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EN PORTADA

El número de llars que Càritas va atendre el 2017 
–4.855– és gairebé clavat al de l'any anterior, men-
tre que els casos atesos han disminuït considera-
blement, de més de 20.000 a 14.906 (amb tot, una 
xifra molt superior a la de 2015). Aquestes dades 
es desprenen de la memòria de l'entitat, presenta-
da amb motiu del Corpus i per sensibilitzar sobre 
la situació precària de moltes persones. Pel que fa 
a Granollers, enguany Càritas ha atès 1.063 llars i 
ha ajudat 2.822 persones, i a les Franqueses, 227 
llars i 827 participants en els seus programes.

A banda de les xifres que es mantenen respec-
te l'any passat, Càritas ha posat sobre la taula la 
precarietat dels contractes temporals, que fa que 
el 48% de les llars ateses tenen ingressos d'entre 
300 i 750 euros mensuals –de fet, la mitjana de la 
renda anual d'una llar a Catalunya és de 31.339; la 
de les llars ateses per Càritas, de 6.359 euros–. A 

Càritas detecta pobresa 
extrema en unes 600 llars

La memòria de 2017 de l'entitat alerta que prop de la meitat de les famílies ateses –a Granollers en són 
1.063 i a les Franqueses, 227– viuen amb ingressos d'entre 300 i 750 euros, i només l'11% té feina reglada

més, el 58% de les persones en edat laboral que 
hi viuen estan a l'atur i només l'11% tenen un tre-
ball reglat. És a dir, que "la sortida de la crisi està 
consolidant un model social en que bona part 
de la societat que va patir la crisi es mantindrà 
en aquesta situació precària", denuncia Càritas. 

Inseguretat en l'habitatge
La recuperació del sector immobiliari tampoc no 
ajuda a les persones més vulnerables. Entre els 
usuaris de Càritas, gairebé el 36% estan en situa-
ció d'inseguretat en relació amb l'habitatge i, a 
més, cada any incrementen les persones que viuen 
en habitatges ocupats (que el 2017 ja eren un 
10%). Prop de la meitat de les llars són de lloguer 
i només un 19% té una propietat –un 4% pagada 
i un 13% que s'està pagant–. Un 10% viuen de re-
lloguer i un 8% han hagut de ser acollits. i M.E.

La pobresa se situa en
un 38% dels casos en llars 
d'una parella amb fills; un 
27% en llars unipersonals 
i un 20% en llars 
monoparentals. Les llars 
més vulnerables són 
les que tenen infants i, 
especialment, les que 
tenen un sol progenitor 
(un 58% de les ateses).

Perfil

càritas

L'any passat, 529 persones van participar al pro-
grama de Creu Roja a Granollers que dóna suport a 
gent major de 65 anys en situació de final de vida 
i soledat. El projecte funciona a través de volunta-
riat de diferents entitats –Grup Temps, Associació 
Cívica Betesda, Voluntariat Social per Sant Fost, 
Parròquia de Santa Maria de Llerona, Parròquia de 
Sant Francesc d’Assís, El Xiprer i Càritas l’Ametlla–
que fa acompanyament un dia a la setmana a una 
persona en concret que ha estat detectada amb 
necessitat de rebre suport des dels Serveis Socials, 
els CAP, les residències o els hospitals.

L’objectiu del programa és arribar a les persones 
en situació de soledat i malaltia avançada i, alhora, 
crear una xarxa de voluntariat sensible a atendre 
aquestes situacions arreu del territori. Creu Roja ofe-
reix formació gratuïtament a les entitats de volunta-
riat que col·laboren en el projecte i promou reunions 
cada dos mesos per fomentar la xarxa del territori.

L'entitat atén cada any 243.000 persones majors 
de 65 anys a tot l'Estat espanyol en situació de so-
ledat no desitjada. De gener a maig de 2018, 204 
persones ja participen al projecte de la mà d'una 
trentena de persones voluntàries de les entitats 
col·laboradores en el projecte. i t.p.

Creu Roja combat la 
soledat de mig miler de 
persones majors de 64 anys

PERSONES ATESES PER CÀRITAS

SEXE

CIUTADANIA

Pel que fa a la SITUACIÓ LEGAL de les persones que 
acompanyen, preocupa especialment que l'11% d'aquestes 
es troba en situació irregular

Espanyols 47% Estrangers 53%

Homes

45%
Dones

55%

EDAT

Menors (0-18)

Joves (19-25)

Adults (26-64)
Grans (>65)

39%

8%

50%
3%

ORIGEN DE NAIXEMENT

Espanya

Amèrica

Àfrica
Altres

47%

18%

28%
7%

Càritas té una xarxa de 
voluntaris a la diòcesi 
de Terrassa –a la qual 
pertany Granollers i el 
Vallès Oriental– de 1.608 
persones. De fet, a la 
comarca n'hi ha uns 700 
que tenen la seu central 
a Granollers, en un edifici 
cedit per la parròquia de 
la Mare de Déu de Fàtima 
(carretera de Caldes, 21).

Voluntari
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Crònica dels bons costumsCreu Roja cerca voluntaris per a serveis
Clariana organitza dimecres (9.15 h) un nou 
esmorzar de forquilla a la Fonda Europa, que 
comptarà amb la xerrada Crònica dels bons 
costums de l'historiador Joan Garriga, una visió 
divertida de l'evolució de les formes d'urbanitat.

Creu Roja necessita tres persones voluntàries per cobrir el servei 
de dutxes i bugaderia dimarts i dijous al matí (de 9.30 a 12.30 h). 
L'entitat ja va fer una crida a l'abril per cobrir sis vacants en l'àmbit de 
la intervenció social. Les persones interessades poden contactar amb 
la Creu Roja al telèfon 93 861 12 40 i a l'adreça granollers@creuroja.org

MEDI AMBIENT  EL CONSORCI BESÒS TORDERA CELEBRA TRES DÈCADES AMB UN DOCUMENTAL

El Besòs –i el Congost– i el seu 
entorn de ribera ha canviat radi-
calment els darrers 30 anys. Bona 
part d'aquesta transformació està 
vinculada al Consorci del Besòs 
–des de fa uns anys Besòs Torde-
ra–, que divendres commemorava 
les seves tres dècades de vida amb 
el llibre i documental 30 anys, 30 
mirades, que recull el testimoni de 
periodistes, geògrafs, enginyers 
hidràulics, regants, estudiants, 
historiadors, naturalistes, entre 
d'altres, que han compartit la seva 
visió sobre l’evolució de la conca 
i del Consorci. Per concretar la 
tranformació del riu en els dar-
rers anys, la doctora Sònia Sànc-
hez, de l’Institut de Ciència i Tec-

arXiU

30 anys amb la mirada al riu

PROJECTE EUROPEU LIFE ALNUS Precisament aquesta setmana s'ha 
presentat aquest projecte de conservació de les vernedes mediterrànies, 
que té una durada de 4 anys, fins al juny de 2021, i un pressupost per a tots 
els socis de 2.509.684 euros, dels quals 295.744 € seran per a Granollers. 
L'Ajuntament i el Consorci Besòs Tordera acabarà de completar el 
finançament de l'actuació.

L'antiga casa del conserge de l'ins-
titut Cumella s'ha convertit en un 
taller on alumnes de 3r i 4t d'ESO 
converteixen els residus que recu-
llen cada setmana dels menjadors 
de les escoles Salvador Espriu i Sal-
vador Llobet en compost que més 
endavant servirà com a adob per 
als horts locals. De dimarts a di-
vendres, els estudiants del Cumella 
recullen els residus dels dos menja-
dors escolars i els acumulen en una 
màquina. Els divendres el proces-
sen i en redueixen la humitat, i els 
dilluns l'extreuen i el barregen amb 
triturat –restes de fusta, arbres i 
herbes–. Després, deixen que la 
pila vagi descomposant-se, tot me-
surant la temperatura i mantenint 
la humitat i la ventilació. Aquests 
són tots els passos que conformen 
l'anomenat Projecte Revolta.

Cada setmana, els estudiants 

gestionen uns 100 quilos de resi-
dus dels menjadors, que s'acaben 
convertint en 20 kg de precompos-
tatge. La Marina, alumna de 6è del 
Salvador Espriu, diu que li agrada 
anomenar el procés "cicle de vida" 
perquè "permet reutilitzar allò 
que no ens hem menjat i, alhora, 
cuidem el medi ambient", apunta.

El projecte es fa a través de la 
cooperativa d’alumnes Handwork 
del Cumella –que estudien per 
convertir-se en tècnics de Medi 
Ambient– i els alumnes del Salva-
dor Espriu i Salvador Llobet. Tam-
bé ha comptat amb la col·laboració 
de la cooperativa Tapurna, que ha 
coordinat la gestió dels residus.

El Projecte Revolta es va iniciar 
a principis d'any i l'escola Salva-
dor Espriu ja ha pogut començar a 
utilitzar el compost com a fertilit-
zant per al seu hort.  txEll parEra 

Transformar els residus 
en adob per a horts

L'INSTITUT CUMELLA FA COMPOSTATGE CADA SETMANA
t.p.

FEINA  Alumnes omplen la màquina de restes de menjar per deshidratar-lo

RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT 
A CAMP DE LES MORERES I CARRER ARAGÓ
n El Consorci Besòs Tordera, que té un acord des de 2013 amb l'Ajuntament de 
Granollers per a la gestió del clavegueram, ha atorgat una subvenció de 370.320 
euros per a renovar la xarxa de sanejament dels carrers Camp de les Moreres i 
Aragó, així com altres obres al clavegueram de Primer de Maig, la plaça Jaume I 
i el carrer Francisco Pizarro. El cost dels treballs té un cost més elevat del previst 
inicialment, de manera que el consistori ha desestimat altres subvencions que 
havia sol·licitat –com per a l'avinguda Europa– per dotar de més finançament 
aquesta obra, que té un cost aproximat de més de mig milió d'euros.

Nous càrrecs

La dimissió de l'alcalde de Parets i fins 
ara president del Consorci Besòs Tor-
dera, Sergi Mingote, ha fet que el fins 
ara vicepresident i alcalde d'Aiguafre-
da, Joan Vila, agafi el relleu. Així, el re-
gidor de Medi Ambient de l'Ajuntament 
de Granollers, Albert Camps, ha estat 
nomenat vicepresident del Consorci. 
Durant aquest mandat, Camps ha estat 
responsable de la subconca Congost.

ALBERT CAMPS, 
VICEPRESIDENT

nologia Ambientals (ICTA) de la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na, presentava les principals con-
clusions derivades de l’Estudi de 

biodiversitat de la conca del Besòs 
(1997-2017), com la recuperació 
d'espècies gràcies a la implantació 
d’estacions depuradores d’aigües 
residuals (EDAR) i a l’aplicació de 
nous tractaments en els processos 
de depuració.  M.E.

SOCIETAT
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El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat ha ad-
judicat l’obra de connexió entre la 
Ronda Nord de Granollers i el po-
lígon Congost de les Franqueses 
per un import d’1,2 milions d'eu-
ros. Els treballs, que començaran 
la propera tardor, s'allargaran 
durant set mesos i milloraran l’ac-
cessibilitat i la mobilitat a aquesta 
zona industrial.

El nou vial connectarà la roton-
da a diferent nivell de Francesc 
Macià de la ronda nord de Grano-
llers (C-352) i el polígon industrial 
al marge esquerre del riu Congost. 
Travessarà –amb un pas inferior– 
el terraplè de la via del ferrocarril. 
El vial tindrà prop de 250 metres 
de longitud i una amplada total de 
12 metres i estarà format per una 
calçada de 7 m –amb 2 carrils de 
3,5 m i dues voreres de 2,5 m–. Per 
travessar la línia del ferrocarril, 
es construirà un calaix de formigó  
armat que es col·locarà per em- 
penta. El calaix tindrà una secció de 

els sistemes de senyalització i de 
seguretat viària. Així també, s’han 
previst mesures d’integració en 
l’entorn, la construcció de diversos 
murs i la instal·lació d’enllumenat. 

El consistori considera l'obra "ne-
cessària" per potenciar el desenvo-
lupament del sector empresarial i 
evitar l’accés dels camions a la zona 
urbana de Can Calet.  t.p.

12 metres d’amplada per 6 d’alça-
da i una longitud d’uns 30 metres. 
Es preveu la disposició d'andanes, 
baranes i tancament al pont del 
ferrocarril generat amb el calaix i 
el desplaçament d'un suport de la 
catenària afectat per les obres.

 L’actuació inclou també els mo-
viments de terres, les estructures 
de ferm, els elements de drenatge, 

ajUntament

LES OBRES, QUE COMENÇARAN A LA TARDOR I S'ALLARGARAN SET MESOS, COSTARAN 1,2 MILIONS

Adjudicada la connexió de la 
ronda Nord i el polígon Congost

RECREACIÓ  La connexió millorarà l'accés al polígon industrial

LES FRANQUESES. La zona esporti-
va de Llerona s'ampliarà i assolirà 
els 81.591 metres quadrats des-
prés que l'Ajuntament cedeixi un 
terreny industrial situat al polí-
gon del Ramassar i un altre a Cor-
ró d'Avall, al carrer Anna Maria 
Mogas, a canvi de dues parcel·les 
d'uns 24.000 m2 propietat de la 
família Rovira de Villar. Als actu-
als propietaris dels terrenys de 
Llerona també els haurà de pagar 
40.000 euros en efectiu perquè 
"les finques de l'Ajuntament 
valen menys que les privades i 
hi ha un decalatge", va explicar 
l'alcalde Francesc Colomé, qui va 
qualificar de "necessitat" l'inter-
canvi de parcel·les. El ple va apro-
var de manera inicial el conveni 
de permuta amb els vots a favor 
del PDeCAT-Demòcrates, ILFC-E 
–tot i que reclamava "límits"– i 
PSC-CP, i les abstencions dels re-
gidors d'ERC-AM, CpF i PP–.  t.p.

URBANISME

Una permuta 
permet ampliar 
la zona esportiva 
de Llerona

TRIBUNALS

Anul·lada la primera 
llicència urbanística 
a Mercadona

Des de dilluns hi ha restriccions 
de trànsit a la cruïlla del carrer 
Girona amb Francesc Ribas a 
causa de les obres de nova ur-
banització que s'estan fent al 
tram nord del carrer de Girona. 
L'Ajuntament recomana als vehi-
cles que hagin d'anar cap al barri 
de Ponent i cap a Canovelles que 
facin servir la ronda nord.

MOBILITAT

Talls de trànsit 
al carrer Girona

El govern de les Franqueses apro-
vava per unanimitat la nul·litat 
dels actes administratius per con-
cedir llicència urbanística al Mer-
cadona a Bellavista. L'anul·lació 
de la llicència, concedida el 2008, 
no té efectes perquè la Direcció 
General de Comerç va concedir 
la llicència al supermercat l'any 
passat i en va regular la situació, 
després que els articles de la llei 
catalana, que havien estat suspe-
sos, tornessin a entrar en vigor.
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Mare de Déu de Núria, 22. Granollers
info@sanfranciscorestaurante.com

sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

Menús diaris · Sopars ·  i molt més...
Menjadors de grups

Especialitzats en peix

Un restaurant únic
amb espais i ambients 

diferents

LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 
les Franqueses s'ha adherit a la 
campanya Entorn sense fum coin-
cidint amb el Dia Mundial sense 
Tabac. Així, el consistori instal·la-
rà 53 plaques en 25 equipaments 
educatius, esportius i culturals en 
què instarà a no fumar a l'exterior 
dels recintes.

Les plaques es col·locaran als 
centres culturals Bellavista i Can 
Ganduxer, als Hotels d'entitats de 
Bellavista i de Corró d'Avall i seu 
de Diables, a Bellavista Activa, a 
les pistes municipals de petanca, 
a la galeria de tir amb arc, a les 
escoles bressol, instituts i escoles, 
a l'Escola Municipal de Música, al 
Centre de Formació d'Adults, al 
Centre Tècnic Vallès i a les zones 
esportives municipals.

A més de la instal·lació de pla-
ques, l'Ajuntament impulsarà 
activitats per combatre el tabac, 
com ara "tallers de prevenció 
adreçats a joves, un racó do-
cumental a la biblioteca i acti-

cipi, l'Escola Municipal de Música, 
el Centre de Formació d’Adults, el 
Centre Tècnic Vallès, l'Espai Nadó 
i la Unió Ciclista Les Franqueses–. 
A l'abril, la junta de portaveus ja va 
aprovar una moció per impulsar el 
projecte Entorn sense fum amb el 
vot a favor de tots els grups muni-
cipals del consistori.  txEll parEra

vitats durant la cloenda de les 
activitats esportives, el 16 de 
juny", ha apuntat Rosa Pruna, re-
gidora de Sanitat i Salut Pública.

Fins al moment de la presenta-
ció de la campanya, 16 centres i 
entitats s'havien adherit al mani-
fest –totes les escoles bressol, les 
Ampa, escoles i instituts del muni-

La cinquena edició de la rehabili-
tació dels edificis del Pla de Barris 
començarà al juny i beneficiarà 8 
finques de Bellavista, on s'hi faran 
millores en façanes, instal·lacions 
comunitàries, cobertes, terrasses 
i patis i també en eficiència ener-
gètica. En concret, els immobles 
que es rehabilitaran estan situats 

a l'avinguda Girona, al carrer Pro-
vença, al carrer Ponent, el passeig 
Andalusia, al carrer Aragó i també 
al carrer Barcelona.

En aquesta edició es destinaran 
323.487,42 euros a la rehabilita-
ció dels edificis, on hi viuen 445 
veïns. Des de 2014 s'hi han desti-
nat 1.096.756,84 euros.  

LES FRANQUESES. El rebut de l'ai-
gua dels franquesins s'encarirà un 
2% al trimestre després que el ple 
municipal hagi aprovat la modifi-
cació de la taxa per distribució i 
subministrament d’aigua.

Segons el consistori, per als ve-
ïns que consumeixin menys de 30 
metres cúbics –que l'Ajuntament 
calcula en un 70% de la població– 
suposarà un augment de 0,24 eu-
ros al rebut trimestral. Per aquells 

que consumeixin entre 30 m3 i 90 
m3, l'aigua s'encarirà 1,37 euros 
al trimestre, i per aquells fran-
quesins que superin els 90 m3, la 
pujada serà d'uns 40 euros al tri-
mestre. 

L'aprovació provisional de la mo-
dificació de l'ordenança fiscal que 
regula la taxa per aquest 2018 es 
va aprovar amb els únics vots a fa-
vor de l'equip de govern –PDeCAT i 
PSC–. ILFC-E, ERC-AM i CpF hi van 

L'aigua s'encareix un 2%

t.p.

SALUT  LES FRANQUESES S'ADHEREIX A LA CAMPANYA ENTORN SENSE FUM

SERVEIS  EL GOVERN LOCAL ASSEGURA QUE SUPOSARÀ UN EURO A L'ANY PER AL 70% DE LES LLARS

HABITATGE  CINQUENA EDICIÓ DEL PROGRAMA PLA DE BARRIS

L'Ajuntament insta a no fumar 
en espais educatius i esportius

PRESENTACIÓ Impulsors de la campanya Entorn sense Fum a les Franqueses

Més de 320.000 euros per 
rehabilitar blocs a Bellavista

votar en contra, i el PP es va abste-
nir. Ara la modificació de l'ordenan-
ça quedarà a exposició pública per 
a al·legacions i, en principi, l'incre-
ment de la taxa de l'aigua s'aplicarà 
els propers mesos.

A principis de 2017, l'Ajunta-
ment va prorrogar el contracte 
amb Sorea, l'empresa que gesti-
ona i explota el servei municipal 
d’abastament. Aleshores la reno-
vació es va fer un període de 10 
anys i incloïa la revisió de tarifes 
al 2018 per repercusió del preu de 
compra d’aigua a ATLL.  t.p.

La liquidació del conveni entre el 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, els ajuntaments de 
Granollers, Canovelles, les Fran-
queses i la Roca, l’Autoritat del 
Transport Metropolità de Barcelo-
na i l’Empresa Sagalés SA per a la 
millora dels serveis de transport 
urbà de viatgers per carretera a 
aquests municipis (Transgran), 
per a l’exercici 2017, ha suposat 
una desviació positiva a favor de 

l'Ajuntament de Granollers, de 
manera que Sagalés li haurà de 
pagar 5.083 euros.

El pressupost total del servei 
l'any passat va ser de 697.807 eu-
ros, un import similar a 2016 per-
què els costos han estat un 0,28% 
inferiors al previst, segons indica-
va el regidor de Mobilitat, Juanma 
Segovia, qui també ha destacat 
l'augment d'un 3,61% de passat-
gers.  

MOBILITAT  SAGALÉS HA DE PAGAR 5.000 EUROS AL CONSISTORI

El bus Transgran incrementa 
un 3,61% els viatgers el 2017

Dues dècades de Federació d'AV
La Federació d'Associacions de Veïns de Granollers va celebrar dissabte  
els seus 20 anys d'existència amb una festa a la Porxada que va aplegar 
desenes de persones. A banda de les activitats culturals i lúdiques que  
s'hi van desenvolupar, l'entitat també va instal·lar sota la Porxada una 
exposició fotogràfica sobre l'evolució dels barris de la ciutat.

Xavier solanas

PARTICIPACIÓ   FESTA DELS 20 ANYS DE L'ENTITAT A LA PORXADA
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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 €

El granollerí Chakir El Homrani 
va prendre possessió dissabte 
del càrrec de conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat en un acte solemne al Saló 
Sant Jordi del Palau de la Genera-
litat de Catalunya.

El Homrani va ser nomenat el 19 
de maig, però no ha pres posses-
sió del càrrec fins que el president 
Quim Torra ha substituït els conse-
llers Rull, Turull, Puig i Comín, inici-
alment designats, davant la negati-
va del govern espanyol de publicar 
els nomenaments dels consellers 
que són a la presó i a l'exili.

El conseller granollerí va ocu-
par dilluns per primera vegada 
el seu despatx al Departament de 
Treball i dimarts pretenia viatjar 
a Madrid per visitar Dolors Bassa 
a la presó d'Alcalá Meco. El Minis-
teri de l'Interior, però, encara no 
ha autoritzat la visita per al tras-
pàs de cartera amb Bassa. 

Entre les primeres accions del 
nou conseller hi ha la signatura de 
pagaments a entitats socials que 
havien quedat "bloquejats" amb 
l'aplicació de l'article 155 de la 
Constitució.

Del sindicat al Palau
Chakir El Homrani, vinculat a la 
UGT, no serà l'únic granollerí que 
passarà del sindicat al Departa-
ment de Treball. Òscar Riu, fins 
ara secretari comarcal de la UGT 
al Vallès Oriental, ha deixat el càr-
rec sindical i s'ha incorporat al 
Departament de Treball en quali-
tat de cap de gabinet del conseller 
Chakir El Homrani.

Riu s'ocuparà de coordinar, pla-
nificar i avaluar les polítiques del 

"amb voluntat de servei, perquè 
toca molt de prop les persones", 
ha apuntat.

Així doncs, Riu s'uneix al Depar-
tament de Treball i deixarà el càr-
rec de secretari general de la UGT 
al Vallès Oriental, que exerceix 
des de 2009. De moment, i fins a 
la propera assemblea del sindicat, 
el substituirà Vicenç Albiol, amb 
qui ja ha començat a fer el traspàs 
[més informació a la pàgina 26]. i

marc rovira / acn

PRESA DE POSSESSIÓ  Chakir El Homrani és oficialment conseller des de dissabte, de la mà del president Torra

POLÍTICA  EL REGIDOR D'ERC-AG ÉS EL NOU RESPONSABLE DE LA CARTERA DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Granollerins a la Generalitat
FINANÇAMENT

La Diputació atorga 
al Vallès Oriental un 
crèdit d'1,4 milions

Dissabte, a partir de les 10 h i 
des de la plaça Jaume I, l'AV del 
Lledoner ha convocat la sise-
na pedalada popular del barri, 
que farà un recorregut d'uns 15 
quilòmetres i compta amb el su-
port de Granollers Pedala.

POPULAR

Pedalada popular 
de l'AV Lledoner

La plataforma Integració de la 
ronda Sud celebrarà divendres 
(20 h) un sopar de carmanyola 
al tram central de l'avinguda 
Marie Curie, que estarà tallada 
al trànsit. L'activitat inclourà 
una xerrada de la plataforma No 
ens vendreu la moto.

MOBILITAT

Integració ronda 
Sud convoca un 
sopar sense fum

La Diputació ha aprovat destinar 
10 milions d’euros com a crèdits 
als consells comarcals de la de-
marcació –1.430.950 euros al 
del Vallès Oriental–, amb la vo-
luntat d’assegurar que puguin 
oferir a la ciutadania una pres-
tació adequada dels serveis i que 
siguin de qualitat. El crèdit, a un 
any, té un interès del 0%.

Finalment, Chakir El Homrani va prendre
possessió del càrrec de conseller dissabte

Òscar Riu deixa la secretaria comarcal de la UGT 
per incorporar-se a l'equip del departament

departament, d'impulsar infor-
mes i estudis en les matèries que 
són competència de l'àmbit de 
Treball, Afers Socials i Famílies, i 
de promoure l'actuació del depar-

tament dins d'Europa i en l'àmbit 
internacional, entre d'altres. El 
granollerí qualifica aquesta nova 
etapa com "un repte interes-
sant" i assegura que l'emprèn 

La marxa d'El Homrani a la Generalitat produirà canvis en el grup municipal 
d'ERC-AG a l'Ajuntament de Granollers. El Homrani va ser el número 3 de 
la llista republicana en les darreres eleccions municipals. Aquesta setmana  
ha presentat la renúncia a l'acta de regidor, que es farà efectiva en un ple 
extraordinari convocat per al proper dilluns. Segons el protocols d'aquests casos, 
la renúncia es comunicarà a la junta electoral, que es posarà en contacte amb 
la següent persona de la llista d'ERC-AG, Mariona Serra, que el 2015 va anar de 
número 4 però que actualment està menys activa en el partit. Tot i que s'haurà 
de confirmar la renúncia de Serra, tot apunta que el relleu d'El Homrani serà el 
sociòleg Pau Llobet (núm.5).

Relleu al Consistori
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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



dj, 7 juny 201810

P.-Fa anys que prenc omeprazol 
i voldria saber si pot arribar a ser 
perjudicial per a la salut.
R.- Com tot en la medicina, cal va-
lorar el risc i benefici de qualsevol 
tractament. Desconec si vostè es vi-
sita regularment amb el metge que 
va instaurar el tractament o bé amb 
qualsevol altre que en conegui els 
motius. Si és així i el mantenen no 
hi ha dubte que els beneficis per a 
la salut així ho indiquen. En cas que 
vostè no hagi seguit controls periò-
dics seria important consultar-ho 
per avaluar i decidir la conveniència 
de la continuïtat del tractament. En tot 
cas, i com a recomanació general, no 
és correcte iniciar per compte propi i 
menys de manera contínua la teràpia 
amb IBP.

P.-En una ecografia en una revisió 
m’han detectat litiasi biliar; què 
hauria de fer?
R.- La litiasi biliar (càlculs en les vies 
biliars) acostuma a ser asimptomàti-
ca en un alt percentatge de casos i no 
sol generar problemes rellevants. De 
fet, només al voltant d’un 30-35% de 
les litiasis trobades accidentalment 
desenvolupen símptomes. Excepte 
en antecedents familiars de càncer o 
patologia greu de vies biliars en mol-
tes ocasions se n’indica l’extirpació. 
El més freqüent acostuma a ser fer 
un seguiment per veure’n l’evolució 
i decidir si convé fer algun tipus de 
tractament.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita

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

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

Una trentena de representants 
empresarials, sindicats, d'associ-
acions sobiranistes i d’altres or-
ganitzacions del Vallès Oriental 
van assistir dissabte al col·loqui 
d’Esquerra Republicana (ERC) a la 
seu comarcal de Granollers. La in-
tenció d’aquest acte va ser la d’ex-
posar el document de la ponència 
política del partit que el 30 de juny 
i l’1 de juliol es debatrà a la Confe-
rència Nacional a l’Hospitalet.

El col·loqui va comptar amb Ori-
ol Ramon, president d’ERC Vallès 
Oriental, i Eva Baró, diputada al 
Parlament. Els ponents van expo-
sar els punts principals de la po-
nència política i els assistents van 
fer-hi les seves aportacions, com 
‘‘la concreció des de les bases i 
l’eixamplament de la base soci-
al’’, amb èmfasi en ‘‘la manca de 
gent jove a la base’’, i també en 
les conseqüències del moment po-
lític en l’economia, la cohesió soci-
al i les relacions internacionals.

lem comunicar, perquè abans 
de comunicar-ho s’ha de saber 
què es vol dir’’. Amb la ponència 
política, ERC marca el seu full de 
ruta per als pròxims anys. El do-
cument recull la prioritat de recu-
perar el consens del dret a decidir 
i ampliar la base de l’independen-
tisme.  NÚrIa laZarO

Baró va explicar que ‘‘la ponèn-
cia serveix per assentar tot el 
que ens ha passat a nosaltres i al 
país en cinc mesos, cinc mesos 
en què no han parat de succeir 
coses’’. La diputada creu també 
que ERC no està donant un mis-
satge clar i que ‘‘amb aquesta po-
nència es pot assentar què vo-

Xavier solanas

POLÍTICA  LA DIPUTADA AL PARLAMENT EVA BARÓ EXPOSA ELS PUNTS PRINCIPALS DEL DOCUMENT

ERC obre a debat la ponència 
que advoca per ampliar la base

DEBAT  Oriol Ramon i Eva Baró, a la seu comarcal del partit

LES FRANQUESES. L'exdiputat de 
Catalunya Sí que es Pot al Parla-
ment de Catalunya i exsecretari 
general de Podem Catalunya, Al-
bano-Dante Fachin, serà el 13 de 
juny a les Franqueses (19.30 h) 
per presentar el llibre Informe Ur-
gent, que ha escrit a quatre mans 
amb la també exdiputada Àngels 
Martínez Castells.

Fachin serà a la plaça de l'Espol-
sada de Corró d'Avall on, a més de 
presentar el llibre, també oferirà 
la xerrada La República de dalt 
a baix. L'acte està organitzat pel 
Comitè de Defensa de la Repúbli-
ca (CDR) de les Franqueses, la lli-
breria L'Espolsada i la secció local 
de l'Assemblea Nacional Catalana 
(ANC).  t.p.

arXiU

L'EXDIPUTAT PRESENTARÀ A LA PLAÇA DE L'ESPOLSADA EL LLIBRE 'INFORME URGENT'

ALBANO-DANTE FACHIN

Albano-Dante Fachin serà 
dimecres a Corró d'Avall

GRANOLLERS. Finalment, a partir 
de dilluns i fins al 18 de juny, les 
persones inscrites a Podem Gra-
nollers podran triar entre dues 
persones –i no pas tres, com es 
preveia a l'inici– per al càrrec de la 
secretaria general del partit al mu-
nicipi. Manu González Martínez ha 
decidit retirar la seva candidatura 
"per qüestions personals", ha 
informat Podem Granollers. Així, 
doncs, els candidats a liderar la 
formació morada a la ciutat són 
Miguel Ángel Segura Blázquez i 
María Nilda Villaverde Robledo. 
Ambdós proposen un Granollers 
"fort, autònom i feminista, amb 
veu pròpia, i capaç de ser pro-
tagonista en tots els espais po-
lítics del canvi". Segura, nascut 
el 1963 a Jaén i militant de Podem 
des de 2016, insisteix en el seu 
document polític que la ciutada-
nia ha de tenir "més poder en les 
decisions de la ciutat, ha d'estar 
informada i decidir en els afers 
importants", així com aposta per 
treballar per rebaixar la bretxa sa-
larial i millorar l'educació i la sani-
tat a la ciutat.

Per la seva banda, María N. Vi-
llaverde, originària de l'Argentina 
i militant de base del cercle de Po-
dem Granollers des de 2014, vol 
"enfortir el cercle per afrontar 
un canvi que posi en el centre 
les persones". 

Divendres es tancava el cens de 
votants, i a partir de dilluns les ur-
nes telemàtiques i presencials es-
taran obertes a tots els membres 
del cercle de Podem Granollers. La 
proclamació de resultats es farà el 
21 de juny.  M.E.

ELECCIONS MUNICIPALS 2019

Manu González 
es retira de les 
primàries del 
cercle Podem
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Com cada any, institucions, entitats 
i ciutadans a títol personal s'aplega-
ven el 31 de maig a les 9.05 h al ce-
mentiri de Granollers per recordar 
les víctimes del bombardeig que, fa 
80 anys, va canviar la vida de la ciu-
tat. La trobada, novament emotiva, 
es fa a l'espai on van ser enterrades 
moltes de les víctimes de l'aviació 
italiana aquell fatídic dimarts, 31 
de maig de 1938. Així ho recorda-
va l'historiador Joan Garriga, que 
lamentava que a la fossa comuna 
encara "no sabem quants n'hi ha", 
perquè no s'han pogut verificar les 
sepultades després d'haver estat 
arrenglerades a prop d'aquest espai 
per ser reconegudes.

Garriga, que obria els parla-
ments després de la lectura d'un 
text del jove Pau Garcia Llorente 
–exalumne de l'EMT–, celebrava 
que l'acte d'homenatge cada cop 
aplega més gent i més jove. L'his-
toriador abanderava el lema Mai 
més! amb el qual cal "barrar el 
pas al feixisme, que cada cop 

de la junta de govern de la FEMP; i 
representants d'altres ciutats bom-
bardejades com Biograd na Moru 
(Croàcia), i els alcaldes de les Fran-
queses, la Roca i Canovelles. 

Ciutats de pau i acollida
Colau lloava el paper de Granollers 
com a "ciutat pionera en la recu-
peració de la memòria" i apun-
tava la "manca de política de la 
memòria" com a motiu dels "actes 
de mala salut democràtica que 
vivim". "No hi haurà mai demo-
cràcia real que no es reconegui 
antifeixista", afegia. Colau també 
va tenir unes paraules per a les víc-
times sirianes. L'alcalde Mayoral 
també recordava els 400.000 morts 
de la guerra de Síria. "Hi ha un si-
lenci vergonyant". "Les ciutats 
que hem vist la sang als nostres 
carrers tenim l'obligació d'ex-
plicar-ho", deia i recordava que 
l'acte de commemoració no només 
serveix per "plorar els morts, sinó 
també tots els silencis de des-
prés. Ens deien que teníem pau i 
ens havien instal·lat la por".

L'acte va continuar amb les ofre-
nes florals de tots els partits del 
Parlament –excepte el PP–, les ins-
titucions assistents, i entitats i ciu-
tadania. Seguidament, arribaven 
els moments més emotius de l'ho-
menatge. Lola Gadea, testimoni 
del bombardeig, recordava que el 
31 de maig de 1938 era "el primer 
dia que anava sola a l'escola. Al 
carrer Corró es va enfonsar una 
casa, però no vaig pensar que 
fos una bomba". Gadea explicava 
com, després de l'atac, la família va 
anar a viure a la vinya, atemorida 
per la possibilitat de més atacs.

La cantant Marina Rossell po-
sava el punt i final a l'acte amb la 
interpretació, acompanyada d'un 
violí, de L'emigrant.  MONtsE Eras

treu el cap amb més força".
Seguidament, la periodista 

Montserrat Ponsa va llegir la in-
tervenció de Federico Mayor Za-
ragoza, president de la Fundació 
Cultura de Pau, que a darrera hora 
no va poder assistir a l'acte. Mayor 
Zaragoza proclamava esgotat "el 
temps de silenci i la submissió".

També la directora general de 
Relacions Institucionals i amb el 
Parlament, Carme Garcia, va voler 
recordar que "no hem superat els 
límits de la restitució. Tot just 
fa dos anys que hem començat 
a recuperar restes de fosses co-
munes", apuntava, tot recordant 
l'impuls en aquest àmbit de l'ex-
conseller Raül Romeva. "A ell i a 
tots els presos i exiliats els volem 
a casa i en llibertat", exclamava.

L'acte comptava també amb la 
presència de l'alcaldessa de Barce-
lona, Ada Colau; l'alcalde de Ger-
nika, José M. Gorroño; l'alcaldessa 
de la Vall d'Uixó (Castelló); l'alcalde 
de Sòria, Carlos Martínez i membre 

m.e.

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'ACTE DE DIJOUS AL CEMENTIRI HOMENATJA LES VÍCTIMES DEL BOMBARDEIG

"Amb el lema 'Mai més!', 
barrem el pas al feixisme"

OFRENA FLORAL  Partits, entitats i ciutadans a títol personal van homenatjar les víctimes del bombardeig del 1938

Més homenatges, també a la Porxada
Prop de 200 persones es reunien també al vespre de dijous a la Porxada 
per retre homenatge a les víctimes del bombardeig. L'acte estava convocat 
per Arran, Assemblea Llibertària, CDR, CNT, CUP, Embat i Podem.

X.solanas

L’art, la memòria i l’espai públic és 
el tema sobre el qual gira un pro-
jecte que impulsen l’Observatori 
Europeu de Memòries - EUROM, 
el Museu de la Pau de Gernika, 
l’Ajuntament de Granollers (amb 
Can Jonch i Roca Umbert) i el Go-
vern de Navarra. Les entitats or-
ganitzadores proposen seminaris 
i altres activitats, la primera de les 
quals es va celebrar el cap de set-
mana al Museu de la Pau de Guer-
nika. Granollers organitzarà la 
seva activitat en el marc d'aquest 
programa, coincidint amb la Mos-
tra d’Art Urbà (MAU), que tindrà 
lloc a Roca Umbert el 20 d’octubre, 
i que aquest any gira entorn de la 
memòria històrica.

Les institucions organitzadores 
proposen una reflexió sobre l’ús de 
l’espai públic com a escenari de les 
accions artístiques vinculades a la 
memòria democràtica. L’ús del pas-
sat a través de l’art ha deixat de te-
nir un significat no només percep-

tible per cercles socials limitats per 
involucrar un espectre ciutadà més 
ampli, per tenir un rol social més 
actiu i compromès amb la memòria 
democràtica. Aquestes són les ex-
periències que s’estudiaran al llarg 
d’aquests seminaris, explicaran la 
seva evolució, com han aconseguit 
(o no) interpel·lar, fer dubtar i treu-
re la ciutadania de la placidesa del 
confort i començar a qüestionar el 
món que gira al seu voltant. Experts 
i artistes de diversos indrets d’Eu-
ropa hi participaran.

D'altra banda, l'Ajuntament de 
Granollers també col·labora en 
l'elaboració d'un document-guia 
perquè els municipis puguin cons-
truir agendes de pau i convivèn-
cia, en el marc d'un grup de treball 
creat per la Federació Espanyola 
de Municipis i Provincies (FEMP), 
l’Ajuntament de Madrid, la xarxa 
d’Alcaldes per la Pau i la Associa-
ció espanyola d'Investigació per a 
la Pau (AIPAZ).   M.E.

INICIATIVES PER A LA CULTURA DE LA PAU

L'art a l'espai públic com a 
instrument per a la memòria

Xavier solanas

'UN MINUT DE MÚSICA PER LA PAU' Una trentena d'intèrprets de l'Escola 
Municipal de Música van fer sonar simultàniament una melodia escrita per 
l'alumna Yvette Palomo des dels diferents indrets on van caure bombes 
el 31 de maig de 1938. Cada minut va ser registrat i se n'editarà un vídeo.

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
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LES FRANQUESES. Un pergamí de 
Llerona datat de l'any 1184 és el 
document més antic de què dis-

al terme de Volpieres, al costat de 
l'església de Santa Digna –en con-
cret, a l'actual urbanització Els 
Gorchs–. La venda la realitza Ar-
nau Tassi a favor de Gerbert, a qui 
ven el terreny per 17 mancusos i 
mig d'or. La transacció té com a 
testimonis diverses persones, en-
tre les quals hi ha un mossèn. 

El document està escrit en lla-
tí pel sacerdot Pons, i inclou una 
descripció de les dimensions del 
terreny i el preu acordat per amb-
dues parts. La data de la transac-
ció està fixada el 26 de novembre.

El pergamí era propietat del 
fons  patrimonial Mas Gorchs i 
Mas Rovira. Les germanes Dolors 
i Concepció Gorchs i Carreras van 
donar-lo el febrer de 2016, junta-
ment amb dos centenars de per-
gamins més. Es pot visitar a l'Ar-
xiu Comarcal fins divendres, en el 
marc de la Setmana Internacional 
dels Arxius.  t.p.

posa l'Arxiu Comarcal del Vallès 
Oriental. Es tracta d'una escriptu-
ra de compra-venda d'un terreny 

Xavier solanas

SANTA DIGNA Els terrenys que es venen al document, en l'actualitat

Crida perquè 
docents jubilats 
se sumin a Rella
GRANOLLERS. Amb l'arribada del 
mes de juny, Granollers posa el 
punt final al voluntariat educatiu 
impulsat pel Consell Escolar Muni-
cipal, en què enguany 125 persones 
–la gran majoria, dones– han fet de 
voluntàries a 18 centres educatius 
de la ciutat. La principal novetat 
d'aquest curs ha estat que la gestió 
del projecte ha passat a mans de 
l'associació Rella Granollers, des-
prés que la Llei 25/2015 impedís 
donar continuïtat al projecte, que 
fins ara gestionava l'Ajuntament, 
perquè reconeix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria 
de voluntariat.

Segons Maria Eugènia Anta, una 
de les impulsores de l'associació, 
l'experiència de prendre les reg-
nes del projecte "ha estat molt 
bona perquè ens hem repartit 
les feines", tot i que fa una crida 
a què docents jubilats se sumin a 
l'associació: "Entenc que sovint 
cal deixar passar un temps entre 
la jubilació i el voluntariat, però 
ens agradaria tenir més docents 
jubilats", ha afirmat Anta, qui es 
mostra convençuda que "de vo-
luntaris, no ens en faltaran".

Per fer el voluntariat educatiu 
no cal ser docent, però sí per as-
sociar-se a Rella. La branca gra-
nollerina de l'associació compta 
amb una desena de membres, 
una xifra insuficient per Dolors 
Camenforte, també impulsora de 
l'associació: "no som tants com 
voldríem. Si fossim més tindrí-
em més força", apunta. Més força 
per encetar nous reptes, ampliar 
l'oferta d'activitats el curs vinent i 
impulsar nous projectes, com ara 
recollir la història de tots els cen-
tres educatius de la ciutat des dels 
anys 80 fins a l'actualitat. i t.p.

VOLUNTARIAT EDUCATIUXERRADES  JORDI BORRÀS, RAMON FERRANDIS I L'ARXIVERA MARIA GUÀRDIA PROTAGONITZEN '1 D'OCTUBRE RERE L'OBJECTIU'

MEMÒRIA HISTÒRICA  S'INCLOU EN UNA EXPOSICIÓ QUE POT VISITAR-SE FINS DIVENDRES 

Un pergamí lleroní, el més 
antic de l'Arxiu Comarcal

mireia carles

XERRADA Borràs, Ferrandis, Guàrdia i Redondo, a la taula rodona a Marata

"Tot s'ha de documentar, els 
moments quotidians també"
El Centre Cultural de Marata va 
acollir dimecres de la setmana pas-
sada la taula rodona 1 d'octubre 
rere l'objectiu, que pretenia parlar 
de la importància de documentar 
fets, amb els fotoperiodistes Jordi 
Borràs, autor del llibre Dies que 
duraran anys, el garriguenc Ramon 
Ferrandis i l'arxivera municipal 
Maria Guàrdia.

L'èxit de vendes Dies que duraran 
anys (editorial Som Ara Llibres) re-
cull fotografies que Borràs i altres 
autors van fer l'1 d'octubre passat 
arreu del país. Borràs va assegurar 
que la gent només va poder veure 
a través de les televisions com es 
va viure el referèndum a les grans 
ciutats. "Jo buscava una fotogra-

fia en la qual es pogués veure 
què va passar als pobles petits i 
d'entorns rurals", va afirmar. Per 

això, una de les fotografies del lli-
bre reflecteix Marata. Una imatge 
captada pel cap de fotografia d'El 

9 Nou del Vallès Oriental, Ramon 
Ferrandis.

Al llarg de la xerrada, els dos 
fotoperiodistes van parlar de com 
van viure la jornada de l'1 d'octu-
bre. "Aquell dia s'havia de sor-
tir, calia deixar testimoni de 
què estava passant al país", va 
assegurar Ferrandis.

Borràs i Ferrandis també van 
parlar del seu ofici, des dels en-
trebancs que es troben fins a les 
emocions que provoca. "El fo-
toperiodisme és un ofici que hi 
dediques moltes hores sense 
pensar en la compensació", va 
remarcar Ferrandis. I Borràs va 
afegir: "És una feina molt vocaci-
onal, pots estar hores a peu dret, 
plovent i passant fred. Això no 
ho fas, si no t'apassiona".

Arxivar el material fotogràfic
Al llarg de la taula rodona, es va 
destacar la necessitat de guardar 
o arxivar el material fotogràfic, ja 
que en un futur gràcies a aquests 
documents es coneixerà el que 
s'ha viscut. "Tot s'ha de docu-
mentar. No només els moments 
històrics, sinó els moments 
quotidians també. El fet de can-
viar els bancs d'una plaça ja és 
un fet que s'ha de documen-
tar. Ara, potser no li donarem 
importància, però d'aquí a 50 
anys això tindrà valor". 

Maria Guàrdia, arxivera munici-
pal, també va intervenir a la taula 
per explicar què és un arxiu muni-
cipal i la importància que té. Guàr-
dia va mostrar com el municipi ja 
compta amb 7.000 caixes plenes de 
documents. "L'objectiu és preser-
var moments històrics a través 
del material fotogràfic, i gràcies 
a això podem construir tota la 
història del poble". 

Des de l'arxiu municipal de les 
Franqueses, s'ha fet una crida per-
què tothom hi porti documents i 
fitxers, ja que, d'aquesta manera, 
podran estar a disposició de tots els 
ciutadans. i MIrEIa carlEs
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• TREBALLS VERTICALS
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES
• EXTRACCIÓ D’URALITA
• OBRA I PINTURA EN GENERAL

LES FRANQUESES. Fa 10 anys que 
un grup de famílies van apostar a 
cegues per una escola, en aquell 
moment sense edifici i sense nom.  
Les famílies que van optar per por-
tar els infants al centre van fer ‘‘un 
exercici de confiança molt gran’’, 
diu la directora de l’escola Colors, 
Carme Real. Aleshores, eren no-
més dues mestres, la mateixa di-
rectora i la cap d’estudis, Carme 
Sanlorenzo, que feien classes entre 
el gimnàs i l’aula de música de Gue-
rau de Liost. Els 25 pares i mares 
que van apostar per l’escola Colors 
van confiar en el projecte de l’esco-
la, que ‘‘té molt en compte a les 
persones, el desenvolupament 
integral del nen des d’una edu-
cació emocional, social i ètica’’, 
explica la seva directora. 

Tres projectes en un centre
En una època de creixement demo-
gràfic important a les Franqueses, 
el municipi es va trobar l'any 2008 
amb què només comptava amb les 
dues escoles més antigues –Joan 
Sanpera i Bellavista-Joan Camps– i 
amb una tercera de recent creació, 
la Guerau de Liost. En aquell mo-
ment, començava una quarta es-
cola, el CEIP Les Franqueses 1, que 
més tard es diria escola Camins.  

Amb aquest panorama, i arran  
del creixement demogràfic del bar-
ri de Bellavista, va sorgir la neces-
sitat de crear una cinquena escola, 
el CEIP Les Franqueses 2. Aquest 
centre, després conegut com a es-
cola Colors, comença a les aules 
d’educació infantil de la Guerau 
de Liost, un cop l’escola Camins 
en marxa. ‘‘La Guerau de Liost 
ens va fer de germana gran. Va 
acollir primer l’Escola Camins 

i després a nosaltres. Va ser un 
exercici de generositat perquè 
per allà vam passar tres projec-
tes molt diferents en només cinc 
anys’’ recorda Carme Real. 

El centre va fer dos cursos esco-
lars als espais de l’Escola Guerau 
de Liost. El primer any comptava 
amb 43 nens, una línia de P3 i des-
prés una línia de P4 –infants que 
havien fet el seu P3 amb l’escola 
Camins però que ara apostaven 
per aquesta nova proposta–. ‘‘Si no 
hagués estat pel creixement de-
mogràfic, l’Escola Colors ara ma-
teix no existiria perquè veníem 
d’una crisi econòmica bestial. 
En cinc anys, el nivell educatiu 
de les Franqueses va florir d’una 
manera increïble’’, assegura Real.

El nom de l'escola va ser triat en 
un procés participatiu abans de 
la creació del centre. Les famílies 
també van proposar noms com 
Escola Mirador o Escola Torre Pi-
nós, però al final es va triar Colors, 
proposat pels mateixos nens i ne-

nes com a expressió de la diversi-
tat "alegre i positiva" de la qual 
formen part.

Exposició i mural pels 10 anys
Amb motiu del 10è aniversari de 
l'escola, cada classe ha preparat una 
representació d'un any concret del 
centre, des del 2008 fins al 2018. 
Així, els passadissos de l’escola 
s’han omplert d’una exposició feta 
pels nens i nenes que repassa com 
van viure aquell període al centre 
i recorden què va passar al món. 
‘‘L'objectiu és gaudir en comuni-
tat de la feina feta al llarg dels 10 
anys i reflectir el nostre mètode 
educatiu", apunta la directora. Una 
altra part important de la celebració 
és el mural que ha fet tota la comu-
nitat educativa de l’escola, i que ha 
estat dirigit per l’artista plàstica 
Maria Busquet. El mural plasma 
amb unes petites rajoles el logotip 
de l’escola i, a partir d'ara, formarà 
part de la façana del gimnàs en els 
futurs anys de l’escola.  NÚrIa láZarO

ajUntament les FranQUeses

EDUCACIÓ  LA COMUNITAT EDUCATIVA HA REALITZAT UN MURAL AMB MOTIU DE L'ANIVERSARI

L'escola Colors celebra 10 anys 
d’educació emocional i ètica 

FAÇANA ACOLORIDA El centre, al carrer Valldoriolf, a Bellavista

LES FRANQUESES. Divendres, la 
vídua de Joan Camps es reunirà 
amb l'equip directiu de l'escola 
de Bellavista que duu el seu nom, 
després d'haver-se mostrat en 
desacord amb què el centre passi 
a dir-se Atenea: "Ens va enviar 
un correu electrònic en què ex-
plicava que estava ofesa amb el 
procés de canvi de nom de l'es-
cola perquè no s'havia tingut 
en compte ni al seu marit ni a 
ella", explica Caro Rossi, directo-
ra de l'escola. 

Rossi assegura que "no se li ha-
via comentat res perquè no sa-
bíem de la seva existència, però 
no teníem cap intenció d'ofen-
dre ningú", assegura la directora. 

Per això, explica que "pen-
sant en ella, l'hem convidat a 
l'escola i li explicarem els mo-
tius del canvi de nom", apunta 
Rossi. Dies enrere, l'escola ja va 
explicar que l'objectiu de passar 
a dir-se Atenea responia a què 
l'alumnat pugués sentir-se més 
identificat amb el nom de l'escola. 
"Joan Camps era granollerí, és 
un home que ens queda lluny", 
afirma Rossi. 

La directora assegura que el 
canvi de nom de l'escola continua 
endavant. De moment, el Consell 
Escolar ja l'ha aprovat i ara està 
pendent de passar per ple. Pos-
siblement ho faci en una sessió al 
llarg d'aquest estiu.  t.p.

Recels pel canvi de nom 
de l'escola Joan Camps

LA VÍDUA S'HA QUEIXAT A L'EQUIP DIRECTIU DEL CENTRE

LES FRANQUESES. L'Ampa de l'es-
cola Bellavista-Joan Camps va 
sortir insatisfeta de la reunió de 
dimecres amb Serveis Territorials 
del Departament d'Ensenyament. 
"Ens vam reunir amb la inspecto-
ra i ens va insistir en què l'escola 
no té prou demanda per cobrir les 
dues línies de P3. Continuen prio-
ritzant els números i fent política 
d'empresa", assegura Verónica 
Garrido, presidenta de l'Ampa. Tot 
i així, les famílies diuen que segui-
ran mobilitzant-se: "No llença-
rem la tovallola. Comptem amb 
el compromís de l'alcalde, hem 
tornat a contactar amb  el con-
seller Bargalló i hem unit forces 

amb l'escola Dolors Granés de 
Cardedeu a través de la FAPAC", 
explica Garrido. 

En l'últim ple, l'Ajuntament va 
aprovar una moció en contra del 
tancament de línies de P3 al mu-
nicipi en què proposa abaixar les 
ràtios. Aquest és, en paraules de 
l'alcalde Francesc Colomé, "el pla 
A" de l'equip de govern, que també 
té un pla B: "l'Escola Colors té un 
excedent de cinc infants, quatre 
dels quals han demanat l'escola 
Joan Camps en segona opció. In-
tentarem que aquestes quatre 
famílies canviïn de centre i s'afe-
geixin a les 23 peticions de Joan 
Camps", va apuntar Colomé.   t.p.

L'Ampa de Joan Camps, 
insatisfeta de la reunió 
amb Serveis Territorials
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
27/05 Salvador Montal Travesa 64 anys
29/05 Teresa Masana Sendra 86 anys
30/05 Marta Valls Ventura 81 anys
30/05 Leoncio Llamas Velado 56 anys
30/05 Carme Nieto Fernández 86 anys
30/05 Ascensió García Rull 85 anys
30/05 Javier Pastor Nebot 53 anys
30/05 Ernesto López Sánchez 68 anys
30/05 Manuel Jiménez Otero 87 anys
01/06 Eufemia Caballero Rubio 101 anys
01/06 Natalia Giménez Andreu 82 anys
01/06 Montserrat Restori F. 70 anys
03/06 José Salmerón Pérez 78 anys
Cardedeu
01/06 Josep Font Carbonell 74 anys
Llinars del Vallès

29/05 Ma Teresa Rosàs Aymà --
29/05 Martí Sorolla Escudé 54 anys
02/06 Dolors Amargant Emilio 90 anys
La Roca del Vallès
30/05 José Ramón Jiménez J. 92 anys
Sant Antoni de Vilamajor
30/05 Jacint Roquerols Batlle 86 anys
Sant Esteve Palautordera
01/06 Juan Rafael Coronado N. 91 anys
Sant Feliu de Codines
29/05 Ester Madrona Torralba 85 anys
29/05 Joan Font Ventura 90 anys
Sant Pere de Vilamajor
01/06 Salvador Pujol Ametller 83 anys
Santa Maria Palautordera
30/05 Isabel Gutiérrez Jiménez 81 anys

GRANOLLERS. Un any més, i ja en són 
18, el Mercat Audiovisual de Catalu-
nya (MAC) ha aterrat a Granollers 
per oferir un espai de debat, refle-
xió i informació sobre el món de la 
comunicació i el periodisme. El tret 
de sortida va ser dimecres amb una 
programació farcida de xerrades, 
activitats paral·leles i una quinzena 
d'espais expositius amb les últimes 
innovacions tecnològiques. 

Una de les taules rodones que ha 
encetat la 19a edició del MAC ha 
girat entorn al sector audiovisual i 
al periodisme en temps d'incertesa. 
Laia Altarriba –directora del diari 
La Jornada–, Neus Bonet –degana 
del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya– i Roser Mercadé –presiden-
ta del comitè d'empresa de TV3– 
han debatut sobre la precarietat 
laboral, les fake news i la llibertat 
d'expressió moderades per l'escrip-
tora Empar Moliner. Altarriba, qui 
encapçala un diari amb versió digi-
tal i en paper que tot just fa un mes 
que ha vist la llum, ha defensat els 

m.e.

COMUNICACIÓ  ROCA UMBERT ACULL DIMECRES I DIJOUS LA 19a EDICIÓ DEL MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA (MAC)

EMPRESES  Dents de Serra acull una quinzena d'estands a l'espai expositiu

La Nau B1 encetarà l'últim dia de 
MAC amb la xerrada Benvinguda 
a la jornada de la ràdio a Catalu-
nya (9.30 h). A partir de les 9.45 
h se celebrarà una taula rodo-
na moderada per Saül Gordillo  
–director de Catalunya Ràdio– i 
el plató del Centre Audiovisual 
acollirà la xerrada Per un mu-
seu de la ràdio. Més tard (11.45 
h) a la sala Nau B1 tindrà lloc la 
xerrada Podcast in. Els podcasts 
radiofònics, una nova oportuni-
tat per a les emissores i cadenes 
i, ja a la tarda (15 h), hi ha pre-
vista la conferència Podcast out. 
Els podcasts nadius: noves veus 
i fórmules expressives. La darrera 
taula rodona, Podcast Pitch, co-
mençarà a les 16.30 h.

A més de les xerrades, la nau 
Dents de Serra comptarà amb 
una quinzena d'espais expositius 
i durant tot el dia se celebraran 
activitats paral·leles.  t.p.

Dijous, la ràdio 
pren tot el  
protagonisme

Xavier solanas

DEBAT  El director d'El Món a RAC1, Jordi Basté, també ha participat al MAC

t.p.

NAU B1  Moliné, Bonet, Altarriba i Mercadé, en plena conferència

mitjans de comunicació cooperati-
vistes i ha explicat que La Jornada 
va néixer amb la voluntat que "els 
continguts no estiguessin condi-
cionats a grans empreses, sinó 
a una base social àmplia, que va 
comptar amb l'aportació econò-
mica d'unes 600 persones". En 

aquest sentit, Altarriba ha insistit 
en la necessitat de pagar per les no-
tícies perquè "si no pagues per la 
informació, algú ho farà per tu" i 
ha recordat que "cal reivindicar el 
dret a la informació rigurosa". 

Bonet ha criticat la situació de 
precarietat "molt greu" que viu el 

sector i ha denunciat que "el 71% 
dels professionals d'entre 25 i 
54 anys enquestats en un estudi 
del Col·legi de Periodistes asse-
gura tenir una feina precària". 
En la mateixa línia, i per tal de con-
trarrestar aquesta situació, Altarri-
ba ha proposat que "les persones 
que fem els mitjans puguem 
decidir col·lectivament com ens 
organitzem la feina. Hem de fer 
que ser periodista sigui compa-
tible amb la vida", ha afirmat.

Per la seva banda, la presidenta 
del comitè d'empresa de TV3 ha 
parlat de la situació dels mitjans 
públics catalans i ha afirmat que 
"l'amenaça de què s'apliqués 
l'article 155 a TV3, Catalunya 
Ràdio i l'ACN va ser real mentre 
s'estava gestant". Actualment, 
però, Mercadé assegura que la prin-
cipal necessitat dels mitjans públics 
és que "el govern i a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
pactin un pressupost plurianual 
que ens doni estabilitat econò-
mica. Ara mateix, aquest és el 

Laia Altarriba: "Cal reivindicar  
el dret a la informació rigurosa"

problema més greu amb què ens 
trobem. El juny passat vam per-
dre un oportunitat d'or per ar-
ribar a un acord; no sé qui en va 
ser el responsable, però ja no hi 
ha excuses", ha apuntat Mercadé. 

En relació amb les fake news i la 
llibertat d'expressió, Neus Bonet ha 
assenyalat que "Domènech, Iceta 
i Arrimadas defensen que els 
mitjans públics han de ser neu-
trals. Però quan els preguntem 
per què allò que fa la Sexta ho 
anomenen periodisme, i quan 
ho fan TV3 o Catalunya Ràdio ho 
anomenen adoctrinament, no hi 
ha resposta", ha indicat.  

També han participat en xerra-
des al MAC el fotoperiodista Jordi 
Borràs, Jordi Basté, director d'El 
Món a RAC1, o Georgina Ferri, sub-
directora del diari Ara.  t.p.

ÚLTIM DIA DEL MERCAT 
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Un ciutadà, que té amistat amb un altre que pateix la repressió per les seves 
idees polítiques, demana ajuda als seus conciutadans per solidaritzar-se amb 
el seu amic i altres companys amb qui comparteix una situació lamentable. 
Així va sorgir el Concert per la Llibertat que la setmana vinent omplirà el  
Teatre Auditori de Granollers –dimecres s'estaven esgotant les entrades–  
i que recaptarà fons per als presos polítics i exiliats catalans. La societat  
civil novament respon amb solidaritat i fermesa davant la situació injusta de  
persones que fa mesos que són en presó preventiva sense que se'ls hi hagi 
pogut provar cap delicte. Les institucions –en aquest cas, l'Ajuntament de 
Granollers– hi respon amb gestos simbòlics –mocions i un llaç groc a la 
façana de l'edifici consistorial–, però sense la implicació real que demanaven 
entitats i particulars que han impulsat el Concert per la Llibertat –com  
la cessió d'un espai municipal com és el TAG per a un acte solidari–. 
Novament, la societat civil organitzada va per davant.

LA SOCIETAT SOLIDÀRIA
Editorial

de vuit a l’església trista, fosca i vella de 
Sant Julià de Palou. Allà, el fum de les es-
pelmes i les avorrides lectures de mossèn 
Miquel em feien entrar en una mena d’èx-
tasi, sempre amb el fil musical del matri-
moni de Riba i els seus setze fills (ni més ni 
menys) que cantaven allò de No ho sents? 
Jesús està trucant...

Però servidor de vostès es cansà d’obrir 
portes i no trobar-hi ningú, d’agenollar-se 
per explicar secrets a un home amagat 
i vestit de negre que em feia resar pare-
nostres, de petonejar granotes que no es 
convertien en prínceps i de creure en Reis 
Mags que no eren reis, ni eren mags. I de 
la pastoreta de Fàtima vaig passar a la Ra-
quel Welch; de l’església catòlica, apostòli-
ca i romana, al cinema Astòria (El amor del 

Capitán Brando o No desearás a la vecina 
del quinto); dels cants religiosos de Palou, 
a la cabra, la cabra, la puta de la cabra i 
dels Chupa Chups, al Camel sense filtre i 
altres herbes, això sí, amb nom de verge...

Són pensaments de parc que un té de 
tant en tant, mentre un grup d’adolescents 
practiquen allò que en diuen el botellón. 
Avui, òlibes, bruixes i conills corren i volen 
per allunyar-se d’una música de reggaeton 
infame i a tot volum “Me gustan las chapas 
que suenen plakata plakata plakata plaka-
ta...” Estimats lectors, deixeu-me afirmar, 
un cop més, que la humanitat es dirigeix, 
irremeiablement, cap al desastre, cap a la 
catàstrofe més absoluta.

–Et fas gran -em diu el gos.
–Guau -li responc jo.

mb el meu gos Uiliam Xèspir, 
ben sopat i força tard, fem la 
darrera sortida pel Puig de les 
Forques i aprofitem per comu-
nicar-nos amb els esperits de 

les nostres bruixes catalanes o amb algu-
na olivera vella, sàvia, solitària i andalusa. 
Sortim de casa, pugem escales i penetrem 
en la foscor del parc, de seguida apareix la 
família conill, sempre a prop del cau que 
tenen sota el til·ler, de tant en tant els dei-
xem alguna cosa per menjar, perquè ens ve 
de gust i em recorden aquell Bugs Bunny 
de la meva infantesa. En les nits de dies 
laborables passa una òliba, algun eriçó 
simpatiquíssim i, durant les passejades 
diürnes, sempre hi ha tudons i gossos des-
lligats que treuen a passejar els seus hu-
mans. Un dia fins i tot vam veure una serp, 
brillant, tímida, prudent, preciosa. A mi 
les serps m’agraden molt més que l’Adam 
i l’Eva, més que les pomes prohibides 
d’aquell paradís que ens explicaven els ve-
nedors de contes dolents, els repartidors 
d’hòsties sagrades.

Si la temperatura és bona, sec en un dels 
bancs del parc i viatjo endins. Avui he pen-
sat en mi i en el perquè d’aquesta mena 
d’ateisme militant i inexplicable dels meus 
darrers anys.

I és que jo vaig néixer en una casa catò-
lica, sense bou i sense mula, però amb un 
rebedor on hi havia un sant que ens passà-
vem entre els veïns de la plaça de los Caí-
dos por Dios y por España. La meva família 
estimada: avis, oncles i pares, eren catòlics 
i amics de creus i pastoretes de Fàtima, de 
Marcelino (pan y vino) i de divendres de 
peix i poca carn. A principi de la dècada 
dels setanta, cada dissabte anava a missa 

A
PENSAMENTS 
NOCTURNS 

Estimats lectors, deixeu-me 
afirmar, un cop més, que 
la humanitat es dirigeix, 

irremeiablement, al desastre

Bústia
Comunicat de l'ANC i Òmnium
Les entitats sotasignants volem assa-
bentar la ciutadania de la nostra ciutat 
que, malgrat haver estat convidats a l’ac-
te institucional celebrat al cementiri en 
commemoració del 80è aniversari del 
bombardeig de Granollers, l’Ajuntament 
de Granollers no va fer cap al·lusió a la 
nostra assistència durant l’ofrena floral. 
Entenem que el protocol implicava que les 
entitats presents féssim l’ofrena en darrer 

lloc; no entenem, però, que no s’esmentés 
el nostre nom (tal com s'havia fet els anys 
anteriors), atès que també representem 
un bon nombre de granollerins i grano-
llerines. Malgrat les disculpes que el cap 
de protocol ens va demanar en acabar 
l’acte, creiem que els nostres conciutadans  
han d’estar informats de tot el que fa refe-
rència a la relació entre l’Ajuntament i les 
nostres associacions.

 anc i òmnium / granollers

FOTODENÚNCIA

Inundació, manca d'enllumenat i bretolades
El pont sota l'autopista del camí que va cap a Quatre Camins i d'accés a Palou va quedar 
així després de les pluges de dimarts al migdia. És una llàstima que aquests camins de 
Palou no tinguin ni llum. D'altra banda, des que hi ha la discoteca a prop –al terme municipal 
de Montornès–, hi ha bretolades i robatoris als camps de conreu de Palou. Els veïns i 
pagesos de Palou n'estan fins als nassos. Els ajuntaments de Montornès i Granollers haurien 
de buscar solucions a tot plegat. francesc payàs. granollers

SANTI MONTAGUDDes del balcó

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Avui [dimecres] fa 4 anys, @junqueras 
explicava a una Porxada de #Granollers plena 
de gom a gom la necessitat de crear un nou 
estat. Avui, ell i vuit líders polítics catalans 
més són a la presó sense judici i, set més a l'exili 
perseguits per l'Estat #LlibertatPResosPolítics

@ERCGranollers @ChakirelHomrani

Matí intens, sempre amb la 
@dolorsbassac al cap i al cor. Fent 
el que pertoca i és obligació, agraint 
i reconeixent als treballadors públics, 
la seva vocació pels altres i el seu 
paper per mantenir les institucions
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OPINIÓ

DIEGO SOLA
Historiador i divulgador

qui pertanyia Grano-
llers? Al rei, al bisbe o al 
senyor? Durant segles 
aquesta va ser una qües-

tió que afectava la vida quotidiana 
de la ciutat. No era una qüestió 
menor: a qui s’havia de pagar els 
impostos? I... en quina quantitat? 
Amb l’expansió del mercat local la 
vila va passar a ser objecte de desig 
d’una noblesa que volia prendre 
part del lucratiu comerç. Durant 
la baixa edat mitjana Granollers va 
passar de mà en mà: el comte-rei 
va cedir la ciutat al bisbe de Barce-
lona, però el 1291 el prelat va tras-
passar els seus drets al senyor de 
la Roca, que era un dels nobles més 
poderosos de la comarca. El 1316, 
mancat de diners, el senyor de la 
Roca es va vendre la vila al rei Jau-
me II el Just però, poc després, Pere 
el Cerimoniós se’n va desprendre 

Granollers - Barcelona - Nàpols

Connexions granollerines
Una descoberta mensual a la recerca dels rastres granollerins per la història catalana i global

Magnànim, com seria conegut per 
la tradició: Granollers passava a ser 
vila reial; tractant-se d’una ciutat en 
expansió demogràfica i econòmica, 
era una inversió a llarg termini per 
a la Corona. Conscient de l’acte de 
fidelitat dels habitants de Grano-
llers, que van haver de fer l’esforç 
de recaptar tots els diners, va con-
cedir a la ciutat el títol i règim de 
“carrer de Barcelona”: de manera 
definitiva, Granollers era de juris-
dicció reial i com a carrer de Bar-
celona els seus ciutadans gaudien 
dels privilegis i les exempcions 
fiscals de que gaudien els ciuta-
dans de la capital i cort reial. Per 
la seva banda, Alfons començava 
a recaptar els diners que havien 
de sufragar les seves ambicions 
mediterrànies, buscant la guerra 
amb Gènova i ambicionant la co-
rona de Nàpols. D’ençà de 1432, 
no tornaria a trepitjar mai Cata-
lunya, dedicant-se, amb part dels 
tributs que li venien dels seus do-
minis peninsulars, com ara Gra-

nollers, a intentar esdevenir el 
senyor de la Mediterrània 

Occidental. 

A

arXiU mUnicipal de granollers

elcamí.cat

600 anys de la “independència municipal”. El 25 de febrer 
de 1418 Granollers esdevenia ciutat reial i carrer de Barcelona 
fruit de l’acord entre Alfons IV i els granollerins. Escut de la vila

Des de la Roca. Els Torrelles de la Roca van ser els darrers 
senyors feudals posseïdors de la vila de Granollers

per tornar-la a vendre al senyor de 
la Roca. Els Torrelles, la família que 
posseïa els dominis roquerols, tor-
naven a cobrar bona part dels cen-
sos i tributs de Granollers, ja con-
vertida en la plaça de mercat més 
important de la regió vallesana.

Enguany fa just 600 anys que 

aquest llarg canvi de propietat va 
arribar a terme: l’any 1418 els gra-
nollerins, tips de l’arbitrarietat del 
senyor de la Roca, van ordir un pla 
definitiu per esdevenir una ciutat 
reial que, en aquells temps, era ben 
bé com esdevenir una ciutat lliu-
re. Els reis tampoc no havien estat 
atents amb Granollers. Se n’havien 
desprès quatre vegades. A la darre-
ra compravenda, el 1410, Ramon 
de Torrelles, regnant des del seu 
castell de la Roca, va esdevenir el 
senyor. Tanmateix, s’havia d’inten-
tar i, així, rebaixar la càrrega fiscal 
excessiva que suportava una ciutat 
aleshores a l’entorn dels 500 habi-
tants (en un país que no depassava 
els 200.000 habitants). Feia només 
dos anys que un nou sobirà gover-
nava Catalunya i Aragó: Alfons IV, 
segon monarca de la dinastia 

Trastàmara, d’origen 
castellà. Era jove, de vint-i-pocs 
anys, bastant recelós del poder 
de la noblesa catalana i delerós 
de trobar aliats en el territori. Els 
granollerins representats pels 

seus jurats i consellers van visitar 
el monarca portant-li una molt pe-
culiar petició: el rei compraria la 
ciutat de Granollers al preu estipu-
lat a l’època per a la vila vallesana 
–10.000 florins–, però com que el 
nou monarca no tenia ni un ral, 
serien els propis granollerins que 
aportarien la quantitat al comptat. 
Era el preu de la llibertat.

Era un bon negoci per a Alfons el 

creative commons

De Catalunya a Nàpols. Alfons acabaria governant els seus dominis des de la ciutat de 
Nàpols, aquí representada a la Tavola Strozzi (1470)



dj, 7 juny 2018 23



dj, 7 juny 201824

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

RELAX

LOCAL EN ALQUILER. 
GRANOLLERS. Joan 
Prim. Sup 100 m2. 
P. 1.100 €/mes (Ref 
976). EMINAD Tel. 93 
870 36 66. 

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
ME LLAMO SUSI. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho natu-
ral, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
Llámame. Teléfono: 
698 233 361.

Empresa distribuidora de vehículos
industriales y camiones ubicada en el 
Vallés Oriental, precisa: 
OFICIAL PRIMERA MECÁNICO/A 
(Ref.0806-01)
Candidatos/as con experiencia de-
mostrable en la reparación y manteni-
miento de camiones. Se ofrece contrato 
indefinido, salario negociable.

Empresa fabricant i distribuidora de 
maquinaria, situada a població del 
Barcelonès, precisa incorporar 
candidats/es:
OPERARI/ÀRIA AMB FORMACIÓ O 
CONEIXEMENTS ELÈCTRICS I/ O 
MECÀNICS (Ref.0806-02)
No cal experiència anterior. L'empre-
sa ofereix formació específica de les 
seves màquines industrials. Cal carnet 
de conduir , doncs les feines les fan al 
taller de l'empresa o també a casa dels 
clients. Feina polivalent de suport tant 
al taller i magatzem com també de re-
partiment i postvenda. Valorem facilitat 
de relació i capacitat de tracte amb la 
gent. Incorporació immediata, con-
tracte de 3 mesos de prova amb pos-
sibilitat de ser indefinit. Sou fixe més 
incentius. Vehicle i telèfon d'empresa.

Empresa de mecanitzats situada al Vallès 
Oriental, precisa : 
TORNER/A CNC  ( Ref.0806-06)
Candidats/es amb experiència demostra-
ble.Es valorarà coneixements de Progra-
mació FANUC i amb eines motoritzades.
Contracte estable i directa amb l'empresa. 
Possibilitat de torn de matí o tarda. Salari 
negociable.

Empresa industrial fabricant de 
materials de construcció, 
paisatgisme i mobiliari urbà 
destinats a l'Obra Pública i Civil, 
ubicada al Vallès Oriental, precisa 
incorporar: 
PRESCRIPTOR/A  MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓ (Ref.0806-03)
Candidats/es amb formació a nivell 
d'Arquitectura, Arquitectura Tècnica, 
Enginyeria Tècnica o similar, amb ex-
periència en el món de la prescripció 
i de contacte amb estudis d'Arquitec-
tura, constructors, estaments públics, 
Enginyeries, etc. En col·laboració amb 
l'equip comercial, s'encarregarà de la 
prescripció, presentació de producte, 
visites amb els Delegats Comercials, 
formació, etc. Es valorarà molt po-
sitivament experiència en la gestió 
amb l'Administració Pública. Nivell alt 
d'anglès, valorant també el francès. 
Disponibilitat de viatjar puntualment, 
el seu àmbit territorial serà princi-
palment Catalunya, donant suport 
també a la resta de l'Estat. S'ofereix 
contracte indefinit, formació, cotxe i 
dietes d'empresa. Sou negociable + 
variables.

Per important empresa del sector del metall, 
situada al V. Oriental, cerquem: 
CAP DE MAGATZEM (Ref.0806-04)
Candidats/es amb formació adequada a ni-
vell de FP II branques industrials o experiència 
equivalent en el sector del metall. Experiència 
en ERP de Control de Magatzem.També en 
gestió d'equips i dots de comandament.
Valorem formació específica en àrees de ma-
gatzem. S'encarregarà de la Gestió de Ma-
gatzem: recepció de mercaderies, marcatge 
de materials, emmagatzematge, càrrega i 
descàrrega de camions, ubicació de mer-
caderies, manteniment i millora de totes les 
àrees de magatzem, control d'Estoc i inventari 
i organització de l'espai disponible. • Càrrega 
y descàrrega mitjançant pont grua y carreti-
lla elevadora. • Gestió informàtica d'albarans 
y comandes. • Carga y descarrega d'equips 
de grans dimensions. IMPRESCINDIBLE CO-
NEIXEMENT SECTOR DEL METALL. S'ofereix 
feina estable i amb contracte directa amb 
l'empresa. Retribució negociable en funció de 
l'experiència aportada. Valorem residència al 
Vallès Oriental o comarques veïnes. Es busca 
una persona dinàmica, proactiva, autosufi-
cient, emprenedora i amb dots de coman-
dament. Estabilitat laboral en una important 
empresa del sector del metall.

IMMOBILIARIA
LLOGUER / 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.

ALTRES
COMPRA / VENDA

Empresa fabricant de maquinària
 industrial especial i també el 
manteniment i reparació d'equips 
hidràulics precisa : 
CAP DE TALLER  (Ref.0806-05)
Candidats/es amb reconeguda experiència 
en feines de responsable de taller mecànic 
( mínima de 10 anys). Formació mecánica a 
nivell de : FP II , maestria industrial , CFGS, 
etc Amb dependencia directa de la pro-
pietat, es responsabilitzarà del bon fun-
cionament del taller mecànic d'empresa 
consolidada i de prestigi en el seu sector. 
Condicions i retribució negociable en funció 
de l'experiència i valúa dels candidats. Dots 
de Coordinació i Direcció d'equips de treball 
del taller. Incorporació immediata i contracte 
directa amb l'empresa.

FINCA EN VENTA EN 
LA GARRIGA. C-17. 
Sup. 75.000 m2. Edif 
1.000 m2. Finca llana a 
pie autovía. Formada 
por bosque, campos, 
jardines. Casa de 1.316 
m2 dividida en sótano 
de 418 m2. P. baja 303 
m3. 1ªP. 313 m2 (42 m2 
terrazas). 2ª P 138 m2. 
invernadero. Piscina 
92 m2. Frontón. jardi-
nes. PRECIO: 700.000 
€ (Ref.100). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66. 

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

El laboratori RS7 Regenerator & Energy, amb 
seu a Montornès, ha presentat RS7 Crema Fi-
sio Forte, un producte amb què aspira a com-
petir a escala nacional i internacional amb 
les millors multinacionals farmacèutiques 
pel que fa a la salut d'ossos, músculs i lliga-
ments. “L'objectiu a curt termini és liderar el 
mercat espanyol i, alhora, iniciar un projecte 
d'expansió a Europa començant pels mer-
cats alemany, britànic i francès”, diu Enric 
Meseguer, director comercial de la firma. 

RS7 Crema Fisio Forte es comercialitzarà 
a la secció de parafarmàcia de les farmàcies. 
“És el producte més complet en la seva cate-
goria, fruit d'anys de recerca i assajos derma-
tològics, ja que compta amb onze extractes 
naturals de màxima qualitat i provada eficà-
cia". "A més, és complementari a RS7 Càpsu-
les, i tots dos comporten un tractament com-
plet i únic en el mercat”, diu Meseguer. 

RS7 Crema Fisio Forte està compost d'àcid 
hialurònic, àrnica, càmfora, calèndula, capsi-
cum, glucosamina, glycosaminoglycans, har-
pagofit, menthol, romaní i salze. L'envàs de 
200 ml és de PVC d'alta resistència i té un 
tap de seguretat antivessament. Està regis-

trat a l'Agència Espanyola de Medicaments 
i compta amb codi nacional del Consell Ge-
neral de Col·legis Oficials de Farmacèutics.

La presentació de RS7 Crema Fisio Forte 
va comptar amb la presència de jugadors de 
futbol com Aday Benítez, segon capità del 
Girona CF (a l’esquerra de la imatge) i Víctor 
Fernández, del Newcastle United (dreta), 
així com runners i altres ambaixadors de la 
marca –Virgínia Rodríguez, Jesed Hernán-
dez i Isaac Torija–.

RS7 REGENERATOR & ENERGY
c/ Casa Nova, 5B - Montornès - Tel. 93 879 45 03

www.rs7.es - info@rs7.es

RS7 Crema Fisio Forte, l'efectivitat 
d'onze extractes naturals de qualitat

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

Illa Sports és una botiga especialitzada en 
muntanya, amb una gran experiència que els 
avala amb més de 50 anys en el mercat –des 
de 1963–. L'establiment ofereix una gran va-
rietat de productes dedicats als amants de la 
muntanya i la natura.

Amb molt de rigor i seriositat, a Illa Sport 
assessoren per tal que les compres siguin fi-
dels a les necessitats de cada client i així pu-
gui gaudir de la seva afició amb la màxima 

satisfacció possible. La botiga compta amb 
materials de nova generació per aportar 
noves sensacions, vivències, seguretat i co-
moditat per a qualsevol de les activitats del 
muntanyenc i l'esportista.

Després de tants anys i peticions dels 
clients, no només ofereix una atenció per-
sonalitzada a la botiga, sinó que també s'ha 
obert al món on line, sense deixar de banda 
l'essència d'Illa Sports.

ILLA SPORTS
c. Joan Prim, 165 - Granollers - Tel. 93 849 90 10

www.illasports.com

Illa Sports, la botiga especialista 
en roba i material de muntanya
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Pl. Onze de Setembre, 13. 1r.  Granollers 
931 319 131 l 686 149 787  l  686 149 787 
info@espaciodenegocios.com 

En coworking o despacho por horas

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

En tu próximo servicio de coworking o despacho por horas, obtén un 
25% de descuento en el total de tu factura mensual de estos servicios.

Descuento no acumulable a otras ofertas, no aplicable a bonos ni a otros servicios de 131 Espacio 
de Negocios. Sólo para COWORKING tarifa horas o día y DESPACHO HORAS tarifa horas y días.

25% DTO

ESPACIO DE NEGOCIOS www.131espaciodenegocios.com

El perfil del turistaNicoverd participa al Benvinguts a Pagès
Segons les enquestes, el perfil de turista del 
Vallès Oriental és un home (en un 64% dels 
casos), de 47 anys de mitjana, de nacionalitat 
espanyola (56%) o francesa (13%). Els turistes 
puntuen la comarca amb un 8,2 sobre 10.

La granja Nicoverd de Marata és una de les 10 instal·lacions del Vallès 
Oriental que participaran dissabte i diumenge a la tercera edició del 
Benvinguts a Pagès, un cap de setmana de portes obertes al món rural 
–explotacions agràries, allotjaments i restaurants–. A banda, també hi 
participarà l'aula d'entorn rual de Can Puigoriol Xic a Corró d'Amunt.

ECONOMIA

GRANOLLERS. Aquesta revetlla de 
Sant Joan es podran menjar les 
darreres coques que sortiran de 
l'obrador de la Pastisseria Torres, 
l'històric establiment del número 
27 de la plaça de la Porxada. Fets 
els 65 anys aquest abril, la Roser 
Alarcón ha decidit jubilar-se, se-
guint les passes del seu marit, que 
n'ha fet 69. "Ens sap greu, però 
entenem que els nostres fills no 
vulguin continuar amb aquesta 
professió tan sacrificada", diu 
la Roser, qui ha comandat, junta-
ment amb l'Alfons Torres, aquesta 
pastisseria centenària des de fa 39 
anys. De fet, el 1979 n'assumien 
"el traspàs de la mà del senyor 
Rivera, que hi havia estat més 
d'una dècada, com a successor 
de la senyora Cunillera, qui 
l'havia obert 45 anys abans", 
relata la Roser. Ara, sense relleu 
generacional –tot i tenir quatre 
fills–, el matrimoni de la Pastis-
seria Torres compleix l'acord que 
té amb el propietari del local, que 
quan els Torres pleguessin, ell re-
cuperaria el local.

Roser Alarcón reconeix que la 
de pastisser "és una feina massa 
sacrificada per a la gent jove", 
però assegura que tant ella com 
el seu marit hi han estat "molt a 
gust", tant despatxant –"quan he 

casar. "Vam marxar uns anys 
a viure a Rubí, però vam voler 
tornar a casa, al Vallès Oriental, 
i el 1979 vam obrir la Pastis-
seria Torres", recorda la Roser. 
Ara toca jubilar-se. 

Com sempre, el 30 de juny, 
obriran ben d'hora, però al migdia 
aniran a dinar amb els quatre tre-
balladors actuals de la Pastisseria 
Torres, que abaixarà la persiana 
definitivament.  M.Eras

fet bons amics entre els clients", 
destaca la Roser, com a l'obrador, 
on cada dia cal entrar-hi a les 5 
del matí per assegurar-se que els 
croisants seran a punt a primera 
hora. "De fet, quan hi ha festes, 
com les revetlles, ens hi posen a 
les 2 o 3 de la matinada", explica 
Alarcón. La parella ha portat l'ofi-
ci pastisser de sempre, ja des dels 
inicis al forn Giralt de Mollet del 
Vallès, on treballaven quan es van 

Xavier solanas

COMERÇ  L'ESTABLIMENT DE LA PORXADA TANCARÀ LES PORTES EL 30 DE JUNY

La Pastisseria Torres fornejarà 
la darrera coca de Sant Joan

ADÉU La Roser i l'Alfons tancaran després de 39 anys al capdavant de la Torres

LES FRANQUESES.  Tot i el risc de 
pluja, unes 2.000 persones van 
visitar el primer Summer Market 
de les Franqueses, segons dades 
de l'Associació de Botiguers, Co-
merciants i Professionals del mu-
nicipi (LFComerç). L'organització 
fa un bon balanç de la primera 
edició del mercat i assegura que 
"no serà l'últim".

Una vintena de paradistes –la 
majoria franquesins– van partici-
par a la fira amb demostracions, 

tallers i mostres de productes ar-
tesanals i de proximitat. Al llarg 
de la jornada també es van cele-
brar actuacions com una master-
class de Bollywood, exhibicions 
de les tres escoles de dansa del 
municipi i un concert a càrrec del 
grup Mimesotas.

L'organització també assegura 
que l'espai –la plaça Joan Sanpera, 
just al darrera de l'Ajuntament– 
és "molt adequat per un esde-
veniment d'aquest tipus".  t.p.

Unes 2.000 persones han 
visitat el Summer Market

PRIMERA EDICIÓ DE LA FIRA DE L'ASSOCIACIÓ LFCOMERÇ
Xavier solanas

ÈXIT  Tot i el risc de pluja, l'assistència ha satisfet l'organització

Del Rec al Roc surt al carrer
L'associació de comerciants del centre històric de Granollers Del Rec al 
Roc organitza aquest dissabte una nova edició de les Botigues al carrer. 
La fira comercial ocuparà els carrers Sant Roc i Santa Anna des de les 10 
a les 14 h i des de les 17 a les 21 h.  

La jubilació de Roser Alarcón marca el final de 100 anys d'obrador
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La Magrana Vallesana és
ecològica i de proximitat

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

Agenda

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

- Per què formeu La Magrana?
- Neix d’una trobada de consumidors, un 
col·lectiu format per un grup de famílies 
amb interès de consumir aliments salu-
dables i de proximitat. Ens vam ajuntar 
unes quinze famílies, ara farà 8 anys, 
amb l’interès de comprar productes 
ecològics i autodistribuir-los entre no-
saltres mateixos.
- Quines pretensions teníeu?
- Els nostres objectius serien comprar 
productes ecològics, de proximitat i el 
més saludable possible. Actualment po-
dem dir que un 75% dels nostres pro-
ductes són de proximitat i el 100% és 
ecològic. Per a nosaltres, consumir el 
més pròxim possible, és molt important.
- I d'on prové la resta del 25%?
- Pot ser de qualsevol part d’Europa. 
Encara hi ha molta producció que no 
es fa a Catalunya, per tant, hem de tirar 
d’aquestes produccions. Això ens ser-
veix molt perquè al final aquests pro-
ductes puguin tornar a estar a la prestat-
geria amb productors locals. El que fem 
és crear una necessitat d’aquest produc-
te en concret, encara que vingui d’Ale-
manya, per exemple. Si els productors 
veuen que hi ha un producte fabricat a 
Alemanya que té rotació, segurament 
s’atreviran a produir-los aquí perquè ja 
hi ha un consum d’aquest producte.
- Què és proximitat per a vosaltres?
- Entenem que proximitat pot ser Cata-
lunya, però també ens podríem plante-

jar d’on venen els plàtans. Els plàtans 
no són de proximitat, però sí que és un 
producte súper necessari, perquè té una 
sèrie de nutrients que no el trobaríem 
en un altre lloc. Per tant, per nosaltres el 
més pròxim seria les Canàries. Evident-
ment que si ens arribessin plàtans de 
Costa Rica, diríem: “aquests no”. Però si 
venen de Canàries, sí. I aquest criteri es 
pot fer amb molts altres productes. Evi-
dentment, si ens porten patates, seran 
de la comarca, no ens n'aniríem al Pi-
rineu a comprar-les, perquè a la comar-
ca en tenim. O sigui, sempre busquem el 
més pròxim possible.
- Per què és millor comprar a La Ma-
grana que en un supermercat?
- Aquestes taronges són un producte eco-
lògic, vol dir que és un producte fet salu-
dablement, sense contaminar la nostra 
terra, ni el nostre medi, i tampoc ens con-
tamina a nosaltres mateixos. És un pro-
ducte molt més saludable que el que pu-
guis comprar en un altre lloc. Però no ens 
quedem només amb això: ens quedem 
amb el fet que cada euro per comprar 
aquesta taronja es queda a casa nostra, a 
la nostra entitat, i va a parar a un pagès de 
proximitat que també està dins de l’eco-
nomia social i solidària. Si nosaltres anem 
a comprar això al senyor Caprabo: on ani-
ran a parar aquests diners? No ho sabem. 
Si ho comprem a La Magrana, sabem des 
del principi fins al final què es farà amb el 
nostre euro invertit.

L'Associació de consumidors i produc-
tors ecològics La Magrana Vallesana 
va rebre l'Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental per parlar sobre els productes 
que hi podem trobar. Ens atén l'Hilari 
Cuadriello, un dels socis treballadors.

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

Formació: Per què muntar 
una cooperativa? 

Dimarts 19·06·2018
De 9.30 h a 11 h

Lloc: Can Ribas, Corró d'Avall 
(les Franqueses)

Organitza: Ajuntament i Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental 

1a Fira d’Economia Social
i Solidària a 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

Vicenç Albiol, fins ara responsable d'acció 
sindical d'UGT al Vallès Oriental, substitui-
rà Òscar Riu a la secretaria comarcal del 
sindicat. De moment, Albiol exerceix el càr-
rec en funcions, a l'espera del nomenament 
oficial per part de la Secretaria Nacional a 
Catalunya d'UGT i de la ratificació dels afi-
liats. "Si tot va bé, la setmana vinent ja 
es pot produir el nomenament, i entre 
aquest juny i el mes de juliol celebra-
rem l'assemblea d'afiliats perquè em 
ratifiquin", apunta Albiol. 

El badaloní afronta la nova etapa "amb 
il·lusió" i assegura que voldrà donar con-
tinuïtat a la feina feta per Òscar Riu, que 
s'ha integrat al Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
com a cap de gabinet del conseller Chakir 
El Homrani. "Riu va treballar molt en 
dos sentits: en l'enfortiment intern i la 
integració de les nostres estructures, 
i en la projecció externa i en mantenir 
una bones relacions institucionals amb 
les administracions. Potser farem petits 
retocs per aprofundir en projectes de 
millora, però no canviarem l'essència 
perquè no té sentit modificar l'estratè-
gia", apunta Albiol. Alguns d'aquests can-
vis implicaran "parlar amb ajuntaments 
per crear consells econòmics i socials 
i generar espais de debat, que creiem 
que en falten",  afirma. 

arXiU

VICENÇ ALBIOL

SINDICATS  OCUPARÀ LA SECRETARIA COMARCAL EN SUBSTITUCIÓ D'ÒSCAR RIU

Albiol opta per la via continuista al 
capdavant d'UGT al Vallès Oriental

L'atur va tornar a caure al maig
La taxa d'atur s'ha reduït al mes de maig a 
Granollers, on se situa en l'11,55%, i també 
a les Franqueses, que registra una taxa de 
l'11,35%. Tots dos municipis pràcticament 
s'ajusten a la taxa d'atur comarcal, que és 
de l'11,21%. 

A Granollers, l'atur es ve reduint des del 
febrer, i aquest mes ho ha fet un 4,55% 
respecte d'abril i un 9,77% en comparació 
amb el mes de maig de l'any passat. Així, 
la ciutat té registrades 3.462 persones a 
l'atur, 165 menys que el mes anterior i 375 
menys que ara fa un any.

La tendència és molt semblant a les Fran-
queses, on la reducció de l'atur no ha estat 
tant abrupta com a Granollers en compara-

ció amb l'abril, però ha estat més significa-
tiva en comparació amb el mes de maig de 
2017. El municipi té 1.027 persones regis-
trades a l'atur, 40 menys que a l'abril i 121 
menys que ara fa un any. A nivell percen-
tual, la taxa s'ha reduït un 3,75%  en com-
paració amb el mes passat i un 10,54% en 
relació amb el mateix període de 2017. 

Al Vallès Oriental aquest mes de maig 
s'ha tancat amb 21.477 persones registra-
des a l'atur (11,21%). La taxa ha disminuït 
un 2,56% en comparació amb el mes d'abril 
i un 8,22% en comparació amb el maig de 
l'any passat. En total, hi ha 566 persones 
menys aturades que ara fa un mes i 1.932 
menys que al maig de 2017. i

Vicenç Albiol (Badalona, 1960) treballa 
a l'empresa Akzo Nobel Coating des de 
l'any 1976, una multinacional neerlandesa 
especialitzada en pintures decoratives, 
pintures industrials i productes químics. 
L'any 1983 va entrar a formar part del 
comitè de l'empresa i el 1988 va conver-
tir-se en el secretari d'organització d'UGT 
del sindicat de la Química del Barcelonès 
Nord. L'any 1992 va assumir el càrrec de 
secretari d'organització del sindicat inter-
comarcal Barcelonès Nord, Vallès Oriental 
i Maresme i des de 2010 exercia com a res-
ponsable d'acció sindical de la delegació 
d'UGT al Vallès Oriental. i t.parEra

Canvis organitzatius a Estabanell
El grup d'empreses Estabanell ha decidit 
fer canvis en l'estructura organitzativa de 
l'empresa per, segons indica la companyia 
en un comunicat, atendre el seu "compro-
mís de millora continuada i adaptació a 
nous temps i nous mercats". Així fa uns 
dies va arribar a un acord per posar fi a 
la relació laboral amb el fins ara director 
executiu de l'empresa, Santi Martínez, i el 
director comercial, Felipe Calvo.

En aquests moments, l'empresa ha ex-
plicat que ultima la definició de la nova es-
tructura organitzativa –de manera que no 
ha avançat quines seran les persones que 
prendran el relleu–. Estabanell considera 
que la nova estructura li permetrà conso-
lidar una posició de preferència a nivell del 
mercat elèctric, la comercialització d'ener-
gia 100% verda i l'oferta de serveis de fi-
bra, telefonia mòbil i televisió. i
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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 Cata-
lunya. És un model d’emprenedoria i de creixement 
empresarial, per la qual un nova persona emprene-
dora -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! 

27 DE JUNY 2018 

 

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

JUNY 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

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018
CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 31 D’OCTUBRE

PROGRAMACIÓ MENSUAL
11 -25 DE JUNY 2018 (12 hores)
De 9.30 a 13.30 h
EINES GRATUÏTES AL NÚVOL D’INTERNET 
PER GESTIONAR LA TEVA EMPRESA
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

12 - 19 DE JUNY 2018 (8 hores) 
De 9.30 a 13.30 h 
MILLORAR LA GESTIÓ PER REDUIR DESPESES
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

14 DE JUNY 2018 (4 hores) 
De 9.30 a 13.30 h 
LES PRIMERES ETAPES PER EMPRENDRE
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

13 DE JUNY 2018 (4 hores) 
De 9.30 a 13.30 h 
CONEIX EL QUE POTS I NO POTS DEDUIR 
EN ELS TEUS IMPOSTOS PER A NO TENIR 
SANCIONS D’HISENDA 
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

Consulteu les bases a la seu electrònica

NOVA
DATA
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Actualitat

Breus

MEDI AMBIENT

Som Mobilitat i Fagom 
posen en marxa una 
furgoneta elèctrica per 
compartir en lloguer
La mobilitat elèctrica compartida arriba a Granollers de la mà de Som Mobi-
litat i Fagom amb la posada en funcionament d'una furgoneta elèctrica per 
compartir que estarà disponible per a llogar-la per hores a totes les perso-
nes i entitats sòcies de Som Mobilitat. 
Aquest primer vehicle disponible a Granollers neix de la voluntat de Fagom, 
una empresa de Granollers dedicada a oferir serveis d’enginyeria, eficiència 
energètica, punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i altres instal·lacions, 
de compartir amb la ciutadania la seva furgoneta fora de l'horari laboral a 
través de Som Mobilitat. Per a poder-la llogar només caldrà fer-se soci de 
Som Mobilitat amb un pagament únic de 10 € i a través del mòbil reservar-la, 
obrir-la, utilitzar-la i pagar-ne pel temps d'ús. 
Actualment Som Mobilitat té vehicles elèctrics per compartir a Mataró, Olot, 
Amposta, Barcelona i Rubí i s'espera que al llarg d'aquest 2018 també n'hi hagi 
a Santa Perpètua de la Mogoda, Caldes de Montbui, Castellbisbal, Argentona, 
Girona i Sabadell, entre altres municipis. Una xarxa de mobilitat elèctrica que 
es va construint de forma col·laborativa agregant en un mateix projecte les 
necessitats de mobilitat de persones individuals, entitats, empreses i admi-
nistracions.

AL CIRCUIT

Aquest cap de setmana, 
les curses de Moto2™, Moto3™, 
European Kawasaki Z Cup i 
European Talent Cup; amb 
entrada gratuïta

Aquest cap de setmana, al Circuit 
de Barcelona-Catalunya, els afici-
onats podran gaudir de les curses 
dels futurs campions, un total de 
142 participants dividits a les ca-
tegories de Moto3™ Junior World 
Championship, Moto2™ European 
Championship, European Kawa-
saki Z Cup i European Talent Cup. 

Per presenciar les curses del FIM 
CEV Repsol, els assistents tindran 
entrada gratuïta i accés lliure al 
pàdoc. Podran entrar per l’accés 
principal (Àrea Oest), així com per 
les portes 1 i 3 els dos dies, men-
tre que diumenge també s’obrirà 
la porta 7, a partir de les 8.30 h. 
Les Tribunes obertes per seguir 
l’activitat seran la Principal, F, H 
i G. Diumenge a les 10.15h tindrà 
lloc el Pit Lane Walk.

La foto Cursa de motos. 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. Autor desconegut. Agost 1952
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ESPECIAL INFORMATIU DE L'ACTUALITAT DE MOTOR A GRANOLLERS

Entrevista

MOTOR

Juan Carlos Ferrigno:  
“Sóc un artista  
gràcies a la 
meva passió  
pel motor ”

CALENDARI OFICIAL 
GRANOLLERS TAMBÉ ÉS MOTOR

» 7 DE JUNY
Av. Europa, 21.19 h
La Unió d'Empresaris 
d'Automoció de Catalunya 
organitza una jornada sobre 
el vehicle elèctric

» 9 DE JUNY
Carrer Anselm Clavé –davant 
la Fonda Europa–. 
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Viu l'experiència de pujar al podi 
dels guanyadors del Circuit i crea 
fent d'artista amb els materials 
de Jovi a l'espai infantil de Gran 
Centre. També Pit Lane Museu
de Motos i pintura d'un casc 
de competició en directe

» 9 DE JUNY
Plaça Perpinyà. 
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Observa en directe l'exhibició del 
taller mòbil de Freddy San Juan 
a les 12 h i a les 18 h. I gaudeix de 
l'exposició de motos clàssiques 
de Pigra 

» 16 DE JUNY
Recinte Firal
Festival del motor de Granollers.  
Fira especialitzada en el món del 
motor, d'accés gratuït amb més 
de 70 expositors, exposicions i 
concursos, concentració, activitats 
infantils, zona de restauració, 
espectacles i Freestyle 
Motocross. Per a tot tipus de públic.

» 17 DE JUNY  
Circuit de Barcelona-Catalunya
Gran Premi de Catalunya 
de MotoGP

» 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).

–Quan comença l'afició pel món del 
motor?
–Va començar a la meva Buenos Aires 
natal, quan tenia deu anys. Vaig anar a 
veure una carrera de cotxes i vaig quedar 
meravellat. 
–I l'afició per l'art i la pintura?
En aquella època ja m'agradava dibuixar, 
i vaig començar a comprar revistes d'au-
tomoció i a dibuixar cotxes. Recordo que 
dibuixava durant les classes de matemà-
tiques els encàrrecs que m'havien fet els 
meus companys. Pots imaginar com em 
van anar les mates...
–I així vas unir motor i art.
–Sí. Als 19 anys vaig portar els meus di-
buixos a un estudi de pintura relacionat 
amb l'automobilisme i des d'aleshores 
que m'hi dedico professionalment. Es 
podria dir que sóc un artista i un pro-
fessional de la pintura gràcies a la meva 
passió pel motor. 
–Sembla que els últims anys el món de la 
fotografia i de la il·lustració ha viscut una 
revolució.
–Vaig començar treballant per agènci-
es de publicitat quan encara no hi havia 
pràcticament ordinadors. Per això em 
demanaven il·lustracions molt figuratives 
i realistes, que ara pot fer qualsevol xaval 
de 15 anys...
–Però tu ets pintor, no fotògraf.
–Sempre dic que són un pintor estrany. 
La majoria d'artistes pinten paisatges, 
nus... Jo no pinto com si els vehicles fossin 
reals, sinó que pinto quadres de cotxes 
de carreres. Si aconsegueixes transmetre 
la sensació de velocitat, la força dels co-
lors i el soroll de les curses a través de la 
pintura, aleshores allò que fas és art. 
–I l'art t'ha permès viatjar per mig món.
–Sí, gairebé tot el que he viatjat ha es-
tat per culpa dels cotxes. He estat més 
de deu anys fent exposicions en circuits 
de l'Argentina, la Xina, els Estats Units, 
Bahrein, Europa... Tot això gràcies a ser 
pintor de cotxes! 
–Una professió poc habitual.
–Al llarg dels anys, la gent m'ha anat di-
ent que deixés de pintar vehicles perquè 
era un mercat molt limitat i que apostés 
per altres camps. 
–Els has desmentit.
–El cert és que jo no em puc queixar. 
També és veritat que cal una dosi de sort, 

d'estar en el lloc adequat en el moment 
oportú... Però crec que si treballes amb 
passió, i la passió et porta a no poder 
evitar dedicar-te amb tots els teus es-
forços a aquella cosa, al final la insistèn-
cia fa que tot acabi sortint. Almenys en el 
meu cas ha estat així.
–Quna és la primera anècdota que et ve 
al cap després de tants anys de carrera?
–Habitualment he pintat en zones VIP 
dels circuits perquè a la gent li agrada 
veure un pintor pintant. Molts se sentien 
encuriosits quan em veien i s'apropaven 
per veure què pintava, sobretot els nens, 
que al·ucinaven. Jo sempre els pregun-
tava si volien pintar i, quan em responien 
que sí, els deixava el meu pinzell i els deia 
on havien de pintar. Els pares s'horro-
ritzaven quan descobrien els seus fills 
pintant sobre l'obra. Recordo una vegada 
a França uns pares que estaven distrets 
mirant quadres i, de sobte, quan es van 
girar, van veure el seu fill pintant amb mi. 
Van començar a cridar desesperats des 
de l'altra punta de la sala: Luka, no! Luka, 
no! (riu). Després de l'ensurt, ens vam fer 
una foto plegats.
 –Entre les ciutats on has exposat també 
hi ha Granollers.
–Sí, l'any passat vaig poder exposar al 
Centre Cultural de la ciutat. La respos-
ta va ser molt bona, va venir molta gent 
i va ser una mostra de molt d'èxit. Va ser 
el primer pas per organitzar un element 
de suport del Gran Premi de Fórmula 1 a 
Granollers.
–I enguany has creat el cartell del Gran 
Premi de Fórmula 1 del Circuit.
–Coneixia el director del Circuit, Joan 
Fontserè, i li vaig plantejar de fer un car-
tell diferent, que trenqués amb la imatge 
digital i que fos una pintura. Estic molt 
content d'haver-lo pogut fer perquè és la 
cursa de casa. 
–Què n'opines de la iniciativa Granollers 
també és motor?
–Crec que és una bona iniciativa. Per la 
seva proximitat amb el Circuit de Bar-
celona-Catalunya, Granollers és un pol 
d'atracció durant les carreres. Si tothom hi 
posa el seu granet de sorra, la ciutat pot 
ser un gran centre d'activitats durant les 
curses. Crec que tot Granollers s'hi hauria 
d'implicar, la proximitat i el potencial de la 
ciutat ens hi obliga. 

Juan Carlos Ferrigno va néixer a 
l'Argentina l'any 1960. La seva passió 
pel motor va començar de petit, amb 
10 anys, i des d'aleshores no ha parat 
de dibuixar vehicles. Es defineix com 
a "pintor de quadres de cotxes de 
carreres", una professió peculiar que 
l'ha dut per circuits de tot el món. 
Enguany, ha estat l'encarregat de 
dissenyar el cartell del Gran Premi 
d'Espanya de Fórmula 1.

Agenda
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Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

Horari: Dll 15.30 a 20.30 h.
Dm a dv 9.30 a 20.30 h. Ds 9 a 13 h.

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000

Campions d'Espanya sub-17 de bàdminton
Carlos Peris i Joan Monroy, granollerins, es van proclamar campions 
d'Espanya sub-17 en dobles masculí el cap de setmana passat a  
Benalmádena (Màlaga). A més d'aconseguir la medalla d'or per segon 
any consecutiu al dobles masculí, Monroy també es va proclamar  
subcampió en individual masculí.

GRANOLLERS. Adidas és el primer 
patrocinador de l’Esport Club Gra-
nollers en el nou projecte de gestió 
esportiva dut a terme per Nama 
Sports, l'empresa esportiva amb 
capital autòcton i xinès que actual-
ment dirigeix el club vallesà i que 
també té una escola de formació 
de jugadors a Barcelona. La mul-
tinacional alemanya vestirà totes 
les plantilles de l’EC, des del fut-
bol base al primer equip. L'acord 
suposa que Adidas estigui present 
almenys durant dues temporades 
al Municipal i també que contribu-
eixi a la millora del camp del carrer 
Girona. A més, inclou l'organització 
d'actes que ajudin a potenciar els 
joves jugadors de la pedrera gra-
nollerina. A l'acte de la firma, cele-
brat divendres a Sant Cugat, hi van 
assistir el director general del club, 
Carlos Arean, i Jordi Martí, repre-
sentant d’Adidas a Espanya.

Fitxatges i renovació
El central del primer equip Víctor 
Díaz ha signat la seva renovació 
i seguirà una segona temporada 

L'EC Granollers firma un acord amb Adidas
per a l'equipació i la millora del camp 

FUTBOL  ELS VALLESANS HAN FIRMAT UN CONTRACTE PER A DUES TEMPORADES AMB LA MULTINACIONAL ALEMANYA, QUE VESTIRÀ TOTS ELS EQUIPS DEL CLUB

Cinc medalles en esgrima
El Club Esgrima de Granollers va aconseguir 
tres medalles en els Campionats de Catalunya 
d'Esgrima cadet celebrats a Cambrils i dues 
més en el Criterium Nacional d'Esgrima Aleví
disputat a Pozuelo de Alarcón.

ESPORTS

ACORD IMPORTANT  Carlos Arean i Jordi Martí en l'acte de la signatura del patrocini

ec granollers

a l’EC Granollers. Díaz va arribar 
aquesta temporada de la mà d’Al-
bert Cámara provinent del Levan-
ger FK de Noruega.

D’altra banda, Manolo Hermo-

sa serà el nou delegat del primer 
equip. Més de 15 anys d’experi-
ència l’avalen per ocupar aquest 
càrrec de responsabilitat. Hermo-
sa va ser durant 10 temporades 

delegat de diferents equips del 
futbol base del Jabac Terrassa. 
Posteriorment, va fer un salt en-
davant i va formar part del Saba-
dell B durant quatre temporades. 

En aquesta etapa en el club arle-
quinat va treballar durant dues 
temporades a Tercera Divisió i 
una última a Segona Divisió B. És 
precisament en el club del Vallès 
Occidental on es va convertir en 
l’home de confiança de José Soli-
velles, l’actual entrenador de l’EC 
Granollers, a qui va acompanyar 
també en la seva última aventura 
com a entrenador al CE Manresa.

L’EC Granollers també ha anun-
ciat que Jaume Bracons, de només 
24 anys, serà el nou entrenador 
de porters de la base. Actualment 
és l’entrenador de porters del 
futbol base del RCD Espanyol. La 
temporada que ve combinarà les 
feines en els dos clubs. Per últim, 
el club vallesà ha fet oficial el nom 
del nou entrenador del juvenil A: 
Jordi Peris, de 25 anys. Després de 
formar part del Cerdanyola FC i el 
CE Sabadell, va fer el salt a Tercera 
Divisió per ser preparador físic de 
la UDA Gramenet. Posteriorment 
va tornar a a les files del club ar-
lequinat en el seu pas per Tercera 
Divisió i Segona Divisió B. 

GRANOLLERS. El jove pivot bal-
cànic Ivan Popovic, de 24 anys i 
1,95 metres, és l'últim fitxatge del 
BM Granollers. La seva joventut 
se suma a l'experiència del cata-
là Adrià Figueras, renovat fa tres 
mesos per les dues properes tem-
porades. Popovic, de Novi (Sèr-
bia) es va formar al RK Partizan 
serbi i arriba procedent del CD Bi-
dasoa Irun, equip en el que ha ju-
gat dues temporades. En aquesta 
última ha superat els trenta gols 
amb el conjunt irundarra, arri-
bant al 77% d'efectivitat davant la 
porteria. A més, en diverses oca-
sions ha format part del combinat 
estatal. Popovic destaca la il·lusió 

que suposa per a ell formar part 
d'aquest projecte i explica arribar 
"amb moltes ganes d'aportar 
el màxim i crèixer amb aquest 
equip". Aquest fitxatge se suma 
als ja coneguts del lateral dret 
Oswaldo Maestro Guimaraes i del 
central Borja Lancina.

Cloenda del Trofeu Coaliment
Diumenge es va celebrar la festa 
de cloenda del 23è Trofeu Coali-
ment, unes trobades setmanals 
d’handbol escolar. Hi han parti-
cipat uns 220 nens i nenes de 19 
escoles de la comarca pertanyents 
a les categories mini, prebenjamí, 
benjamí i aleví. 

HANDBOL  ÉS EL TERCER FITXATGE DELS GRANOLLERINS

El Fraikin incorpora el 
jove pivot Ivan Popovic

Adéu inesperat

Tot i que oficialment fins ara les baixes 
del primer equip del BM Granollers són 
sis -Marc Cañellas, Álvaro Cabanas, 
Rolandas Bernatonis, Gonzalo Porras, 
Jorge Silva i Albert Pujol- a aquestes 
s'hi ha de sumar la del capità i extrem 
esquerre David Resina, qui amb 31 
anys diu adéu al club en què ha jugat 
els darrers 12 anys. I ho fa d'una mane-
ra immerescuda. Gairebé tothom es va 
adonar de la seva marxa en els parla-
ments posteriors a l'últim partit de lli-
ga, quan es va posar la seva samarreta  
al costat de les dels jugadors que se'n 
van. Però fins ara el club no ha anunciat 
la seva baixa.

SORTIDA ESTRANYA
DEL CAPITÀ DAVID
RESINA DEL 
BM GRANOLLERS

GRANOLLERS. El club blanc-i-blau 
organitza aquest cap de setmana 
–9 i 10 de juny– en el camp del car-
rer Girona una nova edició del Tor-
neig Sergi López. I ja en van 11. En 
aquesta ocasió els equips del futbol 
base de l'EC s'enfrontaran a equips 
amb molt potencial com el mateix 
Barça, el Cornellà, la Damm, l'Euro-

pa, el Terrassa, el Mercantil, el Ju-
ventus AC, el Vilassar o l'Hospitalet. 
A alguns d'ells s'hi han enfrontat 
en les respectives lligues. Serà una 
manera festiva d'acomiadar una 
temporada de renovació pel club 
granollerí, que es proposa encarar 
el nou curs amb unes bones expec-
tatives esportives i institucionals. 

Onzena Edició del Torneig 
Sergi López de l'EC Granollers



dj, 7 juny 2018 31ESPORTS

Xavier solanas

FI DE TEMPORADA  L'AE va organitzar una jornada festiva a la Porxada

GRANOLLERS. El club AE Carles 
Vallbona ha finalitzat una tem-
porada plena d’èxits esportius en 
els seus equips base. L’aleví A s’ha 
classificat per jugar la Fase Final 
Catalana, en la que ha aconseguit 
la quarta plaça. A més, l’equip ale-
ví 2 escolar  va quedar primer en 
la fase comarcal del Vallès Orien-
tal i en segon lloc en la final ter-
ritorial.

D’altra banda, els equips infan-
til i cadet de Primera Catalana han 
finalitzat la lliga en sisè lloc, fet 

que els ha classificat per jugar la 
Fase Final Catalana. L'infantil va 
caure a vuitens de final contra el 
Cecell de Lleida i el cadet va caure 
a quarts de final per 3 a 2 també 
contra el Cecell, que va acabar la 
competició com a subcampió. 

A més, dissabte passat es va 
celebrar a la plaça de la Porxada 
durant tot el matí una activitat de 
promoció del voleibol en el que es 
va el Carles Vallbona va ensenyar 
a jugar a voleibol a les noies que 
ho van voler. 

VOLEIBOL   EL CLUB SE SUPERA EN ELS RESULTATS

L'AE Carles Vallbona acaba
una temporada exitosa

Els 120 participants de les 12 Hores 
per Equips acumulen 1.600 km

GRANOLLERS. Els 120 partici-
pants a les 12 Hores per Equips 
by The Original CAS van acumu-
lar 1.630,800 quilòmetres entre 
la natació i l’spinning. Aquest és 
el balanç numèric de la jornada 
esportiva que va tenir lloc dis-
sabte al Club Natació Granollers 
(CNG). L’equip que més metres va 

acumular durant les 12 hores de 
competició va ser el 200.000, que 
es va quedar a prop d’aconseguir 
el seu objectiu (precisament els 
200.000 metres que donen nom 
al seu equip) amb un total de 
192.500 metres. D’aquesta ma-
nera, es va proclamar guanyador 
de la tercera edició de la compe-

cn granollers

NATACIÓ  EL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS SEGUEIX CELEBRANT ACTES INNOVADORS

EL PODI  Alegria després de dotze hores de competició

tició. El podi el van comple-
tar l’Equipazo, que va assolir 
la xifra de 179.400 metres 
i l’Ekipet, amb 171.700 me-
tres. 

El requisit dels equips par-
ticipants era fer, com a mí-
nim, quatre hores d'una de 
les dues proves, i disposar 
d'un mínim de tres persones 
practicant la mateixa discipli-
na a la vegada.

Cinquè club de Catalunya
La Federació Catalana de 
Natació va distingir el CN 
Granollers com a la cinquena 
millor entitat catalana de na-
tació del 2017. El guardó es 

va lliurar dilluns en la XVII Diada 
de la Natació Catalana, que va te-
nir lloc a El Born Centre Cultural.

Txell Mas, la nedadora artística 
del club fins la temporada passa-
da i actualment al Club Natació les 
Franqueses, va rebre la medalla 
al mèrit esportiu per la seva  gran 
trajectòria. 
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FÈniX

BON RESULTAT Tot i perdre la final davant l'American School

GRANOLLERS.  Dissabte es va dis-
putar la final a 6 de la Lliga Ca-
talana de futbol flag Sub-15, en 
què va participar el Fènix Grano-
llers, enquadrat en el grup 1. En 
el primer partit es va imposar per 
19-14 al Celtas Vall del Tenes, el 
campió de la temporada passada, 
i en el segon va vèncer 33-24 al CE 
Sparrows. D'aquesta manera, els 
granollerins van aconseguir el pas 
a la final, que van disputar contra 
l'American School, el primer clas-

sificat del grup 2. El Fènix no va 
tenir cap opció i va perdre 40-18. 
D'altra banda, l'equip cadet del 
Fènix el cap de setmana anterior 
es va plocamar subcampió del tor-
neig dels Argentona Bocs en per-
dre en la final per nomès un punt 
de diferència davant els locals. 
"Aquest conjunt donarà moltes 
alegries en el futur", va explicar 
Ángel Díaz, el director esportiu 
del Fènix Granollers, que actual-
ment no té equip sènior. 

FUTBOL FLAG   NOU ÈXIT DELS GRANOLLERINS

El Fènix Granollers queda
subcampió de Catalunya

LES FRANQUESES. Diumenge 17 de 
juny a partir de les 8.30 h se cele-
brarà la 32a edició de la Cursa de 
Bellavista, que tindrà dues moda-
litats: 5 i 10 km. En els dos casos 
la sortida serà a la plaça Major 
de Bellavista de les Franqueses i 
hi haurà les següents categories: 
2003-1990, 1989-1977, 1976-
1967, 1966-1957, 1956-1903 i 
local masculí i femení. Les inscrip-
cions es poden fer a les botigues 
Championchip, a l’Aire Esports 
(Granollers), a l’Illa Esports (Gra-
nollers), a les Botigues Rios Run-
ning (Mataró i Barcelona) i al Run-
ning Les Franqueses. Tenen un 
cost d’11 euros amb xip groc i de 
12 euros amb xip de lloguer.

D’altra banda, el mateix dia, a la 
mateixa hora i a la mateixa plaça 
es donarà el tret de sortida a la 2a 
Marxa Nòrdica de Bellavista amb 
distàncies de 5 i 10 km. Els punts 
d’inscripció són els mateixos –en 
aquest cas hi ha un preu únic de 
10 euros– i no hi haurà classifica-
cions finals. 

ATLETISME

El 17 de juny
les Franqueses
viurà una nova
jornada atlètica

GRANOLLERS. Dimecres, el CN Gra-
nollers i la Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalunya 
celebraven un acte a les instal·la-
cions del club vallesà per signar el 
conveni de col·laboració que per-
metrà a les dues entitats portar a 
terme conjuntament iniciatives de 
caràcter acadèmic i professional. 
A la firma hi van assistir el presi-
dent del CNG, Eduard Escandell, el 
gerent de la UVic-UCC, Marc Mus-
sons, i el responsable del servei 
d'esports de la UVic-UCC, Ramon 
Verdaguer. 

El conveni té com a objectiu 
promoure les relacions de caràc-
ter acadèmic i professional entre 
les dues entitats, fomentar el de-
bat i l'intercanvi d'experiències 
sobre aquells temes que puguin 
beneficiar ambdues institucions, 
incentivar accions conjuntes d'or-
ganització d'activitats o competi-
cions esportives que reportin be-
nefici a la projecció de les entitats, 
facilitar la formació de pràctiques 
dels estudiants de la UVic-UCC, 
aportar els espais que l'altra part 
pugui necessitar per dur a terme 
accions de formació i difusió, di-

fondre les activitats de l'altra part 
pels seus canals habituals i oferir 
condicions especials per a pro-
moure la pràctica esportiva de la 
comunitat universitària al CNG.

"Com nosaltres, la UVic-UCC té 
com a objectiu donar eines per 
formar-se en la vida. I l'esport és 
una d'aquestes eines", va expli-
car Eduard Escandell, el president 
del CNG. "La intenció és que en 
el futur els nostres socis també 
tinguin avantatges per estudiar 
a la UVic-UCC", va afegir. 

"L'horitzó és que l'exercici 
físic sigui intrínsec a la vida 
universitària", va dir Marc Mus-
sons, gerent de la UVic-UCC. La 
universitat osonenca compta amb 
el carnet Vida Saludable, que té un 
cost de 36 euros per als estudiants 
i treballadors de la institució, i que 
a partir d'ara servirà per accedir a 
les instal·lacions del CNG. Aquest 
acord se suma al que la UVic-UCC 
ja té amb el BM Granollers pel 
que fa a l'excel·lència esportiva i 
la investigació. "Granollers i Vic 
no estan tan lluny com sembla 
i cada cop hi ha més ponts", va 
concloure Escandell. 

POLIESPORTIU  LA UVIC JA EN TÉ UN AMB EL BM GRANOLLERS

Acord entre el CNG i la UVic
per treballar en projectes
acadèmics i professionals

sergi escUdero

LA SIGNATURA  Representants de les dues institucions al CN Granollers

MOTOCICLISME  UNA SETMANA ABANS DE L'ARRIBADA DEL MUNDIAL DE MOTO GP

GRANOLLERS. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya no atura la seva 
activitat. Si fa dues setmanes es 
disputava el Campionat d'Espa-
nya Cetelem de Velocitat, el traçat 
català ja es prepara per acollir 
el FIM CEV Repsol una setmana 
abans que aterri el Mundial de 
MotoGP. 

Els dies 9 i 10 de juny hi haurà 
més motociclisme al Circuit amb 
la disputa de les curses de les jo-
ves promeses. L'entrada a les cur-
ses del FIM CEV Repsol serà gratu-
ïta i hi haurà accés lliure al pàdoc. 
Diumenge a les 10.15h tindrà lloc 
el Pit Lane Walk. Tots aquells inte-
ressats hauran de recollir el passi 

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
escalfa motors amb el FIM CEV

a l'accés principal del pàdoc del 
circuit montmeloní. 

Les tribunes obertes per seguir 
les curses seran la Principal, la F, 
l'H i la G i l'entrada al recinte es 
farà per l'Accés Principal (Àrea 
Oest) i per la porta 1 i 3 diven-
dres i dissabte. Diumenge també 
s'obrirà la porta número 7.
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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
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Assaig dels Xics al carrerUn film de Bresson al cicle 'Recordant…'
Amb l'objectiu de donar a conèixer
el fet casteller, els Xics de Granollers 
organitzen dissabte (18.30 h) un assaig 
obert a la plaça de la Porxada, en el 
qual qui ho vulgui podrà participar-hi.

El cicle Recordant…, que tanca el curs del Cineclub de l'AC, continua 
el proper dimarts (20 h) amb la pel·lícula Au hasard Balthazar  
(A l'atzar de Baltasar, 1966), del director francès Robert Bresson.  
El film és una reflexió austera i poètica del comportament humà feta 
des dels ulls d'un ruc.

Més de 110 cantaires d'una dotze-
na de cors de la ciutat participaran 
el 14 de juny (21 h) en un concert 
solidari per la llibertat que tindrà 
lloc al Teatre Auditori de Grano-
llers (TAG) i que pretén recaptar 
fons per a la caixa de solidaritat 
amb els presos polítics i exiliats 
–a través de l'Associació Catalana 
pels Drets Civils (ACDC)–. Les en-
trades, que es poden adquirir al 
web escenagran.cat i de les quals 
ja se n'han venut més de 500, te-
nen un preu de 18 euros.

Així, doncs, hi participaran 
membres de la Coral Polifònica, el 
Cor Gospel Girls, el Cor Mixt Amics 
de la Unió, la Coral Albada, el Cor 
Femení de Granollers, la Coral Art 
Nou, el Cor Jove Amics de la Unió, 
el Cor Plèiade Scau, el Cor de Cam-
bra de Granollers, el Granollers 
Gospel Choir, el Cor Gospel Rock 
Amics de la Unió, el Cor de Salut, la 
Coral Sonata i el Cor de famílies del 
CEIP Pereanton. A més del cor par-
ticipatiu de més de 100 cantants, el 
concert comptarà amb una vintena 

ció d’Intercanvis Culturals de Cor-
ró d’Avall, per tal que coordinés 
les corals. "A banda de recaptar 
fons, creiem important que no 
es normalitzi la situació i man-
tenir la societat mobilitzada", 
indica Colomo.

Lectura de cartes i vídeos
L’acte estarà presentat per Jaume 
Mateu –conegut com a Tortell Pol-
trona– i alternarà les actuacions 
musicals amb vídeos, lectura de 
cartes dels presos i intervencions 
de familiars membres de l’ACDC. 
De fet, està confirmada la presèn-
cia de familiars dels represaliats, 
com Blanca Bragulat i Isabel Tu-
rull –la dona i la germana de Jordi 
Turull– i Laura Masvidal –la dona 
de Joaquim Forn–, entre d'altres.

El cor participatiu interpretarà 
dues peces de musica religiosa –
Cantique de Jean Racine, de Fauré 
i Ave Verum Corpus, de Mozart–, la 
cançó País petit, de Lluís Llach i la 
tradicional Rossinyol. El dirigiran 
Agustí Vidal, director de la Coral 

tortell poltrona

JAUME MATEU Actuarà de presentador de l'acte, que també inclourà lectures

MÚSICA  ACTE SOLIDARI PER RECAPTAR FONS PER A LA CAIXA DE RESISTÈNCIA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE DRETS CIVILS, EL DIJOUS 14 DE JUNY AL TAG

Cantaires de 12 cors actuaran per la 
llibertat dels presos polítics i exiliats

Dijous 14 de juny, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 18 €

de músics, distribuïts en dos grups 
de flautes liderats per Laia Sape-
ras –els grups Flaustaff i Frullato–, 
el cantautor Josep Tero, el pianista 
Martí Ventura i el duet violoncels 
Pol Faurell i Anna Berruezo.

El concert per la llibertat és una 
proposta que neix de la societat 

civil de Granollers i que compta 
amb el suport d'entitats i partits 
com Òmnium, ANC, CDR, ERC i 
PDeCAT. Concretament, la idea és 
del metge granollerí Joan Colomo, 
amic personal de Quim Forn, qui 
es va posar en contacte amb Do-
lors Isart, presidenta de l’Associa-

Xavier solanas

EL PROJECTE CANTÀNIA APLEGA MÉS DE 4.000 INFANTS A L'ESCENARI

CULTURA

n L’organització del concert per la 
llibertat lamenta la manca de col·la-
boració de l'Ajuntament. "Notem cer-
ta incongruència entre lluir el llaç 
groc a la façana de l'ajuntament 
i, en canvi, no fer cap rebaixa en el 
lloguer del Teatre Auditori", consi-
dera Aleix Agustí, un dels promotors 
del concert. Segons indicava l'orga-
nització, "ens hem trobat portes tan-
cades" a l'Ajuntament, que no només 
cobra el preu del lloguer del TAG per 
al concert, sinó també el de l'assaig, a 
més del 2% de l'empresa que gestiona 
la venda d'entrades a Internet, i el 3% 
de la venda a taquilla. "Si venem totes 
les entrades –que pensem que serà 
així–, la meitat de la recaptació serà 
per pagar tot això", lamenta Agustí.

L'ORGANITZACIÓ 
LAMENTA LA MANCA 
DE SUPORT MUNICIPAL

Polifònica de Granollers i Josep 
Vila, i acompanyarà al piano, Martí 
Ventura. El concert acabarà amb la 
interpretació d’Els Segadors.  M.E.

Dones del Pereanton a la Trobada de Cors
El Teatre Auditori de Bellavista va acollir diumenge la sisena edició de la 
Trobada de Cors a les Franqueses, a la qual van acudir les veus blanques 
dels cors Gospel Girls de Granollers, les Dones del CEIP Pereanton (a la 
fotografia), el Gospel Rock Amics de la Unió i els Petits Cantors Amics 
de la Unió.

toni torrillas

TAMBÉ VA APLEGAR LES GOSPEL GIRLS I ELS PETITS CANTORS

LES PARTÍCULES MÉS 
CANTAIRES, AL TAG

Més de 4.000 alumnes de 32 municipis de la comarca pugen des de divendres, en 
el marc del Cantània, a l'escenari del TAG per interpretar Partícules, un espectacle 
amb música de Lluís Vidal i text de Sergi Belbel. Les funcions continuaran fins al 
proper diumenge. Avui, divendres serà a les 20.30 h, i dissabte i diumenge, a les 
12, a les 17 i a les 20.30 h. 
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La sisena edició del Festival Mu-
sik N Viu Kids arriba dissabte a 
la plaça de l'Església en una tarda 
dedicada als infants plena d'acti-
vitats relacionades amb el món de 
la música. A partir de les 18 h hi 
haurà tallers de percussió, mas-
terclass de dansa africana, jocs ge-
gants i les actuacions de Taka Taka 
Chombo –un grup de la colla dels 
Blancs que fa percussió amb ma-
terial reciclat– i dels combos de 
l'Aula de Música L'Orquestra. A les 
20 h, el grup d'animació La Tresca 
i la Verdesca. Durant tot la tarda 
s'oferirà fruita fresca perquè els 
nens i nenes puguin berenar.

Les activitats infantils del Musik 
N Viu estan organitzades per Es-
plai Guai! de Palou, Esplai d'Assís 
i Esplai L'Estel del Matí, juntament 
amb Aula de Música L'Orquestra i 
Xarxa de Centres Oberts.

'A quant va la mel?'
La Tresca i la Verdesca portaran 
al Musik N Viu Kids l'espectacle A 

El Musik N Viu arrenca amb jocs 
i espectacles per als més menuts

la tresca i la verdesca

MÚSICA  DISSABTE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA REBRÀ LES ACTUACIONS DE TAKA TAKA CHOMBO, L'ORQUESTRA I LA TRESCA I LA VERDESCA

APICULTORS JUGANERS  La companyia presentarà 'A quant va la mel?'

quant va la mel?, que barreja jocs 
i música en directe. Els músics 
Claudi Llobet i Toni i Jordi López 
es converteixen en tres apicultors 
que treballen amb l'objectiu d'ela-
borar la mel més dolça del món. 
Les abelles van de flor en flor i, en-

mig dels ruscs, apareixen alguns 
personatges que expliquen la seva 
història –un dimoni, una formiga 
i els nens de la selva veneçolana 
que tenen por d'un animal fabu-
lós que s'amaga dins el llac. I tot 
plegat, amb uns jocs seleccionats 

Cap a l'Off
LA JORNADA PER ALS MENUTS 
DÓNA PAS AL COMPTE ENRERE
per al cartell adult del Musik N Viu. 
La setmana vinent, la sala Nau B1 
de Roca Umbert acollirà la cinquena 
nit Off que organitza l'ASGRAM per 
donar a conèixer nous talents de la 
comarca. Enguany comptarà amb 
actuacions de heavy metal de la mà 
del grup We Exist Even Dead com a 
cap de cartell i la banda de  
metalcore Against The Inspiration.

El moment culminant del festival 
arribarà del 28 de juny a l'1 de 
juliol, amb tres nits i un migdia de 
concerts gratuïts al Parc Firal i, per 
primer vegada, també al Parc Torràs 
Villà.

per la seva vinculació directa amb 
la tradició, ja sigui per l'estructura 
de les cançons com per a l'ús de 
determinats elements. i

Taller familiar 
del moviment amb 
Cristina Martí

La música i la poesia 
de Raúl Parra i 
Daniel Felices, nova 
proposta del Dnit

El Centre d'Arts en Moviment de 
Roca Umbert ha programat per 
diumenge (10 h) un taller familiar 
amb Cristina Martí en què es treba-
llarà el moviment, la creativitat i el 
respecte per mitjà de jocs i cançons 
tradicionals, així com improvisaci-
ons guiades. El taller s'adreça a in-
fants d'1 a 3 anys amb adults.

Dissabte (21 h) el cicle Dnit al Gra 
continuarà amb un espectacle de 
fusió entre la música i la poesia 
ideat pel músic Daniel Felices 
(D'Callaos) i el rapsoda Raúl Parra. 
Ambdós uneixen les seves trajec-
tòries professionals per presentar 
Un mar de ojos, un espectacle de 
compromís social, d'amor, desa-
mor, bellesa i paisatges llunyans.

POESIA

DANSA
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CORRÓ CELEBRA 
EL CORPUS AMB 
CATIFES DE FLORS

Des de quarts de 7 del matí, una trentena de veïns de Corró d'Amunt van elaborar 
diverses catifes de flors, amb motiu del Corpus, a l'entorn de l'església. Un cop 
enllestits els dissenys, al migdia eren beneïts. També Corró d'Avall celebrarà diu-
menge una nova edició de Corpus de la mà de l'Agrupació Santa Eulàlia -que fa 
més de 20 anys que confecciona catifes de flors–, que enguany va guarnir l'avin-
guda de Santa Eulàlia amb cinc catifes.

Estopiñan exposa la sèrie 
'Disclosed Memory' a Oviedo
GRANOLLERS. L’artista granollerí 
Lluís Estopiñan exposa a partir 
d'avui, dijous, a la galeria Lucía 
Dueñas d'Oviedo (Astúries), jun-
tament amb Rafa Fernández i 
Carlos Pérez Siquier –premi na-
cional de fotografia–. A la mostra, 
que porta el títol Fotografia 01. 
Lo capital es la mirada, el crea-
dor vallesà exposa 15 peces de 
la sèrie Disclosed Memory –que 
també es va poder veure al Museu 

de Granollers i a Barcelona, on la 
directora de la galeria asturiana, 
Natalia Alonso, va veure el treball 
d'Estopiñán–.

L'exposició es podrà veure fins 
al 28 de juliol i se n'ha editat un 
catàleg amb les peces exposades i 
textos d'Alonso, qui recorda com 
Estopiñan aborda la recuperació 
del passat i la seva recreació en el 
present per mitjà  de treballs de 
negatius antics, caixes desmonta-

GRANOLLERS. Encara amb el bon 
regust del concert de l'Escolania 
de Montserrat amb motiu del 10è 
aniversari del l'orgue Josep M. 
Ruera, l'església de Sant Esteve 
continua amb la desena tempora-
da del cicle La música del cel, amb 
l'actuació diumenge del cor Aixa, 
amb un repertori de música sacra 
contemporània.

El Cor l'Aixa es va fundar el 1990 
amb cantaires procedents d'altres 
formacions amb l'objectiu d'oferir 
versions de música coral de la 
màxima qualitat possible Des 
del desembre de 2012 està diri-
git per Pau Jorquera i Bordonau, 
amb la llicenciatura de Direcció 
de Cor de l'ESMUC i diplomat en 
magisteri musical per la UAB. De 
fet, Jorquera va ser reconegut el 
2012 com al millor director en 
el concurs de cors de Malgrat de 

Mar, i actualment és el sots direc-
tor precisament de l'Escolania de 
Montserrat.

De Miserachs a Vivancos
En aquesta ocasió el Cor l'Aixa in-
terpretarà el Sacr@Cat, un progra-
ma que conté només música sacra 
de compositors catalans vius, amb 
l’excepció del mestre belga Johann 
Duijck, qui des de l'ESMUC ha for-
mat algunes darreres generaci-
ons de directors corals catalans. 
Acompanyats a l'orgue per Vicenç 
Prunés, el Cor l'Aixa ha inclòs al 
repertori, doncs, compositors com 
Valentí Miserachs, Poire Vallvé, 
Josep Ollé, Pol Requesens, Bernat 
Vivancos i Raimon Romaní. i M.E.

El Cor l'Aixa 
farà un repertori 
contemporani

toni torrillas

arXiU

MÚSICA  10a TEMPORADA DE L'ORGUE JOSEP M. RUERA TRADICIÓ  ELS DISSENYS VAN ELABORAR-SE DAVANT L'ESGLÉSIA DE SANT MAMET

ART  EL CREADOR GRANOLLERÍ COMPARTEIX MOSTRA AMB EL FOTÒGRAF CARLOS PÉREZ SIQUIER

LLUÍS ESTOPIÑAN

El Cor de Cambra d'Amics 
de la Unió cantarà a Llerona
En el marc del cicle musical En-
cicla't que organitza l'Associació 
d'Intercanvis Socials i Culturals de 
les Franqueses, el Cor de Cambra 
d'Amics de la Unió de Granollers 
actuarà dissabte (19 h) a l'esglé-
sia de Santa Maria de Llerona 
amb New Lights, un programa de 
música sacra coral amb obres des 
del segle XVI a l'actualitat. Així, el 
Cor de Cambra de Granollers do-
narà veu a compositors clàssics 

com John Taverner (s.XVI), Vivaldi 
(s.XVII-XVIII) o Mozart (s.XVIII), 
d’altres del segle XIX i XX com Fèlix 
Mendelssohn, Francis Poulenc, 
Gabriel Fauré o Maurice Duru-
flé i d’altres de contemporanis, 
com Morten Lauridsen, Ola Gjeilo 
o Josep Vila Casañas. Aquest re-
pertori s'estrenarà el dia abans al 
Monestir de Sant Cugat (el Vallès 
Occidental) i també es podrà sentir 
diumenge (19 h) a la Tarafa. 

Dg 10 de juny, 18 h
Església de Sant Esteve

des de medicaments i el blau de la 
cianotipia. i M.E.
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LITERATURA  EL CICLE CONTINUA DIVENDRES AMB L'ACTUACIÓ D'ALÍCIA MOLINA I ÒSCAR IGUAL

Lletra Estesa proposa esbrinar 
què diuen les 'Cartes robades'
GRANOLLERS. El cicle Lletra Es-
tesa, al terrat de la biblioteca de 
Can Pedrals, continua divendres 
(20 h) amb la proposta d'Alícia 
Molina (veu) i Òscar Igual (piano), 
Cartes robades, que combina con-
tes i música. Les cartes expliquen 
històries des de la distància de qui 
les escriu i les rep. Imagineu-vos 
que algú n’escriu una per a algú 
altre i que, per alguna raó, no ar-
riba a la seva destinació... On van 
a parar les cartes que no arriben? 
I què passa amb les històries que 
queden silenciades per sempre? 
En aquesta sessió, en què parau-
la i música s’ajunten per contar, 
cantar i desvetllar el silenci de les 
cartes, el públic potser trobarà la 
carta que voldria haver rebut.

Maria Mercè Marçal
La darrera trobada del cicle serà el 
15 de juny i comptarà amb Àngels 
Bassas (veu) i Anna Comellas (vio-
loncel), els quals retran un home-
natge a Maria Mercè Marçal, en el 
20è aniversari de la seva mort).  

Xavier solanas

Els dies 29 i 30 de juny la Biblio-
teca de Roca Umbert serà de nou 
l’escenari de les Jornades de La-
boratoris de Lectura, una inicia-
tiva que se celebrà cada dos anys 
i que arriba a la cinquena edició. 
Les jornades són un punt de tro-
bada de professionals del món 
de les biblioteques que s’adrecen 
a bibliotecaris, educadors i dina-
mitzadors culturals especialistes 
en literatura infantil i juvenil i 
que tenen com a principal objec-
tiu donar a conèixer la feina dels 
laboratoris de lectura d’arreu del 
país com a font de recursos i bo-
nes pràctiques per promoure la 
lectura entre els infants.

Aquesta edició durà per títol Ha-
bitar la imatge. El relat fotogràfic en 
la literatura per a infants. I és que, 
malgrat el fort impacte que la foto-
grafia té en l'entorn actual, continua 
sent poc habitual la seva presència 
dins de la literatura per a infants i 
joves. Així, a través de tallers, con-
ferències i debats, les jornades vo-

PUNT DE TROBADA DE PROFESSIONALS DE LES BIBLIOTEQUES

Roca Umbert acollirà el 29 
i 30 de juny les Jornades 
de Laboratoris de Lectura

len donar veu als professionals que 
millor coneixen les seves capacitats 
expressives, narratives i artístiques.

Les Jornades de Laboratoris de 
Lectura estan organitzades per 
l’Ajuntament de Granollers, Biblio-
teques de Granollers, la Diputació 
de Barcelona i Roca Umbert, amb 
la col·laboració d'Abacus.  

11 anys
La Biblioteca Roca Umbert compta, 
des de fa 11 anys, amb el seu propi 
laboratori de lectura, una activitat 
mensual per a les famílies amb 
infants que es planteja com un 
espai per experimentar amb la 
lectura des del punt de vista 
sensorial, artisticocreatiu, lúdic i 
reflexiu. L’objectiu és crear un 
moment especial al voltant dels 
llibres, amb un lligam vivencial que 
perduri en la memòria dels infants.

Homenatge a Pedrolo al terrat
Divendres Xavier Hidalgo posava veu als textos de Manuel de Pedrolo, 
endinsat a la filosofia existencialista com a mitjà de coneixement i trans-
formació de la realitat. Acompanyat al piano per Jordi Castellà, a Univers 
poètic Hidalgo fa un homenatge a l'escriptor amb una selecció poètica 
sobre la mort, la llibertat i el sexe. Castellà hi aporta la música de Mompou 
i Edith Piaf, per als quals Pedrolo tenia debilitat. Aquesta proposta servia 
per obrir la segona edició del cicle Lletra Estesa al terrat de Can Pedrals.
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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 7 al diumenge 10 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

22º 16º 26º 16º 28º 16º 27º 16º

GRANOLLERS. La Colla dels Blancs 
ha començat a preparar-se per a 
la festa major de Blancs i Blaus de 
finals d'agost. Així, dissabte orga-
nitzava una festa a la plaça de la 
Corona amb l'objectiu de donar 
a conèixer els grups infantils i 
atraure més nens i nenes a la fes-
ta i a la colla. Així, a la plaça de la 
Corona s'hi van fer tallers de ma-
quillatge i de malabars, així com 
s'hi van portar els gegantons de la 
colla, el Tirant i la Paula.

La colla programa activitatss per 
a totes les edats, amb capgrossos, 
gegants i gegantons, dracs de foc i 
d’aigua, malabars de foc, concerts, 
jocs, gralles i timbals, concursos.  

Xavier solanas

TRADICIÓ  LA PLAÇA DE LA CORONA VA ACOLLIR DISSABTE LA FESTA BLANCA PER A INFANTS

Els Blancs escalfen motors

MALABARS  Activitats per als més petits a la plaça de la Corona

El Miramecres 
arrenca el cicle de 
concerts a la fresca
El Mirallet iniciava dimecres amb 
els vallesans Pinkponi el cicle Mi-
ramecres d'enguany, que oferirà 
música en directe a la fresca fins 
al setembre. La propera actuació 
serà el promer dimecres, 13 de 
juny, amb la banda de jazz i fla-
menc Vestigium, que compta amb 
Ignasi Cussó a la guitarra, Isaac 
Coll al baix, Àlex Ventura a la pers-
cussió i Susana Subirana al ball i 
palmes. 

Pel cicle Miramecres també hi 
passaran Zzilo, 1110, Retina, The 
Whisky Preachers, Lausana, Pura 
Madera, Finikitos –per festa ma-
jor– i Any Zero.

GRANOLLERS. Avui, dijous (19.30 
h), la llibreria La Gralla acollirà la 
festa literària del 13è Premi Pepi 
Pegès, organitzat per Oncovallès. 
L'acte, conduït per Francesc Pa-
gès, inclourà el llirament dels dos 

premis del certamen literari, un 
de 800 euros i un altre de 300. La 
Fundació Oncovallès convoca els 
premis Pepi Pagès sobre la temà-
tica de conviure amb el càncer i, 
cada dos anys, edita un llibre que 

Festa literària del 13è premi 
Pepi Pagès a La Gralla

recull tant les obres guanyadores 
com també una selecció d'obres 
finalistes que destaquen pel seu 
contingut social, cultural i humà.

A l'acte d'aquest dijous hi se-
ran presents Teresa Riera, filla de 
Pepi Pagès; la regidora de Salut i 
Serveis Socials, M. del Mar Sán- 
chez, i la regidora de Cultura, Mi-
reia López, així com els membres 
del jurat.  M.E. 

Llerona homenatja la seva gent gran
El Casal Parroquial de Sant Maria de Llerona va celebrar diumenge el 55è 
homenatge a la gent gran, en què van participar una setantena de perso-
nes, tant a la missa com al posterior dinar al casal.

toni torrillas
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Visites a la Tèrmica
En el marc de l'Any Europeu del Patrimoni  
diumenge (12 i 18 h) es faran dues visites  
comentades a la Tèrmica i al conjunt de la fàbrica 
Roca Umbert per conèixer l'antiga tèxtil i 
també l'activitat actual de la Fàbrica de les Arts.

L'Ametlla celebrarà aquest dissabte la primera edició del Foodtruck Market 
Festival, una trobada de menjar, moda, art i música a la plaça de l'Ajuntament. Es 
tracta d’una jornada lúdica amb parades de moda i disseny, artesania, concerts, 
tallers i activitats infantils en el marc de la primera trobada de foodtrucks de 
l'Ametlla, que també comptarà amb una reunió de campers. El mercat obrirà 
portes a les 10 h i  les activitat començaran a les 11 h amb una batucada de 
l'Escola de Música de l'Ametlla. Mitja hora més tard es podrà participar al taller 
Circ a les Golfes. A les 13 h Ball a la carta oferirà una classe de Lindy Hop i, tot 
seguit, hi haurà una ballada amb Men in swing. Ja a la tarda, hi haurà l'espectacle 
de circ Tot sol i núvol (17 h) i tastos de begudes fermentades i de cerveses (19 h), 
així com una sessió de Dj Suli. El festival es clourà amb les actuacions de Born & 
Raised Band (22 h) i la República Rumbera (23.30 h). 

L'Ametlla organitza el primer 
Foodtruck Market Festival

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES

de l'horitzó, de Jaume Mestres.
Fins al 22 de juny
La Tèrmica. Roca Umbert
Exposició Indústries en temps 
de guerra 1936-1939. 
Dissabte, de 18 a 20 h i diumenge, 
d'11 a 13 h. Fins al 21 d'octubre
Espai d'Arts. Roca Umbert
Cibercràcia, d'Ignasi Prat
Fins al 10 de juny
Museu de Ciències Naturals
Descobreix els ratpenats. 
Fins al 8 de juliol 
Museu de Granollers 
Utopies persistents. Fins a l’octubre

DIJOUS, 7
17.30 h Escola Bellavista-Joan Camps
Juguem amb pintura casolana
DIVENDRES, 8
18.30 h Centre Cultural de Bellavista
11a Romeria del Rocío
DISSABTE, 9
14 h Centre Cultural de Bellavista
11a Romeria del Rocío
19 h Església Santa Maria de Llerona
Cicle Encicla't. New Lights, concert 
del Cor de Cambra de Granollers
DIUMENGE, 10
7.30 h Can Ganduxer
Sortida de natura. Vall de Furiosos
8 h Antigues Escoles de Corró d'Amunt
Caminant per Corró
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
12 h Parròquia de Santa Eulàlia 
de Corró d'Avall
Visita pastoral del bisbe de Terrassa
14 h Can Ribas
Romeria del Rocío. Botifarrada
DIMARTS, 12
17.30 h Espai Nadó
Biodansa en família
DIJOUS, 14
17.15 h Casal cultural de Corró d'Avall 
Festa final de curs dels Sardanistes 
Franquesins

ajUntament

DIJOUS, 7
11 h Escola Municipal del Treball
Reptes i oportunitats per a l'estalvi 
energètic a les escoles de Granollers
16.30 h Can Jonch
Formació. Escolta activa en l'acció 
voluntària
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de 
correspondència. Descobreix què 
passava a Granollers els anys 30
18 h Carrer Anselm Clavé
Exposició interactiva commemorativa 
de 20 anys fent Ral·li Fotogràfic
19 h Avinguda Europa, 21
Jornada El cotxe elèctric, una alternativa
20 h Centre Cultural
Projecció del documental EnFemme, 
amb motiu del Dia per l'alliberament 
de LGTB 
20.30 h Teatre Auditori
Espectacle Partícules amb més 
de 4.000 alumnes de la comarca
DIVENDRES, 8
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira del Disc. Tot el dia
17 h Parc Firal
Bici-escola de Primavera
17.30 h Museu de Granollers
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Espai Tranquil de Barbany
La vida és una actitud, a càrrec 
de Teresa Costa Estrada
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. Le sens de la fête
19 h Centre cívic Can Gili
Viu la Primavera. Classe de ioga 
i mantres
19.30 h Centre cívic Nord
Il·luminat: trobada mensual social 
i fotogràfica
20 h Biblioteca Can Pedrals
Lletra estesa. El senyal de la pèrdua
20.30 h Teatre Auditori
Espectacle Partícules

210 h Gra. Equipament juvenil
Dnit: Un mar de ojos
DISSABTE, 9
10 h Del Rec al Roc
Botigues al carrer
10.30 h C. Anselm Clavé i pl. Perpinyà
Activitats Granollers també és motor
10.30 h Plaça de la Porxada
La Llotja del Disseny. Summer Design
12 h Teatre Auditori
Espectacle Partícules 
16 h Centre cívic Palou
Vacances amb el gos
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
18.30 h Teatre Auditori
Assaig al carrer dels Xics
20.30 h Teatre Auditori
Espectacle Partícules 
20.30 h Museu de Ciències Naturals
Observació del cel nocturn davant 
l'església de Santa Coloma de Marata
23 h Casino
Festa de salsa
DIUMENGE, 10
10 h Plaça Jaume I
Sisena Pedalada popular amb bicicleta
10 h Centre cívic Palou
Xerrada sobre com actuar amb el teu 
gos davant dels petards
10 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
10 h Roca Umbert
Taller familiar. Moviment i joc
10 h Plaça de Can Mònic
Festa Protectora d'Animals
11 h Museu de Ciències Naturals
Diumenges de Ciència. 
Taller famililar Vida microscòpica
11 h L'Adoberia
TAller de dibuix per a famílies
12, 17 i 20.30 h Teatre Auditori
Música. Partícules
18 h Parròquia de Sant Esteve
Concert de música sacra amb el Cor 
d'Aixa i Vicenç Prunés a l'orgue
18 h Casino

AGENDA

Museu de Ciències Naturals
Elements4life.  
Fins a l'1 de juliol
Museu de Granollers 
TABÚ. Projecte Art i Escola
Fins al 10 de juny
Alliance Française
Exposició Incert, 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

Ball social amb Choffers
19 h Centre Cultural
Cineclub. Le sens de la fête
DILLUNS, 11
17.30 h Can Jonch
Les tertúlies de l'Arxiu: Tot parlant 
del mestre Ruera
19 h La Gralla
T'atreveixes a parlar de salut mental?, 
xerrada amb Glòria Serra
DIMARTS, 12
18.30 h Museu de Granollers
Conferència Tots contra Galileo.
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