de Flor. Sup. 150 m2. A dos 
calles. Fachada 5,25 m. Cristaleras y persianas. 
A.A. Luz y agua. P. 1.100 €/mes (Ref.983)
GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 51 m2. 
Peluquería equip. Cristaleras. Persianas.  P. 500 
€/mes (Ref.941) 
GRANOLLERS.  Pº Muntanya. Sup. 269 m2 a 1.614 

GRANOLLERS. Carles Riba. Cantonada 2 carrers. 
Sup. 120 m2. Sostre edificable 522 m2. Preu re-
percussió 671€ /m2. (Ref 105)
GRANOLLERS. Centre. Zona Pl. Espanya.  Fas-
sana 14 m. Edificable bajos+2 x15 m. Sostre 
edificable 700 m2. 18 places parking. P. 515 €/
m2. (Ref 106)

GRANOLLERS. Rosselló. Sup. 207m2+121m2 al-
tillo. Acceso independiente a altillo. Fachada 10 
m . Cristaleras. Puertas metálicas. P. 180.000 € 
(Ref.292)
GRANOLLERS. Joan Prim. Sup. 165 m2. Cristale-
ras. Persianas. Aseo. Luz y agua. Más almacén 
103 m2, P. venta 145.000 € y alquiler 800 €/mes  
(Ref.351)
LLIÇÀ DE VALL. La Vila. Sup. 62 m2+ 50 m2 altillo. 
Céntrico. Aseo. Altura 2,50 m. Cristal y persiana. 
Pav gres. P. 140.000 €. Alquiler 600 €/m (Ref.393)
GRANOLLERS. Apeles Mestres/Joan Prim. Sup. 
150m2 + 84m2 altillo almacén. Esquinero 21 m. 
fachada. Actualmente alquilado 900 €/mes. 
Cristaleras. Instal. Aseos. P. 235.000 € (Ref.390)
GRANOLLERS. Pizarro. Sup. 62m2. Cerca Esta-

LA GARRIGA. C-17. Sup. 75.000 m2. Edif 1.000 
m2. Finca llana a pie autovía. Formada por 
bosque, campos, labranza, torrente, jardines. 
Casa de 1.316 m2 dividida en sótano de 418 m2. 
P baja 303 m3. 1ª P 313 m2 (42 m2 terrazas). 2ª 
P 138 m2. invernadero. Piscina 92 m2. Frontón. 
jardines. P. 700.000 € (Ref.100)

Precisamos pisos y casas
en alquiler y venta

€/mes y altillo 432 m2 a 864 €/mes. Zona comer-
cial. 2 niveles. 269 m2. 2º nivel 432 m2. Fachada 
9 m. Altura entre 4,10 y 4,60 m. P. 2.480 €/mes 
(Ref.810)
GRANOLLERS. Voluntaris. Sup. 200 m2 + 250 m2 
patio. 2 escaparates. A dos calles. Oficina 20 m2. 
Almacén 70 m2.. A.A. Luz y agua. 2 pk opci. P.  900 
€/mes (Ref.797)
GRANOLLERS. Conca Besos. Caprabo Sup. 750 
m2. Local-almacén. Puerta camiones. Aparca-
miento. Luz y agua. Buena situación. P. 2.250 €/
mes (Ref.974)
GRANOLLERS.  Princesa. Sup. 180 m2. Buena si-
tuación. Pav terrazo. Aseo. Pre instalación A.A. 
Persianas. Luz i agua. Columnas. P.700 €/mes 
(Ref.964)
GRANOLLERS. Josep Mª de Sagarra. Sup. 90 m2. 
Actualmente bar. Mesas y sillas. Madera rústica 
maciza. Chim de obra. Aseos y trastero. Rejas en 
puertas y ventanas. A.A. P. 650 €/mes (Ref.961)
GRANOLLERS.  Perpinyà. Sup. 85 m2. Centrico. 
Zona peatonal. 2 aseos. Pav gres. A.A. Altura 2,57 
m. P. 1.300 €/mes (Ref.957)

GRANOLLERS.  Joan Prim. Frente Educem. 
Sup 100 m2. Cristaleras, suelos parquet, aseos. 
P. 1.100 €/mes (Ref 976) 

ción tren. 2 despachos. Aseo. Persianas eléc. 
Cristaleras. Luz y agua. P. 120.000 € 19,9 M ptas 
(Ref.370)
GRANOLLERS.  Sup. 75 m2. Fachada 8 m. Sue-
los gres, Cristaleras, puertas eléctricas,  Carp. 
alum. Aseo. A.A. P 160.000 €  (Ref. 318) Foto 318
GRANOLLERS. Prat de la Riba.  Sup. 250 m2.  Fa-
chada 10,6 m. Suelos, cristaleras, aseo, alarma.  
Venta y alquiler op. (Ref.352)
FRANQUESES. Pº de Andalucía. Sup. 150 m2. P. 
162.000€ M pts. (Ref. 323)
GRANOLLERS. Julià Centelles. Sup. 311 m2. 
Fachada 10 m. Muy luminoso. Luz y agua.. P. 
290.000€ (Ref.385)

El grup municipal ERC-AG ha 
proposat la creació d'una Oficina 
d'Assessorament Energètic per a 
les famílies amb l'objectiu d'infor-
mar-les i empoderar-les sobre els 
seus drets energètics en el marc 
de la campanya Pensem Granollers 
per combatre la pobresa energèti-
ca. "L'oficina serviria per deter-
minar quines famílies pateixen 
pobresa energètica i per asses-
sorar-les sobre ajudes dispo-
nibles o indicar-los quines són 
les necessitats d'aïllament de 
la llar. Calen intervencions que 
siguin reals i efectives", deia la 
regidora Núria Maynou.

En aquest sentit, Chakir El Hom-

rani va destacar "la importància 
d'empoderar les famílies i que 
s'exerceixin els drets energètics. 
Creiem que és essencial canviar 
el paradigma i parlar de drets". 
També va insistir en què "només 
hi ha 15 municipis catalans que 
tinguin competències per crear 
una oficina d'aquest tipus, i Gra-
nollers n'és un. Cal aprofitar-ho".

L'oficina és una de les mesures 
que els republicans han proposat 
per combatre la pobresa enegètica 
després de recollir idees al llarg de 
la campanya. També volen que es 
creï un protocol per anticipar la de-
tecció de casos de pobresa energè-
tica que sigui transversal i impliqui 

POBRESA ENERGÈTICA  ELS REPUBLICANS PLANTEGEN UNA QUINZENA DE PROPOSTES

ERC vol un servei per assessorar 
sobre eficiència energètica

des de bombers o personal mèdic 
fins a escoles i equips d'interven-
ció en matèria d'habitatge. A parer 
de Maynou, "ja s'està treballant 
colze a colze amb Urbanisme 
i Serveis Socials, però cal anar 
més enllà per poder donar més 
respostes". Els republicans també 
volen que es destini una partida a 
subvencionar obres en edificis per 
millorar-ne l'eficiència energèti-
ca, que es prenguin mesures per 
aconseguir una fiscalitat més justa 
i que s'elabori un circuit per iniciar 
procediments sancionadors contra 
empreses de subministraments 
que incompleixin la llei 24/2015 
de pobresa energètica.    T.pARERA  

MOBILITAT  ES TRACTA D'UN TRAM DE 70 METRES PER SOTA L'AP-7

La Diputació proposa 
un camí de vianants 
per a l'accés al Circuit
La Diputació de Barcelona ha 
redactat un projecte per a la cons-
trucció d’un itinerari de vianants 
a la carretera BV-5003 que con-
necta Montmeló amb Granollers, 
en un tram d’uns 70 metres sota 
l’autopista AP-7 que es troba sen-
se urbanitzar, i que permetrà ac-
cedir amb seguretat i comoditat 
al circuit de Barcelona-Catalunya.

El projecte té un pressupost de 
47.916 euros i proposa la cons-
trucció d’una vorera al marge 
dret de la carretera de 70 me-
tres de longitud que discorrerà 
per l’espai interior de l’autopista, 
entre les piles i el talús del pont, 

amb una amplada de 2,50 metres.
El camí es pavimentarà amb 

formigó raspallat amb acabat de 
color, i la vorera anirà encintada 
amb peces de vorada recta tam-
bé de formigó. Així mateix, els 
entroncaments amb les voreres 
existents es realitzaran amb pavi-
ment de panot i es formigonaran 
les cunetes d’ambdós marges en 
tota l’amplada, entre la calçada i 
les piles del pont.

El diputat d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat de la Diputació, 
Jordi Fàbrega, va lliurar el projec-
te dimarts a l’alcalde de Montme-
ló, Antoni Guil. 

LES FRANQUESES. La Policia Local 
farà controls durant la setmana 
que ve per evitar conductes dels 
conductors que poden ser perillo-
ses per les persones que van a peu. 
Així, el cos franquesí detectarà les 
conductes perilloses i les zones 
més problemàtiques per a la convi-
vència entre vehicles i vianants. Les 
actuacions policials s'emmarca-
ran en una campanya de mobilitat 
segura per als vianants del Servei 
Català de Trànsit i que s'allargarà 
fins al 22 d'abril. La iniciativa pre-
tén donar solucions a la sinistrali-
tat on hi ha implicats els vianants, 

ja que les últimes dades indiquen 
que la majoria de víctimes mortals 
per accident en vies urbanes són 
causades per atropellaments. Les 
xifres també revelen que de 2010 a 
2015 va augmentar la quantitat de 
vianants morts o ferits greus i que 
la majoria eren infants i gent gran. 
A principis de mes la Policia ja va 
participar en una campanya sobre 
transport escolar, en què es van 
inspeccionar els set autocars que 
donen servei a les escoles del mu-
nicipi. Aleshores no es va detectar 
cap irregularitat en els sistemes de 
seguretat dels vehicles. i T.p.

La Policia fa controls 
per evitar conductes 
perilloses al volant

SEGURETAT   CAMPANYA DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
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El Salvador, la Nati i el Jose són 
usuaris de l'Espai Actiu de la Gent 
Gran que s'han convertit en re-
ferència per als alumnes de 2n 
d'ESO de l'Escola Pia que tenen 
cura de l'Hort de la Noguera, un 
terreny al carrer Palaudàries que 
s'ha convertit en espai de trobada 
intergeneracional. "Els avis po-
sen el coneixement i ens acom-
panyen en la tasca", expliquen 
els educadors de la Pia. 

L'espai, que ocupa un solar de 
750 metres quadrats, va obrir les 
portes dilluns per fer visites guia-
des a grups i donar a conèixer el 
treball que hi fan alumnes d'ESO, 
P5 i 5è de primària de l'Escola Pia, 
que aprenen de l'experiència dels 
més grans.

Només arribar, l'Aina i el Gui-
llem –alumnes de 5è de primària– 
mostraven l'arbre que dóna nom 

a l'espai i ensenyaven la caixa 
niu que hi han instal·lat perquè 
aquesta primavera hi arribin ma-
llerengues, caderneres i pardals.

De fet, l'alumnat de l'Escola Pia 
va començar a preparar el terreny 
el maig de l'any passat i els joves 
que cursen una assignatura op-
tativa de secundària hi treballen 
cada dilluns i des de setembre han 
preparat el terreny i han fet un 
hort amb dos bancals limitats per 
taulons en els quals hi han plantat 
enciams, patates, cebes, alls, faves, 
tomaqueres i maduixeres.

A més, com en el cas de primà-
ria, els més menuts –P5– també 
fan visites puntuals a l'hort, en 
aquest cas per treballar les plan-
tes aromàtiques. De fet, gràcies 
als coneixements de la gent gran 
amb qui es coordinen per visitar 
l'hort, han après els usos quotidi-

ans de plantes com la menta i el 
romaní. La intenció és que el pro-
jecte es pugui anar ampliant amb 
més usuaris i més interacció entre 
alumnat i gent gran.

Recuperar terrenys en desús
La regidora d'Urbanisme, Mònica 
Oliveres, assegurava que la volun-
tat del govern és recuperar sòls 
vacants pendents d'edificar per a 
un ús social. En aquesta intenció, 
hi emmarca l'Hort de la Noguera, 
que és fruit d'un acord amb els 
propietaris, la família Ganduxer, 
que l'han cedit al consistori per 
cinc anys prorrogables. De fet, fa 
tres anys, l'Ajuntament va treba-
llar en un inventari de solars va-
cants per proveir-los d'usos.

A més, el regidor de Medi Am-
bient, Albert Camps, destacava 
que Granollers té tres models 

d'horts urbans, a banda dels que 
algunes escoles tenen a les seves 
instal·lacions. En aquest sentit, 
descrivia els horts municipals 
del polígon Congost i el Lledoner, 

l'hort social de Fàtima impulsat 
per Dimas i amb la col·laboració 
dels instituts Cumella i Granollers, 
i el darrer, aquest del carrer Pa-
laudàries, 90.  M.ERAS

m.e.

EDUCACIÓ  DILLUNS L'ESPAI DEL CARRER PALAUDÀRIES VA CELEBRAR UNA JORNADA DE PORTES OBERTES AMB L'ALUMNAT DE LA PIA I ELS USUARIS DE L'ESPAI ACTIU

Trobades intergeneracionals 
a l'Hort de la Noguera

PORTES OBERTES Dilluns es va fer un plantament simbòlic de maduixeres

Contra la segregació escolar
GRANOLLERS. La CUP, coincidint amb l'inici de preinscripcions diven-
dres, iniciava una campanya contra la segregació escolar i per fomentar 
la matriculació als centres públic. La Crida-CUP explica que s'han tirat 
enrerre propostes que s'havien fet a l'entorn de l’estudi sobre segrega-
ció escolar que l'Ajuntament va encarregar a l’equip de la UAB. La CUP 
acusa el consistori de no dur a terme "les mesures més importants 
aprovades a la comissió" constituïda a l'entorn de l'estudi i d'una 
"manca de política en positiu de suport a l'escola pública".  

GRANOLLERS.  Dos alumnes de 
2n d'ESO de l'IES Carles Vallbo-
na, Miquel Macias i Martí Rubio, 
han estat seleccionats per parti-
cipar a l'Expo Science Jeunesses 
Scientifiques, un concurs de pro-

jectes científics i tècnics que se 
celebrarà a Brussel·les els 27 i 28 
d'abril. Els dos estudiants han es-
tat escollits gràcies al seu treball 
en l'àmbit de l'astronomia so-
bre el càlcul de la rotació lunar i 

Premi als treballs científics 
d'alumnat del Vallbona

l'ús d'eines de realitat virtual per 
fer materials educatius sobre la 
temàtica.

D'altra banda, Ivan Molina, alum-
ne de 2n de Batxillerat també del 
Vallbona, ha obtingut tres premis 
en l'última fira internacional Ex-
porecerca Jove. El reconeixements 
li permetrà participar a una fira de 
recerca a Galícia (a Coruña) i a una 
trobada científica a Portugal.  T.p. 
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El Servei d'Atenció a la Infància 
i l'Adolescència que Recursos 
Educatius per la Infància en Risc 
(REIR) impulsa aquesta tempora-
da a les Franqueses del Vallès i a 
Montornès ha estat un dels 10 pro-
jectes guardonats amb 15.000 eu-
ros en la quarta edició dels premis 
'La Caixa' a la Innovació Social. 

El projecte de REIR, que ja fa 
dues temporades que es desen-
volupa, pretén atendre i donar 
suport a 120 infants, joves i a les 
seves famílies en situació de risc 
d'alta vulnerabilitat amb l'objec-
tiu de fer front al fracàs escolar.

Segons l'entitat bancària, 
"el premi reconeix l'aposta 
d'aquest projecte amb l'apor-
tació d'un recurs integral per a 
nens, adolescents i famílies en 
situació de vulnerabilitat que 
sigui flexible, obert al territori, 
adaptable en funció de les ne-

se'n van triar 34 finalistes i només 
10 han estat premiades –quatre 
més han estat accèssits–. REIR va 
rebre dimarts el guardó en un acte 
al CosmoCaixa. i T.p.

cessitats dels participants i del 
pla-itinerari educatiu persona-
litzat".

El projecte ha estat escollit en-
tre 643 candidatures, de les quals 

reir

COOPERACIÓ ÉS UN PROGRAMA PER INFANTS I JOVES QUE PRETÉN COMBATRE EL FRACÀS ESCOLAR 

Un projecte de REIR, premiat 
amb 15.000 euros per La Caixa

PREMIATS Representants de REIR, amb el guardó que van rebre dimarts 

Premi a un projecte agrari 
en què col·labora la Xarxa 
d'Escoles Hortolanes
El projecte Teixint territori fora 
sòl del Cicle de Producció Agro-
pecuària de l'Institut Giola, en 
què col·laboren la Xarxa d’Escoles 
Hortolanes (XEH) i el Banc de Lla-
vors del Vallès Oriental, ha rebut 
un premi de la Fundació Bcn For-
mació Professional a la innovació 
pedagògica.  

El guardó permetrà ara millo-
rar i automatitzar les instal·la-

cions d’un dels hivernacles de què 
disposa aquest cicle formatiu, per 
tal d’adequar-lo a la producció 
de planter d’horta ecològica. Així 
doncs, l'alumnat del cicle pro-
veeix de planter les escoles que 
pertanyen a la XEH i la xarxa, per 
la seva banda, actúa com a centre 
de distribució i coordinació de les 
comandes. Finalment, el Banc de 
Llavors hi contribueix lliurant les 

llavors de cultius autòctons.
El projecte ha estat escollit en-

tre més de 95 propostes de 75 
centres educatius. i

xeh

PRESENTACIÓ del projecte agrari

Toni Argent, professor resident a 
les Franqueses, presenta diven-
dres a Can Ganduxer (18 h) El pas-
tisser de Torregrossa, el seu quart 
conte. El llibre s'emmarca en el 
projecte literari Cap nen/a sense 
conte, una iniciativa que pretén 
fomentar la lectura i la creativitat 
dels més petits. Si bé Argent n'ha 

escrit els textos, les il·lustracions 
han anat a càrrec de la també pro-
fessora Núria Ramon, que ja havia 
col·laborat en les tres primeres 
edicions. El conte es farà arribar 
a 31 centres hospitalaris de Cata-
lunya,  escoles i biblioteques. En 
total, s'han editat 90.000 exem-
plars dels quatre llibres.  i

Toni Argent presenta  
'El pastisser de Torregrossa'

cLUB roTarY

SOPAR SOLIDARI Alguns dels assistents a l'àpat que va acollir Can Biel

El tercer sopar solidari Somriures 
a Taula, que organitzen els Clubs 
Rotary de Granollers i Caldes de 
Montbui, ha recaptat 11.900 eu-
ros. Unes 150 persones van assis-
tir a l'àpat, que es va celebrar el 
12 d'abril al restaurant Can Biel 
de Llinars. Entre els assistents hi 
havia regidors de les Franqueses, 
representants del Consell Comar-
cal i membres dels Clubs Rotary 
d'Uganda i de Siete Lagos, a Ar-
gentina, a més dels alcaldes de Ca-
novelles, de Sant Feliu de Codines 
o de Riells i Viabrea.

El sopar va servir per recaptar 
fons per al projecte de l'ONG Pe-
tits Detalls amb base a Uganda, 
que vol construir un pou d'aigua 
per proveir els 800 alumnes de 
l'escola Tabingwa i els 50 infants 
de l'orfanat de Mupenzi. 

El cost de la construcció del pou 
és d'uns 40.000 euros. Els clubs 
de Granollers, Caldes i el Rota-
rac Vallès hi aportaran el 45%, la 
Fundació Rotaria Internacional el 
40%, el districte Rotary un 10% i 
els clubs d'Uganda i Siete Lagos, 
un 5%.  i

ELS DINERS SERVIRAN PER CONSTRUIR UN POU A UGANDA

El sopar del Club Rotary 
recapta uns 12.000 euros
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple	representatiu	per	a	un	fi	nançament	de	999	€	(obra	+	mampara	de	vidre)	a	12	mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament	subjecte	a	l’aprovació	de	Sabadell	Consumer	Finance,	SAU.	Oferta	vàlida	fi	ns	al	31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Plaça	de	les	Hortes,	5
(Roger de Flor)
Granollers
Tel. 93 860 65 65

S’acosta Sant Jordi, 
prepara’t per
veure-hi clar!

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Les Franqueses del Vallès
11/04 Lluís Torner Girbau 81 anys
Granollers
09/04 Manuel Iglesias Pagador 55 anys
10/04 Petra Fernández Torres 92 anys
10/04 Victoria Díaz Díaz 88 anys
10/04 Jacint Rovira Paradera 77 anys
10/04 MªJuana Corredor Blanco 83 anys
11/04 Antònia Cardona Barnet 54 anys
11/04 Antoni Pagés Padró 76 anys
11/04	 Teófilo	Durán	Llanos	 89	anys
11/04 José Conejo Álvarez 70 anys
11/04 Joan Llampallas Garriga 75 anys

12/04	 Josefina	Buch	Maristany	 90	anys
12/04 Severino Marcos Villacorta 98 anys
12/04 Amparo Portillo González 91 anys
13/04 Antonio López Leiva 86 anys
13/04	 Jesús	Herrera	Soler	 70	anys
14/04 Jesús López-Roso Moreno 75 anys
14/04 María Blasco Manuel 88 anys
14/04 Rosario Carrillo García 82 anys
15/04 Soledat Puget Maymó 82 anys
15/04 Dolors Molas Serra 92 anys
15/04 Eduard Figueras Seana 70 anys
15/04 Remei Martínez Pérez 98 anys
15/04 Berta Díaz Mejías 71 anys

El Consell del Poble de Corró 
d'Amunt ha aprovat els pressupos-
tos per al 2018 i en destina el 10% 
–uns 1.066 euros– a pressupostos 
participatius. Ara, durant les dues 
properes sessions del Consell del 
Poble, el veïnat podrà proposar en 
què invertir aquests diners i deba-
tre-ho en els plenaris.

Així, el Consell es proposa fo-
mentar la participació dels veïns i, 
de retruc, evitar que a finals d'any 
quedi un romanent que s'hagi 
d'invertir a corre-cuita, tal com va 
passar el novembre passat, quan 
"hi havia més de 2.000 euros 
que encara no s'havien gastat. 

Com que no volíem que tornés 
a passar, hem destinat des del 
principi una partida dels pres-
supostos a idees que pugui te-
nir la gent amb la intenció que a 
mitjans d'any aquests diners ja 
estiguin adjudicats", explica Jor-
di Ganduxé, actual president del 
Consell del Poble.

Tot i que és la primera vegada 
que els pressupostos anuals inclo-
uen des de l'inici una partida de-
dicada a propostes del veïnat, no 
és el primer cop que es consulta la 
població de Corró d'Amunt sobre 
aquest aspecte. "El mandat pas-
sat, coincidint amb la presidèn-

cia de Rafa Bernabé (ILFC), es 
van començar a demanar ide-
es per gastar el romanent que 
quedava a finals d'any. Amb 
les propostes de la ciutadania 
es van comprar cadires i taules 
noves, un ordinador, un pro-
jector, un rentaplats...", apunta 
Àlex Vega, regidor d'ILFC i actual 
membre del Consell del Poble.

Més del 35%, a entitats 
Dels 10.660 euros de pressu-
post total, la partida més gran es 
destina a les entitats locals, que 
reben 3.810 euros –més d'un 35% 
del total–. El Club Ciclista Cor-

ARQUES PÚBLIQUES  EL VEÏNAT POT FER LES SEVES PROPOSTES DURANT LES DUES PROPERES SESSIONS DEL CONSELL DEL POBLE

Corró d'Amunt destina 1.066 € 
a pressupostos participatius

ró d'Amunt és el que en rep una 
quantitat més gran –1.300 euros–, 
seguit del Club de Futbol US Corró 
d'Amunt, amb 810 euros. A l'Asso-
ciació de Veïns de Sant Mamet s'hi 
destinen 600 euros, mentre que 
l'organització de la Nit Jove du-
rant la festa major en rebrà 500. 
Al Grup de Teatre Boina i al Club 
de Petanca Corró d'Amunt se'ls 
destinen 400 i 200 euros, respec-
tivament.   

A banda dels diners dedicats a 
les entitats, uns 1.500 euros del 
pressupost estan previstos per a 
l'organització de xerrades al poble i 
1.155 serviran per fer un calendari 
de paret. Les despeses del Consell 
del Poble suposen 400 euros del 
pressupost i 2.729 euros es reser-
ven a cobrir imprevistos i propos-
tes que sorgeixin al llarg de l'any.

Actualment, el Consell del Po-
ble de Corró d'Amunt està format 
per tres regidors –Jordi Ganduxé 
(PDeCAT-Demòcrates), Àlex Vega 
(ILFC-E) i Àngel Profitós (ERC-
AM)–, a més de les entitats del po-
ble. Les últimes dades municials 
indiquen que a Corró d'Amunt hi 
viuen 414 persones.   T.p.

Ja es poden presentar els dissenys 
de samarretes per participar en el 
concurs del Dia de la Salut Mental 
2018. El certamen és obert a totes 
les persones majors de 16 anys, 
que poden presentar dissenys fins 
al 22 de juny. Les bases del con-
curs es poden consultar al web de 
l'Ajuntament de Granollers.  

Es busca disseny de
samarreta pel Dia 
de la Salut Mental

L'oficina del Síndic de Greuges  
serà a les Franqueses dimecres 
al matí. En concret, membres de 
l'equip de Rafael Ribó atendran 
des del Centre d'Art i Noves Tec-
nologies de Can Font (passeig del 
Pedraforca, 22, de Corró d'Avall) 
a tothom qui vulgui fer consultes 
o presentar queixes contra les ad-
ministracions o les empreses que 
presten serveis d'interès general 
com la llum, l'aigua o el gas. Per 
demanar visita, cal concertar una 
entrevista prèviament trucant al 
telèfon 900 124 124 o enviant un 
correu a l'adreça electrònica sin-
dic@sindic.cat.  

DEFENSA DE DRETS

Les Franqueses 
rebrà la visita 
del Síndic  
el 25 d'abril

A partir de maig, els joves gra-
nollerins podran inscriure's al 
Fòrum Jove, l'ens que Granollers 
estrenarà el curs vinent amb la 
intenció que veïns d'entre 12 i 16 
anys decideixin amb què invertir 
una partida del pressupost mu-
nicipal. Tots els estudiants dels 
instituts de la ciutat, amb inde-
pendència de si són o no delegats, 
podran formar part del fòrum, 
que tindrà una capacitat màxima 
de 36 membres.  

Granollers tindrà 
pressupostos  
participatius joves
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GRANOLLERS. Pau Martín Comas 
ha estat el guanyador del concurs 
per triar les mascotes i el nou lo-
gotip del Servei de Pediatria de 
l'Hospital de Granollers. Així, les 
mascotes que a partir d'ara es 

de l’Institut Celestí Bellera, que 
han participat en el concurs de 
disseny –39 en total–.

El 20 de febrer es van presen-
tar els vuit projectes finalistes a 
la sala d’actes del Centre Gerià-
tric de l’Hospital. Al llarg d’un 
mes i mig, els nens i nenes 
que han visitat el Servei de 
Pediatria i els professionals 
que hi treballen han votat el 
guanyador i finalista de cada 
modalitat. En paral·lel, del 5 al 
19 de març els treballs finalis-

tes es van exposar a l'entrada de 
Consultes Externes de l’Hospital.

A banda dels treballs de Martín, 
el segon premi ha estat per Cè-
lia Anglès Conejos, que va idear 
la mascota Gina, i el tercer, per a 
Alba Aparicio Nériz, creadora de 
la Ruga.  M.E.

faran presents a l'àrea infantil 
del centre sanitari seran el Muc i 
l'Anna. Dimecres passat l'Hospital 
va acollir l'entrega dels premis als 
alumnes finalistes, provinents del 
segon curs del Batxillerat Artístic 

hgg

El Muc i l'Anna, les mascotes 
del Servei de Pediatria

PREMIAT  Pau Martín ha guanyat el primer premi del concurs d'imatge

EQUIPAMENT SANITARI  L'AUTOR ÉS PAU MARTÍN, ALUMNE DE BATXILLERAT ARTÍSTIC DEL BELLERA

Endavant les obres al nou centre sanitari
Tot i que oficialment l'inici de les obres del nou Centre de Salut de 
Granollers, als terrenys de l'antiga Policlínica al carrer Girona, es rubricava 
a mitjans de març, els treballs no s'han evidenciat fins a aquest abril. Ara 
sí que ja es veuen moviments de màquines i els operaris han desplegat 
els materials per iniciar l'obra, que té un termini d'execució previst de 
22 mesos i un pressupost total de més d'11 milions d'euros. El nou centre 
sanitari ocuparà un edifidi de quatre plantes i soterrani.

raüL medina

ELS TREBALLS TENEN UN TERMINI D'EXECUCIÓ DE 22 MESOS

L'equip de treballadors de l'Hospital 
de Granollers que ha participat en 
la gimcana urbana dels Bcn Salut 
Games, la primera Olimpíada Solidària 
del sector de la salut, ha quedat  
classificat en cinquena posició d'entre 
un total de 64 participants. Un altre 
dels equips de l'Hospital disputarà 
avui la final de bitlles, després de 

passar el tall de 42 equips. En canvi, 
l'equip granollerí no ha pogut passar 
a quarts de final de bàsquet 3x3. Els 
treballadors de l'Hospital continuen 
vius en running, pàdel i futbol. Cada 
empleat dóna 5 euros per accions que 
escullen els centres participants. En 
el cas de Granollers, serà el projecte 
Omplim l'Hospital de Somriures.

          L'Hospital de Granollers, cinquè en la 
gimcana urbana dels Bcn Salut Games

hgg
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P.- De cara a l’estiu, quin factor de 
protecció és recomanable?

R.- Com a recomanació general sempre 
cal usar com a mínim una protecció su-
perior	a	15	(per	sota	d’aquest	nivell	no	
es	prevé	el	càncer	de	pell).	La	meva	re-
comanació seria usar un factor 50; per 
sobre	d’aquest	nivell	el	plus	de	protec-
ció	frenarà	les	radiacions.	És	important	
utilitzar	 els	 filtres	 amb	 la	 pell	 seca	 i	
aplicar-lo de 15 a 20 minuts abans de 
l’exposició	solar,	repetir	l’aplicació	cada	
2 hores en cas de bany o sudoració co-
piosa 20 minuts després. No oblideu 
que	a	l’ombra	ens	pot	arribar	per	reflex	
ió	fins	a	un	80%	de	rajos	ultraviolats.

P.- A la meva filla li suen 
excessivament les mans, què ens 
recomana?

R.-	L’excés	de	sudoració	–hiperhidro-
si–	de	manera	espontània,	no	contro-
lable	 i	 innecessària	 per	 a	 la	 regulació	
tèrmica	 afecta	 al	 voltant	 d’un	 3%	 de	
la	població.	Pot	 ser	primària	o	bé	com	
a conseqüència de malaltia o tracta-
ment farmacològic (en aquest cas ha de 
tractar-se la malaltia o suspendre, si 
cal,	el	fàrmac).	En	el	cas	de	la	hiperhi-
drosi	primària	–sol	afectar	palmells	de	
les mans, plantes dels peus, cara i aixe-
lles–	el	tractament	va	des	de	l’aplicació	
tòpica	i	el	tractament	farmacològic	fins	
a la cirurgia o el bòtox. En tot cas convé 
posar-se	en	mans	d’un	especialista	per	
individualitzar el tractament.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:
info@activita.cat

ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers 
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

La Diputació de Barcelona ha 
aprovat la concessió de 150.000 
euros per a reformes de les biblio-
teques de Granollers i del Teatre 
Auditori, en el marc d'un nou pro-
grama valorat en 30 milions d’eu-
ros per ajudar als governs locals a 
reformar, millorar i mantenir els 
equipaments municipals. Aquest 
pla, impulsat entre aquest 2018 i 
l’any que ve, s’incorpora dins del 
Pla Xarxa de Governs Locals de la 
corporació.

En el cas de Granollers, el pla 
preveu invertir 50.000 euros 
aquest any en millores en la con-
fortabilitat i qualitat dels espais 
de prestació de serveis de les bi-
blioteques de Can Pedrals i Roca 
Umbert.

La Diputació també preveu no-
ves aportacions de cara al 2019, 
que es dividiran entre els 50.000 
euros per a la implementació de 

la radiofreqüència a les bibliote-
ques de la ciutat, i 50.000 euros 
més per a la remodelació dels es-
pais públics del Teatre Auditori de 
Granollers.

Aportació per a les Franqueses
En el marc del mateix programa, 
la Diputació de Barcelona també 
ha aprovat la concessió de 73.800 
euros per a reformes a la bibliote-
ca municipal i a la zona esportiva 
de Corró d'Avall.  

En el cas de les Franqueses, la 
Diputació ha aprovat dues apor-
tacions de cara a 2019. Es tracta 
d'un ajut de 50.000 euros per al 
manteniment correctiu i preven-
tiu de la pista coberta poliespor-
tiva de la zona esportiva de Co-
rró d'Avall, i d'un altre de 23.800 
euros per a la implementació de 
la radiofreqüència a la biblioteca 
municipal de les Franqueses.  

223.000 euros de 
la Diputació per 
a equipaments 

SUBVENCIONS  PER A BIBLIOTEQUES, TAG I ZONA ESPORTIVA

El Jutjat Contenciós Administratiu 
número 17 de Barcelona ha inad-
mès el recurs que la Plataforma 
d’Afectats per les Multes (PAM) va 
presentar contra el procés de con-
tractació del sistema semafòric fo-
to-vermell de les Franqueses. 

Segons fonts municipals, el jutge 
considera que el recurs està fora 
de termini i que no ha presentat 
cap document acreditatiu de la 

seva capacitat de recórrer. El con-
sistori franquesí també assegura 
que el jutjat "ha imposat a la pla-
taforma les costes, que ha fixat 
en la quantitat de 1.000 euros".

Dolores Amaro, portaveu de la 
PAM, s'ha mostrat en desacord 
amb el jutjat i ha anunciat que la 
plataforma recorrerà la decisió al 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.  T.p.

Inadmès un recurs  
contra el foto-vermell

Reobre el bar del Casal Cultural de Corró 
Després d'estar tancat durant dos mesos, el bar del Casal Cultural de Corró 
d'Avall ha tornat a obrir de la mà d'Ángela Muniozguren, la nova  
adjudicatària del servei. Muniozguren ja pensa en ampliar l'oferta del bar 
i oferir tapes i sopars a la carta. També té previst que el bar es converteixi 
més endavant en un espai cultural on s'hi puguin fer sessions de cinefòrum. 

ajUnTamenT de Les franqUeses

EQUIPAMENTS  DESPRÉS D'ESTAR DOS MESOS TANCAT

Els bombers, 
tercers en rescats 

Convocada la 
Borsa Joan Camps

L'equip del Parc de Bombers de 
Granollers ha quedat tercer en la 
14a edició del Concurs de Rescat 
en Accidents de Trànsit organit-
zat pel Cos dels Bombers de la 
Generalitat. L'equip granollerí va 
imposar-se a l'hora de practicar 
la maniobra ràpida, una de les 
proves de què consta el concurs. 
Els equips participants també van 
realitzar la maniobra estàndard i 
van ser valorats en les categories 
de millor comandament, millor 
equip tècnic i millor sanitari.

L’Associació Cultural de Grano-
llers, a través del Centre d’Estudis 
de la ciutat, ha convocat la Borsa 
del 20è Memorial Joan Camps cor-
responent a 2017 per tal d’estimu-
lar els treballs d’investigació sobre 
Granollers i el Vallès Oriental. La 
borsa, que s'ofereix cada dos anys i 
consta de 5.000 euros, s’adjudicarà 
a un projecte de recerca sobre la 
història, l’economia o la societat de 
Granollers i el seu entorn comar-
cal. Les bases poden consultar-se 
al web de l'Associació. 
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L’aigua és un element essencial per a la vida, i un nutrient 
indispensable en la nostra alimentació diària. El cos humà està 
constituït majoritàriament per aigua, de manera que és fonamental 
hidratar-se correctament. Per tot això, garantir l’òptima qualitat 
de l’aigua de l’aixeta és molt important.

Els éssers humans perdem cada dia molta ai-
gua a través de processos com la suor, l’orina, 
la respiració o les llàgrimes. Per aquest motiu, 
és indispensable mantenir-nos ben hidratats. 
Una persona adulta ha de beure un mínim 
d’1,5 litres d’aigua al dia de manera regular, 
fi ns i tot abans que aparegui la sensació de 
set. En el cas dels més petits, l’aigua és encara 
més important, ja que el percentatge corporal 
d’aigua és superior al dels adults. El control i 
la vigilància dels infants és cabdal per evitar 
graus de deshidratació que impliquin un risc 
per a la salut. Per això cal ensenyar-los a fer 
parades obligatòries quan juguen o entrenen i 
assegurar-se que tenen a mà aigua en quan-
titat sufi cient. 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i 
la Unió Europea consideren l’aigua potable 
com aquella que una persona pot beure cada 
dia, durant tota la seva vida, sense risc per a 
la salut. Per aquest motiu, l’aigua potable és 
probablement l’aliment més regulat i controlat 
del món.
En la majoria de països desenvolupats, l’aigua 
que surt de l’aixeta gaudeix de totes les garan-
ties sanitàries i de qualitat per al seu consum. 
En el cas del nostre país, existeixen xarxes 
d’abastament d’alta qualitat i rigorosos siste-
mes de control i vigilància que, d’acord amb 
la legislació vigent europea (Directiva 98/83/
CE), permeten que l’aigua arribi en bones con-
dicions a les llars i pugui ser consumida amb 
total seguretat.

SOREA és l’empresa que distribueix i submi-
nistra aigua potable a Granollers. Recentment, 
el servei municipal d’aigües de la ciutat s’ha 
certifi cat amb la ISO 22000 de seguretat ali-
mentària. Aquesta norma garanteix, encara 
més, la qualitat sanitària de l’aigua subminis-
trada, assegurant la seva innocuïtat, així com 
l’optimització de tots els processos implicats 
en el seu subministrament des del punt de 
vista sanitari. L’obtenció d’aquesta certifi ca-
ció ha fet que SOREA vagi per davant quant a 
les tendències legislatives més avançades en 
matèria de qualitat de l’aigua a escala mundial 
(guies de l’OMS, recomanacions del grups de 
treball encarregats de la revisió de la Directiva 
Europea d’aigües de consum, etc.), i, junta-
ment amb l’acreditació ISO 17025, garanteix 
que totes les anàlisis de control sanitari es fan 
sota els estàndards internacionals més rigo-
rosos. 

Això, complementat amb els més de 70 
controls de qualitat de l’aigua distribuïda que 
la companyia duu a terme cada any en el seu 
Laboratori de Palafolls, assegura el control 
òptim de la qualitat de l’aigua que es consu-
meix a Granollers, i fa molt recomanable el 
consum d’aigua de l’aixeta per hidratar-se 
cada dia. Les certifi cacions obtingudes per 
SOREA no fan sinó confi rmar la qualitat d’un 
líquid imprescindible per a la vida.

Cuidem l’aigua, et cuidem a tu. www.sorea.cat 
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GRANOLLERS. El film documental 
El Sopar de Pere Portabella –ro-
dat el 1974– era el fil conductor 
d’un acte organitzat  dijous per 
Òmnium, ANC, CDR, ERC, PDe-
CAT i la CUP. La pel·lícula mostra 
la visió de cinc presos polítics del 
franquisme durant el dia que es 
va executar Salvador Puig Antich. 
L’objectiu era mostrar els vincles 
entre el context del film i la situa-
ció política actual de Catalunya, 44 
anys després d’un rodatge que va 
haver de ser clandestí.

L'acte es va emmarcar en la Set-
mana per la Llibertat d'Expressió, 
impulsada per la plataforma No 

Callarem, i reunia el director Por-
tabella amb Chakir El Homrani, di-
putat d’ERC al Parlament i regidor 
a l'Ajuntament de Granollers; Ga-
briela Serra, exdiputada de la CUP, 
i Toni Morral, diputat de Junts 
per Catalunya i exalcalde d'ICV 
de Cerdanyola. L’actriu Mariona 
Casanovas era la conductora de 
l'acte, en el qual també va assistir 
Raül Presseguer, parella de l’exili-
ada Marta Rovira, que va rebre un 
emotiu aplaudiment.

Portabella, qui va ser membre 
del PSUC, recalcava que, com fa 
més de quatre dècades, existeixen 
els presos polítics i considera que 

qualsevol altra forma de referèn-
cia és “indecent”. També, instava 
els assistents a continuar amb la 
lluita als carrers. “Tots necessi-
tem a tothom, hem de recupe-
rar les performances del passat 
als carrers i així aconseguirem 
l’objectiu”, deia el cineasta.

Defensar els valors de l'1-O
El discurs de Morral ha tingut 
com a leit motiv la importància 
de defensar tot allò aconseguit 
des de l’1 d’octubre. “Hem de se-
guir amb els valors de l’1-O, les 
nostres accions són patrimoni 
de tots. Sis mesos després, la 

"Cal saber quin preu s'està disposat 
a pagar per la independència"

fera de l’Estat continua sen-
se escrúpols amb l’objectiu de 
decapitar la causa del país”, ha 
esmentat. El diputat ha revelat 
la valoració del film per part del 
president Carles Puigdemont, qui 
creu que s’hauria de veure dues 
vegades perquè mostra el context 
d’avui i el patiment dels qui van 
lluitar per uns ideals.

La internacionalització de la 
situació de Catalunya també es 
va sotmetre a debat. Toni Morral 
destacava que el conflicte és entès 
per tot el món gràcies a la feina del 
govern a l’exili i, per això, Espanya 
és qüestionada. Per la seva banda, 
Serra creu que no hi ha un suport 
d’Europa envers el procés. “Euro-
pa no ens ha salvat mai de res, 
al contrari. Han atacat el país 
amb el feixisme. Estan en con-
tra d’allò que fa la justícia espa-
nyola, però no estan a favor de 
la independència”, va explicar.

La identitat i la llengua també 
van estar en boca dels assistents. 
Morral deia que tant el PP com Cs 
han escampat un relat fals que ex-
plica que la societat catalana té un 
conflicte d’identitat. “La nostra 
societat sempre ha estat oberta 
i caracteritzada per la barreja 
de cultures i no ha suposat mai 
un problema”, apuntava. 

El diputat d’ERC subratllava que 
l’Estat té la voluntat de desactivar 

r.medina

EL DIRECTOR  Pere Portabella va rebre els aplaudiments del públic i els ponents, Morral, El Homrani i Serra

POLÍTICA  EL CENTRE CULTURAL VA ACOLLIR DIJOUS LA PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 'EL SOPAR' DE PERE PORTABELLA, AMB GABRIELA SERRA I TONI MORRAL

políticament mitjançant la presó 
aquells que tenen idees alienes als 
seus interessos, una idea que s’ex-
plica al film. 

Serra incidia en l’evolució de 
la lluita política. “La principal 
diferència amb el franquisme 
és que abans sabíem quin risc 
corríem i sabíem que cada dia 
aconseguiríem tenir una mica 
més, però avui cada cop tenim 
una mica menys”, reflexionava. 
L’exdiputada creu que l’èxit resi-
deix en la participació ciutadana 
activa. “Cadascú ha de saber 
quin és el preu exacte que està 
disposat a pagar per aconseguir 
la independència i ser sincers 
amb la convicció del que estem 
fent per evitar abandonar”, va 
concloure. 

“Si omplim els carrers per 
omplir-los no aconseguirem 
res. Allò que condemna l’Estat 
és la nostra desobediència i la 
forma de gestionar la por i, per 
això, hem de tenir una organit-
zació marcada”, va apuntar Ser-
ra. i RAÜL MEDINA

Xerrada

D'altra banda, ahir, dimecres, al vespre 
estava previst un acte a la Biblioteca 
Roca Umbert, organitzat pel CDR Gra-
nollers. Es tracta d'una conferència de 
Martí OIlivella, de Novact-Noviolència 
Activa, que porta per títol Quan funci-
ona la resistència civil no violenta.

MARTÍ OLIVELLA, DE 
NOVIOLÈNCIA ACTIVA
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LA PAELLA
Antigament, els dijous era el dia de la 
paella i tothom, la gent benestant, en 
menjava.
Això és perquè el dijous era el dia 
lliure per al servei de les cases de la 
classe alta, amb la qual cosa la mi-
nyona havia de de deixar preparat un 
plat que fos fàcil perquè el cuinés la 
senyora.
La paella és un plat que tenint produc-
te de qualitat i fent un bon sofregit a 
continuació, només cal barrejar-ho tot 
amb l’arròs i deixar que es vagi coent 
tot a foc lent. Fins aquí tot semblava 
fàcil perquè aquella burgesia cuinés 
el seu dinar els dijous. Però... no ens 
enganyem, una paella necessita molt 
més que ingredients frescos i un pa-
rell de voltes a la paella. Aquest plat 
ha d’estar al punt, els grans no han de 
formar una pasterada, ni tan sols cal 
fer-los brillar amb aquells colors llam-
pants de paella típica per als turistes.
A La Sajolida hem tingut en compte 
tots aquests detalls i el que us volem 
oferir és una paella feta a poc a poc, al 
moment, una per a cada comensal, ja 
sigui de peix, de carn, mixta o de ver-
duretes... però fer-la com cal, d’aque-
lles que fan salivar a la boca.

SABIES QUE...

RESTAURANT LA SAJOLIDA
C. Sant Josep, 16. 08401 Granollers
93 153 87 89 www.lasajolida.cat
Obert de dl a ds. Esmorzars i dinars

RESTAURANT
LES FRANQUESES. No hi cabia ningú 
més. La llibreria l'Espolsada, a Cor-
ró d'Avall, va quedar completament 
petita per acollir la presentació de 
l'últim treball del fotoperiodista 
Jordi Borràs, Dies que duraran anys, 
un llibre en què el vallesà repassa 
una tardor històrica, la de 2017, a 
través de 200 fotografies.

Borràs comença la història un 
17 d'agost amb els atemptats de 
Barcelona i Cambrils –"que ja 
provoquen una guerra medià-
tica entre el govern de la Ge-
neralitat i el govern de l'Estat 
espanyol"–, i la continua amb les 
sessions parlamentàries dels dies 
6 i 7 de setembre, les concentra-
cions del 20 de setembre, la pre-
paració de l'1 d'octubre, el ma-
teix dia del referèndum i els fets 
posteriors, com la vaga general o 
la declaració d'independència, fins 
arribar a la manifestació a Brussel-
les del 7 de desembre amb el lema 
Europe, wake up! Help Catalonia.

Durant la presentació, el vallesà 
va recordar moments emocionants, 
"com quan el dia 1 vaig plorar a 
l'Escola Industrial en el moment 

Les imatges d'una tardor històrica
POLÍTICA  JORDI BORRÀS PRESENTA A LA LLIBRERIA L'ESPOLSADA 'DIES QUE DURARAN ANYS', EL SEU ÚLTIM TREBALL

raüL medina

EL FOTOPERIODISTA Jordi Borràs, conversant amb l'editor Miquel Adam

en què van ensenyar les urnes", i 
d'altres més tensos, com "la tram-
pa del 20 de setembre, en què em 
van ensenyar que els cotxes de la 
Guàrdia Civil de la Conselleria 
d'Economia estaven oberts".

El fotoperiodista ha recollit tots 
aquests fets en més de 60.000 foto-
grafies –les mateixes que acostuma 
a fer en tot un any– sintetitzades 

en un llibre "optimista, perquè 
és una història optimista, ja que 
vam fer possible el referèndum, 
allò pel que ens havíem conjurat. 
Ens hem de quedar amb aquesta 
idea perquè no hi ha alternativa, 
a banda dels empresonaments, 
de l'exili i de la repressió" apun-
tava Borràs, que insistia en què 
"vindran anys difícils i temps de 

patiment, però si ens conjurem 
en ser lliures, ho serem. Triga-
rem més o menys, però no en tinc 
cap dubte", asssegurava.

Tot i que la majoria de fotografi-
es duen el seu segell, al llibre hi ha 
13 imatges d'altres fotògrafs, com 
del garriguenc Ramon Ferrandis. 
Cada capítol compta amb textos 
d'escriptors i periodistes que van 
viure els fets de primera mà, com el 
granollerí Albert Forns o la mont-
melonina Anna Ballbona, qui va 
acompanyar Borràs en la presenta-
ció a les Franqueses i va reconèixer 
haver-se emocionat amb el llibre 
perquè "hi ha fotos molt impac-
tants, com la de Jordi Cuixart mi-
rant a càmera el 20 de setembre. 
La seva mirada sembla que sigui 
de comiat", explicava la periodista.

L'acte també va comptar amb Mi-
quel Adam, editor d'Ara Llibres –del 
mateix grup que SomlesFranqueses 
i SomGranollers–, qui va assegurar 
que Dies que duraran anys –"que 
no és un treball només de fotos, 
sinó un llibre de narrativa"– és el 
projecte "que més orgullós estic 
d'haver fet en la carrera".  T.p.
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GRANOLLERS. La llibreria La Gralla 
acull des de dimarts l'exposició 
L'ànima dels informatius de TV3, 
un treball del fotògraf granollerí 
Jordi Ribó que capta el dia a dia 
dels professionals de la televisió 
pública del país. El cap d'informa-
tius de TV3, el també granollerí 
David Bassa, va aprofitar la troba-
da per parlar de la tasca dels seus 
companys periodistes i denunciar 
"la campanya de difamació or-
questrada contra TV3".

"És intolerable que els polí-
tics s'atreveixin a qüestionar els 
mitjans de comunicació", etziba-
va Bassa, qui recordava que un dels 
màxims impulsors de la política de 
descrèdit contra TV3 és el també 
granollerí Albert Rivera, qui "tor-
na a amenaçar amb tancar-nos".

Bassa recordava que TV3 és de 
les més auditades i passa els con-
trols, no només del CAC, sinó tam-
bé del GFK –Growth from Knowle-
dge–, en què és l'única televisió 
de tot l'Estat. "Passem tots els 
estudis objectius de pluralitat i 
transversalitat i, en canvi, hi ha 
una campanya per dir que som 
els més esbiaixats", lamentava.

El periodista alertava dels pe-
rills de la manipulació a la profes-
sió i reconeixia que quan el tru-
quen d'alguns mitjans espanyols, 
a la tercera pregunta ja els diu que 
"busquen un titular d'una cosa 
que no ha passat. El periodista 

fer-me invisible per fer la foto 
bona", detallava Ribó. "Després 
de l'1 d'octubre i la campanya 
tòxica contra TV3 volia fer al-
guna cosa", deia el fotògraf.

L'alcalde, Josep Mayoral, també 
li reconeixia la feina. "L'exposició 
mostra la qualitat del Jordi, que 
ha sabut captar la preocupació 
de la gent que hi treballa", apun-
tava Mayoral. L'alcalde socialista 
considera que és "una exposició 
necessària. Estem en un mo-
ment molt greu i hem de sumar 
molts en defensa dels nostres 
drets i les nostres institucions. 
És moment de defensar-ho de 
manera emfàtica, de vegades 
des de posicions que no són cò-
modes", reconeixia.  MONTSE ERAS

es disculpa dient 'ja saps on tre-
ballo'".

Per tot plegat, Bassa va agrair 
molt l'exposició de Ribó, una mena 
de making off dels serveis informa-
tius de TV3 que retrata consells de 
redacció, xerrades sobre les mesu-
res que cal prendre quan es va a 
una manifestació i discussions a la 
redacció, per exemple.

L'ànima dels informatius de TV3, 
però, va néixer fa uns mesos, a les 
portes de l'aplicació del 155, amb 
la possibilitat que l'Estat inter-
vingués la televisió catalana. Ribó 
volia ser-hi i documentar-ho, però 
finalment ha estat un treball que 
mostra el dia a dia dels serveis in-
formatius. "Vaig voler transme-
tre confiança als treballadors i 

m.e.

"És intolerable que els polítics 
facin campanya contra TV3"

A LA GRALLA  Jordi Ribó, David Bassa, Pep Boix i Josep Mayoral

COMUNICACIÓ   LA GRALLA ACULL L'EXPOSICIÓ 'LÀNIMA DELS INFORMATIUS DE TV3' DE JORDI RIBÓ

La Porxada i entorn, 
protagonistes del nou 
llibre de Pere Diumaró

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL PRESENTARÀ DIJOUS AL MUSEU

Pere Diumaró (Granollers, 1928) 
presentarà dijous a la sala d'actes 
del Museu (18.30 h) el seu últim 
llibre, La Porxada i el seu entorn 
(1827-1955), un treball que repas-
sa els principals moments histò-
rics viscuts entorn al monument 
més emblemàtic de la ciutat.

El llibre situa el seu inici amb 
el primer projecte de la Porxada, 
que el Consell de la Vila va encar-
regar el 7 de juny de 1586 a Bar-
tomeu Brufalt, i en repassa perí-
odes com quan va funcionar com 
a mercat municipal entre 1913 i 
1916, l'enterrament de la Pedra 
de l'Encant durant unes obres el 
1928, el bombardeig del 31 de 
maig de 1938 o les reformes d'en-

tre els anys 1985 i 1986.
Més enllà de la Porxada, el lli-

bre dedica un capítol a la figura 
de granollerins com l'enginyer Jo-
sep M. Puchades, l'artista Amador 
Garrell i Soto, i l'esportista Josep 
Fondevila Solà, i un altre a famí-
lies granollerines, com la Barbany, 
la Plana, la Miralles o la Montañà. 
També compta amb padrons mu-
nicipals dels segles XIX i XX.

En la realització del llibre, Diu-
maró ha comptat amb la col·labo-
ració d'una desena de persones 
i amb les fotografies de l'Heme-
roteca Municipal Josep Móra, de 
Pere Cornellas, de Genís Tura i 
de l'Arxiu familiars d'estadants. 
i  T.p.

GRANOLLERS. El taller de pràcti-
ca filosòfica de la biblioteca Roca 
Umbert, en col·laboració de la 
Universitat Popular de Granollers, 
debatrà dimarts (19 h) sobre l'èti-
ca en l'època de la post veritat i 
la credibilitat en els mitjans de 
comunicació. Els filòsofs Mariano 
Fernández i Fèlix Rabal exposaran 
les seves opinions al respecte i de-
batran amb el públic assistent.  i

Mariano Fernández
i Fèlix Rabal debaten 
sobre la postveritat

El 19è Mercat Audiovisual de Ca-
talunya (MAC), que se celebrarà a 
Roca Umbert el 6 i 7 de juny, ha 
presentat el seu preprograma, 
marcat per l'actualitat  política i 
la indefinició que ha generat en el 
sector. A més, el MAC ha anunci-
at que dedicarà una jornada a la 
ràdio, en especial als podcasts ra-
diofònics, un nou motor de creixe-
ment per a emissores. i

El MAC dedicarà una 
jornada a la ràdio i 
examinarà l'actualitat
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AMB LA PRIMAVERA
TORNEN LES AL·LÈRGIES

El pol·len, la pols i el pèl dels animals 
poden provocar reaccions exagerades 
en el nostre organisme si aquest les 
identifica	com	a	nocius.	
El primer pas per tractar una al·lèrgia és 
evitar el contacte amb el causant, si bé 
també hi ha suplements que ens poden 
alleujar-ne els símptomes.
Complements	com	l’Erbalerge, que són 
unes	pràctiques	càpsules	que	contenen	
sol	d’or	 i	escorça	de	pi,	 redueixen	molt	
les molèsties que ocasionen les rinitis, 
conjuntivitis i sinusitis. Efectivitat asse-
gurada sense els efectes adversos que 
ens poden produir els antihistamínics 
clàssics.
També us recomanaria un esprai natural 
amb efecte descongestiu, Otosan Spray 
Nasal, una aigua de mar de Bretanya 
enriquida	 amb	 extractes	 d’àloe	 vera,	
groseller negre i olis essencials de pi, 
arbre del te i llimona. Aconseguireu un 
important efecte descongestiu sense 
els	 efectes	 indesitjables	 dels	 clàssics	
inhaladors.
Anna Lorente
Farmacèutica i Assessora de Salut
a Santiveri Granollers

93 870 85 46

SANTIVERI GRANOLLERS C.Roger de Flor, 75

ASSESSORAMENT NATURAL

Podeu adreçar les
vostres consultes a:

GRANOLLERS. Dimarts, més de 150 
persones van omplir la sala d'ac-
tes del Museu, l'espai on habitual-
ment es realitzen les conferències 
d'Agevo i que va ser el lloc escollit 
per celebrar els 25 anys de les Au-
les Universitàries de Granollers. 
L'organització, fins i tot, va haver 
de facilitar cadires plegables per-
què la majoria dels assistents po-
guessin estar asseguts. 

La presidenta de l'entitat, Rosa 
Serra, va obrir l'acte amb una lec-
tura del document fundacional 
d'Agevo, 25 anys enrere. Va desta-
car la tasca de l'entitat com a eina 
per a l'adquisició de coneixement 
perquè "cap minut d'aquest edat 
–la tercera edat– deixa de ser 
interessant". La presidenta tam-
bé va referir-se tant a les juntes 
precedents com a les generacions 
que han fet possible Agevo, de qui 
se'n va mostrar molt agraïda.

En una línia semblant, l'alcalde 
de la ciutat, Josep Mayoral va tenir 
uns instants de record per a perso-

nes que van contribuir a impulsar 
i consolidar l'entitat, com Ramon 
Casanovas i Josep Garrell, i va 
agrair també que els membres que 
actualment conformen l'entitat 
"us mantingueu amb fermesa i 

vocació de tirar endavant".
Finalment, Muntsa Lamúa, 

presidenta de l'Agrupació d'Aules 
de Formació Permanent per a la 
Gent Gran de Catalunya (AFOPA) 
va destacar que "les aules uni-

T.p.

XERRADES  ROSA SERRA, PRESIDENTA D'AGEVO, POSA EN VALOR LA TASCA DE L'ENTITAT EN L'ACTE DE CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS

"Cap minut de la tercera  
edat deixa de ser interessant" 

ANIVERSARI  Part de l'actual junta i d'anteriors, celebrant els 25 anys d'Agevo

versitàries donen vida als mu-
nicipis perquè transmeten una 
imatge de poder intel·lectual" 
i va qualificar de "sospir" els 25 
anys d'Agevo: "Això no és res. 
Ara toca que tots plegats en feu 
25 més", va dir.

Després de l'acte de celebració, 
la sala del Museu va acollir, com 
cada dimarts, una nova conferèn-
cia. Aquesta vegada la xerrada va 
anar a càrrec de Joan Vives, que va 
parlar sobre les òperes més desta-
cades del compositor italià Gioac-
hino Rossini, autor de peces com 
El barber de Sevilla o Guillaume 
Tell. i T.pARERA

Conferències

La propera xerrada que celebrarà 
Agevo girarà entorn de les dificultats 
i curiositats que envolten el català. La 
conferència, titulada Paranys i sub-
tileses de la llengua catalana, anirà a 
càrrec de Jordi Sedó, filòleg, docent i 
escriptor. Se celebrarà, com és habi-
tual, el proper dimarts a la sala d'actes 
del Museu. 

PROPERA XERRADA 
SOBRE EL CATALÀ
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

MAIG 2018
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç
Delegació de Granollers: 
902 448 448  ext.1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

leS aCTiViTaTS OrGaniTZadeS Per GranOllerS merCaT SÓn SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PelS aSSiSTenTS amB PrÈVia inSCriPCiÓ.

7
De 9 a 14h. 
Formació	bonifi	cable	
de 10 h. Empresa
POWERPOINT. 
Eines	més	efi	caces
Cambra	de	Comerç

De 14.30 a 16.30h. 
Formació	de	16h.	Comerç.
FOTOGRAFIA D’OBJECTES, 
KNOLLING I STYLIFE
L’art	dels	detalls	organitzats
Granollers Mercat

De 9 a 14h. 
Formació	bonifi	cable	
de 39h. Empresa
DESENVOLUPAMENT 
EXTERIOR DE LA PIME
Plantejar	l’estratègia	global	
internacional i valorar el 
potencial no explotat de 
diferents regions que 
també poden generar 
creixement i inversió.  
Cambra	de	Comerç

8
De 9.30 a 13.30h. 
Formació de 8h. 
Emprenedoria
MILLORAR LA GESTIÓ 
PER REDUIR DESPESES. 
Aprèn a analitzar els 

aspectes econòmics i 
fi	nancers	essencials	
de	l’empresa
Granollers Mercat

De 9 a 14h. 
Formació	bonifi	cable	
de 10h. Empresa
TALLER PRÀCTIC DE GESTIÓ 
DUANERA A PARTIR 
DEL CAU 
Implicació del nou Codi 
Duaner	de	la	Unió	Europea	
(CAU)	en	la	gestió	duanera.	
Cambra	de	Comerç

9
De 9.30 a 12.30h. 
Càpsula	EmprènTIC.	
Emprenedoria
INTRODUCCIÓ A 
WORDPRESS.COM
Treballa amb la plataforma 
gratuïta de WordPress 
per	començar	un	projecte	
emprenedor
Granollers Mercat

De 9 a 14h. 
Formació	bonifi	cable	
de 25h. Empresa
COMPTABILITAT 
PERFECCIONAMENT 
Aprofundir en les tècniques 
i els processos comptables. 

Cambra	de	Comerç

De 15.30 a 19.30h. 
Workshop Ecommerce. 
Empresa i emprenedoria
INTRODUCCIÓ A 
WOOCOMMERCE 
Descobreix el plugin per 
fer un ecommerce lligat 
al teu WordPress.org
Granollers Mercat

10
De 9.30 a 13.30h. 
Formació de 4h. 
Emprenedoria
MILLORAR LA GESTIÓ 
PER REDUIR DESPESES
Granollers Mercat

15
De 9.30 a 13.30h. 
Workshop 
Videomàrqueting.	
Emprenedoria
DIGITAL STORYTELLING: 
COM VENDRE EL TEU 
PROJECTE A TRAVÉS 
DE LA TEVA HISTÒRIA
Granollers Mercat

16
De 9 a 15h. 
Formació	bonifi	cable	de	6h.	
EMPRESA SISTEMA 5’S 

D’ORDRE I NETEJA. 
LA MILLORA DE L’ENTORN 
DE TREBALL
Conèixer la metodologia 
per poder-la aplicar en el 
nostre lloc de treball. 
Motivar	l’equip	per	treballar	
d’una	manera	més	
productiva. 
Cambra	de	Comerç

De 9 a 14h. 
Formació	bonifi	cable	
de 10h. Empresa
EXCEL PER EXPERTS 
Funcions, eines i macros
Cambra	de	Comerç

21
De 9 a 14h. Formació 
bonifi	cable	de	10h.	
Empresa
INICIACIÓ A L’EXCEL 
Cambra	de	Comerç

22
De 9 a 14h. Formació. 
Emprenedoria
TREBALLA EL TEU 
NETWORKING 
PROFESSIONAL 
(BEN FET) I ACONSEGUEIX 
CONTACTES EFECTIUS
Descobreix la potència del 
networking de referències. 

Granollers Mercat

De 14 a 16.30h. 
Formació.	Comerç
PRIMERS AUXILIS I SUPORT 
VITAL BÀSIC ADREÇAT AL 
COMERÇ
La	importància	de	saber	
com actuar en situacions 
d’emergència
Granollers Mercat

De  9.45 a 14h. 
Formació. Empresa. 
TALLER DE SELECCIÓ 
PER COMPETÈNCIES
Granollers Mercat. 
Servei	Local	d’Ocupació

25
De 9 a 14h. Formació 
bonifi	cable	de	10h.	
Empresa
OPTIMITZACIÓ DE 
LA GESTIÓ FISCAL
Cambra	de	Comerç

De 9 a 15 h. Formació. 
Emprenedoria
COM CAPTAR LA PRIMERA 
CLIENTELA
Estratègia i operativa 
comercial	per	l’argumentari	
de vendes
Granollers Mercat

29
De 9.30 a 13.30h. 
Formació de 8h. 
Emprenedoria
VISUAL THINKING 
AL SERVEI DE 
L’EMPRENEDORIA
Sintetitza idees amb 
dibuix i paraules clau
Granollers Mercat

30
De 9.30 a 13.30h. 
Càpsula	EmprènTIC.	
Emprenedoria
CREA EL TEU 
BUTLLETÍ AMB 
MAILCHIMP
Granollers Mercat

De 9 a 17.30h. 
Formació	bonifi	cable	
de 7h. Empresa. 
PRODUCTIVITAT 
PERSONAL: COM 
ACONSEGUIR SER MÉS 
EFECTIUS A LA 
NOSTRA FEINA
Identifi	car	les	activitats	
principals com la 
planifi	cació,	priorització	
i ús de les eines i del 
temps ens permet ser 
més efectius.
Cambra	de	Comerç
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diarisomGRN

A Granollers hi va haver una 
salvatjada com la de Gernika. 
Però com que ningú va pintar 
cap quadre resta oblidada... 
#GuerraCivilColorTV3

@koldopbravo @EscolesAC

Quin goig que fa Sala Tarafa! La 
#IndustrialTeatrera hi porta els  
seus ‘Nàufrags’ perquè més de  
1.000 nens i nenes de #Granollers  
i comarca es facin un fart de riure 

n què consisteix aquest joc? 
Doncs; d’alguna manera, el 
podem definir com una eina 
educativa que es basa a repre-
sentar físicament expressions 

emotives des de la mateixa experiència 
i des de la dels altres, com per exemple 
l’alegria, la tristesa, la por o tantes altres 
emocions humanes, per tal de fer-ne una 
valoració i extreure’n conclusions. Cada 
vegada són més els centres educatius que 
basant-se amb aquest joc treballen l’edu-
cació emocional dels més joves. I; ves per 
on, de cop i volta els constants sobresalts 
que vivim, com a conseqüència de l’ano-
menat “procés català”, ens han portat a 
identificar-nos plenament en aquest joc. 
Les repressions i les retallades de drets 
i llibertats, el “monotema”, com diuen al-
guns, generen constantment discussions 
aferrissades entre persones que expres-
sen les seves opinions enmig de tot un re-
guitzell d’emocions plenes de prejudicis, 
pors, il·lusions, venjances... que segura-
ment no deixen indiferent a ningú.

Les emocions són la resposta de cadas-
cú als esdeveniments de la vida. Aquesta 
resposta és fruit de la combinació d’un 
conjunt de factors innats com poden ser 
instint, consciència, impuls... i, a la vega-
da, components fruit de l’aprenentatge 
i l’educació. Així doncs, amb la combina-
ció d’aquests factors trobarem persones 
amb actituds més apassionades i fogoses 
i d’altres amb conductes més reflexives; 
però aquestes emocions només arriben 
a ser realment emocionants quan les po-
dem compartir amb els altres. Cal viure la 
vida amb emoció!, diuen els entesos; i per 

Ens toca viure de ple 
‘el joc de les emocions’

aconseguir-ho, cal tenir projectes creatius 
viscuts amb entusiasme. Dit això; segura-
ment que tots estarem d’acord en afirmar 
que la realitat que vivim a Catalunya té 
una gran dosi de creativitat. És, per dir-ho 
d’alguna manera, un inacabable joc d’es-
cacs que vivim intensament i en cada ju-
gada es generen noves emocions que ens 
donen una informació molt valuosa de la 
nostra manera de ser i sentir.

Els constants enrenous esdevinguts a 
casa nostra des del passat octubre crec 
que, d’alguna manera, han servit per rei-
vindicar els drets de ser més humans; els 

drets d’expressar obertament les nostres 
emocions. Vàrem sentir rebuig per aquella 
actuació policial inapropiada; vergonya per 
la politització de la justícia a casa nostra i, 
alhora, esperança en les decisions judicials 
adoptades per altres estats implicats. I així, 
enmig de tot un munt de sentiments de por 
i manca de llibertats, hem entès que davant 
d’un conflicte no serveix fer com que no ha 
passat res, ni optar pel silenci, ni el lament 
o les actituds derrotistes; el que cal és plan-
tar cara a les injustícies i adoptar actituds 
que generin optimisme perquè els proble-
mes que no s’afronten en el moment opor-
tú i de manera clara i oberta van creixent a 
l’ombra fins al moment que exploten, com-
plicant molt més la situació.

Les emocions sovint expressen nega-
tivitat; però, amb il·lusió i esperança po-
drem descobrir la força transformadora 
i les capacitats de superació que tots te-
nim. L’esforç sempre val la pena. Espavi-
lem-nos!

E

Després d’una nova manifestació multitudinària a Barcelona en favor de la 
llibertat dels presos, dels drets fonamentals i de la república, dilluns arribem 
a una nova diada de Sant Jordi. Un moment de reivindicació nacional a través 
de la nostra literatura i de les arts en general. I també reivindiquem la creació 
local –per sort, molt rica en el nostre territori–. A més, enguany, les entitats 
sobiranistes demanen oferir dues roses, la tradicional vermella i una groga  
reivindicativa per palesar que la situació actual no és normal. En realitat,  
tampoc ho són aquestes agendes tan plenes d’actes culturals i tan pendents 
de les novetats literàries, així com les cues a les llibreries. Una flor no fa estiu 
–diu la dita popular–, però tant de bo aquesta primavera enceti un despertar 
de consciències i un interès col·lectiu per la cultura, que ens fa més lliures. 
Com deia Llach, cal que neixen flors a cada instant.

CAL QUE NEIXIN FLORS…

Editorial

JOAN	
VILA PONT

President de 
la Fundació ESpavila

om a representat del sector 
hoteler m’ agradaria expressar 
la meva satisfacció pels nous 
esdeveniments que tenim a la 

comarca, com el Daydream Festival, o la V 
de V Endurance Series, al Circuit de Barce-
lona-Catalunya.

 Aquests esdeveniments han provocat 
que gairebé 12.000 persones aterressin a 
la nostra terra i hotels, de diferents països 
del món, aquesta darrera Setmana Santa, 
fet que va provocar un 85% d’ocupació a 
més de 10 hotels del Vallès Oriental. Per 
això pensem en la despesa corrent que su-
posen aquestes estades, com restaurants, 
comerç, transport públic, taxis, lloguers 
de cotxes, etc.

Dic això perquè tot sovint a la nostra so-
cietat ens hem acostumat a penalitzar les 
coses des de la ignorància, a criticar-les 
i a fer que, si pot ser, desapareguin de les 
nostres vides sense sospesar que l’activi-
tat econòmica al sector serveis del Vallès 
Oriental és el nostre jardí que, amb més de 
500 llocs de treball als hotels i altres milers 
a diferents tipus de negoci, ajuda a cuidar.

A tothom li agrada anar en cotxe i veure 

Esdeveniments i hotels, 
uns dels jardiners del paisatge

que el paisatge del seu territori està verd i 
ben cuidat. Mirar els camps perfectament 
llaurats és un dels plaers en viatjar o un 
dels segells de la gent que hi viu. Saber 
que al nostre comerç per exemple troba-
rem l’aliment que necessitem ningú ho 
posa en dubte, fruit d’aquests camps que 
els jardiners del paisatge cada dia cuiden 
i mimen.

Ignorem també o no posem en dubte 
que moltes activitats econòmiques, com 
aquesta agricultura o serveis com les pis-
tes d’esquí han d’estar subvencionades, i 
així ha de ser per vertebrar un territori, 
i que la gent que hi viu pugui guanyar-se 
la vida arran d’una activitat econòmica. I 
que ens facin, ho repeteixo, de jardiners 
del paisatge.  

Qui no gaudeix dels camps de la Cerda-
nya, llaurats per gent que moltes vegades 
són alhora pagesos i monitors d’esquí?

Per tant, si els llocs de treball del Vallès 
Oriental són els jardiners del paisatge, per 
què sistemàticament ens oposem a tot 
allò que és nou?... I sobretot si s’organitza 
en llocs com el Circuit de Barcelona-Cata-
lunya, una icona del paisatge que hem de 
cuidar i mimar, perquè perfectes no som, 
i totes les coses són millorables i gestio-
nables... cal enfonsar-ho tot només per 
ignorància? Els hotels del Vallès Oriental 
volem ser jardiners del paisatge.

Ja ho deia aquell... un de sol va molt rà-
pid, però tots junts anirem més lents però 
més lluny.

C

ENRIC 
GISBERT 

TOMÀS
President	de	l’Associació	

d’Hotels	del	Vall`ès	Oriental

Amb sentiments de por i 
manca de llibertats, hem

 entès que davant d’un 
conflicte no serveix fer 

veure que no ha passat res
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1r COMPROMÍS INTEGRAL: 
UNA COOPERATIVA
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

a) Que la participació de les persones sigui un 
senyal permanent de la identitat d’Integral.
Les 26 persones d’Integral ens trobem orga-
nitzades en 6 equips permanents, als que cal 
afegir els equips de projecte en marxa durant 
2017 i també, tant el nostre Equip Directiu com 
el Consell Rector. Tot plegat fa que a Integral 
desenvolupem una cultura basada sempre en 
el treball en equip, on totes les persones tenim 
oportunitat de participar. En aquest mateix 
sentit el Pressupost de 2018 ha estat elaborat 
amb la participació directa de totes les perso-
nes d’Integral.
A Integral hem dut a terme 5 Assemblees du-
rant 2017.

b) Que el seu índex de cooperativització sigui 
sempre igual o superior al 75%.
De les 26 persones que treballàvem a Integral 
el dia 31 de desembre, 22 som persones sò-
cies, això fa un índex de cooperativització del 
85% (que ha disminuït amb respecte als anys 
anteriors a l'incrementar-ne el nombre de per-
sones). Així i tot, és un dels índexs més alts 
del nostre sector i també del cooperativisme 
de treball en general.

2n COMPROMÍS INTEGRAL: 
EXPERTA EN COOPERATIVES
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Renovar i mantenir sempre actualitzat el seu 
coneixement sobre el cooperativisme de forma 
que la prestació de serveis a cooperatives sa-
tisfaci realment les necessitats que el motiven. 

Integral es compromet a ser digne de dur el 
qualifi catiu de cooperativa experta en coope-
ratives.
• A través de les seves Divisions Econòmica 
i de Consultoria, Integral ha prestat serveis a 
Cooperatives, relacionats amb els àmbits fi s-
cal, comptable, laboral, mercantil, econòmic i 
fi nancer, i comercial i màrqueting.
Aquesta és la taula que mostra l’evolució 
d’aquesta prestació de serveis.

Estem ben satisfets pel notable increment de 
cooperatives que hem atès de forma directa al 
2017. Són 14 en valors absoluts i un 17% més 
en números relatius. Si ens anem al total atès, 
resulta també destacable que depassem de 
molt el centenar de cooperatives (114). Amb 
tot, el fet que alguns anys si però altres no, 
puguem prestar serveis a programes com ara 
Aracoop, fa que la nostra satisfacció estigui 
vinculada al nombre de cooperatives ateses 
directament.

3r COMPROMÍS INTEGRAL: AMB LES 
COOPERATIVES DE NOVA CREACIÓ
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Realitzar un acompanyament a preu coopera-
tiu a Cooperatives de Nova Creació.
Integral focalitza aquest compromís en el fet 
d’assumir, dins dels Premis Manuel Arroyo 
impulsats per l’Escola Sant Gervasi, la mate-
rialització del primer premi al millor projecte 
de creació empresarial de l’àmbit cooperatiu. 
Aquest primer premi consisteix en la prestació 
de forma gratuïta dels serveis d’assessora-
ment i acompanyament en els àmbits econò-
mic, fi scal, comptable, laboral i comercial, per 
tal de contribuir al bon desenvolupament del 
nou projecte empresarial cooperatiu. El valor 
d’aquest premi és de 6.000 euros anuals.

Al 2016 el premi al millor projecte de creació 
empresarial de l’àmbit cooperatiu ha estat 
atorgat a la cooperativa La Baula, a la que, 
Integral, en compliment d’aquest compromís, 
està prestant els serveis que estima conve-
nients. Durant 2017 els premis no s’han posat 
en marxa, però considerem complert aquest 
objectiu atès que la nostra disposició es ben 
ferma. Amb tot situem en estudi una forma al-
ternativa de satisfer-lo.

4t COMPROMÍS INTEGRAL: AMB 
LES COOPERATIVES FEDERADES
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Prestar tots els seus serveis, sense cap ex-
cepció, a totes les cooperatives federades de 

qualsevol federació catalana, considerant un 
preu cooperatiu per aquests serveis. Aquest 
preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en 
un 10% a l’habitual per a una cooperativa no 
federada. En el mateix sentit, si la Cooperativa 
està afi liada d’alguna forma a una estructura 
generada per la Federació, aquest preu coope-
ratiu serà, com a mínim, inferior en un 15% a 
l’habitual per a una cooperativa no federada.

La següent taula mostra l’evolució de les coo-
peratives federades que han gaudit d’aquest 
preu cooperatiu.

La xifra d’atenció a cooperatives federades fa 
un pas endavant amb un creixement del 4%, 
però resulta molt més important l’import de 
descompte cooperatiu generat, que creix en un 
13%, de forma que ja s’acosta als 27.000 eu-
ros anuals. Ens agrada insistir en que es tracta 
de un descompte cooperatiu ben real sobre el 
preu habitual. El volum que hem assolit evi-
dencia la nostra voluntat de que paraules i fets 
es vegin acompanyats. 

5è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL MERCAT SOCIAL
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a: Considerar sempre 

com a proveïdor preferent de les seves ne-
cessitats de bens i serveis a les empreses que 
desenvolupen una activa presència en la cons-
trucció d’un Mercat Social.
Integral no té plena llibertat per triar tots els 
seus proveïdors en el marc del Mercat Social 
com ara és el cas del lloguer de les nostres 
instal·lacions i d’altres despeses, d’acord amb 
això i considerant les adquisicions de bens 
i serveis en les que Integral pot triar un pro-
veïdor implicat en la construcció del Mercat 
Social:
A l’any 2016, el 54,5% de les adquisicions “amb 
tria” han estat fetes a entitats que construeixen 
Mercat Social, majoritàriament cooperatives.
A l'any 2017, el 59,33% de les adquisicions 
“amb tria” han estat fetes a entitats que cons-
trueixen Mercat Social, majoritàriament coo-
peratives.
El nostre compromís amb el Mercat Social fa 
un salt que ens deixa ben a prop del 60% de les 
compres que puguem triar. Contents novament 
d’aquest fet que amés connecta especialment 
amb la nostra condició d’empresa B. Corp.

6è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL PENSAMENT COOPERATIU
Amb aquest compromís Integral 
es compromet a: Col·laborar acti-
vament en la generació i difusió de 

Pensament Cooperatiu, amb especial èmfasi 

en que aquest pensament possibiliti la trans-
lació de coneixement cooperatiu en aplicació 
pràctica del mateix.
Integral ha intentat desenvolupar diverses ini-
ciatives per tal de satisfer aquest compromís, 
però cap d’elles ha reeixit i per tant en aquest 
moment:

considerem que:  
aquest compromís no s’ha complert

Novament, durant 2018, Integral intentarà ge-
nerar una iniciativa estable que permeti satis-
fer els requeriments d’un compromís que no 
hem pogut tirar endavant en aquests anys.

7è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB ELS PRINCIPIS COOPERATIUS 
I LA TRANSPARÈNCIA
Amb aquest compromís Integral es 

compromet a: Que els Principis Cooperatius i la 
Transparència acompanyin permanentment el 
desenvolupament del Compromís Arc Iris, que-
dant això assegurat a través de la creació de 
la fi gura de la “Persona Garant del Compromís 
Arc Iris” que serà duta a terme per una persona 
u organització de reconegut prestigi en l’àmbit 
cooperatiu.

L’Escola Sant Gervasi va acceptar ser la Perso-
na Garant del Compromís Arc Iris, a través de la 
persona del seu President Executiu David Cos. 

En David Cos no ha reportat que cap coope-
rativa s’hagi adreçat a ell per fer valer la seva 
condició de persona garant i per tant podem 
afi rmar que el desenvolupament del Compro-
mís Arc Iris s’està produint sense cap incidèn-
cia ni reclamació. Un fet molt i molt important 
per a nosaltres. 

Aquest és l’estat dels compromisos en el mo-
ment de tancar el Balanç de 2016.

Compromís
Arc Iris
Integral és 

una Cooperativa
per a Cooperatives

Integral som una Cooperativa que pres-
ta serveis d’assessorament i consultoria 
a Cooperatives de pràcticament totes les 
branques. Tenim, des del nostre naixement 
a l’any 1987, una clara vocació de ser una 
Cooperativa per a Cooperatives.
Al mes d’abril de 2011, vàrem posar dem-
peus el nostre Compromís Arc Iris, i ja us 
vam presentar els Balanços anuals des 
de 2011 �ins a 2016. Fem el mateix ara 
amb el Balanç de 2017, en allò que supo-
sa, per tant, la seva setena edició. Ho fem 
amb tota transparència i amb un profund 
agraïment que es deriva del fet que mica 
en mica el Compromís Arc Iris va arribant 
a una més gran quantitat de Cooperatives, 
i aquest és el nostre compromís central i 
que li dóna sentit.

2016 2017 Variació
Coops. ateses de forma 
directa  83  97   14  17

Coop. ateses Programa 
Aracoop i l’Ajunt. Vallirana 4 17

Total Cooperatives ateses 
directa e indirectament 87 114

ESTAT DELS COMPROMISOS 2016 2017

1. Integral una Cooperativa

2. Integral experta 
en Cooperatives

3. Integral amb 
les Coops. de Nova Creació

4. Integral amb les 
Cooperatives Federades

5. Integral amb el 
Mercat Social

6. Integral amb 
el Pensament Cooperatiu

7. Integral amb 
els Principis Cooperatius 
i la Transparència

2016 2017 Variació
Cooperatives 
federades  56  58   2 4%

Import total 
del dte. 23.227€ 26.298€ 3.071€ 13%

30è aniversari
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SOP SELECCIÓ S.L. SERVEIS D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

Empresa dedicada al envasado y 
empaquetado de productos 
cosméticos, en las cercanías de 
Granollers, precisa: 
2 PLANIFICADORES (Ref.2004-01)
Integrándose en un equipo de 4 
pers.,	se	encargará	de	la	Planifica-
ción de la Producción, Logística de 
pedidos, órdenes de producción, 
expediciones, stocks,etc. Impres-
cindible exp. previa en puestos 
similares, a poder ser en sectores 
químicos, cosmético  o sanitario. 
Capacidad de Trabajo bajo presión.
RESPONSABLE DE CALIDAD 
(Ref.2004-01)
Liderando un equipo de 5/6 pers., 
se encargará de la correcta eje-
cución	 de	 toda	 la	 normativa	 ISO,	
implementación y desarrollo de 
manuales de procedimiento de 
calidad, etc. Imprescindible exp. 
previa en sector químico, cosmé-
tico, sanitario, etc. Disponibilidad 
para viajar puntualmente. Para am-
bos puestos se requiere nivel alto 
de inglés y exp. con SAP. Se ofrece 
contrato	 indefinido,	 directo	 con	 la	
empresa, salario negociable.

Empresa industrial fabricant de materials de 
construcció, paisatgisme i mobiliari urbà destinats a 
l'Obra Pública i Civil, ubicada al Vallès Oriental, precisa 
incorporar: 
PRESCRIPTOR/A MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ 
(Ref.2004-02)
Candidats/es amb formació a nivell d'Arquitectura, Arquitec-
tura Tècnica, Enginyeria Tècnica o similar, amb experiència 
en el món de la prescripció i de contacte amb estudis d'Ar-
quitectura, constructors, estaments públics, Enginyeries, etc. 
En	 col·laboració	 amb	 l'equip	 comercial,	 s'encarregarà	de	 la	
prescripció, presentació de producte, visites amb els Dele-
gats	Comercials,	formació,	etc.	Es	valorarà	molt	positivament	
experiència en la gestió amb l'Administració Pública. Nivell alt 
d'anglès , valorant també el francès. Disponibilitat de viatjar 
puntualment,	el	seu	àmbit	territorial	serà	principalment	Ca-
talunya, donant suport també a la resta de l'Estat.
RESPONSABLE TÈCNIC I DE QUALITAT (Ref.2004-02)
Amb	 dependència	 directa	 del	 Director	 de	 fàbrica,	 s'encar- 
regarà	de	la	part	Tècnica	de	la	producció	i	de	la	Qualitat	de	
l'empresa i del producte. Responsable de la Gestió de les 
ISOS	 9000	 i	 14000.(Implementació,	 Documentació,	 Control,	
etc).	Formació	a	nivell	Enginyeria	Química,	Industrial	o	bé	una	
Arquiectura	o	Arquitectura	Tècnica.	Es	valorarà	experiència	en	
el sector construcció, materials de construcció, etc. Impres-
cindible	nivell	alt	d'Anglès	,	valorant	el	Francès.	S'incorporarà	
a	un	equip	de	treball	jove	i	dinàmic.	Per	ambdos	llocs	s'ofereix	
contracte	indefinit	i	directa	amb	l'empresa,	formació	i		salari	
negociable.

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

Empresa fabricant de 
maquinària per la 
indústria de 
l'alimentació, ubicada al 
Vallès Oriental, precisa  
TÈCNIC/A EN COMPRES I 
COSTOS (Ref.2004-03)
Es	 responsabilitzarà	 de	
les compres i estudi de 
costos, interpretació de 
plànols,	 negociació	 amb	
proveïdors, etc. Cerquem 
candidats amb estudis a 
nivell	 de	 FP	 Mecànica	 i/o	
Enginyeria Industrial Me-
cànica,	 amb	 exp.	 en	 de-
partament de Compres i 
estudi de Costos. Impres-
cindible nivell alt anglès i 
disponibilitat per viatjar. 
Es	 valorarà	 coneixement	
de	 maquinària	 mecanit-
zada,	com	planxa,	màqui-
na-eina,	 làser	 i	 centres	
mecanitzats. S'ofereix 
contracte estable i directa 
amb l'empresa. Sou nego-
ciable en funció de l'expe-
riència del candidat/a.

Grupo industrial fabricante de soluciones 
integrales para la manipulación, automatización y 
dosificación de productos en polvo, granulados y 
líquidos, precisa
MONTADOR/A  Y PUESTA EN MARCHA 
(ESP. ELÉCTRICA) (Ref.2004-04)
Sus funciones serán ejecutar y supervisar monta-
je electropneumático de instalaciones en casa del 
cliente y puesta en marcha de la instalación. Coor-
dinar los trabajos con responsable del montaje del 
cliente, marcar prioridades y necesidades. Experien-
cia en mecánica, eléctrica y electrónica de campo. 
Puestas en marcha. Coordinador equipos multidis-
ciplinares. PRL. Procesos de alimentación. Se ofrece 
puesto estable y contrato directo con la empresa.

Per important empresa del sector del metall, 
situada al Vallès Oriental, cerquem :
RESPONSABLE DE MAGATZEM (Ref.2004-06)
Es	valorarà	experiència	en	gestió	d’equips,	en	ERP	de	
control	de	magatzem	 i	 formació	específica	en	àrees	
de	Magatzem	i	Logística.	S’encarregarà	de	la	recep-
ció	de	mercaderies,	gestió	d’ubicacions,	marcatge	de	
materials,	 emmagatzematge,	 càrrega	 i	 descarrega	
de camions (alguns de gran tonatge) amb pont grua 
i carretilla elevadora, ubicació de mercaderia, man-
teniment	 i	millora	 de	 totes	 les	 àrees	 del	magatzem,	
control	 d’estoc	 i	 inventari,	 organització	 de	 l’espai	
disponible.També	de	la	Gestió	informàtica	d’albarans	
y	 comandes.	 S’ofereix	 feina	 estable	 i	 amb	 contracte	
directa	amb	l’empresa.	Retribució	negociable	en	fun-
ció	de	l’experiència	aportada.	Disponibilitat	horària	i	
flexibilitat.Valorem	residència	al	Vallès	Oriental	o	co-
marques veïnes.

ALTRES
COMPRA / VENDA

COMPRAMOS li-
bros,juguetes,co-
mics,cromos,an-
tigüedades y arte 
religioso, restos de 
pisos y casas. Pago 
al momento. José 
Miguel. Teléfono: 
679-736-491.

COMPRO cómics, 
álbunes de fútbol, 

Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman,
Madel-man, mu-
ñecas, Tente, Rico, 
Paya y antigüe-
dades en general. 
679-736-491.

IMMOBILIÀRIA
LOCAL EN VENTA. 
FRANQUESES. Pº 
de Andalucía. Sup. 
150 m2. 162.000€pts. 
(Ref. 323). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66. 

Els concessionaris Sarsa Audi de Vallès  
–entre els quals hi ha el de Granollers, a 
més del de Terrassa, Vic i Manresa–, del 
Grup Movento, ja disposen des de princi-
pis de març dels nous models d’Audi, l’A7 
i l’A8. Els cotxes de la marca alemanya es 
troben a disposició dels conductors perquè 
puguin provar les novetats i funcionalitats 
dels últims dissenys d’Audi.

Enric Fauste, gerent de la xarxa de con-
cessionaris Sarsa, explica que “l’A7 és un 
turisme esportiu de gamma superior 
que per les seves característiques serà 
un dels grans best-sellers d'Audi" i as-
segura que l’A8 és "un model totalment 
revolucionari que va un pas més enllà: 
planteja una nova idea de conducció i 
un nivell de qualitat més elevat".

SARSA AUDI GRANOLLERS
Carretera de la Roca, km. 17. Granollers. 93 879 59 21

www.audi.sarsa.com

Els nous Audi A7 i A8 ja són als
concessionaris Sarsa de Granollers

Vallès Motor –del grup Difisa– va inaugurar 
el passat 5 d'abril un nou espai Jeep - Alfa Ro-
meo a Granollers al km. 26,5 de la carretera 
N-152 de Granollers (polígon Jordi Camp). El 
nou centre té més de 1.500 m2 de superfície 
i ha estat dissenyat amb la col·laboració de 
dissenyadors italians del grup Fiat. Tot ple-
gat es divideix en dues seccions ben diferen-
ciades: 500 m2 estan reservats per a l'expo-

sició de vehicles nous de les marques Jeep i 
Alfa Romeo, i als 1.000 m2 hi ha la zona de 
postvenda amb sala d'espera wifi obert.

Durant la inauguració, Juli Espinal –ter-
cera generació del Grup Difisa– va anunciar 
que pròximament posaran en marxa esde-
veniments de caps de setmana i rutes per 
als clients, com ja estan fent amb els clients 
d'Abarth i Alfa de la marca Difisa Racing.

VALLES MOTOR GRANOLLERS
N-152, km. 26,5. Granollers. 93 840 03 88 

www.vallesmotor.com

Vallès Motor obre a Granollers un nou 
espai Jeep - Alfa Romeo de 1.500 m2

L’APARADOR
DE LA SETMANA

L’APARADOR
DE LA SETMANA
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Sisena nit empresarial de la UEICinefòrum sobre model productiu al Centre Cultural
La UEI celebrarà el 26 d'abril la sisena nit 
empresarial-Premis UEI. El sopar tindrà lloc al 
restaurant Mas de Sant Lleí, a Vilanova del  
Vallès, i celebrarà el 40è aniversari de l'entitat. 
Valdrà 55 euros per als socis i 80 per als no socis.

El Centre Cultural de Granollers acull avui (20 h) una sessió de cinefòrum 
amb la pel·lícula In the same boat, una crítica al model productiu i a la  
relació de la humanitat amb la tecnologia. L'acte està organitzat per la 
UGT, la Unió Intercomarcal de CCOO al Vallès Oriental, Maresme i Osona, 
Federalistes d’Esquerres i Rella Associació de Mestres i Professorat Jubilats.

ECONOMIA

Can Ribas, a les Franqueses, és un 
dels punts d'atenció del Centre de 
Reempresa, el projecte impulsat 
l'any 2012 per la patronal Cecot i la 
Diputació de Barcelona que posa en 
contacte persones que volen cedir 
les seves empreses amb emprene-
dors que volen donar continuïtat a 
un negoci ja en funcionament. Des 
que la iniciativa funciona, Can Ribas 
ha registrat 15 transmissions d'em-
preses, fet que ha permès mantenir 
31 llocs de treball i representa una 
inversió induïda al teixit empresari-
al de 677.101 euros, tot plegat unes 
xifres que se situen per sobre de la 
mitjana a la província de Barcelona. 
A més, dades de l'Ajuntament fran-
quesí assenyalen que, fins ara, la 
taxa de supervivència de les reem-
preses arriba fins al 87%.

Tres de les persones que l'any 
passat van participar al Reempresa 
a través del punt d'atenció que ofe-
reix Can Ribas són en Lluís Forcada 
i l'Ignasi i en Pepe Sancho. En Lluís, 
propietari de l'empresa Creacions 
Forcada dedicada a la fabriació 
de roba per a nadons, es jubilava. 
L'Ignasi i el seu germà Pepe tenien 
una empresa també del sector tèxtil 
però dedicada a la confecció d'uni-
formes escolars i volien ampliar el 
seu mercat, una possiblitat "que 
ens oferia l'empresa de Forca-
da perquè hi vam veure moltes 
sinergies a nivell de producció, 

amb l'avantatge que s'encarava 
a un mercat diferent al nostre", 
explica Ignasi Sancho. Fins ara, San- 
cho diu que el balanç del traspàs 
"és positiu; en tenim poca pers-
pectiva perquè és molt recent, 
però creiem que ha estat una 
bona operació", afirma. 

Els dos germans es van plantejar 
la transmissió del negoci a mitjans 
de l'any passat i al desembre ja tan-
caven un acord amb Forcada, qui 
assegura que "el projecte Reem-
presa ha salvat l'empresa. Si no 

ignasi sancho

EMPRESA  EL PROJECTE REEMPRESA HA GENERAT LA TRANSMISSIÓ DE 15 NEGOCIS DEL MUNICIPI I L'ENTORN

Les Franqueses genera 677.101 euros  
d'inversió amb el traspàs d'empreses

ACORD  Lluís Forcada, Ignasi Sancho i Pepe Sancho, el dia en què van tancar el traspàs de l'empresa

hagués anat així, l'hagués tancat 
perquè és un negoci familiar i 
cap dels meus fills l'ha volgut se-
guir", afirma. Creacions Forcada, 
situada a la Garriga, es va fundar 
l'any 1948 i comptava amb 13 tre-
balladors, que han mantingut els 
seus llocs de feina. 

Ara, en Lluís s'ha compromès 
durant uns mesos a fer un acompa-
nyament als germans Sancho en la 
direcció de l'empresa. Per la seva 
banda, els germans han traslladat 
el seu negoci de Barcelona a les ins-

tal·lacions de la Garriga, una decisió 
"circumstancial, però que ens ha 
suposat un avantatge, perquè te-
nir una indústria a Barcelona és 
cada cop més complicat. Creiem 
que la Garriga és un bon punt on 
instal·lar-nos, perquè és un mu-
nicipi molt ben comunicat", asse-
gura Ignasi Sancho. 

El punt d'atenció de Reempresa 
a Can Ribas dóna servei a negocis 
locals i a d'altres de l'entorn, com la 
Garriga. Hi ha altres punts d'atenció 
a Granollers i Mollet. i  T.p.

Estabanell Energia ha fundat En-
tra (Energy Transition), la pri-
mera associació que agruparà les 
entitats interesades en la gestió 
de la demanda d’energia d’abast 
estatal. 

La creació d’Entra, impulsada 
per la companyia granollerina en 
col·laboració amb Bassols Ener-
gia i olivoEnergy, sorgeix a partir 
del primer congrés sobre agrega-
ció d’electricitat que Estabanell 
Energia va organitzar a comença-
ments d’any amb la presència de 
la principal associació europea del 
sector, SmartEN (Smart Energy 
Europe) i d’algunes empreses del 
sector d’altres països europeus. 

Amb aquesta iniciativa, Estaba-
nell Energia se situa en posició de 
lideratge pel que fa a l’agregació, 
una manera de gestionar el con-
sum elèctric segons les necessitats 
reals, que està plenament consoli-
dada als Estats Units i a diversos 
països europeus, com Suïssa. A 
casa nostra, el director executiu 
d'Estabanell Energia, Santi Mar-
tínez, va explicar fa uns dies que 
"es preveu que es reguli entre 
l'estiu i Cap d'any".

La presentació oficial d'Entra  
tindrà lloc dimarts a Màlaga en el 
marc de la segona edició del Dia 
de l'Agregació i la Flexibilitat (Ag-
gregation and Flexibility Day). i

CONSUM 

Estabanell 
crea un ens per  
proveir l'energia 
necessària
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ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS
AUTÒNOMS I PIMES
SERVEIS JURÍDICS

Divorcis i família. Reclamacions	impagaments,	clàusules	
abusives hipoteques, indemnitzacions danys i prejudicis. 

Laboral i Seguretat Social. Penal
Passeig Andalusia 7B. Bellavista. Les Franqueses del Vallès

93 023 09 82 ·      680 738 259

CAMPANYA DE LA RENDA 2017
Declaració Renda a 30 €

GRANOLLERS. La Marea de Pensio-
nistes ha presentat una moció a 
l'Ajuntament de Granollers en què 
insta el govern municipal "a què 
es dirigeixi al govern espanyol, 
als grups parlamentaris euro-
peus i a la Comissió Europea 
perquè rebutgin la creació d'un 
producte paneuropeu de pen-
sions individuals (PEPP) propo-
sat per la Comissió".

Els pensionistes consideren que 
aquest producte d'estalvi per a la 
jubilació pretén crear "un mercat 
de capitals europeu per canalit-
zar-lo cap a inversions europees 
a llarg termini" i que, per tant, "no 
és un instrument de protecció 
social, sinó un mecanisme d'acu-
mulació de capitals". D'aquesta 
manera, la Marea Pensionista creu 
que "la Comissió Europea renun-
cia a l'objectiu que les pensions 
públiques siguin suficients" 
ja que, diuen, un informe sobre 
l'adequació de les pensions de 
2015 assegurava que "l'augment 
d'estalvis addicionals destinats 
a la jubilació podria mitigar les 
repercussions d'unes pensions 
més baixes dels règims públics 
d'alguns Estats membres".

La plataforma també dubta de 
la rendibilitat d'aquests productes  
i titlla d'"incompetència o cinis-
me" que es defensi que el PEPP 

"garantirà que els consumidors 
siguin plenament conscients 
dels elements clau del producte i 
dels riscos que corren" ja que, re-
corden, "en l'origen de la crisi de 
2007 hi ha la venda de productes 
financers complexos construïts 
sobre hipoteques subprime, als 
quals les agències de qualificació 
els havien adjudicat la màxima 
solvència setmanes abans que el 
seu valor es reduís a zero".

A més, critiquen que la Co-
missió Europea designi com a 
promotors de la PEPP "bancs, 
companyies d'assegurances o 
empreses d'inversió" i assegu-
ren que, si s'aprova, "es produirà 
un desviament de possibles co-
titzacions socials, que podrien 
augmentar els ingressos dels 
sistemes públics de pensions, 
a empreses privades que obtin-
dran importants beneficis".

La moció també reclama que 
l'Ajuntament demani al govern 
espanyol i als grups parlamen-
taris de la Comissió "que estu-
diïn les mesures necessàries 
perquè els sistemes públics de 
pensions garanteixin unes pen-
sions dignes i suficients" i, alho-
ra, que promoguin "l'eliminació 
de les desgravacions fiscals de 
les aportacions als fons de pen-
sions privats". i

Moció contra 
un nou producte 
d'estalvi europeu

LABORAL  L'HA PRESENTADA LA MAREA PENSIONISTA
T.p.

ASSEMBLEA de la Marea Pensionista dilluns passat, a la plaça de la Porxada

La nova planta que la multinacio-
nal farmacèutica Dara Pharma ha 
construït al costat de l'actual seu 
de l'empresa, al polígon industrial 
del Coll de la Manya, ja ha entrat 
en funcionament. 

Amb aquesta nova nau, l'em-
presa pretén disposar de més es-
pai per al creixement de la firma,  
ubicar-hi una nova àrea per a la 
mecanització de plàstics tècnics 
i expandir també el departament 
de postvenda. 

La nova planta disposa d'un 
espai de 2.500 m2 útils i comp-
ta amb tres nivells, distribuïts 

d'acord amb les necessitats de la 
companyia: el nivell 0 està desti-
nat a la mecanització  dels plàstics 
tècnics, a l'espai superior s'hi ubi-
ca un nou magatzem i a la planta 
2 s'hi troba el departament de 
postvenda. 

L'espai ha comportat l'adquisi-
ció de maquinària especialitzada 
valorada en uns 620.000 euros. La 
multinacional calcula que aquesta 
quantitat és gairebé la meitat de 
la inversió que requerirà la planta 
durant els primers 12 mesos d'ac-
tivitat, que s'estima entorn a l'1,3 
milions d'euros. L'empresa també 

preveu que la nau potenciï la con-
tractació de nou personal. 

El creixement de les instal·laci-
ons de Dara Pharma es produeix 
en bona part gràcies a l'augment 
de la capacitat productiva i, de re-
truc, a l'increment de vendes que 
l'empresa va experimentar en 
traslladar les oficines de la Gar-
riga a les instal·lacions de Grano-
llers a mitjans de l'any 2014. 

L'estrena de la nova planta es 
dóna quan la multinacional estu-
dia invertir dos milions d'euros a 
una altra planta als Estats Units i 
mig milió més, a Mèxic. i

EMPRESA  L'ESPAI DISPOSA DE 2.500 METRES QUADRATS ÚTILS I ACULL L'ÀREA DE POSTVENDA

La nova planta de Dara 
Pharma, a ple funcionament

ESTRENA La nova nau de Dara Pharma, situada al costat de la seu de l'empresa al polígon del Coll de la Manya

Derypol instal·la un tercer 
sistema de rentat per evitar 
emissions contaminants
LES FRANQUESES. L'empresa Deri-
vados y Polímetros (Derypol), 
ubicada al polígon Congost de les 
Franqueses, ha instal·lat un nou 
filtre per evitar emissions de car-
boni orgànic volàtil i poder frenar 
les emissions contaminants al 
medi ambient. 

Aquest nou filtre és el tercer 
sistema de rentat de l'empresa 
i ha suposat una inversió d'uns 
20.000 euros –amb un manteni-
ment d'entre 9.000 i 10.000 eu-
ros–. El mecanisme disposa d'un 
element absorbent amb carbó 
actiu capaç, aquest sí, de capturar 

residus volàtils.  
La mesura s'ha pres després que 

una inspecció del Departament de 
Territori i Sostenibilitat el 2017 
alertés d'una incidència en el com-
pliment adequat en qüestió de 
contaminació atmosfèrica.

Segons el director d'operaci-
ons de l'empresa, Narcís Darnés, 
el problema va ser puntual, des-
prés que s'unifiquessin dos focus 
d'emissions, que ja disposen de 
dos sistemes d'scrubber (equip 
de rentat de gasos), que la inspec-
ció va revelar insuficients per evi-
tar la sortida de carboni orgànic 

volàtil. "Hem fet diferents assa-
jos per solucionar el problema 
però no han tingut èxit, de ma-
nera que hem buscat un especi-
alista", ha explicat Darnés, qui ha 
afegit  que "hem trigat uns me-
sos per la complexitat en trobar 
la solució, no pas perquè no vul-
guéssim fer la inversió".  i

derYpoL

NOU FILTRE instal·lat per Derypol

dara pharma
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CASA PACO

MENÚS DIARIOS DE LUNES A SÁBADO
FINES DE SEMANA TARDE Y NOCHE

TAPAS Y CARNES A LA BRASA
DESAYUNOS DIARIOS

BOCADILLOS, BOTIFARRA Y MONGETAS, TORRADAS

Avda Prat de la Riba, 32. 08401 Granollers. Tel. 93 870 81 04 

Les floretistes, a l'estatalL'Escola Pia s'emporta el derbi granollerí de vòlei
L'equip infantil femení de floret del club 
Esgrima Granollers s'ha classificat per 
disputar el Campionat d'Espanya que  
se celebrarà el darrer cap de setmana 
d'abril a Chiclana de la Frontera (Cadis).

Els dos primers equips de l'AE Escola Pia i l'AE Carles Vallbona es van 
enfrontar dissabte en el grup de permanència de la Segona Catalana 
Femenina. El derbi granollerí va caure del costat de les pienques per tres 
sets a dos (26-28 15-25 25-19 25-18 15-10). A falta de cinc jornades
per acabar la competició, els dos conjunts estan a la zona de salvació.

Dissabte, el Fraikin completarà 
una de les setmanes més compli-
cades de l'any. Primer, amb la vi-
sita –i victòria– al Palau Blaugra-
na, dimecres amb el partit contra 
l'Ademar de León –al tancament 
d'aquesta edició s'estava dispu-
tant– i, per acabar, l'anada de les 
semifinals de la Copa EHF contra 
el Saint Raphaël Var Handball a 
casa dels francesos. "Nosaltres 
anirem a guanyar, després, de-
penent de com vagi el partit, 
haurem de gestionar els riscos. 
No hem d'oblidar que és una 
eliminatòria a dos partits", diu 
Antonio Rama, entrenador dels 
granollerins. El Saint Raphaël és 
quart a la lliga del seu país i ha 
arribat a aquest partit després de 
quedar segon del grup B empatat 
a punts amb el primer, el Füch-
se Berlin. L'any passat va quedar 
quart de la EHF. "És un equip 
molt complert, molt físic i dels 
pocs equips francesos que ju-
guen bé, segurament perquè té 
a Sarmiento de central", explica 
Rama. Però també és un conjunt 
"molt dur en defensa, que pega 

HANDBOL |  Copa EHF  EL RIVAL SERÀ EL SAINT RAPHAËL VAR HANDBALL FRANCÈS

El Fraikin juga l'anada
de les semifinals de l'EHF

molt, que tant et poden jugar 
6-0 com 5-1. Serà molt difícil 
superar-los ". La tornada serà el 
dia 29 a Granollers.

Recta final per al KH-7
El KH-7 va caure per només tres 
gols –19 a 22– contra el líder de la 
classificació, el Super Amara Bera 
Bera. Les granollerines mantenen 
la vuitena posició i la diferència 

SAINT RAPHAËL - FRAIKIN
Dissabte, 21  20.45 h França

de quatre punts respecte el setè, 
el Zuazo, ja que les basques també 
van perdre el seu enfrontament 
contra el Màlaga, i mantenen in-
tactes les opcions de pujar un lloc 
a la taula. A falta de cinc jornades, 
les granollerines es desplaçaran 
fins a Gran Canària, on les espe-
ra el tercer classificat, el RoCasa 
–que empata a 36 punts amb els 
dos primers–. i ORIOL fONT

ajUnTamenT

Històrica victòria al Palau Blaugrana
Després de 25 anys, el BM Granollers va tornar a guanyar al FC Barcelona 
a la seva pista, i ho va fer de la manera més emocionant possible. A 10 
segons del final, el Fraikin guanyava 27 a 28 i van pitar penal a favor del 
Barça. Ribera va empatar i Antonio Rama va demanar temps mort. Els  
granollerins van sortir conscients que quedaven set segons per a l'èpica
i la història. Sacada, aproximació i Bernatonis, amb un tir de maluc des
de més enllà dels nou metres, va marcar pel pal llarg del porter. Final.

La fase final del Campionat d'Es-
panya juvenil masculí es jugarà 
a Granollers del 2 a 6 de maig. El 
cap de setmana, els dos equips ju-
venils del BM Granollers –mascu-
lí i femení– van guanyar els seus 
respectius sectors i es van classifi-
car per a la fase final. 

Mentre les noies aniran a jugar 
a Elgoibar i estan enquadrades 

dis el grup 1 amb Elche, Porriño 
i Córdoba –grup 2: Zamora, Elgo-
ibar, Carballal i Sanse–, els nois es 
disputaran el títol a casa contra el 
Surjet La Salle, Elche, Los Sauces,  
FC Barcelona (grup 1) i Agustinos 
Alicante, Madrid i Atlético Valla-
dolid al grup dos on també hi ha 
els granollerins, que i intentaran 
revalidar el títol de l'any passat.

LA FASE FINAL ES JUGARÀ DEL 2 AL 6 DE MAIG

El campionat juvenil estatal
es disputarà a Granollers

Debut amb nota de l'AE les Franqueses
El primer equip femení de l'AE les Franqueses ha tancat el primer any a 
Lliga Catalana amb una meritòria 10a plaça. Les franquesines van perdre el 
darrer partit contra el Palautordera i no van poder rubricar l'any amb una 
nova victòria. L'equip masculí –vuitè de Primera Catalana– va guanyar 35 
a 28 a la Garriga i dissabte anirà a Sant Cugat, amb qui podria empatar a la 
classificació, ja que els del Vallès Occidental són setens a només dos punts 
dels nois de l'AE les Franqueses.

raüL medina

Lliga Catalana  LES FANQUESINES VAN PERDRE L'ÚLTIM PARTIT

ESPORTS
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MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya donarà accés gratuït 
a tots els ciclistes que avui dijous 
s'acostin al traçat vallesà per en-
trenar –a partit de les 18.30 h–. 
El funcionament serà per tandes 
i l'organització recorda que "és 
obligatori l'ús de casc i portar 
llum a la bicicleta". Aquesta ac-
ció és per a celebrar el Dia Mun-
dial de la Bicicleta, i continuarà el 
cap de setmana amb la competició 
de resistència 24 Hores Madform 

BiCircuit i la cursa de bicicletes 
urbanes plegables Folding Friends 
by Madform.

El WorldRX, per Kristoffersson 
Johan Kristoffersson es va endur el 
WorldRX of Catalunya –la primera 
prova del Campionat del Món FIA 
Ral·licross– que es va disputar el 
cap de setmana al Circuit i on es 
va presentar l'equip eSports KIYF 
DC eRacing amb Dani Clos com a 
director esportiu. 

Tandes gratuïtes al Circuit 
per el Dia de la Bicicleta

El Club Rugbi Spartans està a punt 
per fer història en el rugbi gra-
nollerí i comarcal. Dissabte juga-
rà la semifinal, a un partit, de la 
lliga de Primera Catalana. "És la 
primera vegada que un equip 
del Vallès arriba tan lluny en 
aquesta competició", assegura 
David Guri, vicepresident del club. 
El rival serà l'equip revelació de 
la temporada, el Sabadell, que en 
lliga va guanyar els granollerins 
per un ajustat 37 a 31. "Tenen un 
equip molt fort, que li agrada 
córrer. Nosaltres som més de 
rugbi clàssic, de xocar, i tenim 
més experiència. Creiem en les 
nostres possibilitats d'arribar a 
la final, i més amb el factor pista 
a favor", comenta Guri. Els grano-
llerins van quedar segons a la lliga 
regular –els sabadellencs van ser 
tercers–, per aquest motiu juguen 
el partit a casa. "Fem una crida a 
la gent perquè ompli les grades 
i ens ajudi a guanyar", demana 
el vicepresident. A més, aquest 
pot ser l'últim partit de rugbi que 
es jugui a les pistes d'atletisme de 

un gran any, sinó que el planter 
també està assolint un nivell que 
des del club consideren "esplèn-
dit". L'equip sub-14, on no hi ha 
classificació, ha guanyat gairebé 
tots els partits; el sub-16 –que és 
un equip barrejat amb l'equip de 
la Catalunya Central– ha arribat a 
la final de Quarta Catalana; el sub-
18 són setens a la lliga; i el primer 
equip femení –que juga amb no-
ies del Cornellà– està tenint una 
progressió molt bona. "Amb la 
gent que està pujant, que por-
ten anys jugant a un altíssim ni-
vell, crec que el club farà un salt 
qualitatiu els propers anys", 
preveu David Guri. i ORIOL fONT

Granollers, ja que l'Ajuntament 
està ultimant les obres que per-
metrà als Spartans poder compe-
tir al camp de la Font Verda.

Gran progressió del club
Els granollerins van començar 
la competició a la Divisió d'Ho-
nor Catalana, que "ens va servir 
d'entrenament per la nostra lli-
ga real, que és aquesta". A la Pri-
mera Catalana només han perdut 
dos partits. "El nostre objectiu 
era quedar entre els quatre pri-
mers, ara que ja ho hem aconse-
guit, no volem renunciar a res", 
sentencia Guri. Però no només el 
primer equip masculí està signant 

sparTans

RUGBI |  Primera Catalana  CAP EQUIP DE LA COMARCA NO HAVIA ARRIBAT TAN LLUNY A LA LLIGA

Semifinal històrica entre el 
Rugbi Spartans i el Sabadell 

A UN PARTIT  Els granollerins s'ho juguen tot dissabte a les pistes d'atletisme

Doblet de natació artística del CNG
El CNG va acollir diumenge la segona jornada del Campionat de Catalunya 
de Copa Catalana de natació artística. L’equip de Copa Catalana III es va 
proclamar campió de Catalunya amb 96,5058 punts. En Copa Catalana II,  
el CNG es va alçar amb el subcampionat amb 86,4717 punts.

cng

NATACIÓ ARTÍSTICA  OR I PLATA PER ALS EQUIPS GRANOLLERINS

SPARTANS - SABADELL
Dissabte, 21  16 h Pistes Atletisme
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L'EC Granollers va caure en el 
temps afegit (0 a 1 al minut 94) 
a casa contra l'AE el Prat. La der-
rota no afecta a la classificació, ja 
que el Palamós també va perdre i 
el granollerins mantenen el coixí 
de cinc punts respecte la zona de 
descens de categoria.

El que espera des d'ara i fins 
a acabar la lliga a l'EC són qua-
tre finals que decidiran el futur 
de l'esquadra dirigida per José 
Solivelles. La primera és la que 
enfrontarà el Granollers contra 
l'Hospitalet –segon classificat–, 
un dels desplaçaments més difí-
cils que el conjunt haurà fet en tot 

Palamós mantinguessin la dife-
rència, la salvació matemàtica ar-
ribaria la penúltima jornada. 

l'any. Després, rebrà el Reus –13è 
a la taula–, visitarà el Figueres –
vuitè– i acabarà la lliga a casa con-
tra el Santboià –12è–. 

Una victòria en aquests partits 
gairebé asseguraria la permanèn-
cia de l'EC. Si no, si granollerins i 

L'equip de Copa Catalunya del CB 
Granollers es va retrobar amb la 
victòria després de tres jornades 
sense imposar-se als seus rivals. 
Ho va fer amb contundència –81 
a 68– contra un rival directe a la 
classificació, l'Artés, qui els avan-
çava per una victòria a la taula. El 
CB s'ha situat sisè i seria molt di-
fícil que escalés més d'una posició 
en les tres jornades que queden 
de lliga, ja que el cinquè, el Bada-

lonès, està a tres punts. El primer 
pas per mantenir la sisena plaça 
serà guanyar al CB Mollet –últim– 
dissabte a domicili.

Pallissa del femení a Girona
Les noies del CB van guanyar de 
27 punts al GEiEG –59 a 86– amb 
qui ara igualen a punts i superen 
a la classificació –cinquenes–. Dis-
sabte –17.45 h– reben el líder de 
la lliga, el Sant Adrià. 

raüL medina

FUTBOL |  Tercera Divisió  ELS GRANOLLERINS VAN PERDRE AL TEMPS AFEGIT CONTRA EL PRAT

BÀSQUET  ELS DOS CONJUNTS GUANYEN A RIVALS DIRECTES

A l'EC li queden quatre finals 
per a la salvació definitiva

DESCOMPTE  Un gol al temps afegit sentencia el partit a favor dels visitants

Dos de dos pels primers 
equips del CB Granollers

Una matinal d'atletisme i solidaritat
La 39a edició del Cros Anna Mogas va agrupar més de 900 atletes de totes 
les edats, però a banda d'una jornada esportiva també va ser una jornada 
solidària, ja que desenes de persones es van apropar a les dependències 
del Banc de Sang a fer la seva donació.

o.f.

ATLETISME   UNS 900 CORREDORS VAN DISPUTAR LES PROVES

Les Franqueses 
vol sumar a 
Cabrera i Onyar

Derrota del
CEFS a la pista 
del Sagrerenc

Darrera jornada 
del waterpolo 
amb la feina feta

Després de guanyar a l'Escala, els 
nois del CB les Franqueses inten-
taran aconseguir la quarta victò-
ria de la temporada contra el Ca-
brera –10è classificat–. Per la seva 
banda, el primer equip femení va 
perdre de tres punts –60 a 57– 
contra el Boet Mataró, i dissabte 
visita l'Onyar –sisè a la taula–. Els 
dos equips són els cuers de les se-
ves respectives lligues.

El CEFS Ciutat de Granollers va 
caure, contra tot pronòstic, a la 
pista del Sagrerenc per 7 a 5. Amb 
aquest resultat, el granollerins es 
compliquen les opcions de gua-
nyar la lliga, ja que cauen a la ter-
cera plaça a tres punts del líder, el 
Ripoll, a falta de sis jornades. Dis-
sabte visiten el Clot, que és sisè. 
Una nova derrota gairebé faria dir 
adéu a la primera plaça.

Després que la setmana passada 
el primer equip masculí de water-
polo del CNG va aconseguir la per-
manència matemàtica a la Segona 
Divisió Nacional, aquesta no va 
desaprofitar l'oportunitat de se-
guir sumant. Els granollerins van 
arrencar un empat de les piscines 
del CN Sant Feliu –equip que els 
supera en dos punts i un lloc a la 
taula–. Els nois que entrena Pablo 
Quattroccio van anar tot el par-
tit a remolc i, quan semblava que 
l'enfrontament acabaria amb una 
victòria local, els waterpolistes 
del CNG van posar-hi ganes i van 
protagonitzar la remuntada de la 
jornada. Del 7 a 4 que reflectia el 
marcador a l'inici del darrer perí-
ode, gol a gol, el Granollers va sig-
nar un resultat final que il·lumina-
va un 7 a 7 a l'electrònic.

Dissabte, les piscines grano-
llerines viuran la darrera jorna-
da de lliga que enfrontarà el CNG 
amb el líder de la classificació, 
l'AR Concepción-Ciudad Lineal. 
Els madrilenys arribaran al duel 
amb la necessitat de guanyar, ja 
que van empatats a 44 punts amb 
el segon classificat, el CN Rubí, i 
necessiten la victòria per assegu-
rar-se la primera plaça. 

Primera Masc. / Segona Fem. FUTBOL SALA |  Nac. Catalana

WATERPOLO |  Segona Nac.

HOSPITALET - EC GRANOLLERS 
Diumenge, 22  12 h Hospitalet

EC GRANOLLERS 0
AE PRAT 1

El CF les Franqueses va perdre 
una oportunitat d'or per apro-
par-se al capdavant de la lliga. Els 
franquesins van perdre contra el 
Parets –3 a 0–, amb qui es dispu-
taven la tercera plaça de la classi-
ficació i amb qui podien empatar 
a punts, però ara queden a sis, set 
i vuit punts, de la tercera, segona 
i primera plaça respectivament.  
Dissabte espera a l'equip un altre 
derbi contra un equip del Baix Va-

llès, la Molletense, un equip molt 
irregular que sembla haver tornat 
a les hores baixes, amb només un 
partit guanyat dels últims vuit 
que ha disputat.

Nova golejada al Bellavista
El Bellavista Milán –últim– va 
caure per 0 a 6 al camp de l'Avià, 
penúltim classificat. Diumenge vi-
sitarà a la Sabadellenca, equip que 
s'està jugant el descens. 

Segona Catalana  VA PERDRE CONTRA EL PARETS 3 A 0

Les Franqueses diu adéu
a les posicions d'ascens

x. soLanas

DERROTA  El CF les Franqueses no va superar la defensa paretana

Tercera Catalana  JUGA A CASA CONTRA EL MONTMELÓ

GRANOLLERS. L'Atlètic del Vallès 
cau fins a la 14a plaça després 
de la derrota per la mínima –1 a 
0– contra el segon classificat, el 
Lliçà de Vall, en un partit molt 

seriós dels granollerins. Diumen-
ge –12.30 h, al Primer de Maig– 
reben un altre dels equips compli-
cats de la lliga, el Montmeló, que 
és l'actual tercer classificat. 

Derbi per a l'Atlètic del Vallès  
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Roses solidàries 
Com	cada	any,	Oncovallès	vendrà	roses	
solidàries,	però	en	aquesta	ocasió	nno-
més	posarà	una	parada	al	carrer	Anselm	
Clavé, 34, tant diumenge com dilluns. En 
aquesta ocasió, en comptes d'utilitzar 
plàstic	 per	 embolcallar	 les	 roses,	 ho	
faran amb un paper decorat pel pintor 
Emili Lloret.
D'altra	 banda,	 l’organització	 de	 vo-

luntariat	Amics	de	la	Gent	Gran	portarà	
roses	a	la	gent	gran,	així	com	vendrà	les	
roses contra l'oblit per combatre la so-
ledat de les persones grans.

La festa del llibre i de la rosa
Sant    Jordi

arxiU

AMBIENT  La Porxada i el carrer Anselm Clavé, a Granollers, acullen les parades de Sant Jordi

La programació de Sant Jordi a Granollers Per l’abril lle-
tres mil proposa més d’una trentena d’activitats a l’entorn 
de la fira del llibre i la rosa que s’instal·larà a la Porxada i 
a la carretera els dies 22 i 23 d’abril, gràcies a les quatre 
associats del gremi de llibreters, floristes i entitats. 

Diumenge la plaça de la Porxada es convertirà en l’espai 
central de la festa amb la ja tradicional trobada d’autors i 
autores comarcals dinamitzada per l'escriptora Núria Pujo-
làs. Més d’una cinquantena d’escriptors del Vallès Oriental 
–que en són uns 70 i una vintena dels quals de Granollers i 
les Franqueses [consultar novetats a les pàgines 36 i 37]– que 
han publicat llibre els darrers 12 mesos han confirmat ja la 
seva assistència a la trobada que es farà d’11 a 13 h i que 
comptarà amb la participació d’un trio de vents de l’Escola 
Municipal de Música Josep M. Ruera. I ja a la tarda de 17 a 20 
h, es farà el taller familiar Un drac al cap, a càrrec de Can Xic.

El mateix dia de Sant Jordi continuarà la fira del llibre 
i venda de roses a la plaça de la Porxada i al carrer d'An-

selm Clavé durant tot el dia. Al matí el grup musical Cor-
des del Sud farà una preestrena del seu disc Jordina i el 
drac a la Porxada en dues actuacions a les 10 i a les 11 h. 

Ja a la tarda de dilluns, de 17 a 19 h, es farà una acció 
passavolant de carrer titulada Paraula de Fabra!, a les 
17 h a la placeta de la Sala Tarafa es farà la 20a Lectura de 
poemes d'arreu del món i a les 18.30 hi haurà sardanes a 
la Porxada amb la cobla Ciutat de Girona.

Pel que fa a les Franqueses, el centre neuràlgic del Sant 
Jordi serà la plaça de l'Espolsada, que any rere any ha anat 
incrementant l'ambient el 23 d'abril, en especial des que 
s'hi va instal·lar la llibreria de Fe Fernàndez [vegeu en-
trevista a la pàgina 39]. Les parades s'hi instal·laran a les 
9.30 h i fins a les 20 h, quan també s'exposaran els treballs 
d'alumnes de l'Escola Joan Camps i vendran manualitats. 
A les 17 h també hi haurà presència d'autors locals i co-
marcals, i a les 18 h es lliuraran els premis del 28è con-
curs literari [més informació a les pàgines següents]. 

Més de 50 autors de km 0
La Porxada i l'Espolsada, punts neuràlgics de la diada

Firma d’autors a La Gralla
La Gralla organitza, com cada any, la 
firma	d’autors	que	enguany	s'amplia	i	se	
celebrarà	dissabte	matí	 i	 tarda	 i	comp-
tarà	 amb	 una	 vintena	 d’escriptors.	 Així,	
a partir de les 12.30 h i fins a les 14 h, hi 
haurà	Elisabet	Benavent,	 Javier	Castillo,	
Marta	 Romagosa,	 Quico	 Sallés,	 Empar	
Fermández, Elia Barceló, Dulcinea, Es-
teban Martín, Núria Pradas i Roser Cap-
devila.	A	 la	tarda,	de	18	a	20	h,	hi	haurà	
Antoni Bassas, Martí Gironell, Joan-Lluís 
Lluís, Alejandro Palomas, Marc Artigau, 
Alba Castellví, Blanca Busquets, Anna 
Llenas,	 Najat	 El	 Hachmi,	 Eulàlia	 Canal	 i	
Elena Frauca, Xavier Tedó, Jordi Puntí, 
Sílvia	Tarragona	i	Clara	Queraltó.

Jordi Masó, pregoner
Diumenge, a les 13 h, també a la pla-
ça	 de	 la	 Porxada,	 es	 farà	 el	 pregó	 de	
Sant	 Jordi	 a	 càrrec	de	 Jordi	Masó	que,	
a	 les	 12.45	 h	 serà	 rebut	 per	 l'alcalde	 a	
l'Ajuntament. Masó, pianista i escriptor 
granollerí, ha actuat per Europa, Àsia 
i Amèrica, i aquest 2018 ha publicat el 
recull de contes La biblioteca fantasma. 
Masó també és autor de Polpa, Les mil 
i una, Catàleg de monstres i Els reptes 
de Vladimir.
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Els Sardanistes Franquesins organitzen dilluns, a la plaça de l'Espolsada de 
Corró d'Avall, una actuació especial a partir de les 16 h. Una hora més tard co-
mençarà la ballada d'infants de 2 anys de les escoles bressol Cavall Fort i Les 
Tres Bessones, que ballaran amb els Sardanistes Franquesins, que hi han fet 
tasques de formació en la dansa tradicional. A més, els infants faran el galop 
d'entrada i ballaran tres minisardanes, acompanyats de la Cobla Santiga –que 
farà una presentació d'instruments de cobla. D'altra banda, també les sarda-
nes van ser presents dissabte a Marata, on es va celebrar una petita trobada 
de Sant Jordi [a la foto].

A Granollers, les sardanes seran dilluns, a les 18.30 h, a la plaça de la Por-
xada, amb la Cobla Ciutat de Girona.

raül medina

Literatura, tradició i llegendes

Les efemèrides 
a l'entorn de grans de 

la literatura del país seran pre-
sents també en la celebració de 

Sant Jordi, juntament amb les 
novetats dels autors locals. 

Amb aquest esperit el 
Gra ha desplegat una nova 

campanya de bookcrossing  
–passallibres–, de manera que s'ha tingut en compte la 
celebració del centenari del naixement de Manuel de 
Pedrolo, Montserrat Abelló i Maria Aurèlia Campmany, 
o són efemèride, com Aurora Bertrana, dins l’Any Ber-
trana. En total, fins aquest dilluns s’alliberaran una 
vintena de llibres a diferents indrets de la ciutat. A tra-
vés del les xarxes socials del Gra, Granollers Cultura i 
l’Ajuntament s’aniran revelant els llocs on s’alliberen 
els llibres. Quan algú localitzi un llibre haurà d'entrar a 
la pàgina web www.bookcrossing-spain.org, notificar la 
troballa i, un cop llegit, tornar a alliberar-lo en un lloc 
públic (un banc, un portal, el tronc d’un arbre...) i ano-
tar al web el nou emplaçament. Alguns dels llibres que 
s’alliberaran són L'extraordinari Doctor Rupert (Eu-

làlia Canal), Arbres, mars, desconcerts (Ivette Nadal) i 
La biblioteca fantasma (Jordi Masó), d'autors locals; 
i Mecanoscrit del segon origen (Manuel de Pedrolo), 
Feliçment, jo sóc una dona (Maria Aurèlia Campany), 
Paradisos oceànics (Aurora Bertrana) i Algú que no hi 
havia de ser (Manuel de Pedrolo).

A més, des de fa dies els aparadors de Gran Centre 
s'han afegit a la commemoració de l'Any Pompeu Fa-
bra (150 anys del naixement i 100 anys de la publica-
ció de la Gramàtica Catalana Normativa), que té com 
a objectiu estendre els valors de l'obra del gramàtic. 
Fins al 30 d'abril els vidres deixaran de ser transpa-
rents i acolliran frases i paraules.

Programació  familiar
La diada de Sant Jordi també és un moment impor-
tant per fomentar la lectura i el gust pels espectacles 
dels més petits. Per això, Granollers desplega una 
programació familiar que dissabte anirà a càrrec 
de l'Editorial Alpina, que durant tot el dia a la plaça 
Maluquer i Salvador ha organitzat diverses activitats 
relacionades amb els contes, amb la col·laboració 
també de Gran Centre.  

Pompeu Fabra i Manuel 
de Pedrolo, protagonistes
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narraTiVa FanTÀSTiCa
FANCÀSTICA 
INCERTESA
Dani Banegas
Recull de contes, 
entre els quals La 
nimfa de Granollers, 
1r premi del concurs 
de les Franqueses

aSSaiG
LA HISTÒRIA D'UNA 
LÍNIA DE TREN...
Lluís Garcia Rifà
La història sobre 
el ferrocarril 
de Granollers a 
Sant Joan de les 
Abadesses al s. XIX

Especial Sant Jordi

narraTiVa CUrTa
LA BIBLIOTECA 
FANTASMA
Jordi Masó Rahola
Una quarantena 
de relats incerts 
protagonitzats 
per narradors 
improbables

narraTiVa
PASSAMANERIA
Pruden Panadès

De vegades, els 
costurers, les capses 
de botons o el punt 
de mitja enllacen la 
mitologia clàssica

aSSaiG
TRAS LAS HUELLAS 
DE LA PRIMERA 
HUMANIDAD
Luis Hidalgo Trujillo
Noves hipòtesis 
sobre disciplines 
com la biologia i  
l'arqueologia

inFanTil
EL PASTISSER 
DE TORREGROSSA
Toni Argent i N.Ramon
Quart conte del 
projecte Cap nen/a 
sense conte, que 
fomenta l'hàbit lector 
entre els infants

narraTiVa JUVenil
UN PÒDIUM 
IRREPETIBLE 2
G. Esteva i M. Buñuel
La Martina i l’Èric 
segueixen el treball 
sobre els valors de 
l’esport a través 
d'experiències reals

EL MISTERI DE 
LES LLETRES
E. Canal i 
Elena Frauca

COnTe inFanTil aSSaiG aSSaiG

Una història
protagonitzada 
pel Miko i la Muska 
que explica com 
neixen els contes

DE LES GÀBIES 
ALS ESPAIS OBERTS
Miquel Carandell
La transformació
del Zoo de Barcelona, 
de la mà del 
granollerí Antoni 
Jonch, entre 
1955 i 1970

LA FOTOGRAFIA 
I LA MARE QUE 
ELS VA PARIR
Jordi Ribó i Pau Farell

Una història de la 
fotografia des de la 
visió del granollerí 
Jordi Ribó i els 
dibuixos de Farell

Sardanes presents a Marata i dilluns 
també a Granollers i l'Espolsada
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narraTiVa
CLONACIÓN CRIMINAL
Luis Gausachs Pont

“Paroxisme de l’hor-
ror sobre atrevir-se 
a utilitzar a un fill 
clonat com a  peces 
pel fill natural” 

narraTiVa
UN IMPERI 
PER DOS PITS
Assumpta Redondo
“L’Emperador 
Còmode es troba uns 
sostenidors enormes 
i persegueix la dona 
per l’Imperi Romà”

Els veïns també amb la rosa i el llibre
La diada de Sant Jordi també se 
celebrarà a molts equipaments de 
barri, com dissabte a Can Gili, amb 
una botifarrada, i a l'AV Tres Tor-
res. Dilluns també la commemo-
raran l'AV de Lledoner i L'Hostal.

HUmOr
'EL JUEVES'. 40 ANYS
Jordi Riera
Un homenatge al 
talent dels autors 
que van crear 
les sèries més 
populars i genials 
de la revista

Avui, dijous (19.30 h), a les Antigues 
Escoles	de	Corró	d’Amunt	es	presen-
ta el darrer llibre de la Col·lecció de 
les Franqueses Corró d’Amunt, qua-

dern de notes. Es tracta d'un llibre 
de Pruden Panadès, en què parla de 
Corró	 d’Amunt,	 de	 la	 seva	 història,	 la	
gent i les relacions i interaccions entre 
aquest poble de les Franqueses i la 
resta de pobles a través de testimonis i 
fonts	bibliogràfiques.	Per	a	l’el·labora-
ció	d’aquest	llibre	Panadès	ha	comptat	
amb	 la	 col·laboració	 de	 l’historiador	
Jordi	 Grau,	 l’arxivera	 Maria	 Guàrdia,	
l’arquitecte	 tècnic	 Isidre	 Garriga	 i	 la	
fotògrafa Marta Costa. A la presen-
tació també hi seran present l'alcal-
de, Francesc Colomé, i la regidora de 
Cultura, Marina Ginestí.

aSSaiG
LA PORXADA I EL SEU 
ENTORN (1827-1955)
Pere Diumaró
Recull de dades 
i esdeveniments 
transcorreguts a 
la Porxada i altres 
testimonis

nOVel·la
SERÀS UN 
DELS NOSTRES
Ariadna Herrero
Una recerca sobre 
el món de les sectes, 
que aspira al  
premi València 
Negra 2018

GRANOLLERS. Jordi Pagès és un ar-
tista, no només de la pintura, sinó 
de les sinergies entre disciplines 
artístiques. Amb Abracadabra, 
l'exposició que es va poder veu-
re la setmana passada a l'Espai 
d'Arts de Roca Umbert, ho va tor-
nar a demostrar. Més enllà de la 
inspiració que la literatura apor-
ta al seu treball plàstic, Pagès va 
aplegar desenes de poetes i rapso-
des que van convertir l'exposició 
pictòria en un esdeveniment cul-
tural i lúdic en majúscules. I, sem-
pre amb una mirada crítica, cada 
cop més necessària al món.

Com és evident en un pintor 
que no entén l'art sense el context 
i sense la reivindicació, la mostra 
ha estat marcada pels esdeveni-
ments socials i polítics dels dar-
rers mesos. Pagès citava la frase 
de l'escriptor anglès Thomas Eli-
ot, "El més cruel dels mesos és 
abril", per recordar com "tot el 
que està passant a la política 
del país" l'ha afectat en el procés 
creatiu. A Abracadabra combina 
–com és habitual en els darrers 
anys de la seva obra– pintura, 
collage i caligrafia per optenir 22 
imatges tacades de certa angoi-
xa vital, tot i que no tant fosques 
com les del treball fet per al llibre 
d'artista Nochera, també exposat, 
i que va comptar també amb els 
textos de David Caño, qui dissabte 

tancava els actes vinculats a 
l'exposició de Pagès amb una 
performance [a la fotografia].

Caño ha estat un de les de-
senes de poetes que han col-
laborat amb Pagès en aquesta 
mostra, ja sigui facilitant-li una 
poesia que ha vinculat al treball 
plàstic i/o recitant amb motiu 
de l'exposició, que també s'ha 
complementat amb actuacions 
musicals d'Ivette Nadal i Martí 
Ventura, entre d'altres.

Pagès, satisfet de la posada 
en escena i muntatge del seu 
treball, elogiava l'espai expo-
sitiu de l'Espai d'Arts, tot i que 
lamentava que "els diners pri-
vin de fer-hi més coses". A la 
inauguració, Pagès tancava les 
seves paraules amb l'afirma-
ció: "Ara, igual que anys en-
rere, l'artista torna a estar 
condicionat per la falta de 
llibertat d'expressió. Caldria 
reflexionar-hi".   M.ERAS

Jordi Pagès omple l'Espai d'Arts de pintura, poesia i reivindicació
S.V.

Especial Sant Jordi

nOVel·la
CARMEN A GRANOLLERS. 
OCELL REBEL
Martí Porter
L'obra ambientada 
a les acaballes del 
segle XIX va rebre la 
beca Escrit per… de 
l'AC, Alpina i AMGr

nOVel·la
MAGNÒLIA
Marina Miralles

Primera novel·la de 
Miralles que tracta 
de la Sira, una jove de 
25 anys que rep un 
daltabaix emocional

nOVel·la
EL VIATGE A BERLÍN
Rosa Serra Sala
El relat desplega 
l'itinerari d'una 
família jueva des de 
Mallorca, Catalunya i 
França des del segle 
XIX i inicis del XX

nOVel·la
QUIZÁS
Miriam
de Argila

Un conte que parteix de la necessitat 
de parlar amb el fill sobre el seu 
naixement i orígens

A partir de Sant Jordi i fins al 27 d'abril, l'Escola Municipal de Música i Conservatori 
Josep M. Ruera, de Granollers, obre les portes amb activitats musicals per a totes 
les edats: classes obertes, tallers, sessions informatives, concerts i conferències. 
Dilluns, a les 17.45 h, s'hi ha programat Bonsais, i a les 19 h, un concert de Debussy 
amb Ferran Besalduch, que es repetirà dimarts a la mateixa hora. La resta d'acti-
vitats seran per a alumnat i professorat.

Portes obertes a l'escola de música

Presentació de Corró d'Amunt, quadern de notes

Lliurament de premis de Mans Unides
La Sala Tarafa de Granollers acolli-
rà dissabte (19 h) el lliurament de 
premis del 15è Concurs de Narra-
cions Solidàries de Mans Unides, 
en què han participat alumnes de 
centres del Vallès Oriental. 

Abracadabra i l'art crític
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                        ENTREVISTA

Fe Fernández
Llibretera de L'Espolsada

–Com t'ho has fet per fer de L'Espolsada 
una referència?
–No té gaire secret. Treballar molt i defen-
sar el que feia. A mi el món de la literatura 
m’apassiona i és el que intento transmetre. 
Vaig obrir la llibreria per intentar oferir allò 
que m’hagués agradat trobar com a lectora. 
Crec que aquest és el punt que la fa diferent 
i especial.
–Teniu llibres amb recomanacions.
–Aquest és un dels punts. M’he adonat que 
en èpoques de molt volum de feina en què 
no puc atendre als clients agraeixen trobar 
recomanacions a la llibreria. És una manera 
d’acostar llibres a gent que potser mai l'ha-
gués escollit, però gràcies a aquella espera 
llegint la recomanació s’acaba decidint pel 
llibre. Per mi és molt important trobar en 
els llibres una proximitat i m’agrada trans-
metre-la als lectors.
–Com és el dia a dia a L’Espolsada?
–El dia a dia comença a casa. Sempre inten-
to donar el bon dia a través de les xarxes, 
posar-me al dia d’alguna entrevista que tinc 
pendent per llegir o d'alguna ressenya que 
tinc pendent per fer. Després, quan arribo 
a la llibreria, des de finals de març i princi-
pis d’abril, hi ha molta feina de comprar per 
Sant Jordi, i distribuir què anirà a la botiga i 
què anirà a la parada. I a la tarda, potser és 
més d’atenció al públic, perquè és una ciu-
tat dormitori.
–Quins llibres pot trobar la gent aquí?
–Sé que tot és impossible, però m’atreviria 
a dir que sí, que gairebé tot. A mi m’agra-
da molt la literatura i la ficció, per tant, el 
que jo ensenyo quan entres és aquesta fic-
ció i literatura. És molt important per mi 
la literatura femenina, escrita per dones i 
amb mirada de dones, però també escrita 
per homes que tenen una mirada del món 
molt femenina. No puc perdre de vista que 
som una llibreria generalista i que, a més, 
fem una funció social al poble. Per tant, pots 
trobar jardineria, cuina, guies de viatges, i 
tota una sèrie de coses pràctiques. Jo desta-
caria la secció infantil i la secció juvenil que 
potser són el pal de paller de la llibreria.

–Creus que llegim poc a Catalunya?
–Som un país poc lector en general. Hi ha 
gent que llegeix molt i dispara la mitjana, 
però crec que estem en un llibre i mig a l’any.
–És un problema?
–No sé si és un problema, però a mi em sap 
molt greu. Crec que llegir ajuda a entendre 
què passa al món, sigui el gènere que sigui, 
perquè et poses en la pell de tanta gent i 
vius tantes vides… A mi em serveix molt.
–És Sant Jordi el millor moment per a les 
llibreries?
–No hauria de ser-ho, crec que com més bé 
et va la llibreria menys depens del dia de 
Sant Jordi. És bo Sant Jordi perquè li dóna 
vida a la botiga durant tot l’abril i és una fei-
na molt agraïda. Però si en depens, i aquell 
dia plou, per exemple, se’n va tot en orris, i 
crec que és massa arriscat jugar-s’ho tot a 
una carta. Jo reivindico que sempre és un 
bon moment per comprar un llibre, sigui 
abril, maig o gener.
–Molts autors s’esperen a Sant Jordi per 
treure llibre; s’ha pervertit la indústria?
–Totalment. Acumulen un volum de no-
vetats que la meitat moren pel camí. Surt 
tanta cosa que és impossible digerir-ho tot. 
També crec que s’ha pervertit el dia en si, 
arribem al migdia que ja s’està parlant de la 
llista dels més venuts i per mi això ja té un 
punt de pervers.

–I tu quins llibres creus que seran els 
que més vendreu?
–Darrere de la parada hi haurà segura-
ment molta de la gent del club de lectura i 
jo estaré dins de la botiga, per tant, segu-
rament sortirem dels productes que estan 
fets especialment per ser els més venuts. 
Nosaltres, amb lectors de pedra picada que 

llegim tot l’any, intentarem vendre el que 
necessiti el lector i intentar conduir-lo per 
trobar un gènere i un estil que més li agradi. 
I que l’interessant és, que després d’una re-
comanació, després d’un mes o dos mesos, 
tinguis a la persona un altre cop a la botiga. 
El que passa molt aquest dia és que la gent 
compra el llibre per excel·lència, el llibre 
reglamentari que s’ha de comprar per Sant 
Jordi, i què passa? Que passa un any i el lli-
bre no se l’han pogut acabar perquè no és 
el seu llibre.
–Com et prepares per Sant Jordi, doncs? 
Fuges d’aquests llibres que suposada-
ment han de ser els més venuts?
–Sóc conscient que els he de tenir, perquè 
hi ha gent que vindrà i els demanarà. I com 
preparo Sant Jordi? Doncs a finals de febrer 
començo a fer compres. Potser està arribant 
el dia i un dels llibres que més m’interessa 
tenir se m’està acabant, però o bé intento 
aconseguir-lo sí o sí, o intento reconduir la 
compra.
–Com és Sant Jordi a les Franqueses si 
només hi ha una llibreria?
–Abans que la botiga hi fos, aquí no se ce-
lebrava Sant Jordi. Sí que es feia la diada, 
però no trobaves paradetes ni res; arran de 
la botiga hem anat incentivant aquest dia. 
El primer any vam estar a la rambla, però 
amb els cotxes passant pel costat no era 
gens agradable. Ara que se celebra aquí a la 
plaça, ens facilita molt la vida. Les escoles 
passen per aquí i és un dia molt maco de 
viure, la veritat.
–A partir de l’octubre el sector cultural 
va alertar d’una certa aturada del con-
sum cultural. Els llibreters ho heu patit?
–Sí, les tardors són complicades perquè 
després de l’estiu ve setembre, compres 
escolars, i després octubre i novembre, que 
són mesos complicats, igual que gener i fe-
brer. En aquests mesos sempre intentem 
programar activitats com xerrades, tertú-
lies i moltes coses perquè són mesos de 
poca gent. El que ha passat aquests mesos 
és que hem hagut de suspendre presentaci-
ons i xerrades. Han sigut uns mesos en què 

hem estat molt dispersos i a mi em va costar 
molt tornar a llegir. Va haver-hi un dia que 
vaig dir, prou, has de tornar a concentrar-te. 
No tenia sentit mirar cada nit el 3/24 veient 
les mateixes coses en bucle.
–Com t’ho vas fer per sortir d’aquest bu-
cle?
–Crec que la cultura ajuda molt, i la cultu-
ra en tots els seus àmbits: concerts, teatre, 
etc són espais de disbauxa. Per a mi són 
necessaris. Aquests mesos hem patit un re-
vés molt gran i estàvem tots molt pendents, 
amics a la presó, a l’exili, acompanyar fa-

mílies i amics a veure familiars i estar pen-
dents sempre. Però la literatura ha estat un 
refugi, un espai de bombolla d’oxigen on 
he pogut separar-me un moment del món. 
A més, quan surts d’aquesta bombolla, ja 
surts d’una altra manera, i pensant ‘‘anem 
a entomar el que vingui’’.
–El Gremi de Llibreters, després dels es-
corcolls del dia 20 de setembre, emet un 
comunicat de suport. Has seguit notant 
aquesta solidaritat?
–Sí, tant del gremi com de llibreters en con-
cret. En l’àmbit local hem tingut de tot. Sem-
pre hi ha hagut aquella cosa d'"ets la boti-
guera, no et pronunciïs mai que potser perds 
clients". D’acord, però jo crec que la gent 
agraeix la sinceritat davant de tot. És un po-
ble petit i encara que no m’hagués manifes-
tat, ja ho sabien. Aquell dia hi havia l’Eli sola 
a la botiga, i espontàniament va venir gent a 
ajudar-la i a donar-li suport. Ha estat un any 
molt dur, hem hagut d’ajornar moltes coses 
perquè els esdeveniments han fet que ho 
ajornéssim. Però va arribar un moment que 
vam dir: ens ho poden prendre tot, però la 
paraula no, tot i que s’hi esforcen.   N.LázARO

“A casa, la literatura 
ha estat un refugi tots 

aquests mesos”

xavier soLanas

El perfil

Fa 11 anys que la Fe Fernández va decidir obrir la llibreria  
L'Espolsada de les Franqueses. Abans que existís, la Fe havia 

d'agafar el cotxe per anar a comprar un llibre, així que va buscar 
una	plaça	on	la	gent	s'aplegués	a	les	terrasses	i	pogués	anar	a	peu	

a la seva llibreria. Llavors va passar de ser traductora científica a 
llibretera i esdevenir un punt de referència del sector editorial.

Ha sigut un any molt dur i hem 
hagut d'ajornar moltes coses. Ens 

ho poden prendre tot, però no la 
paraula, tot i que s'hi esforcen

El dia de Sant Jordi s'ha pervertit. 
Arribem al migdia que ja s'està 

parlant de la llista dels més venuts,
 i això ja té un punt de pervers

Especial Sant Jordi
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MÚSICA  LA 7a PRODUCCIÓ DE L'OCGR I EL TAG S'EMMARCA EN EL 80è ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG

Frederic MontornèsEl drama 'Breathe', al Centre Cultural
Aquest curador independent i crític 
d'art serà el proper convidat, dimarts 
(19 h) al Museu, al cicle de xerrades a
l'entorn de l'exposició Utopies Persistents
i de les col·leccions de Manel Clot.

El Centre Cultural projectarà divendres (19 i 22 h) i diumenge  
(19 h) la pel·lícula anglesa Breathe (Una razón para vivir, 2017),  
dirigida per Andy Serkis i interpretada per Andrew Garfield i  
Claire Foy, i amb música de Nitin Sawhney. D'altra banda, el Dimarts  
Singular (20 h) proposa Paterson, el darrer film de Jim Jarmush.

CULTURA

GRANOLLERS. En el marc del cicle 
Carles Riera de l'Escola Municipal 
de Música Josep M. Ruera, arriba 
al TAG Christian Farroni, conside-
rat un dels millors flautistes del 
moment i solista de l’Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya (OBC). Acompanyat 
de Maria Alonso-Allende al piano, 
presentarà les dues sonates més 
importants del repertori de flauta, 
les del francès Francis Poulenc i 
les del rus Sergei Prokofiev, a més 
de dues obres virtuosístiques dels 
francesos Benjamin Godard i An-
dré Jolivet.

Christian Farroni és membre de 
l'OBC des de 2002 i professor de 
flauta en el Conservatori Superi-
or del Liceu des de 2008. Nascut 
a Itàlia l'any 1978, va formar-se 
a Ginebra i París amb M. Larrieu 
i P.Y. Artaud. Posteriorment va 
perfeccionar-se a l'Escola Supe-
rior de Música de Karlsruhe amb 
Renate Greiss-Armin. Ha rebut 
importants premis en els concur-
sos internacionals de Kobe (Japó), 
Cremona (Itàlia), Primavera de 
Praga (Txèquia) i el Maria Canals 
de Barcelona. Ha format part de 
nombroses orquestres i ha estat 
dirigit per directors com P. Bou-
lez, C. Eschenbach, E. Krivine, M. 
Perahia, M. Rostropóvitx. És con-
vidat regularment com a profes-
sor en els cursos internacionals 
de Cervera i Astorga, i en els en-

DINS EL CICLE CARLES RIERA DE L'ESCOLA JOSEP M. RUERA

El TAG rep Christian 
Farroni, virtuós de 
la flauta travessera

contres de la Jove Orquestra Naci-
onal de Catalunya. 

Ha actuat amb diverses forma-
cions de cambra per a Joventuts 
Musicals de Catalunya, Juventu-
des Musicales de España, la SGAE, 
l'ACC, el cicle de Cambra de l'Au-
ditori de Barcelona, el Festival 
Mas i Mas i, a Madrid, per al CDMC 
i la Fundación Canal.   

ÈXIT DE 'PLOU FOC', 
UNA ODA PER 
A UN FUTUR MILLOR

Emoció i admiració són dues de les sensacions que van viure el 
cap de setmana els espectadors de l'òpera infantil Plou Foc, una 
història sobre la guerra i els refugiats amb veu i mirada d'infant i 
jove. Dues ciutats en guerra i dos grups de nens i nenes de bàn-
dols oposats aprenen a deixar de banda la diferència i imaginar 
un futur millor. Un espectacle pedagògic i un nou èxit artístic 
d'una producció –la setena– de l'OCGr i el TAG, en col·laboració 
amb l'Associació Cultural.

raüL medina

Dv 20 d'abril, 20 h
Teatre Auditori de G. Preu: 10 €

Concert familiar

També divendres, però a les 19 h, el 
TAG ofereix l'oportunitat d'apropar els 
més petits al virtuosisme de la flauta 
travessera. Amb el concert familiar de 
30 minuts, els assistents coneixeran 
una part del repertori de cambra més 
important per a flauta travessera, la 
seva sonoritat i els seus matisos, de 
la mà del mateix Christian Farroni. 
L’acompanyarà al piano Maria Alon-
so-Allende. Amb aquest concert pe-
dagògic es tanca la temporada 2017-
2018 del Cicle Carles Riera. Es tracta 
d'una activitat gratuïta recomanada 
per a infants a partir dels 6 anys.

SABER EL REPERTORI 
MÉS IMPORTANT 

L'Escola Salvador Llobet 
celebra els Jocs Florals
L'Escola Salvador Llobet celebrarà divendres, al Teatre Auditori de 
Granollers, la 37a edició dels Jocs Florals, que cada any s'acompanyen 
d'actuacions de l'alumnat del centre. A l'acte, que començarà a les 9.15 
hi tindrà una segona part a les 15.15 h, es lliuraran els premis de dibuix, 
prosa, poesia i còmic entre els participants, alumnes que van des de P3 
a 6è de primària. Com és habitual infants i joves han preparat actua-
cions de música, dansa i altres arts escèniques, amb la participació de 
l'entorn de mig miler d'alumnes que fan d'aquesta una vetllada molt 
important per a l'escola. El preu de l'entrada, que gairebé s'han esgotat, 
és de 8 euros. 

Coincidint amb la vigília de Sant 
Jordi, l'associació Amics de la Ciu-
tat de Granollers ha programat 
un concert diumenge (19.30 h) a 
càrrec del Trio Mèrida, que oferirà 
un repertori de swing i jazz a la 

Sala Tarafa, en un acte que pretén 
recaptar fons per al seu programa 
d'Infància i família de Càritas. El 
Trio Mèrida està format per Joan 
Martí, al contrabaix; Marc Ruiz, a 
la bateria, i Xavi Mèrida, al piano. 

El Trio Mèrida actua a la 
Tarafa en benefici de Càritas

AMICS DE LA CIUTAT L'ORGANITZA A L'ENTORN DE SANT JORDI L'Aula de Música 
l'Orquestra, al Museu
L'Aula de Música l'Orquestra ac-
tuarà diumenge, de 17 a 21 h, al 
carrer Anselm Clavé, davant del 
Museu de Granollers. El recital ani-
rà a càrrec de l'alumnat de piano i 
violí, que amenitzaran els vianants 
la tarda prèvia a la diada de Sant 
Jordi. Amb el títol de Primavero del 
piano, els alumnes del centre po-
dran lluir els seus coneixements. 

ANIVERSARI

1938 ·2018

Enric Prat de la Riba, 68. Granollers
www.global-bits.com
bits@bits-educacio.com

FORMACIÓ ON-LINE
• Formador de formadors. 80 hores. Inici 7 de maig
• Excel 2016 bàsic. 40 hores. Inici 14 de maig
• Excel 2016 avançat. 40 hores. Inici 3 de maig
• Community Manager. 80 hores. Inici 14 de maig
• Publicitat en cercadors (SEM). Google Adwords
  40 hores. Inici 8 de maig

CURSOS TOTALMENT SUBVENCIONATS 
PER A JOVES MENORS DE 30 ANYS 
APUNTATS A GARANTIA JUVENIL
• Anglès A2. 125 hores.
• Reparació i muntatge d'ordinadors. 155 hores.
• Com realitzar una pàgina web 
 amb WordPress. 90 hores.
Només cal presentar DNI i inscripció a Garantia Juvenil
(si no ho estàs, nosaltres t'ajudem)

93 844 32 25
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GRANOLLERS. El Musik N Viu ha 
presentat el cartell de la 14a edi-
ció, que arribarà amb novetats en 
el format i els espais dels concerts. 
D'una banda, les entitats organit-
zadores i l'Ajuntament han decidit 
concentrar els concerts en un sol 
cap de setmana, que començarà 
la tarda del dijous 28 de juny i 
s'allargarà fins al diumenge 1 de 
juliol, en comptes dels dos caps 
de setmana que ocupava el festi-
val les darreres edicions. A més, 
s'estrenarà un nou escenari al 
parc Torras Villà, a banda de l'ha-

El Musik N Viu concentrarà els 
concerts en un sol cap de setmana 

MÚSICA  EL FESTIVAL, QUE SE CELEBRARÀ DEL 28 DE JUNY A L'1 DE JULIOL, INCORPORA COM A NOU ESPAI EL PARC TORRAS VILLÀ PER A UNA TARDA I UN MIGDIA

m.e.

PRESENTACIÓ  Representants de les entitats organitzadores al Gra

bitual Parc Firal. Es mantenen, 
dies abans, el Musik N Viu Kids i 
l'Off del festival. "El Musik N Viu 
és un producte consolidat i re-
conegut arreu de la comarca", 
deia el regidor de Joventut, Fran-
cesc Arolas, a la presentació de 
la programació, aquest dilluns al 
centre juvenil El Gra.

La primera nit del Musik N Viu, 
dijous, estrenarà l'escenari de 
Torras Villà, amb l'Associació Ur-
bana de Sons i Arts (AUSA). "Hem 
estat molt pesats per canviar el 
format, perquè ho volem més 

a prop de la gent del poble", 
deia Carles Gallego, d'AUSA, qui 
ha apostat pels músics del Vallès 
Oriental per a la vetllada. Així, el 
cap de cartell serà The Gramopho-
ne Allstars Big Band, una forma-
ció amb la majoria de músics de 
la comarca i la veu de la conegu-
da Judith Neddermann. També hi 
serà Danny The Lip & The Down-
low –el projecte de l'exmembre 
de l'Always Drinking Marching 
Band–, un artista del blues, rock 
i funk, així com el guanyador del 
concurs [És] Música, que se cele-
bra aquest cap de setmana, i el Dj 
NoPronostic.

La segona nit (divendres 29), 
organitzada per Diables de Grano-
llers, portarà la festa a l'escenari 
habitual del Musik N Viu, amb qua-
tre grups i "una oferta bastant ac-
tual de grups del país valencià", 
explicava Àlex Garcia, de Diables. 
Hi actuaran El Diluvi, una fusió de 
cúmbia, reggae, rumba i folk, que 
es van iniciar fent versions d'Ovidi 
Montllor. També hi seran Smoking 
Souls, que van actuar fa uns mesos 
a la Nau B1 i "ens va enamorar el 
seu directe", reconeix Garcia; La 
Flor del Otro, amb lletres vincula-
des als drets de les dones, i el grup 

Entre els caps de cartell hi ha El Diluvi, Smoking Souls, Lágrimas de Sangre i Ebri Knight

en aquests temps que corren", 
explicava Adrià Gonzàlez, de Jo-
vent Ignorat.

Matinal al Torras Villà
La 14a edició del Musik N Viu es 
clourà diumenge al matí, nova-
ment al parc Torras Villà i, per pri-
mera vegada, amb concerts a l'ho-
ra del vermut. Serà, a més, "una 
jornada en femení, amb grups 
de noies", apuntava Gallego 
d'AUSA. Hi actuaran les vallesanes 
The Crab Apples, que presentaran 
el treball A Drastic Mistake (Hid-
den Track, 2018), i La Rateta Ja 
No Escombra l'Escaleta, un grup 
amb una posada en escena en què 
el cabaret i el clown acompanyen 
la música d'autor. Per acabar la 
festa, Dj Faluqueta Feat & Friends 
posarà el punt i final al Musik N 
Viu 2018.  MONTSE ERAS

L'Off
Com és habitual, el Musik N Viu 
tindrà un avançament amb l'Off del 
festival, que organitza l'Associació 
Granollerina de Músics (Asgram) 
a la Sala Nau B1 de Roca Umbert. 
David Renart d'Asgram ha explicat 
que per primera vegada es dedicarà 
la nit a metal core, amb la banda 
barcelonina We Exist Even Dead, 
que presenta el seu primer disc, i 
els sabadellencs Against The  
Inspiration. "I tindrem un grup 
convidat encara per confirmar.  
Aquest any no tindrem el  
guanyador del concurs i[És], que 
aquest any ha hagut de tancar la 
categoria", lamenta Renart.

local Machine Ska Reggae Band, 
que recull influències del reggae, 
el jazz i l'ska clàssics. Diables des-
taca que la gresca es clourà a les 
5 de la matinada i no a les 4, com 
l'any passat.

La nit de dissabte 30, organit-
zada per Jovent Ignorat, s'obri-
rà també amb una proposta de 
la comarca, els Fantactels, que 
donaran pas a Ebri Knight, que 
presentarà el nou disc Guerrilla, i 
als aclamats Lágrimas de Sangre, 
una banda de rap de directe con-
tundent. Portem "una proposta 
musical combativa i de consci-
ència, perquè pensem que cal 

El Musik N Viu Kids, la versió infantil del festival, es farà el dissabte 9 de juny a la 
plaça de l'Església, de la mà de l'Esplai Guai! de Palou, l'Esplai Assís i l'Espai Estel 
del Matí així com de l'Aula de Música l'Orquestra i la Xarxa de Centres Oberts. 
Carla Alcañiz, de l'Esplai Guai!, ha explicat que des de les 18 h s'organitzaran 
diversos tallers i jocs, mentre que Joan Pérez Puigdomènech, de l'Orquestra, ha 
indicat que simultàniament els combos de l'escola hi actuaran des de les grades 
del Gra per començar amb la música en directe. A més, a les 18.30 h, l'Esplai 
d'Assís farà un taller de dansa africana, que finalitzarà a les 19.15 h amb una 
masterclass. També el grup de Blancs Taka Taka Chombo oferirà espectacles 
i tallers amb instruments musicals reciclats. Finalment, a les 20 h, hi actuarà  
el grup d'animació La Tresca i la Verdesca amb l'espectacle A quant va la mel?.

La tarda i vespre infantil

La companyia La Botzina, amb 
25 anys d'història, ha preestrenat 
dimecres el seu darrer espectacle 
didàctic al Casal de Cultura Sant 
Francesc de Granollers. L'obra 

Vine al mercadal! es vincula a 
Granollers, ciutats de mercats. La 
Botzina està integrada pel saxofo-
nista i professor Jaume Badrenas, 
el trompetista i mestre Toni Cues-

La Botzina estrena un concert 
didàctic a Sant Francesc

ta i el guitarrista i també docent a 
l'Esmuc Xavier Fort. Tots tres han 
combinat sempre els concerts amb 
la docència, de manera que els seus 
espectacles tenen un clar caràcter 
didàctic per apropar la música a 
infants i joves de totes les edats. La 
Botzina programa habitualment al 
Conservatori Municipal de Música 
de Barcelona i al SAT. 
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EQUIPAMENT  L'ENTITAT VOL POTENCIAR LA RELACIÓ DE MÚSICS AMB ALTRES ARTISTES DE LA FÀBRICA

AUSA gestionarà 
els bucs d'assaig

GRANOLLERS. AUSA (Associació Ur-
bana de Sons i Arts) ha guanyat el 
concurs per a la gestió dels bucs 
d'assaig per a grups de Roca Um-
bert, on actualment fan residència 
vuit grups. A partir del 2 de maig 
AUSA donarà el tret d'inici a la ges-
tió efectiva de l'espai, tot i que no 
serà fins al setembre –després de 
diverses inversions per millorar 
l'equipament– que es presentarà 

oficialment el nou projecte amb una 
jornada de portes obertes, que cul-
minarà el 5 d'octubre amb la inau-
garció de la temporada de la Nau B1.

Carlos Gallego, d'AUSA, serà la 
cara visible de la nova gestió. De 
fet, el músic i enginyer de so vol 
tenir presència al mateix espai. "Hi 
seré durant unes hores a la set-
mana per fer acompanyament 
als grups, estar pendent de les 

m.e.

NOUS GESTORS  Carles Gallego serà present a l'espai per assessorar els grups

seves necessitats i informar-los 
de possibles projectes", explica 
Gallego. De fet, el nou projecte dels 
bucs pretén "generar-hi vida" i 
sinergies de treball amb artistes 
d'altres disciplines que també tre-
ballen a Roca Umbert, així com 
millorar la relació amb els músics 
que hi convisquin. A més, AUSA 
vol també que la seva tasca es tra-
dueixi en més música en directe a 
espais privats i al carrer.

Als sis bucs existents hi poden 
fer residència una dotzena de for-
macions –segons Gallego, ja n'hi 
ha d'interessades–. A més, l'equi-
pament disposa també d'un espai 
de lloguer per hores, per al qual 
"hi ha moltes peticions, tot i que 
encara cal habilitar-lo".

Un altre espai important és l'es-
tudi de gravació, que es batejarà 
com a Músiques d'Artesania, per-
què "volem treballar nota a nota 
amb el músic per aconseguir 
la millor producció musical", 
assegura Gallego. A l'estudi és on 
el nou gestor, que té un contracte 
d'un any prorrogable, haurà de fer 
una inversió més important, en 
insonorització i equip. Els interes-
sats en els bucs poden informar-se 
a través del correu electrònic 
bucs@rocaumbert.cat.  M.E.

Catástrofe Club, el grup format per 
Josep Maria Herrera i David Moli-
na, amb seu a les instal·lacions de 
Roca Umbert, presentarà el 18 de 
maig el seu segon treball, Ejercici-
os de visión,  a la sala Freedonia de 
Barcelona.

El duet, que compta amb el mú-
sic Pablo García Godoy en els seus 
directes, ofereix un disc amb deu 
temes que juguen amb els sons 
electrònics, les guitarres elèctri-

ques i les veus melòdiques, tot ple-
gat al servei d'un missatge sovint 
sarcàstic que alimenta l'essència 
de Catástrofe Club. El treball ofe-
reix dosis d'electrònica, de rock, 
de pop, de kraut i de punk a través 
de peces com Seres humanos, Re-
pelente o ¿No te das cuenta de que 
estás molestando?.

Mentre que el primer treball del 
grup, Galletas, va ser editat per 
Molusco Discos, aquesta vegada 

Catàstrofe Club publica el segon disc
'EJERCICIOS DE VISIÓN' JUGA AMB SONS ELECTRÒNICS, GUITARRES ELÈCTRIQUES I VEUS MELÒDIQUES

l'edició de Ejercicios de visión ha 
anat a càrrec de Hidden Track Re-
cords. Els seus dos productors han 
seguit apostant per un enregistra-
ment lo-fi, en bona mesura des del 
seu propi estudi –excepte les veus 
i les guitarres acústiques, que han 
estat gravades per David Morella 
a Roca Umbert–. Herrera i Molina 
consideren aquest treball "un salt 
qualitatiu tant a nivell creatiu 
com de producció". 

GRANOLLERS. Fa uns mesos Els 
Amics de les Arts demostraven 
ser un dels grups més populars 
del país en un concert d'èxit de 
públic al TAG. Ara, novament amb 
el disc Un estrany poder, el quartet 
torna a Granollers per arrossegar 
el seu públic a la sala Nau B1.

Pop, optimisme i un cru sentit 
de l'humor transpuen a Un estrany 
poder, el quart àlbum d'Els Amics 
de les Arts. Una col·lecció de dotze 
temes produïts pel l’escocès Tony 
Doogan –responsable de bandes 
com Belle & Sebastian, Mogwai, 
Teenage Fan Club i Swno Patrol, 
entre altres–, en què destaquen 
els arranjaments electrònics, les 
estructures més complexes, les 
guitarres i els silencis.

Dani Alegret (piano i veu), Joan 
Enric Barceló (guitarra acústica 
i veu), Eduard Costa (melòdica 
i veu) i Ferran Piqué (guitarra 

MÚSICA  SEMBRADOS OBRIRÀ LA VETLLADA A LA NAU B1

Els Amics de les Arts tornen  
amb 'Un estrany poder'

elèctrica i veu) ja estan a punt per 
oferir la seva versió més enèrgica 
a la sala de Roca Umbert.

Per arrodonir la vetllada i escal-
far l'ambient, la Nau B1 comptarà 
també amb Sembrados, un duet 
nascut l’any 2015. Amb base folk, 
però amb l’essència del format de 
cantautor presenten el seu primer 
EP, La cosecha del bucle (2016), 
amb set temes inèdits. En els 
concerts, a part de presentar els 
temes originals, interpreten i ver-
sionen peces que s’ajusten a les 
característiques i l’estil musical 
del grup: Manel, Joan Dausà, Las 
Migas, Joan Manel Serrat, Extre-
moduro, entre d’altres. També in-
corporen alguna poesia de collita 
pròpia musicada.  

Ds 21 d'abril, 22 h
Nau B1. Preu: 22 € (20, anticipada)

Lausana du el segon disc a la B1
La banda local Lausana presentava dissabte –com a teloners dels seus 
admirats La Iaia– el seu segon disc, AS-506, produït precisament per Jordi 
Casadesús del trio osonenc i granollerí de naixement.

raüL medina
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TEATRE  ESPECTACLE VISUAL I D'OBJECTES BASAT EN UNA OBRA DE LA NOBEL SVETLANA ALEKSIÉVITX

Llevant i Potcuia donen veu 
als testimonis de Txernòbil

GRANOLLERS. Arriba una de les 
perles de la temporada amb Veus 
de Txernòbil, un espectacle que 
sembla fet a mida per a la sala 
granollerina, amb nous professio-
nals, teatre visual i d’objectes, me-
mòria històrica –en el marc de la 
commemoració del bombardeig– i 

molt bones crítiques. A més, entre 
l'elenc d'actors hi ha dos vallesans 
–Rut i Adrià Girona– formats a 
l'institut Celestí Bellera –una 
d'elles, actriu al Microteatre–, i  la 
direcció de Joan Cusó (exmembre 
de Vol Ras i director d’altres obres 
que han aterrat a Llevant).

LLevanT

POSADA EN ESCENA  Mitja dotzena d'actors a 'Veus de Txernòbil'

L'obra de la companyia Pot-
cuia està inspirada en la novel·la 
La pregària de Txernòbil, escrita 
per la premi Nobel de Literatura 
2015, Svetlana Aleksiévitx, i que 
relata la història humana silencia-
da dels afectats per l'accident a la 
central nuclear de 1986.

Les veus dels mateixos testi-
monis que van patir l’accident es 
desperten: un home corrent es la-
menta de la mort de la seva filla, 
una dona gran busca una conegu-
da que van desallotjar fa temps 
del poble on vivien, la mestra 
d’una escola manifesta els proble-
mes de salut dels seus alumnes, 
una mare lluita pel reconeixement 
de la malaltia de la seva filla. Veus 
de Txernòbil parla d’un esdeveni-
ment tràgic des de la seva realitat 
estricte i documental, mentre es 
despleguen a l’escenari les dimen-
sions humanes del casper mitjà 
del llenguatge visual dels objec-
tes, imatges i titelles.  

Dv 20, 21 h, i Dg 22 d'abril, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 15 €

Amb motiu del 15è aniversari 
del Teatre Auditori de Granollers 
(TAG), l'equipament segueix orga-
nitzant visites guiades teatralitza-
des per a famílies aquest dissabte, 
a les 12 h, a les 17 h i a les 18.30 h.

Un recorregut teatralitzat reco-

manat per a nens i nenes a partir 
de 3 anys per 3 euros, per conèi-
xer les diferents parts del teatre i 
gaudir d’una representació de ti-
telles basada en el conte Més enllà 
dels miralls. L’objectiu de la visita 
és acostar les arts escèniques i els 

Visites teatralitzades per conèixer 
el TAG 'Més enllà dels miralls'

ACTIVITAT AMB MOTIU DEL 15È ANIVERSARI DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

fonaments més bàsics d’un equi-
pament com el nostre.

Les entrades per a la sessió de 
les 12 h ja estan exhaurides, però 
encara queden entrades a la venda 
per a les dues sessions de la tarda  
–dissabte, 17 i 18.30 h–. 

GRANOLLERS. El Ballet de Catalu-
nya, que diumenge aterra al TAG, 
és el resultat d’un llarg camí que 
ha portat a la configuració d’un 
cos de ball integrat per una vin-
tena de ballarins vinguts de grans 
escoles i companyies. Un home-
natge a l’esforç, el treball i la col-
laboració que tindrà com a resul-
tat un espectacle en majúscules 
que mostrarà peces del repertori 
clàssic combinades amb coreogra-
fies originals d'Elías García i l’ita-
lià Raphael Bianco.

L’espectacle de dansa que pre-
senta la companyia, resident al Cen-
tre Cultural de Terrassa, compta 
amb les coreografies d'Elías García, 
Jorma Elo i Juanjo Arqués, entre 
d’altres. Una carta de presentació 
que no deixarà indiferent a ningú.

Sota la mà d’una direcció artísti-
ca encapçalada pel mateix García, 
el nou Ballet de Catalunya evoca la 
dansa més exigent i de tècnica acu-

DANSA  ACTUACIÓ DEL BALLET DE CATALUNYA

El TAG rep un recull de les 
millors coreografies del país

rada i compta amb la presència de 
grans figures de renom internacio-
nal, així com amb un programa ar-
tístic original i de repertori clàssic, 
neoclàssic i contemporani. 

360º
En el marc de les activitats 360º, 
el TAG ha programat per al mateix 
diumenge a les 11.30 h una sessió 
per presentar l'espectacle a càrrec 
de la periodista cultural i crítica de 
dansa Clàudia Brufau. A més, és 
crítica de Recomana, una associació 
que vol donar valor al producte 
cultural a través de la prescripció i 
que col·labora amb el TAG.

Dg 22 d'abril, 19 h
TAG. Preu: 25 € (15, a la zona B)

Esbartiada sota cobert
La pluja de dissabte no va espatllar l'Esbartiada, la festa dels socis i  
balladors de l'Esbart Dansaire, que va traslladar la ballada dels seus grups 
a la Sala de Cultura Sant Francesc, tot buscant aixopluc.

raüL medina
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ART  GRANOLLERS ÉS UNA DE LES CIUTATS PARTICIPANTS EN EL PROJECTE QUE PRETÉN RECONÈIXER EL TALENT FEMENÍ EN EL MÓN DE LES ARTS VISUALS

Mónica Rikic reflexiona sobre 
la tecnologia en el 'Womart'
GRANOLLERS. Fins al 29 d'abril es 
pot veure al Museu de Granollers 
l'exposició Artefactes de Mónica 
Rikić, una artista que centra la 
seva pràctica en el codi, l'electrò-
nica i objectes no digitals per cre-
ar obres interactives, normalment 
emmarcades com jocs experimen-
tals. La mostra proposa descobrir 
i experimentar nous espais mit-
jançant petites interaccions d’ob-
jectes i revela la influència de l'ús 
de les noves tecnologies en la ma-
nera que tenim d'experimentar 
l'art - la vida. 

Granollers és una de les 10 ciu-
tats que acullen intervencions ar-
tístiques a l'espai públic i museus 
per posar en valor el talent feme-
ní en les arts visuals i fomentar 
la igualtat de gènere en aquest 
camp. De fet, l'acció s'emmarca 

en el projecte Womart que ha dis-
senyat i comissariat l'associació 
d'art urbà Rebobinart i ha impul-
sat per la Xarxa Transversal.

Womart té l'objectiu de visibi-
litzar i reconèixer el talent artístic 
de les dones creadores, fomentar 
la presència d’aquestes en el camp 
de l'art urbà i afavorir la seva pro-
fessionalització, en resposta a la 
manca de paritat real als circuits 
de les arts visuals.

Mònica Rikic (Barcelona, 1986) 
és una de les principals artistes 
emergents del país i ha participat 
en certamens com Ars electròni-
ca, FILE, Japan Media Arts Festival 
i Sònar I+D, entre d'altres. Ha fet 
residències artístiques en institu-
cions d'arreu del món i sovint és 
convidada per impartir xerrades 
sobre les noves vies de l'art digi-

raüL medina

INAUGURACIÓ  Dissabte, tot i que l'exposició feia dies que es podia visitar

tal. A l'exposició utilitza una obra 
"alliberades gràcies al creati-
ve common perquè tothom les 
pugui tornar a fer o revisar", 
explica Rikic. També hi ha un al-
tre artefacte que permet reflexio-
nar sobre el paper de la dona en 
el món de l'art a través d'un joc 
experimental. "Faig petites inte-
raccions perquè la gent pugui 
entendre el procés artístic a 
través de les noves tecnologies", 
indica l'artista.

Les peces de Rikic han estat ex-
posades en galeries, museus i uni-
versitats del Japó, Alemanya, Estats 
Units, Brasil, Xile, Itàlia, Canadà, 
Austràlia, Estònia i Espanya.  AcN

Els Xics de Granollers han co-
mençat amb força la temporada i 
aquest dissabte, a la diada caste-
llera de Cardedeu, ja aconseguien 
la seva primera torre de 7 de la 
temporada.

Els granollerins també van des-
carregar el 5 de 7 i el 4 de 7, i tan-

caven l'actuació amb 2 pilars de 4.
La diada vam comptar, a més, 

amb els Bordegassos de Vilanova, 
que van signar un 4 de 7, un 4 de 
7 amb agulla i un 3 de 7; i amb la 
Colla Jove de Barcelona, que va 
descarregar un 2 de 6, un 3 de 7 i 
un 4 de 6.  

TRADICIÓ  VAN DESCARREGAR TRES CASTELLS DE 7

Els Xics rubriquen la primera 
torre de 7 de la temporada

xics

INICI DE TEMPORADA  Els Xics van actuar dissabte a Cardedeu
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

BÀSQUET. DISSABTE 21, 16.45 h
CB Mollet - CB Granollers
amb Albert Rozas
HANDBOL. DISSABTE 21, 20.45 h
BM Granollers - Saint-Raphael VHB
amb Eduard Batlles
FUTBOL. DIUMENGE 18, 12.00 h
C.E. L'Hospitalet - EC Granollers
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 19 a diumenge 22 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 11º 23º 11º 23º 11º 24º 11º

GRANOLLERS. Cinc bandes tocaran 
aquest dissabte, 21 d'abril, a les pla-
ces de la Porxada i l'Església en el 
marc del concurs [És] Música 2018, 
que enguany ha disminuït consi-
derablement en participació (l'any 
passat hi havia 10 formacions).

El concurs és una iniciativa de 
l'Ajuntament de Granollers i l'AS-
GRAM, Associació Granollerina de 
Músics, orientada a donar suport 
a la creació i difusió musical jove, i 
que s'adreça a joves d'entre 18 i 30 
anys de Granollers i el Vallès Ori-
ental. La majoria dels participants 
són de Granollers, tot i que també 
n'hi ha de Mollet del Vallès, Lliçà 
d'Amunt o Canovelles. En total hi 
participaran 21 músics vallesans.

Durant les actuacions musicals, 
un jurat valorarà la tècnica dels 
músics, la posada en escena i la 

qualitat i originalitat dels temes. En 
cas de pluja el concurs no s’anul·la-
rà, sinó que es farà a la Porxada i a 
ll'equipament juvenil del Gra. 

A la plaça de la Porxada hi actu-
aran La Cabanya, Perrø i RedLed 
a partir de les 18 h. I a la plaça de 

l'Església, a partir de les 18.30 h, 
hi tocaran Golíat i Reset in May. 
Posteriorment es farà el concert de 
tancament amb Inflexión, el grup 
guanyador de l'[És] Música de 
l'any passat, i s'anunciarà el grup 
guanyador d'aquesta edició.   

arxiU

CULTURA  TALLERS, BERENAR I CERCAVILA PER A TOTES LES EDATS AL PARC DEL MIRADOR

El circ protagonitza la Festa de 
la Primavera de les Franqueses

GRUPS  L'any passat hi van participar una desena de formacions

Cinc bandes actuaran a [És] Música

LES FRANQUESES. La Taula d’enti-
tats per a la millora de Bellavista 
ha organitzat per aquest diven-
dres, 20 d'abril, una nova edició 
de la Festa de la Primavera de les 
Franqueses. La festa se celebrarà 
al parc del Mirador, on hi haurà 
activitats de circ, tallers i una cer-
cavila durant tota la tarda.

L'avctivitat se celebra cada any 
des del 2015 en el marc del Pla 
de Barris de les Franqueses que 
s'aplica a Bellavista. Sara Quin-
tana, tècnica de gestió social de 
l’Àrea de Barris, explica que "la 
intenció és promoure les rela-
cions veïnals". "L’any 2015 van 
començar amb la primera plan-
tada d’arbres al parc del Mira-
dor i des de llavors, intentem 
fer cada any una activitat per 
millorar el parc i fer aquest lloc 
més atractiu", assegura. Entre les 
diferents accions s’han dut a ter-
me hi ha una recollida d’aliments 

haurà un berenar de pa amb xoco-
lata i sucs de fruita i una cercavila 
timbalera amb el grup de diables 
Els Encendraires.  NÚRIA LázARO

Viu la primavera

Des de dilluns passat i fins al 8 de juny, 
la Xarxa de Centres Cívics de Grano-
llers programarà activitats en el marc 
del projecte Viu la primavera, que 
inclourà cinc activitats gratuïtes de 
tallers, poesia i música adreçades al 
públic adult. Es proposen tres tallers 
per fer xampú natural sòlid (4 de maig, 
centre cívic Palou), fer un vermut (16 
de maig, centre cívic Jaume Oller) i una 
classe magistral de ioga i mantres (8 
de juny, centre cívic Can Gili).

ALS CENTRES CÍVICS 
DE GRANOLLERS

i, fins i tot, un documental sobre 
el barri. Aquest any, s’ha aprofitat 
la Festa de la Primavera per pro-
moure el parc del Mirador com un 
espai familiar. 

Així, al llarg de la tarda de di-
vendres, de 16.30 a 19.30 h, hi 
haurà activitats per a totes les 
edats. Un dels protagonistes de la 
sessió serà el circ. Hi haurà un es-
pai de joc teatral i experimentació 
sensorial adreçat a nens de 0 a 3 
anys  i un taller de circ per a petits 
i grans amb el nom de la Fàbrica 
dels somnis.

També hi haurà dos tallers cre-
atius més per confeccionar roses 
dolces i per construir un estel. En 
el de la construcció d’estels se'n 
podrà dissenyar un, decorar-lo i 
fer-lo volar en acabar la festa. El 
taller de roses dolces està centrat 
en Sant Jordi i es podran crear ro-
ses fetes amb llaminadures.

A banda de tallers, també hi 
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Torna la fira medieval a Bellavista
La fira medieval de Bellavista, que s’havia de 
celebrar el cap de setmana passat, finalment 
tindrà lloc aquest dissabte i diumenge.  
La mostra s’instal·larà a la plaça Major 
amb una vintena de parades artesanals.

Dissabte, els Diables de Caldes escalfaran motors per Sant Jordi amb la  
presentació del llibre dels 25 anys de versots del ball de Diables (12 h) al Parc de 
l’Estació. A la tarda, tindrà lloc la trobada de bèsties de foc al mateix espai, amb 
una plantada a les 16.30 h. No serà però fins les 20 h que començarà la Tabalada 
de colles. A les 20.30 h es donarà el tret d’inici de la cercavila de foc i els balls de 
lluïment, que recorreran el carrer Pi i Margall, avançaran per Asensi Vega, la plaça 
de l’Església, el carrer Font i Boet, la plaça de Catalunya, Gregori Montserrat, Pi i  
Margall i acabarà al Parc de l’Estació. Després, hi haurà un concert de Ron&Papas.

Cercavila i balls de lluïment 
dels Diables de Caldes

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 19
17.30 h Sala d’actes de la Biblioteca 
municipal
Tastet de contes
18 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. tallers de rimes i brega 
de galls
19.30 h Antigues Escoles Corró d’Amunt
Diada de Sant Jordi: presentació 
del nou llibre de la Col·lecció 
les Franqueses
DIVENDRES, 20
16.30 h Parc del Mirador de Bellavista
Festa de la Primavera
18 h Sala de lectura de Can Ganduxer
Diada de Sant Jordi: Presentació del 
conte El pastisser de Torregrossa
18 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Curs de Primers Auxilis
DISSABTE, 21

diaBLes de caLdes de monTBUi

DIJOUS, 19
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de correspondència. 
Descobreix què passava a Granollers 
els anys 30
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Família Melops. Club de lectura infantil 
(6-7 anys)
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació	digital.	‘Envia	arxius	pesants’
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Els	Umpa	Lumpes.	Club	de	lectura	
infantil (8-9 anys)
18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules  
Universitàries	-	Reportatge
18.30 h Museu de Granollers
Presentació llibre La Porxada i el seu 
entorn, de Pere Diumaró
19 h Museu de Granollers
Els	territoris	ampliats	de	l’art.	Les	
col·leccions de Manel Clot Cicle 
de	xerrades	entorn	de	l’exposició	
Utopies Persistents
19 h Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura
DIVENDRES, 20
9 h Plaça de la Corona
Fira	d’artesans.	Tot	el	dia.	
17 h Centre Cívic Jaume Oller
Divercrea:	Taller	d’estels
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes i aranyes a les vostres mans!
17.30 a 19.30 h Roca Umbert. Fàbrica 
de les Arts
Taller de Sant Jordi
19 h Teatre Auditori de Granollers
Música	Clàssica.	El virtuosisme 
de la flauta travessera
19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Breathe
20 h Teatre Auditori de Granollers
Música	Clàssica.	Christian Farroni
21 h Llevant Teatre
Teatre. Veus de Txernòbil
22 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Breathe
DISSABTE, 21
8 a 13 h Can Bassa
Mercat setmanal
9 a 14 h Parc Firal
Fira Àbac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 a 14 h Plaça de Lluís Perpinyà
Encants solidaris. Associació  
Protectora	d’Animals
9 a 20 h Plaça de Can Trullàs
Encants	solidaris	de	l’Assemblea	
d’Aturats	de	Granollers
10 h Centre Cívic Can Bassa
Sortida de pícnic familiar
10 h Espai Gralla - llibreria La Gralla
Signatures amb autors
10 h Plaça de les Olles

Col·lectiu	Artesà	de	Productes	Naturals
10 h
Sortida familiar
10.30 a 13.30 h
Un dia de conte, una jornada de contes 
adreçada	als	petits	de	la	casa
11 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Workshop de tècnica presence amb 
Olga	Álvarez
12 h Centre Cívic Can Gili
Sant Jordi a Can Gili
12 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Més enllà dels miralls
12.30 h Espai Gralla. Llibreria La Gralla
Prèvia Diada de Sant Jordi. Signatura
de llibres a la porta de la llibreria
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar abril de 2018
17 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Més enllà dels miralls
17.30 h GRA
Concurs	[És]Música
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges
18 h Center Cívic Jaume Oller
Festa	de	Sant	Jordi	amb	l’AV	Tres	Torres
18 h Espai Gralla. Llibreria La Gralla
Prèvia Diada de Sant Jordi. Signatura 
de llibres a la porta de la llibreria
18.15 h Museu de Granollers
Planetari abril de 2018
18.30 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Més enllà dels miralls
19 h Sala Francesc Tarafa
XV	Concurs	de	Narracions	Solidàries
19 h Centro Cultural Andaluz 
Festival de danza
21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de country
22 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Concert amb Els Amics de les Arts
23 h Casino de Granollers
Festival Sevillanas-Modas.  
Esdeveniment especial
DIUMENGE, 22
8 h Carrer Anselm Clavé
Roses per la vida. Venda de roses i 
llibres reciclats
10 h Parc de Torras Villà
Matinal de tai-txi
10 h Plaça de la Porxada
Fira del llibre i venda de roses
11 h Plaça de la Porxada
Trobada	d’autors	comarcal
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Primats. La nostra petjada al seu món
13 h Plaça de la Porxada
Pregó de Sant Jordi, amb Jordi Masó
13.30 h Centro Cultural Andaluz
Dinar i jocs al centre
17 h Plaça de la Porxada
Taller familiar Un drac al cap
17 h Museu de Granollers
Concert Primavera del piano
18 h Casino de Granollers
Ball social amb Tovares
18.15 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació de  

Ajuntament
Carrer Girona, de la via a l’asfalt.
Exposició fotogràfica de l’AMGr. 
Fins al 25 de maig. 
Alliance Française
Exposició Incerts, fotografies 
d’Enric Canet. Fins al 30 de juny
Llibreria La Gralla
L’ànima dels informatius de 
TV3, del fotògraf Jordi Ribó. 
Fins al 29 d’abril 
Museu de Ciències Naturals
Primats. La nostra petjada 
al seu món. 
Fins al 29 d’abril de 2018
Descobreix els ratpenats. 
Fins al 8 de juliol de 2018
Escarabats

AGENDA

Fins al 8 de juliol
Univers up to date - L’Univers al 
dia. Fins al 22 d’abril 
Museu de Granollers 
Utopies persistents.
Fins a l’octubre
Mirades i diàlegs. Permanent
Logicofobistes. 1936. El suerralisme 
com a revolució de l’esperit
Fins al 29 d’abril 
Projecte Womart. Mònica Rikic.
Fins al 29 d’abril
Can Jonch
Exposició Like, una selva com 
la teva, d’Iván-Oliver AP. 
S’inaugurarà el dimarts. 
Fins al 3 de maig
El Mirallet
Exposició de l’obra de Ferran 
Sedó. Fins al 7 de maig

l’espectacle	Ballet	de	Catalunya
19 h Centre Cultural
Cinema en versió original. Breathe
19 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Conversa amb la 
companyia de Ballet de Catalunya
19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Ballet de Catalunya
19.30 h Sala Francesc Tarafa
Concert de Sant Jordi amb Trio Mèrida
21 h Llevant Teatre
Teatre. Veus de Txernòbil
DILLUNS, 23
Arxiu Fotogràfic
Mostra	d’imatges	de	l’Arxiu	per	
Sant Jordi
8 h Carrers d’Anselm Clavé
Roses per la vida. Venda de roses 
i llibres reciclats
9 h Davant el Centre Cívic Nord
Sant	Jordi	amb	l’AV	de	l’Hostal
9 h Centre Cívic Nord
Diada de Sant Jordi. Paradeta de roses
9 h Plaça de la Porxada
Fira del llibre i venda de roses
17 h Carrer Corró
XX	Lectura	de	poemes	d’arreu	del	món
17 a 19 h Plaça de la Porxada
Paraula de Fabra! Acció passavolant 
de carrer
17 a 20 h Plaça de les Olles
Taller	infantil	d’estampar	roses
18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de sardanes per Sant Jordi. 
Amb la Cobla Ciutat de Girona
DIMARTS, 24
11 h Can Jonch
Ajuda’ns	a	identificar	fotografies	 
antigues de Granollers
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Club de lectura infantil 
(10 - 11 anys)
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Errata. Club de lectura jove 
(12 a 16 anys)
18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules  
Universitàries	-	Sociolingüística
19 h Museu de Granollers
Els	territoris	ampliats	de	l’art.	Les	
col·leccions de Manel Clot Cicle de 
xerrades	entorn	de	l’exposició	 
Utopies Persistents. Frederic 
Montornès: La connivència lectora  
de l’espectador. Textos, artistes i obres 
en	diàleg	amb	Cristina	Masanés
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller	de	pràctica	filosòfica.	Debat
20 h Centre Cultural
Pel·lícula Paterson,	film	homenatge	
a les obres de William Carlos Williams 
i Ron Padgett
DIMECRES, 25
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora	menuda	(16-36	mesos).
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Story Time. Contes en anglès per 
infants de més de 4 anys.

10 a 13 h CEM Les Franqueses
Vine a nedar amb nosaltres! Veniu a 
fer una prova per a practicar la natació 
sincronitzada! Busquem esportistes per 
a la temporada 2018-2019
DIUMENGE, 22
11 a 13 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
17 h Antigues Escoles Corró d’Amunt
Sant	Jordi	Corró	d’Amunt
DILLUNS, 23
9.30 a 20 h Plaça de l’Espolsada
Diada de Sant Jordi
18.30 a 19.30 h Auditori de l’Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany
Concert de Sant Jordi
DIMARTS, 24
18 a 19 h Centre Cultural de Bellavista 
Espai Zero. Estampem samarretes
DIMECRES, 25
8 a 18 h Sortida des de diferents punts 
Excursió	Museu	dels	Volcans	d’Olot
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