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EN PORTADA

 enric Bartel

EL SECTOR  El polígon Font del Ràdium va iniciar l'activitat als anys 70 i es va urbanitzar el 1991, i té pendent un projecte de reforma redactat des de fa una dècada

La Diputació aportarà 700.000 
euros al polígon Font del Ràdium
La subvenció permetrà a l'Ajuntament 
afrontar el projecte de millora de 2008, que 
cal actualitzar i incorpora un millor accés a la 
carretera C-17 i al sector de Lliçà, així com 
noves voreres, asfaltat, fanals i mobiliari urbà

GRANOLLERS. El projecte de refor-
ma del polígon insdustrial Font del 
Ràdium, pendent des de fa una dè-
cada, s'ha desencallat gràcies a una 
subvenció de 700.000 euros que 
ha atorgat la Diputació de Barce-
lona a l'Ajuntament de Granollers 
en el marc d'una línia de suport a 
projectes específics del programa 

complementari de modernització 
de polígons del pla Xarxa de Go-
verns Locals 2016-2019. "Quan 
vam veure la convocatòria ens 
vam trobar amb els empresaris 
del polígon per acordar el sector 
que presentaríem a la subven-
ció", ha explicat el regidor d'Obres 
i Serveis, Albert Camps, que reco-

neix que el projecte és complex i 
l'ajut de la Diputació serà clau per 
a poder-hi fer front. Els 700.000 
euros suposen la meitat del pres-
supost total de la proposta mu-
nicipal, que abarca un sector del 
conjunt de l'actuació –el dels car-
rers Doctor Trueta i Alfred Nobel–. 
"Vam haver de refer el projecte 
executiu per adaptar-lo a la con-
vocatòria i actualitzar-lo", indica 
el regidor. La inversió prevista serà 
de 75.500,20 euros l’any 2018 i de 
624.499,80 l’any 2019.

El projecte de 2008 
De fet, el projecte de la reurba-
nització del polígon Font del Rà-
dium a Granollers es va redactar 

el 2008 de la mà de l'empresa IDP 
enginyeria i arquitectura. Llavors 
es pressupostaven prop de 5 mili-
ons d'euros per convertir aquesta 
zona industrial de Granollers en 
un espai més accessible i adequat 
a l'entorn. Es tractava de remo-
delar un espai urbà de 240.000 
metres quadrats que presentava 
deficiències funcionals i de man-
teniment. Segons Camps, durant 
aquesta dècada s'han anat fent 
actuacions al polígon, però cal un 
projecte integral, que s'enfoqui 
com totes les obres actuals –en 
què s'incorpora la substitució de 
l'enllumenat per leds i s'instal·la 
un tritub soterrat per a serveis, 
entre altres actuacions–. 

Pel que fa al projecte inicial, es 
revisaran les actuacions d'accessi-
bilitat, tenint en compte la millora 
de connexió amb la C-17 i amb el 
nou polígon de Lliçà (al sector de 
la Mango). L'actuació incorporarà 
també el reasfaltat, l'ampliació de 
voreres i la instal·lació de mobili-
ari urbà. 

El programa de la Diputació 
pretén millorar la qualitat dels 
polígons de la demarcació a través 
d’inversions d’alt impacte adreça-
des a incrementar la competitivi-
tat de les empreses que hi estan 
implantades i afavorir el creixe-
ment empresarial, atreure noves 
oportunitats de negoci i generar 
ocupació de qualitat. Precisament, 
els ajuts són per finançar plans in-
tegrals als polígons. En aquesta 
ocasió la Diputació ha rebut 72 
sol·licituds, i els darrers mesos ha 
estat valorant els projectes pre-
sentats pels ajuntaments. En el 
cas de les Franqueses, la petició 
d'ajut per a millora de polígons ha 
estat desestimada. i MONTSE ERAS

81
AQUESTES SÓN LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES A FONT DEL RÀDIUM
segons les dades del centre de serveis 
Can Muntanyola, que també apunta 
que hi treballen 1.333 persones i que 
s'hi produeix una facturació d'uns 308 
milions d'euros anuals. Actualment 
hi ha fibra òptica i una setantena de 
punts d'enllumenat. Segons la fitxa de 
Font del Ràdium, hi ha 112 parcel·les, 
de les quals 105 edificades i 7 per 
edificar. Font del Ràdium, situat a 
la banda dreta de la C-17, ocupa 
169.000 metres quadrats, dels quals 
92.915 són sòl industrial. La resta 
són zones comunes o de serveis. Es 
va urbanitzar l'any 1991 (és el tercer 
més antic de Granollers, darrere dels 
polígons Congost i Jordi Camp, que 
es van urbanitzar el 1973). Ara és el 
darrer que queda per modernitzar.
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El consistori, a punt de licitar les 
rampes mecàniques de la Font Verda

SEGONA FASE  La rampa del carrer Carles Riba es voldria iniciar a la rotonda

La junta de govern ha aprovat un primer 
projecte bàsic que permet convocar  
el concurs públic per executar i mantenir 
un tram de prop d'uns 300 metres

GRANOLLERS. L'Ajuntament de Gra-
nollers ha iniciat els tràmits per li-
citar la primera fase del projecte, 
execució i manteniment de rampes 
–que tècnicament s'han considerat 
més convenients que escales– me-
càniques al carrer Carles Riba per 
facilitar l'accés als equipaments 
i habitatges situats a la zona del 
Puig de les Forques i als carrers 
Colòmbia, Brasil i Veneçuela, a la 
Font Verda. De fet, el pressupost 
municipal de 2018 ja preveu una 
partida d'un milió d'euros per a 
aquesta inversió, que es pot com-
plementar amb part de romanent 
positiu de l'exercici anterior.

Dimarts, la junta de govern do-
nava el vist i pla al projecte bàsic 
de les rampes, que acabarà de 
definir el futur adjudicatari dels 
treballs. "El projecte executiu 
depèn de la solució tècnica que 
aporti qui guanyi el concurs 
públic, i que haurà d'acabar 
de definir-lo", indica el regidor 
d'Obres i Serveis, Albert Camps. El 
contracte, doncs, inclourà, a ban-

da d'aquest projecte definitiu, la 
construcció i dos anys de mante-
niment de la infraestructura. 

Aquesta primera fase preveu un 
tram de prop de 300 metres en-
tre la cruïlla amb els carrers Lluís 
Vives i Veneçuela, fins a l'apar-
cament de darrera la comissaria 
dels Mossos d'Esquadra. "Aques-
ta rampa permetrà millorar 
l'accés a equipaments com la 

mateixa comissaria, l'Arxiu Co-
marcal, el cementiri, el camp de 
futbol i el Centre Vallès, entre 
d'altres, així com habitatges. I 
també permet connectar amb 
els carrers paral·lels a Carles 

Les obres de la 
plaça Pau Casals 
començaran 
dimarts vinent
Els treballs de reordenació de la 
plaça Pau Casals començaran di-
marts vinent, segons ha avançat 
el regidor d'Obres i Serveis, Albert 
Camps. L'Ajuntament de Grano-
llers va adjudicar fa uns dies el 
contracte d'obres de reurbanitza-
ció de la plaça Pau Casals a l'em-
presa Eurocatalana Obres i Serveis 
SL, per un import de 350.507,82 
euros més 73.606,64 en concep-
te 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 pa-
vimentació de la plaça Pau Casals 
s'ha establert en cinc mesos, per la 
qual cosa els treballs han d'estar 
enllestits abans de finals d'any.

L'obra pretén transformar l'es-
pai 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. La plataforma única tindrà 
una amplada de 17 metres entre 
façanes, mentre que la zona per 
on permetrà el pas de vehicles de 
càrrega i descàrrega al centre his-
tòric serà de 6 metres d'amplada. 
La reordenació de la plaça perme-
trà la plantació de 9 arbres til·lers 
i carpins i la instal·lació de jar-
dineres i de 26 bancs i cadires. i

Riba", detalla Camps, qui tam-
bé ha explicat que es preveu que 
la rampa d'aproximadament un 
metre d'amplada es construeixi 
a la banda nord, "preservant al 
màxim les voreres i a la vora de 
l'aparcament". En canvi, el pro-
jecte bàsic no defineix encara en 
quants trams es dividirà la rampa 
que, alerta Camps, "no és una ins-
tal·lació superficial i cal soter-
rar el mecanisme. Amb tot, no 

pensem que hi hagi problema 
amb els serveis actuals".

Segona fase
L'Ajuntament preveu que, en una 
segona fase a mitjà termini i pas-
sat aquest mandat municipal, 
s'ampliïn les rampes mecàniques 
des de la rotonda del passeig de la 
Muntanya fins a la cruïlla amb Llu-
ís Vives, on finalitzarà la primera 
actuació. i M.E.

URBANISME  LA JUNTA DE GOVERN APROVA EL PROJECTE BÀSIC D'UNA PRIMERA FASE ENTRE ELS CARRERS LLUÍS VIVES I VENEÇUELA PLATAFORMA ÚNICA

arxiu

Seu comarcal de l'AECCAudiència del Consell d'Infants
L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC- 
Catalunya) inaugurava dimecres al passeig de la 
Muntanya de Granollers un centre assistencial 
que donarà servei a tota la comarca del Vallès 
Oriental [més informació a la propera edició].

Avui, dijous (18 h), tindrà lloc a la sala de plens l'audiència 
d'aquest curs del Consell dels Infants amb l'alcalde. Els nens i nenes 
tindran la paraula per explicar el resultat de seu treball, que també 
s'explicarà en imatges, vídeos, materials i frases a través d'una 
exposició situada a l'entrada de la sala de plens.

SOCIETAT

La instal·lació pretén 
millorar l'accessibilitat a 

equipaments i habitatges
 de l'entorn dels carrers

Colòmbia, Brasil 
i Veneçuela
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LES FRANQUESES Setmanes enrere, 
tal com va informar el Diari Som, 
el ple municipal de les Franqueses 
aprovava la urbanització del sec-
tor R –Can Garriga– i la urbanit-
zació de l'UA21A i la reordenació 
del sector UA21B –l'illa del carrer 
Sant Antoni–. Així doncs, l'Ajunta-
ment  només té pendent d'aprovar 
la urbanització del Pla Parcial C de 
Corró d'Amunt, un espai situat a 
peu de la carretera de Cànoves da-
vant la zona urbanitzada del nucli 
del poble i al costat de les Antigues 
Escoles, per finalitzar el Pla Gene-
ral d'Ordenació Urbana que es va 
aprovar el 2009. 

En aquest sentit, l'alcalde Fran-
cesc Colomé ja apuntava en el 
ple municipal que "caldria anar 
pensant en un nou pla d'orde-
nació urbana de cara al proper 
mandat", una proposta que tam-
bé veu necessària Jordi Ganduxé, 
regidor d'Urbanisme, perquè "ja 
no queda res més que puguem 
ampliar, només edificis antics 

ment, on hi ha un supermercat, 
i també fins a l'escola Camins. 
També vam plantejar l'opció 
de connectar Corró d'Avall amb 
Bellavista per darrere del Com-
plex Esportiu Municipal", però 
el Govern català va oposar-s'hi i 
"va recomanar que fessim un 

que es poden enderrocar per 
construir-ne de nous", afirma el 
regidor. 

Ganduxé recorda que l'Ajunta-
ment de les Franqueses va propo-
sar a la Generalitat  de Catalunya 
"ampliar sectors i requalificar 
la part del darrere de l'Ajunta-

xavier solanas

URBANISME  EL REGIDOR JORDI GANDUXÉ DIU QUE "JA NO QUEDA RES PER AMPLIAR" I CONSIDERA NECESSARI UN NOU POUM DE CARA AL PROPER MANDAT 

PENDENTS  El Pla Parcial C s'ubica en aquests terrenys, a Corró d'Amunt

L'Ajuntament, pendent d'una àrea a 
Corró d'Amunt que esgotarà el PGOU

POUM nou", assegura Ganduxé. 
Així doncs, el consistori creu 

que el govern local del proper 
mandat haurà d'impulsar un nou 
Pla d'Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM), un projecte que 
s'allargarà "dos o tres anys", in-
dica el regidor. Mentrestant, el go-
vern local haurà de treballar amb 
el Pla General actual, que ja haurà 
quedat caduc. "Hi ha qui pot dir 
que anem tard en treballar el 
nou POUM; potser sí, però no 
podem oblidar que venim d'una 
època de crisi econòmica", afir-
ma el regidor.

Pendents de Corró d'Amunt
La urbanització del Pla Parcial C de 
Corró d'Amunt inclou el desenvo-
lupament i la consolidació d'aquest 
nucli de població estructurant els 
edificis aïllats per aconseguir una 
zona espaiosa on s'hi puguin ins-
tal·lar futurs equipaments. Tot i 
això, d'entrada "només s'ampli-
arà el terreny del Consell de 

Poble. Més endavant ja veurem 
quin tipus d'equipament s'hi 
construirà, si un nou espai pel 
Consell del Poble, un CAP, un 
parc de bombers o un altre es-
pai. Les opcions són diverses i 
a llarg termini", apunta Ganduxé.

Jordi Ganduxé, regidor 
d'Urbanisme: "Potser anem

 tard en treballar el nou
 POUM, però venim d'una 

època de crisi econòmica" 

Per ara, s'ha aprovat l'ampliació 
dels terrenys de l'àrea a urbanit-
zar "per una qüestió bàsicament 
de mobilitat", però el pla enca-
ra està pendent d'aprovació. "El 
proper pas serà aprovar el pla 
parcial, però no sabem quan", 
indica Ganduxé, qui explica que 
la urbanització corre a càrrec dels 
propietaris dels terrenys, "que 
van arribar a un acord amb un 
equip de govern anterior al de 
Colomé. Hem intentat desenca-
llar la situació i ens consta que 
la fase està pràcticament a punt 
per ser aprovada", assegura el 
regidor.   T.p.
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Les cotorres s'han reduït a Gra-
nollers i entorn fins al punt que, 
segons l'Ajuntament, han passat 
dels 65 exemplars adults el 2016 
als 6 actuals. Amb aquesta reduc-
ció també ha disminuït el soroll 
que causen i la quantitat de nius 
que fan –que poden arribar a pesar 
100 quilos–. També minva el dany 
als ecosistemes de la zona i supo-
sa millores pel que a fa a la salut 
pública, perquè poden transmetre 
pneumònies i altres malaties.

Fa dos anys que l'Ajuntament 
té un programa de control i segui-
ment de cotorres amb què se n'ha 
fet un cens i se n'ha evitat l'aug-
ment. L'empresa externa amb 
personal expert que se n'ocupa ha 
fet un registre del lloc on viuen, de 
què i on mengen, on descansen i 
els seus moviments més freqüents 
per prevenir que es reprodueixin 
més del compte i capturar-ne els 
adults. Aquestes captures prete-
nen evitar que s'instal·lin a parcs 
i jardins amb grans arbres –que 

trien per fer-hi niu, tot i que tam-
bé els poden fer a infraestructures 
com torres elèctriques–. 

Des d'aquest any, el control 
d'aquests animals té el suport de 
la Diputació de Barcelona dins 
dels programes estàndards de 
control de plagues. Això permet 

solucionar el problema en clau 
territorial amb la resta de muni-
cipis de la conca del Congost que 
també n'estan afectats, com les 
Franqueses, Mollet, Canovelles i la 
Garriga, i es pretén aconseguir un 
major impacte a l'hora de reduir 
aquestes aus.  T.p.

La plaça de Can Mònic ha estat 
l'escenari escollit per celebrar la 
Diada de la Creu Roja, que tindrà 
lloc diumenge (10 h). L'assembea 
de l'entitat ha preparat una jor-
nada plena d'activitats, com un 
esmorzar popular, un fotomatón i 
un taller de xapes. També es po-
drà descobrir com és una ambu-
lància per dins i participar en un 
taller de primers auxilis.

A més, l'assemblea comarcal 
de la Creu Roja del Vallès Orien-
tal muntarà un hospital de cam-
panya i en farà visites guiades. 
Durant el matí també es vendran 
butlletes de la loteria pel Sorteig 
d'Or, que enguany se celebrarà a 
Castelló el 19 de juliol. L'organit-
zació de la diada ha comptat amb 
la participació de l'Associació de 
Veïns del barri.  

Creu Roja celebra la 
seva diada a Can Mònic

ajuntament

MEDI AMBIENT  GRANOLLERS I LES FRANQUESES HAN TREBALLAT EN COORDINACIÓ ENTITATS  ESMORZAR, TALLERS I HOSPITAL DE CAMPANYA

El control de cotorres fa que en 
quedin 6 de les 65 que hi havia

CONTROL Es fan treballs per reduir la població d'aquesta espècie invasora
GRANOLLERS. La junta de govern 
de l'Ajuntament de Granollers 
donava dimarts llum verda al 
projecte executiu de les xarxes 
de calor amb caldera de biomassa 
per a diversos edificis del sud de 
Granollers. L'objectiu del consis-
tori és que els centres educatius i 
culturals del carrer Roger de Flor 
i les instal·lacions esportives, cul-
turals i educatives properes a les 

instal·lacions de les pistes d'at-
letisme i dels carrers Lluís Com-
panys i Camp de les Moreres pu-
guin disposar d'energia generada 
amb aquest sistema. El consistori, 
però, cerca finançament per po-
der desenvolupar aquestes inver-
sions, de manera que ja ha pre-
parat els projectes per poder-se 
presentar a la propera convocatò-
ria de fons europeus Feder. 

La xarxa sud de calderes de 
biomassa cerca finançament

Formació Professional

Formació per a 
persones desocupades

FORMACIÓ PROFESSIONAL

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

CONTACTA AMB NOSALTRES · ENTREVISTES PERSONALS

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 
� Perfi l administratiu
� Perfi l mecànica d’automoció 

� 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) 
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Av. Rabassaires, 28, 1a planta - MOLLET DEL VALLÈS - Tel. 93.522.04.17 · info@bdpcompliance.com  -  www.bdpcompliance.com

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.
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ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS
AUTÒNOMS I PIMES
SERVEIS JURÍDICS

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

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

93 023 09 82 ·      680 738 259

CAMPANYA DE LA RENDA 2017
Declaració Renda a 30 €

GRANOLLERS. Unes 150 persones 
s'aplegaven dimecres al matí a la 
Sala Tarafa, a l'acte inaugural de 
les 35es Jornades Culturals de la 
Gent Gran, amb la presència de l'al-
calde i la regidora M. del Mar Sán- 
chez. Tot seguit, va fer-se una visita 
als treballs manuals de la tradicio-
nal mostra, que es podrà visitar al 
mateix espai fins diumenge (de 10 
a 12.30 i de 17 a 19 h).

Entre les properes activitats pre-
vistes, hi ha una trobada de grups 
d'activitat física al parc Torras Vi-
llà, Fes salut! (avui, dijous, 10 h), i 
una altra per exercitar la memòria, 
Scape Memory (17.30 h, Espai Ac-
tiu). En l'apartat de teatre i músi-
ca, hi ha previst el musical Sons de 
vida al Centre Geriàtric A. Montañá 
(divendres, 11 h); la trobada de 

GENT GRAN  LA SALA TARAFA ACOLLIA DIMECRES LA INAUGURACIÓ OFICIAL DE LES JORNADES

La tercera edat més activa
ajuntament

PLE La Sala Tarafa amb 150 persones per inaugurar les Jornades de Gent Gran

corals amb la participació de grups 
de la Garriga i de Granollers (di-
vendres, 17.30 h, Tarafa), i la po-
sada a escena d'una obra de teatre 

a la Casa de Cultura Sant Francesc 
amb els grups Gregori (dissabte, 
18 h), entre d'altres. Les activitats 
s'allargaran fins al 27 de maig. GRANOLLERS. Entre els mesos de 

novembre i abril, Granollers ha 
reciclat un 11,19% més que du-
rant el mateix període de l'any an-
terior, segons dades del concurs 
El Contenidor d'Or en què la ciu-
tat ha participat juntament amb 
11 municipis més, com Tarrago-
na, Girona, Lleida i Viladecans.

El concurs va començar el no-
vembre passat i s'acabava el 30 
d'abril. En aquests mesos, Grano-
llers ha encapçalat el rànquing en 
tres ocasions –al novembre, al ge-
ner i a l'abril– i s'ha situat en terce-

ra posició a la classificació general. 
Per davant només hi té Rubí –amb 
un augment de la taxa de reciclatge 
de vidre de l'11,36%– i Vilafranca 
del Penedès, que és el municipi 
que més ha reciclat en els últims 
sis mesos –un 24,73%–.

En el recompte de l'abril, Gra-
nollers va ser la ciutat que més 
vidre va reciclar, amb un augment 
de 117% respecte el mateix perí-
ode de l'any passat. Per això, el 
contenidor d'or ha quedat instal-
lat a la plaça de les Hortes de Gra-
nollers durant tot aquest maig.  

MEDI AMBIENT  TORNA EL CONTENIDOR D'OR

Un 11% més de reciclatge 
de vidre en el darrer mig any

ajuntament

CONTENIDOR D'OR  Estarà instal·lat durant tot el maig a la plaça de les Hortes

Avui, caravana de la salut de Carrefour
Carrefour farà arribar avui, dijous, a Granollers la Caravana de la Salut, 
una iniciativa que recorre ciutats d'arreu de l'Estat per fomentar l'ali-
mentació saludable entre els nens, i que està apadrinada pel cuiner Fer-
ran Adrià i Disney. La caravana s'instal·larà davant d'escoles i centres 
comercials i s'hi faran tallers amb una nutricionista.

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
07/05 Maria Cosmes Roman 55 anys
07/05 Mª Rosa Marrero González 66 anys
10/05 Joan Vera López 82 anys
10/05 Mercedes Oliver Padilla 91 anys
10/05 Francesc Estapé Comas 52 anys
12/05 José López Gutiérrez 84 anys
13/05 Narciso Martín Pavón 56 anys
14/05 Eugenio Pastor Sanz 85 anys
13/05 Emili Solé González 78 anys
13/05 Pedro Martínez Fernández 89 anys
Les Franqueses 
07/05 José Cejudo Alcalá 64 anys

11/05 Pere Catot Xifré 88 anys
Canovelles
08/05 Yolanda Fuentes García 40 anys
Cardedeu
13/05 Ma Antònia Salla Brugués 90 anys
Llinars del Vallès
08/05 Jaume Bruy Calls 71 anys
St. Antoni de Vilamajor
21/04 Vasile-Gheorhe Cojocariu 56 anys
St. Esteve Palautordera
10/05 Teodoro Pou Pou 88 anys
Sta. Maria Palautordera
08/05 Jordi Amargant Paituví 80 anys
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LES FRANQUESES. Un cop tancat el 
període de preinscripcions esco-
lars, el Departament d'Ensenya-
ment de la Generalitat estudia 
fer modificacions a les previsions 
inicials de grups de P3 a les Fran-
queses. De fet, és gairebé segur 
que l'escola Joan Sanpera passarà 
d'un a dos grups de P3, ja que les 
25 places que s'havien ofert han 
quedat superades de llarg per les 
39 sol·licituds inscrites. Des del 
Departament s'ha avançat que s'hi 
obrirà un segon grup "per satis-
fer les primeres opcions que els 
pares han posat a la preinscrip-
ció". En canvi, l'escola Joan Camps 
de Bellavista podria quedar-se 
amb un sol grup de P3 malgrat que 
inicialment s'hi preveien 44 places  
–en dos grups amb una ràtio de 
22 places, lleugerament més baixa 
que la d'altres centres(25)–.  Amb 
tot, encara no hi ha cap decisió 
presa, ja que dependrà de les se-
gons opcions i, fins al moment de 
les matriculacions no es tindrà una 

dua de línies a les Franqueses i 
també en contra del trasllat de 
línies dins del municipi, ja que 
som una única zona educativa". 

De fet, respecte a l'any passat 
Ensenyament ja havia planificat 
un grup menys de P3 al municipi 
(de 9 a 8) i manté una ràtio de 25 
alumnes per aula que el consistori 
voldria reduir.  M.E.

xifra decisiva. De fet, el consistori, 
que ha declinat fer declaracions 
al respecte, ha fet notar aquesta 
provisionalitat i ha explicat que la 
setmana vinent té programada una 
reunió amb els responsables terri-
torials d'Ensenyament per aclarir 
la situació. Per la seva banda, l'AM-
PA de l'escola de Bellavista ja s'ha 
posicionat "en contra de la pèr-

GRANOLLERS. L'institut Carles 
Vallbona impartirà el curs vinent 
un nou cicle de formació de grau 
superior en Administració de sis-
temes informàtics en xarxa amb el 
perfil de ciberseguretat. Els estu-
dis en ciberseguretat només s'im-

partiran al Vallbona, a l'Institut 
tecnològic de Barcelona i a l'Insti-
tut de l'Ebre de Tortosa.

Serà un dels 29 estudis que En-
senyament estrenarà al territo-
ri el període 2018-2019, alguns 
inèdits fins ara i altres de nova 

L'Esplai Colònies Sant Esteve celebrarà dissabte els 60 anys de l'entitat 
amb un dia ple d'activitats a la plaça de l'Església. La primera serà una 
macroactivitat organitzada pels monitors i pensada tant per infants 
com per a joves (10 h). A partir de les 13 h, hi ha previst un dinar po-
pular i, en acabat (16.30 h), s'organitzarà una gimcana que comptarà 
amb la participació d'entitats convidades –Xics, els Sambeiros do Rio 
Congost, Blaus, l'Agrupació Excursionista i Diables–. Després de la gim-
cana hi haurà una xocolatada popular acompanyada d'animació infantil 
(17.30 h), i els Diables tancaran l'acte amb un lluïment de foc.  

L'escola Ferrer i Guàrdia, l'escola 
Lledoner, l'escola Mestres Mon-
taña i l'escola Pereanton, així com 
també l'institut Lauro de les Fran-
queses, exposen des de dijous 
passat els seus projectes sobre el 
tabú a l'ACVic Centre d'Arts Con-
temporànies. La mostra és el re-
sultat de la reflexió dels cinc cen-
tres després d'haver participat en 
la setena edició de l'Art i Escola, 
un programa educatiu coordinat 
per l'Associació Cultural de Gra-
nollers que impulsa l'ACVic Centre 

d'Arts Contemporànies. La inicia-
tiva recull els treballs artístics de 
fotografia, dansa, pintura o teatre 
de gairebé 3.500 alumnes d'una 
trentena d'escoles catalanes, des 
d'escoles bressol fins a centres de 
secundària. A Granollers, el curs 
passat ja va aplicar-se un projecte 
pilot del programa en tres centres 
–l’Escola Ferrer i Guàrdia, l’Es-
cola Mestres Montaña i el Centre 
Obert Ponent–. En aquella ocasió, 
els projectes van girar entorn al 
concepte del caos.  T.p.

L'Institut Lauro i quatre 
centres granollerins 
trenquen tabús amb art

EDUCACIÓ  TANCAT EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIONS, ENSENYAMENT ESTUDIA LA REORGANITZACIÓ PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA ART I ESCOLA

ENSENYAMENT IMPLANTA NOUS ESTUDIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL AL TERRITORI

L'escola Sanpera sumarà un 
grup de P3 però en perilla un 
de la Joan Camps de Bellavista 

L'Institut Vallbona impartirà 
un cicle en ciberseguretat

Colònies Sant Esteve fa 60 anys

acvic

PROJECTES ARTÍSTICS  Del programa Art i Escola

implantació en diversos centres 
catalans. En total, el proper curs 
s'oferiran 139 títols i 37 adapta-
cions de 24 famílies professions 
–85 de les quals seran de grau su-
perior.

A més, el curs vinent es podrà 
fer per primera vegada la preins-
cripció electrònica per al grau 
d'FP. Això implicarà la desapari-
ció en paper del procés de preins-
cripció de la FP.  

L'ESCOLA CAMINS ACOLLIRÀ EL PRIMER 
EDCAMP DEL VALLÈS ORIENTAL
n  Tots els centres educatius de les Franqueses participaran el proper 26 de  
maig en el primer EdCamp de la comarca, una trobada oberta a professionals i  
particulars del món de l'educació –mestres, professorat i famílies– que se  
celebrarà a l'Escola Camins i que pretén compartir aprenentatges, coneixements 
i experiències. Sota el lema Compartim aprenentatges, transformem l'educació, 
la jornada no tindrà un temari predefinit, sinó que els temes es pactaran in situ 
segons les propostes dels mateixos assistents al llarg de les cinc hores que es 
preveu que duri l'activitat (de 9 a 14 h). Les escoles i els instituts de les  
Franqueses hi participaran a través dels caps d’estudis dels centres de primària, 
les coordinadores pedagògiques de secundària, el Centre de Recursos  
Pedagògics del Vallès Oriental i la Inspecció Educativa.
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Perfil polivalente. Experiencia mínima de 3 años, preferiblemente en el sector .
OFRECEMOS: Formacion de nivel superior, remuneración fija + incentivos,  empleo estable 
y horario flexible. Condiciones a convenir. Remitir C.V.  detallado a:  s.newedifika@gmail.com

NEW EDIFIKA 
Despacho jurídico inmobiliario,  
consultoría y gestión 
de autopromociones, precisa, 
para su despacho de
MOLLET DEL VALLÈS:

üADMINISTRATIVO 
    COMERCIAL
       Formación profesional. 
       Usuario avanzado Microsoft offi  ce. 

üBECARIO/A
Licenciatura/diplomatura en Derecho/ 
empresariales/ económicas o similar.  
Usuario avanzado Microsoft offi  ce

NEW EDIFIKA. Consultoría y gestión de autopromociones
Rambla Balmes, 49. Bajo · 08100 - Mollet del Vallès · Telf. 930 240 243  · email: new.edi� ka@gmail.com

P.- En l’última revisió d’empresa 
m’han detectat els triglicèrids 
elevats, però el colesterol està dins 
de la normalitat. Hauria de seguir 
algun tractament?
R.- Sense saber la xifra de triglicèrids 
resulta una mica difícil emetre un judici 
precís. De tota manera, a diferència dels 
excessos en la xifra de colesterol, l’in-
crement aïllat de triglicèrids no es rela-
ciona de manera tan clara a la patologia 
cardiovascular. Les xifres de triglicèrids 
elevades acostumen a respondre força 
bé a canvis en determinats hàbits: con-
trol en la ingesta de greixos, abandonar 
consum d’alcohol i fer exercici d’acord 
amb la seva edat i estat físic.
Quan la xifra de triglicèrids no respon a 
mesures higienicodietètiques i assoleix 
nivells molt alts (xifres superiors a 500) 
és important descartar malalties que 
puguin provocar i fer tractament per 
evitar possibles conseqüències de l’ex-
cés de triglicèrids.

P.- En una ecografia m’han descobert 
litiasi biliar. És greu? Cal operar-se?
R.- La litiasi biliar (càlculs a la vesí-
cula biliar) és una entitat relativament 
freqüent. Pot afectar fins a un 9% de la 
població adulta, una xifra que pot in-
crementar-se notablement en ancians. 
Inicialment, si no hi ha simptomatolo-
gia, no suposa cap urgència ni cap risc 
vital i, per tant, no cal pensar en cirurgia 
a curt termini. Ara bé, cal seguir con-
trols periòdics per detectar possibles 
anomalies en la funció hepatobiliar i 
anticipar-se a possibles complicacions.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita

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

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

Chakir El Homrani es postula com 
a conseller de Treball i afers socials

CHAKIR EL HOMRANI A l'acte de suport de Núria Maynou com a cap de llista

La composició del Govern es donarà a 
conèixer després de la presa de possessió 
del president de la Generalitat que disposa 
de cinc dies per nomenar els consellers
Chakir El Homrani, regidor a 
l'Ajuntament de Granollers i dipu-
tat al Parlament, té pràcticament 
tots els números per ocupar el 
càrrec de nou conseller de Treball, 
Benestar Social i Família del nou 
govern de la Generalitat que en-
capçalarà el president Quim Torra. 
Si bé el seu nom encara no ha estat 
ratificat i ERC també ha valorat al-
tres alts càrrecs del departament 
que fins l'any passat dirigia Dolors 
Bassa per ocupar el lloc, en els 
darrers dies el nom del granolle-
rí ha sonat com el més ben situat 
a les travesses polítiques del nou 
govern. La incògnita, de fet, es po-
dria revelar avui mateix, després 
que Quim Torra prengui possessió 
del càrrec de president. Llavors ja 
podrà nomenar el seu govern, tot i 

que té un termini legal de cinc dies 
per fer-ho –i, de fet, la voluntat de 
restitució dels consellers de l'an-
terior mandat destituïts arran de 
l'article 155 complica la formació 
de Govern. De tota manera, Do-
lors Bassa ha desestimat l'oferta 
de Torra–. El Homrani, per la seva 
banda, no ha volgut ni confirmar 
ni desmentir el seu possible nome-
nament, tot i que fonts d'ERC de la 
comarca ho veuen amb el 99% de 
probabilitats.

El perfil
El Homrani, de 39 anys, és veí del 
barri de Can Bassa i llicenciat en 
sociologia. El 2004 va començar a 
militar a ERC, i durant un temps 
va ser secretari d'organització 
d'Avalot, la branca juvenil del sin- dicat UGT a Catalunya. El 2007 va 

ser elegit portaveu nacional de 
l'organització, càrrec que va ocu-
par fins al 2011.

Durant uns anys ha treballat 
en el sector de l'aigua i del medi 
ambient, en l'àmbit de la formació 
professional i en el sector privat. 
L'any 2015 va ser elegit regidor 
per ERC a l'Ajuntament de Gra-
nollers, així com diputat al Par-
lament de Catalunya en la llista 
Junts pel Sí.

En les darreres eleccions del 
21-D no va sortir elegit diputat, 
tot i que poc després, arran de la 
renúncia d'alguns diputats d'ERC 

al seu càrrec, El Homrani va recu-
perar l'escó al Parlament. En l'últi-
ma legislatura al Parlament va ser 
un dels ponents de comissió per a 
la renda garantida de ciutadania.

El possible nou regidor
En cas que El Homrani finalment 
s'incorpori al govern de la Gene-
ralitat s'obre la possibilitat que re-
nunciï a l'acta de regidor, de mane-
ra que ERC podria incorporar una 
nova cara a finals de mandat. La 
número 4 de la llista republicana a 
les eleccions de 2015 va ser Mario-
na Serra (independent), i el número 
5, el militant Pau Llobet. i x.ll / M.E.

POLÍTICA   EL REGIDOR D'ERC-AG A L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS ÉS EL MÉS BEN SITUAT A LES TRAVESSES

arxiu

El president investit ja ha anunciat que vol restituir els consellers cessats que ho 
acceptin, de manera què depèn en bona part de Rull, Turull, Comín i Puig que 
finalment s'adjudiqui el seu nom o un altre als departaments de Territori,  
Presidència, Salut i Cultura, respectivament. La que genera menys dubtes és la 
cartera d'Interior, en què el nom que pren més força és el de Miquel Buch després 
que Joaquim Forn renunciés a la seva acta de diputat. També sembla que qui té 
més números per ocupar Economia i vicepresidència és Pere Aragonès, i es dóna 
per fet que Teresa Jordà assumirà Agricultura i Ester Capella, Justícia. On sí hi ha  
discrepàncies és en Governació, on sonen noms com Elsa Artadi o Marc Solsona. 
Les incògnites més grans són a Exteriors, Empresa i Coneixement, i Ensenyament. 

Els noms de les travesses
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LES FRANQUESES. Dimecres vinent, 
el Centre Cultural de Marata aco-
llirà una taula rodona amb els 
fotoperiodistes Jordi Borràs, Ra-
mon Ferrandis i l'arxivera muni-
cipal Maria Guàrdia per debatre 
sobre la importància de recopilar 
i preservar material gràfic de mo-
ments històrics.

Sota el títol L'1 d'octubre rere 
l'objectiu, l'acte s'emmarcarà en la 
publicació del llibre Dies que du-
raran anys de Borràs, un recull de 

fotografies que repassen els fets 
polítics i socials més destacats a 
Catalunya des del 17 d'agost fins 
al 7 de desembre de 2017.

Tot i que la majoria de les 200 
imatges són de Borràs, n'hi ha 
d'altres fotògrafs, com la que sig-
na Ramon Ferrandis i que capta la 
jornada de l'1 d'octubre a Marata. 
El fotògraf garriguenc ha cedit una 
vintena de les imatges que va fer 
aquell dia al poble a l'Arxiu Munici-
pal de les Franqueses, un gest que 

GRANOLLERS. La nit o matinada 
entre diumenge i dilluns uns des-
coneguts han destrossat l'asta en 
què onejava una estelada de grans 
dimensions a l'entrada de Can 
Bassa, situada en un terreny privat 
des del setembre de 2015. Aquesta 
no és la primera vegada que la ins-
tal·lació pateix una bretolada, tot i 
que ara feia anys que l'estelada hi 
onejava sense incidents.

"Quan la vam instal·lar, els 
inicis van ser durs. De fet, ens 
van despenjar l'estelada diver-

ses vegades", recorda el presi-
dent local de l'ANC, Manel Gener. 
En canvi, ara feia anys que no hi 
havia hagut cap incident. De fet, 
dimecres passat l'entitat havia re-
posat l'estelada "que estava molt 
vella i havia aguantat molt bé".

En aquesta ocasió, la bretolada 
no ha estat només la retirada de 
l'estelada, sinó que els autors dels 
fets també han fet malbé el pal que 
l'aguantava. Gener ha lamentat els 
fets i ha assegurat que la bandera 
es tornarà a instal·lar.  M.E.

Trenquen l'asta de 
l'estelada de Can Bassa

POLÍTICA  S'HI HAN PRESENTAT M. NILDA VILLAVERDE, MANU GONZÁLEZ I MIGUEL ÁNGEL SEGURA LA BANDERA ONEJA EN UN TERRENY PRIVAT DES DEL 2015

COMUNICACIÓ  XERRADA SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE DOCUMENTAR ELS FETS HISTÒRICS

Tres candidats es disputen 
la secretaria general de Podem

Marata, protagonista de 
'L'1 d'octubre rere l'objectiu'

el consistori considera "essencial 
per reconstruir la memòria his-
tòrica del municipi".

De fet, l’Arxiu està adherit a la 
campanya Arxivem el moment, 
una iniciativa de l’Associació d’Ar-
xivers-Gestors de Documents de 
Catalunya que, sota el lema Arxi-
var l’avui per guanyar el futur, té 
com a objectiu recollir material 
relacionat amb l’1 d’octubre.

L'Ajuntament, a més, s'ha pro-
posat ampliar el fons de l'arxiu 
per preservar i difondre la his-
tòria. Així, ha fet una crida a què 
particulars, empreses i entitats hi 
facin aportacions de documents, 
com a donació o cessió. 

raül medina

BRETOLADA  No és la primera vegada que algú malmet la instal·lació

L'ANC de Granollers i Òmnium 
han convidat el jutge inhabilitat 
Elpidio José Silva a pronunciar 
una xerrada dijous (20 h) a la Sala 
Tarafa. L'acte comptarà també, 
com a moderador, amb l'historia-
dor i advocat Joan Garriga.

Elpidio José Silva (Granada, 
1959) es va fer molt popular pel 
cas Blesa, per l'instrucció del qual 

el Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid va determinar que havia 
comès un delicte de prevaricació 
i el va condemnar 17,5 anys d'in-
habilitació. L'any 2014 es va pre-
sentar a les eleccions al Parlament 
Europeu amb les sigles del partit 
Renovación Democrática Ciudada-
na (RED), constituït amb la inten-
ció de lluitar contra la corrupció. 

Xerrada del jutge inhabilitat 
Elpidio José Silva a la Tarafa 

GRANOLLERS. Maria 
Nilda Villaverde, Manu 
González i Miguel Ángel 
Segura opten a la secre-
taria general del cercle 
de Podem de Grano-
llers, un cop ha finalitzat 
el termini de presenta-
ció d’avals i que hagin 
acomplert el tràmit per 
presentar-s'hi. Les vo-
tacions per triar el líder 
de la formació a la ciutat es faran 
de l'11 al 18 de juny de manera 
presencial i telemàtica, i hi podran 
participar tots els granollerins ins-
crits a Podem.

Podem Granollers ha destacat 
que, des del 2014, el grup ha estat 
molt actiu i ha participat en plata-
formes com la de l’educació públi-
ca, Volem Acollir, la PAH, l’associa-
ció Amics del Poble Saharauí i No 

nascut a Granollers fa 29 anys, és 
entrenador de bàsquet. Va entrar 
a Podem el 2014, quan vivia a la 
Garriga, i des de 2016, després de 
canviar la seva residència, milita a 
Granollers. Finalment, Miguel Án-
gel Segura, nascut el 1963 a Jaén, 
milita a Podem des de 2016. Ha 
treballat 25 anys a la construcció, 
ha estat enllaç sindical de CCOO i 
ha col·laborat amb la PAH. 

ens vendreu la moto, entre d'altres. 
A més, assegura que ha format part 
activa de l’organització dels actes 
del Primer de Maig, l’aniversari del 
bombardeig del 38 i la Marxa pels 
Drets Socials del Vallès Oriental.

Pel que fa al currículum dels can-
didats, M. Nilda Villaverde es origi-
nària de l'Argentina i és militant de 
base del Cercle de Podem Grano-
llers des de 2014. Manu González, 

podem

CANDIDATS  María Nilda Villaverde, Manu González i Miguel Ángel Segura
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GRANOLLERS. L’alcalde de Gra-
nollers, Josep Mayoral, ha envi-
at aquesta setmana una carta al 
president del govern espanyol, 
Mariano Rajoy, en la qual li dema-
na que "compleixi i s’impliqui 
directament davant la greu si-
tuació existent respecte la fal-
ta d’execució del Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere". 

La missiva exposa que el ple del 
Congrés, de setembre de 2017, es 
va aprovar l‘informe definitiu de 
214 mesures i propostes d’actuació 
integral que formen el Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere. El 
Pacte aprovat recull el compromís 
econòmic mínim indispensable pel 
desenvolupament de les mesures, 
en un espai temporal dels propers 
cinc exercicis pressupostaris, i tal 
com recull el mateix acord,  "l’abast 
territorial d’aquesta propos-
ta econòmica requereix de re-
cursos econòmics necessaris i 
suficients en els tres àmbits de 
l’asministració pública: govern 
d'Espanya, governs de les comu-
nitats autònomes i òrgans de go-
vern de les entitats locals".

Pel fet que no s’hagi atorgat la 
dotació pressupostària compro-
mesa en aquest pacte, l’alcalde 
Mayoral demana que s'iniciï la 
"reforma legislativa de la Llei 
27/2013 (LRSAL) per retornar 
les competències als ajunta-
ments tal com estableix la me-
sura 61 d’aquest pacte". 

Comitès de defensa de la repúbli-
ca (CDR) d'arreu de la comarca, 
com els de Granollers i les Fran-
queses, feien una crida dilluns a 
concentrar-se a la Porxada en su-
port als membres del CDR de Llei-
da que van ser detinguts. Dilluns 
els Mossos d'Esquadra detenien 
cinc persones acusades de desor-
dres públics i atemptat als agents 
de l'autoritat durant la concentra-
ció davant la subdelegació del go-
vern espanyol a Lleida després de 
la detenció de Puigdemont a Ale-
manya. Els detinguts han quedat 
en llibertat després de declarar.  

A banda de les habituals concen-
tracions de dimarts a la Porxa-
da per reclamar la llibertat dels 
presos polítics catalans, aquest 
dimecres també es va convocar 
la ciutadania a les places d'arreu 
del país amb motiu dels 7 mesos 
que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, 
d'Òmnium i l'ANC, estan tancats a 
la presó de Soto del Real. 

Així, novament, Òmnium Cul-
tural i l'Assemblea Nacional Ca-
talana aplegaven centenars de 
persones per reclamar la llibertat 
dels presos polítics i el retorn dels 
exiliats. 

t.p.

POLÍTICA  NOVA SETMANA DE MOBILLITZACIONS PER LA LLIBERTAT DELS PRESOS I CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Mayoral reclama a Rajoy els 
diners acordats per al Pacte 
contra la Violència de Gènere

Dilluns, protestes 
contra la detenció 
de membres 
del CDR de Lleida

Concentració amb 
motiu dels 7 mesos 
d'empresonament 
de Cuixart i Sánchez

Concentració de la Taula d'Igualtat
La Taula d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament convocava una concentració 
a la plaça de la Porxada dimecres, a les 19 h –mitja hora abans d'una altra 
protesta per reclamar la llibertat dels presos polítics–, per rebutjar la 
rebaixa del pressupost que el govern espanyol ha fet al Pacte d’Estat 
contra la Violència Masclista. Amb aquesta concentració la Taula se sumava 
a les manifestacions convocades per les organitzacions feministes de 
l’Estat. Les entitats explicaven que dels 200 milions d’euros promesos, 
només en destinaria 80 al Pacte d’Estat. "Manquen 20 milions d’euros 
per desplegar les mesures des dels ajuntaments i 100 milions més per als 
governs autonòmics". La rebaixa pressupostària al Pacte d’Estat contra 
la Violència de Gènere implica "deixar de rebre ajudes per portar a terme 
mesures de prevenció educativa i sanitària, així com les mesures d’atenció 
jurídica, psicològica i social de proximitat", apuntaven els convocants.

L'alcalde de Granollers li demana que, si s'incompleix l'acord, s'iniciï la 
reforma de la LRSAL per tal de retornar les competències als ajuntaments

Cadena al Circuit pels presos polítics
Els comitès de defensa de la república (CDR) van fer una acció diumenge 
al matí als accessos del Circuït de Catalunya per "informar pacíficament" 
als visitants del Gran Premi de Fórmula 1 de la situació política actual que 
es viu a Catalunya, en referència als polítics empresonats o exiliats. Els 
concentrats van exhibir el missatge Freedom Political Prisoners des del 
voral de l'accés al circuit, que a partir de les 15 h acollia la cursa. En 
l'acció van participar-hi membres dels CDR de les Franqueses, Granollers i 
Montmeló, que han informat de l'acció des de les xarxes socials.

acn
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En el marc 
dels actes del 
80è aniver-
sari del bom-
bardeig del 
30 de maig 
a Granollers, 

avui, dijous (20 h), s'inauguren 
dues exposicions que expliquen 
els atacs aeris des de dos ves-
sants. D'una banda, Sota les bom-
bes és una mostra itinerant que 
explica el setge aeri que al llarg 
de la Guerra Civil va viure Catalu-
nya. De l'altra banda, Desenrunant 
emocions complementa els fets 
historiogràfics amb un repàs de 
la memòria històrica per mitjà de 
les emocions i la representació ar-
tística. Ambdues es podran veure 
al Museu de Granollers fins al 8 de 
juliol i l'11 de novembre, respec-
tivament.

Sota les bombes. Els atacs aeris 
a Catalunya durant la Guerra Civil 
està basada en el llibre del mateix 
nom publicat per Angle Editori-

cutir aquests fets en les persones 
que ho van viure és el tema de 
Desrunant emocions, una exposi-
ció comissariada pel periodista 
Eloi Vila "per veure com hem 
viscut aquesta memòria his-

al el 2017, que il·lustra aquesta 
guerra aèria sense precedents, 
amb documentació i imatges de 
l’època, sovint inèdites, per mos-
trar la crueltat de la guerra i els 
esforços del poble per sobreviure.

I, precisament, com van reper-

arxiu

MEMÒRIA HISTÒRICA  LA MOSTRA 'DESENRUNANT EMOCIONS', COMISSARIADA PEL PERIODISTA VALLESÀ ELOI VILA, ÉS UN DELS ACTES DELS 80 ANYS DEL BOMBARDEIG

Dues exposicions mostren fets 
i sentiments sota les bombes

PORTADA  L'exposició 'Sota les bombes' es basa en aquest llibre

tòrica". L'exposició, que barreja 
art i documentació, es divideix en  
cinc apartats, començant pels fets, 
és a dir, dels anys 1936 al 1939, 
"viscuts amb pànic, ràbia i odi", 
sentiments que tindran una re-
presentació artística vinculada. 
La segona part, de l'any 1939 al 
1978, tracta de la destrucció de la 
memòria, vinculada a "la por, la 
resignació i l'orgull dels qui van 
lluitar contra el règim", detalla-
va Vila. El tercer apartat retrata 
l'intent de reconstrucció de la me-
mòria històrica, fins al dia d'avui, 
i el quart tracta sobre el demà. I, 
finalment, el cinquè apartat re-
passa les actuacions de Granollers 
en pro de la cultura de la pau. "Es 
tracta de viatjar a través de les 
emocions i a través de l'art", re-
sumeix el comissari.

L'experiència de 'Trinxeres'
Eloi Vila és conegut ara pel pro-
grama de TV3 Al cotxe, però va 
treballar al programa Trinxeres, 
que es va endinsar en els paisat-
ges i poblacions del país per expli-
car com es va viure la Guerra Civil. 
El dia 31 de maig farà una xerrada 
per compartir la seva experiència.

Vila ha comptat amb el suport 
de la tècnica del Museu Glòria Fus-

Dansa al Gra

També en el marc de la commemora-
ció del bombardeig, el programa d'oci 
nocturn del Gra, Dnit, ha programat 
Vermells com la sang, una peça de 
dansa contemporània que té com a 
objectiu donar veu a la història silen-
ciada dels horrors del fransquisme 
a l'Estat espanyol i mostrar aquelles 
ferides sense cicatritzar i presents 
encara. L'espectacle de dansa serà di-
vendres a les 21 h.

DNIT PROGRAMA 
LA PEÇA 'VERMELLS 
COM LA SANG'

ter a l'hora de fer la tria artística, 
així com els documents originals 
del bombardeig de la Guerra Civil, 
del Fons de l'Ajuntament de Grano-
llers de l'Arxiu Municipal (AMGr), i 
algunes fotografies del fet i vídeos 
de testimonis de la tragèdia, de la 
secció Fonts Orals de l’AMGr.

D'altra banda, l'AMGr inaugura-
rà una altra mostra, el 24 de maig 
a l'ajuntament, amb el títol Guerra 
Civil i bombardeig.  M.E. 

ANIVERSARI

1938 ·2018
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OFERTA DEL MES DE MAIG:
15 minuts a 5€  / 30 minuts a 8€

Experta en vidència i rituals amb servei presencial i telefònic

� Tarot egipci
� Ritual
� Neteja energètica
� Informació sobre 
 persones difuntes

www.maytetarot.es/es/
Mayte Tarot

93 293 98 72

644 777 509
806 383 291

Consulta privada 20€

Econòmic 0,90€/minut

Poc se'n sabia de la influència que 
la Xina havia exercit als escriptors 
espanyols i europeus del segle 
XVI, quan l'imperi espanyol tenia 
interès en annexionar. L'histori-
ador Diego Sola ho revela en el 
llibre El cronista de China. Juan 
González de Mendoza, entre la 
misión, el imperio y la historia, en 
què no només detalla la biogra-
fia d'aquest missionari, sinó que 
reconstrueix la política d'apropa-
ment i influència de Felip II envers 
el gegant oriental.

Juan González de Mendoza va 
ser l'autor de la Historia del Gran 
Reino de la China, publicat el 1585, 
el llibre sobre la Xina més tradu-
ït de l'època, amb més edicions  
–una trentena– i del qual se'n con-
serven exemplars a la Biblioteca 
de la Universitat de Barcelona. A 
partir d'aquest llibre, Sola recu-
pera el personatge de González de 
Mendoza, un missioner agustí que 
l'any 1580 va rebre l'encàrrec de 
Felip II d'organitzar una ambaixa-
da destinada a l'emperador de la 
Xina, tot exercint tasques pròpies 
d'un servei d'intel·ligència. Per a 
Sola, "González de Mendoza és 
un cronista renaixentista no 
prou valorat i conegut".

El llibre sobre la Xina del mis-
sioner, que va exercir força influ-
ència en els escriptors espanyols i 
europeus de l'època, neix de l'en-
càrrec del rei. Felip II, senyor d'un 
imperi que anava des dels do-
minis espanyols a Amèrica fins a 
l'Índia portuguesa, volia convetir 

El volum sobre la relació de Felip II amb l'imperi xinès es va presentar fa unes 
setmanes a l'Institut Confuci de Barcelona i ara ha arribat a la llibreria La Gralla

arxiu

PUBLICACIONS  L'HISTORIADOR GRANOLLERÍ PRESENTA EL LLIBRE 'EL CRONISTA DE CHINA. JUAN GONZÁLEZ DE MENDOZA, ENTRE LA MISIÓN, EL IMPERIO Y LA HISTORIA'

Diego Sola relata el fracàs de 
l'ambaixada de Felip II a la Xina

espanyols havien arribat a les Fili-
pines, Felip II ho veia possible. Per 
això va enviar la missió de frares 
agustins per acordar una aliança 
amb l'emperador de la Xina. Per 
acomplir la missió, González de 
Mendoza va aplegar notícies so-

bre la història, la geografia i les 
tradicions xineses, que van aca-
bant derivant en el llibre.

El treball de l'historiador gra-
nollerí detalla com es va gestar 
l'ambaixada –i quins regals va 
atorgar Felip II a l'emperador xi-
nès (des de teles fins a pintures i 

antiguetats)– i com va fracasar. De 
fet, algunes veus, com la de l'ex-
governador de les Filipines, van 
considerar que la delegació espa-

l'imperi xinès en un paradís cris-
tià sota la seva protecció. 

"La Xina era vista per alguns 
com la utopia necessària en la 
qual es podien projectar els 
projectes de monarquia uni-
versal", explica Sola. Com que els 

Professor de la Universitat de Barcelona
Diego Sola, nascut a Granollers el 1988, és doctor en Història Moderna i 
professor de la Universitat de Barcelona, així com ha estat investigador 
visitant de la Universitat de Cambridge. Participa en diversos projectes  
d'investigació, com els de la xarxa Poder i Transferències culturals en 
època moderna de la UB, el grup Ethnographies, Cultural Encounters 
and Religious Missions, i el Grup d'Estudis d'Història del Mediterrani 
Occidental. És conferenciant de les Aules d'Extensió Universitària per a la 
Gent Gran i col·labora en diversos mitjans de comunicació, com el diari 
SomGranollers a través dels articles històrics Connexions granollerines.

El projecte editorial

El cronista de China, coeditat entre 
la UB i l'Institut Confuci, és el segon 
volum de la col·lecció Transferènci-
es 1400-1800, dirigida per Joan-Lluís 
Palos, un projecte editorial nascut amb 
l'objectiu de mostrar els resultats de 
les investigacions del grup de recer-
ca Poder i Transferències Culturals en 
l'Època Moderna de la Universitat de 
Barcelona, del qual forma part Sola.

ELS RESULTATS DE 
LES INVESTIGACIONS

nyola seria interpretada a la Xina 
com una submissió i van proposar 
una actuació militar per conquerir 
la Xina. Finalment, el desastre de 
l'Armada Invencible i la decisió del 
Papa d'atorgar la tasca evangelit-
zadora de la Xina només als jesui-
tes van tancar el projecte.

L'obra de Sola, fruit del treball de 
la seva tesi doctoral –amb una in-
vestigació que l'ha portat a arxius 
de Barcelona, Cambridge, Sevilla, 
Madrid i Valladolid–, es presenta-
va a l'abril a l'Institut Confuci de 
Barcelona i aquesta setmana ha 
arribat a la llibreria La Gralla. i M.E.

González de Mendoza,
 encarregat de l'ambaixada, 

va aplegar notícies sobre 
la història, la geografia i 

les tradicions xineses
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Bústia
No està tot perdut, iaies
Quantes i quantes vegades ens queixem que 
els néts no ens escolten i no ens fan cas?

Avui vull posar de manifest que no sem-
pre és així, ja que el passat 26 d’abril en el 
lliurament de premis de contes solidaris que 
Mans Unides va celebrar, en la categoria de 
10 a 11 anys en què es van presentar 88 tre-
balls, va resultar guanyador del primer pre-
mi el meu nét Guillem com a alumne de la 
Escola Pia de Granollers.

Iaies, ara bé el més bo. El conte es titulava 
La revolta dels aliments i recordava el que 

li deia la seva àvia sobre el malbaratament 
que fem del aliments sabent que hi ha tants 
nens morint de gana. Sí, els aliments llen-
çats es van reunir indignats i van reclamar 
que se’ls respectés, ja que són indispensa-
bles per a la vida.

Cada un anava dient el següent: les bledes 
ens donen ferro, el peix ens dóna força i vita-
litat al cervell, les fruites moltes vitamines…

El conte va aconseguir la presa de consci-
ència sobre el malbaratament del menjar.
Moltes felicitats, Guillem!

 anna muntada / granollers

oc abans de marxar de vacan-
ces de Setmana Santa, vaig 
anar-me’n al llit amb la novel·la 
d’Idelfonso Falcones, L’Església 
del Mar. La vaig començar amb 

la intenció que aquella història de més 
de 600 pàgines m’acompanyés durant els 
meus dies festius que n’estaven a punt 
d’arribar. “Any 1320. Mas de Bernat Esta-
nyol. Navarcles, Principat de Catalunya”. El 
dia del casament del jove Bernat amb la 
Francesca, una pagesa de pell i carn jove, 
el senyor de Bellera va disposar fer ús 
del seu dret de pernada prenent el cos i 
la dignitat de la noia. Després va obligar 
l’estrenat marit a consumar el matrimoni, 
ja que si no ho feia ho faria un altre per 
ell. Aquelles escenes del llibre van ferir la 
meva sensibilitat i, el cos violat de la Fran-
cesca em va deixar sense poder dormir 
fins a les 3 de la matinada. 

Vaig decidir no continuar llegint a Falco-
nes de nit i, el llibre, el vaig acabar la tarda 
de diumenge de Resurrecció al sofà del 
menjador dels meus bons amics bretons. 
El vaig tancar i vaig contemplar el paisat-
ge que es mostrava al final del pati de la 
casa, un terreny que mor en el silenci de 
Ploëmeur tot abraçant la mar brava de la 
costa bretona. A la meva ment la història 
maca, molt maca del llibre, i al meu pen-
sament totes les dones com la Francesca 
i els seus cossos ultratjats pels homes, pel 
patriarcat i per la història. No vaig poder 
evitar pensar a la Simone de Beauvoir i el 
seu llibre El Segundo Sexo, que vaig llegir, 
com molts d’altres d’ella, essent molt jove-
neta, i que van formar, entre d’altres lectu-
res, la dona que sóc.

 Avui han passat gairebé 70 anys des de 
que la Simone analitzés el rol de la dona 
en la història del món en un llibre censu-
rat, és clar, per l’Església catòlica, ja que 
Madame de Beauvoir pretenia dotar-nos 
d’eines i pensament per assolir la llibertat 
i la independència, de capacitar-nos com 
a dones per prendre decisions sobre els 
nostres cossos i les nostres vides.

De la Navarcles de 1320 al San Fermín 
de 2016 jo pensava que la vida i els cos-
sos de les dones, almenys al primer món, 
havien assolit els seus espais de llibertat i 
respecte. Avui, estic convençuda que l’únic 
que ha passat és un temps de rellotge de 

El cos violat de la Francesca
sorra, que torna i retorna sobre si mateix, 
ja que la sentència judicial d’aquest cas ha 
vingut per cremar a la foguera les idees de 
la Simone, les quals ens feien creure que, 
nosaltres, les dones, ja viatjàvem en pri-
mera classe. 

Una sentència que restaura el dret de 
pernada per part d’aquells homes que es 
senten lliures per insultar i vexar el cos, 
els nostres cossos de dones i, el que n’és 
pitjor, una justícia que sentència contra la 
vida i la dignitat d’ésser dona. 

Em sento desprotegida en front d’ho-
mes com els de La manada, un grup de 
malparits que ja portava el guió escrit de 
la seva pel·lícula pornogràfica molt abans 
d’arribar a Pamplona. Havien deixat cons-
tància escrita de la bacanal que volien viu-
re, s’havien dit entre ells que calia buscar 
noies grassonetes i amb piset a Pamplona, 
que no s’havien d’oblidar de la burundan-
ga i que havien de viure la nit de la seva 
vida. Van trobar una noia madrilenya, de 
només 18 anyets, que es va veure acorra-
lada, com el personatge de la Jodie Foster 
a The Accused, per cinc homes entre 10 i 

15 anys més grans que ella, els quals la 
van fer servir com si fos una nina inflable 
de sex shop. Quina diferència hi ha en-
tre la violació múltiple de la pel·lícula de 
Kaplan, basada en un cas real, i els fets del 
San Fermín 2016? 

Els jutges ens han portat de nou a una 
crua realitat que legitima la violació dels 
nostres cossos, la nostra carn i la nostra 
dignitat de dona i d’ésser humà. És aquest 
un veredicte que llença als grups d’homes 
canalles i masclistes un missatge de quasi 
impunitat, i que justifica socialment que 
el cos d’una dona pugui ser fet servir de 
forma molt més cruel que com ho va fer 
el senyor de Bellera fa 698 anys enrere. Jo 
mai no he sentit por, la Simone de Beau-
voir em va fer lliure, però, a hores d’ara, 
miro els ulls innocents i els cossos fràgils 
de les meves filles, encara infants, i en sen-
to. Com les hem d’educar? Simone torna, 
vine a posar seny en aquest món que s’ha 
begut l’enteniment.

P

La Taula d’Igualtat de Granollers, amb el suport del consistori, convocava 
dimecres una concentració a la Porxada per protestar per l’incompliment dels 
compromisos de l’Estat respecte a les partides pressupostàries que han de fer 
viable i útil el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. De fet, l’alcalde també 
reclamava a Rajoy els diners que es va acordar que rebrien els ajuntaments per 
poder aplicar polítiques d’igualtat de gènere. Poc després, la Porxada acollia una 
altra protesta contra els empresonaments injustos de dos líders socials, Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart, que ja fa 7 mesos que són a Soto del Real. Fa pocs dies, 
també els CDR recordaven els presos polítics al Circuit i en fa alguns més que 
també a la Porxada la ciutadania es mobilitzava contra la sentència del cas de 
La Manada. Si fa uns anys es parlava de la desafecció del ciutadà envers la polí-
tica, ara cal parlar de la desafecció envers l’Estat i la justícia. Perquè sembla que, 
ara sí, la ciutadania està amatent a la política i s’hi vol implicar més enllà d’anar 
a votar cada 4 anys. I això sembla que tampoc no agrada.

DESAFECCIONS
Editorial

CHELO 
MORILLO

Doctora 
en Comunicació

Una sentència que restaura
 el dret de pernada per part 

d’aquells homes que se
 senten lliures per insultar 
i vexar els nostres cossos

FEM MEMÒRIA

Desfilada de l’Ascensió, entre 1940 i 1949
Una de les vaques guanyadores del concurs de bestiar, durant la desfilada de les Fires i 
Festes de l’Ascensió, al carrer de Josep Anselm Clavé. FONS JOaN FONt i dOmèNech / amGR
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MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV
sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7.30 a 13.30h i 15.00 a 20.00h
Dissabte: 8.00h a 13.30h i de 16.00 a 20.00h

www.gress.es

C32 
C32 SORTIDA

ARGENTONA
CENTRE

NOVETAT!

NOMÉS A
5 MINUTS DE
GRANOLLERS

Porcelànic
33’3x66’6cm
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8,18€/m2

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

SOP SELECCIÓ S.L. SERVEIS D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

Consultoría de Seguridad alimentaria, ubicada en el 
Vallès Oriental, precisa: 
RESPONSABLE DPTO. TÉCNICO (Ref.1805-03)
Funciones: Dirección del dpto. técnico. Gestión de 
clientes, planificación/seguimiento, supervisión do-
cumentación, delegación de trabajos. Supervisión 
personal a cargo 2/3 técnicos, evaluación y contra-
tación. Auditorías a clientes. Redacción de informes 
(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 exp. en Seguridad Alimentaria. Formación (Licencia-
tura en Ciencias y Tecnología de los alimentos o form. 
universitaria a nivel científico con especialización en 
Seg. alimentaria a través de Masters o Posgrados). 
Formación y/o exp. APPCC y normativa alimentaria. 
Valorables conocimientos y experiencia en PRL (Ries-
gos Laborales) Dietética y Nutrición, IFS ISO, etc. Ap-
titudes: Persona proactiva con capac. organizativas, 
emprendedora, resolutiva. Contrato directo y estable 
con la empresa. Salario negociable según valía del 
candidato/a. Horario flexible.

Empresa líder en distribució de maquinària del V.Oriental precisa: 
ADMINISTRATIU/VA RECEPCIONISTA (Ref.1805-01)
Cerquem candidats en formació a nivell de FPII Administratiu, CFGS 
en Admin. i finances o bé recent titulats en Empresarials o ADE. Tas-
ques: admin. general i recepció presencial i telefònica. Valorable an-
glès nivell mig, i bon nivell del paquet Office. S'ofereix contracte inicial 
de 6 mesos amb possibilitat de passar a indefinit. Sou negociable.

Empresa de caldereria especialitzada en projectes 
d' instal·lacions industrials precisa incorporar:
ENGINYER/A TÈCNIC/A MECÀNIC/A PLANIFICACIÓ (Ref.1805-04)
Imprescindible formació a nivell d'Enginyeria Tècnica o Superior en 
àrea Industrial mecànica. Bon nivell d'anglès. Domini eines ofimà-
tiques. Coneixements de programes específics de disseny. Valorem 
coneixements de Delineació, Càlcul, Materials i exp. similar en em-
preses metal·lúrgiques. S'incorporarà al dept. de planificació de la 
producció del Taller. S'ofereix contracte directa amb l'empresa i feina 
estable i amb continuitat. Es valora residència a la zona del Vallès 
Oriental. Imprescindible vehicle propi. Edat ideal 23-30 anys .

MUJER RESPONSABLE 
SE OFRECE PARA 

(INTERNA O EXTERNA)

EL CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES

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.1805-05)
Tareas: ejecutar y supervisar el montaje elec-
tro-pneumático de instalaciones en casa del cliente y 
puesta en marcha de la instalación. Coordinar traba-
jos con el responsable del montaje, marcar priorida-
des y necesidades.

Empresa líder al sector automoció, precisa per les 
seves instal·lacions properes a Granollers,
VENEDOR/A SECTOR AUTOMOCIÓ (Ref.1805-06)
Home o dona, amb exp. com a comercial, valorant-se 
molt positivament del sector del automòbil. Tasques: 
tracte amb el client a la concessionària, assesso-
rant-lo i aconsellant-lo en tot moment. Horari co-
mercial de dll a ds, lliurant un dissabte de cada 4. 
Preferible residents a la zona del V.Oriental o comar-
ques veïnes. Vehicle propi. Feina estable,contracte 
directa amb l'empresa. Sou: 19.000 € bruts anuals.

Empresa fabricante de maquinaria situada 
en los alrededores de Granollers, del 
sector metalúrgico, precisa incoporar
ELECTROMECANICO/a (Ref.1805-02)
Buscamos electrónico/a industrial para la 
realización de instalaciones eléctricas y 
cuadros eléctricos en maquinaria industrial, 
con experiencia mín. de 3 años en tareas 
similares. Formación a nivel de FPII o CFGS 
o CFGM en Electrónica y electromecánica. 
Con conocimientos en programación para 
modificaciones en maquinaria o puestas en 
marcha. Persona con capacidad de trabajar 
con autonomía y disponibilidad para despla-
zamientos en montajes al extranjero. Impres-
cindible inglés a nivel medio. Se ofrece con-
trato directo con la empresa y puesto estable. 
Horario: jornada completa (8 a 13h. i 15 a 18h). 
Valorable residencia a zona del V. Oriental.

ALTRES
COMPRA / VENDA

COMPRAMOS libros, 
juguetes, cómics, 
cromos, antigüeda-
des y arte religioso,
restos de pisos y 
casas. Pago al mo-
mento. José Miguel. 
679-736-491.

COMPRO cómics, 
álbumes de fútbol, 
Playmobil, Scalex-
tric, Geyperman, 
Madel-man, mu-
ñecas, Tente, Rico, 
Paya y antigüe-
dades en general.  
Llamar al teléfono 
de contacto: 679-
736-491.

La visió… més val prevenir
Un estudi recent fet a Guangzhou (la Xina) 

demostra que quan els humans passem més 
temps a l’aire lliure, com a mínim uns 40 mi-
nuts, ajudem a protegir la vista d’una possi-
ble miopització (Morgan, 2009). 

Per tant, en el cas dels infants, fora conve-
nient tenir en compte aquest factor, ja que 
sembla ser que la llum solar n’és una de les 
responsables. Així doncs, els jocs haurien de 
realitzar-se més a l’aire lliure perquè la llum 
solar influeix en una no evolució de la miopia.

De fet, les persones estem dissenyades per 
estar a l’aire lliure; romandre moltes hores 
en interiors i sobretot mantenint distàncies 
pròximes, com és el cas dels dispositius di-
gitals, no ens dóna la suficient capacitat per 
adaptar-nos. 

Com els espais de curta distància requerei-
xen que els ulls hagin d’emprar amb més èm-
fasi l’ús de l’acomodació i de la convergència, 
recomanem com a norma el 20’/20”/20: 
cada 20 minuts hem de descansar la vista 
uns 20 segons i mirar a 20 peus que equival 
a 6 metres. 

Passar més de dues hores al dia davant de 
pantalles no és recomanable perquè dismi-
nueix  la capacitat d’atenció i desenvolupa-
ment del llenguatge.

Altrament, una adequada posició corporal, 
esquena recta i distància d’uns 40 cm com 
a mínim quan estem realitzant tasques de 
prop, així com mantenir una bona il·lumi-
nació, també són rellevants a l’hora de tenir 
cura de la visió. 

Respecte a la presència d’un TDAH (dèficit 
d’atenció i hiperactivitat), també és impor-
tant considerar que aquest no sigui degut a 
un problema visual, ja que una mala atenció 
ve en la majoria dels casos per una deficient 
motilitat ocular.

En definitiva, per tenir cura de la salut vi-
sual i no tenir problemes en l’aprenentatge, 
considerem necessari que l’infant, ja des de 
ben petit, adquireixi unes bones habilitats 
visuals i higiene visual; és a través d’un ex-
haustiu examen visual optomètric com po-
drem prevenir l’existència de qualsevol pro-
blema visual.

MULTIÒPTIQUES OCULUS
C. Santa Elisabet, 11 - Granollers

Tel. 93 879 20 51 - www.multiopticas.com

NÚRIA FOSSAS
Òptica-optometrista comportamental

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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Mercat d'estiu a les FranquesesXerrada a l'Espai Tranquil de Barbany
El Parc Joan Sanpera, darrere l'Ajuntament de 
les Franqueses, acollirà el 2 de juny el mercat 
LF Summer Market. L'organitza LF Comerç 
i comptarà amb artesans, foodtrucks, jocs 
infantils, tallers i concerts.

L'Espai Tranquil de Barbany (carrer Anselm Clavé, 44) ofereix  
divendres a partir de les 18 h la xerrada De la rebeldía creativa  
a la economía humana. La conferència anirà a càrrec de l'equip  
d'Economía humana. L'espai ofereix setmanalment activitats gratuïtes 
com xerrades, exposicions i petits concerts.

ECONOMIA

LES FRANQUESES. La mobilització en 
defensa de les pensions "es man-
tindrà i s'incrementarà". Així ho 
ha assegurat el secretari confederal 
de Polítiques Públiques i Protec-
ció Social de CCOO, Carlos Bravo, 
durant l'assemblea que el sindicat 
ha celebrat a Can Ribas, a les Fran-
queses, en l'acte central de la cam-
panya en defensa de les pensions 
públiques a la comarca. Bravo ha 
posat en valor les mobilitzacions 
dels últims mesos "perquè han 
tingut una resposta del govern", 
tot i que l'ha qualificat d'insuficient 
perquè "ha desplaçat el proble-
ma d'aquí a dos anys, quan la 
situació serà igual", ha assegurat.

Per la seva banda, Javier Pache-
co, secretari general del sindicat 
a Catalunya, ha reclamat "sentit 
comú i voluntat política" per ga-
rantir el sistema públic de pensi-
ons i ha explicat que la proposta de 
CCOO és un increment d'ingressos 
a la Seguretat Social d'uns 70.000 
milions d'euros a l'any, una dota-
ció que en bona part s'obtindria a 
través d'impostos. En aquest sen-
tit, el sindicat exigeix "garantir 
la capacitat de finançament de 
la Seguretat Social a través dels 
pressupostos de l'Estat o enfor-
tint la capacitat de cotització 
apujant el salari mínim inter-
professional", apuntava Pacheco.

El secretari general de CCOO de 
Catalunya ha recordat que el 20% 

opció que qualifica de "cop de peu 
endavant" a l'hora de garantir el 
sistema de pensions, i ha assegu-
rat que CCOO "seguirà insistint a 
través de la mobilització per por-
tar-los a la taula de negociació". 

En aquest sentit, el secretari ge-
neral del sindicat a Catalunya no 
descarta la vaga general "sempre 
que la puguem guanyar. No tin-
drem el suport dels mitjans de 
comunicació com el 8-M i ens 
plouran crítiques en l'àmbit na-
cional i econòmic. Però només 
si l'altra part veu que podem 
guanyar una vaga general acon-
seguirem arribar a acords que 
millorin els salaris i acabin amb 
la precarietat laboral i la bretxa 
salarial", ha assegurat.   T.p.

de la societat espanyola és pensio-
nista i ha reclamat que es dediqui 
un percentatge igual del PIB a les 
pensions, que ara ha situat en el 
12%. També ha indicat que l'Estat 
espanyol té un 6% menys d'ingres-
sos fiscals que els països de l'entorn 
i ha qualificat de "justícia social i 
de sentit comú" que les pensions 
es garanteixin en una part impor-
tant via impostos. "No pot ser que 
les rendes del capital que gua-
nyen pes amb el PIB cada cop 
paguin menys impostos. Cal cor-
regir l'anomalia", ha afirmat.

Pacheco, però, reconeix que "la 
taula de negociació ha escollit 
una altra línia d'actuació, que és 
l'acord directe amb el PNB mit-
jançant els pressupostos", una 

t.p.

PENSIONS  NO DESCARTA LA VAGA GENERAL PER ARRIBAR A ACORDS EN MATÈRIA LABORAL

CCOO farà més mobilitzacions 
per defensar les pensions

ASSEMBLEA de CCOO aquest dimarts, a Can Ribas

GRANOLLERS. Els carrers Sant Roc 
i Santa Anna seran dissabte el 
centre neuràlgic d'una nova edi-
ció del Fet a mà, la fira dedicada a 
l'artesania que organitzarà de nou 
l’associació de comerciants del 
Rec al Roc. 

En concret, de 10 a 20.30 h, el 
centre de Granollers estarà farcit 
de paradetes on, a més de vendre 
productes fets a mà, els artesans 
també oferiran demostracions de 
com es fa allò que venen i organit-
zaran tallers per a tots els públics, 

en què ensenyaran com es fa el 
seu material.

La primera edició de la fira d'ar-
tesans es va celebrar justament 
ara fa un any amb l'objectiu de ob-
jectiu donar a conèixer la vitalitat 
comercial dels carrers que confi-
guren l’associació. Vista la bona 
rebuda que va tenir per part dels 
visitants i el bon gust de boca que 
va deixar entre els participants, 
l'associació de comerciants del 
Rec al Roc ha decidit repetir-la en-
guany. 

L'artesania pren els 
carrers del Rec al Roc 

AQUEST DISSABTE, ALS CARRERS SANT ROC I SANTA ANNA

GRANOLLERS. L'empresari Pau 
Garcia-Milà farà avui, dijous, una 
conferència organitzada pel Grup 
de Desenvolupament de Directius 
i Empresaris (GDE) que tindrà lloc 
a partir de les 19.30 h a les instal-
lacions de Sarsa Audi Granollers 
(carretera de la Roca km. 17). 
Garcia Milà oferirà la xerrada Fast 
Innovation. Per assistir-hi cal con-
firmar assistència omplint un for-
mulari al web del GDE o trucant al 
telèfon 93 198 30 89. L'aforament 
és limitat i l'organització demana 

la màxima puntualitat a tots els 
assistents. 

La xerrada anirà acompanyada  
d'un servei de càtering i també se 
sortejaran quatre premis, genti-
lesa de Sarsa. 

Pau Garcia-Milà, d'Olesa de 
Montserrat, és un empresari 
conegut per ser un dels creadors 
i fundadors d'EyeOS el 2006, i 
també és un dels fundadors de la 
xarxa social Bananity. És autor de 
llibres com Está todo por hacer, 
Optimismamente i MÉS.  

Pau Garcia Milà ofereix 
una xerrada a Sarsa

ORGANITZADA PEL GRUP DE DESENVOLUPAMENT DE DIRECTIUS
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EXPOSITORS PARTICIPANTS

Verge de Montserrat 16
08940 Cornellà (Barcelona)
Tel. 933 770 148
comercial@revodur.com
www.revodur.com

SOM UNA EMPRESA DE 
REFERÈNCIA NACIONAL EN 
REHABILITACIÓ I SERVEIS
Aïllament tèrmic per injecció en càmera 
d'aire, un sistema ràpid, econòmic i molt 
eficaç, sense obres ni molèsties

Aplicador oficial de

C. Corró 160 baixos
08402 Granollers
www.imaginarte.cat
imaginarte1@hotmail.es
Tel 687 62 61 56

També cursos per a joves 
i adults. Inscripció oberta!
CURSOS INTENSIUS JULIOL. Dirigits a nens 
majors de 10 anys, joves i adults.  Dibuix 
a llapis i carbonet, Iniciació a l'aquarel·la, 
Serigrafia i estampació tèxtil, muralisme, 
Dibuix per Tatuadors, Collage...

Viu un casal d'estiu diferent!
Inscripció oberta!
Per a nens de 4 a 11 anys

Taller de dibuix i pintura

granollersdalt@gmail.com
comercdedalt.cat

www.llotjadeldisseny.com

Mercat de Dissenyadors 
Independents. 
Un dissabte al mes.
La Porxada, Granollers.

Un agraïment especial per a:
Nuomi Design, Un Satonet, Palos Pelos
By Nona, Lau Art Factory, Assuara, Nude 
Bracelet, Uaïa, Mercè Disseny, El Taller de 
Party Hand Made, Ochonubes.

C. Catalunya, 39
Les Franqueses del Vallès
Tel 93 849 41 00
www.eutrasa.com

Eutrasa va presentar a l'espai d'automoció de la 
fira, entre altres, els models de la gamma SUV: 
2008, 3008 i 5008. També va despertar molta 
espectació, per ser un model menys conegut, 
la furgoneta business Traveller.  
Eutrasa va sortejar un cap de setmana per  
poder provar un dels vehicles de la gamma SUV 
a triar amb el dipòsit ple. Cada tarda, Eutrasa va 
oferir un espectacle de ball amb personatges 
disfressats de felí, per a la marca del Lleó.

Tota la gamma SUV i més

Un gegantí viatge virtual

EUTRASA

Comerç de Dalt va presentar una bossa gegant 
de 4 metres, obra de Zinkers, dins la qual es 
podia viure una experiència de realitat virtual 
amb vídeos 360º dels comerços associats i 
carrers de la via comercial. També l'associació 
va fer tallers i activitats, va presentar la propera 
fira Ecogrà i va mostrar els plafons de la 
campanya La Gent de Dalt, que retrata les 
persones que donen vida dia rere dia als 
comerços associats.68A EDICIÓ
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INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA 
D'ALUMINI I PVC
Vidres, mampares de bany i divisòries, 
baranes i tanques de jardí, proteccions 
solars, stores, tot tipus de persianes i 
motoritzacions, portes automàtiques, 
tendals, mallorquines, sostres d’alumini, ...

Joan Prim 111 baixos
08401 Granollers
Tel. 93 625 06 84 / 638 97 24 26
info@prapar.es
www.prapar.es

Ctra. Interpolar km.4
08400 Granollers
Tel. 93 860 47 60
Fax 93 860 41 84
www.ferimet.com

Metalls no fèrrics
Ferralla fèrrica
Enderrocs i demolicions industrials
Recollida i baixa de vehicles

L’elecció més fiable 
des de 1985

Teatre Auditori
C. Gregori Resina 4 baixos
Granollers
Tel 649 359 499
www.kumon.cat

El nostre objectiu principal és que 
aconsegueixi aprendre a estudiar d’una 
manera autodidacta. El que oferim és molt 
més que unes classes particulars. Kumon 
és un mètode d’aprenentatge a llarg 
termini que desenvolupa una sèrie 
d’habilitats i capacitats en els alumnes 
a través de dos programes: Lectura i 
Matemàtiques.

Educació per a tota la vida

Josep Umbert 34
08402 Granollers
granollers@0x100gluten.com
www.0x100gluten.com
Tel 676 818 069

És punt de trobada per a totes les 
persones que aposten per l’alimentació 
saludable i sense gluten, en un espai únic 
i inclusiu amb productes artesans, 
elaborats directament de cara al públic, 
i totalment #glutenfree.

Fleca i pastisseria per a 
celíacs i intolerants a altres 
al·lèrgens

PROXIMAMENTE HAREMOS UNA PRESENTACIÓN (reserve su plaza)

C. La Fàbrica, 10-1A
08401 Granollers
Tel. 648 54 71 41 
sercla@sercla.com

SERVICIOS REUNIDOS

Criptomoneda
Una criptomoneda es una moneda 
virtual que sirve para intercambiar 
bienes y servicios a través de un 
sistema de transacciones electrónicas 
sin la necesidad de un intermediario.

Pulsera activa que monitoriza las 
funciones vitales de la persona 
las 24 horas del día gracias a los 
sensores de última generación.
También es capaz de proporcionar 
sugerencias y análisis con el fin de 
ayudarle a mejorar tu calidad de 
vida y la de tus seres queridos. 

Buscamos clientes 
y distribuidores

La mejor Wellness Band del mundo
OneCoin ofrece servicios 
financieros accesibles, 
al alcance de todos 
y sin fronteras 

Som l'espai gastronòmic de Granollers 
dedicat als que gaudeixen dels seus 
sentits. On "el menjar es torna desig", 
segons ens va dir una clienta.

Vi, degustació, plaer

Carrer de Joan Prim, 177
08401 Granollers
Tel. 936 25 39 13
cellerdelferrer@cellerdelferrer.es
www.cellerdelferrer.com

Carrer de Joan Prim, 177
08401 Granollers
Tel. 936 25 39 13

Treballem perquè tu i els teus tingueu 
els millors productes i et sentis com a 
casa. Productes selecionats: embotits, 
formatges, cervesses artesanals... Pots 
consumir-ho al establiment (fer el vermut, 
esmorzar, dinar o sopar) o t'ho prepa-
rem per emportar o per regalar. També 
t'assessorem per que gaudeixis al màxim 
dels productes.

Cultura, plaer, gastronomia

EXPOSITORS PARTICIPANTS
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La fira multisectorial de l'Ascensió 
de Granollers ha consolidat des de fa 
anys el seu model i, novament, ha tin-
gut un volum acceptable de visitants, 
que hi assisteixen atrets per una fira 
que combina comerç i oci. Com cada 
any, la 68a Ascensió ha estat acompa-
nyada de pluja, tot i que la inestabili-
tat meteorològica del cap de setmana 
no ha perjudicat en excés l'assistència 
al Parc Firal.

De fet, ja a la inauguració de dijous 
al vespre, el diputat delegat de Comerç 
de la Diputació de Barcelona, Isaac Al-
bert, destacava "els tres grans pilars 
que fan que una fira funcioni: que 
sigui un esdeveniment social, tam-
bé d'intercanvi comercial i alhora 
un esdeveniment cultural", trets 
que atribuïa a l'Ascensió. Per a Albert, 
Granollers ha sabut professionalit-
zar-ne la gestió i omplir el certamen 
d'activitats perquè tingui continuïtat.

Respecte a l'origen agrari
En canvi, per al director territorial 
del Departament d'Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat, Josep Pena, –també pre-
sent a la inauguració–, l'èxit de la Fira 
de l'Ascensió ha estat "el respecte 
a l'origen agrari, tot i la capacitat 
d'adaptació". Pena posava en va-
lor els "beneficis intangibles" de la 
pagesia, com la gestió del territori i 
la prevenció d'incendis, i destacava 
com en el Vallès Oriental el sector "ha 
sabut aprofitar la realitat periur-
bana, la proximitat de les ciutats", 
deia i apuntava que a la comarca hi 
ha 130 productors amb segell de ven-
da de proximitats i 120 de producció 
ecològica. En aquest sentit, destacava 

la marca de Productes de Palou.
També l'alcalde, Josep Mayoral, rei-

vindicava l'origen pagès de la fira, que 
"és filla del mercat" i destacava la 
importància de la carpa d'agricultura 
i ramaderia, una de les més visitades, 
de fet. Reprenent les paraules del res-
ponsable de la Generalitat, Mayoral 
assegurava que l'Ascensió és també 
"una fira de compromís de treball 
per la qualitat territorial".

A la inauguració hi assistia també 
l'alcalde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, i el de la Canovelles, Emilio 
Cordero, entre altres autoritats de la 
comarca. 

Els vehicles, protagonistes
Un dels espais que ha vist incremen-
tar els visitants en aquesta edició ha 
estat el del sector de l'automoció, que 
feia anys que estava frenat arran de 
la crisi econòmica. Amb tot, any rere 
any, els concessionaris han anat in-
crementant espai a la Fira i s'albira 
que aquesta tendència continuarà.

D'altra banda, pel que fa als vehicles 
sense motor, enguany la Fira estre-
nava una zona de compra i venda de 
bicicletes de segona mà, organitzada 
per l'entitat del foment de la bicicle-
ta Granollers Pedala. S'hi van vendre 
una vintena de bicis. A més, l'aparca-
ment de bicicletes que des de fa anys 
instal·la l'entitat a l'entrada de la fira 
s'ha consolidat i ha tingut moments 
de molta ocupació.

La Fira de l'Ascensió també ha aco-
llit, com cada any, la Mostra Gastronò-
mica i diversos estands d'alimentació, 
així com un espai dedicat al turisme 
amb el Patronat de turisme de Lleida i 
RuralCat. i M.E.

La fira arrelada 
que ha convençut 
públic i expositors

ASCENSIÓ 2018  L'ESPAI FIRAL ACULL NOVAMENT PROP DE 170 EXPOSITORS DE SECTORS DIVERSOS EN UN CERTAMEN QUE COMBINA COMERÇ I OCI
raül medina

ÉXIT D'ASSISTÈNCIA La inestabilitat meteorològica no va espantar els visitants de la Fira de l'Ascensió

m.e.

INAUGURACIÓ Canelo, Albert, Pena i Mayoral a l'estand institucional

raül medina

PRIMERENCS Expositors, com la Llotja del Disseny, s'estrenaven per primera vegada a la carpa multisectorial
raül medina

BICICLETES A la part exterior s'hi estrenava un espai de compra venda de bicis de segona mà
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El casal popular
del Baix Montseny

Fira d’economia social i 
solidària de Montornès

Dissabte 09·06·2018
De 17 h a 21 h

Lloc: Plaça Joan Miró i
Escola Sant Sadurní
Organitza: Ajuntament i Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental

Fira d’economia social i 
solidària de Granollers

Dissabte 26·05·2018
De 10 h a 21 h

Lloc: Plaça Perpinyà
Organitza: Òmnium i ANC

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el vídeo,
entra aquí:

- Quan i com neix La Clau?
- Albert: La Clau s’obre el 2012, però ve 
d’un treball previ del Casal Quico Sabaté 
i d’altres moviments socials de Sant Ce-
loni, que un dia decideixen que es fa ne-
cessari un espai més gran per als col·lec-
tius i per a les entitats, i un espai més 
obert per poder acostar-nos i arribar a 
més persones.
- Com definiríeu La Clau?
- David: Volia ser un espai de referència 
a nivell del Baix Montseny, i sobretot a 
Sant Celoni, on es pogués dinamitzar 
tota la cultura tant a nivell local com 
a nivell nacional dels Països Catalans. 
Sempre amb una mirada crítica i des de 
l’esquerra. S’intenta aglutinar entitats 
que tinguin un caire social i que estiguin 
compromeses amb les lluites socials i 
els moviments populars de l’esquerra 
del país.
- Quina relació té La Clau amb el coo-
perativisme i l’economia social i soli-
dària?
- Albert: Podríem definir La Clau com un 
projecte híbrid. Per un costat, hi ha una 
entitat sense ànim de lucre, que és La 
Clau, que obre tots els panys; i per l’altre 
costat, anant conjuntament amb el pro-
jecte, hi ha la cooperativa L’Avern, dedi-
cada a la restauració, que des de l’inici 
gestiona l’espai del bar-restaurant.

- De quina manera es reforça la de-
mocràcia –un dels valors del coope-
rativisme– a La Clau?
- Carlos: El fet que participin entitats i or-
ganitzacions amb una estructura assem-
bleària, amb una presa de decisions ho-
ritzontal, fa que es pugui fomentar una 
participació molt més directa i que hi 
hagi una interrelació entre totes aques-
tes entitats i puguin confluir entre elles.
- I la solidaritat?
- Carlos: El fet de ser un punt d’unió 
d’entitats i assemblees, de trobar-te en 
un mateix espai, fa que al final acabis 
empatitzant amb unes lluites i unes al-
tres, i a més, com té un enfocament des 
de l’esquerra transformadora, fa que al 
final les lluites siguin compartides.
- Quines activitats podem trobar?
- Irene: Xerrades que muntem la pròpia 
gestora o que munten les diferents en-
titats o col·lectius que en formen part; 
espectacles musicals aquí dintre, o si 
són de gran format utilitzem la plaça; 
activitats enfocades a la família –músi-
ca per a nadons–; un mercat efímer –un 
grup de productors locals venen els seus 
productes–; o activitats que organitza el 
Banc del Temps. En definitiva, La Clau 
acaba sent el punt de trobada, de con-
fluència i de reunions de totes les enti-
tats que en formen part.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar 
Sant Celoni per conèixer La Clau. Amb aquest ob-
jectiu, va parlar amb quatre gestors de la coope-
rativa que gestiona aquest Casal Popular del Baix 
Montseny, que promou la cultura popular i el pen-
sament crític: Albert Ventura, David Solé, Carlos 
López i Irene Galofré.

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

Com cada any, la fira Jugar X Jugar atreu 
centenars d'aficionats als jocs de taula, així 
com curiosos que mica en mica s'hi van in-
teressant. Enguany, a banda de la vintena 
d'editorials que hi presenten els seus jocs, 
també s'hi han pogut escoltar autors, així 
com per primer cop hi ha hagut un espai 
dedicat a les populars figures de Playmobil.

Dissabte al vespre, a més, era el moment 
de donar a conèixer el guanyador del con-
curs de creació de jocs Ciutat de Granollers, 
al qual en aquesta ocasió hi participaven 

més d'una setantena d'autors. El guanya-
dor va ser el valencià Fèlix Bernat, que ha 
ideat el joc Màgic Cabanyal, un joc de cartes 
innovador. També es va atorgar un accès-
sit a Fundation, del luxemburguès Nicolas 
Lieber.

La fira Jugar x Jugar es va cloure diumenge 
amb la presència de l'escriptor Màrius Serra, 
amic del director del Jugar X Jugar, Oriol Co-
mas, qui, de fet, protagonitza la darrera no-
vel·la de Serra, La novel·la de Sant Jordi, en la 
qual un joc de rol se'n va de les mans. i

El valencià Fèlix Bernat guanya amb 
'Màgic Cabanyal' el concurs de jocs

r.m.

CLOENDA Màrius Serra i Oriol Comas presentaven 'La novel·la de Sant Jordi'

JUGAR X JUGAR

L'ESMORZAR RECULL 
1.000 EUROS 
PER A LA FUNDACIÓ 
ISIDRE ESTEVE

El segon esmorzar de forquilla solidari que diumenge orga-
nitzava el Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental a l'espai de 
la Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Ascensió va recap-
tar un miler d'euros per a la Fundació Isidre Esteve, que es 
dedica a millorar la qualitat de vida de persones amb dis-
capacitat física o mobilitat reduïda. Hi van assistir una qua-
rantena de comensals. L'activitat s'emmarcava també en la 
campanya Granollers també és motor, que aquest dissabte 
instal·larà a la plaça Maluquer i Salvador, de 10.30 a 13.30 h 
i de 17 a 20.30 h, simuladors de Fórmula 1, cotxets a pedals 
i un box de personalització d'un cotxe de curses en directe.

r.m.

GRANOLLERS TAMBÉ ÉS MOTOR PREPARA ACTIVITATS A LA PLAÇA MALUQUER
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¿TENÍA ACCIONES O BONOS 
DEL BANCO POPULAR?
RECUPERE SU INVERSIÓN.

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 ca-
pital 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 accio-
nes, 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 fi nanciera.

Parte de un riguroso análisis jurídico y económico, tras el que 
concluye que existía una notable diferencia entre la situación 
patrimonial y fi nanciera 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 inver-
sión, pues prácticamente sin solución de continuidad desde 
la fi nalización de la oferta el banco desveló una situación neta-
mente distinta, hasta que fi nalmente fue intervenida y vendida 
por un euro a otra entidad, con pérdida íntegra de la inversión 

Para ello se consideran los siguientes factores: como la omi-
sión del negocio bancario, la manipulación de las ratios de: 
rentabilidad del banco (ROTE), del indicador de la rentabilidad 
sobre activos (ROA), de efi ciencia, 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 fi nalmente incidir en 
las consecuencias económicas asumidas por el Banco San-
tander, 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 atri-
buirse 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

GRANOLLERS. "Estic cansat de 
sentir a dir que la Fórmula 1 
és avorrida. A Catalunya sem-
pre hi ha hagut molta afició pel 
món del motor i al Regne Unit 
aquest tipus d'esports donen 
més diners que tota la indústria 
musical. Aquí som uns cagadub-
tes", assegurava Joan Villadelprat, 
exdirector d'equips de F1 en la 
conferència sobre els esports de 
motor que va acollir dimecres el 
Centre Audiovisual de Roca Um-
bert de la mà de Pam deSis.

En aquest sentit, Vicenç Aguile-
ra, president del Circuit Barcelo-
na-Catalunya, assegurava que un 
revulsiu pel món del motor seria 
"sense dubte, un equip català 
o un pilot de casa. Canviaria el 
panorama del motor a Catalu-
nya perquè a tothom li agrada 
més l'esportista que l'esport", 
apuntava Aguilera.

Els simuladors i la realitat virtu-
al van ser un altre dels temes de 

directament. El canvi ha estat 
brutal l'última dècada", afirma-
va l'exdirector d'equips de F1–. 
Villadelprat també va assegurar 
que "continua havent-hi 50.000 
coses que són impossibles de 

debat, ja que aquesta tecnologia 
està revolucionant cada cop més 
el món de l'enginyeria mecànica  
–fins al punt que "els enginyers ja 
no dibuixen i proven prototips, 
sinó que passen a fer les peces 

t.p.

MOTOR  VICENÇ AGUILERA, PRESIDENT DEL CIRCUIT, DEBAT SOBRE EL FUTUR DE L'ENGINYERIA MECÀNICA EN UNA CONFERÈNCIA A ROCA UMBERT

"Un equip català de F1 canviaria el 
panorama del motor a Catalunya"

PARTICIPANTS a la conferència sobre l'esport de motor que va acollir el Centre Audiovisual de Roca Umbert

simular", però va reconèixer 
que "les capacitats digitals es-
tan transformant la Fórmula 1. 
Avui és més fàcil ser enginyer 
i dedicar-te al món de l'esport 
que anys enrere".

En aquesta línia, Sergi Grau, 
degà de la Facultat de Ciències 
i Tecnologia de la UVic-UCC, va 
recordar que "el 98% dels in-
fants d'entre 7 i 12 anys juguen 
a videojocs, i gairebé cinc de 
cada 10 són noies", mentre que 
Teresa Casanovas, directora ge-
rent del Consorci de Formació 
Professional d'Automoció, va as-
senyalar que "quatre de cada 
10 estudiants abandonen la FP 
per manca d'incentius. La for-
mació a classe no és suficient i 
els simuladors la poden fer més 
atractiva. La Fórmula 1 s'hau-
ria de començar a incorporar a 
l'aula", va apuntar.

El missatge pels futurs engi-
nyers del món de l'automoció 
també va ser clar durant la con-
ferència. "No es pot estudiar a la 
porta de casa. Per adquirir ex-
periència cal marxar a fora", va 
indicar Casanovas. Vicenç Aguile-
ra va afegir que "a curt termini 
no tindrem una universitat del 
motor al costat del Circuit, però 
és important que ja s'impartei-
xi el Grau en Enginyeria de l'Au-
tomoció a Granollers perquè 
és part de l'estratègia per fer 
créixer el PIB de la indústria de 
Motorsport".  T.p.
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A EMFO T’OFERIM:
� Ajudes a la contractació de joves
� Formació a mida i a càrrec d’EMFO
� Suport i seguiment en tot el procés

“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, modifi cada 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 actua-
cions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.

Més informació a:

EMFO
c. Riera, 7. 1a Planta. Mollet

Tel. 93 570 51 60 
info@emfo.cat

www.emfo.cat

FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

NECESSITES CONTRACTAR
TREBALLADORS?
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Actualitat

Breus

SEGURETAT A LA CARRETERA

El Grup Brimo digitalitza
la planta de producció i
avança en la incorporació 
de les tecnologies 4.0
El Grup Industrial Brimo (Talleres Brimo i Grudiva), fabricant d'engranatges 
i caixes de canvi pel sector de l'automoció i la maquinària agrícola amb seu 
al polígon del Congost  i integrants del Grup Industrial Sanjeev, amb seu a 
l'Índia, han apostat per la digitalització de l'empresa de la mà de VTelebyte, 
empresa especialitzada en TIC per a la indústria i que també és part del ma-
teix grup indi.

El projecte pilot de digitalització de dues línies de producció de la planta de 
Talleres Brimo durant es va iniciar el 2017, i els ha permès disposar d'infor-
mació a temps real de diversos punts claus de les línies de producció per a la 
presa de decisions en l'àmbit de la fabricació. 

El pròxim mes de juny de 2018 ja hauran digitalitzat completament la planta 
productiva, controlant a temps real des de l'entrada de la matèria primera a la 
logística del producte acabat, passant per totes les fases i línies productives, 
la qual cosa els permetrà actuar amb informació actualitzada al moment pels 
departaments de compres, producció, qualitat i vendes, i augmentar l'efici-
ència dels processos de l'empresa.

A LA PLAÇA

FESTIVAL DEL MOTOR

La tercera edició del Festival del 
Motor de Granollers se celebrarà 
el 16 de juny a l'Espai Firal. 

Es tracta d'una fira especialitza-
da en el món del motor, d'accés 
gratuït amb més de 70 exposi-
tors, exposicions i concursos, 
concentració, activitats infantils, 
zona de restauració, espectacles 
i freestyle motocross. En només 
tres anys, el Festival organitzat 
per Zinkers i hereu de la Llotja del 
Vehicle Clàssic, ha anat creixent i 
ampliant expositors, de manera 
que ocupa més de 15.000 metes 
quadrats. Com l'any passat, el 
Festival del Motor coincideix amb 

Simuladors de Fórmula 1 i cotxets 
de pedals a la plaça Maluquer

Les activitats de Granollers tam-
bé és motor continuaran aquest 
dissabte amb una nova sessió 
d'oci vinculat al motor a la plaça 
Maluquer i Salvador, organitzada 
per Zinquers i el Festival del Mo-
tor. Així, de 10.30 a 13.30 h i de 17 
a 20.30 h, s'hi instal·larà un simu-
lador de Fórmula 1, una activitat 
tecnològica amb simuladors de 
conducció professional. El millor 
temps del dia tindrà premi. D'altra 

banda, els menuts –nens i nenes 
de 4 a 12 anys– també podran 
gaudir del món del motor per 
mitkà dels cotxets a pedals mo-
noplaça que podran conduir per 
un circuit de cons. Finalment, es 
podrà veure la personalització 
d'un vehicle de curses en directe. 

La plaça Maluquer i Salvador de 
Granollers acollirà un equip que 
transformarà l'estètica d'un vehi-
cle de competició amb la tècnica 
del vinil. S'hi instal·larà un box de 
treball i es podrà veure el procés 
sencer del canvi d'imatge del cot-
xe de curses.

el Moto GP al Circuit de Barce-
lona-Catalunya, de manera que 
ajuda a aconseguir una major 
afluència de públic.
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Entrevista

SOLIDARITAT

Isidre Esteve:
“La col·laboració 
fa que a Granollers 
ja ens sentim 
com a casa”

CALENDARI OFICIAL 
GRANOLLERS TAMBÉ ÉS MOTOR

» 19 DE MAIG. Plaça Maluquer i 
Salvador. De 10.30 a 13.30 h i de 
17 a 20.30 h. 
Simulador de Fórmula 1, 
cotxets de pedals per a infants i 
personalització d'un cotxe de 
curses en directe

» 26 DE MAIG. Plaça Maluquer i 
Salvador. De 10.30 a 13.30 h i de 
17 a 20.30 h.
Simuladors de kàrting per a nens 
de 4 a 12 anys, cotxets a pedals 
i simulador de ral·li amb realitat 
virtual en 360º.

» 2 DE JUNY. Plaça Maluquer i 
Salvador. De 10.30 a 13.30 h i de 
17 a 20.30 h.
Freestyle motocròs en realitat 
virtual i exposició Dirt Track. 
També Gran Premi de Rally Sim 
Citroën Granollers (amb 
simuladors) i Fotocol Estudi 
'Podium'

» 7 DE JUNY. Av. Europa, 21
La Unió d'Empresaris 
d'Automoció de Catalunya 
organitza una jornada sobre 
el vehicle elèctric

» 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 duo 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 Monster Energy de Moto 
GP, que tindrà lloc del 15 al 17 
de juny al Circuit .

Isidre Esteve Pujol (Oliana, Lleida, 1972) és 
pilot i, entre les seves principals fites a la 
competició, hi ha el títol de campió d'Espa-
nya de Ral·lis TT en 5 edicions, subcampió 
del món d'enduro el 1993, i campió estatal 
d'enduro el 1992 i 1999. El 2007 va patir una 
lesió molt greu, que l'ha obligat a anar en 
cadira de rodes. Lluny d'aturar-se, el 2011 
va presentar oficialment la Fundació Isidre 
Esteve amb l'objectiu de millorar la qualitat 
de vida de les persones amb discapacitat 
física o movilitat reduïda, i posteriorment 
torna a participar al Ral·li Dakar.

-Parlem una mica de la Fundació.
–La Fundació neix per la recomanació de 
persones del nostre entorn que ens volien 
ajudar a tirar endavant els projectes que 
aleshores ja començavem a treballar, el coi-
xí intel.ligent i els centres pont. Aquests dos 
projectes van sorgir a partir de la nostra pro-
pia experiència i de les nostres necessitats.
Actualment estem atenen unes 80 persones 
entre els dos centres pont, i des dels inicis ja 
hi han passat més de 120 persones. El nostre 
finançament ve sobretot de l'empresa priva-
da que ens dóna suport i dels esdeveniment 
que anem organitzant. En aquests moments 
ja podem dir que el coixí intel.ligent ja es una 
realitat i que al mes vinent ja estarà a la venda. 
Respecte als centres pont, si tot va bé, en un 
parell d'anys ja tindrem els centres pont de 
Tenerife i Madrid en funcionament.
–La Fundació i el Gremi d'Hostaleria tornen a 
col·laborar. Com és i com neix aquesta relació?

–Ens vam conèixer fa un any i mig en una xer-
rada que feia l'Isidre per al GDE a Granollers, 
allà van poder descobrir la nostra fundació 
i els projectes que portem a terme, tots dos 
projectes molt propers al Vallès, ja que el coixí 
va néixer de la ma del Josep M. Lloreda (KH7) i 
un dels centres pont és al CAR de Sant Cugat. 
A partir d'aquí vam començar a estudiar vies 
de col·laboració per ajudar-nos a tirar-los 
endavant.  Hem de dir que a Granollers ja ens 
sentim com a casa, el gremi, encapçalat pel 
David Vázquez, ja forma part d'alguna manera 
de la família de la fundació.
-Com sorgeix la idea de l’esmorzar solidari?
-La idea va sorgir del gremi i la gent d'Enate de 
seguida s'hi va apuntar. És un projecte solidari 
en què tothom, d'una foma o altra, guanya. 
–A què es destinaran els diners recaptats?
-Els diners es destinen al centre pont; aquesta 
ajuda serveix per poder atendre més persones 
que ho necessiten. El fet d'estar tan a prop fa 
que en qualsevol moment puguin venir a veure 
la nostra feina i participar-hi, com ja han fet al-
guns membres del gremi i empresaris vallesans.
-Hi ha alguna altra relació entre la fundació i 
altres entitats del Vallès Oriental?
-Hi ha un vincle molt estret amb KH Lloreda, 
que ens dóna suport des del principi de tot, 
amb l'Handbol Granollers també tenim un re-
lació força bona, Eines per tothom en ajuden a 
trobar recursos per la fundació, etc.
-Què li sembla 'Granollers també és motor'?
-Molt bona i necessària. És una llàstima que la 
ciutat no tingui més visibilitat durant els grans 
esdeveniments al Circuit. És bo apropar-s'hi.

Isidre Esteve és pilot de ral·li i enduro.  
El 2011 crea la Fundació Isidre Esteve,  
amb la qual col·labora el Gremi d'Hostaleria 
del Vallès Oriental.

Agenda

ESPECIAL INFORMATIU DE L'ACTUALITAT DE MOTOR A GRANOLLERS

La foto
CURSA DE MOTOS
Autor desconegut
Agost de 1952

Cursa de motos al seu pas per la plaça 
de la Corona durant la Festa Major.
Al Fons, les atraccions instal·lades 
al nord de la plaça.
Fons: Ajuntament de Granollers
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Per segon any consecutiu les 
graderies del Circuit de Barcelo-
na-Catalunya van sumar més de 
90.000 espectadors el diumenge, 
el dia de la cursa del Gran Premi 
de Fòrmula 1. Concretament van 
ser 91.896 persones les que van 
passar pel Circuit per veure gua-
nyar per segon any consecutiu 
a Lewis Hamilton –ningú ho ha-
via fet des del doblet de Michael  
Schumacher el 2003 i el 2004–, un 
nombre inferior al de l'any passat, 
quan en van ser 94.623.

De tota manera, certifica un 
increment respecte al 2015 i el 
2016, dos anys en els que no es va 
poder arribar als 90.000, i s'allu-
nya tant de la pitjor assistència en 
els anys 2000 –la del 2011 amb 
78.130–, com de la millor, la del 
2007 –amb 140.700–. Entre els 
assistents d'aquest diumenge cal 
destacar els més de 3.500 espec-
tadors que va aconseguir reunir 
Carlos Sainz,  setè classificat a la 
cursa, i el mig miler que va con-
gregar Fernando Alonso, vuitè.

Si s'amplia el zoom a la suma 
dels espectadors que van entrar 
al recinte del Circut de Barcelo-

La xifra, de 91.896 visitants, va ser lleugerament inferior a la del 2017, quan es van reunir 94.623 persones 
al Circuit de Barcelona-Catalunya. De tota manera, queda lluny dels 140.700 espectadors del 2007

miQuel rovira / circuit

BON ASPECTE  Diumenge les graderies del Circuit de Barcelona-Catalunya van tenir una gran afluència de públic

MOTOR | Fórmula 1  LA XIFRA D'ASSISTENTS EN TOT EL CAP DE SETMANA VA SER DE 172.144, LA TERCERA PITJOR DES DE L'ANY 2000

El Circuit torna a aplegar més de 90.000 
espectadors en el Gran Premi de Fórmula 1

na-Catalunya durant tot el cap de 
setmana la xifra és de 172.144, 
una mica per sota dels 177.984 
de l'any passat i una mica supe-
rior als 165.029 de fa dos anys, la 
pitjor entrada des de l'any 1999. 
Des de llavors l'altra vegada que 
l'assistència va ser inferior a la 
d'enguany és la del 2000, amb 
169.000 espectadors. "Hem de-
manat a la FOM que ens separi 
més en el calendari  per no per-
judicar-nos mútuament", va dir 
el director del Circuit, Joan Font-
serè, referint-se a la proximitat 
en el calendari del GP de França 
de Le Castellet que se celebrarà 
el cap de setmana del 24 de juny. 
El Gran Premi d'Espanya és el pri-
mer de la gira europea, que el cap 
de setmana del 27 de maig viatja-
rà a Montecarlo.

La majoria de pilots no van mar-
xar diumenge de Catalunya, sinó 
que es van quedar fins dimecres 
per continuar fent voltes al Circuit 
durant els dos últims Fórmula 1 
Test Days. Carlos Sainz hi va estar 
present aconseguint el segon mi-
llor temps en els entrenaments de 
dimarts. En canvi, Fernando Alon-

Doble plata pel CN Granollers a Eslovàquia
Mireia Hernández, Clara Arboix i Oriana Alejandra Carreras, les  
tres nadadores del CN Granollers, van ser plata en equip lliure  
representant a Espanya a les World Series disputades a Samorin  
(Eslovàquia). Al duet lliure Mireia Hernández també va quedar segona.

El CF Les Franqueses perd a Berga
Els vallesans van perdre per 3-0 al camp del CE 
Berga, setè classificat, i no van poder aprofitar 
l'ensopegada del CF Parets per escalar fins a 
la tercera plaça del grup 4 de Segona Catalana.

so va preferir no participar-hi per 
descansar després de tres caps de 
setmana consecutius amb cursa a 
causa de compaginar el Mundial 
de Fórmula 1 amb el de resistèn-
cia. 

Els pilots van valorar positiva-
ment el nou asfalt del Circuit. 

Lewis Hamilton va aconseguir una 
fita que ja s'ha repetit 21 vegades en 
el Gran Premi de Fòrmula 1 al Circuit: 
sortir de la pole i endur-se la victòria 
en la cursa. No són poques si tenim en 
compte que aquest Gran Premi s'ha 
disputat en 28 ocasions. El segon clas-
sificat va ser el seu company d'equip 
Valteri Bottas, que va arribar a la meta 
a 20, 593 segons. Max Verstappen (Red 
Bull), guanyador el 2016 en aquest 
traçat, ha ocupat el tercer lloc del 
podi. Ara Hamilton avantatja Sebasti-
an Vettel (Ferrari), quart al Circuit, en 
17 punts a la classificació del Mundial.

DOBLET DE MERCEDES 
QUE FA MÉS LÍDER 
A HAMILTON

DIUMENGES CAP DE SETMANA

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100.000

128.000

160.000

169.000

198.000

230.000

250.000

257.000

305.000

342.000

354.000

317.000

213.030

226.000

185.130

185.500

218.000

205.580

188.960

165.029

177.984

172.144

60.000

65.000

81.000

79.000

91.000

98.000

96.000

108.300

115.900

131.200

140.700

132.600

92.430

98.113

78.130

81.600

94.831

91.480

86.700

87.245

94.623

91.896

Evolució del total d'espectadors
Gran Premi de Fórmula 1 (1997-2018)

ESPORTS
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

ACTIVITAT DESTACADA

HORARI: De 10 a 12 h 
DURADA:  2h
ADREÇAT A: gestors, advocats, economistes , 
associacions de botiguers i tècnics municipals. 
Granollers Mercat

La Reempresa (www.reempresa.org), és el mercat de 
compravenda de la petita i mitjana empresa a Catalunya. 
És un model d’emprenedoria i de creixement empresarial, 
per la qual un nova persona emprenedora -reemprendor/
ra-, pren el relleu en la gestió d’una empresa ja existent 
-cedent-. Coneixedors de la vostra tasca en l’àmbit 
de l’emprenedoria i de suport a l’empresariat, ens plau 
presentar-vos els nostres serveis.

Programa de la jornada:
9.50 h Acreditacions
10.00 h Benvinguda a la jornada  i presentació 
 del Servei de la Reempresa
11.30 h Cafè relacional entre els assistents
12.00 h Fi de la jornada

De 12 a 14h   Espai destinat als tècnics municipals: 
 presentació de les novetats del CRM 
 de la Reempresa.

REEMPRESA: 
UN MERCAT D’OPORTUNITATS! 

23 DE MAIG 2018 

Ajuts municipals 2018 Oberta la convocatòria 

PROGRAMACIÓ MENSUAL

6 DE JUNY 2018 (1,5 hores)
De 14.30 a 16 h 
INTERPRETA LA FACTURA 
ENERGÈTICA DEL TEU NEGOCI
Comerços, empreses de serveis i restauració
Granollers Mercat
Aquest taller pretén donar eines per a :
• entendre la factura energètica (electricitat i 
gas), així com les ofertes que arriben de forma 
regular als vostres negocis.
• conèixer les accions que es poden realitzar 
de forma senzilla per a reduir l’import de les 
vostres factures.

22 DE MAIG 2018 (5 hores) 
De 9 a 14 h 
TREBALLA EL TEU NETWORKING
PROFESSIONAL (BEN FET) I 
ACONSEGUEIX CONTACTES EFECTIUS 
Empresa i emprenedoria. Granollers Mercat
Més del 80% dels teus projectes, col·labora-
cions i negocis et vindran pel teu networking
Coneix les variables i les fases del networking 
ben fet. Descobreix la potència de l’anomenat 
networking de referències

Termini per presentar les sol·licituds 31 d’octubre de 2018
Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat

GYABA  El davanter va avançar el marcador als cinc minuts de la segona part

GRANOLLERS. Ambient festiu el 
que es va viure diumenge al Mu-
nicipal de Granollers després 
que a la jornada anterior l'EC 
Granollers s'hagués assegurat la 
permanència a la Tercera Divisió  
en vèncer a Figueres. El rival va 
ser el FC Santboià, que tampoc 
no s'hi jugava res perquè té la 
permanència assegurada des de 

L'EC Granollers celebra 
la salvació amb un empat

fa setmanes. Els vallesans es van 
avançar en el marcador als cinc 
minuts de la segona part amb un 
gol de Gyaba. Però els visitants 
van empatar només tres minuts 
després mitjançant Revidiego. 

raül medina

EC GRANOLLERS   1
SANTBOIÀ   1

FUTBOL | Tercera Divisió   A UN PARTIT DEL FINAL DE TEMPORADA

GRANOLLERS. Els vallesans no es 
volen conformar amb la plaça que 
ja tenen assegurada per dispu-
tar la Copa EHF de la temporada 
vinent. A falta d'una jornada pel 
final de la Lliga Asobal el Fraikin 
encara té opcions de classificar-se 
per la Champions i arrodonir 
així una fins ara més que nota-
ble temporada. Això és possible 
gràcies al gol de David Resina a 
quatre segons del final a la pista 
del Benidorm, el qual va posar el 
27-28 final en el marcador d'un 
partit en el que cap dels dos con-
junts va aconseguir distanciar-se 
de l'altre per més de tres gols de 
diferència. Al descans es va arri-
bar amb empat a 15 al marcador. 

HANDBOL | Divisió d'Honor  PARTIT DECISIU AL PALAU D'ESPORTS DAVANT EL GUADALAJARA

El Fraikin lluita per jugar 
contra els grans d'Europa

FRAIKIN BMG -  GUADALAJARA
Dissabte, 19  17.00 h Palau

El màxim anotador del Fraikin 
va ser Cabanas, amb sis gols. 
 Aquest resultat encara va tenir 
més valor després de l'empat a 23 
gols de l'Ademar a casa amb el BM 
Logroño, el quart classificat, que 
situa el Fraikin a només un punt de 
la Champions. A l'última jornada 
els homes d'Antonio Rama rebran 
el Quabit Guadalajara, vuitè. Serà 
dissabte a les 17 h al Palau d'Es-
ports. A la mateixa hora l'Ademar 
visitarà la pista del Recoletas At. 
Valladolid, novè. 

"El Valladolid-Ademar és un 
derbi i com a tal serà molt igua-
lat tot i que a priori els visitants  
tinguin més potencial. Nosaltres 
el que hem de fer és centrar-nos 
en el nostre partit davant el 
Guadalajara, el qual té la moti-
vació d'acabar vuitè el campio-
nat i així no haver de disputar 
una ronda més de la Copa del 
Rei de la temporada vinent", ex-
plica Antonio Rama, l'entrenador 
del Fraikin. "La temporada ha su-

perat les expectatives amb mol-
ta diferència. Tant si quedem 
segons com tercers com quarts 
haurà estat una temporada ex-
celent. Érem conscients que hi 
hauria molta igualtat entre el 
segon i el vuitè classificat en el 
campionat, però no patir pel 
descens seria el nostre ecosiste-
ma natural. Hem fet d'una cosa 
excepcional com classificar-se 
per Europa una cosa normal, i 
no ho és", afegeix.

Igualment no creu que classifi-
car-se per la Champions canviï la 
planificació de cara a la temporada 
vinent, la qual està força avançada. 
"Però és veritat que la Cham-
pions, que comença al mateix 
temps que l'Asobal, suposaria 
un desgast físic i psicològic su-
plementari que hauríem d'es-
tar preparats per afrontar". En 
la primera volta els vallesans van 
perdre 31-29 a la pista del Guada-
lajara i l'Ademar va vèncer al Valla-
dolid a casa 30-28.  
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Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546  

aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

Consume menos 
energía, gracias a 
nuestras ventanas de 
última generación de 
aluminio y PVC

Si cambias todas 
las ventanas de 
tu casa, TE 
REGALAMOS LAS 
MOSQUITERAS

Caiac al Cinema 
de Muntanya
GRANOLLERS. Avui, dijous a les 
20.30 h, se celebrarà al Centre 
Cultural de Granollers la 19a Pri-
maveral de Cinema de Muntanya. 
en la qual es projectarà el film The 
Eyes of God, guanyador del Premi 
Cervesa del Montseny al millor 
film Fundació Festival de Cine-
ma de Muntanya de Torelló del 
2017. The Eyes of God és el nom 
que reben unes profundes gorges 
situades al riu Saryjaz, que traves-
sa una zona deshabitada entre el 
Kirguizistan i la Xina. Un potent 
equip internacional de caiaquistes 
extrems en fa el descens durant 
10 dies. Una aventura al límit del 
possible en caiac que no permet 
cap marge d'error.  

7è aniversari Pàdel 
Indoor Granollers
GRANOLLERS. De l'11 al 16 de juny 
el Pàdel Indoor Granollers cele-
brarà el seu setè aniversari amb el 
Torneig Memorial Elias Estrella, 
la que serà la 3a prova del circuit 
Pàdel Indoor Granollers. Hi haurà 
categories A, B i C tant masculines 
com femenines i els participants 
tindran com a mínim dos partits 
garantits i rebran un regal de ben-
vinguda. A més, divendres (20h) 
hi haurà un partit d'exhibició amb 
la participació de Miguel Lamper-
ti, Agustin Tapia, Andy Britos i 
Adrià Mercadal. L'inscripció cos-
tarà 20 euros als abonats i 23 als 
no abonats i es podrà fer tant a la 
recepció del club com trucant al 
938 61 81 92. 

L'Atlètic Vallès ja està salvat tot
i perdre a casa contra el Vilanova
Amb la derrota d'aquest cap de 
setmana per 0-2  davant el CF Vila-
nova del Vallès, el tercer classificat, 
l'Atlètic Vallès només suma un dels 
últims 18 punts possibles. Tot i així, 
ja té la permanència a Tercera Cata-
lana assegurada per una tempora-
da més gràcies al fet que l'equip que 

FUTBOL  | Tercera Catalana

GRANOLLERS. La selecció del Vallès 
va participar per primer cop amb 
una gran representació del CNG a 
la Final de Delegacions el cap de 
setmana celebrada a Molins de 
Rei. Amb la selecció infantil-jú-
nior-absoluta, amb 27 nedadors 
del CNG dels 54 que conformaven 
aquest equip, es va aconseguir 
un segon lloc. En categoria ben-
jamí-aleví, la selecció del Vallès, 
amb 9 nedadors del CNG (els mà-
xims que la categoria permetia 
inscriure per clubs, segons ràn-
quing de la Federació Catalana de 
Natació), va fer un meritori quart 

lloc. Eduard Escandell, president 
del CNG i representant de la dele-
gació del Vallès a la Federació Ca-
talana, va afirmar que estan "con-
vençuts que en el  futur aquesta 
i d’altres competicions tindran 
cada cop més una importància 
molt gran en la millora dels 
nostres esportistes i de l’esport 
a les nostres comarques”. 

D'altra banda, Lluís Escrits, na-
dador del CNG, ha estat convocat 
per l'equip espanyol júnior d'ai-
gües obertes i Júlia Pujadas per la 
selecció catalana absoluta per par-
ticipar al Circuit Mare Nostrum. 

cng

NATACIÓ  GRAN PARTICIPACIÓ DEL CLUB A LES FINALS

SATISFETS  Els integrants de la selecció infantil-júnior-absoluta

El CN Granollers destaca 
en la selecció vallesana

Iria Esteban, bronze
amb la selecció

LES FRANQUESES. La karateca de 
les Franqueses Iria Esteban va 
aconseguir la medalla de bronze 
a la categoria de kumite juvenil 
femení en la VI Copa Akai Ryu de 
Negreira en el que va ser el seu 
debut amb la selecció espanyola. 
Esteban forma part del Club Kara-
te Nokachi Les Franqueses.

BÀSQUET

KARATE

Nova derrota del 
CB Les Franqueses, 
ja descendit
LES FRANQUESES. El CB Les Fran-
queses va tornar a perdre, aquest 
cop a casa davant el CB Santa Eu-
gènia de Berga, el dotzè classificat, 
per 64-74 i continua ocupant l'úl-
tima posició a la Primera Mascu-
lina amb només tres victòries en 
29 partits. L'última va ser a l'Esca-
la el 8 d'abril. D'aquesta manera, 
els vallesans, als quals encara els 
queda per disputar una jornada, 
aquest dissabte (19.30h) a la pista 
de la UE Horta, el segon classificat, 
ja saben que la temporada que 
ve jugaran a Segona. Per la seva 
banda, l'equip femení del CB Les 
Franqueses, que també ocupa l'úl-
tima posició a la Segona Femeni-
na, jugarà aquest divendres (22h) 
a casa el partit ajornat davant el 
CEEB Tordera, tercer classificat. 

marca el descens indirecte és el CF 
Palautordera, amb sis punts menys 
a falta de dues jornades i amb el 
goal average favorable a l'Atlètic 
Vallès, que va guanyar els dos par-
tits contra ells. Els gols van arribar a 
la segona part, minuts 64 i 80, i van 
ser obra d'Óscar González.  

TENNIS  DEL 19 AL 27 DE MAIG AL CLUB ELS GORCHS

Nova edició del Torneig ATP-WTA
LES FRANQUESES.  Del 19 al 27 de maig el Club de Tennis Els Gorchs de Llerona 
celebrarà el setè Torneig Internacional femení ATP-WTA, amb un premi per 
cada categoria de 25.000 dòlars -21.102 euros- i englobat dins del Circuit 
Femení de la ITF. Comptarà amb jugadores situades al voltant del número 250 
als rànquings ATP i WTA. En la presentació, l'extennista català Jordi Arrese va 
dir que "per aquest tipus de torneigs han passat totes les jugadores  
internacionals". Hi participarà Jordan Ortega, membre del club i número 96  
del rànquing nacional.

cluB de tenniis els gorchs

cluB  Karate noKachi 
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CULTURA
Xiula!, a la plaça Joan OliverCatástrofe Club presenta el segon disc a Barcelona
En el marc del cicle DiverDivendres, 
el centre cívic Can Bassa organitza 
l'espectacle d'animació musical infantil 
Xiula!, divendres (18 h) a la plaça Joan 
Oliver, que també acollirà jocs.

La banda granollerina Catástrofe Club, amb seu a Roca Umbert, 
presentarà oficialment aquest divendres a la nit a la Sala Freedonia 
el seu segon disc, Ejercicios de visión, editat sota el paraigües del nou segell 
Hidden Track Records i que ofereix 10 temes marcats pel sarcasme, la  
contundència i sons electrònics amb baixos reiterants i guitarres potents.

GRANOLLERS. "Els prohoms del 
rock neoclàssic futurista", com 
els etiqueta el periodista Jair Do-
mínguez, tornen a Granollers –a 
la Nau B1– aquest cap de setma-
na, després de passar-hi per festa 
major i fa dos anys al Teatre Audi-
tori per presentar, amb el Cor Jove 
d'Amics de la Unió, el seu tercer 
treball, Monstres i Princeses.

Ara, després d’un any i mig en 
el qual han estat immersos en 
l’òpera rock sobre el poeta Verda-
guer, ombres i maduixes, Obeses 
torna als escenaris per presentar 
el seu cinquè disc d’estudi, Fills de 
les estrelles. Herois és com es de-
nominen els seguidors del grup i 
així ha volgut Obeses que es digui 
aquesta gira –Tornen els herois–, 
que es va iniciar el mes passat a 
la Sala Barts de Barcelona– Noves 
cançons, noves sensacions, i un 
treball que mostra una progressió 
de la banda nascuda a Tona, que 
ha gestat el nou disc entre Osona 
i l'Empordà.

El grup, format per Arnau Tor-
dera (veu i guitarra), Arnau Burdó 
(teclat), Maiol Montané (bateria) i 
Jaume Coll (baix elèctric i contra-
baix), va treure el seu primer disc, 
Obesisme Il·lustrat, el 2011; Zel, 
el 2013; Monstres i princeses, el 

arxiu

COL·LABORACIÓ  Obeses va actuar fa dos anys al TAG amb Amics de la Unió

MÚSICA  EL GRUP LIDERAT PER ARNAU TORDERA TORNA ALS ESCENARIS PER PRESENTAR NOU DISC

Obeses serà de nou a la ciutat 
amb 'Tornen els herois' a la B1

2015; i el darrer disc amb l'enre-
gistrament del musical Verdaguer: 
Ombres i maduixes, l'any passat. 

Setembre i 'Feres i Treves'
La vetllada comptarà també amb 
els granollerins Setembre, que ini-
ciaran el concert amb els temes del 
seu segon disc, De feres i treves (Pi-
cap, 2017), un treball que manté la 
seva essència pop i una identitat 
pròpia per a cada cançó. Gravat a 
l'estudi La Casamurada, sota la ba-
tuta de Jesús Rovira (Lax'n'Busto), 
s'hi pot escoltar la veu i guitarra 
de Joanjo Rubio, els teclats de Jor-

La vetllada comptarà també amb els granollerins Setembre, que 
iniciaran el concert amb els temes del seu segon disc, 'De feres i treves'

di Revilla, el baix i sintetitzadors 
de Frederic Font, la percussió de 
Pau Picornell, la guitarra de Jor-
di López, David Meguizo i Jesús 
Rovira, la veu de Sílvia Forns, el 
violí d'Irene Jódar, el violoncel de 
Paula Piu i la veu de David Fiérrez. 
Setembre arriba, doncs, amb una 
proposta renovada però que man-
té el seu so, recollit fa dos anys en 
el seu debut, Les Hores Trobades 
(Picap 2015). i M.E.

j.m. de lloBet / tag

THE PINKER TONES  Els músics es transformen en exploradors a l'Amazones

The Pinker Tones presenta, diu-
menge (18 h) al TAG, Rolf & Flor 
a l'Amazones, el quart volum de 
les aventures de Rolf & Flor, una 
sèrie de llibres-disc il·lustrats 
per Miguel Gallardo, i espectacles 
en directe per a públic familiar. 
Aquest cop la banda de pop elec-
trònic ha comptat amb la parti-
cipació especial d'Alex Borstein, 
Manu Chao, Judit Neddermann i 
Adrià Salas (La Pegatina).

En aquesta nova història, Rolf 
& Flor viatgen a l'Amazones amb 
l'àvia de Rolf, i l'avi de Flor. Allà 
coneixeran la llegenda de Poson-
do, un lloc mític, i s'embarcaran 
en la seva recerca. Durant l'expe-
dició descobriran com viuen els 

indígenes, aprendran a respectar 
l'equilibri de la selva, i coneixeran 
Yanay, una valenta exploradora 
i al Professor Fritz, un científic 
excèntric. I com de costum, Ma-
rio el gelater també explicarà el 
seu pas per la selva. The Pinker 
Tones, que interpreten aquests 
personatges, han comptat amb 
l'ajuda de l'actriu i directora te-
atral Sandra Monclús, que els ha 
assessorat en la direcció escènica. 
L'espectacle és bilingüe, amb la 
narració i algunes de les cançons 
en castellà i, altres, en anglès. 

NOU ESPECTACLE I DISC PER A PÚBLIC FAMILIAR

The Pinker Tones porta la 
quarta entrega de la sèrie
Rolf & Flor al Teatre Auditori

Dg 20 de març, 18 h
TAG. Preu: 16 € (6, menors de16 anys)

Ds 19 de març, 22 h
Sala Nau B1. Preu: 10 € (14, a taquilla)
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Estrena d''En blanc', 
el fi de curs de segon 
de batxillerat del Bellera

TEATRE  L'ACTOR HA ESCRIT I PROTAGONITZA UNA DE LES OBRES AMB MÉS ÈXIT DE LA TEMPORADA

Ramon Madaula retrata les 
relacions familiars a 'Adossats'
GRANOLLERS. Adossats, un dels 
plats forts de la temporada tea-
tral, arriba aquest dissabte (21 h) 
al Teatre Auditori de Granollers.

L'espectacle, dirigit per Jordi 
Casanovas, parteix d'un text escrit 
per Ramon Madaula que se centra 
en la celebració del dia de Sant 
Jordi per part d'una família cata-
lana de classe mitjana. El mateix 
Madaula, juntament amb Jordi 
Bosch i Camilo García (que subs-
tituirà al TAG l’actor Carles Canut, 
de baixa per malaltia) protagonit-
zen aquesta peça divertida i amb 
cops molt punyents, plena de re-
ferències al caràcter català i a la 
manera d’entendre les relacions 
familiars.

Amb aquesta comèdia, Madaula 
frega la tragicomèdia costumista 
amb la solitud com a tema cen-
tral. Una solitud que ve donada 
per la incomunicació absurda 
que incideix en els personatges 
de forma contundent i els aïlla, 
sovint, en el seu món personal. El 
pas del temps també es un dels 
temes centrals de l’obra escrita, 
no obstant això, en clau de comè-
dia i amb un humor intel·ligent i 
brillant. I és que, tot i les enveges 
i els individualismes, quan la cosa 
es complica, acaba aflorant l’esti-

mació entre la gent i l’ajuda mútua 
del nucli familiar.

L'elenc d'actors d'aquesta his-
tòria d'una trobada familiar per 
Sant Jordi es completa amb Rosa 
Renom, Guillem Balart i Marieta 
Sánchez Martínez.

Aquesta és la primera obra que 
Madaula escriu amb més de dos 
personatges. L'actor és un dels 
més reconeguts del país i és cone-
gut tant per les seves aparicions al 
teatre –ha estat dirigit per Mario 
Gas, Josep M. Flotats, Lluís Pas-

tag

UNA ESCENA  Jordi Bosch i Rosa Renom, a 'Adossats'

qual i Carlota Subirós, entre d'al-
tres–, al cinema –La pasión turca 
(Vicente Aranda, 1994), El perquè 
de tot plegat (Ventura Pons, 1994) 
i La teranyina (Antoni Verdaguer, 
1990), entre d'altres– i a la televi-
sió –va ser protagonista a Ventdel-
plà de TV3, i ha treballat a Isabel, 
de TVE i La catedral del mar, que 
s'emet a Antena 3.  

Ds 19 de març, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12, zona B)

GRANOLLERS. A partir d’aquest 
maig Roca Umbert passa a formar 
part de la xarxa internacional 
Trans Europe Halles com a mem-
bre associat. Es tracta d’una xar-
xa europea de centres culturals 
autogestionats, capdavantera en 
la reutilització dels edificis indus-
trials europeus per a les arts, la 
cultura i l’activisme des de 1983.

Actualment formen part 
d’aquesta xarxa prop de 90 cen-
tres culturals multidisciplinaris 
i altres organitzacions culturals 
d‘arreu d’Europa. La seva missió 
és enfortir el desenvolupament 
sostenible d’aquests centres i afa-
vorir noves iniciatives mitjançant 
la connexió, el suport i la promo-
ció, facilitant la cooperació inter-
nacional.

Entre els seus objectius hi ha 
esdevenir una organització líder 

en el desenvolupament professi-
onal i l’intercanvi internacional 
en el sector cultural. Per aconse-
guir-ho, organitzen cada any dues 
reunions internacionals i coor-
dinen projectes internacionals.

En aquest sentit, la primera tro-
bada en què Roca Umbert partici-
parà serà en la Conferència TEH 
85 del 24 al 27 de maig a Bilbao, 
que se centrarà en la naturalesa 
transitòria dels centre culturals 
no governamentals.

A banda de l'hAceria Arteak de 
Bilbao i dels dos centres catalans 
–Roca Umbert i l'Antic Teatre de 
Barcelona–, no hi ha cap altra 
entitat associada arreu de l'Estat 
espanyol. En canvi, hi ha centres 
d'Alemanya, França, Bulgària, 
Hongria, Itàlia, Dinamarca, Regne 
Unit, etc.

Aquesta adhesió s’emmarca 

Roca Umbert, associada 
a la Trans Europe Halles

EQUIPAMENTS  LA XARXA ÉS PIONERA EN L'ÚS D'EDIFICIS INDUSTRIALS COM A CENTRES CULTURALS

LLEVANT TEATRE REP EL PROJECTE D'ARTS ESCÈNIQUES

en el pla de projecció exterior de 
Granollers aprovat el novembre 
de 2014, i, més concretament, en 
l’acció de reforçar Roca Umbert 
com un centre d’atracció del ta-
lent i d’esdeveniments internaci-
onals en l’àmbit de la cultura, la 
innovació i la creativitat. 

Granollers organitza dues activitats 
a l’entorn de la Nit Europea dels 
Museus, una iniciativa del Consell 
d'Europa durant la qual diversos 
museus obren les portes més enllà 
del seu horari habitual amb una ex-
tensa programació d'activitats.

Enguany la Nit dels Museus se 
celebra dissabte i l’Adoberia obri-
rà les seves portes per oferir una 
visita teatralitzada a càrrec d’Arsè-
nic i amb un guió escrit per Carme 
Ballús expressament per a l’ocasió. 
A les 21 i a les 22.30 h La noia de 
l’Aboderia, una antiga treballadora, 

ART  DIUMENGE, PASSEJADA ARTÍSTICA AL PARC DE PONENT

L'Adoberia prepara una 
visita teatralitzada per 
celebrar la Nit dels Museus

arxiu

ROCA UMBERT

En blanc és el títol del projecte de 
final de curs de la companyia No-
sequè Teatre, formada per alum-
nes de segon de batxillerat d'arts 
escèniques de l'Institut Celestí Be-
llera de Granollers.

Codirigit per Marta G. Otín i Lau-
ra López, es tracta d'una obra de 
creació pròpia de l'alumnat en què 
hi apliquen diferents tècniques 
que han après durant el curs, com 
el teatre visual, d'objectes i de text. 
"El procés de creació ens ha per-
mès endinsar-nos en el nostre 
jo, trobar idees, conceptes i rea-
litats paral·leles a la que conei-
xem", expliquen els alumnes.

Per quarta temporada
Aquesta és la quarta temporada que 
Llevant Teatre –abans com a Teatre 
de Ponent– acull l'estrena del tre-
ball de final de curs del Bellera. La 
directora de la sala, Txell Remolins, 
recorda que aquesta "és una de 
les línies de programació en què 
apostem amb més força: progra-
mar espectacles de futurs nous 

i noves professionals de les arts 
escèniques. Creiem que és impor-
tant donar-los l'oportunitat de 
representar els seus treballs amb 
els mitjans tècnics, comunicatius 
i d'exhibició que les companyies 
professionals tenen".

Fa tres temporades l’alumnat 
d’Arts Escèniques del Bellera van 
portar el clàssic de Beckett Tot es-
perant (que va rebre el premi Bu-
ero de Teatre Jove), després van 
captivar el públic amb Somni d’una 
nit d’estiu de Shakespeare i l’any 
passat van optar per un text amb 
denominació d’origen granollerina, 
la versió de Búfals escrita per Pau 
Miró, Remuc (amb el qual, van que-
dar finalistes als premis Buero).

Les representacions d’En blanc 
seran divendres i dissabte a les 21 
h i diumenge a les 19 h. Les entra-
des (6 euros) es poden comprar a 
www.escenagran.cat, a les taqui-
lles del Teatre Auditori dijous i 
divendres de 17 a 19.30 h i a la ta-
quilla de Llevant Teatre una hora 
abans de l’espectacle. 

endinsarà els visitants en el món 
de l’adoberia i del treball de la 
pell. Serà una activitat per a joves 
i adults gratuïta però amb afora-
ment limitat que s’inclou dins del 
nou cicle d’activitats de l’Adoberia. 
Centre d'interpretació històrica 
del Granollers medieval.

'Mirant Jordi Benito'
L’endemà, diumenge d'11 a 13 h, es 
faran al parc de Ponent les passeja-
des artístiques Mirant Jordi Benito. 
La iniciativa estava prevista el 14 
d’abril, però es va haver d’ajornar 
per la pluja. Es tracta d'una propos-
ta de l’artista Glòria Giménez oberta 
a tots els públics. L’acció està pen-
sada per donar a conèixer els ele-
ments que conformen la instal·lació 
permanent de Benito a través d’un 
passeig amb cinc punts d’informa-
ció que volen ser en si mateixos ac-
cions i peces artístiques. El passeig 
es complementa amb un espai de 
joc de construcció del parc a partir 
de l'esbós que en va fer Benito. 

n D'altra banda, dissabte (11 h), en el 
marc de l'exposició Utopies persistents 
del Museu, tindrà lloc una sessió pràc-
tica d'escriptura sobre art contempo-
rani, a càrrec de la periodista cultural, 
curadora d'exposicions i docent Eva 
Vàzquez. Cal inscripció prèvia.

ESCRIURE L'ART 
AMB EVA VÀZQUEZ
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La inestabilitat meteorològica del cap de setmana no va espantar els granollerins i vallesans que 
van sortir al carrer per gaudir de les activitats programades amb motiu de les Festes de l'Ascen-
sió. Això sí, el dia radiant i la temperatura plenament primaveral de divendres, segurament, van 
propiciar que les actuacions de l'Orquestra Maravella –que feia sardanes, concert i ball– fossin tot 
un èxit de públic, especialment el concert del vespre a la Porxada (1). Diumenge la pluja també 
va oferir una treva per permetre que més de mitja dotzena de companyies de circ i teatre conver-
tissin la carretera –carrer Anselm Clavé– en un autèntic itinerari de personatges de la Commedia 
dell'Arte (2), saltimbanquis, malabaristes (3) i funambulistes, que van fer gaudir el públic amb 
cabrioles i humor. i fOTOS: RAül MEdiNA

Cap de setmana entre 
músics i saltimbanquis

L'ÀLBUM DE LES FESTES DE L'ASCENSIÓ  LA TRIPLE ACTUACIÓ DE L'ORQUESTRA MARAVELLA, LA PASSADA I LES BARRAQUES VAN FER FRONT AL TEMPS INESTABLE

El primer 7 de 7 de la temporada arriba sota cobert
La pluja sí que va fer que la Trobada Castellera de diumenge s'hagués de traslladar de la Porxada 
a La Troca. A banda del canvi d'emplaçament, la jornada castellera va ser reeixida i els Xics de 
Granollers van aconseguir el primer 7 de 7 de la temporada. També van descarregar el 2 de 7 i el 5 
de 7, així com un vano de pilars de 5. Els Castellers de Castellar van aixecar castells de 6 i els Sagals 
d'Osona van descarregar el 5 de 7, el 4 de 7 i el 3 de 7.

Les Barraques, del Congost a la Nau B1 
Dissabte les Barraques de l'Ascensió van haver de conviure també durant tota la 
jornada amb l'amenaça de pluja, fins que a darrera hora es traslladaven a la Nau B1 
per no arriscar-se a quedar-se sense els concerts d'Adala & The Same Song Band i 
Senyor Oca, que es van tancar amb el Dj Rialles Sound System. Sí que va poder actuar 
al parc del Congost L'home llop & The Astramats, la banda amb la qual Òmnium va 
col·laborar amb les Barraques en forma de vermut musical.

1

2

3
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GRANOLLERS. L'origen de l'univers 
i la creació de les primeres partí-
cules centraran la 18a edició del 
Cantània, el projecte musical que el 
Teatre Auditori i l'Associació Cultu-
ral de Granollers organitzen des de 
l'any 2001. En aquesta ocasió, més 
de 4.000 alumnes de 32 municipis 
de la comarca pujaran dalt l'escena-
ri per interpretar Partícules, un es-
pectacle amb música de Lluís Vidal 
i text de Sergi Belbel. "El projecte 
va començar ara fa tres anys, 
quan vam demanar al Sergi si 
voldria escriure'n el text. Ell ens 
va proposar una obra sobre físi-
ca quàntica perquè n'és un gran 
aficionat, i d'aquesta manera va 
néixer Partícules", recordava Vio-
leta Amargant, cap del Servei Edu-
catiu de l'Auditori de Barcelona. 

Martí Pujadas, en representació 
de l'Associació Cultural, apuntava 
que el TAG rebrà uns 10.000 espec-
tadors al llarg de les 16 funcions 

projecte, "que permet aprendre 
a tothom, des de l'autor del text 
fins al compositor, passant pels 
directors musicals, els mestres i 
l'alumnat", assegurava. 

Granollers va ser la primera ciu-
tat en organitzar el projecte Cantà-
nia fora de Barcelona. La primera 
edició va estrenar-se l'any 2001 i, 
des d'aleshores, s'han celebrat més 
de 170 concerts, hi han participat 
uns 48.000 alumnes i ha rebut més 
de 105.000 espectadors.  T.p.

programades de l'1 al 10 de juny, 
un públic que "en bona part no ha 
trepitjat mai el TAG.  Cal posar en 
valor el Cantània perquè permet 
que la gent conegui espais com 
aquest", indicava. Pujadas també 
va destacar el valor formatiu del 

t.p.

MÚSICA  'PARTÍCULES' ES REPRESENTARÀ AL TEATRE AUDITORI DE L'1 AL 10 DE JUNY

Uns 4.000 alumnes descobriran 
l'origen de l'univers al Cantània 

PRESENTACIÓ de la 18a edició del Cantània, dimecres al TAG

'Tots Dansen', fins divendres al TAG
L'alumnat de l'institut Celestí Bellera, de l'Escola Municipal del Treball, de 
l'institut Marta Estrada, del Lauro de les Franqueses i de tres centres més 
de la comarca participen en una nova edició del Tots Dansen, que acullen 
el Teatre Auditori i l'Associació Cultural. Fins divendres, els estudiants  
presentaran en quatre funcions al TAG els resultats de mesos de treball.

raül medina

GRANOLLERS. La dansa prendrà 
dissabte els carrers del centre de 
Granollers amb motiu del Dia In-
ternacional de la Dansa, que es va 
commemorar el 29 d’abril. 

Al matí, una quinzena d'escoles 
i grups participaran a la jornada 
Dansa al carrer, que començarà 
a les 11 h a la plaça de Maluquer 
i Salvador. S'hi oferiran classes 
obertes i tallers participatius per 
a tothom.

A la tarda (17.30 h), el mateix 
espai acollirà una flashmob i des-
prés tindrà lloc una mostra de 
dansa. Enguany, l'Agrupació Sar-
danista, Arsènic Teatre, C&C, el 
Casino, el Centro Cultural Anda-
luz, Emty, Enem, Rítmic, Àgueda 
Murillo, Tribu, Sylvia, Klass, Liant 
la Troca, Milnotes, Passaltpas, 

Swing i Shíndia s'han sumat a la 
jornada per apropar la dansa tant 
a grans com a petits.  

La dansa farà vibrar  
el centre de Granollers

DANSA  DISSABTE HI HA PROGRAMATS ACTES TOT EL DIA

Dv 1 de juny - dg 10 de juny
Teatre Auditori. Preu: 8 €

L'institut Antoni Cumella acull diumenge (13 h) l'estrena de la cantata Aventures 
sense sortir de casa, una nova edició del projecte Juguem cantant que aplegarà 
corals infantils del Vallès i Maresme. En aquesta ocasió, l'espectacle està  
organitzat per la Coral ART-9 i el representaran les companyies de teatre  
La Casa del Teatre Nu i L'Estenedor teatre.

Trobada de corals infantils

La Porxada té dissabte una nova 
cita amb les danses tradicionals. 
A partir de les 18 h, l'Esbart Dan-
saire hi actuarà en el marc de l'As-
censió en Dansa, la trobada amb 
esbarts i grups de dansa que orga-

nitza des de fa quatre anys coin-
cidint amb les festes de l'Ascensió 
de Granollers. 

Enguany l'entitat ha convidat 
dues entitats catalanes, l'Esbart 
Català de Dansaires de Barcelona 

i l'Esbart Fontcoberta de Banyoles 
a la festa, en un intent que la ciutat 
conegui i gaudeixi de les danses 
tradicionals, a més d'enriquir els 
propis balladors de l'associació.

L'actuació està prevista a la pla-
ça de la Porxada però, en cas de 
pluja, es traslladarà i es farà a la 
sala Sant Francesc. 

L'Esbart actua a la Porxada

Més ball

Les Franqueses celebra divendres (18 h) 
el Dia Internacional de la Dansa amb de-
mostracions d'escoles del municipi. Per 
la plaça de l'Espolsada hi passaran en-
titats com els Sardanistes Franquesins, 
Brooklyn Dance Studio, Escola EnDansa, 
l'Escola Municipal de Música i Corxeres 
Acadèmia. La jornada acabarà amb un 
concert i una ballada de Lindy Hop.

A LES FRANQUESES, 
FESTA A L'ESPOLSADA
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

Previsió meteorològica
de dijous 17 al diumenge 20 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 15º 21º 14º 22º 13º 22º 15º

LES FRANQUESES. La rambla de la 
carretera de Ribes, la plaça de Can 
Font i la plaça de l'Ajuntament 
s'ompliran aquest diumenge de 
paradetes i activitats coincidint 
amb la 29a edició de la Fira de 
Sant Ponç. 

La fira començarà a les 10 del 
matí amb un mercat de productes 
artesanals, una trobada de puntai-
res, l'exposició de plantes remeie-
res de La Cívica, els encants de se-
gona mà, l'exposició de la maqueta 
ferroviària de Via Oberta i un taller 
de demostracions de pintura, di-
buixa i ceràmica a Can Font.

També hi haurà un espai per 
jugar a escacs, fer curses d'esca-
lèxtric o participar en un taller de 
bonsais. La mostra coincidirà amb 
la jornada de portes obertes a Can 
Font, on durant tot el dia s'hi po-
dran veure exposats els treballs 
de l'alumnat.

Activitats per a totes les edats
La cultura tindrà un pes important 
en la fira, ja que hi ha previstes 
activitats de música –com un es-
pectacle itinerant amb pasdobles, 
marxes, jotes i valsets amb els 
Ministril d'en Pere Botero (10.15 
h) o un tastet d'instruments musi-
cals de la mà de l'Escola Municipal 
de Música (11 h)– i també de tea-
tre, amb un espectacle de titelles 
a càrrec del Centre de Titelles de 
Lleida (11.10 h).

Els més joves podran participar 
en una pedalada de contes, en ac-
tivitats de lleure sobre oficis ar-
tesans i en tallers de saltimbanqui 
i de nartuscopis.

Actuacions de cultura popular 
Al migdia, les entitats de cultura 
popular prendran protagonisme 
amb una traca aèria a càrrec dels 
Encendraires, una cercavila amb 
els Gegants de les Franqueses  
–de la plaça de l'Ajuntament a la 
plaça de Can Font– i una ballada 
posterior de gegants i ball de bas-

tons dels Blaus de Granollers. Els 
Sardanistes Franquesins també 
tenen previst ballar-hi la sardana 
Himne al Poble de les Franqueses.

Després d'una degustació de 
bunyols de romaní amb confitura 
d'albercocs i torradetes amb mel-
melada de gerds i formage fet a les 
fines herbes, a la tarda se celebra-
rà un taller de cosmètica natural 
i tindran lloc un parell d'especta-

cles itinerants i la cantata d'alum-
nes de les escoles franquesins i 
de l'Escola Municipal de Música 
(18.30 h).

Tota la programació detallada 
de la Fira de Sant Ponç, les afec-
tacions al trànsit derivades de les 
activitats de la mostra i les rutes 
alternatives recomanades es po-
den consultar a la pàgina web de 
l'Ajuntament.  

ajuntament de les franQueses

TRADICIÓ  A LA RAMBLA DE LA CARRETERA DE RIBES I A LA PLAÇA DE CAN FONT

Les Franqueses celebra la 29a 
edició de la Fira de Sant Ponç

PER A TOTHOM  La fira de Sant Ponç oferirà activitats per a totes les edats

ELS ENCENDRAIRES ORGANITZEN LA 
QUARTA TROBADA DE BÈSTIES DE FOC
n Els Encendraires celebraran dissabte la quarta Trobada de Bèsties de Foc a les 
Franqueses en el marc de la 29a Fira de Sant Ponç del municipi. Enguany a més 
del Cabró i les Closquetes locals, la diada comptarà amb figures de cinc municipis 
convidats: la Godra de Caldes de Montbuí, el DracGall de Castellgalí, l'Enxuscat de 
Molins de Rei, l'Anguila Murtrassa de Gavà i el CremaBlat de Tremp. 

La jornada començarà amb la plantada de bèsties a la plaça de l'Espolsada 
(16.30 h), però l'acte principal no començarà fins a les 18.30 h, amb una tabalada 
que donarà inici a la cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, on tindrà lloc la cre-
mada de colles. A la nit, un concert amb La Coixenera i la música d'un DJ posaran 
el punt final a la trobada.
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Alespissarres!
Aquest divendres, la plaça Joan Oliver (de 17 a 19 h) 
acollirà una activitat per als més petits, emmarcada 
en el projecte Alesplaces! Es infants podran 
dibuixar, escriure i imaginar la plaça. Hi haurà 
pissarres gegants i guixos de colors per a tothom!

Caldes de Montbui celebrarà el proper cap de setmana la 21a edició del Festival 
de Titelles Romà Martí. Els actes començaran dissabte (10 h) a la plaça Onze 
de setembre amb un taller de titelles a càrrec de Titelles Naip i s'allargaran fins 
les 19 h amb l'obra El Faune, el drac i el dimoni. També acolliran espectacles la 
plaça de Can Rius, la Residència Santa Susanna, la Sala Noble de Can Rius o la 
Biblioteca, on s'hi podrà veure el clàssic Pinotxo (11 h). Diumenge, l'espectacle 
La República dels contes (11 h) donarà el tret de sortida a l'agenda d'activitats 
del festival des de la plaça Onze de Setembre. Durant tot el dia hi ha previstes 
representacions familiars com El conte de la lletera trapassera, que durà Retox, 
l'espectacle Kumulunimbu de la companyia Ortiga, l'obra El Gat Adrià de Binixiflat 
o La cigala i la formiga, amb què la companyia Xip Xap tancarà el festival. 
Tots els espectacles es poden consultar al web www.festivaldetitelles.cat. 

Caldes celebra la 21a edició 
del Festival de Titelles

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES

Ajuntament
Carrer Girona, de la via a l'asfalt. 
Exposició fotogràfica de l'AMGr. 
Fins al 25 de maig
Museu de Ciències Naturals
Descobreix els ratpenats. 
Fins al 8 de juliol de 2018 
Museu de Granollers 
Utopies persistents. Fins a l’octubre
Alliance Française
Exposició Incerts, fotografies d'Enric 
Canet. Fins al 30 de juny
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. 
Fins al 10 de juny

DIJOUS, 17
17.30 h Gimnàs Escola Bellavista-Joan 
Camps.
Juguem a fer plastilina casolana.
Dirigit a famílies amb infants de 0 a 9 
anys i dones embarassades

ajuntament caldes de montBui

DIJOUS, 17
10 h Parc Torras Villà.
Fes salut!
35es Jornades culturals de la gent gran
17 h Arxiu Municipal de Granollers
Taller de descripció de 
correspondència.  
17.30 h Parc Torras Villà
Moviment Pedra feliç i berenar
35es Jornades culturals de la gent gran
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Família Melops. Club de lectura infantil 
(6-7 anys)
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes. Club de lectura 
infantil (8-9 anys)
19 h Biblioteca Roca Umbert 
Novel·la. Club de lectura
19 h Llibreria La Gralla
Presentacó del llibre El meu viatge a 
Berlín de Rosa Serra
20 h Museu de Granollers
Desenrunar emocions. 80 anys del 
bombardeig a Granollers. Art i memòria
Activitat de commemoració del 80è 
aniversari del bombardeig del 31 de 
maig
20 h Museu de Granollers
Sota les bombes. Els atacs aeris a 
Catalunya durant la Guerra civil
Activitat de commemoració del 80è 
aniversari del bombardeig del 31 de 
maig
20 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Tots Dansen
20.30 h Centre Cultural
19a Primaveral de Cinema de Muntanya
The eyes of God
DIVENDRES, 18
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira del disc 
Tot el dia
17.30 h Sala Francesc Tarafa
Trobada de corals
35es Jornades culturals de la gent gran 

17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans! 
Maig de 2018 Us atreviu! 
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
La Vall dels Mumin. Club de lectura 
infantil (6-7 anys)
18 h Espai Tranquil de Barbany

De la rebeldía creativa a la economía 
humana. 
18 h Centre Cívic Can Bassa
DiverMúsica: Donem-li una volta al 
món amb XIULA! 
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
L'andana 9 i 3/4. Club de lectura infantil 
(10-11 anys)
19 h Biblioteca Can Pedrals
El Gall, l'emperador i el pintor
Del 18 de maig a l'1 de juny
19 h Centre Cultural
CineClub. Aurore
20 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Tots Dansen

21 h Gra. Equipament juvenil
Dnit: Vermells com la sang. Oci nocturn
Activitat de commemoració 
del 80è aniversari del bombardeig
22 h Centre Cultural
Cineclub. Aurore
DISSABTE, 19
8.30 h Centre Cívic Can Bassa 
Passejada fins a Can Cabanyes. 35es 
Jornades culturals de la gent gran 
10.30 h Plaça Maluquer i Salvador
Simuladors de Fórmula 1, cotxets a 
pedals i personalització d'un cotxe de 
competició en directe 
10.30 h Centre Cívic Can Bassa
Matinal a Can Bassa
35es Jornades culturals de la gent gran 
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora menuda. 0-15 mesos
11 h Museu de Granollers
Escriure l’art contemporani. Sessió 
pràctica d’escriptura amb Eva Vàzquez
12 h Centre Cívic Nord
VI Arrossada popular i exposició 
canina i demostració
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar maig de 2018
17 h Plaça de la Corona
Trobada de puntaires
35es Jornades culturals de la gent gran 
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges
18 h Plaça de la Porxada
L'Ascensió en Dansa
18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari Maig de 2018
18.30 h Roca Umbert
Improvisació guiada de moviment 

amb Béné Carrat
19 h Centro Cultural Andaluz
Dansa al Centro Cultural Andaluz
19.30 h Casino de Granollers
Concert de Rock
21 h Centre Cívic Palou
Ballada oberta de Country
21 h L'Adoberia. Centre d'interpretació 
històrica. El Granollers medieval
La noia de l'Adoberia
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Adossats
22 h Roca Umbert
Concert amb Obeses + Setembre
22 h La Troca. Centre de Cultura 
Popular i Tradicional
Ballada de swing
23 h Casino de Granollers
Festa de Sevillanas
DIUMENGE, 20
9.30 h Hotel Ciutat de Granollers
5a cursa de l'Ascensió
10 h Centre Cívic Nord
Botifarrada popular i torneig de 
palitrocs
11 h Parc de Ponent
Mirant Jordi Benito. Passejades 
artístiques al parc de Ponent
13 h Institut Antoni Cumella 
Juguem Cantant
18 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Rolf & Flor a l'Amazones
18 h Casa de Cultura Sant Francesc 
Teatre. Melocotón en almíbar
18 h Casino de Granollers
Ball Social
19 h Centre Cultural
Cineclub. Aurore 
DIMARTS, 22
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
Asteroide B612. Club de lectura infantil 
(10-11 anys)
18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
- Biologia
18.30 Biblioteca Can Pedrals
Errata. Club de lectura jove 
(12-16 anys)
19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Descobrint els clàssics. Club de lectura 
+ 17 anys
DIMECRES, 23
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. 16-36 mesos
19 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts 
L’ús de les xarxes socials en la 
comunicació política
19.30 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre Montseny eròtic

AGENDA

17.30 h Centre Cultural de Bellavista.
Espai Zero. Fem una bossa
Activitat per a joves de 18 a 30 anys
DIVENDRES, 18
17.30 h Centre Cultural de Bellavista.
Espai Zero. Cosmètica natural
Activitat per a joves de 18 a 30 anys
DISSABTE, 19
9.30 h Escola Colors.
3a Cursa Escola Colors. 
9.30 h Recollida de dorsals
10 h Inici de la cursa
Inscripcions obertes. Matins de 9 a 10 h 
a secretaria i divendres tarda de 
16.30  a 17 h a la sala de l'AMPA
Participació dorsal 3 euros i 
el mateix dia de la cursa el dorsal 
tindrà un cost de 4 euros
DIUMENGE, 20
11 h Centre d’Estudis Ferroviaris 

Via Oberta
Circulació de Trens Tripulats
DILLUNS, 21
18.30 h Auditori Escola Municipal 
de Música Claudi Arimany
Concert del mes de l'EMM Claudi 
Arimany
DIMARTS, 22 
9 h Ajuntament
Servei d'Assessorament sobre clàusules 
abusives a les hipoteques
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Nadó. Kundalini ioga + Contact 
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Fem un Geocaching
DIMECRES, 23 
16.30 h Can Font-Centre d'Art i Noves 
Tecnologies
Conferència col·loqui: Les intoleràncies 
i les al·lèrgies alimentàries
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