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DIARI DE CORRÓ D’AMUNT, CORRÓ D’AVALL, BELLAVISTA, LLERONA, MARATA

POBLACIÓ

EDUCACIÓ

L'ESCOLA JOAN CAMPS DE BELLAVISTA
INICIA UN PROCÉS PARTICIPATIU
PER TROBAR-LI UN NOM NOU 54
XAVIER SOLANAS

COMENÇA EL PORTA A PORTA
PER CONVÈNCER ELS VEÏNS D'UNS 1.700
HABITATGES QUE S'HI EMPADRONIN 38

I GRANOLLERS

ECONOMIA

Les contractacions el
primer trimestre creixen
respecte a l'any passat 59
A les Franqueses es van signar
68 contractes més, tot i que
la gran majoria són temporals
POLÍTICA

Els pressupostos de
l'Estat obvien les millores
a la línia de tren R3 48
El PDeCAT denuncia la manca
de partides per al servei

MÉS DE 500
PERSONES
PEL SENDER
Èxit de participació a la caminada
popular, malgrat la pluja 52

Fira i Festes de
de granollers
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La fira manté
expositors i creix
en activitats
paral·leles
L'espai multisectorial preveu aplegar uns
170 estands, a més dels del Jugar x Jugar
–que incorpora una secció de Playmobil–,
la Mostra Gastronòmica, l'automoció i la
incorporació d'un mercat de la bicicleta
GRANOLLERS. De dijous a diumenge, el Parc Firal viurà la 68a edició de la Fira i Festes de l'Ascensió
de Granollers, que arriba amb
poques novetats i una estructura
consolidada des de fa anys.
S'hi esperen uns 170 expositors –a més dels 11 estands de la
Mostra Gastronòmica i els 20 de la
carpa de Jugar x Jugar–, una xifra
lleugerament superior a la de l'any
passat, tot i que "és un increment
poc significatiu. A més, gairebé
fins al darrer dia no sabem la
xifra exacta", reconeix la regidora
de Promoció Econòmica, Andrea
Canelo. "El cas és que tenim tota
la carpa multisectorial plena",
destaca la responsable municipal.
Com cada any, la fira combina
tradició i futur, sense oblidar els
sectors més tradicionals que en
van ser l'origen, com l’agricultura i la ramaderia –amb el mercat
agropecuari–. Es mantenen els
àmbits d’alimentació, indústria i
promoció econòmica. Com en les
darreres edicions, l’automoció

Inici
LA INAUGURACIÓ DEL CERTAMEN
SERÀ AVUI, DIJOUS (18 H) A L'ESTAND
institucional i hi participaran l'alcalde
de Granollers, Josep Mayoral; el
diputat delegat de Comerç de la
Diputació de Barcelona, Isaac Albert;
el director territorial del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, Josep Pena; el president
del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, David Ricart, i els alcaldes
de Canovelles, Emili Cordero, i de
les Franqueses del Vallès, Francesc
Colomé, entre altres.

té una presència destacada; amb
la col·laboració de l’UEI Cerclem
s’ha assolit una àmplia representació de vehicles nous a la fira.
Enguany també la bicicleta incrementa el protagonisme gràcies a
un mercat de segona mà impulsat
per Granollers Pedala.
Pel que fa a l'espai multisectorial interior, Canelo destaca la
presència d'estands de destinacions turístiques –amb Lleida i el
col·lectiu TuralCat– "com un dels
eixos que volem impulsar", així
com d'una participaió "cada cop
més consolidada i creixent" del
comerç de la ciutat, especialment
representat per Comerç de Dalt, i
també per Gran Centre.
El consistori, com és habitual,
també hi ha instal·lat un estand
institucional, que ha titulat Granollers, ciutat atractiva, i que vol explicar alguns dels projectes i realitats del municipi. Com a novetat,
enguany també hi participarà per
primera vegada l'organització de
la Llotja del disseny –que un cop

al més s'instal·la a la Porxada–.
Tot i que l'estructura d'una carpa amb dues entrades es manté
com els darrers dos anys, sí que
s'ha incorporat una novetat en el
muntatge exterior, de manera que
a la zona agrícola i ramadera es
taparà la zona de la passarel·la de
fusta per protegir del sol i la pluja.

Activitats i festes

Els expositors es complementen
amb activitats infantils, esportives, lúdiques i solidàries en el
mateix recinte firal.
L'Ascensió, però, també fa bullir
el centre de la ciutat amb desenes
d'activitats –sobretot de cultura popular–, com la Passada, la trobada
castellera, les havaneres i el concert
i ball de la Maravella [la Mostra de
Bestiari s'ha hagut dajornar]–. La
programació festiva es completa
també amb les Barraques de l'Ascensió, dissabte al Parc del Congost.
"Aquesta és una fira que engloba l'aportació de molta
gent", concloïa Canelo. i M.e.

Amb transport públic
Com cada any circularan busos
gratuïts divendres, dissabte i
diumenge, de 17 a 21 h, perquè l’accés
a la fira sigui àgil i ràpid. Cada 10
minuts i amb sortida des de la plaça
de la Constitució, un bus farà parada
a Instituts, plaça de les Hortes, Primer
de Maig i Piscines Municipals, amb
final a la rotonda del passeig Fluvial
amb el carrer del Camp de les
Moreres i tornada.

HORARI
Fira
Dijous. De 17 a 21 h
Divendres, dissabte i
diumenge. De 10 a 21 h

Mostra Gastronòmica
Dijous. De 19 a 23.30 h
Divendres i dissabte.
De 13 a 16 h i de 20 a 23.30 h
Diumenge. De 13 a 16 h
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CARPA MULTISECTORIAL L'ESPAI CONSOLIDA TAMBÉ LA PRESÈNCIA DE COMERÇ LOCAL, A TRAVÉS DE LES ASSOCIACIONS COMERÇ DE DALT I GRAN CENTRE

L'estand institucional posa èmfasi en els
atractius de la ciutat, com l'illa de vianants

Entre els eixos de l'espai de l'Ajuntament també hi ha
les inversions a polígons i els esdeveniments esportius

arxiu
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Granollers, ciutat atractiva és el
títol que tindrà l'estand institucional que donarà la benvinguda a
la carpa multisectorial de la Fira
de l'Ascensió. Segons la regidora
de Promoció Econòmica, Andrea
Canelo, l'espai promocional del
municipi tindrà quatre eixos temàtics. El primer suposarà la continuïtat a l'estand de l'any passat,
dedicat als polígons industrials de
la ciutat. En aquesta ocasió, s'hi
explicaran les inversions que s'hi
han fet per millorar-ne la competitivitat i per atraure la implantació d'activitat econòmica.
En segon lloc, el govern municipal posarà en valor els esdeveniments de més repercussió a la ciutat, en especial els esportius, com
la Mitja Marató i la Granollers Cup
d'handbol.
El tercer eix que el consistori ha
volgut destacar entre els atractius
de la ciutat és l'illa de vianants,
un dels projectes més destacats
durant anys del govern municipal
i que el Pla de Mobilitat recentment presentat pretén seguir ampliant –delimitada pel perímetre
format pel carrer Sant Jaume, les
avingudes del Parc i Sant Esteve,
i els carrers Bisbe Grivé, Navarra
i Torras i Bages–. "Amb tot, volem parlar dels espais actuals i
de l'evolució que ha anat tenint
l'illa de vianants", explica Canelo. Actualment els carrers amb
plataforma única suposen més de
60.000 metres quadrats d'extensió total i el darrer any s'hi han

El consistori vol donar a conèixer equipaments futurs, com el
centre sanitari al carrer Girona i la passera de la Font Verda

L'ILLA DE VIANANTS Un dels projectes centrals del govern municipal durant anys, que es pretén seguir ampliant
afegit trams dels carrers Ricomà i
Barcelona, entre d'altres.
Finalment, l'estand institucional vol donar a conèixer "equipaments de capitalitat dels
quals es disposarà en un futur
imminent", assegura la regidora,
qui destacava el centre sanitari
que la Generalitat ha començat a
construir als terrenys de l'antiga
Policlínica, al carer Girona, així
com la nova passera de vianants
sobre la línia de tren que ha d'unir
la Font Verda i el centre.

D'altra banda, es consolida a la
carpa multisectorial la presència
del comerç local, sobretot a través de socis de "Comerç de Dalt
especialment, però també de
Gran Centre que, a més, organitza xerrades i activitats a la
Fira", detalla Canelo. Les dues
associacions ja hi van participar
l'any passat, així com alguns botiguers a títol individual. El consistori assegura que vol potenciar
aquesta presència de comerç local
a la fira. i m.e.

NOVETAT

Per primera vegada, la Llotja
del Disseny hi tindrà presència
Enguany s'incorpora a la carpa multisectorial un estand de la Llotja del Disseny que se celebra mensualment a la Porxada, i que per
primera vegada tindrà presència a la Fira de l'Ascensió. L'espai de la
Llotja comptarà amb els dissenyadors Assuara, de texans a mà; Palos
Pelos, de bisuteria per als cabells; By Nona, de bosses; Nuomi Design,
de joies; Armuseli, de kimonos, i Un satonet, d'objectes fets a mà. La
Llotja del Disseny és un mercat que reuneix, un dissabte al mes, un
nodrit grup de dissenyadors i marques independents.
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ESPAIS EXTERIORS LA ZONA DE LA PASSAREL·LA DE FUSTA SERÀ COBERTA

ENGUANY S'HI INCORPORA UNA NOVA MARCA, PEUGEOT

La zona agrícola i ramadera
es protegeix del sol i la pluja
A l'espai exterior de la fira, la zona
agrícola i ramadera és una de les
que més èxit té entre el públic familiar, alhora que entronca amb
els orígens de la Fira de l'Ascensió, quan pagesos i productors
d'arreu s'aplegaven per mostrar
els seus productes i bestiar a Granollers. Ara, la mostra de bestiar
rep la visita de molts curiosos,
però, a més, es mostra el vitalisme
d'un sector en constant evolució.
A més, per fer més còmode la visita a aquesta zona, l'organització
ha decidit tapar l'espai de la passarel·la de fusta que porta a la carpa de bestiar per tal de protegir
els visitants del sol i la pluja.
Enguany, tindran parada a la
fira el sindicat Asaja, el Departament d'Agricultura, la pastisseria
Dolç Estil, Ecosetrill, Fem Horting
- Horts de Lloguer, Tot Natural i
la Fundació Privada Obra Tutelar
Agrària –un centre d'acollida de
menors que en vetlla i intenta re-

arxiu / x.s.

arxiu

VEHICLES S'hi exposen tant cotxes nous com de segona mà

BESTIAR La zona agrícola i ramadera crida l'atenció de petits i grans
lacionar-los amb la vida al camp–.
D'altra banda, com els darrers
anys, l'exposició es combinarà
amb tastets de productes a la car-

Jornada sobre el vaquí de llet
L'habitual jornada per a professionals agrícoles i ramaders se celebra divendres
al migdia al Centre de Serveis Can Muntanyola. Enguany les Jornades
Agropecuàries del Vallès arriben a la 28a edició i es dedicaran al vaquí de llet.
Segons la presentació de la jornada, s'hi tractaran aspectes de crucial
importància per a la millora de la gestió de les explotacions lleteres i l'aplicació
d'estratègies de maneig més adequades per a un ús racional dels antibiòtics.
La jornada, que organitza el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (DARP), el gremi Ramaders de Vaquí i Zoetis, serà presentada a
les 11.15 h pel director de serveis territorials del DARP a Barcelona, Josep Pena.
Seguidament, els tècnics de l'IRTA Anna Arís i Alex Bach oferiran, respectivament,
les xerrades Metritis en la vaca de llet: com, quan i per què? i Optimització de
la segona despesa més important en la producció de llet: la recria. Finalment,
Eugènia Peralta, del departament tècnic de Zoetis tractarà les Estratègies
orientades a l'ús racional d'antibiòtics: eixugat selectiu.

pa de tastos i tallers. Dissabte, de
la mà d'Asaja, de 17 a 18 h, es podrà tastar productes de temporada de quilòmetre zero.
A més, Asaja organitza també
dissabte, de 12 a 13 h, un taller
per aprendre a munyir una vaca,
així com es podran tastar productes làctics.

15 estands d'alimentació

També fora de la carpa multisectorial, just a l'entrada del recinte
firal, s'hi apleguen les parades
d'alimentació, on es pot comprar
des d'embotits fins a coques artesanes, passant per formatges,
herbes medicinals, olives, pa artesà i plats precuinats, entre altres
productes. A més, també s'ofereix
una zona de bars que complementa la Mostra Gastronòmica, en què
hi participen set restaurants [més
informació a la pàgina 18].

L'espai de l'automoció
segueix en creixement
El sector de l'automoció està més
que consolidat a la Fira de l'Ascensió i guanya, any rere any, més
espai, de manera que supera els
3.000 metres quadrats de l'espai
firal dedicat a l'exposició de vehicles, tant nous com de segona mà
i quilòmetre 0.
Amb la col·laboració des de fa
anys de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI-Cerclem), el sector automobilístic ha anar recuperant pes a la fira, "amb noves
marques cada any", destaca la
regidora de Promoció Econòmica,
Andrea Canelo. Així, enguany, s'hi
estrena Peugeot Eutrasa que, juntament amb Tallers Víctor Autos
Conxita de Sant Antoni de Vilamajor, se suma a una desena més de
concessionaris que ja van participar-hi l'any passat. Es tracta d'Automòbils Bertran (Hyundai), Palet (Suzuki), Citroën, Kai-Motors
(Toyota-Lexus), MB Motors (Mer-

cedes), Motorsol Importa Vehicles Industrials, Semprocar (Kia)
i Talleres Santi Enrique (Nissan).
Com ha estat habitual les darreres edicions, també hi tindran
presència la Unió d’Empresaris
d’Automoció de Catalunya (UEAC)

Es manté la col·laboració
amb la UEI-Cerclem, que
va donar un nou impuls
a aquest sector a la fira

i el Gremi d'Empresaris de Caravaning. De fet, hi serà present lafirma L'Alba Caravanning.
A l'espai d'automoció s'hi exposaran des d’utilitaris fins a vehicles de gamma alta, així com
motos, cotxes de col·lecció, autocaravanes i remolcs. També hi
tindran protagonisme els vehicles
elèctrics i híbrids, en alça.
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ACTIVITATS L'ACTIVITAT FORMA PART DEL PROGRAMA 'GRANOLLERS TAMBÉ ÉS MOTOR', QUE TAMBÉ INSTAL·LARÀ A LA FIRA UNA ÀREA DE JOC

Es reedita l'esmorzar solidari
per a la Fundació Isidre Esteve
L'espai de la Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Ascensió acollirà
diumenge (10 h) el segon esmorzar de forquilla solidari, un àpat
que organitza el Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental i que anirà a benefici de la Fundació Isidre
Esteve, que treballa per millorar
la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat física o mobilitat
reduïda, sense oblidar la vinculació de l’Isidre Esteve amb el món
de l’esport.
El pilot Isidre Esteve hi serà
present, com ja hi va ser a la primera edició de l'any passat, que es
va celebrar al centre de la ciutat.
Cada tiquet tindrà un cost de 20
euros i cal confirmar assistència
trucant al telèfon 93 870 65 69 o
bé enviant un correu electrònic a
l'adreça info@gremihostaleriavallesoriental.com. El pagament s'ha
de fer via transferència al número
de compte ES67 0182 1714 1302
0023 4130 indicant a l'assumpte
esmorzar i el nom de la persona.
L'acte s'emmarcarà dins les accions de Granollers també és motor, un conjunt d'activitats relaci-

x.solanas

FÓRMULA 1 Un simulador de Pit Stop es va instal·lar a la plaça Maluquer
cotxes infantils de pedals per a
nens i nenes de 4 a 12 anys i un
simulador de Fórmula 1.

Activitats al centre
SCALEXTRIC La plaça Perpinyà va acollir el circuit per a jugar
onades amb els Grans Premis de
Fórmula 1 i MotoGP al Circuit que
acollirà la capital vallesana entre
els mesos de maig i juny.

Simulador de Fórmula 1

A la fira, vinculat a Granollers
també és motor, hi haurà un espai
per promocionar el Festival del
Motor, que se celebrarà a també a
l'Espai Firal el 17 de juny. A l'estand d'aquest certamen hi haurà

El gremi aparca el
Vallès Gastronòmic
El Gremi d'Hostaleria del Vallès
Oriental ha decidit no reeditar la
proposta de Vallès Gastronòmic,
que l'any passat aportava nous
expositors del sector i diverses
activitats a la carpa multisectorial
de la fira. Tot i que, inicialment,
l'associació de restaurants estava

merceria creativa
teles de tot tipus
llanes
cotton air
trapillo
tallers: costura,
ganxet, punt, amigurumis

disposada a revalidar l'experiència, el fet que enguany s'hagi celebrat la Fira Alimentària i que
"hagi costat molt trobar expositors que vulguin anar a una
altra fira" ha fet que el Vallès
Gastronòmic no es repeteixi, com
a mínim, en aquesta edició.

Taller

intensiu

NIVELL
BÀSIC

COSTURA
21 DE MAIG·3 HORES
MATÍ: DE 10 A 13 H
TARDA: DE 17 A 20 H

Fernao Magallanes, 6. Granollers. Tel. 938 790 089

www.merceriacreativagranollers.com

xavier solanas

@lolabotonagranollers

Granollers també és motor ja iniciava activitats lúdiques el cap de

setmana passat a la plaça Perpinyà, amb la instal·lació d'un circuit d'Scalextric, i a la plaça Maluquer i Salvador, amb un simulador
de Pit Stop de Fórmula 1, així com
una petita mostra de vehicles monoplaça.
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EXPOSITORS 'TU I LLEIDA' I L'ASSOCIACIÓ DE TURISME RURAL DE CATALUNYA (TURALCAT) DESCOBRIRAN PAISATGES I PRODUCTES

Lleida i el món rural, protagonistes
de l'estand dedicat al turisme
tu i lleida

MIRAR ELS ESTELS L'observatori d'Àger és un dels atractius turístics lleidatans

TURALCAT Catalunya té una gran oferta d'allotjament de turisme rural

GRANOLLERS. La demarcació de

lleidatanes, com el centre d'observació del Montsec, el congost de
Mont-rebei, la cartoixa d'Escaladei
i Sant Pere de Rodes, entre altres.
D'altra banda, també hi serà
present TuralCat, l'Associació de
Turisme Rural de Catalunya, que
posarà l'accent en les propostes

Lleida i el món del turisme rural
seran els protagonistes de l'estand dedicat a l'activitat turística, un dels eixos de la fira que el
consistori granollerí vol impulsar
tot obrint la porta a consells comarcals, agències de viatges, as-

sociacions d'empresaris turístics
i altres activitats.
En aquesta ocasió l'agència Tu i
Lleida, especialitzada en turisme
cultural i experiencial a Cataluya,
ajudarà el visitant a conèixer els
espais més interessants i els productes més bons de les comarques

UNA ASISTENCIA JURÍDICA

Integral, especializada
y económica
TU DESPACHO DE ABOGADOS
• MERCANTIL
• DERECHO PENAL
• DERECHO LABORAL
• ADMINISTRATIVO
• DERECHO CIVIL
• RESPONSABILIDAD CIVIL
• DERECHO INMOBILIARIO
• ARRENDAMIENTOS
• SUCESIONES
• DERECHO MATRIMONIAL
Y FAMILIA
• DERECHO BANCARIO

GRANOLLERS
Anselm Clavé, 19, 2ª Planta
MATARÓ
Camí de la Geganta, 115

93 755 22 74

www.collsilveira.com

El 7 de junio de 2.017 Banco Santander adquirió el 100% del capital social del Banco Popular, amortizando la totalidad de las
acciones, al valor de cero, tanto circulantes como procedentes
de la conversión de instrumentos de deuda subordinada. En
consecuencia, los accionistas y bonistas perdieron su inversión.
Menos de un año después, el Juzgado de 1ª Instancia número
11 de Oviedo acaba de dictar la reciente sentencia de fecha 23
de marzo, declara la anulación de esta suscripción de acciones, debiendo la entidad restituir la inversión realizada con
su interés legal, y el cliente devolver los títulos recibidos así
como los rendimientos de cualquier clase obtenidos de ellos,
también incrementados en el interés legal devengado desde su
pago. Impone las costas a la entidad financiera.
Parte de un riguroso análisis jurídico y económico, tras el que
concluye que existía una notable diferencia entre la situación
patrimonial y financiera en que realmente se encontraba el
Banco Popular, que determinó su intervención meses después,
y aquella que expresó en el folleto de la oferta pública, en el
que, en suma, se erigía en el banco más rentable del mercado
español, si bien en atención a determinados parámetros. Y tal
información falseada o irregular llevó a los clientes a hacerse
una representación equivocada de la rentabilidad de su inversión, pues prácticamente sin solución de continuidad desde
la finalización de la oferta el banco desveló una situación netamente distinta, hasta que finalmente fue intervenida y vendida
por un euro a otra entidad, con pérdida íntegra de la inversión

RESTAURANT

act

d'escapades a càmpings de muntanya i hotels rurals. TuralCat
es dedica a la promoció de tots
aquests allotjaments per contribuir a la viabilitat del turisme
rural a Catalunya i garanteix un
desenvolupament sostenible del
medi rural. i m.e.

¿TENÍA ACCIONES O BONOS
DEL BANCO POPULAR?
RECUPERE SU INVERSIÓN.

SABIES QUE...

EL ROSTIT,
UN ÀPAT DE FESTA

Vivim una època en què tot ho fem
amb presses: llevar-nos, conduir, comprar, cuinar, menjar... És per això que
a la majoria de cases hem oblidat el
gust d’un bon rostit, fet amb calma i
passió.
El rostit és u n plat en què el pollastre
és el protagonista i antigament qui
podia aconseguir aus, cuidar-les i degustar-les eren l’església i la gent rica.
El poble no disposava de carn, amb
la qual cosa el rostit el feien en dates
assenyalades, els dies festius, quan es
reunia tota la família a taula. Aleshores s’aconseguia un bon pollastre, el
mataven i el cuinaven a poc a poc. És
curiós com la cuina catalana és de les
poques que fa el rostit combinant el
pollastre amb conill, xai, ànec i, fins i
tot, amb embotits, com és el cas de la
botifarra.
A La Sajolida hem volgut recuperar
un plat fet amb paciència, on tot i que
el pollastre és l’ingredient principal,
sempre va acompanyat d’all, d’unes
branquetes de sajolida, de pebrotet i
del toc especial que el fa cruixent per
fora i tou per dins; és un àpat digne de
festa. Bona festa de l’Ascenció!
RESTAURANT LA SAJOLIDA
C. Sant Josep, 16. 08401 Granollers
93 153 87 89 www.lasajolida.cat
Obert de dl a ds. Esmorzars i dinars

BONA FIRA DE
L’ASCENSIÓ

Para ello se consideran los siguientes factores: como la omisión del negocio bancario, la manipulación de las ratios de:
rentabilidad del banco (ROTE), del indicador de la rentabilidad
sobre activos (ROA), de eficiencia, del Margen de Intereses/
Activos totales medios, del Margen de explotación/Activos
totales medios, y de morosidad. Además, se realiza un análisis
comparativo con otros Bancos españoles, y se contrastan las
cifras de sus cuentas trimestrales, para finalmente incidir en
las consecuencias económicas asumidas por el Banco Santander, que se vio obligado, tras comprar el Popular, a realizar
una ampliación de capital por importe de 7.000 millones para
sanear los activos tóxicos de su balance.
Según el perito que intervino en el pleito, y así se recoge en
la Sentencia, estos números se deben a ajustes que deberían
haberse hecho desde al menos el año 2012 y no pueden atribuirse a mala gestión en los últimos meses del 2016, sino al
falseamiento de las cuentas desde ese año 2012.
Es una historia muy similar a la ya vivida hace unos años con
la salida en bolsa de las acciones de Bankia, y como en aquella
vez, COLL&SILVEIRA ADVOCATS pone a su disposición nuestro
equipo de especialistas en Derecho Bancario, con sede en
MATARÓ, GRANOLLERS y GIRONA, para asesorarle y ayudarle a
recuperar su dinero.
Llame e infórmese.

PRIMERA CONSULTA GRATUITA
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NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES
(2016/679 RGPD)
Entrada en vigor el proper 25 de maig 2018
Els Autònoms, Pimes, Grans Empreses, Comunitats de
propietaris i Associacions/Fundacions estan obligats
a complir amb el Reglament UE.

Si encara no estàs adaptat,
informa’t!
Data Protection Compliance ofereix un innovador sistema de consultoria i auditoria per l’adaptació al nou
reglament LOPD i Llei de la societat de la informació –
Comerç Electrònic (LSSI-CE).

SERVEIS:
• Anàlisi inicial i avaluació d’impacte
per un consultor.
• Disseny de procediments, controls
i mesures a adoptar.
• Realització d’auditories.
• Assessorament jurídic.
• Assistència legal davant inspeccions
i tramitació de recursos davant AEPD.

Avda. Rabassaires, 28, 1a planta - 08100 MOLLET DEL VALLÈS - Tel. 93.522.04.17
info@bdpcompliance.com - www.bdpcompliance.com
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68a ed.
MOBILITAT L'ASSOCIACIÓ GESTIONARÀ, A MÉS DE L'APARCAMENT, L'ESPAI ON TAMBÉ S'HI PODRAN INTERCANVIAR BICIS INFANTILS

Granollers Pedala estrenarà un
mercat de bicicletes de segona mà

arxiu

Qualsevol persona podrà portar-hi
la seva bicicleta usada al nou espai
exterior de l'espai firal i la podrà vendre
per un preu màxim de 300 euros
GRANOLLERS. Enguany, el recinte

firal on s'instal·la la Fira de l'Ascensió estrenarà un nou espai
destinat a la compra-venda de
bicicletes de segona mà. Serà un
punt gestionat per l'associació
Granollers Pedala, situat a prop
de l'habitual aparcament vigilat
de bicicletes, a l'accés del recinte
des del carrer Londres.
Entre dijous i divendres qualsevol persona podrà dur-hi la seva
bicicleta de segona mà que ja no
utilitzi i posar-la a la venda a un
preu que l'entitat ha establert en
un màxim de 300 euros. També
s'hi acceptaran bicicletes infantils, que es podran posar a la venda o intercanviar per una bicicleta

d'una talla diferent. Diumenge,
l'últim dia de la fira, es recolliran
o bé els diners de la venda, o bé
les bicicletes que no s'hagin aconseguit vendre.
El mercat neix amb la idea de
"dedicar un espai temàtic al
món de la bicicleta dins de la
fira, com hem vingut fent amb
l'aparcament de bicis", afirma
Benjamí Aguilar, impulsor de Granollers Pedala. I afegeix: "Es tracta
d'una fira molt popular i poc especialitzada, de manera que el
tipus de públic que s'hi passeja
no compensa a les empreses del
sector. Per això vam pensar que
un mercat de bicicletes de segona mà podria encaixar amb l'es-

APARCAMENT DE BICICLETES com els que es mostren al recinte firal
perit de la fira", explica Aguilar.
Des de l'any 2014, l'associació
Granollers Pedala disposa d'un
espai d'aparcament vigilat de bicicletes dins del recinte firal –on
enguany hi haurà els mòduls que
l'entitat ha proposat d'instal·lar a
la ciutat en els pressupostos parti-

cipatius– i compta amb alguna empresa del sector que mostrarà bicicletes elèctriques i altres vehicles
amb pedals, a més d'algun estand
amb recanvis. "Tot plegat, és una
manera d'introduir i promoure
la bicicleta en esdeveniments
de la ciutat", apunta Aguilar. i t.p.

ACTIVITATS

El Grup de
Recerca i Rescat
farà xerrades
i exhibicions
Durant la Fira de l'Ascensió, el
Grup de Recerca i Rescat Caní de
la ciutat ha programat activitats al
llarg dels quatre dies de mostra.
La primera serà dijous (18.30 h),
quan el grup oferirà una exhibició
de recerca a la carpa de la fira. Divendres oferirà tallers d'iniciació
a la detecció amb gossos (10.30 h)
i una exhibició de gossos de recerca i de detecció (18.30 h).
L'endemà, dissabte, a la paradeta
de l'entitat s'organitzarà una xerrada sobre com actuar amb els gossos
davant els petards (10.30 h). L'acte
anirà a càrrec de Mercè Serrano,
educadora canina. A la tarda, hi ha
prevista una exhibició de gossos de
recerca i una altra xerrada sobre
gossos de rescat aquàtic (18.30 h).
Finalment, diumenge se celebrarà un taller d'iniciació a la detecció
amb gossos (10.30 h) i una última exhibició de gossos de recerca
(18.30 h).

dj, 10 maig 2018
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68a ed.
JUGAR X JUGAR LA FIRA COMPTA AMB DUES CARPES, UNA AMENITZADA PER AYUDAR JUGANDO I L'ALTRA DEDICADA A CAMPIONATS COM EL DE CATAN I CARCASSONNE

Uns 20 estands per despertar el desig de jugar
Els autors Alberto Corral i Víktor Bautista seran divendres
a la carpa gran, que també acollirà la presentació de Shogi
La fira JugarXJugar, un espai on hi
ha jocs de tota mena, s'ha convertit en pocs anys en un espai emblemàtic de l'Ascensió. Enguany,
que arriba a la 12a edició, compta
amb més d'una vintena d'expositors de botigues i editorials. De
fet, aquest espai de divulgació
del joc de taula s'ha convertit en
una referent a tot l'Estat i atrau
experts en jocs socials i centenars
de curiosos.
La fira JugarXJugar compta amb
dues carpes, la més gran dedicada a l'espai de jocs, que com cada
any, dinamitza l’associació Ayudar Jugando, que orienta el visitant sobre quin és el joc que més li
escau –d’estratègia, habilitat, humor o memòria–. La carpa també
acull autors i editors.

Competicions

D'altra banda, hi ha una carpa més
petita dedicada als campionats i
tornejos, que també inclourà l'habitual espai Lego i un de nou de figures Playmobils (més informació

S'hi disputarà el 7è Campionat de Catalunya de Catan i el
12è Torneig de Circus Maximus 3D, entre altres campionats
arxiu

LlegirxLlegir

MÀRIUS SERRA
CLOURÀ LA MOSTRA
AMB ORIOL COMAS
a. portnoy

L'ESPAI DE JOC Centenars de persones de totes les edats passen per la carpa de jocs i competicions
a la pàgina 16). Aquest espai serà
l'escenari del 7è Campionat de
Catalunya de Catan (dissabte, 10
h), que organitza Devir, i del 12è

El concurs té 74 jocs presentats
L'11è concurs Ciutat de Granollers de creació de jocs de societat ha rebut en
aquesta edició 73 propostes de jocs inèdits –un 40% catalans, un 20% de la
resta de l'Estat, i de la resta, la majoria europeus i algun asiàtic–. De tots, el jurat
n'ha seleccionat sis –Fondation de Nicolas Lieber, de Luxemburg; Gádir de Raúl
Fernández, de Cádiz; Inquisitio de Francisco Manuel Recio, del País Valencià;
Màgic Cabanyal de Féliz Bernat, de València; New Brick City de Javier Martínez,
de Madrid, i Ukishima d'Eloi Pujades, de Barcelona–. A la fira, tant dissabte
com diumenge, a la carpa d'Ayudar Jugando, els autors jugaran i ensenyaran els
seus prototips per testar-los. Sesà dissabte (20 h) que la carpa de Campionats
acollirà el lliurament de premis.

Torneig Circus Maximus 3D (també dissabte, 10 h), dirigit per Jordi
Roca. A més, també s'hi celebrarà
el Campionat de Catalunya de Victus (dissabte, 16 h), organitzat per
l'editorial Devir i per l'autor, el
granollerí Toni Serradesanferm.
Com a novetat, enguany la Carpa d'Ayudar Jugando acollirà el
primer Torneig de Caracassonne
per parelles, diumenge, de 12 a 14
h i de 15 a 20 h.

El racó dels autors

La fira és també un espai per als
autors, des dels novells –que poden presentar les seves propostes
tant dissabte com diumenge– com
els més coneguts. Enguany l'espai
d'autors convidats estarà protago-

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)

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

93 844 32 25

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

nitzat pel malagueny Alberto Corral i el català, de Santa Coloma de
Gramenet, Víktor Bautista i Roca.
Corral conegut, sobretot, pel joc
Miguel Strogoff, basat en el llibre
de Jules Verne i en un viatge en
què la dificultat creix a mesura
que s'apropa el final de la missió.
Albert Corral és també autor de Serengeti i Náufragos.
Pel que fa al català Víktor Bautista la seva trajectòria en el món
dels jocs es remunta als anys 90,
tot i que el primer publicat va ser el
2006. La seva popularitat, però, no
va arribar fins al 2015. L'any passat
va recollir –juntament amb Josep
Maria Allué, que també ha visitat
el JugarXJugar– el premi As d'or al
millor joc infantil de l'any. i m.e.

L'escriptor Màrius Serra clourà diumenge (17 h) la fira amb un LlegirXJugar que servirà també per presentar La
novel·la de Sant Jordi, el darrer llibre
de Serra protagonitzat, precisament,
pel seu amic Oriol Comas, responsable
del JugarXJugar. Autor i personatge
signaran exemplars de l'obra i parlaran de l'experiència del llibre, així
com proposaran als assistents que
participin a una partida especial d'un
dels jocs centrals del llibre, l'Eleusis
de Robert Abbott. La novel·la de Sant
Jordi és una història de gènere negre
ambientada en un 23 d'abril, en la qual
Serra -que apareix com a personatge
de la ficció- presenta la seva darrera
narració -Eleusis de Sant Jordi-, en
què un grupuscle de poetes furiosos
volen assassinar una sèrie d'escriptors
seguint un sinistre joc de rol...

ESPACIO DE NEGOCIOS www.131espaciodenegocios.com

Pl. Onze de Setembre, 13. 1r. Granollers
931 319 131 l 686 149 787 l 686 149 787
info@espaciodenegocios.com

FELIZ FERIA Y FIESTAS DE LA ASCENSIÓN

En coworking o despacho por horas

RESERVANDO ON-LINE
https://alquilerdespachos.reservio.com

25% DTO

En tu próximo servicio de coworking o despacho por horas, obtén un
25% de descuento en el total de tu factura mensual de estos servicios.
Descuento no acumulable a otras ofertas, no aplicable a bonos ni a otros servicios de 131 Espacio
de Negocios. Sólo para COWORKING tarifa horas o día y DESPACHO HORAS tarifa horas y días.
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68a ed.
JUGAR X JUGAR EL MÓN DEL CLICK OFERIRÀ UN INDRET PER AL JOC LLIURE BASAT EN LES FIGURES I COMPLEMENTS DE LA POPULAR MARCA I UN PUNT DE VENDA

Un nou espai per fer un tastet de la
fira de col·leccionisme de Playmobil
Una de les novetats d'aquesta
edició de la fira JugarXJugar és la
incorporació a una de les carpes
d'un espai dedicat a Playmobil i
els famosos clicks, uns ninots de
joguina que van arribar al món el
1974 i que han despertat l'interès
de milions d'infants i de col·leccionistes d'arreu del món.
Esplay i El món del click oferirà
un espai de joc lliure basat en les
figures i complements Playmobil
per tal d'estimular la imaginació
dels infants, així com hi haurà diversos materials per a habilitats
artístiques. A més, hi haurà un punt
de venda de figures i complements,
amb peces a granel, productes
d'importació, figures personalitzades, caixes descatalogades i altres
productes que no es poden trobar
als circuits comercials.
Aquest serà el preludi d'una fira
de col·leccionisme de Playmobil,
que a finals de mes tornarà a Roca
Umbert, que ja la va acollir fa tres

o.r.

GdM Games presenta
la nova línia de jocs
Q amb l'animació de
la firma Cheap Films
Diumenge (10 h) la Carpa de campionats acollirà la presentació de
la nova línia de jocs Q, un producte de l'editorial GdM Games que
planteja misteris per resoldre als
jugadors. L'acte anirà a càrrec
dels autors Josep Izquierdo i Martí
Lucas. D'altra banda, dissabte (10
a 20 h), es podrà fer una iniciació
al joc japonès Shogi, considerat
els escacs occidentals.

Tómbola d'Oncovallès
amb joguines reciclades

ESCENES La Fira Playmobil ofereix diferents paisatges creats amb aquests ninots de joguina
anys. La Fira Esplay se celebrarà el
26 i 27 de maig –de 10 a 14 h i de 16
a 20 h– i inclourà una exposició de

diorames, tallers de creativitats, el
concurs infantil de diorames Playmobil –patrocinat per Abacus–, un

parc infantil i el concurs El Click
Amagat, que s'acostuma a trobar a
aparadors del municipi. i

Com cada any, Oncovallès farà en
el marc de l'Ascensió i el JugarXJugar la Tómbola de joguines reciclades per recollir donatius que
aniran destinats a projectes de
l'entitat per millorar la qualitat de
vida dels malalts de càncer i els
seus familiars. La tómbola es farà
de dijous a diumenge, de 10 a 21
h, a la carpa d'Ayudar Jugando.
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68a ed.
HOSTALERIA LA MOSTRA GASTRONÒMICA ARRIBA A LA 14a EDICIÓ AMB SET ESTABLIMENTS PARTICIPANTS, ALS QUALS S'HI SUMEN QUATRE MÉS PER A LES BEGUDES
La 14a Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Ascensió oferirà plats que ja han esdevingut tradicionals a
l'espai i que es combinaran amb altres totalment nous i originals. Aquesta vegada l'espai comptarà amb
set restauradors de la comarca, un menys que l'edició passada: quatre de Granollers –Sant Miquel Gastronòmic, Os Galegos, El Quincho i Sanfrancisco–, un de Cardedeu –Il Capriccio Italiano– i un de Lliçà
d'Amunt –El Portal Vell–, a més de l'estand del Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental que gestionarà
alumnes del Programa de Formació i Inserció. L'espai també compta amb la col·laboració de Barret Cer-

veses, Ostrya Celler del Ferrer, Cava Pagès Entrena i Cafès Lavazza-Vending. Com és habitual, la mostra
s'ubicarà entre la carpa multisectorial i l'espai de Jugar x Jugar. Disposarà d'un envelat de 300 metres
quadrats amb taules i cadires i dos punts de venta de tiquets, on es podran consultar l'oferta de plats,
com també tota la informació sobre els al·lèrgens. El tret de sortida de la mostra serà dijous al vespre (de
19.30 a 23.30 h) i es podrà visitar durant tots els dies de fira: divendres (de 12.30 a 16 h i de 19.30 a 23.30
h), dissabte (de 12.30 a 16 h i de 19.30 a 23.30 h) i diumenge al migdia (de 12.30 a 16 h).

Parrilla Argentina
El Quincho

Os Galegos

Travessia Lledoner, 9. Granollers
Tel. 93 840 30 39
L’establiment de cuina gallega és un veterà
de la mostra, i hi repetirà especialitats
que ja hi han triomfat anys anteriors.

Sant Miquel
Gastronòmic

Corró, 36. Granollers
Tel. 652 65 13 65

Aquest cèntric restaurant ofereix
un espai molt acollidor amb
plats de la cuina catalana, amb
producte de molta qualitat

• Ous de pagès estrellats
amb pernil ibèric
i patata 5 €
• Caneló casolà de verduretes
amb mascarpone
i beixamel 5 €
• Hamburguesot de vedella
farcit amb formatge
de cabra 5 €

Il Capriccio
Italiano

Av. Rei en Jaume, 117
Cardedeu
Tel. 93 625 82 60 67

La cuina italiana arriba de
bracet del Domenico,
el cuiner cardedeuenc
originari de Sicília, d’on ha
portat les millors receptes
de pasta.

• Lasanya de carn 6 €
• Melenzane allà
parmigiana 5 €
• Autèntica pizza
italiana 7 €

El Portal Vell

Ctra. Parets-Bigues, km 8,5
Lliçà d'Amunt
Tel. 93 841 56 79

L'antic restaurant La Cruïlla és un dels
clàssics de la comarca, amb una cuina
tradicional amb tocs de modernitat.

• Tapa de pop a 'Feira' 7 €
• Musclos a l'Albariño 4 €
• Lacón a rodanxes 4 €

Pol. El Ramassar. Montseny, 4.
Local 88. Granollers
Tel. 93 840 58 65
• Vacío de vedella
a la brasa 6 €
• Empanades criolles 4 €
• Pastís de formatge
amb dulce de leche 3 €

La cuina argentina aposta per repetir
alguns dels seus clàssics a la mostra.
Plats tradicionals que sempre tenen èxit.

San Francisco
Mare de Déu de Núria, 22
Granollers
Tel. 93 879 24 58

Restaurants
proposen més
d’una vintena
de plats
HORARIS

DIJOUS, de 19.30 a 23.30 h
DIVENDRES I DISSABTE,
de 12.30 a 16 h i
de 19.30 a 23.30 h
DIUMENGE,
de 12.30 a 16 h

• Torrada amb anxoves,
cabell d'àngel de
tomàquet i caviar de
truita de riu 5 €
• Terrina de foie micuit
caramel·litzat
a la sidra 6 €
• Dominó de galta de
porc estofada 6 €

• Coca d'olla amb albergínia,
pera, formatge brie i
pernil 5 €
• Gamba llagostinera amb
cansalada, arròs
i llenties 6 €
• Pastís de pastanaga amb
salsa de iogurt 4 €

A la cuina del San
Francisco s'hi nota la mà
de l'Andrés, un apassionat
de la gastronomia que
ofereix plats creatius i
de qualitat.

Gremi
d'Hostaleria
• Patates braves 4,5 €
• Croquetes (4 unitats. De ceps,
pernil ibèric o bacallà) 4,5 €
• Croquetes (6 unitats: 2 de
pernil, 2 de bacallà
i 2 de ceps) 6,5 €

Plaça de les Hortes,
cantonada Pius XII
Granollers
Tel. 93 870 65 69

L'alumnat dels cursos del
Gremi d'Hostaleria agafa
experiència gràcies a la
participació a la mostra i,
a més, hi sumen més oferta
de plats.
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Santa Esperança, 14, 1r. Tel. 93 870 36 66. 08400 Granollers
www.eminad.com · eminad@eminad.com

GRANOLLERS. C. Balmes. Centro. Sup 70 m2.
2 hab. Baño. Parking. P 650€ (Ref 574)
GRANOLLERS. Centro. Pl. Torras i Bages.
Amueblado. 3 hab, Baño, Terraza. Calefac.
P. 750 €/mes.

GRANOLLERS. Vidal i Jumbert Sup. 75 m2.
Fachada 8 m. Suelos gres, Cristaleras,
puertas eléctricas, Carp. alum. Aseo. A.A.
P 160.000 € (Ref. 318)
GRANOLLERS. Prat de la Riba. Sup. 250 m2.
Fachada 10,6 m. Suelos, cristaleras, aseo,
alarma. Venta y alquiler op. (Ref.352)

LOCALES EN VENTA

LOCALES EN ALQUILER

VIVIENDAS EN ALQUILER

GRANOLLERS. Josep Mª de Sagarra. Sup.
100 m2.Esquinero fachadas 21 m. Instalaciones bar. Mesas y sillas de madera
maciza. Chim. de obra. Aseos y trastero.
Rejas en puertas y ventanas. A.A. P.V.
140.000 € (Ref.396)
GRANOLLERS. Rosselló. Sup. 207m2+121m2
altillo. Acceso independiente a altillo. Fachada 10 m . Cristaleras. Puertas metálicas.
P. 180.000 € (Ref.292)
GRANOLLERS. Ctra Masnou. Sup 382 m2.
Bajos 192 m2. P 160.000 € (Ref 395)
GRANOLLERS. Julià Centelles. Sup. 311 m2.
Fachada 10 m. Muy luminoso. Luz y agua. P.
290.000€ Alquiler 1000 € (Ref.385)
GRANOLLERS. Pizarro. Sup. 62 m2. Cerca
Estación. tren. 2 despachos. Aseo. Persianas eléc. Cristaleras. Luz y agua. P. 120.000
€ 19,9 M ptas (Ref.370)

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. Alt. 5 m. P. 1.500 €/mes (Ref.860)
GRANOLLERS. Corró. Sup. 80 m2. Pav gres.
Una pared con piedra natural. Cristalera y
persiana. P. 700 €/mes (Ref.992)
GRANOLLERS. Roger de Flor. Sup. 45 m2.
Cristalera. Parquet. Aseo. Hay 3 divisiones.
Luz y agua. P. 590 €/mes (Ref.991)
GRANOLLERS. . Olles. Sup. 80 m2. Céntrico.
Cristaleras. Suelos. Aseos. instalaciones. P.
3.300 €/mes (Ref.952)
GRANOLLERS. Pau Casals. Sup. 94 m2. Instalaciones 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 terraza 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. Manuel Cornella. Sup 170
m2. Chaﬂan. 22 m. fachada. Pav Gres. P. A.
550€/mes. Venta 138.000 € (Ref 909)

GRANOLLERS. Pl Porxada-Sastre Bajos
45 m2+35 m2 planta. Fachada 2 calles.
Instalaciones, caristalera. A.A. P. 2.300
€ (Ref 954)
GRANOLLERS. Pº Muntanya. Sup. 269 m a
1.614 €/mes y altillo 432 m2 a 864 €/mes.
2

Zona comercial. 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.
Aparcamiento. Luz y agua. Buena situación.
P. 2.250 €/mes (Ref.974)

GRANOLLERS. Princesa. Sup. 180 m2. Buena
situación. Pav terrazo. Aseo. Pre instalación
A.A. Persianas. Luz y agua. P.700 €/mes
(Ref.964)
GRANOLLERS. Pl. Torras i Bages. Sup 45
m2. Cristaleras, puerta eléctrica, aseo, P.
550€/mes (Ref. 935)

SOLAR URBANO EN VENTA
GRANOLLERS. Carles Riba. Cantonada 2
carrers. Sup.120 m2. Sostre edificable 522
m2. Preu repercussió 671€/m2. (Ref 105)
GRANOLLERS. Centre. Zona Pl. Espanya.
Fassana 14 m. Edificable bajos+2 x15 m.
Sostre edificable 700 m2. 18 places parking.
P. 515 €/m2. (Ref 106)

FINCA EN VENTA
GRANOLLERS. Tarafa-Inginier. Sup. 72
m2. Céntrico. Esquinero. Pav parquet.
Aseo. A.A. Luz y agua. P. 650 €/mes
(Ref.989)

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

precisaMos pisos y casas en alquiler y venta

LA GARRIGA. C-17. Sup. 75.000 m2. Edif
1.000 m2. Finca llana a pie autovía. Formada por bosque, campos, labranza,
torrente, pozos con agua. 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)
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68a ed.
PREGÓ LA FLORISTA ROSER SOLDEVILA I ESTRADA HA ESTAT LA 15a DONA QUE HA DONAT EL TRET DE SORTIDA A LES FESTES DE L'ASCENSIÓ

"Tenim aire de ciutat però flaire de poble!"
Dimarts al vespre, la florista Roser Soldevila i Estrada inaugurava
oficialment la 68a edició de la Fira
i Festes de l'Ascensió amb el tradicional pregó. Els Gegants Grossos, l'Esteve i la Plàcida, l'acompanyaven de l'Ajuntament de la Sala
Tarafa, que s'omplia per escoltar
un pregó en què Soldevila va rememorar les olors de Granollers,
començant pel carrer Corró, on va
néixer, i seguint per la floristeria
que ha estat la seva devoció per
tercera generació. Tampoc no hi
van faltar els records familiars i la
reivindicació de la ciutat com a indret de mercats, fet que entronca
directament amb la fira. Aquest és
un extracte del pregó:
"[…] Sóc filla i néta de pagesos per
part de mare i de floricultors per
part de pare. La meva professió és
la de florista per tercera generació.
De petita, quan tenia 3 anys, vaig
estar molt malalta, a punt de morir.
Va ser el doctor Salvador Jané qui
aleshores em va salvar la vida. Però
jo voldria traslladar-me a la meva
infantesa, als meus records de moltes coses, fets i sobretot d'olors.

xavier solanas

ELS HONORS Els gegants de la ciutat van acompanyar la pregonera i la van obsequiar amb un ram de flors
Traslladar-me als meus 5 anys.
Com que era una nena molt
delicada i escanyolida, els meus
pares no em van portar a la guarderia. Em portaven a casa dels

meus avis materns, de fet gairebé
vivia allà. Era una casa de pagès:
ca l'Estrada de Canovelles. Avui,
aquesta masia ja no hi és, la finca
va ser expropiada i enderrocada, i
era on ara ha aparegut un poblat
neolític molt important, cosa que
naturalment, en aquells temps, no
se sabia que existís.
Els meus avis materns, que venien del pla de Palou, havien comprat aquesta finca, allà pels anys
20, i hi van muntar una gran pagesia. Van tenir sis fills. La meva
mare, la Conxita, n'era la pubilla,
però hi havia l'hereu... el tiet Jaume, que avui fa 95 anys.
D'aquells temps en recordo
moltes coses i velles olors. L'aigua, per exemple, que venia d'una
mina pròpia, i l'avi fent crestalls
de terra per regar les feixes. […]
Una de les coses que més m'agradava i em feia més il·lusió eren

el dijous al matí. Encara era molt
d'hora quan l'avi i la iaia carregaven el xarret amb totes les coses
que hi havia per anar a vendre ous,
capons, conills, gallines, pollets,
verdures de l'hort... Recordo algun
dia, mentre carregàvem, una veu
llunyana que cridava: "Peyaireee...
Pey de Conill!" i la iaia deia: "Vés
i digues-li que avui no en tenim,
que ahir no vam matar cap conill".
Baixàvem per la carretera nova
cap a Granollers amb aquella egua
rossa que feia ballar la cua amb el
so dels picarols. I si s'aturava, l'avi
cridava "Oskeii!" i ella corria més
per arribar al Mercat. El Mercat de
Granollers. Ah, quin mercat tan important! Gairebé mil·lenari!
Tota la pagesia de la comarca venia a Granollers perquè era el mercat més important, i encara ho és.
Venien pagesos del pla de Palou
i del pla de Llerona. Els de can Fer-

ran, de ca la Piua de Canovelles, de
cal Músic de Marata, can Burguès
de Santa Eulàlia, i molts més que
no recordo.[…]
Tot baixant carrer Corró avall
fins a arribar a la Porxada, trobàvem El Rengle, que era un tros del
mercat dedicat al bestiar petit: conills, pollastres, ous, amb les marmanyeres amb els seus davantals
ratllats de color gris, sembla que
les vegi encara! La Sió, la Serafina, la Laieta de Marata, cosina del
pare, l'Antònia de Palou o la Carmeta de Parets... […].
Recordo el primer Sant Jordi, el
1977, que amb aquell Mehari carregat de roses vermelles vaig ser
la primera a anar a vendre flors al
bell mig de la Porxada, amb l'ajuda
de la senyora Aurora. A l'any següent em van ajudar el Lambert i
la Margaret, els meus cunyats, fins
que ens van desplaçar de la Porxada per vendre-hi els llibres. […]
Actualment fem rams per teatre,
música i dansa. Hem col·laborat
sempre amb la cultura. Estar en
contacte amb tanta gent sensible
va fer que no parés de crear, i fer
un ram per la Victòria dels Àngels,
per exemple, em recordava quan el
meu pare els feia per la Raquel Meller. Saber entendre que les flors són
un missatge defineix l'ànima d'una
floristeria. Missatges que es produeixen tota la vida, des que arribes a
aquest món fins que te'n vas. […]
Granollers és terra de músics,
d'artistes, d'esportistes i també de
comerciants. És terra de bona gent.
Com deia el meu pare, no podem
perdre les arrels ni la identitat ni la
dignitat que ens fa bones persones.
Tenim aire de ciutat, però flaire de
poble! Sempre tindrem Mercat! i

Podeu llegir el pregó íntegre
a somgranollers.cat/opinió
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides fins 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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
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 fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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68a ed.
ACTIVITATS AL CARRER LA PASSADA HABILITARÀ SIS PISTES D'ESPECTACLES CIRCENSES I DE LA COMMEDIA DELL'ARTE, QUE CULMINARAN AMB FUNAMBULISME

Els saltimbanquis prenen la ciutat
Dissabte els saltimbanquis prendran el carrer Anselm Clavé i la
plaça Barangé per oferir als vianants set pistes d'espectacles circenses i de la Commedia dell'Arte.
Es tracta d'una activitat "única,
en què tradició i innovació van
de la mà, i hi ha moltes coses difícils de veure a un altre municipi", considera el coordinador de
la Passada, Paco Cruz, qui recorda
que, tot i el canvi de model de la
tradicional desfilada, es "manté
l'esperit d'una fira, que és mostrar coses". I per ensenyar el món
dels saltimbanquis i el circ Granollers ha comptat amb uns assessors de luxe, com Marcel·lí Puig,
qui va ser director de l'escola
Charlie Rivel, i Bienve Moya, Premi Nacional de Cultura. Cruz explicava que, amb l'ajuda també de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic
(ESAD) de l'Institut del Teatre de
Barcelona, s'ha ideat una "Passada especial, en què la gent desfilarà per buscar les propostes
que ha triat. Hem inventat una
cosa que genera identitat i sorpresa", destacava l'alcalde, Josep
Mayoral.
La Passada de l'Ascensió començarà a les 17 h amb l'entrada
de la troupe d'artistes a la ciutat,
acompanyats d'una banda de músics –la Zampone Brass– i Claret
Clow, que farà l'entrada de les
companyies al circ, que tindrà
una carpa a la carretera, des de la
plaça Maluquer al Museu, amb sis
pistes. Aquestes veuran començar
els espectacles a les 18 h, primer
a les senars i després a les parells,
alternativament, de manera que a
cada pista hi haurà dues actuacions i "tothom podrà veure quatre espectacles, més el número
final", apuntava Cruz.

PISTA 1. INSTITUT DEL TEATRE DE BARCELONA. L'única en què

l'espectacle serà ininterromput. Hi actuaran els alumnes del darrer
curs d'interpretació de l’ESAD de l’Institut del Teatre de Barcelona
que representaran dos espectacles: Bufó i Commedia dell'arte, "passat per un estil contemporani i transgressor", explicava el professor
de l'escola Jordi Vilà. "A més, serà molt profitós per als alumnes que
hi participaran", afegia Montse Vellvehí, qui reafirmava la "vocació
de servei públic i nacional" de l'Institut del Teatre.

PISTA 2. Hi haurà la contorsionista SHAKTI OLAIZOLA,
nascuda el 1987 a Gipuzkoa
i llicenciada en Belles Arts i
formada en contorsionisme,
acrobàcia i dansa, a més de
clown.

PISTA 5. La sorprenent habilitat dels malabars de rebot de
FERNANDO POSE, especialista en el món del circ des de fa

més de 20 anys.

PISTA 6. ESCARLATA CIRCUS, oferirà un compendi d'arts del circ

en el marc de l'espectacle 'Llenties i Marabú', una barreja de poesia,
estètica i circ.

PISTA 3. El mestratge en el domini de les baldufes de PABLO POTOCNJAK, el senyor de

les baldufes, una producció de la companyia
Penélope y Aquiles. Potocnjak es va formar
en l'art circense a Xile i França, sobretot en
malabarisme. Fa més de 5 anys va començar
a indagar sobre els jocs tradicionals i ho ha
canalitzat a través de les baldufes.

PISTA 4. la simpàtica i sempre complicada utilització
de la bàscula i els plats xinesos de la BELLA TOUR,

una companyia formada pel clown Roi Borrallas i
l'especialista en circ Guillermo Aranza, que es complementarà amb la destresa dels equilibris mà a mà
del duo LETI&FER.

PISTA 7. On els funambulistes de LA COUPOLE, D'OLIVIER I
VALERIE ROUSTAND, amb la col·laboració de la companyia LA
CORCOLES de Mariona Moya, travessaran l'espai de nord a sud i
de llevant a ponent, i faran també un espectacle de corda penjant.
Es tracta d'un espectacle dissenyat amb el desaparegut compositor de Vinaròs, Carles Santos, que incorpora la seva música.

EXPOSICIÓ. La jornada s'iniciarà a les 12 h amb la descoberta d'una exposició fotogràfica davant la Fonda Europa, produïda
per l'Institut del Teatre, sobre mim i pantomima. Durant el curs 2016-2017 es van complir 40 anys de la creació de l’Escola de
Mim i Pantomima de l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Aquesta exposició és un recull fotogràfic d’aquests 40
anys, acompanyada d'un audiovisual. La mostra es podrà veure durant tot el dissabte de l'Ascensió i també del 15 de maig al 3
de juny a La Troca. Centre de Cultura Popular.
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68a ed.
ACTIVITATS LA INICIATIVA, QUE ORGANITZA EL CASAL DEL MESTRE, LA LLIBRERIA LA GRALLA I L'INSTITUT CELESTÍ BELLERA, ARRIBA A LA 38a EDICIÓ

'Fem un llibre' fa memòria
Amb motiu de l'Ascensió, novament els
nens i nenes estan convidats a crear un
cop més la seva història a Fem un llibre
divendres al matí a la Porxada (10.30 h),
una activitat que arriba a la 38a edició, organitzada pel Casal del Mestre, la llibreria
La Gralla i la col·laboració de l’institut Celestí Bellera. Les inscripcions es podran fer
fins a les 12 h. Així, com des de fa 38 anys,
els nens i nenes escriuran i il·lustraran un
llibre gegant sota l'aixopluc de la Porxada.

AMGr / toni torrillas

A més, aquest any l'Arxiu Municipal de
l'Ajuntament de Granollers (AMGr) ofereix
des de dilluns, a través del seu portal d'Arxiu Fotogràfic –arxiufotografic.granollers.
cat– un recull especial sobre aquesta activitat de les Festes de l'Ascensió. S'hi inclouen
imatges del Fem un llibre, des de 1991 i fins
a 2004.
De fet, l'arxiu té imatges de finals del segle
XIX fins a l'actualitat d'esdeveniments culturalsi actes festius, entre altres temes.

ANY 2004 Des de fa 38 anys els infants escriuen i il·lustren un llibre gegants sota la Porxada

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Formació Professional
CFGS - Desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma DAM – Viod
Preparació a la prova d’accés a Grau
Superior
Curs d’accés a Grau Superior
Programa de Formació i Inserció
 Perfil administratiu
 Perfil mecànica d’automoció

Formació per a
persones desocupades
 Operacions de gravació i tractament
de dades i documents
 Gestió de trucades de teleassistència
 Manipulació en la industria alimentària
 Activitats de gestió administrativa
(Programa SEFED)

CONTACTA AMB NOSALTRES · ENTREVISTES PERSONALS
ESCOLA PIA GRANOLLERS
Guayaquil, 54. 08401 Granollers. Tel. 93 879 43 14 ·
636 275 942
https://sites.google.com/a/epiagranollers.cat/epia-granollers
http://damviod.epiagranollers.cat
@FPescolapiaGrn 
FP Escola Pia Granollers

Els Sagals i els Castellers de
Castellar seran amb els Xics
Els Sagals d'Osona i els Castellers de Castellar del Vallès són les colles convidades
diumenge (11.30 h) a la Trobada dels Xics
de l'Ascensió. Els Xics hi arriben amb molt
bones condicions, després d'haver iniciat la temporada amb una torre de 7 molt
matinera. La colla de la ciutat també engresca la ciutadania a participar en els assajos anteriors a la trobada castellera de
diumenge a la Porxada. Aquest divendres,
com sempre, n'hi ha un a les 20.30 h a La
Troca de Roca Umbert.

arxiu

DIADA DE L'ASCENSIÓ

Ultramar, havaneres
en femení a la Porxada

L'orquestra Maravella
farà triplet d'actuacions

L'habitual cantada d'havaneres de l'Ascensió estarà protagonitzada, en aquesta
ocasió, pel grup Ultramar, que té una de
les veus femenines més aclamades en el
món de l'havanera i el cant de taverna,
Núria Berengueres. El concert serà diumenge, a les 17.30 h, a la Porxada.

Divendres, a les 17.30 h a la plaça de l'Església, començarà el triplet d'actuacions de
l'Orquestra Maravella, que iniciarà la tanda amb sardanes. Més tard, a les 19.30 h,
la coneguda orquestra farà un concert a la
plaça de la Porxada, que també serà l'escenari del ball amb la Maravella, a les 22 h.

dj, 10 maig 2018

25

26

dj, 10 maig 2018

68a ed.
ACTIVITATS LA CINQUENA EDICIÓ DE LA FESTA POPULAR DE L'ASCENSIÓ COMENÇARÀ AMB LA CURSA SOLIDÀRIA I LA JA TRADICIONAL PEDALADA

Adala & The same song band
i Senyor Oca, a les Barraques
arxiu

HatMan's, Tramuntana, El Patufet,
Puput, Ca L'Espinasa i Fradera.
The same song band va néixer
el 2014 de la unió de músics joves de reggae de Barcelona, provinents de bandes com A4 Reggae
Orquestra i The Cold Decembre.
Ara s'ha unit a Adala, un projecte
coetani de Guillem Simó també
de música d'arrel jamaicana, que
arriba a Granollers després d'un
gran èxit al festival Vinya Rock.

Més actes i novetats

CONCERTS Les Barraques es tanquen cada any amb concerts i dj
Un dels referents del rap català,
Senyor Oca, i els grups de reggae
Adala & The same song band seran a l'escenari de la cinquena edició de les Barraques de l'Ascensió,
que se celebrarà el dissabte, orga-

nitzada per les colles de Blancs i
Blaus, Diables, Xics i Jovent Ignorat, i amb la col·laboració de
CCOO, Spartans, Granollers Pedala, Òmnium, Pingra, Anònims,
el bar de La Troca, Frankfurt92,

A banda dels concerts, que començaran a les 23.30 h i es clouran amb el PD Rialles Sound
System, la programació de les
barraques començarà (10 h) amb
una novetat, la Cursa Solidària de
Barraques, amb un recorregut de
8 quilòmetres i organitzada per
Granollers Solidari. A més, també
hi haurà la ja tradicional Pedalada
que organitza Granollers Pedala,
amb un recorregut de 16 quilòmetres que portarà els participants

Home llop
ÒMNIUM ORGANITZARÀ PER
SEGON ANY EL VERMUT MUSICAL

que enguany comptarà amb L'Home
Llop & The Astramats (12 h). Amb

la producció de Marc Serrats i
Jordi Rexach com a tècnic de
so i mescles, L'Home Llop & The
Astramats donen forma i cos a
un recull d'estandards del jazz
i de composicions de la música
jamaicana i de la música moderna
en general.

pels paratges verds de la ciutat.
Després del vermut, la jornada
continuarà amb un dinar popular
a les 14 h (els tiquest de 6 euros
es poden comprar al bar de Roca
Umbert i, durant tot el matí, a les
Barraques durant el matí).
Ja a la tarda (16 h), es farà una
sobretaula amb chill out i gintònics. A les 17 h començarà la
gimcana infantil –amb activitats i
tallers de manualitats relaciona-

des amb les entitats de la ciutat–,
que acabarà amb un berenar per
a tots els participants.

Doble correbars

El ja tradicional correbars començarà a les 20.30 h. Les inscripcions es podran fer a les mateixes
barraques a partir de les 19.30 h i
les places són limitades.
Enguany, però, i davant la creixent demanda dels darrers anys,
l'organització hi ha afegit una novetat: es farà un doble correbars.

Manifest fundacional

Les Barraques de l'Ascensió
mantenen vigent el seu manifest
fundacional, en què les entitats
impulsores indicaven "la voluntat de crear un nou espai els
dies de la fira, en què la ciutat
és un aparador descafeïnat
d’empreses, restaurants, activitats i mostres culturals, volem crear, construir i somiar
nous espais de participació,
de complicitats i de somriures:
L’espai festiu de les Festes de
l’Ascensió". i

ACCESSIBILITAT IMPULSAT PER SÍRIUS I EL SERVEI DE CULTURA

Espais reservats a la
festa per a persones
amb mobilitat reduïda
L’Ajuntament, a través del Servei de Cultura i Sírius, impulsa el
projecte Cultura accessible, amb
l’objectiu de millorar les condicions d’accessibilitat a la cultura
de les persones amb diversitat
funcional, pensant en persones
amb mobilitat reduïda i gent gran.
Així, el projecte es proposa, entre
altres, vetllar per la seguretat i comoditat d’aquestes persones en

els actes festius i populars; oferir
espais reservats i facilitar-hi l’accés; i indicar visualment la zona
accesible. Les activitats a places i carrers d’aquesta Ascensió,
doncs, tindran un espai reservat
i senyalitzat amb una banderola.
També, es distribuiran 50 cadires
pintades del color blanc i blau reservades a persones amb mobilitat reduïda. i
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68a ed.
ESPORTS LA COMPETICIÓ BUSCA EL NEDADOR MÉS COMPLET DEL VALLÈS ORIENTAL

Arriba la quarta
edició del Trofeu
del Club Natació
El Trofeu de l’Ascensió, que organitza el CNG, buscarà el nedador
més complet del Vallès Oriental
en la que serà la quarta edició
d'aquesta prova. La competició,
que arriba a la quarta edició, s’està
consolidant a la comarca com a cita
ineludible per als esportistes de
categories base. I és que enguany
torna a acollir prop de 200 participants prebenjamins, benjamins i
alevins, procedents de quatre clubs
de natació vallesans: el CN Caldes,
el CN Pinetons Cardedeu, el SEK

Catalunya de la Garriga i el CN Granollers –en CN Parets no hi podrà
participar a causa del seu calendari de competició, que li impedeix
poder ser-hi present–. El trofeu
tindrà lloc dissabte a la tarda a les
instal·lacions granollerines.

El nedador més complet

Per aspirar al Trofeu al Millor Nedador Complet del Vallès Oriental,
els participants hauran de nedar
tots els estils de natació –lliure,
braça, esquena i papallona–. Els

nedadors que obtinguin les millors marques en la suma dels
quatre estils guanyaran el Trofeu
comarcal, que s’atorgarà per categories d’edat i per sexe. A més,
també hi haurà premis per al segon i tercer classificat.
La jornada, tant masculina com
femenina, començarà a les 15.20
h, amb la competició d’escola
–nascuts el 2009 i menors–, que
està fora de concurs. A les 15.30
h serà el torn dels prebenjamins
–2008-2009–, que nedaran 25
metres de cada estil, i després saltaran els benjamins –2006-2007–,
que nedaran 50 metres de cada.
La segona sessió del Trofeu tindrà lloc a partir de les 17.30 h, quan
es disputaran les proves, també de
50 metres, dels nedadors alevins –
els nascuts el 2004-2005-2006 en
categoria masculina i 2005-2006
en la femenina–.

INCLOU DOS RECORREGUTS, UN DE 5 QUILÒMETRES I UN DE 10
arxiu

ESFORÇ Els corredors hauran de superar forts desnivells al llarg de la prova

La Cursa de l'Ascensió
posarà a prova les cames
La 5a Cursa de l'Ascenció tornarà
a omplir la Serra de Llevant de
corredors que s'enfrontaran a un
circuit mixt amb un desnivell que
rondarà els 200 metres.
El Crack Sports Club, que organitza la prova, torna a proposar
dos circuits, un de 5 quilòmetres
i un de 10. Tant un com l'altre
tindran la sortida i l'arribada a
l'aparcament de l'Hotel Ciutat de

Granollers. El curt, però, tindrà un
desnivell acomulat de 131 metres,
mentre que el de 10 quilòmetres
el tindrà de 200.
El nombre màxim de participants és de 250 en cada una de les
dues proves i hi haurà premis per
als tres primers classificats masculins i femenins, com també pels
veterans de més de 40 anys de la
cursa de 10 quilòmetres.

ACTIVITATS

TIR

El recinte firal
acollirà l'esport
dels més petits

La precisió més
important a la festa
de l'Ascensió

Diumenge al matí es disputarà al
recinte firal el 12è Torneig de Futbol Benjamí que organitza l'AITEVO, però els nens i nenes també
podran gaudir, durant totes les
festes, del rocòdrom que hi harà
instal·lat a la zona sud del recinte així com d'activitats esportives
que s'hi organitzaran al voltant.

El Club de Tir de Precisió organitza el 24è Trofeu Fires i Festes
de l'Ascensió. Serà de divendres a
diumenge i hi haurà cinc modalitats: armes pneumàtiques, pistola
de gran calibre, pistola estàndard,
pistola de 9 mm i recorregut de
tir, en les categories Open, Standard, Production i Classic.
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68a ed.
EXPOSITORS ELS COMERÇOS PARTICIPANTS A LA FIRA
La Fira engloba activitats de diversos sectors empresarials, així com entitats, botiguers i gremis que organitzen activitats específiques. Aquest és el llistat d'expositors confirmats dimarts i organitzats pels diferents espais instal·lats a l'Espai
Firal. Entre totes les activitats, l'Ascensió inclourà uns 170 expositors.

Carpa multisectorial
HELEN DOROM ENGLISH
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

0% GLUTEN GRANOLLERS

HOTEL GRANOLLERS

AGRUPACIÓ

HOTEL MASIA CAN VIVÉ

AMC

HOTEL AUGUSTA BARCELONA VALLÈS

ART DIVANO - SOFÀS

IMAGINARTE DIBUIX I PINTURA

ASSOCIACIÓ COMERCIANTS COMERÇ DE DALT

JOYERIA CARLA

ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE MUNTANYA I EL PIRINEU CATALÀ

KUMON

ASSOCIACIÓ D'INSTAL·LADORS DEL VALLÈS ORIENTAL

LA LLOTJA DEL DISSENY

ASSOCIACIÓ HOTESLS VALLÈS ORIENTAL - HVO

MÉS BO, SL

BORINOT ROS

NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS

BRICODUCHA

OSTRYA - CELLER DEL FERRER

CELLER CAN RODA

PAGÈS ENTRENA

CELLERS MASET

PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

CENTURY 21

QUIROPRÀCTIC GRANOLLERS

CHAIR MOBI

REAL OPEN HOMES VALLÈS

CLAUDE & CHARLES

RINGANA - Cosmètica fresca i complementació nutricional

CLÍNICA BAVIERA

SANTALUCIA, S.A.

COLECCIONES CULTURALES PARA EL HOGAR, SL

SECURITAS DIRECT ESPAÑA, SAU

CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIUS DEL VALLÈS ORIENTAL

SERCLA

CONSORCI PER LA PROMOCIÓ DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS

SO JC - MEGAFONIA

CULLIGAN ESPAÑA

SOCPETIT.CAT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

TANCAMENTS PRA&PAR, SL

DIVINA PASTORA ASSEGURANCES - L'ALIANÇA

THERMOMIX

DORMIA NATURA

TRAINING PARK

BICITAVIS

FERIMET

TURALCAT

GRANOLLERS PEDALA

FESTAMUSIC GRUP

VOTV

T-BIKES

HEALTH & COOK, S.L.

ZINKERS - DISEÑO Y EVENTOS

Activitats exteriors
AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA GRANOLLERS (AEG)
AITEVO
ASS. DE RECERCA I RESCAT CANÍ GRANOLLESRS
ONCOVALLÈS – FUNDACIÓ D'AJUDA ONCOLÒGICA
PONIS DE LA GARROTXA

Espais exteriors
MUNTIAL JB
ACUNR-ANIMALES CON UN NUEVO RUMBO
JARDINISTA
PORTES AUTOMÀTIQUES ILURO
RVS MAQUINARIA

Tot a pedals

(continua a la pàg. 32)
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(ve de la pàg. 30)

Automoció

Alimentació

Zona de bars

UNIÓ D'EMPRESARIS D'AUTOMOCIÓ (UEAC)

ARTESANS DE L'ABEL

EL PANCHITO

AUTOMÒBILS PALET (SUZUKI)

COQUES ARTESANES

GLUGS

AUTOMÒBIL BERTRAN ( HYUNDAI)

EMBOTITS CAN GABURRA

HELADO EXPRESS

TALLERS SANTI ENRIQUE (NISSAN)

EMBOTITS CASOLANS DE PLANOLES

FRANKFURT EL FAROLILLO

SEMPROCAR (KIA)

FORMATGE IDIAZABAL

XURRERIA SITO

CITROEN ESPAÑA (CITROEN)

FORN DE ZOE

KAI MOTORS (TOYOTA -LEXUS)

FORN FRANQUESA - COQUES DE PERAFITA

EUTRASA (PEUGEOT)

HERBES MEDICINALS

L'ALBA CARAVANING

LA CASA DE L'AVI

MOTORSOL IMPORT - VEHICULOS INDUST.

LA FIRETA - QUESERIA ROSILLO

AUTOS CONXITA - TALLERS VÍCTOR

LATAONACANTABRA
OLIVES SERGI

Mostra Gastronòmica
BAR DE LA MOSTRA (Gremi Hostaleria VO)

PÀ ARTESÀ

Serveis mèdics
FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS

Jugar per jugar

PRECUINATS SAFAJA

GOLIATH GAMES

SOBRESSADES DE MENORCA

HISPALUG

BARRET CERVESES

HOMOLUDICUS GRANOLLERS

CAFÈS LAVATZZA – VENDING

JEA GAMES

CAVA PAGÈS ENTRTENA
GREMI HOSTALERIA VALLÈS ORIENTAL

Productors Agricultura i Ramaderia

JUGAR X JUGAR
AYUDAR JUGANDO

LA FALLERA CALABERA

RESTAURANT SANFRANCISCO

ASAJA

BLACK BOX WORK

LUDO

OS GALEGOS

DEPARTAMENT AGRICULTURA

CARCASSONNE.CAT

ORIOL COMAS COMA

OSTRYA – EL CELLER DEL FEBRER

DOLÇ ESTIL PASTISSERIA

CIRCUS MAXIMUS 3D

RUBICON

RESTAURANT EL PORTAL VELL

ECOSETRILL

DEVIR

SD GAMES

REST. PARRILLA ARGENTINA EL QUINCHO

FEM HORTING · HORTS DE LLOGUER

EL TERCER ELEMENT

SHOGI en español

RESTAURANT IL CAPRICCIO ITALIANO

FUND. PRIVADA OBRA TUTELAR AGRÀRIA

ESPLAY.CAT

TOT JUGAR

SANT MIQUEL GASTRONÒMIC

TOT NATURAL

GDM GAMES

WADUB
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RECINTE L'ESTRUCTURA DE LA FIRA S'HA ANAT ADAPTANT A LES NECESSITATS ANY RERE ANY, FINS A LA DISTRIBUCIÓ ACTUAL

Plànol general
de la Fira
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OPINIÓ

Editorial

Sigui el que sigui
hi estic en contra

RENOVAR-SE O MORIR
La Fira de l’Ascensió arriba aquest cap de setmana amb un model consolidat
des de fa anys. El certamen va saber reinventar-se per adaptar una fira de
mostres –amb poc sentit en un segle XXI en què les empreses es poden donar
a conèixer arreu gràcies a la tecnologia digital– en un espai de trobada, que
combina la tradició de l’Ascensió amb noves propostes que han esdevingut
un pol d’atracció propi a l’Espai Firal, com el JugarXJugar i la Mostra
Gastronòmica. I tot plegat amb unes activitats festives amb què la ciutat dóna
la benvinguda a la primavera i que també s’han anat revisant –com és el cas
de la Passada, que no ha deixat mai de ser atraient–. I tota aquesta evolució,
fruit d’una bona tasca municipal, d’un temps ençà ha patit una frenada. La
‘consolidació’ –un terme que sovint és sinònim d’èxit– s’ha convertit en un
problema. Fa alguns anys que la Fira de l’Ascensió té poques novetats i només
una constant renovació pot garantir-ne la continuïtat desitjada. Granollers i
el Vallès Oriental tenen capacitat per fer-ho. Llarga vida a l’Ascensió!

Bústia
Mapa sonor de Granollers
Tot caminant, si et deixes endur pels sons
que t’envolten, pots endevinar per on ets
sense moltes complicacions.
El brunzit dels motors, xiscles de frenades i les botzinades delaten que ets a la perifèria. T’ubiquen a la ronda Sud.
Aquesta anomalia sonora és la que tenim
com a música al capçal del llit, és la que ens
acompanya cada nit i ens desperta cada matí.
Avui estem de sort i no ens sobrevola el
soroll de la competició que ve del Circuit de
Montmeló, aquell parc lúdic de la contaminació acústica i ambiental a l’aire lliure que
tenim a tocar.
Deixant enrere la ronda Sud i enfilant
Mare de Déu de Montserrat amunt, ens queda a la nostra esquena la recta del circuit en
què s’ha convertit en el carrer de Tres Torres.
Músiques sorolloses, gots i plats que repiquen a les taules de les terrasses ens fan
d’interval sonor fins a tornar a travessar un
altre carrer força mogut, el passeig Colom.
Aquí els sons ja són diferents, més pausats,
de nens jugant, converses al parc i el soroll
d’alguna moto que passa molt de pressa.
Fent camí, els crits dels nens, les rialles i
algun timbre de bicicleta.
Més amunt, cap al nord, creuem el Prat
de la Riba i Navarra, i tot seguit, el carrer
Miquel Ricomà.
T’atrapa el silenci, sona a privilegi, aquí
potser hi viu gent important!
I és clar, és una zona pacificada. Quin contrast amb l’inici del passeig!

Carrer amunt ja sentim el so dels diners,
de les caixes registradores i dels datàfons.
Allà on fins no fa gaire residia l’essència
granollerina, allà on es decidia tot (on es tallava el bacallà).
Allà on ara es juga a l’especulació immobiliària amb lloguers desorbitats, dissenyats per a atraure franquícies mundials i
ofegar el comerç local.
On són, les botigues de tota la vida? On és,
la botiga de proximitat? Passejar pel centre
et porta al món, a qualsevol lloc del món
occidental: irreconeixible, sense identitat.
Passejar pel centre de Granollers és com
fer-ho en qualsevol racó de qualsevol ciutat
mercantilitzada.
Vinguis del nord o bé del sud aquest
mapa sonor es repeteix, la gentrificació és
el mal que pateix Granollers, i els riscos per
la salut –per l’excés de soroll i la contaminació– és el preu que paguem els que gaudim de la perifèria. Sembla que hi som per
finançar totes les coses importants que es
fan al centre.
I nosaltres, els que fem vida en aquesta
perifèria, malgrat pagar més impostos, tenir menys comoditats, i patir la contaminació acústica i ambiental, continuem sent
víctimes del màxim silenci institucional.
Quin desequilibri tan habitual, cínic i
cruel, oi? Potser algú de l’equip de govern
hauria de recordar que tota la ciutadania
és igual d’important, independentment del
barri on visqui. I potser hauria de recordar
que és el seu deure vetllar per l’equilibri
territorial, social i econòmic de Granollers.
oriol foz / @urifc75 / granollers

JORDI PAGÈS
Artista

#NONEMBÉ O SÍ?

H

abitualment, el dissabte matí
acostumo a fer un volt per la
ciutat i em dedico a mirar un
tros de carrer com si fos un viatge a peu. Miro les botigues, els aparadors
i la gent que s’atura, per xerrar una estona
i comentar les coses que van passant. També m’aturo davant les terrasses on la gent
pren un cafè o bé esmorza. És tot un món.
Molta gent camina i va parlant pel mòbil,
altres porten el cabàs de la compra i altres bosses de les botigues del bell mig de
la ciutat. Jo faig el mateix, vaig a comprar.
Sovint, menjar i, alguna vegada, roba o calçat, o bé una cosa inútil de qualsevol basar.
Sovintejo la plaça de la Corona perquè es a
prop d’on visc.
Fa mesos vaig ser feliç quan vaig llegir
en aquest mateix diari el titular: “El mercat
dels dissabtes a la Corona amplia l’oferta
de producte ecològic. Enceta un nou any
amb 15 parades, la meitat de les quals són
noves”.
El diari també informava de “la selecció
dels productors i elaboradors es fa valorant
aspectes com la proximitat, els distintius
d’origen i qualitat alimentària (producció
ecològica, denominació d’origen i altres),
o la utilització de varietats i races locals.
Al mercat hi haurà 15 parades i més d’una
vintena de productors, ja que algunes seran
compartides entre diferents projectes”.
Doncs bé, ja fa uns quants dissabtes que
hi ha menys parades de les que habitualment hi havia i n’hi ha dues de noves: una
xurreria (amb quatre taules i cadires per
sucar els xurros amb xocolata calenta) i
una de pollastres a l’ast. Vaig preguntar
a les respectives parades si eren xurros i
pollastres de proximitat, ecològics, de quilòmetre zero, xurros bio, pollastres locals,
etc. i no van entendre la meva pregunta.
He enviat una carta al regidor de Serveis,
Juanma Segovia, perquè m’expliqui què ha
passat en aquest canvi del projecte inicial;
és a dir, si és un projecte experimental o bé

la gent li agraden més el xurros i pollastres
a l’ast que menjar bledes, bròquil i carxofes ecològiques.
Després de la meva perplexitat vaig
comprar el diari, al quiosc de la plaça, i
em vaig cansar de llegir tot un reguitzell
de males notícies, però vaig tenir la sort
de gaudir dels cantaires d’Avui Cantem, un

Passejar pel bosc prevé
malalties i millora la salut,
perquè fa disminuir
l’hormona de l’estrés

grup de gent canta tot un repertori dque
serveixen per alçar les seves veus per omplir de música els carrers de Granollers,
amb un somriure a la vida i a la llibertat.
Tot plegat sota una pluja continuada i amb
molts llaços grocs.
A la tarda vaig decidir fer una escapada
al peu del Montseny, per caminar i respirar
aire sa. El Dr. Qing Li, immunòleg, ho deia
ben clar a La Contra de La Vanguardia: passejar pel bosc prevé malalties, perquè fa
disminuir l’hormona de l’estrés. Redueix la
tensió arterial i el sucre de la sang, millora
la salut cardiovascular i metabòlica, la concentració, la memòria i el llindar del dolor.
Per tant, vaig fer una caminada pels boscos
de Sant Esteve de Palautordera i, quan es
va fer fosc, vaig tenir la sort de topar amb
les instal·lacions del Circ Cric i, justament a
aquella hora, feien un espectacle de la companyia Baro d’Evel Cirk Cie. Extraordinari
i meravellós el que vaig veure. Nit màgica
i fantàstica. Sota la carpa del circ em vaig
submergir en un univers insòlit, on acròbates, músics, ballarins, un gos i quatre aus
em van transportar a un món bell i delicat.
Vaig pensar que com el Vallès no hi ha res i
el Montseny és un espai que ens fa oblidar
els xurros, els pollatres a l’ast, els mòbils,
els conflictes, etc… i com diu el Doctor Qing
Li: hem de tornar a la natura i aquest és el
meu missatge al món.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @somgranollers
La reforma de la Llei de presidència per
investir un president no presencial al
#Parlament és tornar al 6 i 7 de setembre,
la majoria sobiranista no escolta ni
al Consell de Garanties Estatutàries.

Vaig estudiar batxillerat nocturn on les
classes, excepte català, anglès i biologia,
les feiem en castellà perquè la gran majoria
d’alumnes així ho preferia. Adoctrinament 0.
Tot el suport @INSACumella

Jordi Terrades @jterrades

Aleix Agustí @AgustiAleix

somlesfranqueses@diarisom.cat

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat
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Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) ·
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització
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SOMCONTRAPUNT SCCL forma part
del grup empresarial cooperatiu:
Promou:
economia
social
aracoop
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ESTÀS A L’ATUR I VOLS TREBALLAR?
FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

TENS LA ESO, BATXILLERAT O,
UN CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ?

Ofertes reals:
Operaris/Mecànics sector metall
Comercials
Electricistes
Cambrers, Auxiliars de cuina
Estilistes/Perruquers
(amb experiència)
Administratiu (amb experiència)

VINE I INFORMA’T A EMFO!
c. Riera, 7. 1a planta
Mollet del Vallès
93 570 51 60 · info@emfo.cat
www.emfo.cat

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat
per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2017
per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la
qual s’obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.
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SOCIETAT

Detingut un veí de Canovelles per tràfic de cocaïna

Subestació a la R3

Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana i la Unitat
d’Investigació de la comissaria de Granollers van detenir, la nit del 4 de
maig, un home de 34 anys de nacionalitat marroquina i veí de Canovelles
com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per venda de
cocaïna. L'home va ser enxampat amb una bossa amb 500 grams.

Adif ha adjudicat el contractes per a la
construcció de dues noves subestacions
elèctriques de tracció a Parets del Vallès
i el Prat de Llobregat amb l'objectiu de
millorar la seguretat i fiabilitat a la línia R3.

POBLACIÓ L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES INICIA LA CAMPANYA PORTA A PORTA PER SUPERAR ELS 20.000 HABITANTS

Visites a uns 1.700 habitatges per
convèncer al veïnat que s'empadroni
LES FRANQUESES. Fa mesos que

les Franqueses frega els 20.000
habitants –el cens de l'1 de gener
situava la població en les 19.777
persones–. Per traspassar el llindar i consolidar la xifra, tal com va
avançar el Diari Som, l'Ajuntament
ha impulsat una campanya d'empadronament després d'haver
identificat uns 1.700 habitatges on,
oficialment, viu menys gent de la
que el consum d'aigua indica.
Amb aquests registres en mà,
agents empadronadors han iniciat
fa uns dies una campanya de porta
a porta que s'allargarà fins al juliol
i que servirà "per transmetre a la
ciutadania la importància d'estar empadronat per poder accedir als serveis, però també per
fer-los saber com d'important és
per al municipi que hi estiguin
empadronats", ha explicat Antònia Garcia, tècnica del consistori.

Aquests 1.700 habitatges estan
repartits arreu del municipi, tot i
que molts es concentren a Corró
d'Avall. "Ara caldrà descartar que
no siguin segones residències",
ha apuntat l'alcalde, Francesc Colomé, qui ha anunciat que "ja hem
tingut puntes de més de 20.000
habitants, hem arribat als
20.023, però aquesta xifra s'ha
de consolidar perquè cada mes
tenim unes 70 baixes", ha indicat.
En aquest sentit, Colomé ha destacat la importància d'assegurar la
xifra dels 20.000 habitants perquè
"jugaríem en una altra lliga. Si
l'1 de gener de 2019 ja hem creuat el llindar i ens hem consolidat, voldrà dir que l'1 de gener
de 2020 l'Estat ens pagarà uns
350.000 euros anuals pel sol fet
d'haver assolit la xifra", ha assegurat. Aquests diners s'afegirien
als prop de quatre milions que ac-

Pas per al pla de convivència
La regidoria de Participació i Relacions Ciutadanes ha començar els treballs
per a l’elaboració del pla de promoció de la convivència de les Franqueses, a
partir de la diagnosi per prioritzar les accions a desenvolupar i dur-les a terme
de manera ordenada, generant sinergies per assolir el major benestar.
El pla de convivència, que es preveu finalitzar al novembre, és un instrument
per coordinar les polítiques municipals per al foment de la convivència veïnal,
els drets civils i la no discriminació com a eix transversal.

ajuntament

CAP ALS 20.000 El govern municipal va presentar la campanya dilluns
tualment rep el municipi per transferències de l'Estat.
L'alcalde també ha explicat que
superar el llindar obriria les portes a nous ajuts europeus perquè
"moltes subvencions del fons
FEDER s'adrecen a municipis
de més de 20.000 habitants. Per
això, enguany les Franqueses no
ha pogut presentar-s'hi".
En l'àmbit polític, Colomé ha
explicat que "ja no tenim temps
d'ampliar el nombre de regidors
al ple de 17 a 21 el proper mandat perquè en les eleccions de
2019 valdrà el cens aprovat el
gener passat". Pel que fa a l'oferta
de serveis, ha recordat que el municipi ja n'ofereix "el 90% propis
d'una població de més de 20.000

habitants; només ens faltaria
resoldre la qüestió de l'extinció
d'incendis, però som molt a prop
de Granollers", ha apuntat.

Lots de benvinguda

La campanya d'empadronament
anirà acompanyada de l'entrega
de lots de benvinguda que inclouran una bossa amb els horaris dels
mercats, mongetes del ganxet, una
tassa del municipi, una invitació
per fer ús del Complex Esportiu
Municipal (CEM) i un iman amb els
telèfons d'interès del municipi. El
consistori té previst donar-lo a totes les persones que a partir d'ara
s'empadronin a les Franqueses, encara que ja s'hagi creuat el llindar
dels 20.000. i txell parera

SALUT

L'Hospital signa
un conveni
per impulsar
la innovació
L'Hospital de Granollers i nou
centres hospitalaris més de la demarcació de Barcelona i els seus
corresponents grups de recerca
han signat un conveni pioner amb
el Centre per a la Integració de la
Medicina i les Tecnologies (CIMTI).
Aportaran els projectes de recerca que estan duent a terme, que
tenen com a denominador comú
el seu impacte en l'atenció sociosanitària i en el fet cobrir les necessitats marcades en el Pla de la
Salut 2016-2020.
Per la seva banda, el CIMTI, ens
creat al setembre per la Fundació
Leitat amb el suport del Departament de Salut, l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i la col·laboració
del CIMIT de Boston, s'ocuparà de
seleccionar, trobar finançament i
impulsar aquests projectes. Ja n'hi
ha nou en marxa i s'ha obert una
nova convocatòria que serà de caràcter permanent. Els centres hospitalaris i de recerca i innovació
que s'han adherit al conveni són
l'Hospital Clínic, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi
i Sunyer; l'Hospital Universitari
de la Vall d'Hebron i l'Institut de
Recerca VH; la Fundació Institut de Recerca de l'Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau (FIRHSCSP);
l'Hospital General de Granollers i
la Fundació Hospital Asil Granollers; l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i l'Institut d'Investigació i
Innovació arc Taulí; l'Hospital del
Mar i l'Institut Hospital del Mar
d'Investigacions Mèdiques, l'Hospital de Bellvitge i el seu Institut
de Recerca Biomèdica; l'Hospital
Germans Trias i Pujol de Badalona i la Germans Trias i Pujol Research Institut.
En formen part, a més, l'Hospital Sant Joan de Déu amb el Sant
Joan de Déu Research Foundation;
el Consorci Sanitari de Terrassa i
la Fundació Joan Costa Roma. Tots
ells representen el "nucli dur" de
la iniciativa, tal com ha assenyalat
el doctor granollerí Manel Balcells, director del CIMTI i comissionat de salut de Leitat. acn
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CONSULTORI

El Tribunal
Suprem estableix
la nul·litat de
les hipoteques
multidivisa
El Tribunal Suprem ha establert la nul·litat
parcial de les hipoteques multidivisa per la
seva falta de transparència, adaptant així
la doctrina establerta el passat 20 de setembre pel Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.
Les hipoteques multidivisa es tramiten
principalment en iens japonesos i francs
suïssos amb l’objectiu d’aprofitar la diferència del tipus de canvi amb la divisa
triada respecte de l’euro, encara que si la
moneda única es devalua les quotes s’incrementen.
La Sala descarta que aquestes clàusules
hagin estat objecte de negociació individual i quedessin per això excloses de l’àmbit
d’aplicació de la directiva europea sobre
clàusules abusives; per contra, explica que
es tracta de clàusules que defineixen l’objecte principal del contracte, sobre “les quals
existeix un especial deure transparència”.
La seva falta de transparència ha generat
en els clients un greu desequilibri, “en contra de les exigències de la bona fe”, ja que,
en ignorar els greus riscos que comportava
la contractació del préstec, “no van poder
comparar l’oferta del préstec hipotecari
multidivisa amb les d’altres préstecs”, la
qual cosa va agreujar la seva situació econòmica i jurídica.
Les entitats financeres, prossegueix el
Suprem, han de facilitar als prestataris la
informació suficient perquè aquests comprenguin “no només el seu contingut formal i gramatical, sinó també el seu abast
concret”.
Per tot això, la Sala considera que les clàusules qüestionades no superen el control
de transparència, per la qual cosa declara
la nul·litat parcial del préstec i l’eliminació
de les referències a la denominació en divises, de manera que la hipoteca queda com
un préstec concedit i amortitzat en euros.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991

SEGURETAT EN EL MARC D'UNA CAMPANYA QUE S'APLICARÀ A TOT EL TERRITORI EUROPEU

La Policia Local intensificarà
els controls de velocitat
Durant tota la setmana, la Policia
Local de Granollers i de les Franqueses durà a terme controls sobre l'excés de velocitat dels vehicles als municipis i n'extremarà la
vigilància.
Els controls es realitzaran en el
marc d'una campanya que s'aplicarà al territori europeu, seguint les
directives sobre excés de velocitat
de la Unió Europea. Així, les policies locals se sumen a una nova campanya que a Catalunya coordina el
Servei Català de Trànsit.
Mossos alerta que la velocitat
excessiva o inadequada, a més de
ser una causa directa de sinistres
viaris, és un factor concurrent que
agreuja les conseqüències de lesivitat de les víctimes.

Dispositiu especial al Circuit

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han activat per aquest cap de
setmana un dispositiu especial de
trànsit i seguretat ciutadana amb
motiu de la celebració del Gran
Premi de Fórmula 1 al Circuit. i

URBANISME

t.p.

Formació per detectar documents falsos
GRANOLLERS. Una trentena de policies d'arreu de Catalunya –i dos de
Màlaga– han participat en un curs a Granollers per aprendre a detectar
documentació falsa. Fonts policials han explicat que els agents necessiten
formar-se contínuament en aquesta matèria perquè "el funcionament
dels documents varia en cada país, de manera que es fa difícil
comprovar-ne la veracitat". El curs ha tingut lloc a les dependències de
la Policia Local de Granollers durant dilluns i dimarts d'aquesta setmana.

MEDI AMBIENT L'ACTIVITAT DEL CONSORCI BESÒS TORDERA SORTIRÀ DE GRANOLLERS

La Bicicletada del Besòs es
farà el diumenge 27 de maig
Granollers acollia dimecres l’acte
de presentació de la 16a Bicicletada del Besòs que tindrà lloc diumenge 27 de maig organitzada pel
Consorci Besòs Tordera. La prova
s’iniciarà simultàniament a les
9.30 h des de Granollers (Parc Firal), Montornès (av. Llibertat) i Parets (Pavelló Joaquim Rodríguez).

Els ciclistes resseguiran els camins
fluvials dels rius Congost, Mogent
i Tenes, respectivament, fins a arribar al Besòs, per continuar fent
camí riu avall i fins a mar, al Parc
Fluvial del Besòs. Als punts d’incorporació de Montcada i Reixac i
Santa Coloma de Gramenet s’afegiran els darrers ciclistes d’aquesta

pedalada. Un any més, el Consorci,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Adrià, ha preparat
una festa final amb actuacions s, a
càrrec del grup de hip-hop Brodas
Junior. El Grup Ornitològic del Tenes (GOT) serà l’encarregat d’organitzat els tallers de caixes-niu.
Com a novetat, i amb motiu del
30è aniversari del consorci, tots els
participants gaudiran d’una botifarrada. Les inscripcions –gratuïtes– ja es poden formalitzar a www.
besos-tordera.cat.

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

Eurocatalana
rebaixa un 15%
el pressupost de
la plaça Pau Casals
GRANOLLERS. L'Ajuntament de
Granollers ha adjudicat el contracte d'obres de reurbanització
de la plaça Pau Casals a l'empresa
Eurocatalana Obres i Serveis SL,
per un import de 350.507,82 euros més 73.606,64 en concepte
d’IVA (21%). Per tant, el total és
de 424.114,46 euros, el qual representa una baixa del 15,08%
sobre el pressupost de licitació.
El termini d’execució de les obres
del projecte de reordenació i pavimentació de la plaça Pau Casals
s'ha establert en 5 mesos, per la
qual cosa els treballs han d'estar
enllestits abans de finals d'any.
L'obra, que pot començar de manera imminent, pretén transformar
l'espai en un carrer de plataforma
única sense desnivells, així com incloure-hi arbrat i parterres. L'accés
rodat quedarà restringit únicament
al veïnat i usuaris de la zona.

Obra al clavegueram a
l'altura de Can Suquet
LES FRANQUESES. Dilluns es tallarà

al carrer Unió a causa d'unes obres
que afectaran el tram del col·lector emplaçat entre els números
28 i 30, a l'alçada del torrent de
Can Suquet, i que es preveu que
durin unes tres setmanes. Tot i
així, les màquines ja s'hi començaran a instal·lar aquesta mateixa
setmana. Així, a partir de dilluns i
aproximadament fins a principis
de juny, el carrer es tallarà a l'altura de les obres, de manera que
quedarà dividit en dos trams que
no tindran sortida. S'habilitarà un
circuit alternatiu.

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

Dret de família i successions
Obligacions i contractes
Dret bancari
Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès.
Tel. 935 703 991 | Fax 935 939 849
Email: administracio@asemax.org
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EQUIPAMENTS AMB L'AMPLIACIÓ S'HAN INCORPORAT 11 EMPRESES NOVES I ARA N'HI HA UN TOTAL DE 20 AMB UNS 80 TREBALLADORS

En funcionament el nou espai del
Centre Audiovisual de Roca Umbert
L'equipament, projectat pel servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament, ha suposat una
inversió municipal de 697.055 euros i s'emmarca en la reconversió de l'antiga fàbrica
M.E.

sostre més baix. Així, a l'entrada de
l'espai hi ha la zona de serveis i office compartit que s'obre al vestíbul amb serveis comuns, amb dues
sales petites de reunions amb una
capacitat per unes 14 persones. Al
centre, hi ha un gran espai obert
amb les places de coworking i a
l'entorn hi ha les sis noves oficines
tancades, cinc de les quals estan
pensades per a cinc treballadors i
l'altra, per a una dotzena.

Interrelacions de passat i futur

ENCAVALLADES Els primers treballadors de l'ampliació s'hi instal·laven la setmana passada
GRANOLLERS. Avui, divendres, ha

obert les portes el nou espai per
a residències i viver d'empreses
fruit de l'ampliació del Centre Audiovisual de Roca Umbert, a la nau
de les encavallades. Amb la reforma de les naus B3 i B2 s'han incorporat 11 empreses noves vinculades a la indústria cultural creativa
i, amb aquestes, ja n'hi ha un total
de 20 amb 80 treballadors.
L'espai està dividit en mòduls,
coworkings, sales de reunió i de
formació comunes, i altres zones
que complementen l'oferta de serveis (magatzem, taller, locutori).
El Centre Audiovisual compta
amb residències per a empreses

consolidades que volen ampliar les
seves línies de producció i de negoci tot aprofitant els serveis oferts i
les sinergies amb la resta de residències, així com també d'un viver
per a empreses de nova creació i
joves talents que necessiten línies
de suport que els permetin afrontar els primers anys d'existència
en el mercat de treball.
De
moment,
l'espai
de
coworking no està ocupat al
100%, de manera que és obert a
nous emprenedors que vulguin
establir-s'hi.
La inversió per adequar el nou
espai, que suma 853 metres quadrats als 2.000 ja existents an-

teriorment, ha estat de 697.055
euros i el projecte d'obra ha estat
dissenyat pel servei d'Obres i Projectes de l'Ajuntament.

El projecte d'obres

Precisament, el cap del servei
d'Obres, Toni Corral, explicava que
el projecte –desenvolupat conjuntament per l'arquitecte municipal Marta Garcia i l'enginyer Joan
Bosch– va partir de la voluntat
que la nau B3, la de les emblemàtiques encavallades al sostre, "no
perdés aquesta imatge i la de
nau industrial, tot i incorporar
les necessitats del nou espai",
juntament amb la nau B2, amb un

La regidora de Processos Estratègics, Alba Barnusell, destacava
el viver d'empreses com a una
"oportunitat
d'interrelació
amb les empreses", una virtut
que també elogiava l'alcalde, Josep Mayoral, qui assegurava que
és "un lloc on sumar ha de ser
fàcil". En aquest sentit, recordava "el repte, iniciat el 2005, de
reconvertir 20.000 metres quadrats de l'antiga fàbrica" i com
ara acull professionals de les arts
plàstiques, dansa, circ, cultura
popular, biblioteca, música i arts
escèniques. "Tot això només pot
sumar", insistia.
De fet, una de les novetats al
Centre Audiovisual serà la programació un cop al trimestre d'una
jornada de networking per potenciar projectes conjunts entre els
treballadors del centre.
Finalment, Mayoral recordava
la història de Roca Umbert, on actualment treballen unes 200 persones, però n'hi han arribat a pas-

Més reformes

PENDENTS DE
LA URBANITZACIÓ
DELS CARRERS
Després de l'estrena d'aquesta reforma, el govern granollerí té en ment
iniciar un altre projecte a Roca Umbert,
concretament la urbanització dels
seus carrers i places. Tot i que encara
no hi ha calendari i no s'ha aprovat el
projecte definitiu per tirar endavant
aquest canvi de fisonomia exterior de
l'espai, Mayoral apuntava que podria
començar "els propers mesos". L’objectiu del consistori és fer obres als
carrers i places de l’interior de Roca
Umbert per tirar els murs del recinte i
obrir-lo al barri i a la ciutat.
Ara cal estudiar per quin sector
s'inicia la reforma dels carrers, per a
la qual l'Ajuntament ja té aprovada una
partida en el pressupost. La part que
presenta més complexitat és la de la
plaça del carrer Lluís Companys –que
actualment s'utilitza com a aparcament
per als treballadors de Roca Umbert–,
de manera que segurament serà la
darrera que es desenvoluparà.
D'altra banda, aquest any també es
preveu completar el projecte del Centre d'Arts del Moviment (CAM), que va
entrar en funcionament l'octubre de
2016. Actualment, el CAM consta d’una
sala condicionada de 236 metres quadrats, amb el terra de parquet, equipada amb miralls, linòleum, sonoritzada i amb llum natural que també pot
convertir-se en sala fosca. En la futura
segona fase d’obres, l'Ajuntament vol
condicionar dues sales més d'aquest
espai situat a sobre de la Nau B1.

sar unes 15.000. "No treballeu a
qualsevol lloc, sinó en un espai
amb molta història. Hi mirem el
futur, amb empreses creatives
i innovadores, però recordem
d'on venim", concloïa. i M.E.
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COMUNICACIÓ EL DIRECTOR DE LA TELEVISIÓ PÚBLICA CATALANA EXPLICA LES DIFICULTATS ARRAN DE LA MODIFICACIÓ DE L'IVA

ACORD AMB GRISS-UAB

Vicent Sanchis: "Si TV3 no rep
una aportació extraordinària,
no podrà tirar endavant"

El MAC dedicarà
especial atenció
als podcast
radiofònics

GRANOLLERS. El Museu de Granollers va acollir divendres la
presentació de la campanya Salvem TV3 de la mà del director de
la televisió pública catalana, Vicent Sanchis, qui va alertar dels
"mals" que la modificació de l'IVA
aprovada per l'Estat fa dos mesos
ocasiona a TV3, que ha de pagar
uns 20 milions d'euros d'aquest
impost de 2017. Segons Sanchis,
entre els "mals ja visibles" hi ha
el fet de no poder contractar programes, com és el cas, per exemple, de la final de la Copa del Rei
–uns 700.000 euros, que equivalen al cost d'un "programa seriós
de 12 capítols", deia–.
El director de TV3, però, sobretot
detallava els "mals invisibles, que
començaran a notar-se aquest
estiu". Segons Sanchis, hi ha sèries
que ja s'haurien d'estar produint
per poder-les continuar al setembre, que no s'estan fent, i posava
com exemple la del dilluns al ves-

M.E.

aixo s'ha d'aprovar al Consell de
Ministres i, per tant, ho intentarem, però no podrà ser".
Davant del convenciment que
"si passa un mes i TV3 no rep
una aportació extraordinària,
no podrà tirar endavant", Sanchis ha explicat altres alternatives
que ja s'estan articulant. D'una
banda, la televisió catalana ha
iniciat una campanya "d'adopció
de programes" per part d'empreses. "Segurament així podrem
pagar El Foraster, tot i que no
tindrem temps de tenir-lo pel
setembre", deia.

Netflix i un Verkami

SALVEM TV3 Vicenç Sanchis i Alba Travé van explicar la campanya al Museu
pre i programes com El Foraster.
A més, assegurava que, si res no
canvia, al setembre no es podrà
renovar ni Polònia ni Preguntes
Freqüents, entre d'altres, i alerta
també del mal que això produeix
a les productores.
Un cop exposades les conse-

qüències, Sanchis apuntava solucions, tot i que algunes pràcticament
descartables. En aquest sentit, explicava que en cas que hi hagi una
despesa sobrevinguda, com és el
cas de l'IVA, el govern de la Generalitat pot fer una aportació extraordinària per fer-hi front, "però

D'altra banda, Sanchis també explicava que fa un mes va mantenir
una reunió amb els responsables
de Netflix, que "ens van dir que
ens compraven totes les ficcions, i paguen bé". De fet, Merlí
està triomfant a l'Amèrica del Sud,
i Netflix ja ha comprat els drets de
Benvinguts a la família. Preveient
que aquests ingressos no seran
suficients, Sanchis ha animat a sumar-se a la campanya Salvem TV3,
que "aviat podria posar en marxa un Verkami, promogut per
gent que s'estima el seu país, la
llibertat i la seva televisió", deia,
acompanyat d'Alba Travé, fundadora de Salvem TV3. i M.ERAS

El Mercat Audiovisual de Catalunya i l' Observatori de la Ràdio a
Catalunya (GRISS-UAB) han sumat esforços per orientar una part
de la programació del MAC 2018
vers el món de la ràdio. Aquesta
col·laboració s'ha traduït en el
programa Podcast IN/OUT. Nous
territoris de l’àudio digital, centrat en el fenomen dels podcasts,
un nou motor de creixement per a
emissores i cadenes que pot contribuir a consolidar i ampliar les
seves audiències digitals.
El programa es concentrarà durant la segona jornada del MAC,
el dijous 7 de juny, i estarà conformat per ponències, un pitching
de podcasts i demostracions de
productes i serveis. A més, comptarà amb convidats catalans, de la
resta de l'Estat i també europeus.
L'objectiu és que el marc del MAC
pugui esdevenir un àmbit de trobada entre professionals d'aquest
sector. De fet, hi seran els broadcasters més importants del país.

L'ESPAI D'ART DE ROCA UMBERT INAUGURA AVUI, DIJOUS, EL TREBALL DEL GUANYADOR DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORT A LA CREACIÓ I DIFUSIÓ

L'artista Ignasi Prat analitza a 'Cibercràcia'
l'ús de les xarxes socials en la política
L'artista Ignasi Prat, guanyador
de la convocatòria de suport a
la creació, producció i difusió en
l’àmbit de les arts visuals i la imatge de Roca Umbert, inaugura avui,
dijous (20 h), a l'Espai d'Arts l'exposició Cibercràcia. Es tracta d'una

mostra que reflexiona sobre l'ús
dels polítics de les xarxes socials.
Per a l'autor, en el context d’Internet i de les xarxes socials a
l'Estat espanyol hi ha una doble
anomalia històrica: els polítics
s’incorporen al mitjà després d’ha-

ver estat ocupat per les classes populars i, a més, ho fan influenciats
per les formes de representació
popularitzades per la ciutadania.
Cibercràcia és un treball d’experimentació artística que consisteix en una prospecció als perfils

d’Instagram dels principals líders
polítics espanyols, amb l’objectiu
d’identificar-ne les estratègies de
construcció d’identitats visuals.
Ignasi Prat (Sant Esteve de Palautordera, 1981) és llicenciat en
Belles Arts per la UB, té un postgrau en fotografia creativa per
l’IDEP, és graduat superior en fotografia per l’Escola Groc. A partir
de motivacions polítiques i temes
del seu interès, proposa un dis-

curs políticoestètic que conjuga la
consciència de la teoria i el domini
de la pràctica fotogràfica.
L'horari de la mostra, que es
podrà veure fins al 10 de juny, és
de dijous, divendres i dissabte, de
18 a 20 h, i diumenge, d’11 a 13
h. Cibercràcia tindrà diverses actitats complementàries, com una
xerrada amb l'artista i el crític
d'art Luis Marzo el 23 de maig, i
un taller familiar el dia 26.
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CONSULTORI MÈDIC

MEMÒRIA LA FAMÍLIA SIGNA UN ACORD AMB L'AJUNTAMENT PER PROMOURE LA RECERCA I LA DIFUSIÓ CIENTÍFICA A LA TELA

L'Arxiu incorpora el fons d'Antoni Jonch
t.p.

GRANOLLERS. L'Ajuntament i la fa-

P.- Des de fa un parell de setmanes
sento xiulets a l’oïda; a què es pot
deure?
R.- Entenc que es refereix a acúfens
(percepció de sorolls sense que hi
hagi una força externa que ho justifiqui). Els acúfens són relativament
freqüents, solen estar provocats majoritàriament per problemes a l’oïda
–en molts casos units a disminució de
l’agudesa auditiva–, i en menor mesura poden tenir una causa de tipus
vascular, farmacològic, neurològic,
etc. En línies generals són benignes i
sovint milloren amb el temps. Tot i això
és convenient que ho consulti amb el
metge, ja que el tractament diferirà en
funció del que provoqui l’acufen.
P.- Què és la síndrome del túnel
carpià?
R.- Es tracta d’una neuropatia causada pel pinçament del nervi mitjà
en el seu pas pel canal del carp del
canell. Sol afectar els tres primers
dits de la mà (polze, índex, mig) i la
meitat de l’anular. Sol generar dolor,
formigueig, sensació de descàrrega
elèctrica i debilitat. En molts casos
empitjora a la nit i les persones afectades de vegades noten certa millora
sacsejant les mans. En tot cas és una
patologia benigna que es pot abordar
tant mèdicament com quirúrgica.
Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita
ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

mília d'Antoni Jonch, farmacèutic
i zoòleg granollerí que va dirigir el
Museu de Granollers entre 1945 i
1958 i el Zoo de Barcelona entre
1956 i el 1985, han signat un acord
de cessió del fons documental de
Jonch per un període de cinc anys
renovables a l'Arxiu Municipal de
Granollers.
El fons inclou 3 metres i mig de
documents textuals, unes 200 fotografies i cinc films, una quantitat
de material "que es pot anar complementant perquè es poden integrar nous documents al fons
amb el pas del temps", diu Miquel Jonch Sampere, fill del zoòleg.
La decisió de traspassar el fons
la van prendre els fills del zoòleg
–Miquel, Adela, Montserrat i Josefina– un any i mig enrere, quan
van adonar-se que el material es
començava a deteriorar. "Parlem
de documents que tenen entre
25 i 60 anys, i vam pensar que
calia preservar-los. Per això
vam contactar amb el Consorci
de Serveis Universitaris de Catalunya i amb l'Ajuntament, i vam

UNA VIDA DEDICADA
A LA CIÈNCIA I AL ZOO

ACORD Els fills d'Antoni Jonch han signat el conveni amb l'Arxiu
començar a digitalitzar tota la
documentació", ha explicat Miquel Jonch. A més d'incorporar-se
a l'Arxiu digital municipal, una part
de les fotografies, textos i films
també es podrà trobar a la Memòria Digital de Catalunya.
D'altra banda, l'Ajuntament i la
família d'Antoni Jonch també han
signat un conveni de col·laboració
de foment de la recerca i la difusió de les ciències. Aquest acord

estableix que el fons d'Antoni
Jonch Cooperació patrocinarà amb
10.000 euros durant tres anys –de
2018 a 2020– projectes del Museu
de la Tela com la dinamització de
la Biblioteca i Aula d'Estudi Antoni Jonch, la publicació d'un monogràfic sobre rèptils i amfibis del
Montseny l'any 2020, la promoció
del Dia de les Papallones i l'edició,
enguany, del tercer pòster de papallones de Catalunya. t. parera

LA TROBADA HA SERVIT PER COMENTAR LES NOVETATS DEL SERVEI DE PSICOLOGIA

REUNIÓ DE L'HOSPITAL
I ONCOVALLÈS
Dilluns, l'Hospital i Oncovallès van mantenir una trobada per coordinar-se en
què el centre hospitalari va explicar les
novetats del servei de psicologia, que
treballarà d'una manera més transversal.
També s'hi va tractar la tasca que Oncovallès fa a l'Hospital. A la trobada hi van
assistir les doctores Mònica Bota i Eva
Martín; el director de l'Hospital, Rafael
Lledó; i els responsables d'OncoVallès,
Carme Grau, Pere Cladellas i Petri Lavado.

ONCOVALLÈS

n Antoni Jonch i Cuspinera (Granollers,
1916-1992) va estudiar Farmàcia però,
mogut pel seu interès pel món animal,
ja als anys 50 va crear un petit zoològic
al jardí de casa. "Hi havia un espai ple
de rèptils i un altre amb una peixera,
a més dels monos, els cocodrils i les
aus", recorda la seva filla Adela. Durant
aquell temps també va dirigir el Museu
de Granollers. Amb l'objectiu de potenciar el món animal, l'any 1955 va crear
la societat Amigos del Zoo a Barcelona
i poc temps després es va postular per
ocupar la plaça de director del Zoològic de Barcelona. "Ell era l'únic dels
candidats que no formava part del
Movimiento, sinó que era republicà",
apunta Miquel Jonch. Va aconseguir
la plaça i durant més de 20 anys es va
dedicar a renovar el zoo de Barcelona.
L'any 1985 va tornar a assumir el càrrec
de director del Museu de Granollers,
etapa durant la qual també va ser cap
de l'Àrea de Ciències Naturals de la Tela.

L'Aula de Salut
tracta l'infant i el
seu comportament
Dimarts (18 h), el cicle de xerrades l'Aula de Salut, organitzat
per l'Ajuntament i l'ICS, abordarà
com gestionar els problemes de
comportament en la infància, tant
des de l'escola com des de l'àmbit
familiar. La sala d'actes de la biblioteca de Roca Umbert acollirà la
ponència que anirà a càrrec de la
mestra Carme Feixas i el psicopedagog Manel Gener.
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POLÍTICA EL DIPUTAT AL CONGRÉS FELIU GUILLAUMES PRESENTA LES AL·LEGACIONS A LA PROPOSTA

El PDeCAT "al·lucina" perquè
al pressupost de l'Estat no hi
ha partida per desdoblar la R3

El desdoblament de la R3 –prioritàriament entre Parets i la Garriga–, el soterrament de la línia al
seu pas per Granollers o la supressió del pas a nivell de les Franqueses són algunes de les 880 al·legacions que el Partit Demòcrata
(PDeCAT) ha presentat als pressupostos de l'Estat.
"Vam al·lucinar en veure que
no hi havia cap partida concreta
destinada al desdoblament de
la R3", explicava divendres Feliu
Guillaumes, diputat del PDeCAT
al Congrés, qui també demanava
solucions a l'estació de Granollers
Centre "perquè l'espai que hi ha
de mercaderies perilloses no té
nom".
Guillaumes va criticar el grau
d'execució dels pressupostos a
Catalunya, "que l'any passat va
ser del 56%. A Adif va ser del
50%, a Rodalies del 62%, en
ports del 35% i en agricultura
del 16%. És un tractament de
colònia", assegurava.
Presentades les al·legacions,
Guillaumes deia que "podem
fer-nos il·lusions fins a un cert
punt. Ara el PP ja no té majoria
absoluta i podem negociar amb
altres partits, però també és
cert que en èpoques anteriors
ens aprovaven esmenes tot i
votar en contra dels pressupostos. Aquest sentit comú ha
desaparegut", afirmava el diputat, qui també mantenia que "és
inversemblant que el PDeCAT
doni suport als pressupostos de
l'Estat".
La també diputada del PDeCAT

t.p.

A LA R3 El diputat Feliu Guillaumes a l'estació de Granollers Canovelles
al Congrés, Míriam Nogueras,
qualificava els pressupostos de
"presa de pèl" i els descrivia com
"els pressupostos de la vergo-

"Amb aquest pressupost
de la vergonya l'Estat
espanyol demostra que no
té projecte per a Catalunya"
nya, amb què l'Estat espanyol
demostra que no té projecte per
a Catalunya". Nogueras explicava
que "nosaltres sempre diem que
la independència és el nostre
projecte, però que n'esperem
d'altres. Aquests pressupostos
demostren que l'Estat ha deixat
passar una oportunitat per se-

duir els catalans i ha deixat clar
que les seves prioritats no passen per ajudar a desplegar Catalunya, tot i que el progrés del
nostre país és imparable i uns
pressupostos no el frenaran".
La diputada també criticava
que "Ciutadans no hagi presentat cap al·legació a la comarca.
Això hauria de fer obrir els ulls
de la gent i fer-los veure que és
un partit que té interès zero al
territori", assenyalava.
Per la seva banda, Àlex Sastre,
candidat del PDeCAT a l'alcaldia
de Granollers en les eleccions municipals de 2019, recordava que
"els pressupostos tenen estatus
de llei. Així doncs, l'Estat espanyol té un bon currículum en
l'incompliment de lleis", indicava. TXELL PARERA

HISENDA LES FRANQUESES TÉ UN ROMANENT DE 6,5 MILIONS

El superàvit de 2017
permetrà eixugar deute
LES FRANQUESES. El tancament

pressupostari de 2017 a les Franqueses deixa un romanent de
tresoreria positiu de 6.548.420
euros. Pel que fa al resultat pressupostari ajustat, l’exercici es tanca amb 4.031.523 euros, mentre
que el superàvit pressupostari és
de 2.090.324 euros.
D’aquest resultat es destinaran
aproximadament 1.600.000 euros
per a nova inversió sostenible i
gairebé 600.000 euros a amortització anticipada del deute.
La liquidació pressupostària de
l’exercici 2017 deixa l’endeutament
de l’Ajuntament en 10.494.486,09
euros. Aquesta xifra suposa que la
reducció del deute financer de les
Franqueses des que es va acollir al

pla de pagament a preveïdors arriba als 5.306.555 euros.
Fonts municipals asseguren
que la liquidació del pressupost
de l’any 2017 permet al municipi
mantenir l’estabilitat pressupostària, acomplir el pla d’ajust i la
regla de la despesa i contenir el
deute financer al voltant del 52%
–que la llei vigent, el text refós de
la Llei orgànica d'hisendes locals,
marca en el 110%–.
Un cop més, el consistori ha mostrat el seu desacord amb la legislació vigent sobre hisenda local, que
obliga les Franqueses a endeutar-se
durant aquest 2018 per poder fer
nova inversió tot i comptar, segons
s'apunta des de l'Ajuntament, amb
fons propis per fer-la. T.P.

Anar a la deixalleria té premi
El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental organitza, per
cinquè any consecutiu, el sorteig Anar a la deixalleria té premi. Del 7 al
31 de maig, totes les persones majors de 18 anys que facin ús d’aquestes
instal·lacions podran participar-hi –cada entrada a la deixalleria dóna
dret a una butlleta– i optar a dues entrades pel Gran Premi Monster
Energy de Catalunya de MotoGP 2018, i un val per valor de 100 euros a
bescanviar per compres a la llibreria La Gralla de Granollers.

Defuncions
Cardedeu
03/05 Miquel Rovira Noguera
91 anys
Granollers
28/04 Dolors Ontiveros Moratalla 70 anys
30/04 Luisa Castañón Jiménez 84 anys
30/04 José Miguel Galán Méndez 56 anys
01/05 Tesifón Gallego Martínez 102 anys
01/05 José España Rufián
68 anys
02/05 Assumpció Pruna Roig
66 anys
03/05 Antoni Badia Mas
90 anys
03/05 Manuel Carrasco Martínez 70 anys
05/05 Concepción Chuecos M. 84 anys

05/05 Julia Gallardo Sánchez
05/05 Francisca Perujo Nieblas
05/05 Dolores Méndez Cadenas
06/05 Pedro Abril Sánchez
06/05 Dolores Villanueva Roja
06/05 Neus Torras Torras
07/05 Felicidad Gascón Calvo
Sant Feliu de Codines
07/05 Neus Cot Marquès
Sta Eulàlia de Ronçana
02/05 Agustina Roca Vilageliu

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

97 anys
87 anys
87 anys
90 anys
88 anys
93 anys
109 anys
72 anys
93 anys
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POLÍTICA L'ACTUAL REGIDORA HA REBUT 121 VOTS DELS 123 EMESOS EN EL PROCÉS DE PRIMÀRIES IMPULSAT PER ERC

Núria Maynou posa l'accent en
una visió femenina i participativa
XAVIER SOLANAS

GRANOLLERS. Núria Maynou és
oficialment des de dissabte passat
la candidata d'ERC a l'Alcaldia de
Granollers per a properes les eleccions municipals. Va ser proclamada després d'obtenir 121 vots
dels 123 emesos –1 blanc i 1 nul–
en el procés de primàries obertes
a la ciutadania que va impulsar el
partit, i on no hi havia cap altre
candidat –a diferència de 2014, en
què Pep Mur va haver de disputar-se el lloc amb Mariona Serra–.
A l'acte de proclamació de la
candidata van participar-hi el que
fins ara era el cap de llista, Pep
Mur; l’alcaldessa de Sant Vicenç
dels Horts, Maite Aymerich; i el
diputat al Congrés Gabriel Rufián.
La jornada va ser de record per als
polítics presos i exiliats.
També es va voler posar èmfasi en les dones. Maite Aymerich
recordava que "sembla que ser
dona i alcaldessa és una anomalia al segle XXI". Va voler
remarcar que el fet de ser dona

CANDIDATA Núria Maynou, entre Gabriel Rufián i Chakir El Homrani, a l'acte de proclamació a l'Escola del Treball
aporta una mirada diferent a la
política municipal i ha recordat
que no són les mateixes oportunitats les que rep un home que
les que rep una dona. Aymerich

ERC VOL QUE EL PERSONAL MUNICIPAL
REBI FORMACIÓ EN VIOLÈNCIA MASCLISTA
n Després de la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Navarra sobre el
cas de La Manada, ERC-AG ha presentat una moció a l'Ajuntament a favor de la
defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. Al document, els
republicans reclamen que el consistori "manifesti el seu suport a les dones que
són víctimes d'agressions sexuals" i que el personal de l'Ajuntament rebi formació
en perspectiva de gènere i violència masclista. També demanen que s'elabori un
protocol "per a la prevenció i l'abordatge de situacions d'assetjament sexual
en espais d'oci i lleure". El grup també exigeix "la revisió del Codi Penal per
incorporar-hi la perspectiva de gènere" amb l'objectiu d'evitar, diuen, "les
interpretacions arbitràries basades en estereotips de gènere, que acaben
portant a sentències amb un clar biaix masclista".

Jubany & Associats
Assessors Immobiliaris

OPORT UNITAT

SOLAR EN VENDA
A Santa Agnès de Malanyanes
(la Roca del Vallès)
Ideal per a 7 cases unifamiliars
Preu a negociar

www.jubanyassociats.com · Tel.630 275 468

va parlar també de la proposta de
moció per declarar ajuntaments
feministes i va augurar que en un
futur Granollers també ho fes amb
l’alcaldia de Maynou.
El discurs de Núria Maynou
va anar en la mateixa línia; totes
dues remarcaven que cal una manera de fer més en xarxa. La candidata granollerina assegurava que
vol un treball en clau ‘‘feminista,
en xarxa i radicalment republicana, participativa, i garantint
i fomentant la igualtat per a
tothom’’. Com a demògrafa i geògrafa, Maynou va comentar que
li agradava estudiar les persones i
el territori, ja que ‘‘defineix com
ens relacionem i ens movem en
el nostre entorn’’. La candidata
creu que des de baix és des d’on
es fa el canvi i que Granollers en
necessita un. ‘‘Tenim una majo-

ria absoluta que no fomenta la
república. Hem de ser presents,
posar el que tinguem a l’abast i
construir una república més social, igualitària i amb respecte’’.
Seguint aquesta línia, el diputat
Gabriel Rufián va parlar més de
l’àmbit nacional i no tant del local.
Tot i així, Rufián va voler posar èmfasi en el fet que el canvi es fa des
de ciutats i pobles petits; ‘‘el municipalisme és la política real’’.
Rufián va parlar també de les dones i va acabar amb un ‘‘us volem
vives’’. Va demanar que el poble
estigués unit ara més que mai i que
sobretot no s’influenciés per les
"manades polítiques, judicials
i mediàtiques". Va acabar amb
la frase d’Ernesto Che Guevara:
"Sepan los nacidos y los que van a
nacer que nacimos para vencer y no
para ser vencidos". i N.LÁZARO

EDUCACIÓ

El Ministeri llista
el Cumella en els
presumptes casos
"d'adoctrinament"
L'Institut Antoni Cumella de Granollers és un dels 24 centres educatius que el Ministeri d'Educació
investiga arran de denúncies per
suposat "adoctrinament" a través
d'un aplicatiu d'Internet. La Crida
per Granollers-CUP ha denunciat
els "intents de descrèdit i manipulació malintencionada" i ha
reclamat, per mitjà d'una moció, al
consistori que doni suport jurídic i
econòmic al professorat investigat.
Fa uns dies van transcendir una
vuitantena de denúncies contra docents, fetes a través d’un aplicatiu
informàtic, apel·lant a presumptes
adoctrinaments ideològics. Aquest
mateix maig el Ministeri d'Educació ha enviat un requeriment en el
que ordena a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat actuar
contra 24 escoles i instituts i mana
exigir responsabilitats als mestres
i directors dels centres contra els
quals s’ha interposat acusació.
A l’Institut Antoni Cumella de
Granollers el requeriment respon
al fet que una única mare va denunciar “la convocatòria de vaga
contra l’ofensiva del pensament
franquista”, titllant aquesta convocatòria “d’adoctrinament polític
a menors”. La vaga estudiantil del
25 i 26 d’octubre va ser convocada
per diversos sindicats d’estudiants.

Proposta d'acord

Davant aquesta situació, la CUP
proposa que l'Ajuntament se solidaritzi amb les escoles i instituts i
amb el professorat que sigui perseguit per exercir la llibertat d’expressió i de càtedra, i que doni el suport
econòmic i jurídic necessari a l’Institut Antoni Cumella i al professorat
d’aquest institut investigat. i
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POLÍTICA L'EXDIPUTAT DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT AL PARLAMENT JOAN COSCUBIELA VA PRESENTAR DILLUNS A ROCA UMBERT EL LLIBRE 'EMPANTANADOS'

"Puigdemont vol configurar un moviment
independentista únic al seu voltant"
GRANOLLERS. Joan Coscubiela, ex-

diputat de Catalunya Sí que es Pot
al Parlament, va afirmar dilluns a
Granollers que "Puigdemont diu
que no vol eleccions, però els
seus fets no diuen el mateix. Té
molt pocs incentius per normalitzar la situació institucional i
molts per continuar el bloqueig
polític. Sembla que vulgui que
hi hagi eleccions, però que
sembli un accident", assegurava.
L'exdiputat va visitar la capital
del Vallès Oriental per presentar
el llibre Empantanados. Una alternativa federal al sóviet carlista,
i va insistir en què "malauradament continuem empantanegats". Tot i això, va afegir que
"no crec que s'arribi a l'opció
plantejada aquest cap de setmana a Berlín pel proper 14 de
maig. Crec que el president del
Parlament no vol incrementar
la gent destrossada pel procés,
i ell ja té una interlocutòria. No
crec que ho forcin", afirmava.

t.p.

Coscubiela també assegurava
que "per Puigdemont, l'estratègia i la improvisació són les mateixes coses" i assenyalava que
"pot tenir temptacions d'anar
a eleccions per treballar la configuració d'un moviment independentista únic al seu voltant,

"La independència
unilateral, 'low cost '
i exprés ha estat
una estafa política"
que ompli el buit del PDeCAT i
d'ERC i doni satisfacció espiritual a les classes mitjanes".
En aquest sentit, Coscubiela es
mostrava "preocupat" que es generi "frustració, perquè és un
caldo de cultiu per a tot tipus
de monstres", i afegia que "dir
que Espanya és irreformable
i que Europa és un conjunt de
pobles decadents pot dur a una

A ROCA UMBERT Coscubiela amb Marc Collado i Mireia Marín
deriva concreta si finalment
acaba sortint aquest moviment.
I serà un moviment que tindrà
poc a veure amb el Partit Nacionalista Escocès, més aviat amb
altres moviments", apuntava.
L'exdiputat afirmava que respecta els independentistes, "però
perdo el respecte quan entra el
joc el processisme. La indepen-

dència unilateral, low-cost i exprés ha estat una estafa política. L'única solució que hi havia,
i que jo vaig proposar, era que
el PDeCAT i ERC socialitzessin
els costos d'explicar-ho, que
sortissin junts Puigdemont i
Junqueras i diguessin 'ho hem
intentat, però no és possible'",
afirmava l'exdiputat.

Coscubiela també va explicar
que "el 26 d'octubre, fins a mig
matí, hi havia l'opció que el ple
del Senat per aprovar l'article
155 se celebrés el dilluns següent. Al nivell en què havien
arribat les coses no era possible una negociació entre el
govern català i l'espanyol i la
possibilitat de no aprovar el
155 mai no va estar sobre la
taula, però sí que sembla que hi
havia un acord per aprovar el
155 sense executar-se, perquè
l'article era com una línia de
crèdit", assegurava.
Finalment, l'exdiputat també
va qualificar d'"atemptat a la
democràcia" les sessions parlamentàries dels dies 6 i 7 de setembre, va criticar la llei de transitorietat jurídica –"perquè si
ningú l'hagués impugnat avui
tindríem una assemblea constituent que ningú tindria capacitat d'impugnar"– i va assegurar
que no va votar al referèndum de
l'1 d'octubre "perquè sabia que
l'aparença de legalitat de què
se l'havia dotat provocaria un
seguit d'actes en cascada que
ens durien a un carreró sense
sortida, com ha acabat passant". txell parera
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PARTICIPACIÓ AMB UNA VINTENA D'ENTITATS IMPLICADES

EDUCACIÓ EL PROJECTE ES POSARÀ EN MARXA EL PROPER CURS I HI PARTICIPARAN CINC CENTRES

Les 35es Jornades de
la Gent Gran inclouran
esports, teatre i música

Oncovallès premiarà treballs
de recerca sobre el càncer

GRANOLLERS. A partir de dilluns i

fins al 20 de maig se celebrarà la
35a edició de les Jornades Culturals de la Gent Gran a Granollers,
una proposta en què hi participaran una vintena d'entitats, residències i col·lectius.
Les jornades s'inauguraran dimecres a la Sala Tarafa (11 h),
quan es presentarà la mostra de
treballs manuals fets per les persones grans de diferents entitats,
que es podran visitar fins al dia 20
–als matins de 10 a 12.30 h i a les
tardes de 17 a 19 h–.
Durant tota la setmana hi ha prevista una quinzena d'activitats en
13 espais diferents, la primera de
les quals tindrà lloc dilluns i serà
un programa d'activitats intergeneracionals amb alumnat de l'escola Lledoner –a l'escola, a les 17
h– i amb infants del Centre Obert
–a la residència Can Mònich, a les
17.30 h–. L'endemà s'organitzarà
una sortida a Girona per visitar
l'exposició Temps de Flors –per
participar-hi cal inscriure's a l'Espai Actiu de la Gent Gran–.
Dimecres, la Sala Tarafa acollirà
un taller d'artesania amb Rosario
Elvira (17 h), mentre que dijous hi
ha prevista una trobada de grups
d'activitat física al parc Torras Villà (10 h) i una altra activitat per
exercitar la memòria a l'espai Ac-

tiu (17.30 h). Divendres 18 es podrà veure el musical Sons de vida
al Centre Geriàtric A. Montañá (11
h) i a la tarda la Sala Tarafa se celebrarà la trobada de corals amb
la participació de grups locals i de
la Garriga (17.30 h).
Les jornades culturals també
inclouran teatre. En concret, a la
Casa de Cultura Sant Francesc s'hi
representarà una obra del grup
Gregori –el dia 20 a les 18 h– i Les
Quatre Estacions, de Ressò –el 27
de maig, a les 18 h–.
Finalment, el dissabte 19 hi ha
prevista una passejada de 6 quilòmetres fins a Can Cabanyes que
sortirà de la plaça Joan Oliver de
Can Bassa (8.30 h), una matinal
que es farà a la mateixa plaça i una
trobada de puntaires, que tindrà
lloc a la plaça de la Corona a partir
de les 17 h.
Aquelles persones que vulguin
inscriure's en alguna activitat poden trucar a l'Espai Actiu de la
Gent Gran, al telèfon 93 879 16 59.

La dona, protagonista

Enguany s'ha volgut destacar el paper de la dona gran en la vida quotidiana i comunitària, de manera que
dones que participen habitualment
a les activitats de l'Espai Actiu de la
Gent Gran són les que apareixen al
cartell que anuncia les jornades. t.p.

www.ntgrup.es
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PRESENTACIÓ del projecte Beques Oncovallès Treballs de Recerca
GRANOLLERS. Els alumnes de cinc

centres educatius de Granollers
–Educem, Escola Pia, Institut Celestí Bellera, Escola Municipal del
Treball i Institut Carles Vallbona–
que el curs 2018-2019 facin treballs de recerca relacionats amb
el càncer podran aspirar a una de
les beques que oferirà Oncovallès

als millors projectes.
La dotació econòmica serà de
500 euros per a cadascun dels
quatre millors treballs de recerca i pretén ser "un al·licient per
fomentar la investigació en el
camp del càncer, perquè volem
que els alumnes premiats continuïn investigant en l'àmbit

de la salut", ha assegurat Carme
Grau, coordinadora d'Oncovallès.
Els diners estaran subvencionats
per Bankia.
L'alumnat que opti a la beca rebrà un seguiment tant del propi
tutor del seu centre com de personal especialitzat d'Oncovallès,
amb qui s'haurà d'entrevistar en
sis reunions. "Aquestes trobades seran amb pacients, psicooncòlegs i oncòlegs, i serviran
per concretar el projecte i ferne un seguiment fase per fase",
ha apuntat Petri Lavado, membre
de l'entitat. Un cop acabat el treball, el professorat i el comitè sanitari d'Oncovallès avaluaran tots
els projectes presentats i n'escolliran els quatre millors.
De moment, el projecte es posarà en marxa el curs vinent en forma de prova pilot, tot i que l'entitat ja ha anunciat que té intenció
d'ampliar-lo a tots els centres
educatius de la comarca. t.p.

CIUTADANIA LA 16a EDICIÓ VA DESAFIAR LA PLUJA PER COMPLETAR ELS 19 KM DE RECORREGUT

Més de 500 persones
a la Caminada Popular
de les Franqueses
Unes 550 persones van desafiar
diumenge el mal temps i van participar a la 16a edició de la Caminada
Popular de les Franqueses. Els 19
quilòmetres de circuit van passar
per paratges naturals com Mil Pins,
Marata, Corró d'Amunt i Llerona,
amb sortida i arribada a la Zona esportiva de Corró d'Avall. Coincidint
amb el Dia de la Mare, les dones participants van rebre un obsequi.

xavier solanas
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EDUCACIÓ ELS AUTORS SÓN JÚLIA MUR I ELOI CASANOVAS, DE L'ESCOLA MASSANA DE BARCELONA

LA COMUNITAT EDUCATIVA PRESENTARÀ PROPOSTES

Un treball sobre els Gegants
del Pi guanya el Premi Camí Ral

L'Escola Joan Camps de
Bellavista canvia el nom

t.p.

GRANOLLERS. Un treball d'inves-

tigació sobre els orígens dels dos
Gegants del Pi que existeixen –un
a Barcelona i l'altre a Caldes de
Montbui– ha estat el projecte guanyador de la 13a edició del Premi Camí Ral que atorga el Centre
d'Estudis de Granollers de l'Associació Cultural. És la primera vegada que el centre premia un treball de recerca de cultura popular,
que s'afegeix als altres projectes
d'història, economia o música
guardonats en edicions anteriors.
Ricard Caussa, membre de la
junta que escull l'estudi guanyador, ha destacat "l'originalitat del
projecte i el rigor amb què ha estat fet. És un treball interessant
de llegir i que permet aprendre
moltes coses", ha apuntat. El jurat,
format per Cinta Cantarell, Laura
Casanovas, Ricard Caussa, Jaume
Dantí, Joan Garriga, Josep Grau,
Jordi Planas, Ester Prat, Jordi Ruiz,
Francesc Sánchez, Diego Sola i Ar-

Alumnes d'ESO
'produeixen' el tràiler
de quatre llibres
Uns 150 alumnes de 1r i 2n d'ESO
de l'Escola Pia i els instituts Marta
Estrada, Celestí Bellera i Antoni
Cumella van presentar divendres a
la Nau B1 els tràilers sobre llibres
que han treballat a classe –Tu i jo,
Canelons freds, Les llàgrimes de
l'assassí i La meva germana viu sobre
la llar de foc– fruit del projecte
educatiu Booktràiler. "Ha estat
divertit; ens ha ajudat a treure la
creativitat", explicaven els alumnes.

PORTADA del projecte guardonat
nau Queralt, també ha valorat "la
diversitat de les fonts utilitzades
i l’excel·lent redacció i presentació del treball".
Un cop justificat el premi, la sorpresa ha arribat a l'hora d'obrir el
sobre per conèixer el nom de l'autor
ja que, per primera vegada, l'estudi
ha estat fet per dos alumnes. Això ha
obligat la junta a comprovar que la
coautoria no suposava cap impedi-

ment a l'hora de rebre el guardó,
com així ho ha confirmat Martí Pujadas, coordinador de l'Associació
Cultural. L'entrega del premi està
prevista durant la propera sessió
del Centre d'Estudis, que tindrà lloc
el 24 de maig al Museu (20 h). En
l'acte també es presentarà la nova
revista de ponències de l'últim any.
Enguany només cinc treballs de
recerca s'han presentat al certamen, la xifra més baixa de les 13
edicions. "Normalment rebem
entre 10 i 15 treballs", ha explicat
Caussa, qui ha indicat que "hem de
fer autocrítica i replantejar-nos
tant les bases del premi com la
relació amb els centres educatius i el professorat per evitar
que disminueixi la recerca als
instituts", ha afirmat.
A més del treball guanyador,
també s'han presentat projectes sobre geologia, energies renovables,
comerç local i l'impacte del Celestí
Bellera a Can Bassa. TXELL PARERA

LES FRANQUESES. L'Escola Bellavista-Joan Camps canviarà ben
aviat de nom. Durant aquest últim
trimestre, la comunitat educativa
presentarà propostes per substituir la denominació actual del
centre amb l'objectiu que l'alumnat se senti més identificat amb
el nou nom. El procés s'inicia després que el Consell Escolar ja hagi
aprovat la proposta.
El centre va néixer l'any 1970
sota el nom d'Escuela Nacional
de Bellavista. Aleshores comptava amb uns 300 alumnes, però a
finals d'aquella dècada l'escola ja
començava a quedar petita. Així,

doncs, després d'un període en
barracons, els alumnes sense escolaritzar es van traslladar a Corró d'Avall, a l'actual Escola Joan
Sanpera i antiga Joan Camps.
El centre actual es va construir
l'any 1995, però no va ser fins el
curs 2001-2002 que va acollir
alumnes de l'antiga Escuela Nacional de Bellavista i de l'Escola Joan
Camps. Així doncs, ja fa anys que no
queda cap grup classe que visqués
la fusió de les dues escoles que fins
ara ha donat nom al centre i, per
això, s'ha decidit buscar un nou
nom amb què els estudiants s'hi
puguin sentir més identificats. T.P.
toni torrillas

m.e.

Reunió de les vuit cooperatives escolars
Uns 200 estudiants de 5è i 6è de primària es van trobar dilluns a Roca
Umbert per explicar el procés de creació d'una cooperativa i intercanviar
experiències. L'alumnat estudia al Granullarius, Mestres Montaña, Salvador
Llobet i Lledoner, quatre centres que han participat a la trobada amb les
dues cooperatives que han creat aquest curs 2017-2018 –ECG i Creative
Class del Granullarius, The Winners.com i Imaginació Kids de l'escola
Mestres Montaña, SLAP i Eco Llobet del Salvador Llobet, i Horitzó i We are
magic de l'escola Lledoner–. El 24 de maig seran al mercat del dijous per
vendre els productes que han produït.
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PERSONATGES ÚNICS (II)

Per Santi Montagud

Tot poble, tota ciutat, té uns personatges molt seus, únics i que per ser
com són, per dir el que diuen o per fer el que fan, s’han convertit en
elements inseparables de la ciutat. Vull fer una sèrie d’entrevistes a
aquesta gent, persones triades per mi i que si em deixen i es deixen, els
farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix

Teresa
Llobet
La dona de l'agenda

“A Roca Umbert,
la burocràcia
devorava l'art”
És una dona que sempre s’ha mogut entre
els ambients culturals d’aquest país: teatre,
cinema, dansa, poesia, pintura, fotografia,
música, cant coral. Casa seva és terra de
músics i allà, sota d’un quadre magnífic
d’en Viaplana, s’han realitzat tot tipus de
reunions i de rituals clandestins, sempre
però, amb la cultura al damunt de la taula,
entre el vi, el cava, el dolç i el salat.
A diferència de la majoria de savis i com els
savis més savis, ella no acostuma a donar
lliçons a ningú, ni li agrada sortir a la foto;
opina, només opina, i tot sovint pregunta.
Sobre les preguntes de la Teresa mai saps
si les fa per què realment vol saber el que et
pregunta o si el què pretén és saber que en
penses tu d’un determinat tema.
Mestra de professió, ha estat i és l’ànima
de l’Associació Cultural (AC) del nostre estimat Granolleig; fa pocs anys va remenar les
cireres de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts,
però eren temps en què no hi havia ni per a
comprar fruita.
Em rep a casa seva i casa seva és casa
nostra, si és que hi ha... ja sabeu. Viu en una
casa on vivia un romà que un dia va deixar
el seu nom en una pedra que avui és al Museu. Viu en aquell carrer tan granollerí, tan
llarg i tan estret que va de sud a nord, dins
el ventre d’aquella serp que li van arrencar
la pell de llambordes inoblidables i la vestiren de festa.
Sempre em pregunta com estic i segons
la resposta que li dono es preocupa. Et mira
als ulls i té una agenda per animal de companyia, les seves agendes haurien d'entregar-se a l’hemeroteca Lluís Tintó i considerar-les patrimoni cultural de la comarca.
Aquesta ciutat hauria de tenir diferents
escultures (d’en Carles Vives) escampades
per les places: A les bruixes cremades per
l’Inquisició, al BM Granollers, a la pipa d’en
Ruera, a la guitarra d’en Pege, al fang d’en
Cumella, a la bicicleta d’en Vinaixa, a la ploma d’en Garrell, a l’agenda de la Teresa...

Seiem al jardí, ella encara fuma.
–Comencem, Teresa. Què ha significat
per a tu tornar a l’Associació Cultural?
–Doncs tornar-me a poder dedicar a la cultura des del vessant més educatiu, com a
mestra que sóc, crec en la gran responsabilitat educativa que té la cultura.
–Culturalment, com és Granollers?
–Granollers té una important producció
cultural, hi ha molta oferta i molta creativitat, potser sí que esperem massa el suport públic i hi ha una mancança de… diguem-ne, manifestacions poc conformistes.
Però, en els anys que fa (que ja són molts)
que em moc per municipis catalans, he vist
molta diferència amb les ciutats semblants
a la nostra o, fins i tot, amb ciutats que ens
doblen o tripliquen en habitants. Culturalment Granollers és potent i em refereixo a
tot tipus d’expressions artístiques.

A Granollers hi ha molta
creativitat però potser esperem
massa el suport públic, i hi ha
una mancança de … diguem-ne,
manifestacions poc conformistes

–Per què la cultura sovint és avorrida?
–No crec que sigui avorrida, hi ha molt per
triar, per exemple darrerament: Jazz, Savall,
Cyrano, Drexler... Tenim una Escola de Música fantàstica, els Amics de la Unió, la Big
Band, l’Orquestra de Cambra, el Cineclub
de l’Associació Cultural, Roca Umbert i dos
Museus i teatres… I, atenció, només som
60.000 habitants!
–L’altre dia llegia una frase de Jesús
Quintero (aquell Loco de la colina) que
deia: “Nunca como ahora la gente había
presumido de no haberse leído un puto

xavier solanas

libro en su jodida vida”.
–Sí, el gran problema és la poca il·lustració,
cal educar bé a nens i nenes, no es pot eliminar la part humanística, la part creativa
de l’educació, hi ha gent culta exiliada o a
la presó i molts dirigents analfabets. Em
preocupa la ignorància d’aquesta societat,
per això valoro i m’agrada tant la feina a
l’AC. Cultura i educació són dos ingredients
imprescindibles per lluitar contra la deshumanització de la nostra societat.
–Juguem. Jo et dic una paraula i tu respons gairebé sense pensar-hi:
–Teatre. –Pau Miró
–Música. –Beethoven
–Cinema. –Ken Loach
–Dansa. –Balcànica
–Literatura. –Cabré, premi llibreters
–Pintura. –Hopper
–Poesia –La poesia em costa… –A mi també.
–Què passa amb el nostre Museu? Sovint
i des de fa anys sembla que no funcioni.
–Anem a parar allà mateix; avui el saber no
és un valor. Tanmateix, cal dir que al Museu
s’han fet coses interessantíssimes, darrerament: Estopiñan, Cumella, els germans Castells... Fan una tasca educativa magnífica,
també a la Tela. De vegades les crítiques al
Museu són una rebolcada més amb tòpics i
sense analitzar gaire. Ens continuem comparant amb Sabadell, Terrassa, Barcelona...
però nosaltres no som ni volem ser tan
grans.
–He sentit moltes crítiques a la programació del Teatre Auditori...
–Tampoc hi estic d’acord, quan obro el llibret de la programació i veig coses que
m’agraden molt i d’altres que no m’interessen en absolut, penso: Teresa, anem bé.
–Com serà el futur de Roca Umbert?
–No sé ni el present. S’han d’anar fent coses permeables, del dret i de l’inrevés. No
es pot encotillar, no cal seguir una línia, cal
créixer dia a dia. Potser un dia s’haurà de
buidar per tornar a omplir. Quan jo era una

de les responsables de Roca Umbert em van
faltar diners per fer. A més, el llenguatge
administratiu em frenava la resposta a una
ciutadania que demanava rapidesa i ganes
de fer. La burocràcia devorava l’art.
–Tu ja formes part de la festa major de
Granollers.
–No sé si tant, la veritat és que jo continuo
passant-ho bé, m’agrada aquella rivalitat
sana entre les colles. Amb els anys m’he
anat adaptant i sempre he trobat el meu espai. Tot i així, a mitja setmana ja fugiria, a
partir de dijous hi ha massa gent, m’atabalo
i vull desaparèixer.

Quan obro el llibre de la
programació del Teatre Auditori
i veig coses que m'agraden molt
i altres que no m'interessen en
absolut penso que anem bé

–Què és per a tu, Castellar de n’Hug?
–Ui, touché, allò és un refugi, una escapada,
l’espai que em protegeix. Amb el pas dels
anys miro més endins que abans i allà, Santi, tot és més fàcil. També m’agrada convidar amics i gaudir-ho amb ells. La casa de
Castellar de n’Hug és tot un luxe.

I la deixo pensant i la deixo llegint, acompanyada de les seves músiques, del seu jardí,
entre parets plenes d’Uclés, de Viaplana,
d’Estopiñan, de Santafé, d’Agnès Ferrer, de
Quico Ventura, de Xavi Manyosa, de Benito...
I li dono les gràcies per ser com és i per fer
el que fa, li robo un petó i mentre camino
carrer de Corró amunt, em dic: si un dia em
moro, cosa força probable, m’agradaria que
fos ella qui organitzés el meu funeral. Anota-ho a l’agenda, estimada Teresa.
Uf, ja és fosc... i passa un gat.
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PROGRAMACIÓ MENSUAL

ACTIVITATS DESTACADES

22 DE MAIG 2018 (5 hores)

22 DE MAIG 2018

TALLER DE SELECCIÓ PER COMPETÈNCIES
HORARI: De 9.45 a 14 h (Durada: 4 h)
ADREÇAT A: Responsables d’empreses del Vallès Oriental propietaris/es,
directors/es i/o professionals de RRHH que porten a terme la selecció,
formació i/o gestió de l’equip humà de l’organització. Granollers Mercat
Objectiu del curs: Conèixer el Sistema de Gestió de l’Equip Humà per competències i les coordenades d’aplicació pràctica de la selecció per competències.

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

22 I 24 DE MAIG 2018

PRIMERS AUXILIS I SUPORT VITAL BÀSIC

HORARI: De 14 a 16.30 h (Durada: 5 h)
ADREÇAT A: Comerciants
Granollers Mercat
LLOC DE REALITZACIÓ: Creu Roja Granollers. C. Joan Prim, 38.
Activitat formativa adreçada a titulars d’establiments i treballadors del sector comerç
amb l’objectiu de proporcionar els coneixements, habilitats i actituds fonamentals,
que els permetin desenvolupar amb seguretat i eficàcia les tècniques de primers
auxilis en cas necessari.
LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

Ajuts municipals 2018

www.canmuntanyola.cat
Amb el suport de

De 9 a 14 h
TREBALLA EL TEU NETWORKING
PROFESSIONAL (BEN FET) I
ACONSEGUEIX CONTACTES EFECTIUS

Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

23 DE MAIG 2018 (2 hores)
De 10 a 12 h
REEMPRESA: UN MERCAT
D’OPORTUNITATS!

JORNADA DIRIGIDA A gestors,
advocats, economistes, associacions
de botiguers i tècnics municipals
Granollers Mercat

25 DE MAIG 2018 (6 hores)

De 9 a 15 h
COM CAPTAR LA PRIMERA CLIENTELA

Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

Oberta la convocatòria
Termini per presentar els ajuts: 31 d’octubre de 2018
Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat
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Classificats

per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987

La garantia per a empreses i candidats

Empresa líder en la distribució de maquinària ubicada
al Vallès Oriental, precisa:
ADMINISTRATIU/VA RECEPCIONISTA (Ref.1104-01)
Cerquem candidats en formació a nivell de FP II Administratiu, CFGS en Administració i finances o bé recent titulats
en Empresarials o ADE. S'incorporarà a una empresa líder
en el seu sector, per realitzar tasques d'administració general i recepció tant presencial com telefònica. Es valorarà
anglès a nivell mig , i bon nivell del paquet Office. S'ofereix
contracte inicial de 6 mesos amb possibilitat de passar a
indefinit. Salari negociable.
Empresa fabricante de maquinaria situada en los
alrededores de Granollers, del sector metalúrgico,
precisa incorporar un/a:
ELECTROMECANICO/a(Ref.1104-02)
Buscamos electrónico/a industrial para la realización de
instalaciones eléctricas y cuadros eléctricos en maquinaria industrial, con experiencia mínima de 3 años en tareas similares. Formación a nivel de FPII o CFGS o CFGM
en Electrónica y electromecánica. Con conocimientos en
programación para efectuar modificaciones en maquinaria o puestas en marcha. Persona con capacidad de
trabajar con autonomía y disponibilidad para desplazamientos en montajes al extranjero. Imprescindible conocimentos de inglés a nivel medio. Se ofrece contrato
directo con la empresa y puesto estable. Horario: jornada
completa de 8 a 13h. i de 15 a 18h. Se valorará residencia en
la zona del Vallès Oriental.

Consultoría de Seguridad alimentaria, ubicada en
Vallès Oriental, precisa:
RESPONSABLE DEPARTAMENTO TÉCNICO
(Ref.1104-03)
Buscamos un Responsable del Dpt. Técnico con sólidos conocimientos y experiencia en Seguridad alimentaria. Sus funciones serán: Dirección del depart.
técnico. Gestión de clientes, planificación/seguimiento, supervisión de documentación, delegación
de trabajos. Supervisión personal a cargo 2/3 técnicos, evaluación y contratación. Auditorías a clientes.
Redacción de informes en el sector restauración e
industrias alimentarias. Realización de prerrequisitos y APPCC. Interpretación de datos y muestras
analíticas. Formación a clientes y técnicos. Legislación alimentaria. Requisitos: Sólida formación y experiencia en Seguridad Alimentaria. Formación (Licenciatura en Ciencias y Tecnología de los alimentos
o bien formación universitaria a nivel científico con
especialización en Seguridad alimentaria a través
de Masters o Posgrados). Formación y/o experiencia
APPCC y normativa alimentaria. Se valorarán conocimientos y experiencia en PRL (Riesgos Laborales)
Dietética y Nutrición, IFS ISO, etc. Aptitudes: Persona
proactiva con capac. organizativas, emprendedora,
resolutiva. Se ofrece contrato directo y estable con
la empresa. Salario negociable en función de la valía
del candidato/a. Horario flexible.

Grupo industrial fabricante de soluciones
integrales para la manipulación,
automatización y dosificación de
productos en polvo, granulados y
líquidos, precisa:
MONTADOR Y PUESTA EN MARCHA
(ESP.ELÉCTRICA) (Ref.1104-05)
Serà su misión ejecutar y supervisar el montaje electro-pneumático de instalaciones
en casa del cliente y puesta en marcha de
la instalación. Coordinar los trabajos con el
responsable del montaje del cliente, marcar
prioridades y necesidades.
Empresa de caldereria especialitzada
en projectes d' instal.lacions industrials
precisa incorporar :
ENGINYER/A TÈCNIC/A MECÀNIC/A
PLANIFICACIÓ(Ref.1104-04)
Imprescindible formació a nivell d'Enginyeria Tècnica o Superior en àrea Industrial
mecànica. Bon nivell d'anglès. Domini de
les eines ofimàtiques. Coneixements de
programes específics de disseny. Valorem
coneixements de Delineació, Càlcul , coneixement de materials i experiència similar
en empreses metal.lúrgiques. S'incorporarà
al dpt. de planificació de la producció del
Taller, fent les tasques pròpies del departament. S'ofereix contracte directa amb
l'empresa i feina estable i amb continuitat.
Es valora residència a la zona del Vallès
Oriental. Imprescindible vehicle pròpi. Edat
ideal 23-30 anys .

SOP SELECCIÓ S.L. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

ALTRES
COMPRA / VENDA
COMPRAMOS libros,
juguetes, cómics,
cromos, antigüedades y arte religioso,
restos de pisos y
casas. Pago al momento. José Miguel.
679-736-491.
COMPRO cómics,
álbumes de fútbol,
Playmobil, Scalextric,
Geyperman,
Madel-man, muñecas, Tente, Rico,
Paya y antigüedades en general.
679-736-491.
IMMOBILIÀRIA
VENDA / LLOGUER
LOCAL EN VENTA.
FRANQUESES. Pº de
Andalucía. Sup. 150
m2.
162.000€pts.
(Ref. 323). EMINAD
Tel. 93 870 36 66.
FINCA EN VENTA
EN LA GARRIGA.
GRAN OPORTUNIDAD C-17. Sup. 75.000

MUJER RESPONSABLE
SE OFRECE PARA

EL CUIDADO DE

PERSONAS MAYORES
(INTERNA O EXTERNA)

Formada por bosque,
campos, labranza, torrente, jardines. Casa
de 1.316 m2 dividida
en sótano de 418 m2.
Planta Baja 303 m3. 1ª
Planta 313 m2 (42 m2
terrazas). 2ª Planta
138 m2. Invernadero.
Piscina 92 m2. Frontón.
Jardines. P. 700.000
€ (Ref.100). EMINA.

Más información al
tel. 93 870 36 66.

ALTRES
CONTACTES
CHICA PARTICULAR Y
FIESTERA. ME LLAMO
SUSI. Madurita, 50
años, gordita y cariñosa. 150 de pecho
natural, soy guapa, me
gustan los besos con
lengua, francés natural y hago todo tipo
de servicios. Llámame.
Tel. 698 233 361.

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES
SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

m2. Edif 1.000 m2. Finca llana a pie autovía.

L’APARADOR

DE LA SETMANA

PRIVAT
Carrer Francesc Layret, 16. Mataró. 659 23 62 22
http://privat-mataro-es.placestars.com/

Versions d’El último de la fila, AC/DC,
U2 i Bon Jovi, a Privat de Mataró
Cada dissabte, la discoteca Privat de Mataró organitza concerts de música en directe
a la seva sala del carrer Francesc Layret.
Aquesta setmana, la sala tremolarà al
ritme d’ El último tributo, una banda que
repassa la discografia d’El último de la fila
i dóna l’oportunitat als amants dels anys
vuitanta i noranta de reviure els temes
més emblemàtics del grup. El seu concert

començarà aquest dissabte, 12 de maig,
més enllà de la mitjanit (00.30 h).
El concert que tancarà les actuacions del
mes serà l’actuació del grup Big Mouthers,
una banda amb un repertori de versions
que inclou temes de Coldplay, AC/DC, Roxette, U2, Sopa de Cabra o Bon Jovi que
actuarà a Privat el dia 19, altra vegada, a
partir de les 00.30 h.
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Visita guiada i tast de productes de Palou

Curs per a emprenedors

Dimecres hi ha prevista una visita i tast de productes de Palou en el marc
del programa De l’hort a la biblioteca, un projecte que pretén apropar
els usuaris de les biblioteques als productes de proximitat. L'activitat
inclourà una explicació del projecte de dinamització de Palou i la visita a
les explotacions de Can Pep Julià, Can Ventosa i Formatgeria Caseus.

Can Muntanyola acull dimecres el curs Digital
Storytelling: Com vendre el teu projecte a través
de la teva història, una formació de set hores
adreçada a emprenedors (de 16 a 19.30 h).
L'activitat és gratuïta però cal inscripció prèvia.

OCUPACIÓ

EL PRIMER TRIMESTRE S'HAN SIGNAT 10.607 CONTRACTES A GRANOLLERS I 2.036 A LES FRANQUESES

LABORAL

L'atur cau a
l'abril tant a les
Franqueses com
a Granollers

Augmenten els contractes,
però la majoria són temporals

Assemblea de
CCOO a Can
Ribas a favor
de les pensions

Un restaurant únic
amb espais i ambients
diferents

Menús diaris · Sopars · i molt més...
Menjadors de grups
Especialitzats en peix
Mare de Déu de Núria, 22. Granollers
info@sanfranciscorestaurante.com
sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

Comença l'enderroc
per construir un
nou Aldi a la ronda
Fa uns dies han començat les
obres d'enderroc de l'edifici d'oficines inacabat de la ronda Sud,
entre el Camí Ral i el carrer Lluís
Companys, on hi ha prevista la
construcció d'un nou supermercat
de la cadena alemanya Aldi. També, a pocs metres, han començat
els treballs a l'antiga Terasaki, una
actuació prèvia per construir-hi
l'establiment Esclat, que serà dels
més grans de Catalunya.
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La taxa d'atur va caure el mes
d'abril fins al 12,03% a Granollers
–amb 3.627 persones aturades– i
fins a l'11,74% a les Franqueses
–amb 1.067 persones aturades–,
segons l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental. En tots
dos municipis la xifra s'ha reduit
en comparació amb el mes de
març –a Granollers hi ha hagut 58
persones aturades menys, mentre
que a les Franqueses han estat 31
veïns els que han trobat feina durant l'abril–.
La quantitat d'aturats també ha
disminuït en comparació amb el
mateix període d'ara fa un any. A
la capital vallesana s'ha reduït en
360 persones –un 9,03% menys– i
a les Franqueses ha caigut en 131
persones –un 10,93% menys–. La
reducció de la taxa d'atur en tots
dos municipis durant l'abril ha
estat més accentuada que la mitjana comarcal, que s'ha situat en
el -8,64%.
Al Vallès Oriental, s'han comptabilitat 22.143 persones aturades a
l'abril, i la taxa d'atur s'ha situat en
l'11,47%. La xifra s'ha reduït tant
en comparació amb el mes anterior –quan hi havia 445 persones
aturades més– com també en comparació amb el mateix període de
2017, quan es van registrar 2.095
persones més a l'atur.

Segons l'Observatori-Centre d'Estudis del Vallès Oriental, durant
els tres primers mesos de l'any
a Granollers s'han signat 10.607
contractes, un 13,9% més durant
el mateix període d'ara fa un any,
quan se'n van signar 1.297 menys.
A les Franqueses, el nombre de
contractes ha estat de 2.036, una
xifra que també s'ha incrementat en comparació amb el primer
trimestre de 2017 –en aquest cas
s'han signat 68 contractes més,
que representen un augment del
3,5% al municipi–.
Tot i les bones dades, la immensa majoria de contractes són
temporals. A les Franqueses ho
ha estat el 84,2%, mentre que a
Granollers gairebé 9 de cada 10
–en concret el 89,3%–. Així doncs,
9.173 contractes signats a Granollers entre els mesos de gener,
febrer i març han estat temporals,
mentre que 1.134 han estat indefinits –el 10,7%–. A les Franqueses
la situació és similar: s'han formalitzat 1.714 contractes temporals i

EVOLUCIÓ Gràfic amb la progressió dels contractes a la comarca des de 2007
322 indefinits –un 15,8%–.
Les xifres de tots dos municipis
segueixen la tendència de la comarca. En total, al Vallès Oriental
s'han signat 40.066 contractes
durant el primer trimestre de
l'any, 34.710 dels quals han estat
temporals –el 86,6%– i 5.356, in-

definits –el 13,4%–.
També ha augmentat el nombre
de contractes signats a la comarcac en comparació amb el mateix
període de l'any 2017: enguany
s'han signat 3.994 contractes més,
una xifra que suposa un increment de l'11,1%.

t.p.

LES FRANQUESES. El sindicat CCOO
celebrarà dimarts a Can Ribas (10
h) una assemblea de delegats en
defensa de les pensions i contra la
precaritat laboral.
Sota el lema Treball de qualitat,
pensions dignes: un dret, no un privilegi!, l'assemblea comptarà amb
la participació de Javier Pacheco,
secretari general de CCOO de Catalunya; Carlos Bravo, secretari
de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO Confederal;
Gonzalo Plata, secretari de CCOO
al Vallès Oriental; Xavier Hernández, secretari de l'àrea de Pensionistes i Jubilats de CCOO a la comarca i Irene Ortiz, coordinadora
d'Acció Jove de CCOO. La reunió
s'emmarca en una campanya que
ha impulsat el sindicat per defensar l'ocupació de qualitat i el sistema públic de pensions.
CCOO ja va reunir-se dilluns
al mateix espai de Can Ribas en
una assemblea de delegats que
va aplegar desenes de persones.
En aquest cas, la trobada va servir
per informar sobre la situació de
les negociacions del Conveni del
Metall de Barcelona.

La UGT assessorarà
empleats del Circuit

ENDERROC Una grua treballant a les oficines a mig fer de la ronda, dimecres

De dijous a dissabte, la UGT disposarà d'un estand al Circuit de
Barcelona-Catalunya a Montmeló
per informar les persones que treballaran durant el Gran Premi de
Fórmula 1. A l’estand hi haurà advocats que assessoraran els treballadors que ho necessitin, sobretot
els contractats temporalment.

CAMPANYA DE LA RENDA 2017
Declaració Renda a 30 €

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
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Actualitat
ENGINYERIA D'ELECTROMOBILITAT

QEV TECH renova com
a seu tecnològica i de
carreres de l'escuderia
Mahindra Racing del
campionat FIA Fórmula E
QEV Tecnologies, l'antiga Campos Racing TECH SL, situada al Polígon del Circuit de
Catalunya de Montmeló, és una de les empreses d'enginyeria en tecnologia d'electromobilitat punteres a escala mundial. Està especialitzada en el desenvolupament,
construcció i homologació de vehicles elèctrics per a tercers i també ofereix serveis
de control i manteniment d'infraestructures de recarrega elèctrica. Com a desenvolupador i constructor de cotxes fa tres anys que és partner tecnològic i de curses de
l'escuderia India Mahindra i aquest any acaba de firmar un acord per ampliar quatre
temporades més aquest partenariat.
Actualment, l'escuderia Mahindra ocupa la tercera posició del campionat del món de
Fórmula E, la primera sèrie mundial de carreres de motors 100% elèctrics.
Les instal·lacions de QEV TECH compten amb una nau d'uns 1.200 metres quadrats
d’oficina tècnica i uns 1.600 de taller, perfectament equipats, per al desenvolupament
de les seves activitats. Així, la firma abasta un ampli espectre d’activitats; des del
desenvolupament i muntatge de trens de potència elèctrics, paquets de bateries i
programes d’infraestructures de càrrega ràpida, fins el desenvolupament de vehicles elèctrics d’ alt rendiment.

Breus
ESMORZAR SOLIDARI
La Fira de l'Ascensió acollirà el
segon esmorzar solidari en
benefici de la Fundació Isidre
Esteve
L'espai de la Mostra Gastronòmica
de la Fira de l'Ascensió acollirà diumenge (10 h) el segon esmorzar de
forquilla solidari, un àpat que anirà
a benefici de la Fundació Isidre Esteve. Cada tiquet tindrà un cost de
20 euros i cal confirmar assistència
trucant al telèfon 93 870 65 69 o bé
enviant un correu a l'adreça info@

FÓRMULA 1 PER 10 €
gremihostaleriavallesoriental.com.
El pagament s'ha de fer via transferència al número de compte ES67
0182 1714 1302 0023 4130 indicant a
l'assumpte esmorzar i el nom de la
persona. La Fundació Isidre Esteve
té com a objectiu principal millorar
la qualitat de vida de les persones
amb discapacitat física o mobilitat
reduïda, sense oblidar la vinculació d'Esteve amb l’esport. Entre
les activitats, hi ha un projecte al
CAR Sant Cugat d’entrenaments
adaptats a persones amb alguna
discapacitat física, així com el coixí
intel·ligent.

Els vallesans podran veure la Fórmula 1 divendres per 10 euros
El Circuit de Barcelona-Catalunya
s'ha proposat acostar la Fórmula 1
a la comarca i llança una promoció
especial per a tots els vallesans tot
aprofitant les Festes de l’Ascensió.
L'acció posa a l’abast de tots els
veïns del Vallès Oriental poder viure
en directe la jornada del divendres
del Fórmula 1 Gran Premi d'Espanya
Emirates 2018, l'11 de maig, per només 10 euros. Durant aquesta jornada, el Circuit de Barcelona-Catalunya celebrarà les dues primeres
tandes d’entrenaments lliures de la
màxima categoria d’automobilisme,

la Fórmula 1, i de la Porsche Mobil 1
Supercup, a més dels entrenaments
lliures i qualificatius del FIA Formula 2
i de la GP3 Series.
L’entrada vinculada a aquesta promoció és per a la Tribuna E, però
com és habitual el divendres de Gran

Premi, els aficionats podran moure’s lliurement pel Circuit i veure
l’acció de la pista des de qualsevol de les tribunes del recinte, així
com també gaudir d’un programa
d’activitats i d’animació pensat
per a totes les edats.
Els tiquets associats a aquesta
promoció es podran adquirir a les
taquilles del Circuit de Barcelona-Catalunya el mateix divendres
11 de maig, mostrant un document
d’identitat (DNI o passaport), on
consti un dels municipis del Vallès
Oriental com a lloc de residència.
Les modalitats Júnior i Sènior, o
altres descomptes, no són acumulables a aquesta promoció; i
els menors de 12 anys podran accedir-hi gratuïtament.
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ESPECIAL INFORMATIU DE L'ACTUALITAT DE MOTOR A GRANOLLERS

Entrevista
Piedad Luque va néixer a Granollers fa 50
anys. Després de gairebé 20 anys treballant
a l'empresa Autoliv Kle –que tancava la seva
activitat a la planta del polígon Batzacs a inicis de l'any passat– va perdre la feina arran
del segon expedient de regulació d'ocupació
(ERO) d'extinció que es va viure a la fàbrica.
Ara, a través de la borsa de treball del programa Vallès Oriental Motor, ha trobat feina
en una altra empresa de productes d'automoció, Arcol SL, situada a la Roca del Vallès.

OCUPACIÓ

Piedad Luque:
“L'automoció va
patir molt, però
ara es veu una
remuntada”
Va treballar 20 anys a Autoliv Kle, que
va tancar el 2017, i actualment, a través
de la borsa de Vallès Oriental Motor,
està treballant a Arcol SL.

–Com vas viure l'acomiadament d'Autoliv?
–A mi em va tocar el segon ERO d'extinció
–abans ja n'hi havia hagut d'altres de reduccions de jornades–. En aquell moment em va
caure el món a sobre, perquè et trobes a punt
de fer 46 anys i amb por de no trobar feina.
Jo havia entrat a Autoliv el maig de 1994 i el
desembre de 2013 m'acomiadaven. Sempre
havia pensat que em jubilaria allà; no creia
que una multinacional com aquella tancaria.
–I llavors, com afrontes la cerca de feina?
–Com que jo no tinc més estudis que l'EGB
i et trobaves que, com a mínim, et demanaven l'ESO –que no és equivalent–, vaig proposar-me començar a estudiar. Primer vam
fer un curs a la mateixa Autoliv –dos cops a
la setmana– per aprendre a fer currículums i
com enfrontar-nos a una entrevista. Al principi sobretot em movia per ETT, i després vaig
conèixer el programa Vallès Oriental Motor.
–I com vas conèixer aquest programa de
l'Ajuntament de Granollers?

–Va ser a través d'una amiga, la Maite, que
treballa a Can Muntanyola, i m'ho va comentar.
Em va animar a passar-hi i vaig anar-hi. Allà
ja vam quedar un dia per fer una entrevista
amb la Mireia –una de les responsables del
programa–, i després ella va proposar-me
en contacte amb empreses del sector de
l'automoció. Ens va programar una entrevista
grupal per a una empresa i ens va fer arribar
correus de totes les ofertes que arribaven a
la borsa.
–Va ser ràpid trobar feina?
–Sí, jo en aquests quatre anys no he parat de
treballar, però per mitjà d'ETT. Però la darrera
feina me la van oferir a través de la borsa de
Vallès Oriental Motor.
–I ara fa unes setmanes ets a Arcol SL. La feina és semblant a la d'Autoliv?
–A Autoliv fèiem cinturons de seguretat de
cotxes i jo estava a l'apartat de sivelles, fent
muntatge. A Arcol també faig muntatge, però
és més manual. Hi fem cortines d'autobusos.
–Et sembla un sector d'oportunitats, el de
l'automoció?
–Sí, tot i que la crisi hi va fer molt mal. Però
ara es veu una remuntada i torna a haver-hi
feina.
–I què et sembla Granollers també és motor?
–Està molt bé potenciar el sector. El programa Vallès Oriental Motor ajuda a trobar feina
i, si tinguéssim la sort de poder ser contractats directament per l'empresa i no per ETT,
encara molt millor. Vallès Oriental Motor funciona molt bé; he rebut moltes ofertes.

La foto
OPERARIS TREBALLANT
EN LA TRIBUNA DEL
CIRCUIT DE BELLULLA
Foto realitzada amb motiu de la
cursa de motociclisme puntuable
per al campionat europeu.
A primer terme, part del pelouse.

Agenda
CALENDARI OFICIAL
GRANOLLERS TAMBÉ ÉS MOTOR
» 10 A 13 MAIG. Fira de
l'Ascensió. De 10.30 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h.
Cotxets a pedals. Activitat per
a nens de 4 a 12 anys, que
conduiran cotxes monoplaça a
pedals en un circuit amb cons.
» 10 A 13 MAIG. Fira de
l'Ascensió. De 10.30 a 13.30 h
i de 17 a 20.30 h.
Exposició de cotxes de carreres,
amb vehicles de diferents
modalitats de competició o
custom.
» 13 DE MAIG. Fira de l'Ascensió.
10 h
Segon Esmorzar de Forquilla
Solidari. Els beneficis d'aquest
esmorzar s'entregaran a la
Fundació Isidre Esteve, que
treballa a favor de les persones
amb mobilitat reduïda i que és
també el beneficiari de l'acció
Solidaris 365, iniciada l'octubre
de l'any passat (es destina 1
euro de cada ampolla de vi
solidari venuda als restaurants
participans i compta amb
el suport d'Enate).
» DE MAIG A JUNY. Ruta d'hotels
Granollers
L'Associació d'Hotels del Vallès
Oriental proposa una ruta per
quatre hotels de la ciutat on es
podrà prendre un platillo i una
canya o copa de vi per 5 euros. Hi
participen l'Hotel Augusta (amb
un dou de minihamburgueses),
l'ApartHotel Atenea (amb
llagostins cruixents amb farcellet
d'espàrrecs i salsa americana),
l'Hotel Granollers (amb pop a la
planxa amb patata i salsa verda)
i l'Hotel Ciutat (amb una focaccia
amb sardina fumada, tomàquet
cherry i olives calamata).
A més, els establiments de Gran
Centre ofereixen butlletes als
seus clients que podran omplir i
participar en el sorteig d'entrades dobles per al Gran Premi
de Fórmula 1, que se celebrarà
al Circuit de aquest cap de setmana. També se sortejaran entrades dobles per al Gran Premi
Monster Energy de Moto GP, que
tindrà lloc del 15 al 17 de juny.
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ESPORTS

Plata per a Gallardo i Amaya a l'absolut estatal

Nou medalles per al Taekwondo

Els volantistes de l'Associació Granollers Esportiva, Marc Gallardo i
Bernat Amaya –que competeix per primer any en aquesta categoria–,
es van penjar la medalla de plata en el Campionat d'Espanya Absolut
que es va disputar a Oviedo el cap de setmana. D'aquesta manera,
Gallardo va millorar el bronze que va obtenir l'any passat.

L'equip del Club Taekwondo Granollers va
guanyar nou medalles –cinc ors, dues plates
i dos bronzes– en el Campionat de Promoció
Júnior i el de Catalunya Absolut que
es va disputar diumenge a la Mar Bella.

Activitats paral·leles

MOTOR | Fórmula 1 DE DIVENDRES A DIUMENGE, EL TRAÇAT VALLESÀ VIURÀ LA MILLOR COMPETICIÓ DE MONOPLAÇA

Tot a punt al Circuit per acollir
el Gran Premi de Fórmula 1

La sessió
de signatures
canvia de
format i lloc

Serà la 28a vegada que es disputarà al Circuit de Barcelona-Catalunya una de les
proves del mundial de F1. Enguany, serà la primera cursa europea del campionat
Els monoplaça ja escalfen motors
per al Fórmula 1 Gran Premi d'Espanya Emirates 2018 que se celebrarà de divendres a diumenge al
Circuit de Barcelona-Catalunya.
Enguany, la prova arribarà a la
28a edició al traçat vallesà i, en la
presentació de l’acte, l’alcalde de
Montmeló, Antoni Guil, va assegurar que “tornar a tenir aquí la
F1 és una fita molt important"
i va agrair la "implicació de tot
el territori per tal de donar suport a una instal·lació que s’ha
de conservar". La presentació va
estar presidida pel secretari general d’Empresa i Coneixement, Pau
Villòria; el president del Circuit de
Barcelona-Catalunya, Vicenç Aguilera; i el president i director executiu de Fórmula 1, Chase Carey.
També van asistir-hi el president
del RACC, Josep Mateu; i el pilot
provador de Ferrari Marc Gené.
Aguilera va recordar que en
aquesta 28a cursa al Circuit hi
haurà una novetat, l’estrena oficial del nou asfalt a la Fórmula 1. I
Gené va donar motius perquè els
aficionats passin pel Gran Premi.
“El Circuit de Barcelona-Catalunya és un circuit tècnic, amb
revolts ràpids i lents, rectes
llargues… Un mix molt difícil de
trobar avui en dia, al qual se li
ha de sumar el bon clima. Com
que és la primera cursa europea, els grans equips introdueixen moltes millores que es van
desenvolupant posteriorment
al llarg de la temporada. També és un dels llocs on els pilots
han rodat més, especialment
després de celebrar els tests
de pretemporada, i, per tant, és
molt conegut i valorat”.
Durant divendres –de 10 h a
11.30 h i de 14 h a 15.30 h-, es disputaran les dues primeres tandes
d’entrenaments lliures. Dissate al
matí –d’11 h a 12 h- serà el torn
de la tercera tanda, i, a la tarda,
la classificació per a la graella de
sortida –de 14 a 15 h–. Diumenge,

circuit

GAS A FONS A partir de divendres, els motors dels monoplaça de la F1 tornaran a rugir al traçat vallesà
a les 14.10 h el semàfor es posarà
verd i els pilots es jugaran el podi
durant més de 300 quilòmetres en
les 66 voltes que hauran de fer al
circuit.

Entrades a 10 euros

El Circuit de Barcelona-Catalunya
s'ha proposat acostar la Fórmula 1
a la comarca i ha llençat una promoció especial per a tots els vallesans tot aprofitant les Festes de
l’Ascensió. L'acció posa a l’abast de
tots els veïns del Vallès Oriental
poder viure en directe la jornada
de divendres per només 10 euros.
L’entrada vinculada a aquesta promoció és per a la Tribuna E, però
com és habitual, el divendres de
Gran Premi, els aficionats podran
moure’s lliurement pel Circuit i
veure l’acció de la pista des de
qualsevol de les tribunes del recinte, així com també gaudir d’un
programa d’activitats i d’animació
pensat per a totes les edats.
Els tiquets associats a aquesta
promoció es podran adquirir a les
taquilles del Circuit de Barcelona-Catalunya el mateix divendres,
mostrant un document d’identitat

–DNI o passaport–, on consti un
dels municipis del Vallès Oriental
com a lloc de residència.
La resta d'assistents, o els vallesans que vulguin veure els tres
dies de competició, poden comprar entrades de pelouse d’un sol
dia, per diumenge, a 99 euros, o
entrades de tres dies a partir de
130 euros. El Gran Premi també es

pot viure en companyia amb el Family Ticket i el Pack Friends, amb
els quals es pot arribar a estalviar un 50%. “Un espectacle amb
molts al·licients, amb opcions
a preus assequibles, que faran
que tothom pugui venir i passar-s’ho d’allò més bé durant la
competició", deia Vicenç Aguilera
durant la presentació.

No hi ha pressa per renovar

El Circuit de Barcelona-Catalunya no té "pressa
escènica" per negociar el nou contracte de la
Fórmula 1 a la instal·lació. Així ho ha assegurat en una
entrevista a l'ACN el seu president, Vicenç Aguilera,
qui ha recordat que el contracte actual finalitza l'any
2019. Aguilera reconeix que el més "lògic" seria que
ara es comencés a parlar amb el Govern, però indica
que a causa de l'actual escenari polític encara no
ha estat possible abordar la renovació. "La situació
del Govern no ajuda, però tampoc no estem en un
moment de crisi i pressa escènica tremenda", ha
subratllat, i confia que les properes setmanes es formi
un nou executiu. El Circuit va reduir les pèrdues un
30% l'any 2017, fins als 7,5 milions d’euros. Segons
Aguilera s'ha dissenyat un pla estratègic per al
període 2017-2019 que segueix aquesta direcció.

Avui dijous, a partir de les 16 h, començarà l'acció al Circuit amb l’esperada signatura d’autògrafs, que
aquesta edició presenta un nou
format molt més tranquil i ordenat. Fins ara, els aficionats es podien acostar als pilots del Campionat
del Món durant el Pit Walk, que
també se celebrarà aquesta tarda,
però l'organització ha escollit una
nova ubicació de la Fan Zone, situada darrere de la Tribuna Principal
del Circuit de Barcelona-Catalunya, per on passaran tots els pilots
i els equips proporcionaran fotos,
postals i altres productes per tal
que els aficionats puguin tenir un
obsequi signat. Com també és habitual, durant Pit Walk els fans que
vulguin podran veure els boxs i els
monoplaça abans de posar-se en
marxa. Amb tot, l'organització vol
donar "més proximitat, més diversió i més emoció" en conèixer
els pilots.

Animació per
a tota la família
durant el GP
El Circuit vol centrar el focus del
Gran Premi de F1 en l’aficionat,
per aquest motiu, més de 1.000
persones –com batucaires, gegants, castellers o grallers– animaran els espectadors. En aquest
sentit, també hi haurà un espai
pensat per a tota la família, el
Family Village, situat a l’antic heliport i la zona del bosquet. Disposarà d’animació i d’activitats
durant tot el cap de setmana –de
10 h a 17 h– i per a totes les edats:
una zona chill out, foodtrucks i
música en directe pels més grans,
amb dj que ambientaran la jornada, i una zona kids amb pallassos,
manualitats, piscina de boles i un
concert de la mítica sèrie infantil
Fraggle Rock per als més petits.
També hi haurà un pòdium amb
photocall, inflables, cotxes d’slot,
jocs o maquilladors.
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FENT CAMÍ A LA NATURA
www.campbase.es | C. de la Bassa , 15. Parets del Vallès | Tel. 935 621 225

Ascensió al Tossal
de Rus (2.668 m)
Per Juan Carlos Borrego

FITXA TÈCNICA
SITUACIÓ: Vall Fosca

Cal arribar a la Pobla de Segur i
conduir cap a Senterada i Cabdella

PUNT DE SORTIDA I ACCÈS:

Plaça de Cabdella (Cabdella)
ALÇADA MÍNIMA I MÀXIMA:

1.409 m – 2.668 m

DIFICULTAT: Mitjana-Alta
DURADA DE LA SORTIDA:

7 h 15 min

ARTICLE PATROCINAT PER

Som a Cabdella. Aparquem a una mena de plaça
amb barana i fanals. Al capdamunt de la plaça trobem una font, al costat de la qual hi neix un carrer
costerut. L’agafem triscant per un empedrat nou.
Pugem a una segona font urbana, a tocar d’una fita.
Girem a mà esquerra i sortim del poble per un camí
empedrat, murat i amb avellaners que fan un bosc
de galeria. Seguim l’estela d’unes marques grogues, sempre en ascens, mentre sentim la fressa
del riu de Riqüerna, que discorre per sota nostre.
Deixarem enrere un típic tancat ramader, de filferro, que serveix per què les vaques no baixin. Cal
obrir-lo i tancar-la després de passar. El paisatge canvia: el bosc queda enrere i dóna pas a antics
conreus margenats, ara reconvertits en pastures.
La presència antròpica es redueix a l’empedrat del
camí, tossut en la pujada.
Arribem al Pontet de Rus, de fusta, rere el qual trobem un magnífic salt. Al cap de poc arribem a la
Pletiu de Rus, una cruïlla de camins entre dues valls.

Ens hem de trobar amb una fita: a la dreta ens indica el refugi Colomina i l’estany Gento. A l’esquerra el nostre objectiu. Atenció: no hi ha camí, però
aixecant el cap descobrirem una segona fita a 150
metres. Ens hi acostem per situar-nos sobre el camí
marcat del GR 11-20. Llavors trenquem cap a ponent (esquerra) tot remuntant la bonica vall de Rus,
una antiga llengua glacial encaixada entre turons
escarpats.
Passem la Font de Rus, una surgència que brolla
des de terra. Regalima pels prats mentre nosaltres
pugem per creuar el barranc de la Coma del Port.
A la base de l’ascensió al Port Rus el camí dibuixa
zetes. Aviat arribem a aquesta collada amb vistes
sobre el barranc del Port de Rus i la Maladeta. Mirem a mà esquerra i descobrim un senderó que puja
cap al sud. L’agafem per assolir el Tossal de Rus. Les
vistes són magnífiques: la vall de Llevata, Sant Gervàs i el tall de Mont-rebei. En acabat tornem per la
mateixa ruta a Cabdella.
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FUTBOL | Tercera Catalana L'EQUIP REP DIUMENGE EL SANTBOIÀ I JA NO HA DE TÉMER PER PREDRE LA CATEGORIA

L'EC s'ha salvat

RUGBI | Primera Catalana
ecg

ec granollers

Els Spartans no van poder arrodonir la temporada i van
caure contra el Torroella Senglars per un ajustat 19 a 26 en
la final de la Primera Catalana.
"Hi havia més de 1.000 espectadors, vam plantar cara
a un equipàs i ho vam tenir a
tocar, però el Torroella és un
just campió. La gent està molt
motivada i l'any que ve volem
anar a totes", diu David Guri,
vicepresident del club. "És una
temporada de 9,5". o.font

Conrad Garcia, coordinador de futbol 7
ALEGRIA L'EC celebra al vestidor la permanència a Tercera

EC GRANOLLERS - FC SANTBOIÀ
Diumenge, 13 12 h Granollers
L'EC Granolers va aconseguir
mantenir matemàticament la categoria –el Palamós va perdre al
Prat– gràcies a un gol de Samu
Obeng al minut 85 que va posar el

0 a 1 al camp de la UE Figueres. Els
nois que entrena José Solivelles
hauran d'esperar els descensos
compensats per certificar la permanència, però tot sembla indicar
que l'EC continuarà un any més a
Tercera Divisió. Diumenge afrontarà el darrer partit de lliga amb
la feina feta i sense opcions de
pujar ni baixar cap posició, ja que
els equips més propers estan a sis
punts. Després serà el moment de

L'EC Granollers ha fet oficial la incorporació de Conrad Garcia com a nou
coordinador de futbol 7. És la tercera alta que fa l'empresa Nama Sports,
qui actualment porta la gestió del club. Garcia, s’incorporarà a l’entitat
vallesana a partir del 1 de juny. Prové del CE Sabadell, on ha estat el
responsable de la coordinació i metodologia de Futbol 7.
començar una nova etapa i preparar la temporada vinent de la mà
de la nova gestió.

UE FIGUERES
EC GRANOLLERS

Els Spartans perden
la final de la lliga

NATACIÓ ARTÍSTICA

0
1

Tres medalles per
al CN les Franqueses
a l'Open de Tòquio
cnf

BTT | L'EDICIÓ LA VA ORGANITZAR L'INSTITUT LAURO
institut lauro

MUNTANYISME | ES PROJECTARAN QUATRE FILMS DE MUNTANYA

Kilian Jornet inaugura
la Primaveral de Cinema
Avui dijous comença la 18a edició
del Cinema Primaveral de Muntanya organitzat per l'Agrupació
Excursionista de Granollers en
col·laboració amb l'Associació
Cultural. Es tracta de quatre pel·
lícules basades en la muntanya i
la natura que es projectaran a les
20.30 h avui i els propers tres dijous al Centre Cultural La Caixa a
Granollers. L'entrada és gratuïta
tant pels socis de l'Associació Cultural com per als de l'Agrupació
Excursionista i costa 3 euros per
a la resta d'assistents.
Enguany engegarà el cinema de
muntanya amb Kilian Jornet. Es
projectarà la segona pel·lícula del
seu projecte Summits of my life,
Déjame vivir. Seguiran altres pel·

MERITXELL MAS I PAU RIBES

kilian jornet

Més de 300 atletes al Raid Intercicles
Tretze instituts d'arreu de Catalunya i 126 equips van participar al 7è Raid
Intercicles que enguany va organitzar l’Institut Lauro de les Franqueses
-una competició esportiva itinerant d'orientació i aventura-. Els més
de 300 participants van haver de superar dues jornades de competició en
BTT però també van gaudir d'un cap de setmana de companyonia.
KILIAN JORNET
lícules guardonades en diferents
categories que han tingut molt
bona acollida arreu, com són The
Eyes of God, Déssine-moi un chamois i Dhuaulagiri.

HANDBOL | Divisió d'Honor L'OBJECTIU ÉS PUJAR UNA PLAÇA

El BMG afronta la recta final
El Fraikin va guanyar, dimarts al vespre, el Zamora per 25 a 31. Amb
aquest resultat, els d'Antonio Rama continuen la lluita particular amb
l'Ademar de Lleó i el BM Logroño per la segona plaça de la classificació
a falta de dos partits per acabar la competició –Benidorm, dissabte, i
Guadalajara–. Per la seva banda, el KH-7 vol conquerir la setena posició
que està a tan sols un punt. El proper partit enfrontarà les granollerines
contra les noies del Màlaga, que són sisenes –a domicili dissabte–.

Els sincronistes del Club Natació les Franqueses Meritxell
Mas i Pau Ribes van aconseguir
una medalla de plata en equip
tècnic i dues medalles de bronze en duet mixt tècnic i lliure al
Japan Open de Tòquio que es va
celebrar a finals d'abril.
Els nedadors artístics –que
van competir per a la selecció
espanyola– s'estan preparant
per el Campionat d’Europa que
se celebrarà a Glasgow –Escòcia– el proper mes d’agost.
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CULTURA

Agevo projecta el documental 'L'home orquestra'

Any Europeu del Patrimoni

Dimarts (18.30 h), l'habitual sessió d'Agevo al Museu de Granollers es
dedicarà al documental L'home orquestra. L'aventura dels músics catalans a
Amèrica, un reportatge sobre el músic Jesús Peyrón, a càrrec dels vallesans
Àlex Gómez-Font i Carles Riobó. L'acte començarà amb una xerrada dels
autors i el músic, i acabarà amb la projecció.

El segon diumenge de maig, juny i juliol
a les 12 h es portaran a terme visites
comentades per tal de donar a conèixer
l’antiga fàbrica tèxtil de Roca Umbert, en
el marc de l'Any Europeu del Patrimoni.

MÚSICA EL CANTAUTOR URUGUAIÀ ARRIBA AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS EN EL MARC DE LA GIRA DEL SEU DARRER DISC

Jorge Drexler esgota les entrades
pel concert de 'Salvavidas del hielo'
Aquest cap de setmana arriba al
TAG un dels concerts estrella de la
temporada, amb el cantautor Jorge
Drexler, que hi presentarà el 15è
disc de la seva extensa trajectòria
artística. A Salvavidas del hielo, la
guitarra, un instrument tan proper
al músic uruguaià –que des dels
inicis li ha dedicat cançons com
Mi guitarra y vos–, és la principal
inspiració de les 11 cançons enregistrades entre Mèxic i Madrid. Als
seus 53 anys, Drexler presenta un
disc reflexiu a la recerca de la reinvenció de la seva pròpia música.
Un homenatge a les eines bàsiques
de l’art trobadoresc, la veu i la guitarra, de manera que aquesta última és l’únic so que compon el disc.
El projecte surt després de tres
anys de Bailar en la cueva, treball
amb què va guanyar dos Grammy
Latinos. Entre les seves cançons,
ofereix homenatges a músics uruguaians com Alfredo Zitarrosa,
Eduardo Mateo i l'espanyol Joaquín Sabina en la cançó Pongamos que hablo de Martínez. També
compta amb la col·laboració de les
cantants mexicanes Natalia Lafourcade i Julieta Venegas, així com

tag

ANTONIO OROZCO FA
UN SEGON CONCERT

JORGE DREXLER Dissabte presentarà el seu darrer disc al TAC
també de la xilena Mon Laferté.
Jorge Drexler va guanyar el Premi Goya (2008) a la millor música
original per la cançó La vida secreta de las pequeñas cosas i un Oscar per la seva cançó Al otro lado
del río de la pel·lícula Diarios de
motocicleta. A més, és el primer
uruguaià a obtenir un premi de
l'acadèmia nord-americana.
Ara, Salvavidas del hielo sorprèn

pel seu ritme, experimentació i
grans melodies. Un nou i buscat
repte d’un artista que mai no es
conforma i que cerca incansablement horitzons originals, tot i sumar, projecte rere projecte musical, aplaudiments i premis.
Jorge Drexler va iniciar la seva
carrera musical a inicis dels 90
a l'Uruguai i a mitjans d'aquella
dècada es va traslladar a l'Estat

n Antonio Orozco oferirà una segona
funció el diumenge 17 de febrer de
2019 a les 19 h al TAG, després d'haver
exhaurit en poques hores les entrades
per al concert de presentació del disc
Único de dissabte. El preu de l'entrada
és de 35 euros a la zona A i 20 euros
a la zona B. Único, segons Orozco, neix
en la part fosca i difícil de la vida, amb
un gran esperit de supervivència i amb
l’objectiu d’entretenir els sentits. "No
és un concert, ni una obra de teatre,
ni una pel·lícula, ni prosa, ni poesia.
No és un espectacle corrent. Parla de
tu, de la teva vida, de les teves emocions i també de les teves pors", detalla el cantant.

espanyol, on es va donar a conèixer amb l'àlbum Vaivén, editat per
Virgin el 1996. Des de llavors ha
estat imparable. m.e.

Dv 11 de maig, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 32 € (16, zona B)

MÉS PROGRAMACIÓ

Justo Molinero
torna al TAG amb
una comèdia sobre
Déu i la creació
El popular locutor radiofònic i
propietari de Ràdio TeleTaxi torna
al Teatre Auditori de Granollers
(TAG) amb un nou espectacle, titulat El hombre, la gran chapuza
de Dios, una comèdia que tracta
de Déu i la creació. El xou de Justo
Molinero y Los Descastaos està escrit per José Cedena, que ja va ser
l'autor de l'anterior muntatge dels
de la ràdio. En aquesta ocasió se
sumen al repartiment els locutors
més estimats per l'audiència de
Ràdio TeleTaxi, María José Cordero
i Richard Bartomeu. Segons detalla el mateix Molinero en la promoció de l'obra, el públic ho passarà
bé "amb una història boja sobre
Déu i la creació; els estira-i-arronsa d'una parella que ha de
fer tot el possible per agradar a
una guapa sevillana; una autoescola amb alumnes molt cazurros i negats, i una dona molt de
poble que es trasllada a la capital i munta un restaurant", entre
altres situacions.

Ds 12 de maig, 17.30 h
Teatre Auditori. Preu: 25 €

LA FÀBRICA DE ROCA UMBERT VA ACOLLIR EL FESTIVAL FAMILIAR AMB DESENES DE GRUPS IMPRESCINDIBLES DE L'ESCENA INDEPENDENT DEL PAÍS

EL MINIBEAT ES POSA A RECER I SUPERA
LA PLUJA AMB ÈXIT D'ASSISTÈNCIA
La Nau B1, la Troca i altres espais de Roca Umbert es van omplir diumenge de
bona música compartida per famílies amb molts menuts que s'inicien en el món
dels concerts. El MiniBeat va aconseguir, de nou, un èxit de públic en la seva tercera edició, malgrat la pluja. Buscat recer per a la majoria de grups i activitats,
durant tota la jornada grans i petits van poder gaudir de la música de molts dels
grups referents de l'actual escena independent del país, com Cala Vento, Jupiter
Lion, Ferran Palau, Me and The Bees, L'Hereu Escampa, Vàlius i Xavier Calvet, entre d'altres. El protagonisme de les formacions de la ciutat també va ser un dels
plats forts, especialment amb els novells Firstman, que apunten fort, i amb els ja
veterans Tiger Menja Zebra. Tampoc no hi van faltar els dj, els més electrònics a
l'Electropark i els més disco amb els Manero Sound System que feien ballar la Nau
B1. A més, el festival s'acompanyava de tallers de música, dibuix, maquillatge, etc
a l'Escola de rock.
El Festival MiniBeat està organitzat per Arcada Koncerts, una entitat que fa més
de 20 anys que organitza activitats al Vallès Oriental i en altres indrets del territori
català, i compta amb el suport de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Després de
l'edició de diumenge, molts esperen ja la quarta edició.

S.V.
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TRADICIÓ ELS AMICS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE GRANOLLERS ES MOSTREN SORPRESOS PER LA QUANTITAT DE GENT QUE VA ASSISTIR A L'ANIVERSARI

L'Esteve i la Plàcida vesteixen
d'estrena per celebrar 50 anys

x.solanas

xavier solanas

PARADES La plaça de la Porxada va acollir la primera Mostra d'Artesans

BALL L'Esteve i la Plàcida, acompanyats del Colom, van estrenar vestits i complements per l'aniversari
GRANOLLERS. La pluja no va aconseguir deslluir els actes de celebració dels 50 anys dels gegants
de la ciutat, l'Esteve i la Plàcida.
L'única activitat que va haver de
canviar de lloc va ser l'acte de
dissabte a la tarda, que es va traslladar a la Casa de Cultura Sant

Jaume Mestres
presenta la seva
pintura a dues sales
El pintor manresà Jaume Mestres,
que actualment és veí de l'Ametlla, ha
volgut donar a conèixer la seva obra a
Granollers amb la mostra Cartografia
de l'Horitzó, que es pot veure en dues
entregues a dues sales de la ciutat,
l'Espai Tranquil Barbany i la Galeria
Sol. Les pintures de Mestres es podran
visitar fins al 5 de juny a la botiga
Barbany i fins al 22 de juny a la Sol.

Francesc. "Allà vam representar
la nostra obra i vam descobrir
els vestits dels gegants a mesura que anava pujant el teló. Va
ser espectacular", assegura Arnau Torrillas, vicepresident dels
Amics dels Gegants i Capgrossos
de Granollers.

Després sí, un cop l'Esteve i la
Plàcida ja havien mostrat els seus
vestits per primera vegada i havien estrenat la dansa que els ha
composat Adrià Abellán per l'ocasió, va sortir el sol i la colla va poder completar la celebració amb
una cercavila fins a la Porxada.
x.s.

L'entitat també s'ha mostrat
molt satisfeta del funcionament
de la primera Mostra d'Artesans
de la Festa de dissabte perquè "va
ser tot un èxit, hi va haver molts
visitants i els paradistes en van
acabar molt contents", assegura
Torrillas.
El vicepresident dels gegants fa
un balanç global molt positiu dels
actes d'aniversari i assegura que
"tenim molt bones sensacions
de com ha anat tota la celebració. Ens ha vingut a veure una
pila de gent, fins i tot n'hi va haver que es va quedar a fora de

la casa de cultura perquè estava ple a vessar. Ens vam quedar
molt sorpresos", afirma.
La següent aparició dels gegants
va ser dimarts, durant l'anada al
pregó de l'Ascensió (19 h), en què
l'Esteve i la Plàcida "van donar
la benvinguda a la pregonera,
van fer el ball que vam estrenar
pels 50 anys i vam anar fins a la
Sala Tarafa. Allà vam fer entrega
del ram i vam anar en cercavila
fins al Museu, on els gegants s'hi
quedaran fins diumenge perquè
tothom qui vulgui pugui anar a
veure'ls", explica Torrillas. T.P.

El Museu acull la
xerrada de la crítica
d'art Glòria Picazo

L'autora Núria Pradas
presenta a La Gralla
'L'aroma del temps'

En el marc del cicle de xerrades
a l'entorn de les col·leccions de
Manel Clot, avui, dijous (19 h), el
Museu de Granollers acollirà la
ponència de Glòria Picazo, amb el
títol Reescrivint el subjecte. Noves
formes de cultura visual, amb diàleg amb Cristina Masanés. Picazo
és curadora i crítica d'art i ha estat
director de la Panera de Lleida.

Núria Pradas presentarà avui, dijous (19 h), a la llibreria La Gralla
la seva darrera novel·la, L'aroma
del temps, publicada el febrer per
Penguin Random House. L'acompanyarà l'escriptora granollerina
Carme Ballús, que també parlarà
d'aquest llibre sobre l'ofici de perfumista i els moments més glamurosos del segle XX.
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CINEMA RITA MOLINA GUANYA LA BECA PER AL PROJECTE 'SI TENS UNA FONT'

'Vist per…' premia un treball
sobre canvis generacionals per
mitjà de la literatura popular

MILLORS MICRORELATS Els alumnes premiats a la Sala Tarafa

Can Pedrals premia
9 microrelats dels 261
presentats al concurs
BECADA Rita Molina podrà convertir 'Si tens una font' en documental
del Centre Audiovisual de Roca
Umbert, ajuda tècnica en la postproducció de vídeo i àudio, accés
als documents de l’Arxiu Municipal i arxius de TV Granollers i
VOTV, i suport en la gestió d’ajuts
externs i recerca de patrocini.
La guardonada, una vegada adquirida la beca, té com a objectiu
principal ser fidel a la seva idea
original i aconseguir un resultat
audiovisual de qualitat. “Molts
cops et quedes a mig camí d’una
producció per falta de material i
gràcies al premi podré tenir els
màxims recursos possibles per
apropar-me a la idea que tinc a
la ment”, ha explicat Molina.

Poca participació

A la convocatòria de l’edició d’enguany, el jurat ha hagut de valorar
la participació de tres projectes.
Tot i l’escassetat, els organitzadors han destacat la qualitat de
cadascuna de les propostes. “Pot-

ser els treballs presentats han
estat pocs, però tots han estat
molt interessants i ens ha costat força triar qui guanyava”, ha
comentat Lambert Botey, cineasta
i escriptor granollerí. A la primera
edició hi van optar 16 treballs.
El jurat d’aquesta quarta edició
va ser compost pel Consell Assessor de Cineastes de Granollers
format per Lambert Botey, Agustí
Corominas, Berta Diumaró i Neus
Ballús. La resta del tribunal ha estat completat amb representants
de l'organització de la beca.
D’ara en endavant, la guanyadora gaudirà d’un pla de seguiment
del projecte amb un membre de
jurat i serà assessorada per patrocinar l’obra final. L’estrena i presentació del curtmetratge es durà
a terme al Centre Cultural de Granollers al desembre. A més, VOTV
emetrà la pel·lícula i un programa
especial amb una entrevista a l’autora. RAÜL MEDINA

LA PEL·LÍCULA DEL DIRECTOR GRANOLLERÍ TRACTA SOBRE LA REINSERCIÓ DESPRÉS DE LA PRESÓ

'Doctrina' de Charansonnet
s'estrena als cinemes
GRANOLLERS. La pel·lícula Doctri-

na: el pecat original i la reinserció,
del cineasta granollerí Joan Frank
Charansonnet, s'estrenarà aquest
divendres a 10 sales d'arreu de
Catalunya.
Doctrina aborda el tema de la
doctrina Parot seguint a un assassí en sèrie que ha estat 20

x.solanas

xavier solanas

GRANOLLERS. El projecte de do-

cumental Si tens una font de Rita
Molina Vallicrosa, de 23 anys, ha
estat el guanyador de la quarta
edició de la beca Vist per… per a
la producció de curtmetratges de
no-ficció. La plataforma pretén
premiar les propostes que mostrin aspectes de Granollers i el
Vallès Oriental, i està organitzada
per l’AC, Roca Umbert Fàbrica de
les Arts, Vallès Oriental Televisió
i l’Arxiu Municipal de Granollers.
El treball escollit, segons va explicar Molina, retrata la vida del seu
avi, Jaume Vallicrosa, qui serveix de
mitjà per mostrar les diferències
entre la generació del seu antecessor i la seva. El documental tindrà
com a fil conductor la literatura
i els cançoners populars a través
dels quals el protagonista podrà
"articular un discurs d’emocions
íntimes" per parlar de temes com
la vida, el treball i la mort.
La idea del projecte sorgeix de la
família de la creadora que va tenir
l’afany d’enregistrar imatges del
seu avi per a la posteritat. Gràcies a la formació de Molina en Comunicació Audiovisual, va fer les
primeres passes del projecte en
confeccionar dos clips amb imatges del seu ascendent amb una de
les càmeres de la universitat. “Els
muntatges van tenir gran acceptació a la meva família i amics, i
això em va donar l’empenta per
fer un projecte amb més material visual”, ha comentat.
La comunicadora va assabentar-se de la beca gràcies a la seva
amistat amb els guanyadors de
l’edició anterior. El premi consta
d’un ajut directe de 4.000 euros,
una jornada de gravació al plató

LITERATURA MARINA MARTONI VA LLEGIR ELS TEXTOS PREMIATS

anys a la presó i que, gràcies a
l’anul·lació de la seva condemna,
surt en llibertat. La reacció de la
ciutadania i la del propi exconvicte conviden a reflexionar sobre
conceptes com el càstig, el perdó
i la dicotomia entre la bondat i la
maldat humana.
El film va rodar-se durant l’any

2016 a Granollers, Berga, Puigreig, el Port de la Selva, Palamós,
Vilalba Sasserra i el Montseny i
està protagonitzat per Efrèn Casas, Jordi Reverte, Dani Bernabé i
Alba López. Aquesta producció independent s’ha rodat sense rebre
subvencions públiques.
Segons el director, aquest és un
film que connecta directament en
la línia de cinema independent de
mirada inquieta i reflexiva que ja
va conrear a la seva òpera prima
Ànima (2014).

La Sala Tarafa va acollir divendres a la tarda el lliurament de
premis del 61è Concurs Literari
de la Biblioteca Can Pedrals, en
què l'escriptora Marina Martori
va ser l'encarregada de llegir els
treballs dels 9 alumnes premiats
dels 261 de 20 centres que hi van
participar –98 a la categoria A, de
5è i 6è primària; 83 a la categoria
B de 1r i 2n d'ESO, i 80 de la C de
3r i 4t d'ESO–.
El jurat, integrat pel cineasta i
escriptor Lambert Botey, la catedràtica en llengua i literatura
Montserrat Lorente i les membres de l'equip de Biblioteques de
Granollers Íngrid Blanch, Imma
Bueno i Marta Serra, van atorgar
els 9 premis valorats en 100, 60
i 40 euros que els guardonats i
guardonades bescanviaran per
llibres.
El microrelat tenia com a punt
de partida la frase inicial de la no-

vel·la Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo, l'any
que se'n commemora el centenari
del naixement.
A la categoria A el primer premi
ha estat per Bruna Jubany Brau,
del Col·legi Jardí; el segon, per
Adriana Mejías Herrador, també
del Col·legi Jardí, i el tercer, per
Carla Gómez Molina, de l'Escola
Cervetó.
Pel que fa a la categori B, Ainhoa Salguero Aura, del Col·legi l’Estel, s'ha endut el primer
premi; Gemma Cuenca Ferrer,
de l'Institut EMT, el segon, i Biel
Aylward Moreno, de l'Escola Cervetó, el tercer.
Finalment, els premiats a la categoria C han estat Clàudia Gómez
i Ramos, del Col·legi l’Estel, com a
primer premi; Clàudia Julià Gual,
de l'Institut Carles Vallbona, segon, i Eva Jiménez Colomer, de
l'IES Carles Vallbona, tercer.
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DANSA DIMARTS COMENÇARAN LES QUATRE SESSIONS DE LA SISENA EDICIÓ DE L'ESPECTACLE

Prop de 2.000 alumnes fan el
Tots Dansen que s'estrena al TAG
Tots Dansen, un projecte per apropar el llenguatge del moviment i
la dansa al públic jove organitzat
per la Xarxa Transversal i el Mercat de les Flors, arriba a la seva sisena edició amb una participació
creixent. En aquesta ocasió, prop
de 2.000 alumnes d'una trentena
d'instituts de vuit ciutats –entre les
quals Granollers– han participat
a l'experiència que els ha portat a
desenvolupar un espectacle amb
els coreògrafs professionals Inés
Boza, Constanza Brncic i Toni Mira.
Dimarts s'estrenarà al Teatre Auditori de Granollers (TAG) a les 20
h. Serà la primera de quatre funcions programades que s'allargaran
fins divendres a la mateixa hora. El
preu de l'entrada és de 5 euros.
Com cada any, el projecte és impulsat a la comarca per l’Associació
Cultural i el TAG, on tindran lloc les
representacions del resultat de tot
un procés de creació coreogràfica
que es comparteix durant un trimestre entre alumnes i professors,
amb la supervisió artística del ballarins professionals.

xavier solanas

Projectes compartits al CAM
El Centre d’Arts en Moviment (CAM) de Roca Umbert Fàbrica va fer
dissabte una breu exhibició d’alguns dels projectes que estan creant els
artistes en residència. L’objectiu és mostrar el treball encara no acabat,
en procés de creació, per poder establir diàleg amb el públic i fer-lo
còmplice. Entre els projectes hi ha Xamanisme de proximitat, varietats
locals, en què Jordi Ramon i Guillem Rodri combinen dansa, música
improvisada i el treball amb objectes i materials.

L'Esbart participa El gospel comarcal
al 35è Festival de exhibeix el seu
la Corona d'Arragó talent a la Tarafa
L'Esbart Dansaire de Granollers
participarà aquest cap de setmana
al 35è Festival de Danses de l'Antiga Corona d'Aragó, que se celebra
a Castelló de la Plana i en el qual
participen grups d'arreu del món.
A banda dels granollerins, hi seran
presents Inanga Rapa Nui de Xile,
Akragas Folk Dance Group d'Itàlia,
Lykion Ton Ellinidon of Larissa de
Grècia, Aires Mallorquins de Jaume
Company de Mallorca i Banda de
Dulzainas de Ávila. L'Esbart de Granollers ja va participar en aquest
festival el 2010 i va convidar l'any
passat un dels grups organitzadors.

GRANOLLERS. Diumenge (12 h) la
Sala Francesc Tarafa de Granollers rebrà dos dels cors de gospel del Vallès Oriental: En Clau
de Gospel de Vallromanes i el Cor
Gospel Rock Amics de la Unió de
Granollers. Aquest concert conjunt pretén mostrar aquests projectes, així com consolidar vincles
entre els cors de la comarca
En el concert, que serà de lliure accés, es podran sentir peces
clàssiques d’aquest gènere interpretades per les dues formacions,
tan de manera conjunta com per
separat.

de dijous 10 al diumenge 13 de maig
Divendres

Dissabte

GRANOLLERS. La Hermandad Rociera de Can Bassa celebrarà diumenge (18 h), al Centre Cultural,
el seu habitual Festival de dansa
–amb un preu de 7 euros l'entrada–. Al festival hi participaran
grups de ball i cante de la mateixa
entitat i convidats. Aquesta activitat és una prèvia a la propera celebració de la Festa del Rocío, que la
Hermandad Rociera de Can Bassa
celebra cada juny al barri, amb un
missa a l'església de Sant Josep
Obrer i la tradicional romeria pels
carrers del barri i fins a les Escoles de Palou.

Farmàcies

Previsió meteorològica
Dijous

Festival de dansa
de la Hermandad
Rociera Can Bassa

Diumenge

23º 14º 23º 11º 25º 14º 21º 10º

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

Programació Esportiva
HANDBOL. DISSABTE 12, 17.00 h
Pabellón Municipal de Benidorm

BM Benidorm- BM Granollers

amb Eduard Batlles
FUTBOL. DIUMENGE 13, 12.00 h
Camp Municipal de futbol del carrer Girona

EC Granollers - FC Santboià

amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
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AGENDA

Xerrada del romànic del Montseny
Divendres (18 h) l'Espai Tranquil de Barbany
acollirà la xerrada El romànic del Montseny, a càrrec
de Mariano Pagès, autor d'Estels, Ermites i Esglesioles,
un treball fotogràfic que recull l'arquitectura religiosa
del Montseny i vuit municipis de tres comarques.

GRANOLLERS
DIJOUS, 10
10 h Parc Firal
Tómbola de joguines reciclades.
Fins diumenge
10.30 h Parc Firal
Cotxets a pedals i exposicions de
cotxes de competició. Fins diumenge
18 h Parc Firal
Jugar x Jugar. Jocs d'habilitat,
estratègia, humor i memòria
18.25 h Centre Cívic Nord
Festa dels avis
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Apps de
geolocalització. Treu profit dels mapes
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Conversa en anglès
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre L'aroma del temps
de Núria Prades
19 h Par Firal
Mostra Gastronòmica. Fins diumenge
19 h Museu de Granollers
Glòria Picazo: Reescrivint el subjecte.
Noves formes de cultura visual, en
diàleg amb Cristina Masanés
20.30 h Centre Cultural
19a Primaveral de Cinema de Muntanya.
Déjame vivir, de Kilian Jornet
DIVENDRES, 11
10 h Parc Firal
Rocòdrom
10.30 h Plaça de la Porxada
Fem un llibre. Els infants escriuen un
conte i els il·lustradors hi posen imatges
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
Maig de 2018
17.30 h Plaça de l'Església
Sardanes amb l'Orquestra Maravella
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. Wonderstruck
19.30 h Plaça de la Porxada
Concert de l'Orquestra Maravella
19.30 h Centre cívic Nord

Il·lumina't: trobada mensual
fotogràfica
21 h Teatre Auditori
Concert de Jorge Drexler
22 h Plaça de la Porxada
Ball amb l'Orquestra Maravella
DISSABTE, 12
10.30 h Parc del Congost
Barraques de Granollers. Activitats i
música en directe fins a la matinada
11 h Plaça Maluquer i Salvador
Recull fotogràfic: L'Escola de Mim i
Pantomima de l'Institut del Teatre
15 h Centre cívic Palou
Gos i petards: com actuar
16 h Plaça de la Porxada
26a Mostra de Bestiari
16 h Roca Umbert
Workshop de moviment
amb Dominik Borucki i Rosa Ballarín
17 h Parc Firal
Xerrada sobre com actuar amb
el teu gos davant dels petards
17.30 h Plaça Perpinyà
La Passada de l'Ascensió
23 h Casino de Granollers
Festa de country
DIUMENGE, 13
10 h Parc Firal
Segon Esmorzar de forquilla solidari
10 h Roca Umbert
Workshop de moviment
amb Dominik Borucki i Rosa Ballarín
11.30 h Plaça de la Porxada
Trobada castellera
12 h Roca Umbert
En el marc de l'Any Europeu
del Patrimoni amb visites
a la Tèrmica
i al conjunt de la fàbrica
17.30 h Plaça de la Porxada
Havaneres en femení amb
el grup Ultramar
18 h Casino
Ball social amb Pere Rico
19 h Cente Cultural
Cineclub. Wonderstruck

DIMARTS, 15
18 h Roca Umbert
Aula de Salut. Gestió dels problemes
de comportament en la infància
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo sobre
el documental L'home orquestra
20 h Teatre Auditori
Tots Dansen. Fins al 18
DIMECRES, 16
18.30 h Centre cívic Jaumer Oller
Viu la primavera! Fem vermut

LES FRANQUESES
DIJOUS, 10
17.30 h Espai Nadó - Espai Infant
Sobre la son dels infants
17.30 h Centre Cultural de Bellavista.
Espai Zero. Fem hama beads
DISSABTE, 12
6 h Can Ganduxer
Associació Cívica i Cultural de Corró
d'Avall. Sortida des de Can Ganduxer
amb cotxes particulars fins a Sant
Celoni. Més informació a info@lacivica.
com o whatsapp al 600 505 849
DIUMENGE, 13
9 h Parc del Falgar i Antigues Escoles
de Llerona (tarda)
Festa de la primavera. Festes Laurona i
Joves Laurona. Descoberta i neteja del
torrent de Santa Margarida de Llerona i
jocs de cucanya
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
18 h Capella de la Mare de Déu
de Fàtima de Llerona
Missa
DIMARTS, 15
17.30 h Centre Cultural de Bellavista.
Biodansa en família
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Espai Zero. Fem un geocaching
DIMECRES, 16
17.30 h Nau Can Ganduxer (La Cívica)
Civiclub de lectura per a adults
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Voltem per l’entorn

Festa del Medi Ambient i
Fira Alternativa a la Garriga
tanaka teatre

La Garriga celebrarà aquest cap de setmana la Festa del Medi Ambient i l'Energia,
promoguda per l'àrea de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament, i que començarà
divendres, a les 19 h, amb un scape room al Casal de Joves –amb el títol Sea level
rise room–. La festa serà dissabte, a partir de les 10.30 h a la plaça de Can Dachs,
on fins a les 13.30 h es podrà participar al Pedalem amb energia. Durant tot el
dia hi haurà activitats com la presentació del butlletí sobre residus, la distribució
de bosses entre els paradistes per fer recollida selectiva, l'exposició de residus
voluminosos curiosos trobats durant aquest mes amb cartells informatius i
informadors ambientals. A la tarda, de 17 a 20 h, es faran jocs reciclats al carrer, i
a les 18 h es podrà veure l'espectacle infantil Bon profit, seguit d'una xocolatada.
Finalment, diumenge, es farà una jornada de neteja als voltants de la Vil·la
Romana de Can Terrers, que acabarà amb un vermut per als voluntaris de la
neteja a la plaça Can Dachs.
Dissabte, la festa coincidirà amb la Fira Alternativa, on s'hi poden trobar tota
mena de productes artesanals: des de formatges, mels i embotits, fins a peces de
roba o joguines fetes a mà.

Exposicions
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
Xics de Granollers. Inauguració
dijous (19 h). Fins al 16 de maig
Museu de Ciències Naturals
Descobreix els ratpenats.
Fins al 8 de juliol de 2018
Escarabats
Fins al 8 de juliol
Museu de Granollers
Utopies persistents.
Fins a l’octubre

50 anys de l'Esteve i la Plàcida.
Espai Tranquil de Barbany
Exposició Cel de Cartografies
de l'horitzó, de Jaume Mestres.
Fins al 5 de juny
Galeria Sol
Exposició Terra de Cartografies
de l'horitzó, de Jaume Mestres.
Fins al 22 de juny
La Tèrmica. Roca Umbert
Exposició Indústries en temps
de guerra 1936-1939. Horari:
dissabte, de 18 a 20 h i diumenge,
d'11 a 13 h. Fins al 21 d'octubre
Roca Umbert. Espai d'Arts
Cibercràcia, d'Ignasi Prat.
Inauguració dijous, 20h. Fins
al 10 de juny
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