
   ANY IV   Núm. 183  17 gener 2019

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

somlesfranqueses.cat

ENTITATS
L'ASSOCIACIÓ MIRALL, DEDICADA A
PROMOURE EL FEMINISME D'ACCIÓ SOCIAL, 
ES PRESENTA DISSABTE AMB UN VERMUT  11

ESPORTS
EL CF LES FRANQUESES ACUSA L'AJUNTAMENT 
D'AFAVORIR EL BELLAVISTA MILAN EN
SUBVENCIONS I HORARIS D'ENTRENAMENTS   24

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL CONSISTORI IMPULSA UN PROGRAMA D'ACTES QUE ARRENCA EL DIA 24 AMB LA INAUGURACIÓ D'UN MONÒLIT EN RECORD A LES VÍCTIMES  12

Arrenca la commemoració del
80è aniversari del bombardeig

VAMBES AL PARC

xavier solanas

El Cros Escolar i Popular aplega
uns 350 corredors a la Verneda  22

MOBILITAT
Projecte de pas de vianants 
amb semàfors per unir
Bellavista amb el Ramassar  6
La carretera de Cardedeu fa
de barrera entre les dues zones

ELECCIONS 26-M

Martha
Edel
és elegida 
cap de 
llista del PP

Contigo Somos 
Democracia presentarà 
candidatura amb Marga 
Pacheco al capdavant  10

El PSC
presenta les 
persones que integraran 
la candidatura socialista



dj, 17 gener 20192



dj, 17 gener 2019 3

EN PORTADA

GRANOLLERS. La Policia Local de 
Granollers incorporarà, a partir del 
febrer, dos agents més a la policia 
de barri. D’aquesta manera ja se-
ran sis els agents locals destinats a 
aquestes funcions, que passen per 
“dedicar més temps a les coses, 
parlar amb la gent amb més de-
teniment, poder-se centrar més 
en els conflictes des d’un punt 
intermedi entre la feina estricta-
ment policial i la mediació, amb 
la finalitat que el conjunt de la 
societat funcioni una mica mi-
llor”, explica el cap de la Policia Lo-
cal, Lluís Colomer. Es tracta d’una 
figura activa a la ciutat des del fe-
brer del 2017, quan la Regidoria de 
Seguretat va impulsar el projecte 

x.l.

Noves patrulles
de barri amb el 
suport d'un gos
La Policia Local reforça aquestes
unitats especialitzades per donar
més qualitat al servei policial de la ciutat 

amb l’objectiu d’aproximar més la 
policia al teixit social de la ciutat. 
Aquesta figura substitueix el que 
fins ara es coneixia com a policies 
de proximitat i dóna als agents un 
plus de qualitat per resoldre els 
problemes que sorgeixin a cada 
barri. “Fan un treball de més 
profunditat, de parlar detingu-
dament amb veïns, comerciants 
i entitats per conèixer més de 
prop els problemes que es plan-
tegin i tenir més capacitat de res-
posta”, explica Colomer. “Són uni-
tats especialitzades que donen 
un nivell de qualitat policial al 
municipi”, diu el cap de la policia.

El projecte va arrencar ara fa 
dos anys amb dos policies de bar-
ri, i el novembre passat van incor-
porar-se dos agents nous. Ara, la 
Policia Local torna a incrementar 
el grup amb dos agents més, de 
manera que ja serà possible trobar 
una patrulla de barri qualsevol dia 
de la setmana en horari de matí o 
tarda, especialment als barris de 
Sant Miquel, Congost, Ponent, Can 
Mònic, Can Bassa, Can Gili i Primer 
de Maig. “Són patrulles que van a 
peu pels barris, tot i que es po-
den desplaçar a qualsevol altre 
lloc si hi ha un motiu per fer-ho”.

Tot i que el projecte està als ini-
cis i no es pot dir que estigui del tot 
consolidat, la valoració que en fa la 
Policia Local és molt bona, malgrat 
que “la seva implantació reque-
reix mitjans, personal i temps, 
de manera que cal suport eco-
nòmic i equipament perquè el 
projecte tiri endavant i continuï 
ampliant-se”, diu Colomer.  

Patrulla canina
També des d’aquest febrer, el grup 
de policies de barri comptarà amb 
el suport del Bosco, un gos que 
reforçarà la tasca policial especi-
alment en la detecció de substàn-
cies estupefaents. L’animal, de tres 
anys, és propietat del Jaume, un 
dels agents que s’encarregarà de 
les tasques de barri, qui va pro-
posar d’incorporar el gos com a 

suport a la tasca policial. Es trac-
ta d’un pastor belga malinois, una 
raça amb una aptitud innata com 
a guardià, de defensa i de servei, i 
molt adequada per a la vigilància, 
ja que els gossos solen estar sem-
pre actius i alerta. “Vaig oferir el 
meu gos al cos perquè estic se-
gur que serà un instrument molt 
bo per a la policia”, diu el Jaume. 

Des de ben petit va començar 
una obediència, té molta capacitat 
de treball i ara, a més, està seguint 
un entrenament específic per a la 
detecció de drogues. “Pot arribar 
a detectar fins a set substàncies 
diferents, a més de cartutxos, 
que immediatament podem re- 
lacionar-se amb la tinença d’ar-
mes”. “Aquesta capacitat serà 
molt útil a l’hora de fer con-
trols policials”, apunta l’agent, 
qui alhora també assegura que “el 
gos serà una manera de relaci-
onar-se i agafar més confiança 
amb el veïns”. El Bosco patrullarà 
sempre amb el Jaume, perquè ell és 
el seu guia i propietari, l’agent que 
sap interpretar l’animal. “Hem de 
dosificar la seva feina; fer una 
recerca de substàncies és molt 
esgotador per al gos, de manera 
que tampoc pot estar patrullant 
tot el dia”, explica.

Consum de drogues
Entre Mossos d’Esquadra i Poli-
cia Local es fan cada any més d’un 
centenar de denúncies per tinença 
o consum de substàncies il·legals a 
l’espai públic de Granollers, i des 
de la Policia Local confien que a 
partir del moment en què el gos 
comenci a patrullar es notarà un 
canvi important en la troballa de 
petites substàncies que als agents 
els costa de detectar. “La tinença 
o consum de drogues a l’espai 
públic és infracció, i la gent que 
té aquest hàbit ha de saber que 
a partir d’ara serà més fàcil en-
xampar-los”, diu Colomer. Actual-
ment, la multa per consumir o dis-
posar de drogues a l’espai públic 
és de 600 euros. i x.lloreda

SUPORT  El Bosco, capaç de detectar fins a set tipus de substàncies i cartutxos, patrullarà a partir del febrer
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Tret d'inici a una campanya per 
connectar la comarca en bici

MAPA  Proposta de traçat de l'Eurovelo 8 pel Vallès Oriental

Granollers Pedala, entre altres en-
titats de la comarca, van iniciar di-
lluns la campanya Eurovelo 8 pel 
Vallès Oriental, que reclama que 
aquesta ruta de cicloturisme euro-
pea, entre Atenes i Cadis, passi per 
la comarca. Eurovelo, promoguda 
per la European Cyclists Federati-
on amb el suport de les institucions 
europees, té rutes que ja funcio-
nen amb gran èxit des de fa anys. 
Aquest fet ha portat a ampliar la 
xarxa d’itineraris incorporant entre 
les rutes previstes l’Eurovelo 8, que 
ha de permetre recórrer la riba del 
mediterrani passant per Catalunya. 

En el seu pas pel país, la ruta 
Eurovelo 8 encara no té el traçat 
definitiu, i entre l’Empordà i Bar-
celona hi ha dos possibles traçats 
en estudi, un dels quals podria 
passar pel Vallès Oriental, fet que 
suposaria una oportunitat per al 
desenvolupament del cicloturis-

El Punt G va rebre 
l'any passat més 
de 3.000 consultes
L'estiu de 2017 es posava en marxa 
el Punt G, el dispositiu municipal 
d'atenció, prevenció i reducció de 
riscos relacionats amb el consum 
d'alcohol i drogues, de promoció 
d'una sexualitat respectuosa, lliure 
i protegida, i d'atenció a les agres-
sions masclistes i altres violències. 
Després d'uns primers passos en el 
marc de la festa major i el festival 
Musik n Viu, el Punt G ha estat pre-
sent en activitats festives i amb jo-
ves durant l'any 2018. Així, durant 
les nits de barraques de l'Ascensió, 
i dels concerts de Musik n Viu i de 
festa major, més de 3.000 perso-
nes, sobretot noies de 18 a 25 anys, 
van passar pel dispositiu per fer-hi 
alguna consulta o a buscar infor-
mació, majoritàriament entre la 1 
i 2.30 h. Es van fer 22 atencions, 
9 de les quals estaven vinculades 
amb el consum, sobretot, d'alcohol 
i, en molta menys mesura, de dro-
gues. Més de la meitat eren nois 
i la majoria, menors de 25 anys. 
Les 13 atencions restants estaven 
vinculades a violència masclista 
envers, majoritàriament, noies que 
van patir alguna agressió. El Punt 
G també ha registrat casos d'agres-
sió per orientació i identitat sexual. 
El projecte del Punt G compta amb 
la participació i implicació d'enti-
tats com Jovent Ignorat, Asgram, 
Ausa, Diables, Xics, Blancs i Blaus, 
i treballa en xarxa en clau de trans-
versalitat, perspectiva de gènere i 
coresponsabilitat. i

MOBILITAT  GRANOLLERS PEDALA VOL QUE LA RUTA EUROVELO 8 PASSI PEL VALLÈS ORIENTAL EDUCACIÓ

eurovelo

Dia europeu de la mediacióInscripcions als cursos i tallers del Gra
En el marc del Dia europeu de la mediació, 
les Franqueses oferirà dilluns (19.30 h), a 
Bellavista Activa, una formació adreçada 
a les comunitats veïnals sobre L'entitat 
bancària, el nou propietari i la comunitat.

El Gra ha obert les inscripcions als nous cursos i tallers de l’equipament. 
Les propostes, de caràcter formatiu –programa Forma't– i lúdic –Recrea't–, 
i destinades a joves d’entre 16 i 35 anys, es realitzaran entre febrer i juny. 
Les inscripcions es poden fer a través de www.inscripcions.grajove.cat
o bé de manera presencial a l'Oficina Jove, de dimarts a divendres.

SOCIETAT

me a la comarca, que motivaria el 
desenvolupament d’infraestruc-
tures i serveis relacionats, i l’arti-
culació d’una xarxa de connexions 
pedalables entre municipis. Entre 
d'altres, es planteja adequar els 
trams de traçat ja existents a l'eix 

fluvial del Congost, així com plani-
ficar infraestructures a Granollers 
i les Franqueses. La plataforma 
proposa establir una taula de tre-
ball amb els municipis implicats i 
el lideratge del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental. i

El carrer Torras  
i Bages es tallarà 
al trànsit entre 
Ponent i Joan Prim
GRANOLLERS. El proper cap de 
setmana, 19 i 20 de gener, es ta-
llarà al trànsit el carrer Torras i 
Bages, entre els carrers Ponent i 
Joan Prim. El tall de circulació es 
deu a les obres de renovació del 
clavegueram que s'estan duent a 
terme al carrer del Sol. Aquesta 
claveguera es trobava en molt mal 
estat i ja havia causat problemes 
d'embussos importants en alguns 
veïns, sobretot la tardor passada. 
Aquesta obra, finalment, es farà 
en dues fases per tal de reduir 
l'afectació entre el veïnat. 

Dues fases
En la primera fase, compresa en-
tre els carrers Torras i Bages i els 
números 22-27 del carrer del Sol, 
la circulació quedarà totalment 
restringida en aquest tram de 
carrer. Es preveu que l'afectació 
tingui una durada aproximada de 
tres setmanes, durant les quals 
tampoc no es podrà accedir als 
guals. El veïns de la resta del car-
rer podran accedir-hi des del car-
rer Unió i utilitzar el carrer del Sol 
en doble sentit.

La durada prevista de l'obra, 
que va començar dilluns, és d'unes 
vuit setmanes. La inversió és de 
97.223,81 euros, IVA inclòs, i els 
treballs han estat adjudicats per 
part del Consorci Besòs-Tordera a 
Aquambiente, SAU. i 

OBRES

GRANOLLERS. El govern de Gra-
nollers ha aprovat inicialment el 
projecte executiu de la instal·lació 
de rampes mecàniques al carrer 
Carles Riba, a la Font Verda, en-
tre els carrers Lluís Viver i Vene-

çuela. La iniciativa vol facilitar els 
desplaçaments a peu en aquesta 
zona, on hi ha situats equipaments 
com la comissaria dels Mossos, el 
Centre Vallès, l'Arxiu Comarcal i 
el Tanatori, entre d'altres. El pro-

Aprovat el projecte per a la 
rampa mecànica a Carles Riba

jecte preveu cinc trams de rampes 
de pujada amb il·luminació pròpia 
amb leds, baranes i un sistema de 
càmeres de seguretat. Ara el docu-
ment se sotmetrà un mes a expo-
sisió pública i, si no hi ha al·lega-
cions, s'aprovarà definitivament, 
la qual cosa permetrà l'inici de les 
obres, que ja estan adjudicades en 
el paquet de projecte, execució i 
manteniment de rampes.   

Estació
Palautordera

Cardedeu

Granollers

Llinars del Vallès
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precIsamos pIsos y casas  eN alquIler y veNTa

GRANOLLERS. C. Valencia. Sup 70 m2 3 
hab. Comedor, cocina, 2 baños.  Calefac 
gas. A.A. Parquet. Parking incluido. P. 750 
€/mes (Ref 969)

GRANOLLERS. C. Inginier. Centro. Sup 
bajos 25 m2, sótano 90 m2. P. 60.000 € 
(Ref 397)
GRANOLLERS. Rosselló. Sup. 207m2 + 
121m2 altillo. Acceso independiente a al-
tillo. Fachada 10 m . Cristaleras. Puertas 
metálicas. P. 180.000 € (Ref.292)
GRANOLLERS. Crtra Masnou. Sup 382 m2. 
Bajos 192 m2. P 160.000 € (Ref 395)
GRANOLLERS. Julià Centelles. Sup. 311 m2. 
Fachada 10 m. Muy luminoso. Luz y agua.. 
P. 290.000€  Alquiler 1.000 €(Ref.385)

GRANOLLERS. Josep Mª de Sagarra. 
Sup. 100 m2. Esquinero fachadas 21 
m. Instalaciones bar. Mesas y sillas de  
madera maciza. Chim. de obra. Aseos 
y trastero. Rejas en puertas y venta-
nas. A.A. P.V. 140.000 € (Ref.396)

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

PISO EN ALQUILER

LOCALES EN ALQUILER

PARQUINGS VENTA/ALQUILER

LOCALES EN VENTA

GRANOLLERS.  Pizarro. Sup. 62 m2. Cerca 
Estación. tren. 2 despachos. Aseo. Per-
sianas eléc. Cristaleras. Luz y agua. P. 
120.000 € 19,9 M ptas (Ref.370)
GRANOLLERS. Vidal i Jumbert Sup. 75 m2. 
Fachada 8 m. Suelos gres, Cristaleras, 
puertas eléctricas,  Carp. alum. Aseo. A.A. 
P 160.000 €  (Ref. 318) 
GRANOLLERS.  Prat de la Riba.  Sup. 250 
m2.  Fachada 10,6 m. Suelos, cristale-
ras, aseo, alarma.  Venta y alquiler op. 
(Ref.352)

GRANOLLERS. Sant Roc. Centro. Sup 
47+33 m2. Agua, Luz. P. 4.500€ (Ref.993)
GRANOLLERS. Centro. C. Santa Anna. Su-
prf 80 m2. Instalac. Cristaleras, ilumn, A. 
Acond., P. 3.500 €/mes (Ref 985)

GRANOLLERS. Roger de Flor. Sup. 45 m2. 
Cristalera. Parquet. Aseo. Hay 3 divisio-
nes. Luz y agua. P. 590 €/mes (Ref.991)
GRANOLLERS. C. Balmes. Con instalac, 
cristaleras etc.  Sup 150 m2.  P 860 €/mes. 
(Ref 986)
GRANOLLERS. Perpinyà. Sup. 292 m2. 
Casa/local céntrico. Bajos 117+250 m2 
jardín, 4 hab y baño. planta superior 117 
m2 4 hab, baño y terraza Altillo. Patio. 
Ideal restaurante con jardín de 250 m2. P. 
5.000 € (Ref.924) 
GRANOLLERS. Balmes. Sup. 150 m2. Pav 
gres. A.A. Aseo. Cristaleras. Persianas. 
Luz y agua. P. 860 €/mes (Ref.986)
GRANOLLERS. Girona. Sup. 73 m2. Pav 
gres. Cristal. Persianas. Luz y agua. P. 
1.000 €/mes (Ref.984)
GRANOLLERS. Roger de Flor. Sup. 150 m2. 
A dos calles. Fachada 5,25 m. Cristaleras 

y persianas. A.A. Luz y agua. P. 1.000 €/
mes (Ref.983)
GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 51 
m2. Peluquería equip. Cristaleras. Persia-
nas.  P. 500 €/mes (Ref.941) 
GRANOLLERS. Manuel Cornella. Sup 170 
m2. Chafl an. 22 m. fachada. Pav Gres.  P. 
A. 550€/mes.  Venta 138.000 € (Ref 909)
GRANOLLERS. Pº Muntanya. Sup. 269 m2a 
1.614 €/mes y altillo 432 m2 a 864 €/mes. 
Zona comercial. 2 niveles. 269 m2. 2º nivel 
432 m2. Fachada 9 m. Altura entre 4,10 y 
4,60 m. P. 2.480 €/mes (Ref.810)
GRANOLLERS. Voluntaris. Sup. 200 m2 + 
250 m2 patio. 2 escaparates. A dos calles. 
Ofi cina 20 m2. Almacén 70 m2. A.A. Luz y 
agua. 2 pk opci. P.  900 €/mes (Ref.797)
GRANOLLERS. Conca Besos. Caprabo 
Sup. 750 m2. Local-almacén. Puerta ca-
miones. Aparcamiento. Luz y agua. Buena 

GRANOLLERS. Ausies March. Para coche 
mediano. Buen acceso. No hay pilares. 
4,20x 2,20 m. P. 8.000 € (Ref.165)
GRANOLLERS.  C. Lliri-Sant Esteve. Al-
quiler. 4,65 x2,20 m. P. 12.000 € (Ref 120)
GRANOLLERS. Princesa. bajo patio cole-
gio. 5,55 x 2,35 m. P.V. 12.000 € y alquiler 
50,-€/mes (Ref.164) 
GRANOLLERS.  Pº Montaña. P.  64 €/mes  
y  72 €/mes  plaza grande. También para 
motocicletas.  (Ref. 8).

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

GRANOLLERS. P. l. Torras i Bages.
Sup 45 m2. Cristaleras, puerta eléc-
trica, aseo, P. 550€/mes (Ref. 935)

GRANOLLERS. C. Girona-Inginiers.
C. Girona-Inginiers. Superf 60 m2, 
pavimentos, instalac. Aseos. A. A. P. 
1.200 €/mes (Ref 868)

situación. P. 2.250 €/mes (Ref.974)
GRANOLLERS. Princesa. Sup. 180 m2. 
Buena situación. Pav terrazo. Aseo. Pre 
instalación A.A. Persianas. Luz y agua. 
P.700 €/mes (Ref.964)
GRANOLLERS. C. Francesc Macía.  Su-
perf 53 m2 planta, +54 m2 piso y 45 m2 
patio. Con instalac.  A.A.  P. 800 €/mes 
(Ref 865)

GRANOLLERS. L'Ajuntament acaba 
d'incorporar un nou punt de re-
càrrega ràpida municipal per a ve-
hicles elèctrics al carrer del Camp 
de les Moreres –davant del Tub–, 
que se sumà a un altre de semirà-
pid existent davant de Can Mun-
tanyola, al polígon Palou Nord. En 
tots dos casos les recàrregues són 
gratuïtes, en el marc de "l'impuls 
municipal a accions de foment 
de l'ús del foment del vehicle 
elèctric", explicava el regidor Jor-
di Terrades, i tal com preveu el Pla 
Estratègic de Mobilitat Elèctrica de 
Granollers, redactat el 2017, que 
preveia en quatre anys més d'una 
vintena de carregadors a la ciutat.

Per utilitzar aquests punts cal 
descarregar-se una aplicació al te-
lèfon mòbil (Wallbe, en el cas de 
Can Muntanyola i EVCharge, en el 
cas del Camp de les Moreres) o es-
canejar el codi QR que hi ha en cada 
equip per poder instal·lar-la. En la 
nova estació també és possible fer 
servir la targeta dels municipis ad-

ment durant el primer any.
En el punt del carrer Camp de 

les Moreres la durada estimada 
per a una recàrrega, amb auto-
nomia d'uns 100 quilòmetres, és 
d'uns 20 minuts. La potència mà-
xima d'aquest punt se situa entre 
els 43 i els 50 kW i disposa de con-
nectors compatibles amb totes les 

herits a l'Aliança de Municipis per 
la interoperabilitat en estacions de 
recàrrega de vehicles elèctrics de 
Catalunya, segons explicava un dels 
responsables de l'empresa Etecnic 
Movilidad Eléctrica SRL, adjudica-
tària d'aquest punt per un import 
de 45.997,40 euros (IVA inclòs), al-
hora que també en farà el manteni-

m.e.

MOBILITAT  EL CONSISTORI ACABA DE POSAR EN FUNCIONAMENT LA NOVA ESTACIÓ RÀPIDA DEL CARRER CAMP DE LES MORERES

El 2019 s'instal·laran quatre nous 
punts de recàrrega de cotxe elèctric

ESTACIÓ  Responsables municipals i de l'adjudicatària mostren el funcionament

marques de vehicles elèctrics.
D'altra banda, el punt de recàr-

rega semiràpida de Can Munta-
nyola pot carregar el vehicle, amb 
autonomia d'uns 100 quilòme-
tres, en unes dues hores, ja que la 
potència màxima que dispensa és 
de 7,4 kW. En aquest cas es tracta 
d'un equip instal·lat per l'empresa 
de Granollers FAGOM, distribuï-
dora a Espanya i Portugal.

Enguany es preveu que s’instal-
lin quatre punts més de recàrrega 
semiràpida repartits per la ciutat, 
prop d'aparcaments dissuasius. 
Segons ha indicat Terrades, el 
primer que es posarà en funcio-
nament estarà situat al carrer de 
Josep Umbert, prop dels jutjats. 
Els altres tres es posaran al carrer 
Camí del Cementiri, a l'aparcament 
municipal del passeig de la Conca 
del Besòs i a l'aparcament munici-
pal del carrer de Ramon Llull.

Actualment, a Granollers, també 
hi ha un altre punt de càrrega lenta 
al carrer Rec, davant d'Estabanell 

77
AQUEST ÉS EL NÚMERO DE COTXES 
QUE HAN TINGUT LA BONIFICACIÓ 
en l'impost de la circulació prevista 
per a vehicles elèctrics o híbrids 
(d'un 75% els primers dos any i 
d'un 50% de l'import de l'impost 
els tres següents). Segons dades 
municipals, el 2018 a Granollers hi 
havia 39.857 vehicles. D'aquests van 
gaudir de bonificació 77 vehicles 
amb etiqueta ambiental 0 emissions 
o etiqueta ECO. Amb tot, Terrades 
assegurava que hi ha més vehicles 
elèctrics o híbrids a la ciutat, però 
que no tots els propietaris demanen 
la bonificació. Així, aprofitava per 
recordar que per obtenir aquesta 
rebaixa és indispensable  
sol·licitar-la cada any.

Energia. A més, l’aparcament mu-
nicipal de Can Comas, al carrer Sant 
Jaume, disposa de tres places més, 
també de càrrega lenta. L’energia 
elèctrica consumida per carregar el 
vehicle està inclosa en el tiquet del 
vehicle, que té la mateixa tarifa que 
un vehicle de motor de combustió.

En espais privats de la ciutat tam-
bé hi ha punts de recàrrega. Es po-
den consultar a www.electromaps.
com/puntos-de-recarga/map.  m.e.
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LES FRANQUESES. L’Ajuntament 
de les Franqueses treballa en el 
projecte de construcció d’un pas 
de vianants semaforitzat a la car-
retera C-251, de Granollers a Car-
dedeu, per connectar el barri Be-
llavista amb l’àrea comercial i de 
lleure del polígon Ramassar. Amb 
aquesta connexió es vol donar 
resposta a les peticions que molts 
veïns del barri havien fet arribar 
al consistori per poder accedir a 
peu i de manera segura a l’àrea de 
lleure, on hi ha, entre d’altres, els 
cinemes Nord. 

Actualment, la carretera de 
Granollers a Cardedeu forma una 
barrera entre el barri Bellavista i 
el polígon del Ramassar i no per-
met el trànsit de vianants d’un 
costat a l’altre de la via. Per això, 
i tenint en compte que el polígon 
Ramassar sud és una zona impor-
tant a nivell industrial, comercial i 
lúdica, es pretén semaforitzar un 

nou pas de vianants a la carretera 
de Cardedeu C-251 i millorar així 
la mobilitat i la seguretat dels vi-
anants. L’actuació es completarà 
amb l’adaptació de les voreres i 
les illetes corresponents per faci-
litar el trànsit d’un costat a l’altre 
de la carretera. 

Pel que fa al pas de vianants, 

MOBILITAT  ACTUALMENT NO HI HA CONNEXIÓ PER A VIANANTS ENTRE ELS DOS PUNTS DEL MUNICIPI

L'Ajuntament projecta unir 
Bellavista i el Ramassar amb un 
pas de vianants amb semàfors

x.l.

TRÀNSIT  La carretera, molt transitada, separa Bellavista del Ramassar

el primer tram creuarà el carrer 
Marina; el segon tram, que serà 
semaforitzat, creuarà la carretera 
de Granollers a Cardedeu (C-251); 
i el tercer tram creuarà el carrer 
Barcelonès per tal de donar per-
meabilitat en aquest punt. Els tres 
trams estaran alineats i creuaran 
perpendicularment la C-251.

Els passos de vianants estaran 
adaptats mitjançant guals o bé 
amb un rebaix de la vorera, i la in-
tersecció s’activarà exclusivament 
amb el polsador de demanda de 
pas per part dels vianants. En cas 
de no haver-hi la petició de pas ac-
tivada, els semàfors dels vehicles 
es trobaran permanentment en 
verd, metre que els semàfors dels 
vianants per creuar la carretera es 
mantindran en vermell.

L’obra s’executarà en una sola 
fase i està previst que el termini 
d’execució sigui d'unes vuit set-
manes, tot i que la data d’inici de 

GRANOLLERS. Després de 64 talls 
a la ronda Sud durant el 2018 i de 
l’aturada nadalenca en les mobi-
litzacions, l’assemblea integra- 
dora de la ronda i sud de Grano-
llers reprendrà el dilluns 21 de 
gener els talls parcials a la carre-
tera per reivindicar el dret a “res-
pirar aire net” i per reclamar la 
pacificació del trànsit a la via. 

Concretament, la plataforma 
reclama el desviament del trànsit 
pesant per l’autopista, amb peat-
ge gratuït a l’AP-7, l’augment del 
nombre de passos de vianants 
semafòrics a la ronda i al carrer 
Marie Curie, l’abolició de la segre-
gació espacial del sud de la ciutat 
respecte de la resta del municipi 
i, en definitiva, el soterrament de 
la ronda al seu pas pel nucli urbà 
de la ciutat.

La decisió de reprendre els talls 
el 21 de gener després d’un mes 
de descans es va prendre en una 
assemblea veïnal a finals de de-
sembre, en la qual es va acordar 

el nou calendari amb dos mesos 
més de mobilitzacions, fins al 29 
de març. Així, els dies que hi haurà 
talls a la ronda Sud seran els di-
lluns al matí, de 8 a 9 h –21 i 28 de 
gener, 4, 11, 18 i 25 de febrer i 4, 
11, 18 i 25 de març, els dijous a la 
tarda, de 18 a 19 h –24 i 31 de ge-
ner, 7, 14, 21 i 28 de febrer i 7, 14, 
21 i 28 de març–, i els divendres de 
cada dues setmanes a la tarda, de 
17 a 19 h, per una bicicletada –1 i 
15 de febrer i 1, 15 i 29 de març–.

En l’assemblea, els veïns també 
van acordar que insistiran en la 
petició de de tallar els quatre car-
rils de la ronda durant les mobi-
litzacions. Ara fa uns mesos ja es 
va plantejar aquesta possibilitat, 
però el Departament d’Interior 
de la Generalitat ho va denegar 
considerant que el tall total de 
la ronda entre els carrers Esteve 
Terrades i Francesc Macià durant 
una hora generaria importants 
complicacions de trànsit tant a la 
ronda com a les vies de l'entorn. 

Els veïns de la ronda
Sud reprenen dilluns
els talls a la carretera

LA VOLUNTAT VEÏNAL ÉS PODER TALLAR ELS QUATRE CARRILS

Seran els dilluns de 8 a 9 h; els dijous de 18 a 19 h;
i els divendres de cada dues setmanes de 17 a 19 h

El projecte preveu la
instal·lació de semàfors 
que només s'activin amb 
un polsador a demanda

les obres encara no està concre-
tada perquè l'Ajuntament està a 
l’espera de rebre una subvenció 
per poder dur-les a terme. 

Més connexions

A finals d'aquest gener començaran les 
obres de construcció del pas soterrat 
per a vianants que connectarà Bella-
vista amb la zona esportiva de Corró 
d’Avall per sota la línia de tren de Port-
bou, concretament entre els carrers 
Aragó i Francesc Gimeno. L'obra va ser 
adjudicada a l’estiu per 1,1 milions a 
l’empresa Grup Mas Constructors, SLU 
que té un termini de 5 mesos per finalit-
zar-la, i fins fa poques setmanes Adif no 
va certificar que els nivells de seguretat 
eren els adequats per començar l'obra.

INICI D'OBRES
DEL PAS SOTERRAT

Tallada la cruïlla del carrer 
Girona amb Francesc Ribas
Aquesta setmana, i previsiblement 
fins aquest divendres, el trànsit ro-
man tallat a la cruïlla dels carrers 
Girona amb Francesc Ribas amb 
motiu de les obres d'urbanització 
de tram nord del carrer Girona i la 
instal·lació de serveis subterranis, 

com la canonada d'aigua potable 
i els serveis d'electricitat i teleco-
municacions. Aquests dies, doncs, 
només es pot circular pel carrer 
Francesc Ribas de pujada, en direc-
ció a l'Hospital. El tall ha afectat la 
circulació dels autobusos urbans. 
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C. Josep Mª de Sagarra, 68
cantonada C. Olivar (Granollers)

93 470 00 00
isoveri@isoveri.com · www.isoveri.com

MUNTATGE I 
MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS 
FRIGORÍFIQUES

INSCRIU-TE ARA MATEIX  ·  PLACES LIMITADES

Horari: De dilluns a divendres 
Inici: Febrer 2019
Pràctiques en empreses

Titulació mínima exigida: NIVELL 
2 (ESO, Graduat escolar o FP1)
Documentació per a inscripció: 
DNI /NIE alumne, Fulla demanda 
d’Ocupació (DARDO), Titulació 
acadèmica homologada, 
Currículum

CURSOS SUBVENCIONATS
PRIORITARIAMENT PER A TREBALLADORS DESOCUPATS

Certifi cats de Professionalitat: 
OBTENCIÓ DIRECTA DEL CARNET

P.-Les persones que han patit 
una hepatitis poden ser donants 
de sang?
R.-Inicialment no. Només podrien 
ser donants, pel que fa referència 
a l’hepatitis, aquelles persones 
que haguessin patit (generalment 
durant la infància) una hepatitis 
tipus A, ja que habitualment es 
cura en la totalitat dels casos sen-
se deixar estat de portador. Per 
precaució no és recomanable ser 
donant si s’ha patit una hepatitis 
en l’edat adulta (independent-
ment del tipus).

P.-Les cistitis sempre cal 
tractar-les amb antibiòtics?
R.-Per precaució, totes les infec-
cions de vies urinàries baixes que 
donen simptomatologia s’han de 
tractar generalment amb anti-
biòtics. El tractament és altament 
efi caç i còmode: habitualment n’hi 
ha prou –en la majoria dels ca-
sos– amb una sola presa d’anti-
biòtic (fosfomicina, trometamol), 
preferiblement a la nit, amb l’es-
tómac buit i preferiblement des-
prés d’orinar. Acompanyat d’una 
ingesta adequada de líquids, per 
alleujar les molèsties, és útil pren-
dre analgèsics suaus tipus para-
cetamol.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

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

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

La negativa dels bombers a no fer 
més hores extres per cobrir les ne-
cessitats estructurals, des de mitjan 
desembre fins gener, ha aconse-
guit l'objectiu que es cercava. La 
protesta ha evidenciat la manca de 
personal del cos de Bombers de la 
Generalitat. Al parc de Granollers la 
dotació mínima de les jornades de 
guàrdia és de 8 treballadors, una 
xifra que s'ha mantingut des dels 
anys 90, malgrat l'augment de po-
blació a la comarca. Per evitar que 
el parc hagués de tancar o obrir sota 
mínims, la Conselleria d'Interior va 
decidir reduir la dotació mínima 
dels parcs durant la vaga d'hores 
extres, que en el cas de Granollers 
passava de 8 a 7. De fet, des del parc 
granollerí fa temps que es denuncia 
que, a més de no incrementar per-
sonal, se'n perd arran de jubilaci-
ons i canvis de destinacions.

posa com a exemple la gestió que 
va fer al capdavant de Bombers de 
Barcelona, així com recorda la re-
cent convocatòria de places.

En el cas de Granollers, la situa-
ció de manca de recursos se suma a 
unes instal·lacions que han quedat 

El director general de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament, 
Manel Pardo, ha reconegut la man-
ca d'efectius i material, però asse-
gura que "s'estan fent esforços, 
tot i que la situació no es pot re-
vertir d'un dia per l'altre". Pardo 

El comitè d'empresa de Talher, 
reponsable del servei de recolli-
da d'escombraries i neteja viària, 
finalment no va anar a la vaga 
dijous passat. La va desconvocar 
just després de rebre la notifica-
ció per escrit de l'Ajuntament que 
ratificava el preacord al qual di-
mecres havien arribat empresa i 
empleats sobre el conveni col·lec-
tiu, i que el dia abans ja havia re-
but l'aprovació de l'assemblea de 
treballadors. L'acord inclou fixar 
l'increment salarial dels propers 

tres anys, entre altres aspectes. 
Després d'unes 8 hores de nego-

ciació durant tota la tarda de dijous, 
l’Ajuntament de Granollers i l’em-
presa Talher SA van arribar a un 
acord sobre diferents reclamacions 
mútues, administratives i judicials.

Segons indicava l'Ajuntament 
en un comunicat, les reclamaci-
ons que va plantejar Tahler SA 
ascendeixen aproximadament a 
303.436,53 euros (IVA exclòs) i 
el preacord al que ha arribat amb 
els representants dels treballa-

arxiu

SEGURETAT  LA CONSELLERIA VA REDUIR EN UN EFECTIU LA DOTACIÓ MÍNIMA AL PARC PER EVITAR QUE S'HAGUÉS DE TANCAR

SERVEIS  LA NEGOCIACIÓ ES VA TANCAR AMB LA PRESSIÓ D'UNA VAGA D'ESCOMBRARIES QUE FINALMENT ES VA DESCONVOCAR

La negativa dels bombers a fer hores 
extres evidencia la manca de personal 

PARC DE GRANOLLERS  Pateix la manca de recursos i instal·lacions deficients

Acord amb l'Ajuntament que 
farà que Talher retiri el recurs

dors i les treballadores suposa un 
increment de 326.371,50 euros 
(IVA exclòs). Per tal de desencallar 
la situació, d’una banda Talher fa 
front als increments dels costos de 
la negociació col·lectiva que supo-
sen 326.371,50 euros (IVA exclòs) 
i de l’altra banda, l’Ajuntament 
de Granollers avança la resposta 
a les reclamacions per un import 
de 220.682,61 euros, d’una sèrie 
de conceptes sobrevinguts du-
rant l’execució del servei, i per als 
quals l’empresa Talher el 27 de 
setembre del 2018 va presentar 
demanda judicial contenciós ad-
ministrativa. L’Ajuntament de Gra-
nollers tramitarà i aprovarà la cer-
tificació de regularització pendent 

del primer any d’execució del con-
tracte (març 2017-febrer 2018) 
per un import aproximat a favor 
de l’Ajuntament de Granollers de 
72.200 euros (no porta IVA) per 
tots els conceptes, a excepció de 
les inversions no realitzades.

L’empresa Talher farà efectiu 
a l’Ajuntament de Granollers un 
import de 33.000 euros (no porta 
IVA), que satisfà el període març 
2017-desembre 2018, que fa re-
ferència al control de qualitat, 
imatge i comunicació. Amb aquest 
acord, Talher SA es compromet a 
fer front als costos ordinaris del 
contracte, com ho són el perso-
nal i la maquinària associada, així 
com a retirar el contenciós. 

250
AQUEST ÉS EL NÚMERO DE PLACES 
CONVOCADES PER A BOMBERS 
el desembre passat i que han  
de permetre pal·liar els problemes  
de manca de personal que  
denuncia el cos. A més, segons 
Pardo, en quatre anys se'n volen 
convocar un miler més. A més,  
s'han licitat 92 nous vehicles que es 
distribuiran segons les necessitats 
de cada parc. "S'estan fent  
licitacions de nou material en 
resposta a les demandes, però la 
solució no és immediata", diu Pardo.

petites i obsoletes i que estan pen-
dents, des de fa mesos, d'adjudicar 
la reforma i ampliació.  a.a. / m.e.



dj, 17 gener 2019 9



dj, 17 gener 201910

LES FRANQUESES. Imaginem les 
Franqueses en Comú (ILFC) –que 
l’any 2015 va aglutinar en la ma-
teixa candidatura persones proce-
dents d’EUiA, Procés Constituent, 
Els Verds i les Franqueses Imagi-
na–, ERC, ICV i la CUP continuen 
negociant una candidatura con-
junta de cara a les eleccions mu-
nicipals del maig. Fa mesos que 
aquests grups mantenen conver-
ses per mirar de bastir una can-
didatura conjunta, i l’objectiu és 
desencallar la negociació aquest 
gener. El cap de setmana passat les 
agrupacions locals van reunir-se a 
nivell intern per valorar l’última 
proposta d’acord, i aquest cap de 
setmana els diversos grups im-
plicats tornaran a posar en comú 
les seves posicions, especialment 
en relació amb dos dels principals 
esculls de la negociació: la confi-
guració de la llista i el repartiment 
de la representativitat de cara a 

implicats i molts punts a tractar, 
des de com configurem la llista 
fins al funcionament del grup i 
el programa electoral”. 

Nae Esteban, de la CUP, admet 
punts de vista diferents dins ma-
teix de l’assemblea cupaire, i expli-
ca que “ara com ara no hi ha cap 
decisió presa” al respecte. 

Finalment, des de l’entorn dels 
comuns, Àlex Vega (EUiA) aposta 
per "la màxima unitat possible 
de les esquerres, com ja vam fer 
el 2015 amb ILFC" i afirma que, 
si finalment no s'assolís la candi-
datura, "seria un mal escenari", i 
Dolors Amaro (ICV) assenyala que 
"l'entesa a escala local és molt 
bona" i que "els molts grups que 
hi participen, cadascun amb la 
seva organització supramuni-
cipal, fa que la negociació sigui 
més lenta". Amb tot, els grups 
esperen resoldre la negociació a 
finals de gener.  x.l.

LES FRANQUESES. L'actual regidora 
al consistori pel PP, Martha Espe-
ranza Ilona Edel, serà la candidata 
de la formació a les eleccions mu-
nicipals del maig. Així ho ha con-
firmat aquesta setmana la direc-
ció comarcal del partit després de 
les reunions del comitè electoral 
de Barcelona i Catalunya. Martha 
Edel és regidora des de l'octubre 
de 2017, quan l'aleshores regidor 
de la formació i membre de l'equip 
de govern, Javier Álvarez, va deixar 
el partit i l'Ajuntament pressionat 
per la direcció del PP perquè tren-
qués el pacte de govern arran de 
la convocatòria de referèndum de 
l'1-O. Álvarez va plegar aleshores 
com a regidor i va donar-se de bai-
xa del partit, i va ser substituït per 
la número dos de la llista, Martha 
Edel, que va passar a l'oposició i 
no es va incorporar al govern de 
PDeCAT-DC i PSC. Edel, natural de 
Bogotà (Colòmbia), viu a Catalunya 
des de fa molts anys i és professora 
d'idiomes. A més d'Edel, el PP tam-

psc les franqueses

POLÍTICA  L'ACORD, ENCARA OBERT, DEPÈN TAMBÉ DEL VISTIPLAU DE LES DIRECCIONS NACIONALS

EDEL ÉS REGIDORA AL CONSISTORI DES DE L'OCTUBRE DEL 2017

La negociació per fer una llista
d'esquerres encara la recta final

EQUIP  El PSC ha fet públics els noms del integrants de la candidatura

la configuració de la Diputació. 
Sobre l'evolució de les negocia-

cions, Rafa Bernabé, de les Fran-
queses Imagina, explica que “la 
voluntat d’acord hi és”, i confia 
que finalment hi haurà entesa 
per fer una llista conjunta entre 
aquestes formacions. Des d’ERC, 
el president de l’agrupació local, 

Andreu Montañés, explica que les 
negociacions continuen obertes 
amb la idea “d’aconseguir el mi-
llor acord possible i treballar 
en positiu per fer que les coses 
funcionin”. En aquest sentit, diu 
Montañés, “hi ha molts actors 

LES FRANQUESES. El PSC de les 
Franqueses ha estat el grup més 
matiner a l'hora de fer públics els 
noms de les persones que integra-
ran la candidatura per a les muni-
cipals del maig. "Hem format un 
equip amb moltes ganes de tre-
ballar sense importar l'ordre en 
què figuraran", apunten des del 
PSC. La formació ja va proclamar 
a l'octubre Juan Antonio Corchado 
com a cap de llista, i dilluns infor-
mava de quines serien les persones 
que l'acompanyaran a la llista, que 
serà cremallera, tot i que ara com 
ara encara es desconeix l'ordre.  

Així, els integrants de la candida-
tura socialista per a les eleccions 
municipals del maig seran Juan 
Martínez, José Ramón López, Ve-
rónica Garrido, José Antonio Agui-
lera, Marta Reche, Carlos Munzón, 
Francisco Zarallo, Saray Alpiste, 
Mari Carmen Rodríguez, Marta 
Sánchez, Juan Antonio Marín, Jési-
ca Pérez Carbonell, David Martos, 
Mar Gallego, Laura Martínez Amo-
res, Mohammed laghni Kasmi, 
Juan José Blanch, Raquel Cortés, 
María Ángeles Sánchez Cuellar, 
Toni Jiménez, Idrissa Diallo Dieng 
i Juan Antonio Corchado. 

L'ORDRE DE LA LLISTA ENCARA NO ESTÀ DEFINIT

El PSC presenta l'equip per 
a les municipals del maig

arxiu

MARTHA EDEL

bé ha confirmat els candidats de 
Mollet, la Roca, Canovelles, la Lla-
gosta i Granollers, on presentarà 
Jaime Gelada, qui durant sis anys 
i mig va ser regidor a Cardedeu. 
Amb aquestes designacions, el PP 
"comença a treballar per mi-
llorar els resultats dels últims 
comicis presentant-se com a 
garantia de canvi davant l'inde-
pendentisme i els populismes", 
afirma el partit en un comunicat. 

Les eleccions municipals comp-
taran a les Franqueses amb una 
nova candidatura municipalista. 
Es tracta de Contigo Somos Demo-
cracia, un partit socioliberal, de 
centre, d'àmbit estatal i europeista 
nascut al País Valencià arran d'una 
escisió de Ciutadans. A la comarca 
el partit ja ha començat la seva ex-
pansió, i de moment preveu can-
didatures a les Franqueses, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Vallgorguina 
i Bigues i Riells. Margarita Pache-
co Tena, escollida candidata de la 

MARGARITA PACHECO, VEÏNA DE CORRÓ D'AVALL DE 44 ANYS, SERÀ LA CAP DE LLISTA

Nova candidatura de 
Contigo Somos Democracia

çar l'atenció a les persones grans, 
"buscar mesures perquè tin-
guin més suport i més compa-
nyia". El president de l'agrupació 
local és Paco Sánchez; el tresorer, 
Miguel Ángel Guerrero, i la secre-
tària, Margarita Pacheco, que alho-
ra serà la candidata. 

Pacheco, veïna de Corró d'Avall 
de 44 anys, treballa en una em-
presa de missatgeria, i fins fa pocs 
mesos regentava una botiga de lla-
minadures al passeig dels Til·lers. 
L'agrupació muntarà una carpa 
informativa dissabte, de 10 a 13 
h, a l'olivera de la rambla de Corró 
d'Avall, davant la plaça Gaudí, per 
donar-se a conèixer i recollir pro-
postes de millora per al municipi. 

contigo somos democracia

MARGARITA PACHECO

formació a les Franqueses, explica 
que el partit és "sobretot munici-
palista, amb ganes de prendre's 
els problemes seriosament", 
nascut després de veure que hi ha-
via coses del municipi que "no ens 
agradaven". "Coses com la nete-
ja i el manteniment han de mi-
llorar, hi ha parcs abandonats, 
zones que no tenen la il·lumina-
ció adequada, contenidors que 
treuen visibilitat...", diu Pacheco 
a tall d'exemple. 

El grup també aposta per refor-

ILF, ERC, CUP, ICV i EUiA es mostren disposats a presentar-se junts

Martha Edel, candidata 
del PP a les Franqueses

"La voluntat d'acord
hi és, perquè l'entesa
dels grups a escala
local és bona", afirmen

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
09/01 Cati Talavera Delgado 84 anys
09/01 Albino Castro Hermida 68 anys
09/01 Francesc Magrins Bonet 88 anys
09/01 Vicente-Rafael Jiménez 66 anys
09/01 Emili Sanjose Cuxart 89 anys
09/01 Ana Mª Martínez Canto 85 anys
09/01 Ruslan Afanasiev 37 anys
10/01 Carmen Blanco García 97 anys
10/01 Filomena Sánchez Capel 93 anys
10/01 Valeriano Rosales Trujillo 66 anys
10/01 Gabriel García Ajenjo 84 anys
10/01 Conxita Martínez Martínez 84 anys

10/01 Antonio Monterde Junqueras 85 anys
11/01 Mercedes Guilabert Campello 94 anys
11/01 Esteve Oliveras Castellà 77 anys
11/01 Quimeta Folch Seguí 90 anys
11/01 Anna Ginesta Serrano 78 anys
12/01 Mª Eloisa Maldonado T. 84 anys
12/01 Ramon Garriga Castells 71 anys
13/01 Josep Vilà Griera  86 anys
13/01 Josep Massagué Aranda 78 anys
13/01 Manuel Polls Pelegrí 42 anys
13/01 Mariano Amores Claros 63 anys
13/01 Miguel Mérida Tarrías 70 anys
14/01 Angustias Jurado Gálvez 88 anys
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LES FRANQUESES. L’Associació Mi-
rall, una entitat de feminisme social 
nascuda al municipi l’estiu passat, 
celebrarà dissabte (d’11.30 a 14.30 
h), a la cafeteria del Centre Cultural 
de Bellavista, un vermut feminis-
ta. L’acte servirà per presentar-se 
públicament, fer xarxa amb altres 
organitzacions feministes i donar 
a conèixer les accions que es pro-
mouran durant l’any per eradicar 
la discriminació de gènere i la vio-
lència masclista. “Volem generar 
espais de conversa sobre femi-
nisme i convidar tothom qui hi 
estigui interessat a formar part 
de l’associació”, diu Laura Mar-
tínez Amores, secretària de l’entitat.

Concretament, l’Associació Mi-
ralls s’ha proposat fer accions per 
promoure societats sense sub-
ordinació de gènere, denunciar i 
evidenciar la presència de discri-
minació per raó de gènere o opció 
sexual, sensibilitzar i fomentar la 
presa de consciència entre la ciu-
tadania en els valors d’equitat i, 

CIUTADANIA  L'ENTITAT, CREADA L'ESTIU PASSAT A LES FRANQUESES, TREBALLA PER ERADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

associació mirall

EQUIP  L'entitat va posar-se en marxa fa uns mesos a les Franqueses

finalment, trencar amb els valors 
d’uniformitat del patriarcat.

En aquest sentit, el 25 de no-
vembre, Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència mas-
clista, l’entitat ja va fer tallers als 
instituts de les Franqueses per 
desemmascarar els mites romàn-
tics presents a la cultura occiden-
tal, així com un projecte pilot amb 

alumnes de 6è en què s’analitzava 
amb perspectiva de gènere el con-
tingut de les lletres de les cançons 
que més s’escolten avui dia. Du-
rant la Fira d’Entitats, l’associació 
també va organitzar un taller fa-
miliar per analitzar molts dels es-
tereotips de gènere presents a la 
nostra cultura. “Sobretot volem 
incidir en l’educació en igualtat 

El febrer serà el mes de la ciència 
a la Biblioteca Municipal de les 
Franqueses, que ha organitzat una 
quinzena d'activitats per a totes les 
edats per gaudir de la ciència d'una 
manera "lúdica, entretinguda i 
rigorosa". Així, els divendres 1, 8, 
15 i 22 de febrer, al Centre Cultural 
de Bellavista, hi haurà tallers d'ex-
periments; i els dimecres 6, 13, 20 
i 27 tallers d'il·lustració científica. 
Altres tallers seran els de mecàni-
ca orbital, el 21 de febrer, i un de 
química per a petits científics, el 
dia 23. També hi ha prevista una 
matinal astronòmica el dissabte 9 
a la plaça Major de Bellavista; una 
tertúlia literària amb l'escriptor 
Francisco Fernández sobre Cerca 
de las estrellas el dia 15; la confe-
rència científica La història de la 
ciència com mai te l'havien expli-
cat, amb Ignasi Llorente, el dia 26, 
i una hora del conte científica, amb 
La petita Mei a la recerca dels co-
lors perduts, el 28 de febrer. 

DIVULGACIÓ

La Biblioteca 
Municipal dedica
el mes de febrer
a la ciència

de gènere”, diu Martínez Amores.
L’entitat va començar a ges-

tar-se fa poc més d’un any arran 
de la inquietud de tres dones –
Cristina Jiménez Aguayo, Laura 
Martínez Amores i Sara Quintana 
Bosch– que compartien vivències 
en altres entitats, com l’Associació 
Espai Nadó-Espai Infant.

L’entitat considera que “última-
ment hi ha hagut moltes notíci-
es sobre masclisme, homofòbia, 
agressions cap a les dones i bret-
xa salarial”, cosa que evidencia 
una realitat que “s’ha de combatre 
des de tots els àmbits”. “El siste-
ma heteropatriarcal ens fa sen-
tir molt desprotegides”, assenya-
len. Per això defineixen el projecte 
com a feminisme d’acció social, el 
que combat des de la “intervenció 
directa en la vida social i cultu-
ral” per fer més visible la lluita fe-
minista i reivindicar la igualtat de 
gènere en tots els àmbits.

Pel que fa al vermut de dissab-
te, hi haurà un pica-pica, un espai 
per amb materials per a infants i 
estarà ambientat amb música no 
sexista. L’activitat pretén ser un 
espai de trobada, conversa, dis-
cussió, coneixement i creixement, 
i "tothom està convidat a parti-
cipar-hi de manera activa". i x.l.

L'Associació Mirall organitza 
dissabte un vermut feminista
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ajuntament

EQUIP  Una comissió s'ha encarregat de preparar la commemoració a partir de la recopilació d'informació

LES FRANQUE-
SES. Coincidint 
amb el 80è 
aniversari del 
bombardeig de 
les Franqueses 

del Vallès en què van morir tres 
persones, el 24 de gener de 1939, 
l’Ajuntament ha iniciat un projecte 
de recuperació de memòria per re-
construir com es va viure la Guer-
ra Civil al municipi i ha preparat un 
programa d’actes de commemo-
ració que començarà la setmana 
vinent i acabarà al juny. 

Per fer-ho, els últims mesos, un 
equip ha entrevistat diversos testi-
monis i ha recopilat informació per 
ampliar l’arxiu i recuperar uns fets 
que durant molts anys han estat 
silenciats, i ha preparat dos docu-
mentals amb testimonis directes 
de com es va viure la Guerra Civil 
al municipi. “Tant de la guerra 
com de la postguerra hi ha hagut 
sempre un gran silenci; per això 

Les Franqueses 
commemora
el 80è aniversari 
del bombardeig

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL CONSISTORI HA PREPARAT DOS DOCUMENTALS HISTÒRICS AMB TESTIMONIS DIRECTES SOBRE COM ES VIVIA LA GUERRA CIVIL AL MUNICIPI

Els projectils, caiguts del bàndol franquista
el 24 de gener de 1939, van matar tres persones

Programa d'actes
24 DE GENER
11 h Estació de Corró d'Avall
Placa commemorativa a l'espai
bombardejat el 24 de gener de 1939
12 h Plaça de l'Ajuntament
Inauguració del monòlit en memòria 
de totes les víctimes de la Guerra Civil, 
l'exili i la repressió franquista; plantada 
d'un plançó del roure de Gernika com
a compromís amb la pau i la llibertat;
i parlaments institucionals
19.30 h Casal Cultural Corró d'Avall
Projecció del documental 
Venien cada dia. Memòria de la Guerra 
Civil a les Franqueses del Vallès
29 DE GENER
10.30 h Teatre Auditori Bellavista 
Activitat educativa per als estudiants
de 4t d'ESO i 1r de batxillerat
3 DE FEBRER
11 h Castell de Rosanes 
Visita guiada al camp d'aviació
de Rosanes i al refugi de Can Sorgues
Duarada: 2 hores 
Capacitat: 25 persones
14 DE FEBRER
19.30 h Sala de Plens
Conferència: Les Franqueses del 
Vallès, els darrers dies de la guerra,

a càrrec de l'historiador Joan Garriga
10 DE MARÇ
11 h Castell de Rosanes 
Visita guiada al camp d'aviació
de Rosanes i al refugi de Can Sorgues
Durada: 2 hores 
Capacitat: 25 persones
4 D'ABRIL
19.30 h Sala de Plens 
Conferència: El cost humà de la Guerra 
Civil i la implantació del franquisme,
a càrrec de l'historiador Joan Garriga
11 D'ABRIL
19 h Sala de Plens 
Presentació del llibre Del somni 
republicà a la foscor de la dictadura 
–Francesc Montserrat, alcalde
de les Franqueses (1936-1938)–
9 DE MAIG
19.30 h Casal Cultural Corró d'Avall 
Projecció del documental Una joia 
de la història. El camp d'aviació
de Rosanes durant la Guerra Civil
6 DE JUNY
Acte de cloenda
DEL 8 DE MARÇ AL 8 DE MAIG
Itinerant
Exposició: Amparo Poch. 
El compromís d'una dona lliure

El bombardeig del 24 de gener de 
1939 sobre les Franqueses va causar 
tres morts, “pocs en comparació amb 
altres pobles de l’entorn”, indicava  
l’historiador Joan Garriga. Les bombes 
de l'aviació italiana i la Legió Còndor 
van impactar a prop de l’estació de 
Corró d’Avall i, a banda de les pèrdu-
es humanes, hi va haver importants 
destrosses materials: entre l’edifici de 
l'estació i l’actual carrer de l’Alba tot va 
quedar arrasat. Les tropes franquistes 
van entrar al municipi cinc dies des-
prés del bombardeig, ja al tram final 
de la guerra. “A Gernika han fet una 
aposta per la pau a partir d’aquell fet 
tan luctuós, i a les Franqueses vo-
lem fer el mateix”, explicava l’alcalde, 
Francesc Colomé.

cal fer un treball de recuperació 
de la memòria”, diu l’historiador 
Joan Garriga, un dels integrants de 
la comissió que ha preparat l’esde-
veniment i que l'octubre passat va 
viatjar a Gernika per prendre com a 
referència la tasca d’aquest munici-
pi basc en la recuperació de la me-
mòria històrica. "El que hem pre-
parat és també una crítica a la 
guerra i als bombardejos sobre 
la població civil", afegeix Garriga, 
un dels artífexs dels documentals 
juntament amb Montse Redondo, 
Carles Riobó, Jordi Vacca, Ramon 
Ferrandis i Maria Guàrdia. 

Un ampli programa
El tret de sortida de la commemo-
ració serà dijous 24 de gener –dia 
de l’aniversari– amb un acte ins-
titucional. A les 11 h es col·locarà 
una placa a l’espai bombardejat, 
a la carretera de Ribes, davant de 
l’estació, i a les 12 h s’inaugurarà 
a la plaça de l’Ajuntament un mo-
nòlit en memòria de totes les víc-
times de la Guerra Civil, de l’exili i 
de la repressió franquista. També 
es plantarà un plançó del roure de 
Gernika com a compromís de les 
Franqueses amb la pau i la lliber-
tat, i al vespre (19.30 h), al Casal 
Cultural de Corró d’Avall, es pro-
jectarà el documental Venien cada 
dia. Memòria de la Guerra Civil a les 
Franqueses del Vallès, un audiovi-
sual basat en el relat de testimonis 
i historiadors que repassa els anys 
en què transcorre el conflicte i inci-
deix en fets històrics com els bom-
bardejos de Gernika, Granollers i 
les Franqueses, i el lligam que hi ha 
entre aquestes poblacions amb el 

moviment de refugiats de l’època. 
Posteriorment, el programa es 

completarà fins al juny amb un se-
guit de conferències, visites guia-
des al camp d’aviació de Rosanes i 
al refugi antiaeri de Can Sorgues de 
Llerona, la projecció d’un altre do-
cumental sobre el camp d’aviació 
de Rosanes, activitats per als alum-
nes d’ESO i batxillerat del munici-
pi, una exposició i la presentació 
d’un llibre [vegeu programa].

Foment de la pau
En la presentació del programa 
d’actes, l’alcalde, Francesc Colo-
mé, assegurava que “només co-
neixent el passat es pot avançar 
amb fermesa cap al futur”, i en 
aquest sentit destacava la impor-
tància de recuperar la memòria i 
traslladar-la també als més joves, 
perquè “la pau s’ha d’inculcar 
des de petits", deia. 

D'altra banda, en relació amb 
el refugi de Can Sorgues, Colomé 
apuntava que "és una joia que te-
nim al municipi, i està molt ben 
conservada", i en aquest sentit 
apuntava que "seria interessant 
museïtzar aquest espai" i mar-
car un itinerari entre els diferents 
indrets històrics de municipis com 
Granollers, Canovelles, l'Ametlla, la 
Garriga i les Franqueses.  x.l.

Història

UNA ILLA DE
CASES ARRASADA
A CORRÓ D'AVALL

SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11
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GRANOLLERS. El Museu de Ciències 
Naturals va estrenar dissabte l'ex-
posició permanent Tu investigues!, 
dedicada a la recerca científica a 
l'entorn natural. L'exhibició comp-
ta amb escenografies repartides 
per l'edifici nou del museu, que 
es poden veure mitjançant visites 
guiades. Un núvol de papallones 
sobre un prat verd; un bosc ple de 
ratolins i petits mamífers; i un riu 
interactiu amb rèptils i amfibis, són 
alguns d'aquests espais.

A més, l'exposició conté una 
mostra d'insectes, especialment 
escarabats, de Catalunya i d'arreu 
el món. També, una sala on es fan 
projeccions de microdocumentals 
d'una durada d'uns cinc minuts, 
sobre ratpenats, ratolins de bosc i 
papallones, entre d'altres. A l'aire 
lliure s'hi van programar activi-
tats per als més petits. Finalment, 
deia la regidora de Cultura, Mire-
ia López Ontiveros, "per als més 
atrevits", hi ha una cova plena de 
ratpenats.

López, durant la presentació, 
va destacar que aquesta exposició 
sorgeix del món local i "és fruit de 
l'esforç" dels investigadors i tre-
balladors del museu; que gaudeix 
"d'una gran qualitat, un gran va-
lor científic i una gran bellesa"; i 
que, més enllà de la recerca científi-

“tothom pot ser-ho” i que “és bo 
fer-se preguntes i tenir curiosi-
tat”, explicava el biòleg. En aquest 
sentit, respecte a l’ofici, Flaquer 
va assegurar que “a vegades ens 
volen fer creure que tothom ha 
de ser economista o saber lleis”. 
“La feina que fem nosaltres hau-
ria de tenir tant valor com les 
altres”, va concloure. 

Finalment, l'alcalde, Josep Mayo-
ral, va destacar la "singularitat" 
de l'exhibició: "el que es veu aquí 
només es pot explicar aquí, per-
què l'exposició ensenya què fan 
els investigadors de casa nos-
tra", va assegurar.  NIl arTIaGa

ca, també té una funció pedagògica, 
per explicar la natura i la ciència: 
"Es dóna a conèixer la feina dels 
nostres investigadors, amb re-
sultats reconeguts arreu de Ca-
talunya", va subratllar la regidora. 
També va remarcar que l'exposició 
"serà molt dinàmica", ja que s'ani-
rà actualitzant a mesura que els in-
vestigadors "vagin fent feina".

Un dels investigadors, Carles Fla-
quer, va afegir que des del museu, 
amb aquesta exposició, es té molt 
clar quin és el públic objectiu: les 
famílies. L'equipament vol fomen-
tar que els més petits es plantegin 
ser investigadors, fer-los veure que 

GRANOLLERS. L'estudiós de la to-
ponímia i l'onomàstica del Vallès 
Oriental, Enric Garcia-Pey, ha cedit 
tot el fons documental relacionat 
amb aquestes matèries a l'Arxiu 
Municipal de l'Ajuntament de Gra-
nollers (AMGr) per tal que es pugui 
digitalitzar i posar a l'abast de qui 
el vulgui consultar. "Un cop tancat 
l'Inventari General d'Onomàstica 
del Vallès Oriental –que presen-
tava l'any passat–, penso que cal 
posar el material a l'abast de to-
thom", diu Garcia-Pey.

Dimarts, l'alcalde, Josep Mayo-
ral, i Garcia-Pey signaven el con-
tracte que regula el traspàs del 
fons documental i que estableix 
una cessió temporal en règim de 
comodat –contracte pel qual hom 
rep a préstec gratuït una cosa que 
tornarà després d'haver-se'n ser-
vit– a l’Ajuntament de Granollers.

L'excap de l'Arxiu Municipal i ge-
rent de Roca Umbert, Roser Rodrí-
guez, explicava que la documenta-
ció recopilada per Garcia-Pey suma 
44 metres lineals en unes 400 cap-
ses. "Són papers que surten d'ar-
xius, molts privats i de cases. Té 
un gran valor perquè són còpies 
de la font original i perquè situen 
en el mapa de la comarca on són 
els documents importants", con-
sidera Rodríguez.

A més, també ha cedit àlbums 
de fotos sobre la transformació 
urbanística de la ciutat dels anys 
60 als 80, així com una col·lecció 
de bosses dels comerços de Gra-
nollers entre 1980 i 1990. Gar-
cia-Pey explicava que també hi 
ha les llistes electorals des de les 
primeres eleccions després de la 
recuperació de la democràcia, re-

Enric Garcia-Pey cedeix 
a l'Arxiu municipal el 
fons sobre onomàstica

jordi ganduxé

CIÈNCIA  ADREÇADA AL PÚBLIC FAMILIAR, LA MOSTRA INCLOU ESCENOGRAFIES D'ESPAIS NATURALS LA DOCUMENTACIÓ CEDIDA ÉS DE 44 METRES LINEALS

'Tu investigues!' a la Tela

ESCENOGRAFIES  Una nena juga en el bosc de mostra de La Tela

vistes d'arquitectura, la col·lecció 
de Cavall Fort i la correspondència 
que durant anys va mantenir amb 
Josep Bover, el rapsode del Vallès.

Inicis del treball onomàstic
"Vaig començar a fer llistes 
perquè em cridaven l'atenció 
els noms dels carrers i les ca-
ses, com els de cal Petxina i el 
bosc de Sant Nicolau", explica 
Garcia-Pey. Aquests van ser els 
orígens d'un treball minuciós 
arreu del Vallès Oriental que l'han 
convertit en la màxima autoritat 
de l'onomàstica a la comarca i un 
dels referents del país.

La curiositat de Garcia-Pey el va 
portar al registre de la propietat 
de Granollers, des d'on va anar 
coneixent gent d'altres pobles del 
Vallès Oriental que li facilitaven 
dades. Entre els documents que 
ha reproduït i que aviat es podran 
consultar a l'AMGr hi ha els únics 
cadastres del segle XIX que s'han 
trobat a la comarca i l'arxiu del 
Vilar de Fogars de Montclús, entre 
d'altres. "Tant de bo l'inventari 
s'ampliés amb nous estudis", 
concloïa Garcia-Pey.  moNTse eras

m.e.

GARCIA-PEY

Al febrer arrenca la quarta edició 
de l'Etcètera, el programa de ta-
llers educatius municipals per a 
nois i noies de 12 a 16 anys en ho-
rari de tarda. Enguany s'ofereixen 
nou tallers, com fotografia digital, 
programació Processing (Club de 

Makers vol. IV), acrobàcies, còmic 
(manga, estil americà...), cantar 
en un musical (a càrrec d'Amics 
de la Unió) i escriptura creativa 
(amb Núria Pujolàs). La novetat 
d'aquesta edició serà el taller Edi-
son Jove, en què els aficionats al 

LES INSCRIPCIONS ALS CURSOS I TALLERS ES PODEN FER FINS A L'11 DE FEBRER

Quarta edició de l'Etcètera cinema aprofundiran en el món 
audiovisual i participaran en la 
selecció de films que es projecten 
al cinema Edison, dinamitzats per 
la cineasta Núria Nia.

Els nois i noies interessats po-
den apuntar-se fins al dia 11 de 
febrer de manera presencial al 
Gra, dimarts de 16 a 20 h, o per in-
ternet a www.grajove.cat. 
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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SOMCONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu:

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Editora fundada l’any 2001

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor 
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 
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Marina Garcés diu que 
actualment la gestió de la por

centra la seva eficàcia en
la incertesa com a amenaça

Molts municipis de Catalunya, com és el cas de Granollers, han implementat 
mesures per facilitar el pas de la ciutadania al vehicle elèctric. Aquesta  
setmana s’ha instal·lat a la ciutat –al carrer Camp de les Moreres– el primer 
punt públic de recàrrega ràpida (entre 20 minuts i mitja hora), que permet una 
autonomia d’entre 100 i 130 quilòmetres. A més, l’Ajuntament també preveu 
bonificacions que poden demanar els propietaris d’aquest tipus de cotxes, que 
cada vegada més s’entenen com la solució a les nocives emissions de CO2.

Amb tot, les veus crítiques també denuncien que el cotxe elèctric no és la 
solució real, perquè, de fet, la producció d’electricitat –i, de fet, la fabricació en 
si del vehicle– també contamina. Aquesta oposició alerta que cal un canvi de 
mentalitat, que implica també reduir l’ús de vehicles a motor.

En tot cas, sempre és millor que, un cop en circulació, no emeti gasos tòxics. 
Així que benvinguts siguin els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics,  
malgrat que per als problemes de mobilitat i contaminació calen més accions  
basades en el transport públic i els espais per a vianants i bicicletes.

AJUDES AL VEHICLE ELÈCTRIC
Editorial

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

rran de tot el que està passant 
els darrers temps al país, pen-
so que és un bon moment per 
reflexionar sobre quelcom que, 

tot i que a voltes no ho vulguem acceptar, 
s’està convertint en la directriu que marca 
més intensament la nostra vida en societat. 
Em refereixo a la por. A la por en genèric 
i a la por utilitzada com a arma política. 
Sovint es diu que l’arma més poderosa 
d’un governant no és la força, la repressió 
o el càstig, perquè això son arts d’un altre 
temps, d’una altra època. Avui els gover-
nants prefereixen no arribar fins aquests 
extrems per controlar al poble, perquè han 
descobert que no fa cap falta si se sap com 
amenaçar els ciutadans. No cal atacar nin-
gú, perquè atacant es corre el risc d’obtenir 
una resposta violenta que pot comportar 
revoltes indesitjades. És millor no agredir; 
només cal saber amenaçar, perquè si es fa 
bé, es crea un estat de por que tenalla les 
capacitats dels individus, ja que, al final, la 
por és la força que fa que els homes obeei-
xin i que el sistema es mantingui.

I tot i que substancialment estic d’acord 
amb aquest plantejament, penso, però, 
que no és pas cap invent modern, perquè 
com diu la filosofa Marina Garcés, en una 
de les introduccions del llibre sobre en 
Sebastià Salellas, tot parlant dels intents 
permanents de governar a través de la 
por, “històricament, el poder ha fet servir 
la por de moltes maneres i a través de dis-
cursos i de dispositius molt diversos: des 
del càstig i l’amenaça de morts directes 
fins a la seva transfiguració mítica i reli-
giosa en forma de condemnes i d’inferns”. 
Certament, la por, com a dispositiu del 
poder, és un dels elements constitutius 
més poderosos de les relacions socials i 
un operador fonamental pel control dels 
ciutadans; com s’ha dit sovint, és tant pre-
sent a la política que, fins i tot, es podria 
afirmar que la política és l’art d’aconse-
guir fer por perquè t’obeeixin.

I tot això em porta a reflexionar, d’antuvi, 
sobre un altre concepte que hi és ben lligat: 
qui té la responsabilitat última que la por 
ens tenalli? És a dir, qui és més responsable 
de l’èxit de l’objectiu perseguit, qui ame-
naça, amb més o menys convicció, o qui es 
deixa convèncer i se sent amenaçat? Hi pot 
haver amenaça efectiva si a qui s’amenaça 
no és deixa intimidar per l’amenaça?

I quan parlo de por no parlo del temor 

Tenallats per la por
racional, sinó de l’autèntica por. El temor 
no té perquè resultar nociu, sinó que, fins 
i tot, pot ser enriquidor. El que és nociu 
és quan el temor es converteix en la por 
insuperable que impedeix actuar, perquè 
mai ningú ha aconseguit res sense realit-
zar-ho. La paràlisi de la por ens perpetua 
en la inacció, fereix la nostra autoconfi-
ança, i fa reeixir a qui ens amenaça i ens 
produeix la por. Però, fins a quin punt 
som culpables nosaltres d’interioritzar 
la por com a insuperable? El mèrit és de 
qui amenaça o és demèrit de qui es deixa 
amenaçar? És possible canviar?

Garcés també afirma que “actualment, la 
gestió de la por centra la seva eficàcia en 
la incertesa com a figura de l’amenaça. La 
incertesa és avui una amenaça sense rostre 
que només pren cos en els nostres pitjors 
presagis”. I la incertesa és en el futur. En 
aquest sentit el director de cinema Francis 

Ford Coppola diu que la millor manera de 
prevenir el futur és inventant-lo. Potser en 
això rau la solució sobre la por en sentit ge-
nèric. L’amenaça és dirigeix sempre contra 
un futur (tot brandant moltes vegades el 
passat), ans del contrari no tindria raó de 
ser i normalment, i torno a citar la matei-
xa autora, vers un futur sobre el que diuen 
que ens hem de preparar però del que no 
en sabem res, el que fa que ho rebem com 
una advertència que ens posa a la defensi-
va i ens aboca a competir no sabem contra 
què ni contra qui. I aquesta incertesa pro-
vocada ens comporta inquietud primer; 
angoixa i temor, després i, finalment, deri-
va en por. Però si en lloc d’així ho vivim 
com un repte, si inventem el futur en lloc 
d’esperar que ens el creïn i ens el donin, 
potser tot seria diferent. Si ens construïm 
objectius i reptes que ens ajudin a avançar, 
prescindint del que ens diguin i donin, i hi 
persistim en el temps una i altra vegada, si 
aprenem a no evitar les situacions amb què 
ens amenacen, sens dubte podrem acabar 
controlant la primigènia por, perquè la co-
neixerem i la dominarem.

En definitiva, doncs, crec que hi ha sor-
tides, les primeres: la raó i el pensament 
lliure. Però les definitives, la voluntat i la 
determinació personal de cadascú que el 
canvi i la superació de les tenalles de la 
por estan en un mateix. La revolució co-
mença sempre a nivell personal.

A

RAMON
FONT

Advocat

real i igual per a homes i dones, sense re-
nunciar a crear una família. Accedir a llocs 
de responsabilitat sense demostrar que 
vals deu vegades més que un home.

Ser una dona de la casa, cuidar el teu 
marit i fills: Apaaaa... ja estem amb els es-
tereotips, estimaré qui vulgui. Tindré fills, 
o no. Les tasques de la llar són per a tots 
els que hi viuen. Això sí, tractaré tots els 
nens del meu voltant, nebots, cosins, fills 
d’amics... amb una igualtat absoluta, per-
què el blau i el rosa no són colors per a nen 
o nena, són colors per a persones.

Estaràs sempre perfecta, elegant i vesti-
da, pentinada adequadament...: Doncs no, 
perquè hi ha dies que depilar-se fa molt 
pal. Maquillar-se no ve de gust i anar a 
la perruqueria econòmicament no sem-
pre és possible. Però si ells no s’afaiten, 
porten una barba de dos dies sexy; si no 
s’arreglen, van d’esport... Ah i no penso 
aprimar-me un gram, perquè així sóc feliç 
malgrat a molts els costi d’entendre.

Comença un any, i veient com ha acabat 
l’any passat i com ha començat aquest, més 
val que ens posem les piles... perquè al rit-
me que anem perdent drets, aviat arriba-
rem al nivell de l’edat mitjana i de les dones 
tornaran a dir que no tenim ni ànima, com 
un ficus. Això sí, si tornem a l’edat mitjana, 
des de ja us dic que em demano ser bruixa.

a meva primera publicació de 
l’any i no puc evitar fer una de-
claració d’intencions per al 2019. 
Penso ser tot el contrari d’allò 

que indica el manual de bon comportament 
d’una senyoreta. S’ha de mantenir un to de 
veu baix i parlar amb educació: Doncs no, 
penso continuar cridant, perquè hi ha dones 
que continuen morint, perquè hem tancat 
una any amb xifres de rècord i, sobretot, per-
què encara ens hem de sentir que la majoria 
de les denúncies per violència masclista són 
falses. Cridar contra aquells que quan legis-
len ho fan amb les ulleres del patriarcat po-
sades i aquells que apliquen les lleis des d’un 
punt de vista... sincerament indescriptible.

A partir de certa hora una senyoreta no 
pot sortir al carrer i menys sola. No cal patir, 
sortiré al carrer a qualsevol hora, malgrat te-
nir por, perquè moltes tenim por. Però tam-
bé sortiré amb amigues i companyes, cada 
cop que calgui denunciar una injustícia i fer 
nostre el carrer, perquè ho és. També inten-
taré sortir cada vegada més acompanyada 
d’amics, familiars, companys, veïns, perquè 
la vostra veu ens ajuda a avançar.

Passar desapercebuda en el teu lloc de 
treball, ser eficient, sense opinar ni quei-
xar-se: Aiiiix, no, parlaré... lluitaré per un 
treball i sou digne, per unes condicions 
equiparades i per facilitar la conciliació 

L
MANUAL DE LA PERFECTA SENYORETA
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ECONOMIA
Xerrades a l'edifici NECMés de 21.000 butlletes al sorteig de Del Rec al Roc
Les instal·lacions de l'edifici NEC, a Corró 
d'Avall, acolliran dijous (19 h) la xerrada Hàbits 
corporals i nutritius: l’impacte en el rendiment 
laboral, a càrrec de la nutricionista Bibiana 
Puig i del quiromassatgista Ferran Izcara. 

L'associació de comerciants Del Rec al Roc va celebrar dissabte a la tarda 
el sorteig de Nadal per a les més de 21.000 butlletes repartides als clients 
durant la campanya de Nadal. El primer premi –1.000 euros– va ser per al 
número 9.557 i el segon –500 euros– va ser per al 1.468, ambdós lliurats 
a La Gralla; i el tercer –250 euros– va ser el 5.399, donat a Disfruit.

El Pla de Barris promou 22 
plans d'ocupació aquest any
LES FRANQUESES. Divendres pas-
sat, 10 veïns de Bellavista van 
signar un contracte per 6 mesos 
amb l'Ajuntament. Durant aquest 
temps treballaran pel programa 
de manteniment de parcs i jar-
dins i en les transformacions ur-
banístiques que comporta el Pla 
de Barris. Aquests són els primers 
contractes que se signen dels 22 
plans d'ocupació que s'activaran 
aquest any a les Franqueses amb 
motiu del Pla de Barris i gràcies a 
una subvenció del Servei d'Ocupa-
ció de Catalunya (SOC), que per-
metrà una inversió al municipi per 
aquest concepte de 230.681 euros.

Els plans d’ocupació s'adrecen 
a persones aturades i  inscrites 
com a demandants d’ocupació 
que no cobrin cap tipus de pres-
tació d’atur, i en aquest cas seran 
veïns de Bellavista. Dels 22 plans 

d'ocupació que s'activaran aquest 
any, 10 són per al manteniment 
de parcs i jardins i per a les trans-
formacions urbanístiques del Pla 
de Barris i 10 per al projecte Mi-
llorem Bellavista durant 6 mesos. 
També es contractaran 2 persones 
de perfil tècnic per fer feines de di-
namització comunitària i partici-
pació a Bellavista durant 9 mesos.

Des de 2010, any en què va co-
mençar el Pla de Barris a Bellavis-
ta i el SOC va concedir a les Fran-
queses la primera subvenció per 
treball als barris, s’han contractat 
179 persones aturades gràcies a 
aquests plans d’ocupació. La in-
versió feta fins a desembre de 
2018 ha estat d’1.573.190 euros 
que han facilitat les contractacions 
a través del desenvolupament de 
diversos programes de millora i 
suport al municipi. 

OCUPACIÓ  DEU PERSONES JA HAN SIGNAT EL CONTRACTE
ajuntament

OCUPACIÓ  Deu veïns de Bellavista van signar un nou contracte divendres

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental ha estrenat aquest 2019 
un apartat al seu web per con-
sultar les línies de finançament 
disponibles per a projectes i em-
preses de l’economia social i so-
lidària, en especial per a les co-
operatives. Albert Grifell, tècnic 
de l’Ateneu, recorda que l’entitat 
“no disposa de línies pròpies 
de finançament per a projectes, 
però sí eines per aconseguir-ne 
a través de formació, assesso-
rament i acompanyament tant 
a emprenedors que inicien un 
projecte cooperatiu com a inici-
atives ja existents a la comarca”. 
Per això, diu Grifell, “l'Ateneu fa 
d’altaveu de tots els recursos 
de l’economia social i solidària 
al territori”. L’espai Finançament 
és “un aparador de recursos per 
a les cooperatives i empreses 
de l’economia social i solidària” 
on s'hi poden trobar subvencions 
i ajuts, préstecs i premis. Ara com 
ara ja n'hi ha gairebé una vintena, 
que s’aniran actualitzant a mesura 
que en sorgeixen de noves o fina-
litzi el termini de sol·licitud de les 
actuals. Algunes de les subvenci-
ons disponibles són els ajuts AMB, 
les beques Seira o subvencions pel 
programa Reempresa, així com 
préstecs d'entitats socials o pre-
mis convocats per Aracoop o l'Es-
cola Sant Gervasi, entre d'altres. 

JDA creix a Madrid amb 
un despatx especialitzat 
en àmbits fiscal i laboral
GRANOLLERS. JDA Assessors i Con-
sultors Professionals, amb seu 
central a Granollers, ha fet un pas 
més en la seva estratègia de creixe-
ment i expansió per consolidar-se 
entre els 10 primers despatxos de 
serveis professionals amb seu a 
Catalunya per volum de facturació 
i nombre de professionals que hi 
treballen. Es tracta de la recent in-
corporació del despatx madrileny 
Kronos Asesores, especialitzat en 
les àrees fiscal i laboral, una ope-
ració que permetrà al grup crear 
JDA Madrid –liderat per Gabriel 
de la Creu– i superar el centenar 
de professionals. La incorpora-
ció del despatx madrileny també 
amplia la cartera de serveis de 
JDA, que compta amb despatxos 
a Granollers, Sabadell, Barcelona i 
Madrid. "No només augmentem 
la presència de JDA en el mer-
cat, sinó la capacitat de prestar 
serveis als clients actuals de la 
firma que requereixin atenció 
a Madrid i a l'inrevés", apunten 
des del despatx.

JDA Assessors i Consultors Pro-
fessionals –bufet d’advocats, as-
sessors fiscals, laboral i consultors 
per a empreses– va ser fundada fa 
30 anys a Granollers per l'econo-
mista Joan Díaz, qui assegura que 
"creixem en serveis per oferir 
un servei diferencial i d’alt valor 
als nostres clients i al mercat en 

EMPRESES  LA FIRMA JA SUPERA EL CENTENAR DE PROFESSIONALSEMPRENEDORIA

L'Ateneu ajuda 
les cooperatives 
a trobar
finançament

jda

JOAN DÍAZ  Director de JDA

general. Incrementar el negoci i 
la representativitat, alhora que 
creixem en capacitats, és un dels 
pilars de la nostra estratègia de 
creixement i expansió en ser-
veis i en el territori”, diu Díaz.  

Actualment, JDA forma part de 
la xarxa internacional de despat-
xos SFAI, present en més de 70 
països i que reuneix més de 200 
despatxos i 3.000 professionals. 
Enguany JDA ha estat classificat 
com un dels millors despatxos de 
serveis legals a Espanya segons el 
rànquing Expansión 2018 i consi-
derat, per segon any consecutiu, 
com el millor despatx professional 
per donar suport legal a empresa-
ris, emprenedors i directius pel co-
mitè d’experts de Prodespachos i la 
revista Emprendedores. 
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

GENER
FEBRER 

2019
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

FORMACIÓ
EMPRENEDORIA

Organitza

23 DE GENER
Horari: 9.30 a 12.30 h | Formació de 3 h
PRESTACIONS I COBERTURES DE LA 
SEGURETAT SOCIAL PER AUTÒNOMS
Emprenedoria i treball autònom. 
Granollers Mercat

22 DE GENER
Horari: 9.30 a 12.30 h | Formació de 3 h
KIT DE COMUNICACIÓ PER A EMPRENEDORS
Internet. Emprenedoria. 
Granollers Mercat

Cotitzar en el Règim Especial de Treballadors d’Au-
tònoms. L’atur dels autònoms. Com acreditar el 
cessament d’activitat d’un autònom. Com cotitzar 
per contingències professionals. La baixa laboral. 
Prestació per Incapacitat Permanent. Tipus de jubi-
lació: anticipada, activa... Tipus de pensions.  

Coneixeràs l’imprescindible per a comunicar una 
idea de negoci o el projecte emprenedor, crear la 
teva propia marca  tant personal com corporativa 
així com, tenir clar què comunicar en un spech ele-
vator o networking. Conèixer les eines per a desen-
volupar una identitat corporativa o gestionar la teva 
marca personal i projecte emprenedor.

Taulell d’anuncis 
professionals

Publica el teu anunci a 
etsdigital.cat/formu-
lari-anunci/ i el farem 
arribar a la comunitat de 
Granollers i Vallès.

Dóna a conèìxer el teu 
projecte empresarial 

a través del 
nou directori

de professionals 
digitals i

tecnològics
de Granollers 

i Vallès Oriental

Certifi cat de Professionalitat
ACTIVITATS ADMINISTRATIVA
EN RELACIÓ AMB EL CLIENT
Inclou ACTIC i Anglès

Nivell: 2 -a nivell de GM
Destinat: Treballadors aturats*
Horari: Dilluns a divendres
  de 15 a 21 h
Hores: 680 hores
Pràctiques en empreses:
120 hores

CURSOS SUBVENCIONATS

93 470 00 00 o 640 341 361
C. Josep Mª de Sagarra, 68, Baixos. Granollers

Horari de 8 a 18 h | isoveri@isoveri.com
CAL PORTAR FOTOCÒPIES DELS DOCUMENTS:
» DNI /NIE alumne (+tutor per menors)
» Full de Demanda d'Ocupació (DARDO)
» Certifi cat d'estudis: ESO, BUP, GM...
» Currículum actualitzat

Portar tota la documentació 
necessària per formalitzar-la

Inici:
21 GENER 2019

INSCRIPCIÓ

OBERTA

PER A MÉS INFORMACIÓ TRUCA AL:

INSCRIU-TE ARA MATEIX
 PLACES LIMITADES

Curs subvencionat -o cofi nançat- per:
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

Multinacional alemana, del sector 
Químic (Plàstic), ubicada al Vallès 
Oriental, precisa incorporar:
TÈCNIC DE MANTENIMENT 
MAQUINÀRIA INDUSTRIAL (CAPS DE 
SETMANA I FESTIUS) (Ref.1801-03)
Funcions:  Manteniment general de 
las línies de Producción, realitzant el 
manteniment preventiu i correctiu de la 
maquinària.  Solucionar i realitzar re-
paracions incidències a nivell mecànic i 
elèctric. Realització del manteniment d' 
Instal·lacions Auxiliars. Gran coneixe-
ment a nivell electromecànic. Requisits: 
Imprescindible FPII / Grau superior en 
mecànica o similar. Experiencia mínima 
de 4 anys com Tècnic de Manteniment 
Electromecànic de Maquinaria. Dispo-
nibilitat per treballar caps de setmana. 
Valorable experiència en màquines d' 
injecció i coneixement d'anglès. Bus-
quem una persona que vulgui créixer 
a nivell professional. Imprescindible 
una persona dinàmica, amb energia i 
flexible. Setmana laboral de 5 dies amb 
torn de 8 h, caps de setmana inclosos. 
S'ofereix contracte directa i estable amb 
l'empresa. Retribució negociable.

Empresa industrial ofreciendo 
soluciones integrales en la 
manipulación, automatización 
y dosificación de productos 
ubicada en el Vallès Oriental 
precisa: 
ADMINISTRATIVO-VA/ 
RECEPCIONISTA (Ref.1801-04)
Se encargará de gestionar las 
tareas administrativas así como 
atender la recepción y cen-
tralita, para garantizar el buen 
funcionamiento de la empresa, 
de acuerdo con los procesos y 
proced. internos establecidos, 
en los términos de calidad y 
eficiencia. Se precisa: Forma-
ción a nivel de FPGS o Grado 
(Empresariales,ADE, etc). Idio-
mas: Inglés: advanced; Catalán 
y castellano:avanzado. Valorable 
otros idiomas. Informática: Do-
minio office (Excel avanzado), 
conocimientos en uso de ERP's 
o programas de gestión docu-
mental. Experiencia: Mínimo 5 
años en puestos de adminis-
tración. Se ofrece contrato es-
table y directo con la empresa. 
Horario: Entrada entre 8-9h. 
salida entre 17-18.45h. Viernes 
intensivo. Sueldo aprox. 20000 € 
-22000 € brutos anuales.

Empresa industrial del Baix Montseny, precisa incorporar: 
PERSONA PARA MANTENIMIENTO (Ref.1801-05)
Persona con formación a nivel de FP II, CFGM o CFGS en Mecánica y/o Elec-
tricidad. Imprescindible conocimientos y experiencia Eléctrica y Soldadura. Se 
valorará muy positivamente experiencia en tareas de mantenimiento indus-
trial. Imprescindible disponibilidad de vehículo. Se ofrece contrato estable y 
directo con la empresa.

Grup de hosteleria i restaura-
ció, ubicat al Vallès Oriental,  
precisa incorporar: 
ADMINISTRATIU/VA LABORAL 
(Ref.1801-06)
Cerquem candidats/es amb 
formació a nivell de FP i CF en 
Administració o bé Diplomatu-
ra en Relacions Laborals, i amb 
experiencia en departaments 
Laborals a empreses i/o Asses-
soria-Gestoria. Amb depen-
dència del Responsable Laboral, 
s'encarregarà de la Gestió labo-
ral i RRHH diària, supervisió de 
Nòmines, calendaris laborals, 
formació, incidències, apunts 
comptables de sous i salaris, 
etc. Requisits indispensables:  
Domini a nivell elevat de l’Excel, 
Coneixements de legislació la-
boral, Coneixements de comp-
tabilitat. S'ofereix contracte 
directa i estable. Sou orientatiu: 
21.500 € b/a. Horari de 9 a 17h.

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me lla-
mo Susi. Madurita, 
50 años, gordita 
y cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés natural 
y hago todo tipo de 
servicios. LLÁMAME 
698 233 361

CONTACTES
RELAX

SERVEIS
S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA Per portar 
c o m p t a b i l i t a t s /
Fiscal/Impostos, a 
Pimes i autònoms. 
Tel: 651 04 00 07.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

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

Multinacional química fabricante de soluciones 
plásticas, ubicada en el Vallès Oriental, precisa:
un/a  VERIFICADOR/A DE CALIDAD (Ref.1801-01a) 
(turno rotativo mañana-tarde-noche)
un /a VERIFICADOR/A DE CALIDAD  (Ref.1801-01b)
(turno festivo de mañana-tarde)
Candidatos/as con formación a nivel CFGM o CFGS 
en Análisis y control de calidad o similar. Experiencia 
mínima de 3 años en dptos. Calidad, realizando tareas 
de verificador. Imprescindible nivel básico de inglés. 
Conocimientos a nivel de paquete Office. Se ofre-
ce contrato directo y estable con la empresa. Sueldo 
aprox. 21.000 € brutos anuales.

Empresa fabricant de material de construcció, pai-
satgisme i mobiliari urbà, al Vallès Oriental, precisa:
INFORMÀTIC/A (Ref.1801-02)
Formació a nivell d'Enginyeria Tècnic en Informàtica 
de Gestió o de sistemes, CFGS en Informàtica o FP II 
Informàtic i experiència en empresa industrial. Tas-
ques: Manteniment del Software de l'empresa, així 
com l'adaptació i implementació de nous programes. 
Es valorarà molt positivament experiència amb SAGE 
MURANO, tot i que l'empresa ofereix formació. Pos-
sibilitat de contracte directa amb l'empresa, de mitja 
jornada tardes, per aquells candidats que puguin estar 
treballant en torns de matí o a l'Administració Pública. 
Sou i condicions negociables.

Peugeot ha tancat l'any com el va comen-
çar: amb una gran victòria. Si el 2018 va 
arrencar amb un gran triomf al mític Ral-
li Dakar, l'any va acabar com a líder en 
vendes a Espanya de turismes i vehicles 
comercials, amb 132.796 matriculacions. 
També ha estat líder en la gamma SUV, que 
ja suposa un 41% del mercat de turismes. 
El trio d'asos format pels Peugeot 2008, 
3008 i 5008 ha liderat el segment que més 

creix al mercat espanyol, amb 54.321 ma-
triculacions. Per a la marca, les vendes dels 
Peugeot 2008, 3008 i 5008 suposen més de 
la meitat de les seves vendes de turismes 
a l'Estat. A més, Peugeot també ha tancat 
l'any amb el llançament de models que se-
ran clau els propers anys i aprofitant el seu 
lideratge tecnològic, així com amb una for-
ta aposta per la consolidació de la gamma 
SUV, les prestacions i la qualitat.

Peugeot, líder de vehicles SUV el 2018
Els models 2008, 3008 i 5008 lideren el segment al mercat espanyol

PEUGEOT EUTRASA
carrer Catalunya, 39. Les Franqueses del Vallès  

Tel.  93 849 41 00 / www.eutrasa.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Després de l’èxit del 2018, 
Villà Viatges de Granollers 
ha convocat la segona edició 
del Certamen de Comunica-
ció Audiovisual Villà Viatges, 
adreçat als alumnes d’ESO 
de tots els instituts del Vallès 
Oriental per tal que puguin 
produir el seu reclam publi-
citari audiovisual (el que es 
coneix com un anunci co-
mercial) partint de la recerca 
de material, guió, realització, 
filmació i producció final. La idea es va pre-
sentar al Departament d’Ensenyament com 
una proposta educativa per als estudiants 
dins les competències bàsiques de l’àmbit 
digital, de manera que cada alumne pugui 
sentir-se protagonista d’una història en-
grescadora i creativa i per la qual obtinguin 
un reconeixement públic. Enguany està 
previst que hi participin 34 grups d’alum-
nes de diferents centres, que ja han fet ar-
ribar un petit vídeo de presentació i treba-
llen en la proposta d’anunci per la propera 
campanya de publicitat de Villà Viatges. El 

Certamen Audiovisual de Villà Viatges
En aquesta segona edició hi participen 34 grups d'alumnes d'ESO

VILLÀ VIATGES
carrer Girona, 13. Granollers 

Tel. 93 879 37 77 / www.villaviatges.com

grup guanyador veurà reconegut l'esforç 
amb la projecció del seu anunci a les prin-
cipals sales  de cinema de la comarca. Un 
jurat especialista en audiovisuals i una re-
presentació de Villà Viatges decidirà quins 
son els classificats per a la gran final, que se 
celebrarà al Casino de Granollers el proper 
mes d’abril. Villà Viatges destaca l’entusias-
me i les ganes de treballar que transmeten 
els alumnes que visiten l’agència i agraeix 
la participació i la implicació d'alumnes, 
centres i col·laboradors en aquest segon 
Certamen de Comunicació Audiovisual.



Gran paper de Figueras i Almeida al Mundial
Els dos jugadors del Fraikin que disputen el Mundial d'handbol
–Adrià Figueras i César de Almeida– estan fent un gran paper amb 
les seves respectives seleccions, Espanya i el Brasil. El pivot, amb sis 
gols, ha guanyat tots els partits disputats. I el porter n'ha guanyat dos 
de quatre i va tenir un 46% d'efectivitat en el triomf davant Rússia.

El CNG gairebé sorprèn el colíder
L'equip masculí de waterpolo del CNG va estar 
a punt de sumar a la pista del colíder, el CN 
Sant Feliu, però finalment va perdre per un 
ajustat 11 a 10 en la 7a jornada de la Primera 
Divisió. Els granollerins són ara vuitens.

ESPORTS

GRANOLLERS. Un any més, i ja en 
són tres, La Mútua de Granollers 
organitza els partits solidaris, en el 
marc de la campanya Somriures que 
curen, entre el BM Granollers mas-
culí i femení i les respectives selec-
cions catalanes. L'objectiu és omplir 
el Palau d'Esports per recaptar el 
màxim de fons possibles per col-
laborar amb la Fundació Pasqual 
Maragall, dedicada a la investigació 
per la cura de l'alzheimer. La tarda 
d'handbol serà aquest diumenge, 

fch

PARTITS DE NIVELL  Molts dels millors jugadors d'handbol catalans es reuniran diumenge al Palau d'Esports

SOLIDARITAT  LA MÚTUA ORGANITZA L'ESDEVENIMENT, QUE SE CELEBRARÀ AL PALAU D'ESPORTS

El BMG i la selecció catalana,
cara a cara contra l'Alzheimer

20 de gener (16.15 h), amb el par-
tit del Fraikin davant el combinat 
català absolut masculí. Els d'Anto-
nio Rama, que tindran les baixes 
d'Adrià Figueras i César de Almeida 
perquè estan disputant el Mundial, 
comptaran amb la participació de 
jugadors habituals, com Antonio 
García Robledo, Mamadou Gassa-
ma, Álvaro Ferrer i Ian Tarrafeta. 

Serà una bona manera d'agafar 
ritme de partit durant l'aturada de 
l'Asobal, precisament per la dis-

puta del Mundial de Dinamarca i 
Alemanya. El torn del KH-7, que 
s'enfrontarà al combinat femení 
absolut, serà a les 18.15 h.

Entrades a 5 euros
El preu de l'entrada serà de 5 euros, 
que aniran íntegrament destinats 
a la Fundació Pasqual Maragall i la 
lluita contra l'Alzheimer. L'any pas-
sat es van recaptar 7.000 euros per 
la investigació del càncer infantil. 
Tant de bo s'incrementi la xifra. 

mecalia

A TOCAR  L'equip de Robert Cuesta va estar a punt d'aconseguir puntuar

Un tram de gairebé 10 minuts 
sense anotar cap gol en la prime-
ra part va penalitzar dissabte el 
KH-7 a la pista del Mecalia Atléti-
co Guardés, el segon classificat de 
la Lliga Guerreras Iberdrola. Les 
gallegues es van acabar impo-
sant per un ajustat 31 a 29, però 
les granollerines continuen en la 
quarta posició. "Malgrat aquells 
10 minuts, vam aconseguir ar-
ribar empatats a falta de poc 
temps pel final del partit. Les 
cares de decepció de les jugado-

HANDBOL  DISSABTE VA PERDRE A LA PISTA DEL MECALIA

El KH-7 torna a Galícia per 
jugar la Copa de la Reina

BM PORRIÑO - KH-7 BMG
Dissabte, 19  18 h Pav. Municipal

res en perdre demostra la fam 
que té aquest equip", explica Ro-
bert Cuesta, l'entrenador, al diari 
Som. "La del Mecalia és una de 
les pistes més complicades de 
la lliga. Hi ha un ambient preci-
ós i el seu públic anima des de 
l'escalfament", afegeix.

Comença la Copa de la Reina
Ara toca canviar de xip perquè 
dissabte (18 h) el KH-7 jugarà 
l'anada de la segona fase de la 
Copa de la Reina a la pista del BM 
Porriño, equip que va vèncer les 
granollerines a la lliga per 31 a 29. 
"Hem de ser conscients que és 
un partit de 120 minuts. Però 
la Copa és molt traïdora i no 
et deixa relaxar ni un sol mo-
ment", avisa Cuesta. 

La recaptació dels partits serà per a la Fundació Pasqual Maragall
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LES FRANQUESES. El fred, acom-
panyat d'un cel serè, no va ser un 
impediment dissabte perquè la 
participació del 24è Cros Popular i 
27è Cros Escolar de les Franqueses  
–puntuables per a la Lliga Comar-
cal– superés amb escreix els 300 
participants. La prova es va cele-
brar al parc de la Verneda i va tenir 
tres recorreguts senyalitzats per 
a les diferents proves. El Club At-
lètic Canovelles va ser l'equip que 
va destacar en el cros popular de 
5.000 metres, ja que va ocupar les 
tres places del podi masculí –per 
aquest ordre: Carles Díaz, Javier 
Rubio i Alfonso Guillén– i es va 
emportar també la categoria feme-
nina, amb la victòria d'Eva Martos. 
Segona va ser Camila Danieluk, del 
Club Atlètic Granollers, club amb 
una gran massa social procedent 
de les Franqueses, i va completar 
el podi Carmen Martín (A4elKm). 
Àlex Lozano i Sofia Nhand, del CA 
Canovelles, van ser els vencedors 
en cadet, de 3.000 metres. 

xavier solanas

EL FRED NO ÉS EXCUSA  Molts valents van atrevir-se a desafiar la meteorologia per fer esport dissabte

CURSA ATLÈTICA  ES VA DISPUTAR LA PROVA ESCOLAR I LA D'ADULTS EN UN DISSABTE FRED I ASSOLELLAT AL PARC DE LA VERNEDA

Més de 300 persones participen 
en la diada franquesina de cros 

Diumenge se celebrarà la 9a edició 
del Duatló Ciutat de Granollers, un 
dels més populars de Catalunya i 
puntuable per a la lliga de clubs. 
El tret d'inici de la prova serà a les 
10 h. Els 500 atletes inscrits hau-
ran d'afrontar 5 quilòmetres de 
cursa a peu, 20 de ciclisme per la 
pista del Circuit de Barcelona–Ca-
talunya i 2,5 més de cursa a peu. 

Les inscripcions estan exhauri-
des des de divendres. A banda de 
la prova per a adults, també tindrà 
lloc la prova infantil a partir de les 
12.30 h. Aquesta consistirà en la 
celebració de diversos duatlons 
amb les distàncies adaptades a les 
diferents edats. Ja hi ha 250 nens i 
nenes inscrits, que disputaran les 
seves respectives curses sobre la 
recta principal del traçat de veloci-
tat. El Club Triatló Granollers, com 
a organitzador de la prova, espera 
comptar "amb la presència de 
representants dels ajuntaments 
de Granollers i Montmeló i de la 
Federació Catalana". 

ORGANITZA EL CLUB TRIATLÓ

El duatló arriba
amb totes
les inscripcions
exhaurides

BÀSQUET |  Copa Catalunya  AL DESCANS JA PERDIA PER 44 A 17 A LA PISTA DEL CEB GIRONA I NO VA ACONSEGUIR LA REMUNTADA VOLEIBOL  

El Carles Vallbona 
participa en un
projecte esportiu 
d'Erasmus Plus

GRANOLLERS. El CB Granollers 
haurà de patir per mantenir la ca-
tegoria a Copa Catalunya. El 2019 
ha començat amb una gran enso-
pegada a la pista del CEB Girona, 
el tercer classificat. La derrota 
podia ser esperada, però no la 
contundència amb què va arribar 
ni les males sensacions que va dei-
xar l'equip de Ricard Ventura.

A la pista gironina dissabte va 
caure per 75 a 58. I encara hagués 
pogut ser més punyent el resultat 
final, perquè a la mitja part el Gi-
rona guanyava per 44 a 17 –par-
cial de 21 a 9 en el primer quart 
i de 23 a 8 en el segon– i el partit 
ja estava sentenciat. Per sort, en 
el segon temps els granollerins 
van reaccionar, els locals van bai-

xar el ritme i els blanc-i-blaus van 
tenir l'oportunitat de maquillar el 
marcador en vèncer els dos dar-
rers quarts. Una de les claus de 
la derrota va ser l'encert des de 
la línia de tres: el Girona va en-
cistellar 11 de 33 intents, mentre 
que el Granollers només va fer-ho 
en 2 de 14. Després d'aquest par-
tit, l'equip vallesà baixa fins l'11a 
posició amb quatre triomfs i vuit 
derrotes. Dissabte (18.05 h) 
rebrà l'Artés, novè amb cinc 
victòries i set derrotes.

El femení venç un partit clau
Molt millor li van les coses al sè-
nior femení del CB Granollers. 
Dissabte va vèncer per 59 a 41 da-
vant un rival directe, el Manyanet 
Reus, i es consolida en la tercera 
posició –10 triomfs i 4 derrotes– 
de la Primera Categoria femenina. 
Les vallesanes ja tenien el partit 
encarrilat al descans amb un curt 
22 a 11 i també es van imposar 
en els dos últims quarts. Dissab-
te (18.45 h) jugaran a la pista del 
Marquès CB Lleida, penúltim. 

jordi ganduxé

TRIOMF IMPORTANT  El Granollers es va imposar al Manyanet Reus

L'Associació Esportiva Carles 
Vallbona de Granollers partici-
parà com a líder d'un projecte 
Europeu Erasmus Plus. El pro-
grama està format per tres clubs 
potents de voleibol: un de Fran-
ça, un d'Itàlia i un altre de Malta; 
i tres universitats: d'Amsterdam, 
d'Eslovènia i de Malta. L'AE Carles 
Vallbona, així, serà el primer club 
de voleibol de l'estat espanyol que 
liderarà un projecte Erasmus Plus 
de carrera dual amb l'objectiu de 
compaginar els estudis i l'esport 
femení. Els punts clau del projecte 
són evitar l'abandonament de la 
pràctica esportiva del voleibol a 
causa dels estudis; millorar el ren-
diment esportiu i acadèmic de les 
jugadores del club; i transmetre 
valors educatius i esportius que 
els serveixin per a la vida adulta.
Per desenvolupar aquest projecte, 
que començarà al gener de 2019 i 
tindrà una durada de 30 mesos, el 
club organitzarà una sèrie d'acci-
ons i d'activitats per tal d'ajudar a 
les seves jugadores. 

El CBG s’enfonsa
en el primer temps

Els de Ricard Ventura 
continuen a la part baixa 
de la taula amb només 
quatre victòries
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

Gestor de consums i Bateries de litiTerra radiant i emissors de fred i calor

LES FRANQUESES.  Dimarts a la tar-
da, més d'un centenar de persones  
relacionades amb el CF Les Fran-
ques es van concentrar al camp 
municipal de Corró d'Avall. La 
directiva del club considera que 
el regidor d'Esports del municipi 
i màxim responsable de l'òrgan 
de govern del Patronat Municipal 
d'Esports (PME), Juan Antonio 
Corchado, "està prenent des de 
fa dos anys –quan va prendre 
possessió del càrrec– decisions 
totalment partidistes i sense un 
criteri mínimament objectiu i 
imparcial, perjudicant sistemà-
ticament el nostre club per be-
neficiar de forma molt sectària 
el Bellavista Milan". 

El CF Les Franqueses també ex-
plica que tenen "les subvencions 
municipals directes congela-
des des de fa dues temporades, 
mentre l'Ajuntament ha incre-
mentat la partida municipal 
de subvencions directes a les 
altres entitats esportives un 
10% els últims anys". El club 
destaca que Corchado és simpa-
titzant del Bellavista, mentre que 
el regidor socialista argumenta 
que els ajuts "no s'han congelat, 
sinó que el CF Les Franqueses 
rep cada temporada la màxima 
aportació de subvenció pública 

–el mínim són 300 euros– que pot 
tenir un club esportiu franque-
sí segons l'estipulat per l'Ajun-
tament: 12.000 euros. Només 
hi ha una altra entitat esportiva 
que en rebi tant".

Conflicte pels entrenaments
El CF Les Franqueses també consi-
dera que des del curs 2017-2018 
està havent-hi un greuge compa-
ratiu amb el Bellavista Milan a 
l'hora de repartir els horaris d'en-
trenaments i les instal·lacions. En 
aquest sentit, Corchado explica 
que "el PME només ofereix les 
instal·lacions i no decideix els 
horaris d'entrenaments. Això 
és un aspecte que han de re-
partir-se els clubs. I aquesta 
temporada al CF Les Franque-
ses se li ha ofert la possibilitat 
d'entrenar en altres camps, 
com el de Corró d'Amunt, i la 
directiva s'hi ha negat". La pro-
testa de dimarts va acabar davant 
la seu del PME. "Si no hi ha una 
solució, continuarem amb les 
mobilitzacions", avisen des del 
club.  Corchado, per la seva banda, 
adverteix que emprendrà accions 
judicials perquè considera que 
el comunicat publicat pel CF Les 
Franqueses al seu web és "un atac 
personal cap a mi".   s. escudero

ENTITATS  CONFLICTE ENTRE EL CLUB I L'ENS MUNICIPAL

El CF Les Franqueses 
acusa l'Ajuntament 
de menystenir-lo

Triomf franquesí a Terrassa
Carlos Adarve, en el minut 82, va fer el 2 a 3 i va donar així tres punts d'or 
al CF Les Franqueses dissabte al camp del Can Parellada. Aquests punts li 
permeten mirar cap amunt a la taula classificatòria després de remuntar 
el 2 a 1 que hi havia en el minut 70. Ara és novè amb 26 punts en el grup 
4 de Segona Catalana, i diumenge (12 h) visita el segon, la Gramanet. 

Miguel Gómez va donar un punt al 
Llerona en el minut 89 que val més 
que això. Perquè diumenge el rival 
va ser La Torreta, el tercer classifi-

FUTBOL |  Tercera Catalana  MIGUEL GÓMEZ VA SER L'HEROI EN EL MINUT 89 DE PARTIT

El CE Llerona salva un punt 
important en l'últim moment

LLUITA  Els lleronins es van enfrontar a un dels seus rivals directes, La Torreta

cat en el grup 9 de Tercera Catala-
na amb 35 punts. Són els mateixos 
que tenen els blanc-i-blaus, quarts, 
en arribar al final de la primera vol-

ta. Sergio Flores havia avançat els 
visitants en el minut 78, però a par-
tir d'aleshores el partit es va tornar 
boig. La Torreta va veure com li 
expulsaven dos jugadors amb ver-
mella directa en el 85, David Rodrí-
guez –el porter– i Joan Martínez, i 
amb nou al camp no va poder evi-
tar l'empat local. Just després, Marc 
Blanch, del Llerona, també se'n va 
anar al carrer en veure dues targe-
tes grogues consecutives. 

Així, els de David Hidalgo veuen 
com es trenca la seva ratxa de sis 
victòries consecutives i mantenen 
la de partits seguits sense perdre: 
ja en van 10. Abans de començar el 
l'enfrontament es va fer un minut 
de silenci en memòria d'Àlex Pare-
ra, el jugador de l'infantil B de l'EC 
Granollers que va perdre la vida 
aquest inici d'any.

Dissabte (16.30 h), el Llerona 
torna a jugar a casa davant el Lli-
çà de Vall, 10è, en el primer partit 
de la segona volta. 

Tercera Divisió  XAVI CIVIL VA DONAR LA VICTÒRIA A L'EC GRANOLLERS A LA POBLA DE MAFUMET

GRANOLLERS. Quan semblava que 
l'EC Granollers sumaria el segon 
empat a zero consecutiu, Xavi Ci-
vil va donar la victòria en el minut 

Sergi Pastells: "Altres equips són 
els que han de tenir la pressió 
per pujar a Segona Divisió B"

"Som conscients que hem fet les 
coses bé els últims quatre par-
tits. I ho hauríem pensat igual-
ment si Xavi Civil no ens hagués 
donat els tres punts en l'últim 
moment", explica el lateral Sergi 
Pastells. "Estem sent molt sòlids 
en defensa i el domini de la pi-
lota ens està permetent gene-
rar ocasions", afegeix.

Doble canvi encertat
A la Pobla de Mafumet, el Grano-
llers va començar el partit amb 
molta intensitat i es va fer amb 
el control del joc, però una altra 
vegada el desencert en els me-
tres finals va complicar les coses 
als de José Solivelles, que van ser 
superiors en la resta de zones del 
camp. En el minut 85, el tècnic 
granollerí va fer una doble subs-
titució: Joan Inés i Xavi Civil van 
entrar per Joel Sánchez i Albert 
Ruiz. Només quatre minuts des-
prés, Civil s'inventava un gol d'or 
per portar els tres punts cap al 
Vallès. "La pressió per pujar a 
Segona B la tenen altres equips, 
no nosaltres. Hem d'anar partit 
a partit i, si quan faltin set o vuit 
jornades seguim aprop de la 
promoció, lluitar fins al final", 
diu Pastells. Els blanc-i-blaus van 
sortir diumenge amb una samar-
reta en record d'Àlex Parera, el ju-
gador de l'infantil B que va perdre 
la vida fa uns dies.  serGI escudero

xavier solanas

EC GRANOLLERS - UE SANTS
Diumenge, 20  12 h Carrer Girona

89 als de José Solivelles al camp 
de la Pobla de Mafumet, la 15a. 
Així, sumen la seva quarta jorna-
da consecutiva sense perdre –tres 
triomfs i un empat– i sense rebre 
gols. La zona de promoció d'as-
cens a Segona Divisió B torna a 
apropar-se. Ara els blanc-i-blaus 
són setens amb 36 punts, a no-
més quatre del Terrassa, el quart. 
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Com a la passada edició, el Festival 
de Jazz de Granollers comptarà en-
guany amb 14 actuacions, que al-
ternaran els grans noms de l'escena 
internacional, com Django Bates i 
Marco Mezquida, amb el talent dels 
músics granollerins i vallesans. "Vo-
lem fer una programació el més 
brillant possible, amb una apos-
ta clara pel jazz local", reconeix 
Lluís Sitjes, al capdavant de l'associ-
ació JazzGranollers, que juntament 
amb el Casino –que serà l'escenari 
de la majoria de concerts– organit-
za aquest 29è certamen, que es pre-
sentava dijous al Casino.

El Festival de Jazz s'obrirà el 
25 de gener amb la proposta de 
Carme Canela & Joan Monné, que 
presentaran el nou disc de bala-
des d'estàndards, Ballads. Els con-
certs s'allargaran fins al 5 d'abril, 
amb Django Bates, "una patum" 
–deia Sitjes– que arribarà amb 
una ensemble formada per joves 
talents d'arreu d'Europa.

Martí Ventura, a punt de gravar
El músic Martí Ventura, un dels co-
ordinadors del festival, detallava 
els concerts de caire més locals, 
com el que ell mateix farà el 29 de 
de març per presentar L'indret, un 
àlbum que grava aquesta setmana.

Precisament, tant l'alcalde, Josep 
Mayoral, com la regidora de Cul-
tura, Mireia López, destacaven la 
participació local al festival, amb 
Marquès i Vidal, "també amb 
molt recorregut fora del país", 
destacava López. Mayoral afegia: 
"El festival s'ha consolidat per-
què ha apostat per la qualitat i 
perquè explica la ciutat per mit-
jà del talent extraordinari dels 
nostres músics". També el presi-
dent del Casino, Josep Rius, descri-
via l'"orgull de cedir les instal·la-
cions al festival" i la voluntat "de 
fer-hi més activitats culturals".

Sitjes explicava que el cartell ha 
tornat a ser dissenyat per Amador 
Garrell, tot prenent com a base una 
fotografia que Chuck Stewart va fer 
a Miles Davis amb motiu de la publi-
cació del Kind of blue, el seu àlbum 
més conegut, que enguany comme-
mora els 60 anys de l'edició. i m.eras

El Festival de Jazz alterna referents forans del 
gènere, com Django Bates, amb el talent local

TASTET DE LA PROGRAMACIÓ DE LA 29a EDICIÓ

    MÉS PRESÈNCIA FEMENINA  
Carola Ortiz Group–15 de febrer–

Enguany, la presència femenina és més evident al festival, amb 
quatre espectacles encapçalats per dones. A banda de Carme 
Canela, que enceta el festival; Chiara Giani, que actuarà a l'Anò-
nims, i de Rita Payès, a El Mirallet, la 29a edició compta amb el 
retorn de la cantant i clarinetista Carola Ortiz, que l'any passat hi 
presentava Minimal Hits amb Joan Pablo Balcázar i que en aques-
ta ocasió arriba amb el segon treball com a compositora, Spirala. 

JOAN BRETCHA GUITAR SERIES 
Vicenç Solsona –9  de març–

El  guitarra de llarga tradició –i que ha compartit escenari amb 
Paquito D'Rivera i Chavela Vargas, entre d'altres– protagonit-
zarà enguany el concert dedicat a Joan Bretcha, desaparegut fa 
9 anys. Solsona oferirà un concert en solitari en què repassarà 
peces escrites per a guitarra durant la seva dilatada carrera, així 
com noves composicions i versions d'estàndards de jazz, amb in-
fluències de la música llatina i la clàssica. EL RETORN INSISTENT

Marco Mezquida –1 de febrer–
El pianista balear s'ha convertit en un clàs-
sic tant del festival com del cicle de jazz a 
Granollers, on ha actuat una vintena de ve-
gades. Ni públic ni organització es cansen, 
però, d'aquest artista versàtil, que és un 
dels més complerts i valorats del país. En 
aquesta ocasió oferirà una extensa impro-
visació sobre un dels seus temes.

FACTURA LOCAL
Albert Marquès Trio 

+ Antonio Lizana –22 de febrer–
El pianista granollerí afincat a Nova York 
torna al Casino amb el saxofonista i can-
taor Antonio Lizana –Grammy 2015 amb 
Arturo O'Farrill–, després de tocar plegats 
al festival de flamenc de Nova York. 

JAZZ GRANOLLERS ENSEMBLE
Improvisacions sobre 

Història d'un soldat  –1 de març–
La formació granollerina, dirigida per Joan 
Sanmartí, comptarà en aquesta ocasió amb 
dos actors –Jordi Coromina i Xavier Bertran– 
que narraran el text sobre Història d'un soldat, 
la composició que Ígor Stravinski va escriure el 
1917.

Sessió matinal del Petit EdisonJordi Pagès recorda Brossa a Can Pedrals
Diumenge (12 h) l'Edison ha programat 
una sessió de cinema familiar. S'hi podrà 
veure la pel·lícula d'animació La increïble 
història de la pera gegant, amb un elefant 
i una gata com a protagonistes.

L'artista granollerí Jordi Pagès ha fet una intervenció a la biblioteca 
Can Pedrals de Granollers amb la qual obre la commemoració  
de l'Any Brossa, amb motiu del centenari del naixement del poeta 
el 19 de gener. L'aparador de Can Pedrals recull la simbologia  
de Brossa, així com algunes frases dels seus textos.

CULTURA

MÚSICA  CARME CANELA & JOAN MONNÉ, CAROLA ORTIZ, MARTÍ VENTURA I FRANCESC VIDAL HI PRESENTARAN ELS DARRERS TREBALLS DISCOGRÀFICS

A UN PAS DE L'ÒPERA 
Trio Barolo –8 de febrer–

Aquesta formació francesa, amb un dels seus 
músics italià, s'embarquen en un viatge musical 
pel Mediterrani, amb un so únic, entre el jazz i 
l'òpera.

REVISANT ELS CLÀSSICS DEL ROCK    
Ramon Prats Quartet + 3 –15 de març–

El bateria fa una relectura del disc OK Computer que Radiohead 
va publicar el 1997 i que va suposar un gir en la trajectòria del pop 
rock i ha esdevingut un treball mític.

FORA DEL CASINO: 
ANÒNIMS I EL MIRALLET
Chiara Giani & Ignasi Zamora Blues 
Reunion –20 de febrer–
Rita Payès & Toni Saigi –13 de març–
Els darrers anys, el certamen ha apostat per 
afegir nous escenaris, més enllà del Casino, 
per portar el jazz arreu de la ciutat.

PREPARANT ELS 30 ANYS
A les tres dècades de festival, l'any vinent s'hi  
sumaran més efemèrides: els 10 anys de 
la mort de Joan Bretcha i els 140 anys del 
Casino de Granollers. Sitjes assegura que 
serà una edició especial.
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El 2012, la cançó –que també do-
nava nom al disc– Jo mai mai sor-
prenia la crítica i el públic com un 
dels temes més delicats i intel·li-
gents sobre els silencis i les deci-
sions vitals. Aquell va ser el punt 
d'inflexió d'un Joan Dausà fins 
llavors més centrat en el teatre 
que en la música, que actuava a 
sales petites, i que ara ha exhaurit 
les entrades al Teatre Auditori de 
Granollers amb la presentació de 
la seva nova proposta.

Després d’un període de tres 
anys de silenci i reflexió personal, 
Dausà fa uns mesos tornava a la 
música amb Ara Som Gegants, el 
seu tercer disc produït per San-
tos & Fluren de Blind Records, 
que va sortir a la venda el passat 
mes d’abril de 2018. Després de 
dos discos, dues bandes sonores 
de pel·lícules, un Premi Gaudí, 
dos Premis Enderrock, d’omplir el 
Gran Teatre del Liceu i el Palau de 
la Música tres vegades en 5 anys, 
Joan Dausà vol, amb Ara Som Ge-

Joan Dausà exhaureix entrades al 
TAG amb el seu nou 'Ara Som Gegants'

tag

MÚSICA  EL CANTAUTOR PRESENTA EL SEU TERCER TREBALL, MÉS INTROSPECTIU, A LA SALA GRAN DEL TEATRE AUDITORI

JOAN DAUSÀ  Durà al TAG el tercer disc 'Ara Som Gegants'

Amics de la Ciutat 
munta un concert 
amb Jordi Masó  
i Manel Sànchez
GRANOLLERS. L'associació d'Amics 
de la Ciutat de Granollers organit-
za el proper diumenge, a les 19 h 
a la sala Tarafa, el concert Gener 
Joliu, que tindrà com a protago-
nistes els músics Jordi Masó, al pi-
ano, i Manel Sànchez, a la guitarra. 
El duet interpretarà peces del re-
pertori popular. Masó, granollerí, 
ha tocat als principals auditoris i 
festivals d'Espanya i en la majoria 
de països europeus tant en reci-
tals de piano com formant part de 
grups de música de cambra. Tam-
bé actua sovint com a solista amb 
les principals orquestres del país.
És professor de piano al Conser-
vatori de Granollers i a l'Esmuc. 
Sànchez, també vallesà, té una 
llarga trajectòria internacional 
que l'ha dut a actuar en festivals 
d'arreu d'europa i en espais em-
blemàtics del país, com la cripta 
de la Colònia Güell i el Kursaal de 
Manresa, entre d'altres. Va acabar 
la seva formació superior, iniciada 
a Catalunya, a Alemanya. i

A LA SALA TARAFA

gants, presentar el resultat d’un 
viatge interior que busca l’exigèn-
cia musical i la connexió emocio-
nal amb el públic i un directe èpic.

El disc conté 10 cançons de mú-

sica intimista que miren la vida 
amb esperança sense abandonar 
una melancolia vital mostrada en 
els primers treballs. El nou disc 
de Joan Dausà, ara més que mai, 

transmet il·lusió per viure, juga 
amb una paleta de colors més àm-
plia i amb temes musicalment més 
elaborats que mantenen la senzi-
llesa i l'observació dels detalls. 
Una evolució artística coherent 
sense renunciar a la malenconia 
i l'emoció dels seus dos discs an-
teriors, però amb la introducció 
de temàtiques més socials, com 
la pèrdua dels records a Obriu-me 
el cap, o la superació personal i 
col·lectiva al tema que dóna títol 
al disc. 

Al TAG Dausà actuarà acompa-
nyat de Fluren a la guitarra i te-
clats, Núria Maynou al violoncel i 
Dídac Fernández a la bateria.

Potser Joan Dausà mai mai no 
havia pensat que ompliria sales 
i festivals d'arreu del país, i que 
el TAG el rebria com a músic i no 
com actor. i

Dv 18 de març, 21 h
Teatre Auditori. Entrades exhaurides



dj, 17 gener 201928

Aterra una mostra de 
jocs antics produïda pel 
Museu d'Arqueologia

MÚSICA  EL VIOLINISTA LIBANÈS PORTA LA GIRA 'ROYAL GARAGE WORLD' A GRANOLLERS

Malikian, un privilegi per al TAG

GRANOLLERS. Diumenge el Teatre 
Auditori (TAG) rebrà un dels ar-
tistes internacionals més popu-
lars de l'actualitat, que ha tocat a 
les millors sales de concerts del 
món. La d'Ara Malikian és una 
visita excepcional al TAG que, 
de fet, va esgotar les entrades al 
poc temps de posar-se a la ven-
da. Royal Garage World és, de ben 
segur, una de les cites culturals 
de l’any. L'espectacle recorre els 
garatges de la vida del famós vio-

linista en el seus viatges pels dife-
rents països que ha visitat, fent un 
recorregut sonor pels estils més 
variats i exòtics que l’han acom-
panyat durant la seva carrera.

Ara Malikian, nascut a Beirut i 
d’ascendència armènia, resideix 
a l'Estat espanyol i ha estat no-
menat fill adoptiu de la ciutat de 
Saragossa. Considerat un virtuós 
del violí des de la seva infància, va 
oferir el seu primer concert als 12 
anys i amb només 14 va estudiar 

tag

ARA MALIKIAN  El virtuós del violí més popular arreu del món

LES JOGUINES

a les escoles més prestigioses del 
món, després de passar per un 
temps dedicat a l’estudi en refugis 
antiaeris arran de la guerra civil 
libanesa. 

Dg 20 de gener, 19 h
Teatre Auditori. Preu: Exhaurides

La platea del TAG es convertirà 
aquest dissabte, 19 de gener, en 
una autèntica festa de la música 
negra amb els Brodas Bros i la 
seva última creació: Block Party 
& James Brown Tribute. Es tracta 
d'un espectacle amb 5 ballarins, 6 
músics i 2 cantants dalt de l’esce-
nari, que hi portaran l’energia del 
hip-hop, que va néixer gràcies a 

les Block Party, unes festes inter-
disciplinàries sorgides als barris 
de Nova York a finals dels anys 70, 
que utilitzaven espais en desús 
per celebrar trobades en què la 
música i el grafit coexistien.

Els Brodas Bros, grup de hip-
hop i cultura urbana de refe-
rència al nostre país, tornaran 
als orígens del funk dels 80 amb 

Brodas Bros torna, amb una 
festa, als orígens del funk  

'BLOCK PARTY' ÉS UN HOMENATGE A JAMES BROWN, PADRÍ DEL SOUL DELS 80

temes del padrí del soul, James 
Brown, després d’èxits com Solo2, 
Concierto Concepto i IVA Inclòs. En 
aquest tribut a James Brown, els 
Brodas Bros estaran acompanyats 
per la banda Nación Funk All-
Stars, col·lectiu barceloní de mú-
sica negra que reuneix membres 
de Fundación Tony Manero, Los 
Fulanos, Chocadelia Internacional 
i Achilifunk Sound System. 

Llevant Teatre havia programat 
per aquest cap de setmana la nova 
proposta de la companyia Eslin-
ga, premiada al 13è festival TEA 
2017 a Toledo. En aquesta ocasió, 
Eslinga pren un text de Harold 
Pinter, El montaplatos, i l'adapta a 
la seva fórmula, amb Xavi Lucha i 
Omar Tubau com a protagonistes 
i l'escenografia d'Albert Ventura. 

A El montaplatos dos assassins a 
sou esperen la seva pròxima vícti-
ma en una habitació soterrada. Un 
muntacàrregues és l’únic sistema 
de comunicació amb l’exterior. A 
través seu reben cartes amb no-
ves ordres que modifiquen la seva 
espera, la seva relació i el seu ob-
jectiu. De moment, però, els pas-
sis al Llevant s'han suspès. 

ART  DIJOUS S'INAUGURA 'JOCS I JOGUINES DE L'ANTIGUITAT'

Les Luthiers
ELS MÚSICS I CÒMICS ARGENTINS 
SÓN UNA ALTRA D'AQUESTES  
formacions excepcionals que el  
Teatre Auditori no podia deixar 
passar, malgrat el seu catxé i 
prestigi internacional els fan jugar 
habitualment en altres lligues. De 
fet, el preu de l'entrada –80 euros– 
ho palesa. Amb tot, molts no han 
volgut deixar escapar l'oportunitat 
de veure Les Luthiers i les entrades 
de la zona B –40 euros- s'han 
esgotat. Queden, però, entrades 
a la zona A per veure el xou Viejos 
hazmerreíres, una antologia de
les obres mítiques de Les Luthiers.

Ds 19 de gener, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 20 € (10, zona B)

museu

TEATRE  EL CAP DE SETMANA HI HAVIA DE SER LA CIA ESLINGA

Llevant suspèn l'obra de 
Pinter 'El montaplatos'

Avui, dijous (20 h), arriba al Museu 
de Granollers l'exposició Jocs i jo-
guines de l'antiguitat, produïda pel 
Museu d'Arqueologia de Catalunya 
(MAC), i que mostra com la neces-
sitat de jugar és intrínseca a l’ésser 
humà, un fet que es palesa amb els 
nombrosos jocs i joguines d’èpo-
ques remotes que s'han conservat. 
A més, molts d'aquests jocs antics 
estan plenament vigents, tant en el 
món dels nens com en el dels més 
grans. Hi ha jocs que, tot i iniciar-se 
en la infantesa, cobren un nou sen-
tit a l’edat adulta, convertits en una 
forma d’oci, però també en una ma-
nera de guanyar o perdre diners, 
segons l’habilitat o l’atzar.

L’exposició Jocs i joguines a 
l’antiguitat, produïda a través 
d’Arqueoxarxa –la xarxa de mu-
seus i jaciments arqueològics de 
Catalunya–, ha estat concebuda 
pel Museu de Badalona, i recull 
unes 130 peces arqueològiques, 
procedents de 13 museus de Ca-

talunya. Hi destaquen un sonall de 
bronze del Museu Nacional d’Ar-
queologia de Tarragona, una nina 
hel·lenística del Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya-Empúries, una 
figureta de cavall del Museu de 
Tàrrega o un taulell andalusí del 
Museu Comarcal de la Noguera, 
de Balaguer. A Granollers es po-
drà veure fins al 24 de març.   m.e.
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GRUP  Les quatre entitats ofereixen un espectacle conjunt per primer cop

GRANOLLERS. L’Agrupació Sarda-
nista Granollers, la cobla Ciutat de 
Granollers, l’Esbart Dansaire de 
Granollers i la Coral Emsemble Ae-
dea s’han unit per oferir conjunta-
ment, el 27 de gener al Teatre Audi-
tori (19 h), un concert de sardanes, 
danses i cançons que formen part 
de la cultura musical i folklòrica 
catalana. L’espectacle porta per 
nom Recordem, i vol ser també un 
homenatge als grans mestres mu-
sicals del país, especialment a Pau 
Casals, el granollerí Josep M. Ruera, 
Ricard Viladesau, Antoni Ros Mar-
bà i Enric Morera, entre d’altres.

Ricard Saurí, president de 
l’Agrupació Sardanista de Gra-
nollers, entitat impulsora de la 
iniciativa, assegurava dimarts en 
la presentació de l’espectacle al 
Teatre Auditori que es tracta d’un 
“repte en majúscules”, perquè 
mai s’han agrupat les quatre en-
titats per treballar un projecte 
comú d’aquestes característiques. 
“Volíem crear un espectacle to-

talment local, amb formacions 
granollerines, per posar en va-
lor l’excel·lència musical de la 
ciutat”, deia. 

D’una banda, l’espectacle comp-
tarà amb la participació de la Co-
bla Ciutat de Granollers. El seu di-
rector, Joan Gómez, explicava que 
“nosaltres no havíem treballat 
mai peces de Ruera, de manera 
que per nosaltres ha estat una 
novetat”, i afegia que en aquesta 
ocasió la cobla deixarà de banda 
les instrumentacions més tradi-
cionals i apostarà per un format 
musical més contemporani, mal-
grat que es recuperarà patrimoni 
musical històric, com el Ball de la 
Morratxa de Gironella, que “tot i 
tenir 80 anys potser no s’havia 
arribat a estrenar mai”.

L’Esbart Dansaire, per la seva 
banda, aportarà a l’espectacle la 
part de dansa, amb una vintena 
de ballarins. “Assumim el repte 
per créixer com a grup i com a 
ballarins”, deia Pere Illa, “per-

ENTITATS  L'ESPECTACLE 'RECORDEM', QUE S'INTERPRETARÀ AL TEATRE AUDITORI EL 27 DE GENER, RECORDARÀ LA TRADICIÓ MUSICAL I FOLKLÒRICA DEL PAÍS

què som un grup molt jove i no 
estem acostumats a portar en 
un teatre allò que fem a plaça, i 
menys amb música en directe”. 
L’Esbart interpretarà al TAG el 
Ball de Donzelles i la Quadrilla de 
Granollers, entre d’altres.   

Pel que fa a la part coral, Ensem-
ble Aedea s’encarregarà d’inter-
pretar peces dels mestres Morera, 

Millet i dels Cors de Clavé, com La 
Font de l'Albera, Jovenívola, Al vent 
i Girona m'enamora, entre d'altres. 
Marc Tost, director de la coral, ex-
plicava que “aquest cop prescin-
direm dels instruments, perquè 
ja els posa la cobla, i ampliarem 
el cor”. Tost també destacava la 
“coordinació” de totes les entitats 
per fer un espectacle “lluït”, i avan-

çava que peces com Sant Martí del 
Canigó, de Pau Casals, seran inter-
pretades per la coral en comptes 
de la cobla, com sol ser habitual.  

Suma d'esforços i voluntats
La directora general de Cultu-
ra Popular del Departament de 
Cultura, Maria Àngels Blasco, 
destacava en la presentació de 
l’espectacle al TAG que Recordem 
“reforça el teixit associatiu i cul-
tural de la ciutat”, i assegurava 
que “Granollers és un exemple 
de suma de voluntats i realitats 
innovadores que posa en valor 
el llegat musical del país i que 
pot ser un model a seguir per a 
altres municipis catalans”. 

Finalment, la regidora de Cul-
tura, Mireia López, assegurava 
sentir-se “molt orgullosa de la 
suma d’esforços” i de les “enti-
tats compromeses amb la cultu-
ra i amb la ciutat”. López definia 
l’espectacle com “un viatge musi-
cal per recuperar molta tradició 
musical catalana” i, alhora, “per 
innovar amb formacions que, 
dia a dia, es reinventen”. 

L’espectacle serà enregistrat 
per VOTV i s’anirà emetent al llarg 
de l’any per la Xarxa de televisions 
locals.  x.l.

Sardanistes, coral, esbart i cobla, junts
en un homenatge als mestres musicals 
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BÀSQUET. DISSABTE 19, 18.05 h
CB Granollers - CB Artés
amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 20, 12.00 h
EC Granollers - UE Sants
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
HANDBOL. DIUMENGE 20, 16.15 h
KH-7 BM Granollers - Selecc. Catalana Femenina 
amb Pol Estopiñan i Aleix Agudo
HANDBOL. DIUMENGE 20, 18.15 h
Fraikin BM Granollers - Selecc. Catalana Masculina 
amb Pol Estopiñan i Aleix Agudo

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 17 al diumenge 20 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

13º 3º 13º 3º 12º 3º 12º 3º

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
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205 
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11

LA CORAL XEREMELLA 
DÓNA LA BENVINGUDA 
AL 2019 PASSAT REIS

La Coral Xeremella, dirigida per Daniel Pérez, va encetar el cap de setmana el nou 
any amb el Concert de Reis, un recital de música popular a l'església de Santa 
Eulàlia de Mèrida de Corró d'Avall. La formació vocal va néixer el 2015 gràcies a la 
iniciativa de l'Associació Cívica i Cultural de Corró d'Avall La Cívica, que va voler 
recuperar l'esperit del cant coral al poble.

xavier solanas

MÚSICA  CONCERT DE REIS A LA PARRÒQUIA DE SANTA EULÀLIA DE MÈRIDA DE CORRÓ D'AVALL

EL COVEROL CLOU EL 
CALENDARI NADALENC 
AMB EL DARRER PASSI DE 
'PASTORETS, UN INTENT'
L'agenda de les festes nadalenques 
es va cloure diumenge passat amb la 
darrera sessió de l'obra Pastorets, un 
intent, la proposta basada en la tra-
dicional obra de Folch i Torres de la 
companyia de teatre El Coverol, qui fa 
uns anys va recuperar els Pastorets a 
Corró d'Avall, tot sumant-los a la vete-
rana repesentació dels veïns de Mara-
ta. Enguany, El Coverol s'atreveia amb 
una versió modernitzada del clàssic.

xavier solanas

EL CASAL CULTURAL DE CORRÓ D'AVALL VA ACOLLIR DIUMENGE L'OBRA TRADICIONAL

Llerona celebra Sant Antoni Abat 
amb el bateig de bestiar i tractors
Llerona celebrarà aquest diumenge Sant Antoni Abat. La parròquia de 
Santa Maria, amb el compromís dels pagesos del poble, convoca nova-
ment aquesta tradicional festa per beneir els animals. La jornada co-
mençarà amb una missa a la parròquia i, en acabat, a les 11.45 h, es 
farà la benedicció dels animals, així com de maquinària agrícola, com 
tractors –els hereus del bestiar al camp–. A més, es repartiran borregos 
de Cardedeu i vi bo entre els assistents. 

D'altra banda, els Tres Tombs de Corró d'Avall –molt arrelats al po-
ble– se celebraran enguany el 3 de març. 

Guillots i Suats fan 
un berenar festiu
Les colles de festa major de Bella-
vista Guillots i Suats faran aquest 
divendres la Vikinada 2019, un 
berenar festiu que permet fer una 
presentació de les colles, animar 
a formar-ne part, així com gaudir 
d'una tarda de berenar i jocs de 
taula. L'acte començarà a les 18 
h i es farà a l'Espai d'Entitats del 
carrer Barcelona. 
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Experimentar l'animació i el cinema
El centre cívic Jaume Oller acull divendres (17.30 h)  
el taller DiverCinema per a famílies amb infants de 3  
a 11 anys, en què podran experimentar amb la imatge 
i crear una seqüència de figures de plastilina per  
descobrir els mecanismes de l'animació i el cinema.

La setena edició de la Fira de l'Oli Vera i la cinquena del Mercat del Pa Artesà 
arribaran dissabte a Bigues i Riells, amb parades i activitats que s'instal·laran de 
10 a 17 h a la plaça del Trull.

El certamen –organitzat per l’Ajuntament amb el Consell Comarcal, Slow Food 
i el suport de la Diputació i la Xarxa Productes de la Terra– té l’objectiu d’enfortir 
la tradició oleícola de la comarca i contribuir a la recuperació de la varietat vera 
fina –molt estesa al segle XIX– i al seu reconeixement al territori. S’hi podrà 
comprar oli de productors de la comarca i fer tastos, així com també aprofitar per 
fer un tast d’oli de raig –el que surt directament de les olives premsades–.

La fira compta amb un programa d’activitats que s’encetarà a les 10.30 h amb 
un showcooking amb l’associació gastronòmica CuinaVO. Seguidament, a partir 
de les 11 h i cada 45 minuts fins a les 14 h, es faran visites al Trull de Can Sapera i 
demostracions de mòlta d'olives. A més, a les 11 h també començaran els tallers 
infantils i un altre per aprendre a fer sabó. A les 11.15 h es farà una presentació  
de la cooperativa Apindep –Integració de Persones amb Discapacitat–.

Ja al migdia, entre les 12.15 i 12.45 h, Rafael Guillot de l'Escala, campió de 
Catalunya d'elaboració d'allioli a mà, farà una demostració que donarà pas a la 
segona edició del concurs d’elaboració d’allioli, del qual es lliurarà el premi a 
les 13.30 h. Per acabar el matí i dinar, l'organització proposa un porc rostit amb 
allioli, pa artesà i vi.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 17
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Rotllana: parlem d'activitats i  
excursions amb infants
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
DIVENDRES, 18
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
18 h Espai d'entitats al c. Barcelona
Vikinada 2019. Vine a berenar amb  
les colles de Guillots i Suats
DISSABTE, 19
9 h Centres culturals de Bellavista
i Can Ganduxer 
Excursió al Parc Catalunya a Sabadell
9 h Centres culturals de Bellavista i 
Can Ganduxer 
Excursió al Tagamanent
DIUMENGE, 20
11.45 h Església Sta. Maria de Llerona
Sant Antoni Abat. Borregos  
de Cardedeu i benedicció dels animals 
i de la maquinària agrícola
DILLUNS, 21
18.30 h Bellavista Activa
Formació del Dia Europeu de  
la Mediació. L'entitat bancària,  
el nou propietari i la comunitat
DIMARTS, 22
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

arxiu

DIJOUS, 17
16 h Can Muntanyola
Curs de selecció de competència
17.30 h Biblioteca Can Pedrals
La família Melops. Club de lectura
infantil (6-7 anys)
18.30 h Biblioteca Can Pedrals
Els Umpa Lumpes. Club de lectura 
infantil (8-9)
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Llibres digitals i eBiblio
19 h Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura
20 h Cinema Edison
Colette
DIVENDRES, 18
9 h Can Muntanyola 
Curs. Lideratge per a comandaments 
intermedis, del talent al líder
9.30 h Can Muntanyola
Canvas i pla d'empresa
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
La Vall dels Mumin. Club de lectura (6-7)
17.30 h Museu de Granollers 
Insectes, crancs i aranyes a  
les vostres mans!
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Andana 9 i 3/4. Club de lectura infantil 
(10-11 anys)
19 h Cinema Edison
Tully
21 h Llevant Teatre
Espectacle El Montaplatos, de  
la companyia premiada al Festival TEA
210 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de Joan Dausà
21.30 h Cinema Edison
Colette
DISSABTE, 19
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de la Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals
11 h Biblioteca Can Pedrals
Saturday Family Fun. Taller familiar en 

AGENDA

La setena Fira de l'Oli Vera 
es consolida a Bigues i Riells

Ajuntament de Granollers 
El mercat municipal. De la Porxada 
a Sant Carles. Mostra fotogràfica de 
l'Arxiu amb dels 50 anys del Mercat 
de Sant Carles. Fins a l'1 de març 
Museu de Granollers 
A cara o creu. Fins al 24 de març

anglès (6 a 10 anys)
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari de gener. El màgic cel d'hivern
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges
18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari de gener. Any nou! i per què?
18 i 20.30 h Cinema Edison
Colette
20 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació de  
l'espectacle Brodas Bros
21 h Teatre Auditori de Granollers
Brodas Bros
22 h L'Aplegador. Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino
Festa de sevillanes amb Manolo 
Veneroni
DIUMENGE, 20
12 h Museu de Granollers 
Visita a l'Adoberia dels Ginebreda
12 h Cinema Edison
La increïble història de la pera gegant
18 h Cinema Edison
Tully
18 h Casino
Ball social amb Charli Music
19 h Llevant Teatre
Espectacle El Montaplatos, de  
la companyia premiada al Festival TEA
19 h Sala Francesc Tarafa
Concert Gener Joliu, amb Jordi Masó
i Manel Sánchez
20.30 h Cinema Edison
Colette
DILLUNS, 214 
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir teatre. Club de lectura
DIMARTS, 22
9.30 h Can Muntanyola
Kit de comunicació per emprenedors
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries 
Agevo sobre Antropologia. Els Nenets, 
pastors nòmades de làmalia (Sibèria),  
a càrrec de Francesc Bailón

Jocs i joguines a l'antiguitat.  
Inauguració dijous, a les 20 h. 
Fins al 24 de març
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Escarabats. Fins al 27 de gener

Centre cívic Palou
Palou, temps enrere, de l'Arxiu 
Municipal. Fins al 31 de març 
Can Jonch
Exposició Tires per la pau, 
del premi Escobar de Còmic i  
Il·lustració. Fins al 21 de febrer
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