somlesfranqueses.cat

ANY IV Núm. 186 7 febrer 2019

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

CIUTADANIA

L'AJUNTAMENT APROVA LA NOVA ORDENANÇA
DE CIVISME I CONVIVÈNCIA QUE, ENTRE D'ALTRES,
PROHIBEIX FER VOLAR DRONS AL MUNICIPI 4

EQUIPAMENTS

EN MARXA LA SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA
ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL-7
DE LA ZONA ESPORTIVA DE BELLAVISTA 14

ECONOMIA PART DE LES INVERSIONS SERAN PER REMODELAR LA PLAÇA DELS PAÏSOS CATALANS I EL PASSEIG DELS TIL·LERS 3

CONVIVÈNCIA

Una comissió de
nomenclàtor avaluarà i
decidirà les denominacions
dels espais públics
EDUCACIÓ

Alumnat de l'escola Guerau
de Liost forma equips de
convivència per combatre
el bullying a les aules 12
ESPECIAL | 12a edició

La fira de
casaments
aplegarà 42
estands i dues
desfilades 23 i 27

Prepara’t per un

Sant Valentí
botigaerotica.com
Galeries Centre St. Carles
C. Sant Jaume, 10

I GRANOLLERS

938 790 347

23 milions
per al 2019

L'Ajuntament de les Franqueses aprova el pressupost municipal,
un 11,5% inferior al de l'any passat, i destina 2,5 milions per a inversions,
la majoria per acabar els equipaments de l'Espai Can Prat
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EN PORTADA

L’Ajuntament
aprova un
pressupost
de 23 milions

ment va aprovar dijous el pressupost municipal per al 2019, tant de
l’Ajuntament com dels organismes
autònoms, el Patronat Municipal
d’Esports i el Patronat Municipal de
Cultura, Educació, Infància i Joventut. En total el pressupost ascendeix a 23.008.898 euros, un 11,5%
menys que l’any passat, quan va
superar els 26 milions per l’elevat
nivell d’inversions previst durant
el 2018. Pel que fa als ingressos,
l’Ajuntament preveu disposar de
gairebé 21 milions a través d’operacions corrents –9.179.000 en
impostos directes, 5.375.875 en
transferències corrents, 5.279.147
en taxes i preus públics, 552.870
en ingressos patrimonials i
430.000 en impostos indirectes–.
També s’ingressaran 637.006 euros en transferències de capital i
1.555.000 en passius financers.
En despeses, 9.916.751 euros són
per a despeses corrents en béns i
serveis; 6.916.751 per a despeses
de personal –enguany amb un increment salarial marcat per l’Estat
del 2,5%– i 1.282.601 per a transferències corrents. També hi ha pre-
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vistos 1.833.000 euros per a operacions financeres i 2.497.560 per
a inversions, un capítol clarament
inferior al de l’any passat, quan es
van pressupostar més de 7 milions
per a inversions.

Can Prat, principal inversió

Segons va explicar l’alcalde en el
ple, la despesa prevista en inversions permetrà finalitzar actuacions
en marxa com l’Espai Can Prat,
amb 1.380.000 euros, rehabilitar
l’edifici del Centre de Formació
d’Adults-Apadis a Bellavista i remodelar el passeig dels Til·lers i
la plaça dels Països Catalans, així
com mantenir les inversions en
mobiliari urbà, equipaments, jocs
infantils, enllumenat, clavegueram
i infraestructures a la via pública, com l’asfaltat de camins, entre
d’altres. També permetrà una nova
aportació al programa d’ajuts a la
rehabilitació d’edificis del programa de Pla de Barris de Bellavista.
Segons l’equip de govern, l’objectiu del pressupost d’enguany
és finalitzar les inversions projectades en exercicis anteriors i consolidar i incrementar els serveis
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La meitat del capítol d’inversions,
que passa de 7 a 2,5 milions, serà per
completar els equipaments de l’Espai Can
Prat, que s’inauguraran el proper 23 de març
LES FRANQUESES. El ple de l’Ajunta-
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*finançat pel Pla de Barris | **finançat per la Diputació
als ciutadans, així com la tarifació
social. En aquest sentit, malgrat
que el pressupost es redueix un
11,5% respecte al de l’any passat,
“la despesa en serveis al ciutadà
s’incrementa”, destacava l’alcalde
en el ple. Finalment, el deute financer a 1 de gener de 2019 era de
13.890.416 euros, que suposa una
ràtio d’endeutament del 66,25%,
“per sota del percentatge màxim que marca la Llei d’Hisendes Locals”, destacava l’alcalde.

L’oposició, crítica

El pressupost municipal, així com
la plantilla i la relació de llocs de
treball de l’Ajuntament i els patronats municipals, va ser aprovat
amb els vots favorables de PDeCAT,
PSC i PP, el vot contrari d’ILFC i ERC
i l’abstenció de CpF.
Rafa Bernabé, d’ILFC, va lamentar la gestió financera de l’últim
mandat, “molt diferent a la dels
primers anys de Colomé”, ja que
“abans es controlava molt bé el
deute i ara ja no”, deia. Àlex Vega
(ILFC), per la seva banda, assegurava que “hi ha massa pressa per
acabar equipaments abans de
les eleccions, i això portarà sobrecost”. Àngel Profitós, d’ERC, criticava que no hi hagués “cap parti-

da prevista per a pressupostos
participatius”, i va qüestionar que
es prevegi un augment d’ingressos
per multes als semàfors. També
va augurar la sol·licitud d’un altre
crèdit per afrontar les inversions
d’enguany, i va criticar que l’Espai

Can Prat suposi la meitat del capítol d’inversions. Finalment, Mar
tha Edel, del PP, va votar a favor del
pressupost per “fer un vot de confiança al govern” i va demanar que
la contractació de nou personal sigui de veïns de les Franqueses. i x.l.

NOVES CONDICIONS PER AL PRÉSTEC DE
4 MILIONS PER A LES INVERSIONS DE 2018
n El ple també va aprovar, amb els únics vots a favor de l’equip de govern, la
modificació de les condicions financeres del crèdit a llarg termini que el consistori
va formalitzar l’estiu passat per finançar les inversions previstes en el pressupost
de 2018. El crèdit, subscrit amb el BBVA per 4.025.000 euros, passa ara a tenir un
termini de 10 anys d’amortització i un de carència. El crèdit es va sol·licitar després
que el TSJC suspengués la reparcel·lació del Sector N, que preveia la venda d’unes
parcel·les municipals i, per tant, els ingressos pressupostats per a inversions. “La
paralització de la reparcel·lació per un contenciós feia trontollar el pressupost
del 2018; per això vam demanar el crèdit”, deia l’alcalde. Ara el consistori està
a l’espera de la resolució d’un recurs que hauria d’arribar aquest any, de manera
que “si jurídicament podem vendre les parcel·les i la Generalitat ens autoritza,
amortitzarem el préstec”. Des d’ILFC, Rafa Bernabé recordava que “el recorregut
judicial mai no és curt”, i criticava la “frivolitat” de l’equip de govern de “voler
acabar una sèrie d’obres durant aquest mandat a costa d’endeutar-se més del
que caldria”, mentre que Àngel Profitós (ERC) afirmava que “les carències es
demanen quan no es pot assumir un préstec”. Ferran Jiménez, regidor d’Hisenda,
explicava per la seva banda que les Franqueses és un municipi “sanejat”
econòmicament. “Fem una gestió prudent del pressupost i aconseguim que el
resultat sigui positiu cada any”, deia. El govern xifra en un 66,25% l’endeutament
del municipi i assegura que si es venen les parcel·les es reduirà fins al 40%.
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SOCIETAT

El Falgar, a punt per al març

Renovació de voreres

Les obres d'adequació del parc del Falgar, a Llerona,
encaren la recta final. El parc, de 17 ha, s'inaugurarà
al març, i comptarà amb una zona de jocs i esbarjo,
tres llacs artificials, una praderia, un circuit d’exercicis
de rehabilitació i un circuit per a bicis, entre altres.

L'Ajuntament de les Franqueses iniciarà dilluns la
renovació del paviment de la vorera del tram de
la carretera de Ribes comprès entre els números 123
i 169, entre la carretera de Cànoves i el carrer de l’Alba.
Les obres tindran una durada de dues setmanes.

CIUTADANIA L'AJUNTAMENT ACTUALITZA, DESPRÉS DE 23 ANYS, L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA DE LES FRANQUESES

Prohibit l'ús de drons, el nudisme,
pujar als arbres i beure al carrer

LES FRANQUESES. El ple de l’Ajun-

tament va aprovar dijous, amb els
vots a favor de PDeCAT, PSC i PP,
l’abstenció de CpF i el vot contrari d’ILFC i ERC, l’actualització de
l’ordenança municipal de civisme
i convivència. L’objectiu és "aconseguir un marc de convivència
social i de respecte mutu" a partir del foment de la cohesió social
i les relacions respectuoses per tal
que tothom pugui desenvolupar
lliurement activitats de trobada,
oci, circulació i esbarjo a l’espai
públic. El regidor de Pla de Barris
i Seguretat Ciutadana, Joan Antoni
Marín, explicava que la nova normativa, que actualitza un redactat
del 1996, “recull noves realitats i
posa al dia les sancions generades per falta de civisme”.
Entre d'altres, l’ordenança identifica els elements d’especial protecció, preveu les normes de conducta
a l'espai públic, les mesures d’intervenció i les possibles sancions.
Els drets fan referència a garantir
el gaudi dels espais públics en bon
estat, amb respecte a l’entorn i a les
altres persones, independentment
de les seves creences o ideologia, i
a ser atesos per l’administració en
cas de patir conductes incíviques.
El deures es basen en el respecte a
les normes de conducta i a la dignitat i llibertat d’acció dels ciutadans.
A més de mesures per fomentar el

Conductes que poden ser sancionades
» ATEMPTATS CONTRA LA DIGNITAT DE LES PERSONES

per raons de gènere, orientació sexual, religió o raça i, en especial,
les dirigides a persones grans, menors i discapacitats. També estarà
especialment perseguit l’assetjament entre menors.

» DEGRADACIÓ VISUAL DE L'ENTORN URBÀ

amb pintades, grafits, cartells i pancartes si la seva col·locació
no ha estat prèviament autoritzada.

» ÚS INADEQUAT DE L'ESPAI PÚBLIC

per a jocs amb l’ús de patinets, pilotes o ginys elèctrics –l'ús de patinets
elèctrics i vehicles de mobilitat personal quedarà regulat a l'ordenança
de circulació–.

» JUGUESQUES, MENDICITAT,

consum de begudes alcohòliques al carrer, comerç ambulant i
prestació de serveis no autoritzats.

» OFERIMENT I DEMANDA DE SERVEIS SEXUALS A LA VIA PÚBLICA,

mantenir relacions sexuals, realitzar necessitats fisiològiques, anar
despullat, accedir als equipaments públics amb vestimentes o accessoris
que dificultin la identificació visual de la persona.

» ACTITUDS VANDÀLIQUES A L'ESPAI PÚBLIC I ELS ESPAIS NATURALS,
com pujar als arbres, fer àpats fora de les zones senyalitzades, fer volar
drons, abocar runa o banyar-se en rius i rieres.

» INCREPAR, MOLESTAR,
acampar, utilitzar el mobiliari urbà per a usos diferents dels destinats,
embrutar o deslluir l'espai públic.

civisme, l'ordenança també preveu
possibles sancions per a conductes
que malmetin la convivència, que
poden ser lleus (de 100 a 300 euros de sanció), greus (de 301 a 900
euros) i molt greus (de 901 a 1.800

euros). Sempre que sigui possible,
deia Marín, "s’aplicaran mesures alternatives o paral·leles a
la sanció econòmica", que només
s’aplicarà si la mediació no aconsegueix solucionar el problema.

A més de les conductes que poden ser sancionades, l’ordenança
també determina la normativa pel
que fa a l’eliminació de residus
domèstics, les restes de poda o els
voluminosos, i marca els horaris
per fer determinades activitats,
com regar les plantes (de 21 a 8
h) o espolsar catifes i estovalles
(de 22 a 7 h). També dedica un
apartat a la tinença d’animals de
companyia, sobre la manera de
passejar-los pels espais públics o
l’obligació dels propietaris de recollir els excrements, una infracció
que passa de lleu a greu.
Pel que fa a les infraccions comeses pels menors, seran responsabilitat dels pares o tutors legals
fins als 14 anys. També es vetllarà
per detectar l’absentisme escolar i
s’interposaran multes de fins a 300
euros quan l’absentisme es produeixi per negligència dels tutors. En
la nova normativa queda pendent

de desenvolupar, entre d’altres, la
possibilitat de pagar les multes del
sistema foto-vermell amb treballs
per a la comunitat.

"Massa restrictiva"

Tant ILFC com ERC, que van votar-hi en contra, consideren que
l’ordenança té una visió "coercitiva i repressiva" del civisme. Àlex
Vega, d’ILFC, apuntava com a exemple que “es criminalitzen les prostitutes, quan qui hauria de ser
sancionat és el client”, mentre que
Rosa Cassà, d’ERC, deia que “hi ha
un risc de considerar la pobresa
com a incivisme, gent que pateix
vulnerabilitat social que pot ser
considerada incívica”. Àngel Profitós (ERC) demanava espais per
penjar cartells i pancartes sense perill de ser sancionat, i Rafa Bernabé
(ILFC), indicava que “l’Ajuntament
no té capacitat per sancionar tot
el que està previst, de manera
que les sancions seran sempre
arbitràries”. Joan Antoni Marín
(PSC) recordava que l’objectiu “no
és sancionar-ho tot, sinó que
aquest serà l’últim recurs” i l’alcalde concloïa que “encara que hi
hagi actes difícilment comprovables, cal regular-los”. i x.l.

La PAH ocupa l'Ajuntament
GRANOLLERS. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Granollers
va ocupar dimarts durant dues hores el vestíbul de l'edifici de l'Ajuntament per protestar contra un desnonament efectuat la setmana passada
sense que hi hagués una data fixada pel jutjat. Els afectats, una parella amb
dos fills menors, viuen ara en un hotel de la ciutat, que l'Ajuntament va
pagar una setmana, però que des de dimarts la família n'ha d'assumir els
costos. La PAH va reunir-se amb l'alcalde per demanar una solució al cas.
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COOPERACIÓ LA CAMPANYA SOLIDÀRIA D'ENGUANY CERCA L'APODERAMENT ECONÒMIC I SOCIAL DE FAMÍLIES TRIBALS

EDUCACIÓ

Mans Unides finançarà un
59.475 €
projecte de formació a l'Índia

Vuit projectes
del Vallbona són
seleccionats al
'Mobile' juvenil

Dotze comunitats tribals situades
a la zona boscosa d'Anantagiri, un
municipi de l'estat d'Andhra Pradexh, a l'est de l'Índia, seran els
beneficiàries enguany de la campanya solidària de Mans Unides
del Vallès Oriental. El delegat a la
comarca de l'ONG, Joan Quintana,
explicava divendres aquest projecte d'apoderament econòmic i
social de les famílies marginades
d'aquesta zona de l'Índia. "Tindrà
una durada de 3 anys i ocuparà
550 persones. Es formaran uns
150 agricultors i agricultores
per millorar les collites, 240
joves, 100 infants i 60 dones",
detallava Quintana.
Per poder desenvolupar aquesta iniciativa, impulsada per la comunitat Holy Spirit Social Service
Center, Mans Unides calcula que
calen 49.819 euros, un 40% dels
quals ja estan garantits gràcies
a les quotes dels socis del Vallès
Oriental de Mans Unides. L'entitat
també compta amb una donació
anual a les esglésies de la comarca, així com organitza activitats
per recaptar fons alhora que sensibilitza la població –com la caminada solidària i la festa a la plaça
de l'Església de Granollers, entre
d'altres–.

m.e.

AQUESTA ÉS LA QUANTITAT QUE
L'ANY PASSAT MANS UNIDES

del Vallès Oriental va aconseguir
recaptar per rehabilitar un edifici
escolar d'un barri marginal de la
capital de Madagascar que estava a
punt d'esfondrar-se. "Mans Unides
va pagar l'obra i els pares van
posar-hi el mobiliari. Ara uns
400 nens i nenes se'n poden
beneficiar", explica Joan Quintana.

XERRADA DEL
MISSIONER AL LÍBAN
MIQUEL CUBELES
n Mans Unides organitza aquest di-

NOU PROJECTE El presentaven Joan Quintana i Elisenda García Barbará
A Anantagiri el 95% de la població és tribal de diferents ètnies i
llengües, i el 90% són analfabets.
El govern ha tingut la zona abandonada i les taxes de mortalitat
–sobretot per malària– superen
la mitjana de l'Índia. A més, el jovent no disposa d'oportunitats laborals i es veu obligat a migrar a

Portar l'aigua potable als pobles

García Barbará explicava que "l'aigua forma part de la base de la majoria de
projectes de Mans Unides" i les dificultats que suposa per a moltes persones al
món "anar caminant quilòmetres per obtenir aigua". En aquest sentit, enguany
Mans Unides també ha engegat un projecte per fer arribar l'aigua potable a
diferents pobles del tercer món. Per a una d'aquestes iniciatives, la delegació del
Vallès Oriental recorre a les subvencions municipals, en aquest cas dels
ajuntaments de Granollers, Cardedeu i la Garriga.

les grans ciutats. L'agricultura els
reporta poc cultiu i no estan organitzats per vendre els productes.
Per això, el projecte vol formar la
població per generar ingressos
i oportunitats, alhora que es treballarà amb nens, nenes i adolescents per inculcar-los hàbits escolars i d'higiene i salut.

El paper de la dona

El projecte té també molt present
el paper de la dona i, en aquest
sentit, es facilitarà formació a
generadores d'ingressos i dones
amb lideratge. De fet, la campanya
d'aquest trienni de Mans Unides
posa en valor la igualtat de gènere. Amb el títol La dona del segle
XXI es vol treballar especialment
amb aquest col·lectiu, perquè

vendres (20 h), a la parròquia Mare
de Déu de Montserrat I Sant Antoni de
Pàdua dels franciscans de Granollers,
una xerrada amb el missioner català
Miquel Cubeles, un dels impulsors del
projecte Fratelli al Líban. El marista,
juntament amb un frare salesià mexicà,
treballen en aquesta iniciativa socioeducativa adreçada a infants refugiats
que arriben al Líban, provinents de Síria, l'Iraq i Palestina.

"una dona amb veu transforma el món", deia Elisenda García
Barbará, presidenta delegada de
la diocesana de Terrassa de Mans
Unides, també present a la presentació de la campanya 2019. A
més, García recordava els orígens
de Mans Unides, ara fa 60 anys,
quan "unes dones compromeses
van començar a lluitar per plantar cara a la fam i recuperar la
dignitat de les persones". Actualment, Mans Unides desenvolupa
600 projectes anuals a 60 països
d'arreu del món i compta amb
5.100 voluntaris. montse eras

GRANOLLERS. Vuit projectes d'a-

lumnat de l'Institut Carles Vallbona –i 2 més que han quedat en reserva– han estat seleccionats per
participar al YoMo Barcelona, un
festival del mòbil per a joves que
se celebrarà a la Farga de l'Hospitalet entre els dies 26 de febrer i 1
de març. Els alumnes de batxillerat
del centre granollerí hi presentaran els projectes La invisibilitat de
les dones artistes; Un exemple de robòtica educativa: introducció dels
robots Sphero al món educatiu amb
el disseny i realització de materials
d'ensenyament i aprenentages; La
triquinel·losi: anàlisi de la relació
paràsit-hoste en un exeple de zoonosi, i Prehistòria oberta i diversa:
l'evolució humana com a punt de
partida per a conèixer-se. També
s'hi presentarà el projecte de 2n
d'ESO Flotabilitat i robòtica, i de 3r
d'ESO Sistema Terra-Lluna: càlcul
dels valors de rotació de la Lluna
mitjançant l'ús de fotografies.

L'oficina del Síndic
de Greuges serà al
cívic Jaume Oller
L'equip del Síndic de Greuges de Catalunya serà dilluns al centre cívic
Jaume Oller de Granollers (c. Mare
de Déu de Montserrat, 47). Les persones interessades a fer-hi consultes o presentar queixes sobre actuacions de l'administració pública
i les empreses que presten serveis
d'interès general –aigua, llum, gas,
telefonia–, poden concertar cita per
mitjà del telèfon 900 124 124 o bé
al correu sindic@sindic.cat. i

dj, 7 febrer 2019

7

8

dj, 7 febrer 2019

CONSULTORI MÈDIC

VIA PÚBLICA L'ÒRGAN ESTARÀ FORMAT PER UN REPRESENTANT DE CADA GRUP MUNICIPAL

MOBILITAT

Les Franqueses posa en marxa
una comissió de nomenclàtor

Sense panells de
temps als semàfors

x.l.

LES FRANQUESES. El ple de l’AjunP.- Sóc una dona de 58 anys i
fa poc m’han diagnosticat una
osteopènia important.
És recomanable fer exercici?
R.-No només és recomanable,
sinó que és convenient la pràctica d’exercici. Òbviament cal evitar els exercicis bruscos i aquells
que forcin ﬂexions excessives de
la columna vertebral. L’exercici
millora la densitat òssia i reforça
la musculatura. Els exercicis més
indicats –caminar al marge–, són
aquells que fomenten la coordinació i l’equilibri, com el ball suau, el
tai-txi, etc.
P.-Acabo de ser mare i estic
alletant al meu nadó. Voldria
saber quins medicaments són
segurs per exemple en cas de
refredat.
R.-En la mesura del possible l’opció ideal és intentar no prendre
fàrmacs, ja que tots, o gairebé tots,
en major o menor mesura, s’excreten en la llet materna. És recomanable prendre el medicament just
després de de donar el pit i dilatar
al màxim la següent presa (al voltant de 2-3 hores). En cas de patologies com ara un refredat hi ha
fàrmacs d’ús comú que es poden
emprar sense problemes: paracetamol, ibuprofè o alguns antibiòtics, com ara amoxicil·lina. El
més adequat és consultar-ho amb
el pediatre i en cas de dubte no
prendre el fàrmac fins resoldre’l.
Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita
ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

tament va aprovar dijous per
unanimitat la posada en marxa
d'una comissió de nomenclàtor,
un òrgan col·legiat proposat per
ERC el maig de l’any passat. Concretament, la comissió serà l’encarregada d’avaluar les propostes
de denominació de vies, espais i
equipaments públics i recollir les
propostes de noms i informació
sobre espais públics sense denominació, així com elaborar i mantenir un catàleg dels noms de vies
públiques i equipaments.
L’òrgan estarà presidit per l’alcalde, Francesc Colomé, i comptarà amb un representant de cada
grup municipal com a vocals: Ferran Jiménez (PDeCAT-DC), Àlex
Vega (ILFC), Juan Antonio Corchado (PSC), Àngel Profitós (ERC),
Martha Edel (PP) i Francesc Torné
(CpF). També hi participarà el secretari de l’Ajuntament. La comissió dictaminarà els acords que la
comissió tècnica prèviament hagi

ADMINISTRACIÓ
NOMS La comissió avaluarà i proposarà la denominació dels espais públics
adoptat, la qual estarà formada
per tècnics de via pública, d’urbanisme, de l’arxiu i de participació
ciutadana. De fet, a la comissió de
nomenclàtor podran assistir-hi,
amb veu però sense vot, altres
persones a petició de la presidència en atenció al seu interès o
coneixements específics sobre el
tema puntual a tractar. La comissió es reunirà com a mínim un cop

Bonificacions actualitzades
per accedir a alguns serveis
El ple de l’Ajuntament va aprovar
dijous per unanimitat la modificació de les ordenances fiscals
de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret
públic municipals i de preus públics per a l’exercici 2019. Segons
el regidor d'Hisenda, Ferran Jiménez, "les modificacions suposen
actualitzar les bonificacions
aplicades a les famílies per ac-

La junta de portaveus va tombar
una moció d'ERC que instava el
govern municipal a millorar la informació que el sistema foto-vermell faciliten als conductors. El
grup demanava que els semàfors
disposin d'uns rellotges informatius que indiquin quant de
temps falta per tal que el semàfor
es posi vermell, així com panells
que informin de la velocitat a què
circulen els vehicles. La proposta
va rebre els vots a favor d’ILFC,
ERC i CpF, en contra de PDeCAT
i PSC i l’abstenció del PP.

cedir a determinats serveis per
raó de la seva capacitat econòmica". Les bonificacions s’apliquen per accedir a l’escola de
música, les llars d’infants, les activitats esportives extraescolars
i les activitats de Can Font, així
com per utilitzar les instal·lacions
esportives i activitats esportives
municipal. Amb la modificació
d’aquestes ordenances també

a l’any i sempre que la convoqui
la presidència o quan ho sol·liciti
una quarta part dels membres de
la comissió, que prendran les decisions per consens i, quan no sigui
possible, per votació. La comissió
funcionarà a porta tancada, motiu
pel qual ERC i ILFC van demanar
durant el ple que “s’estudiï la
manera d’obrir la comissió a la
participació ciutadana”.

s’actualitza el valor cadastral de
l’habitatge i es determina el procediment de gestió de la bonificació, que pot ser del 20, el 40 o el
60% del preu en funció de la renda familiar anual i dels membres
de la unitat familiar. Per beneficiar-se d’aquestes bonificacions, a
més, cal complir un seguit de requisits relacionats, per exemple,
amb les propietats del sol·licitant
o el valor cadastral de l’habitatge.
El quadre de bonificacions actualitzat s'enviarà a totes les famílies
del municipi susceptibles de beneficiar-se'n. x.l.

Competències per
a la junta de govern
La junta de portaveus va rebutjar, amb els vots contraris de
PDeCAT i PSC, una moció d'ERC
que demanava recuperar per
part del ple municipal “competències que li són pròpies traspassades a la junta de govern
local”, en concret la concertació
d'operacions de crèdit la quantia
acumulada de les quals excedeixi
en cada exercici el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

MEDI AMBIENT

Moció per al foment
de l'energia solar
El ple va rebutjar, amb els vots
contraris de l'equip de govern,
una moció d'ILFC per estudiar
la implantació d'ajudes per al foment de la producció d'energia
elèctrica fotovoltaica i l'autoconsum, com bonificacions fiscals
i ajuts econòmics. L’alcalde va
anunciar que pròximament presentarà una proposta alternativa
sobre aquesta qüestió.
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TRIBUNALS EL JUDICI ALS TRES JOVES GRANOLLERINS HA QUEDAT VIST PER SENTÈNCIA

SERVEIS LA XIFRA ÉS INFERIOR A LA DE 2017, AMB 66 CASOS

Acusacions creuades entre els
acusats de la pallissa que va
deixar un noi en cadira de rodes

Endesa va detectar l'any
passat 49 casos de frau
elèctric a Granollers

El judici a l'Audiència de Barcelona
contra tres joves de Granollers per
la brutal agressió a un altre jove,
veí de Montcada i Reixac, que ha
quedat en cadira de rodes i necessita atenció les 24 hores del dia, va
quedar vist per sentència dilluns,
després que les dues de les tres defenses hagin inculpat l'altre acusat
i aquest ho hagi fet a la inversa.
La víctima va ser agredida la
matinada del 22 de novembre del
2015 a la sortida d'una discoteca
de Malgrat de Mar i va patir greus
afectacions neurològiques després
de rebre forts impactes al crani.
La fiscalia i l'acusació particular
demanaven 1,2 milions d'euros
d'indemnització i 14 anys de presó
per als tres per intent d'assassinat,
però el ministeri públic ha rebaixat
la petició de presó a sis anys per intent d'homicidi amb dol eventual.
Segons les acusacions, a la sortida de la discoteca hi va haver

una baralla multitudinària entre
dos grups de joves. Sergio Mármol
va rebre un cop de puny a la cara
de part d'un dels acusats, Mamare D.B., que el va tombar a terra.
En aquell moment, els altres dos
acusats, Miquel P.S. i Ramon S.C.,
que ja marxaven del lloc en cotxe,
van ser alertats de la baralla i van
tornar ràpidament amb el vehicle.
Van baixar corrents i van clavar diverses puntades de peu, juntament
amb l'altre acusat, al cap del jove,
que era a terra mig estabornit, fins
a provocar-li greus traumatismes.
El jove, que aleshores tenia 21
anys, va ser atès a l'hospital Germans Trias i Pujol de Badalona
amb, entre d'altres, fractura de la
base del crani, fractura occipital i
temporal, i nombroses hemorràgies intracranials. Va estar sis mesos
en coma. Té lesions neurològiques
irreversibles, pateix tetraparèsia,
va en cadira de rodes i té dificultats

SUCCESSOS HI VAN INTERVENIR 11 DOTACIONS DE MOSSOS

Desallotgen 8 ocupes de la
nau de l'antiga Bendibérica
Dijous, 11 dotacions de la brigada
mòbil de Mossos d'Esquadra, així
com altres agents i advocats de
la comitiva judicial, van desallotjar les vuit persones que actualment vivien en furgonetes i altres
vehicles a l'interior de les naus
de l'antiga Bendibérica, al polígon industrial Coll de la Manya.

Aquestes naus feia més de tres
anys que estaven ocupades, i hi
havia viscut més gent.
El col·lectiu desallotjat denunciava que no se'ls havia comunicat l'ordre de desallotjament,
així com que els Mossos van arribar-hi amb armes i van trencar
vidres dels vehicles.

per mantenir el cap alçat i parlar,
defectes d'oïda i visió, i disfàgia,
cosa que l'impedeix menjar i beure
amb normalitat.
Al judici van declarar una desena de testimonis que van donar
versions contradictòries sobre què
va passar aquella matinada, fins i
tot contradient declaracions seves
al jutjat d'instrucció. Això ho han
aprofitat les acusacions per assegurar que els testimonis s'havien
conxorxat per exculpar dos dels
acusats i donar tota la culpa al jove
que va iniciar la baralla, i les defenses han assegurat que aquestes
mateixes contradiccions havien de
provocar l'absolució. Mamare és
l'únic acusat que ha reconegut que
va clavar un cop a la víctima, però
no pas puntades de peu al cap. Ell
està en presó preventiva des del
desembre del 2015, mentre que
els altres dos acusats ho estan des
del maig del 2017. acn

Crema la cuina d'una
casa al carrer Corró

Tres dotacions dels Bombers van
participar dimarts en l’extinció
d’un incendi declarat a la cuina d’un
habitatge del carrer Corró de Granollers, al número 101. Segons els
Bombers, el foc va afectar la cuina,
la campana extractora i armaris, i
no va causar cap ferit. L’avís va produir-se a les 21.38 h. Quan els Bombers van arribar al lloc dels fets la
Policia Local ja hi havia buidat un
extintor per apagar les flames.

Endesa va detectar l'any passat
49 casos de frau elèctric a Granollers, que van suposar 365 MWh
(megavats/hora) d'energia defraudada. Es tracta d'una xifra
inferior a la de 2017, quan es van
descobrir 66 casos, que haurien
defraudat 1.097 MWh. En canvi,
a les Franqueses s'hi van detectar
34 casos, més que l'any anterior.
La diferència d'un any a l'altre,
segons confirma Endesa, "té a veure amb el fet que les inspeccions
són rotatives i potser l'any passat se'n van fer més a la zona".
En concret, els casos de frau responen al consum d'energia mitjançant mètodes antireglamentaris,
com empalmaments il·legals a
la xarxa per part d’usuaris sense
contracte, dobles escomeses o manipulació dels equips de mesura.
Segons un estudi fet per Endesa,
només l'1% d'aquests casos correspondrien a famílies en situació
de pobresa energètica que s'enganxarien a la xarxa. En canvi, en
la gran majoria de casos, el frau el
cometen grans consumidors, tant

Defuncions

Les Franqueses del Vallès
01/02 Isabel Oviedo Zapater
95 anys
02/02 Gemma Miguel Caellas
53 anys
02/02 Josep Igartua Junqueras 78 anys
Granollers
30/01 Quimeta Canal i Fontanals 89 anys
31/01 Conrad Auqué Mas
56 anys
31/01 Mercedes García Rodríguez 83 anys
31/01 Pere Nadal Serra
91 anys
31/01 Alfonso Zambrano Sáez 88 anys
31/01 Ma Rosa Navarro Mollfulleda 60 anys
01/02 Concepción Reyes Calvo 71 anys
01/02 Pepita Villagrasa Estacio 88 anys

empreses de sectors industrials i
de serveis com negocis i domicilis
particulars amb consums elevats.
A més, una altra problemàtica
detectada els darrers anys és el
creixement dels cultius de cànnabis, que, freqüentment, van acompanyats d’enganxaments il·legals
a la xarxa elèctrica, "que poden
arribar a generar importants interrupcions de subministrament
als nuclis de població on es duen
a terme", expliquen des d'Endesa.
Una habitatge utilitzat com a plantació indoor de marihuana consumeix, segons dades de la companyia, l’equivalent a 20 habitatges
i la concentració d’aquests cultius
en determinades zones arriba a
saturar la xarxa. En tot cas, segons
Endesa, el Vallès Oriental no és una
de les comarques on aquests casos
siguin més present.
En total a Catalunya, Endesa va
detectar durant el 2018 prop de
26.400 casos de frau elèctric. Així,
van aconseguir recuperar-se més
de 289 milions de kWh defraudats
–anomenats kW fantasma–.
01/02
01/02
01/02
01/02
01/02
01/02
02/02
02/02
02/02
02/02
02/02
03/02
04/02

Montaña Benítez Córdoba
Purificación Rodríguez Q.
Adela Conde Jiménez
Francesc Roma Masana
Pere Enguix Soler
Domingo González Tarifa
Juana Luque Expósito
Antonio García Almendros
Maties Roig Carbó
Antonio Sánchez Montoro
Carmen Sola Pérez
Carme Aragay Ballesta
Rafael Padilla Garnica

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

86 anys
90 anys
85 anys
90 anys
52 anys
86 anys
91 anys
69 anys
88 anys
61 anys
88 anys
84 anys
73 anys
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INDEPENDÈNCIA

POLÍTICA LES DUES FORCES INTENSIFICARAN LA NEGOCIACIÓ PER FER UNA COALICIÓ ELECTORAL

SOCIALISTES

Salvador Cardús,
dimarts a la Tarafa

Granollers en Comú i Podem trien
els seus candidats a les municipals

L'assemblea
del PSC ratifica
Josep Mayoral
com a candidat

Arran del moment polític que
viu Catalunya, Amics de la Ciutat de Granollers ha organitzat
per dimarts (20 h), a la sala Tarafa, una conferència a càrrec
de Salvador Cardús, periodista
i professor de Sociologia de la
Facultat de Ciències Polítiques
i Sociologia de la UAB, amb el
títol Quin horitzó hi ha per a la
independència de Catalunya.

granollers en comú

podem

JOSEP MANEL CRUZ,
A LES FRANQUESES

FEDERALISTES

Lluís Bassets parla
d'Europa a Can Jonch
L'agrupació local de Federalistes d'Esquerres ha organitzat
una xerrada dijous (19 h) a Can
Jonch, al carrer del Rec, 19, a
càrrec del periodista Lluís Bassets. La trobada s'emmarca en
el cicle + Europa, i portarà per
títol Reptes actuals de la UE.

CANDIDATS

Col·loqui de
Primàries Granollers
Primàries Granollers celebrarà
diumenge (12 h) a la sala Joan
Bretcha del Casino la presentació oficial dels candidats que
participen en el procés: Oriol
Vila, Andreu Ballús, Carles Canet i Jordi Planas, amb els quals
també hi haurà un col·loqui. Gairebé 800 persones estan inscrites com a electores en el procés.

ARACELI ORELLANA

MIGUEL ÁNGEL SEGURA

GRANOLLERS. Les agrupacions
locals de Granollers en Comú i
Podem estan immerses aquests
dies en processos interns d'elecció dels seus candidats per a les
municipals del maig. D'una banda,
Granollers en Comú elegirà el 16
de febrer el seu cap de llista, que
tot apunta que serà Araceli Orellana, única candidata presentada i avalada per la militància en
l'assemblea de dimarts. Orellana,
veïna de Tres Torres de 59 anys,
treballa als serveis administratius
de l'Ajuntament de Barcelona i és
delegada sindical de CCOO.
Podem, per la seva banda, tancava dimecres el procés intern
de primàries per triar el seu propi candidat. En aquest cas l'única
candidatura presentada ha estat
la de Miguel Ángel Segura, de 55
anys. Segura és l'actual secretari

general de Podem Granollers i treballa en una empresa de minusvalia de control d'accessos.
Totes dues forces asseguren
que la voluntat és acordar una
llista conjunta, i assenyalen que
les negociacions per fer coalició
s'intensificaran un cop finalitzats
els processos interns de primàries
per triar candidats. Aquesta serà la
primera vegada que Podem es presenta a les eleccions a Granollers, ja
que el 2015 va decidir no fer-ho.

La CUP 'planta cara
al feixisme' amb una
xerrada de Botran
L'historiador i membre del secretariat nacional de la CUP Albert
Botran va participar dijous a La Filadora en un acte de memòria sobre
el 80è aniversari del bombardeig
a Granollers, en què es va tractar
el passat i el present del feixisme.
Botran i el regidor de la Crida-CUP
Eduard Navarro, també historiador, van fer la xerrada 80 anys plantant cara al feixisme a Granollers.

n El procés intern per elegir els candidats a les municipals s’ha dut a terme
amb el mateix calendari a tot l’Estat.
En el cas de les Franqueses, tot apunta
que Josep Manel Cruz serà el candidat
de Podem a l’alcaldia, ja que la seva ha
estat l’única candidatura presentada.
“En pocs dies quedarà ratificat tant
el cap de llista com les persones que
l’acompanyaran", explica el mateix
Cruz. Des del grup es mostren disposats a parlar amb altres forces d’esquerres del municipi, especialment ICV
i EUiA, per constituir l’estructura de Les
Franqueses en Comú i unificar els dos
grups motors existents d'aquesta òrbita en un de sol. “Seria òptim constituir En Comú Podem Les Franqueses,
ja que junts hem guanyat diverses
eleccions a les Franqueses, però si no
hi ha entesa ens presentarem en solitari”, diu Cruz. Podem les Franqueses
compta amb 155 persones inscrites.

GRANOLLERS. L'alcalde Josep Mayoral va ser ratificat dijous per
l'assemblea local del PSC com a
candidat socialista a l'alcaldia a
les properes eleccions municipals,
que s'han de celebrar, juntament
amb les eleccions al Parlament Europeu, el 26 de maig. Serà la quarta vegada que Mayoral encapçala
la llista socialista a l'Ajuntament
després dels comicis de 2007,
2011 i 2015, tot i que és regidor al
consistori des de 1987. "Després
d'haver obtingut amb escreix el
nombre d'avals necessaris establert en el reglament del PSC,
l'assemblea, que va comptar
amb l'assistència de molts i moltes militants de l'agrupació local, va donar el seu suport unànime a Josep Mayoral", apunten
els socialistes en un comunicat.
Mayoral, economista de 64 anys,
és alcalde de la ciutat des del febrer de 2004, quan va substituir
en el càrrec Josep Pujadas.
crida-cup granollers

XERRADA Els historiadors Albert Botran i Eduard Navarro, a La Filadora
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EDUCACIÓ L'ESCOLA GUERAU DE LIOST S'ADHEREIX AL PROJECTE

EQUIPAMENT L'OBRA SUPOSA UNA INVERSIÓ DE 82.943 EUROS

Substitució de la gespa del
Combatre el
bullying amb equips camp de futbol de Bellavista
per la convivència
Alumnes de cicle superior estan alerta a l'hora
del pati per intervenir si hi ha qualsevol conflicte
LES FRANQUESES. La comunitat educativa de l’Escola Guerau de Liost
forma part d’un projecte d’innovació –#aquíproubullying–, engegat
pel Departament d’Educació i obert
a totes les escoles i instituts, amb
l'objectiu de sensibilitzar alumnes
i famílies sobre el bullying. Es tracta d’una iniciativa transversal emmarcat en el projecte de convivència de l’escola i que es basa en cinc
objectius que s’assoliran amb la realització d’activitats durant l'horari
lectiu, des d’educació infantil fins
a 6è de primària, i amb activitats
amb les famílies. Un grup impulsor
format per quatre mestres ha estat
l’encarregat de planificar i elaborar
el projecte que actualment s’està
desenvolupant. Els objectius són
sensibilitzar la comunitat escolar de la importància de prevenir i eradicar l’assetjament entre
iguals; formar la comunitat escolar per tal de prevenir, detectar i
intervenir davant possibles situacions d’assetjament entre iguals;
apoderar i implicar l’alumnat per
detectar i aturar els processos
d’assetjament escolar mitjançant

accions de servei a la comunitat;
prevenir possibles situacions d’assetjament als centres educatius
i detectar, intervenir i aturar les
situacions d’assetjament escolar.

Equips per la convivència

En total s’han programat activitats per a tots els cicles, des d’infantil fins a superior, tot i que l’acció més visible és la dels equips
per la convivència, formats per
12 alumnes de cicle superior que
cada mes es posen l’armilla verda
a l’hora de sortir al pati per estar
alerta de si es produeix qualsevol
conflicte. Si el detecten, intenten
mediar entre les dues parts. Gairebé sempre aconsegueixen solucionar-ho, però, si no és el cas,
traspassen el tema als metres. En
una llibreta creada per a aquest
projecte queden recollides totes
les incidències per poder fer seguiment dels casos que atenen.
De cara al segon trimestre hi ha
prevista una xerrada sobre Educació Emocional i resolució positiva
de conflictes per a mestres, monitores de menjador i famílies.

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

LES FRANQUESES. L’Ajuntament
està enllestint aquests dies els
treballs de renovació i millora del
camp de futbol-7 de la zona esportiva municipal de Bellavista.
Els treballs han consistit els darrers mesos en la substitució de les
xarxes perimetrals i de fons de les
porteries, així com de la barana
de protecció de la graderia. També s’han instal·lat dos mòduls per
a vestidors després d’anivellar i
condicionar els terrenys i preparar-los per al pas de les instal·lacions dels serveis d’aigua i gas per a
la calefacció. Els mòduls inclouen
quatre vestidors per als equips, un
per als àrbitres, una sala de calderes i dos banys, un dels quals adaptat. En total, l’actuació ha suposat

una inversió de 94.943 euros.
La darrera fase de condicionament del camp, que ara s’està
executant, és la substitució del paviment de gespa artificial, que ja
ha esgotat la seva vida útil per a la
pràctica intensiva de l’esport. La
gespa artificial és substituïda per
materials d’última generació. En
aquest cas, el pressupost total de
les obres és de 82.421 euros.
El paviment de gespa artificial
en millor estat que surti de Bellavista servirà per habilitar una
zona d’escalfament annexa al
camp de futbol de Llerona. Aquesta gespa, tot i que ja no permet
un ús intensiu, sí que és útil per
a un ús de baixa intensitat com el
d’aquesta zona annexa.

POLÍTICA UNES 400 PERSONES ES CONCENTREN A LA PORXADA

Suport als presos polítics
Coincidint amb el trasllat dels presos polítics catalans a centres penitenciaris de Madrid per afrontar,
a partir de dimarts, el judici per
l'1-O, més de 300 persones van
aplegar-se divendres al vespre a
la plaça de la Porxada convocats
per l'ANC i Òmnium amb el lema
L'autodeterminació és un dret i no
un delicte. A la concentració de Granollers va assistir-hi el conseller
de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani, qui va expressar que "el judici, malgrat ser
clarament injust, s'ha de celebrar per denunciar la vulneració
de drets de persones que porten
14 mesos tancades". El Homrani
també apuntava que "cal acusar
un Estat que posa la raó d'Estat
per davant de l'Estat de dret".

'QUINA MERDA DE JUSTÍCIA!'

El Comitè de Defensa de la República (CDR) ha tornat a omplir la porta
dels Jutjats de Granollers de fems
com a protesta per la judicialització del Procés. A les portes del judici als líders independentistes, els
CDR d'arreu del país han denunciat
que serà "una farsa i la sentència
ja està escrita". En aquest sentit, a
Granollers una pancarta hi deia Quina merda de justícia.

MEDI AMBIENT

Rebuig a l'ús al
carrer d'oliveres
centenàries
La junta de portaveus de les Franqueses va aprovar una moció d'ILFC
per no acceptar l'ús de noves oliveres centenàries en la decoració pública per l'espoli del patrimoni natural que comporta. La moció insta
l’Ajuntament a no adquirir ni acceptar en donació exemplars d’oliveres
monumentals procedents de quasevol indret de la regió mediterrània
per a obres públiques que siguin
responsabilitat de l’Ajuntament o
d’altres administracions. “Aquests
arbres han de mantenir-se al lloc
on han crescut”, defensava la regidora d’ILFC Èlia Montagud. La moció va ser aprovada amb els vots a
favor de tots els grups excepte el PP,
que va abstenir-se.

La Loteria Nacional
deixa 210.000 euros
a les Franqueses
L'administració de loteria situada
a la Merceria Elionor, a la carretera de Ribes 69 de Corró d'Avall,
va vendre set butlletes del primer
premi del sorteig de la Lotería Nacional de dijous 31 de gener. El número 97.005 va ser premiat amb
30.000 euros el dècim, de manera
que a les Franqueses van repartir-se 210.000 euros. Amb aquest
ja són dos els premis importants
venuts aquest mes de gener per
aquest punt de venda, actiu al
municipi des de fa uns 15 anys al
mateix local de la merceria. El 6 de
gener, dia de Reis, la mateixa administració ja va repartir un premi de
75.000 euros per la loteria del Nen,
amb un dècim venut del segon premi, el número 61.776.
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PERSONATGES ÚNICS (VII)

Per Santi Montagud

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

Jordi
Pagès

Pintor i activista cultural

“El Museu de Granollers
hauria de tenir bar i
ser ocupat per joves”
Un servidor agafa una branca d’olivera, toca
la pedra de l’Encant i exclama: -Abracadabra! Aleshores apareix ell, l’afrancesat, el
crític, el cinèfil, el lector de poesia, l’articulista, l’activista cultural, el pintor, el què ens
encoratja demostrant-nos, dia a dia, que
després de la joventut i després de la vida
laboral, comença una tercera vida.
Caminem, encara va coix, seiem a El Mirallet mentre la Lali ens serveix un parell de copes de Priorat. Aleshores em provoca perquè
dispari i jo apunto… i disparo: Jordi, deixant
de banda l’amistat i la teva obra, el que també m’interessa de tu és la renaixença, la vida
després de la vida laboral, la vida després
de La Caixa, la vida després del despatx, la
vida després de la nòmina, la vida abans de
la mort. Ets, penso, un exemple a seguir per a
tots aquells que tenen coses a dir i que la vida
laboral ha empresonat en una gàbia de vidres
gruixuts, de vidres blindats. Tu ets, altres vegades ho he dit, el nostre Llàtzer, l’home que
un cop jubilat surt de La Caixa i camina. Tot
deixant que una colla d’encuriosits se t’acostessin i coneguin la teva tercera vida...
–I ja que parlem de vida després de la
vida, vull que triïs un nom d’entre els
sis que t’ofereixo per reencarnar-te. Són
Godard, Zappa, Brossa, Houllebcq, Da
Vinci o Pagès...
–Jo seria un híbrid, un còctel de música i de
cinema, una barreja de Frank Zappa i de Jean-Luc Godard.
–En una entrevista anterior en preguntar-te per Granollers, vas respondre
"l’any vinent en parlem". Anem doncs
de cara i a sac, com a crític granollerí i
interessat per la cultura, sé que una de
les teves obsessions –també una mica la
meva– és el Museu de Granollers. Somniem, imagina’t per un moment que jo
sóc l’alcalde i et fan director del Museu.
Què no faries o què faries?
–Avui i arreu, els museus estan qüestionats.
Molts ens preguntem per què serveixen els
museus tal com són ara. El nostre museu hauria de ser atractiu, multidisciplinari, dinàmic,
s’haurien de fer activitats curioses i, per damunt de tot, com diu Annie Le Brun, "belles".
És imprescindible un bar per poder fer tertúlies, presentacions de llibres, exposicions, re-

citals de música i de poesia. El museu hauria
de seguir una línia transgressora i ser ocupat/
participat pels joves. Qui vulgui veure pintura
que vagi a París o a Madrid –El Prado és sensacional–. El nostre museu hauria de ser una
de les potes bàsiques de la cultura juntament
amb el Museu de la Tela, la Fàbrica de les Arts
i el Teatre-Escola de Música. La gent no va al
Museu, hi van els alumnes obligats pels seus
professors –com ha de ser–, però voluntàriament hi va molt poca gent. Un dissabte a la
tarda el museu és buit, el capitalisme salvatge, l’activitat comercial és tan potent que s’ho
menja tot. La cultura no atrau, els museus de
la ciutat són buits i la gent entra i surt de les
botigues, consumir, consumir... No imagino
una llibreria al paradís de les botigues, allà
a la Roca. Amb el Museu costarà que ens en
sortim. Per cert, potser s’hauria de dir Antoni
Cumella, i ho deixo aquí.
–I la Fàbrica de les Arts?
–Roca Umbert és un espai que no acaba d’integrar-se a la ciutat, n’hi ha que diuen que
queda lluny i no és veritat, però ja saps que
en aquesta ciutat, més enllà de la plaça de la
Corona, de can Baulenas, del carrer Girona i
de Roger de Flor, tot és massa lluny, més enllà
ja és la perifèria. Roca Umbert i els museus
han d’anar molt lligats, cal que la cultura sigui transversal, paraula que ben bé encara no
sé què vol dir, però queda molt bé dir-la.
–Content amb el Cinema Edison?
–Ha estat magnífica la tasca de l’Associació
Cultural, els cinèfils estem contents, però,
collons! molts amics només miren Netflix.
Dono suport amb tota l’ànima l’Edison però
serà difícil, per economia, per mandra. L’AC
ha fet la seva tasca, ara cal que la gent no
pensi que l’Edison és lluny i aixequi el cul
del sofà. El cinema que jo vull és un cinema de militància, anar-hi és un acte social i
torno a dir allò del bar. Tant el bar de l’Edison, com el del Museu, han de funcionar.
Falten llibreries (visca l’Espolsada, visca la
Gralla!), falten cinemes (visca l’Edison!), sobren supermercats. Sóc un romàntic.
–Regala’m una frase per cadascun dels
personatges granollerins que et diré; ràpid, improvisa:
Josep Mayoral: Un bon gestor de la ciutat.
Tuni Jordana: Un personatge clau en mo-

xavier solanas

ments durs i difícils.
Jordi Benito: Un geni i un bon amic. L’enyoro. [d’aquest espero que un dia n’escriguis
un llibre]
Manel Clot: Una persona molt culta i llegida.
Santi Guix: Molt bon amic, el company i assessor de la música. També l’enyoro molt.
Vicens Vacca: Un home que té vàries vides
(Vacca, Zacca, Wacca...) i un cervell privilegiat.
Toni Cumella: Un altre geni, l’admiro perquè malgrat l’ombra del seu pare, se n’ha
sortit i ell, ara, està situat al món.
–La política a la teva ciutat.
–Granollers, com tantes altres ciutats, està
patint la globalització. La ciutat està desfigurada, el comerç d’abans ja no existeix o en
queden molt pocs. Els polítics que vulguin
governar s’han de plantejar quina ciutat
volen deixar al seus néts. A la nostra ciutat,
la contaminació és un problema molt greu;
s’ha d’apostar per l’aire net: menys, molts
menys vehicles que consumeixen gasolina,
més espardenyes i més bicicletes.
–Diuen que amb altres estàs intentant
canviar el mòbil i la xarxa per una taula de la Fonda. Es parla d’una tertúlia de
capvespre, com aquelles del segle passat
que alguns tant enyorem.
–Naturalment que sí, és que tot és tan impersonal. Abans passaves pel Casino, per
la Fonda, pel bar dels Amics de la Unió, pel
Bèria o per la Porxada i sempre et trobaves
un o altre. T’acostaves a El Mirallet i xerraves amb en Paco Merino, amb en Manel
Clot... i no hi havies quedat. Avui, ho saps bé,
si no quedem, no ens trobem. Doncs això,
quedem cada 15 dies a la Fonda i ens trobem i xerrem. A més, ara m’interessen les
coses locals, “ultralocals”, com deia Dalí.
–La migració, els presos polítics...
–Són dos temes que em preocupen molt, la
migració modificarà el continent europeu.
El feixisme s’alça, apareix de nou, desperta.
Ja fa uns anys que em fa vergonya ser europeu. Pel que respecta als presos polítics,
és una injustícia enorme però no crec que
sigui de llarga durada; el què ha quedat clar
és que a l’Estat espanyol la democràcia no
està consolidada.
–I, Cadaqués?
–Cadaqués és el meu refugi, una illa on puc

somiar, passejar, pintar, llegir, veure el mar
i, sobretot, conversar.
–Nous projectes...
–Abracadabra és el nou projecte, de tres exposicions ha nascut un llibre d’art dissenyat
per Núria Vila. Hi col·laboren fotògrafs, poetes, escriptors. Seran 77 exemplars i les
presentacions aniran acompanyades de recitals poètics i de música. Tot passarà dins
un triangle geogràfic els vèrtex del qual seran Cadaqués (el Casino), Vinaròs i Berga
(el Konvent). La història començarà a Granollers, a la Fàbrica de les Arts, la propera
primavera, l’11 d’abril.
–En la teva obra, darrerament apareix
un color que s’ho menja tot, per què
aquest blau, per què el blau-Pagès?
–M’agrada la llum del blau, em relaxa. El
meu blau és el blau del mar de Cadaqués,
de cap de Creus, de cala Nans... en dies de
Tramuntana.
–En art, tot és un plagi, tot està inventat?
–No tot, l’acte de la creació és un misteri.
Tothom pot crear, no hi ha límit, no tot està
inventat. I, a més, qui decideix si és art o no
ho és? Picasso va copiar pintors africans,
Picasso era un gran artista i els copiats no?
Les obres de Picasso es venen per autèntiques fortunes, les obres d’aquells africans,
no. Si no hi ha diners, no hi ha art? L’art
ha d’emocionar, deixeu estar el preu que
li posa el galerista o l’expert, el mercat de
l’art és un mercat fals.
–Tu que hi has passat la segona vida dins
d’una, què és una entitat bancària?
–No, jo no recordo ni vull recordar res dels
anys en aquella entitat, el cervell és prou llest
per fer-te oblidar un passat que no té cap tipus d’interès. Allò era la mediocritat i jo treballava estrictament per diners i per tenir les
tardes lliures. El millor que em va passar va
ser fer alguns amics que encara conservo.
Gràcies Jordi, ja és hora d’anar a sopar. Un
plaer escoltar-te, un plaer que em paguis la
copa de vi negre, un petó a l'Isa i, ja saps,
continuarem quedant per trobar-nos.
I s’allunya, amb els cabells esvalotats amb
una una estètica entre don Francisco de
Goya y Lucientes i el Messies (deixeu que el
poetes s’acostin a mi).
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat
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ECONOMIA

FORMACIÓ

Pilz estrena
un sistema de
formació per a
empreses i escoles
GRANOLLERS. L’empresa granollerina Pilz, dedicada a la producció de components, sistemes i
serveis per a l'automatització de
màquines i instal·lacions, ha posat
en marxa un sistema de formació
pràctica per a empreses, escoles i
universitats basat en un simulador
que permet als treballadors i estudiants programar les solucions de
seguretat de l'empresa a través de
nou panells de control diferents.
El sistema, anomenat Pilz Education Systems (PES), permet simular
una màquina o una planta completa a través de taulers de control d'automatització segura que
recreen les diferents tecnologies
que formen una màquina –sensors, funcionament i monitorització, lògica i posada en marxa– i
que poden combinar-se entre ells
per recrear diverses funcions d'un
sistema. Amb aquesta iniciativa,
apta tant per a laboratoris com per
a sales de formació, Pilz dota d'un
vessant pràctic les organitzacions
interessades en formació, de manera que empreses i universitats
poden programar els controls i
implementar funcions segures
igual com es desenvoluparia en
una instal·lació industrial existent.
En aquest sentit, el sistema implementa correctament la normativa
sobre maquinària en vigor sobre
seguretat i salut en la indústria.

Sagalés renova l'aplicació per a mòbils

Més transport públic

Sagalés ha renovat l'aplicació per a mòbils i tauletes que tenia activa des
de feia tres anys per incorporar-hi noves funcionalitats, com informació
de qualsevol parada o línia operada per Sagalés, horaris, planificador
de rutes, mapes, compra de bitllets online, atenció al client,
registre d'usuaris, personalització per zones, línies, parades a prop, etc.

El sistema de transport públic metropolità
va créixer el 2018 un 4% respecte a l'any
anterior, motiu pel qual la Cambra de Comerç
ha exigit un cop més que s'afronti la inversió
pública pendent a la xarxa de Rodalies.

EMPRESES EL CENTRE ESTÀ LLOGAT A ID LOGISTICS, UN OPERADOR LOGÍSTIC INTERNACIONAL

La firma britànica Segro
habilita un gran magatzem
logístic a Granollers

El gener registra
un increment
de l’atur de l’1,1%
al Vallès Oriental

La companyia ha invertit els últims anys en diversos punts del Vallès
segro

GRANOLLERS. La companyia brità-

nica Segro, especialitzada en la gestió, promoció i desenvolupament
d'actius logístics i industrials, ha
adquirit un magatzem logístic de
28.500 metres quadrats a Granollers. El centre està llogat a ID Logistics, operador logístic internacional especialitzat en sectors com
el comerç electrònic, farmacèutic,
cosmètica, tèxtil i automoció entre
d'altres, amb qui Segro té un acord
a llarg termini. ID Logistics, amb
19.000 empleats arreu del món,
disposa de prop de 300 instal·lacions en 18 països, i l’any passat
va facturar 1.410 milions d’euros.
Segons apunten des de la companyia, l'edifici està construït amb els
"més alts estàndards de qualitat
i compta amb un sistema d'alta
prevenció d'incendis, així com
segueix els últims estàndards
mediambientals". La plataforma
disposa de llicència per a l'emmagatzematge de productes d'especial tractament.
La companyia britànica està reforçant els últims anys la seva posició a l’entorn de Madrid i Barcelona i ha esdevingut en poc temps un
dels actors més actius en la gestió

NAUS La mateixa firma disposa de grans espais logístics a Mollet i Martorelles
d’espais per a la logística i la distribució, ja sigui reconvertint instal·
lacions industrials o construint-les
de nou. En aquest sentit, Segro ha
posat en marxa darrerament grans
magatzems logístics a Sant Esteve
Sesrovires, Mollet del Vallès i Martorelles, des d’on opera el gegant
del comerç electrònic Amazon.
David Alcázar, director de Segro Espanya, explica que "l'adquisició d'aquest magatzem a
Granollers, un dels principals
mercats logístics de Barcelona, és un exemple de la nostra
capacitat per fer adquisicions

OCUPACIÓ

d'instal·lacions que estan fora
de mercat amb l'objectiu d'ampliar les fonts d'ingressos i ampliar el nostre sistema de socis
amb un client estratègic”.
En aquest sentit, diu Alcázar, Segro “demostra novament el seu
interès en la zona del Vallès per
la seva ubicació i connexió per a
la distribució en el sud d'Europa, a més de seguir prioritzant
les ubicacions properes a la
gran urbs de Barcelona per crear una cartera de magatzems
per a la distribució i logística
urbana d'alt valor”. i

El Vallès Oriental va tancar el mes
de gener amb 22.013 persones inscrites a les Oficines de Treball, 236
persones més respecte al mes de
desembre (+1,1%). El creixement
en el nombre d’aturats és inferior
al registrat al conjunt de Catalunya (1,4%), amb 5.469 persones
aturades més, fins a les 398.376.
Segons el càlcul elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la
taxa d’atur de la comarca se situa
ara en l’11,3%. Concretament a
Granollers, la xifra de desocupats
a finals de gener era de 3.633 persones, 7 persones més que un mes
enrere (+0,2%), de manera que la
taxa d’atur se situa en l’11,9%. A les
Franqueses, l’atur també va incrementar-se, en aquest cas en 33 persones (+3%). El total de desocupats
ara a les Franqueses és ara de 1.126
persones, i la taxa d’atur se situa en
el 12,1%. Respecte a un any enrere, Granollers compta ara amb 126
persones ocupades més, mentre
que les Franqueses en té 15 menys.
Aquestes xifres, que tornen als nivells d'inicis de 2018, trenquen una
tendència a la recuperació que s'havia produït els últims mesos. Els
sindicats valoren amb preocupació
aquestes dades i denuncien una vegada més aspectes com la temporalitat, l'estacionalitat i la precarietat
dels llocs de treball.

19

dj, 7 febrer 2019

CONSUM

COMERÇ PRODUCTORS D'OLI I ARTESANS DEL PA PODRAN VENDRE ELS PRODUCTES DIRECTAMENT

ACCIÓ DE LA DIPUTACIÓ

El 78% de les
reclamacions
resoltes a l'OMIC,
favorables a l'usuari

La plaça Perpinyà acull
dissabte la Fira de l'oli i el pa

Campanya
informativa de
consum al comerç
de Granollers

LES FRANQUESES. L'Oficina Munici-

GRANOLLERS. La plaça Lluís Perpi-

pal del Consumidor (OMIC) de les
Franqueses va tramitar, durant el
2018, un total de 104 gestions, de
les quals 76 van ser reclamacions i
28 queixes i consultes. Del total de
reclamacions, 33 (43%) van ser resoltes per l'OMIC i 26 (78%) es van
resoldre favorablement per a l'usuari. El sector amb més reclamacions
–52 (55%)– va ser novament el de
la telefonia, sobretot pel que fa a la
dificultat de donar-se de baixa de
la companyia, la manca de qualitat,
les deficiències en l'accés a Internet
i, en menor mesura, la contractació
no consentida. El 20% de reclamacions feien referència a serveis de
companyies elèctriques i subministrament d'aigua; un 7% a serveis de
transport, un 6% a comerç en establiments, un 5% a assegurances, un
4% a automòbils i un 3% a altres
tipus de comerç. Respecte a l'any
anterior, l'OMIC ha tramitat 8 expedients menys (104) però ha gestionat set reclamacions més (76).

nyà acollirà dissabte, a partir de les
10 i fins a les 21 h, una nova edició
de la Fira de l'oli i el pa, una mostra nascuda el 2016 amb l’objectiu
de facilitar que els productors d’oli
de qualitat i els artesans del pa puguin fer arribar els seus productes
als consumidors finals sense intermediaris. A la mostra, amb una vintena de parades, s'hi podran trobar
diferents varietats d'oli així com
productes elaborats amb oli, com
salses i melmelades, formatges, galetes i tapes de cuina. També es donaran a conèixer altres aplicacions
del producte, a banda de l’alimentària, com poden ser la terapèutica
i la cosmètica. I hi haurà estris de
cuina, com setrills, i elements decoratius, com espelmes d’oli.
Pel que fa al pa, s'hi podran
trobar des de les varietats tradicionals a les més innovadores. Hi
haurà dos forns locals i dos de
forans, que oferiran pa de farines
especials, ecològiques i pa de pa-

arxiu

OLI I PA La mostra se celebrarà dissabte a la plaça Perpinyà
gès tradicional, així com també hi
haurà pa dietètic, ecològic, d’espècies, de motlle, sense llevat,
blanc, de cereals, de molla tova,
de gluten, de granyons, de nous,
de règim, de Viena, integral, morè
i negre, entre d'altres.
La fira arrencarà a les 10 h, i durant tot el dia hi haurà activitats.
A les 11.30 h serà el torn del ta-

ller Fem sabó, a càrrec del Consorci de Residus del Vallès Oriental;
a les 12.30 h hi haurà un vermut
degustació, i a les 18.30 h el taller
Pa amb xocolata, a càrrec de Xocolates Granollers. La fira, que enguany torna a l'emplaçament original, està organitzada per Firalia
amb la col·laboració de Granollers
Mercat.

GRANOLLERS. Personal de sanitat i

consum de la Diputació de Barcelona ha iniciat una campanya informativa als comerços de la demarcació sobre aspectes de consum,
centrada sobretot en els requisits
bàsics dels establiments: horaris,
fulls oficials de queixes, reclamacions i denúncies, exhibició dels
preus, tiquets de compra i aspectes
de normalització lingüística; etiquetatge de productes alimentaris; etiquetatge d’altres tipus productes;
retolació de tabac, alcohol i al·lèrgens als establiments de restauració i altres documents que cal tenir
a disposició dels consumidors, com
resguards de dipòsit, pressupostos
i factures en el cas dels tallers de
reparació de vehicles. La campanya
informativa es farà uns dies concrets, encara per determinar, i en
cap cas seran inspeccions sancionadores. L'associació de comerciants
Gran Centre ha informat els seus
associats d'aquestes inspeccions
informatives.

PROGRAMACIÓ DESTACADA

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

FEBRER
2019
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat:
93 861 47 83
www.canmuntanyola.cat

12 i 19 DE FEBRER
CREA LA TEVA IMATGE
CORPORATIVA
Horari: 15.30 a 18.30 h
Formació de 6 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat
Aprèn a desenvolupar i crear la teva
pròpia marca. OBJECTIUS: desenvolupar la teva marca personal o
d’empresa, Conèixe’t millor. Posicionar-te en el món professional a
nivell visual. Conèixer el procés de
creació d’una marca.

15 DE FEBRER

19 i 26 DE FEBRER

COM COMPLIMENTAR
ELS PRINCIPALS
MODELS D’INICI? QUINA
ÉS LA MILLOR OPCIÓ
PER TRIBUTAR?

ORGANITZA’T AMB
EFICÀCIA. TÈCNIQUES DE
GESTIÓ I PLANIFICACIÓ
DEL TEMPS

PRÀCTICA FISCAL
D’IMPOSTOS

Horari: 9.30 a 13.30 h
Formació de 8 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat

Càlcul dels principals impostos? Quan es
presenten, quins models et corresponen?.
M.303 IVA, M.130 Pagament fraccionat de
l’IRPF, M.115 Retencions i ingressos a compte de rendes o rendiments procedents de
l’arrendament o sotsarrendament d’immobles urbans, M.111 Retencions i ingressos a
compte de l’IRPF de rendiments de treball
i/o activitats econòmiques, M.347 Declaració
anual d’operacions amb terceres persones

Horari: 9.30 a 13.30 h
Formació de 4 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat
T’ajudem amb casos pràctics a
complimentar els formularis
necessaris per l’inici de la teva
activitat.

Conèixer solucions definitives per
resoldre el problema de la manca de
temps i d’organització. Gestionar eficientment la nostra agenda i millorar
la productivitat personal i professional.

22 DE FEBRER

Horari: 9.30 a 12.30 h | Formació de 3 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat

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

Amb el suport de
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OPINIÓ

Ficcions
del Vallès

Editorial

EL REPTE DE L’HABITATGE
El dret a l’habitatge –reconegut a la Constitució– sembla cada cop menys
garantit. Fa anys, arran de la crisi, les execucions hipotecàries estaven a l’ordre
del dia. Moltes famílies perdien el seu habitatge per l’esclat de la bombolla immobiliària i una situació d’atur creixent. Aquest drama semblava –si més no–
estancat, un cop s’ha començat a albirar una sortida de la crisi i s’han negociat
dacions en pagament. En realitat, però, la solució queda lluny, i el drama
dels desallotjaments continua present i s’ha transformat. Moltes famílies que
van perdre l’habitatge tornen a passar pel mateix tràngol després d’un
encariment del lloguer que els resulta impagable o, en molts casos, després
d’haver optat per l’ocupació per evitar dormir al carrer –la PAH estima que a
Granollers hi ha més de 200 famílies sense recursos que han ocupat–. És el
cas del Youssef i la seva dona i fills, que a finals de gener van ser desallotjats,
amb una modalitat, fins ara, poc habitual. El jutge no va fixar una data i hora
exacta del desnonament –tal com determina la mateixa llei–, sinó que va
deixar-ho obert, de manera que la PAH no va poder organitzar cap acció per
aturar el desnonament, ni la família sabia exactament quan seria expulsada
del pis. Cal estar alerta a aquestes actuacions, que la PAH considera fora de
llei, i que se sumen a la proliferació de desallotjaments exprés amb empreses
que actuen sense ordre judicial. Les administracions, que amb la Constitució
a la mà han de garantir el dret a l’habitatge a la ciutadania, haurien de ser
les primeres interessades a evitar aquestes pràctiques que agreugen aquest
drama social i que fan que cada cop sigui més difícil d’afrontar des dels
consistoris. Si tots els governs, des del local fins a l’estatal, no hi posen remei,
l’accés a l’habitatge serà cada cop més complicat, no només per al sector
més vulnerable de la societat –que cada cop és més crònic–, sinó per a altres
sectors que tampoc no podran assumir la nova bombolla immobiliària que
s’albira un cop els grans tenidors volen tornar a mercadejar.

LA VINYETA per Manel Fontdevila

CLARA M. CLAVELL
Periodista cultural

LA FOTOGRAFIA D’AQUELL ESTIU

E

l tiet l’esperava al pati del Col·
legi El Jardí amb la bossa de
quadrats blancs i grocs, amb el
nom gravat amb punt de creu
que li havia brodat l’àvia. A dins, la Mariona, hi trobaria una llesca de pa de motlle
tallada per la meitat acompanyada de dos
trossos de formatge. Mentrestant, a una de
les aules, la Mariona esperava, impacient,
que la busca dels segons del rellotge accelerés el ritme d’aquella tarda de divendres.
Quedaven només cinc minuts perquè sonés l’esperada sirena. Tic, tac, tic, tac....
Ja feia estona que la taula del set, presentada en forma de problemes, havia
passat en segon terme i la impaciència era
cada cop més present.
Aquell cap de setmana el seu tiet, que
des de feia dos anys la vida l’havia obligat
a ser el seu pare d’un dia per l’altre, li havia promès que anirien a visitar el poble
on els seus pares s’havien conegut i on ella,
durant els seus primers tres anys, havia
aprés a nedar a contracorrent, entre roques i peixos que li acariciaven les cametes
molsudes que començaven a xipollejar en
aigües salades de la Costa Brava.
Un accident de cotxe havia posat fi als
dies dels seus pares i, tot i que en tenia records molt fugissers, el Martí, el seu tiet,
havia dedicat una estona diària per explicar qui eren i com s’havien estimat i descobert en aquell poble que havia vist créixer,
durant quatre estius, la petita Mariona.
Riiiiing! La Mariona va ficar-se l’anorac
i va carregar-se la motxilla a l’esquena per
preparar-se per ser la primera de la fila.
Un cop al pati, i després de localitzar el seu
tiet, va dir adéu a la mestra que no va entendre l’efusió amb què, la silent Mariona,
havia sortit amb tant afany a fora del pati.
El Martí i la petita Mariona van sortir
d’El Jardí i enfilant el carrer Torres i Bages

van pujar caminant fins a l’Hospital. Allà
van trencar cap al passeig de la Muntanya
on vivien des de feia tres mesos. Van pujar
a l’àtic que el tiet havia llogat després de
la separació amb la Sandra i van recollir la
bossa per passar el cap de setmana a Calella de Palafrugell.
Abans de sortir de casa, ella va anar a la
seva habitació per agafar una fotografia que
feia dies que havia trobat entre les caixes
del trasllat. A darrere, i escrit amb bolígraf,
hi havia anotat “Agost del 2016”. Hi sortia
una parella amb una criatura d’uns quatre
anys a sobre les espatlles del noi. Tots tres
sortien d’esquenes entre una gran multitud
de gent i amb samarretes on hi deia “Blaus”
i “Blancs” a la de la noia. A un costat de la
foto s’hi entrevia una columna de la Porxada i més enllà una branca d’olivera. “Els
teus pares i tu, Mariona. Jo mateix us vaig
fer la foto fa dos anys”, va dir el Martí que
recolzat a la porta havia observat l’escena
amb els ulls negats. “Tenies quatre anyets
acabats de fer i el teu pare et va comprar un
gelat de gel. Feia molta calor i la teva mare
patia perquè el gelat no parava de gotejar i
vas estar a punt de tacar una dona”.
La Mariona escoltava el conte fet a mida
en què ella n’era la protagonista. El Martí va
seguir explicant anècdotes d’aquella foto i
la Mariona, de cop, el va agafar de la mà i va
dir que volia anar cap a Calella. A mig camí,
van parar a una àrea de servei. Ella, decidida, va anar al congelador on hi havia alguns
gelats. L’oferta no era massa abundant al
tractar-se de principis de gener.
–“En puc agafar un?”, va preguntar tot
assenyalant un espiral de colors de gel.
–“Ara vols un gelat?”, va preguntar el
Martí estranyat.
–“Sí. Vull sentir-los com riuen mentre
faig regalims. Tiet, com reien els papes?”,
va preguntar mentre aguantava el gelat.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN
Els fruits de la dinamització del català
als comerços: En Kader té un comerç
al barri Congost de #Granollers i, des
que va col·laborar en el joc Endevina-la!,
assisteix a un curs de català i en Josep M.
és la seva parella lingüística @cpnlcat

CPLN-SLC @cpnlgranollers

somlesfranqueses@diarisom.cat

La gent que agafa el telèfon i
contesta «Sí?», en comptes
d’«Hola!», «Ei!» o «Eo», quan
veuen que qui els truca és la seva
mare, el seu marit o qui sigui
que coneixen bé, no és de fiar.

Marina Miralles @marinamiralles_

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
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Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Empresa fabricante de maquinaria de proceso, líder en
su sector, situada en el Vallès Oriental, precisa:
TÉCNICO/A DE DIBUJO PARA DPT. AGITACIÓN
(Ref.0802-01)
Candidatos/a con formación a nivel de CFGS Diseño en fabricación Mecánica , FPII Delineación o Ingeniería técnica
Mecánica,con experiencia en trabajos de Oficina Técnica de
diseño mecánico para máquinas de proceso. Conocimiento
de Inglés a nivel medio (lectura/escritura), aunque no lo
consideraremos un factor crítico en esta posición. Conocimientos: Haber desempeñado trabajos en oficina técnica
de diseño mecánico para máquinas de proceso (entre uno
y dos años). Conocimiento de dibujo 2D (y si es posible 3D)
para el dibujo en la preparación de conjuntos y despieces.
Familiarizado con entornos estructurados de información y
procesos tipo ERP o PDM. Valorable: Conocimiento de selección e implantación de reductores, motores, elementos
de estanqueidad, cierres mecánicos, etc. Conocimiento
de materiales (aceros al carbono e inoxidables) y normas
básicas de diseño mecánico. Interpretación de especificaciones técnicas de cliente.Diseño de agitadores industriales y/o equipos rotativos. Diseño y seguimiento en taller
de fabricación y montaje de equipos. Persona responsable,
proactiva y con capacidad para trabajar en equipo. Implicada, con ganas de compartir conocimiento y voluntad
por formar parte de procesos de cambio. Se ofrece puesto
estable, contrato directo con la empresa y retribución negociable en función de la experiencia aportada.

Empresa fabricant de material de construcció,
paisatgisme i mobiliari urbà, ubicada al Vallès
Oriental, precisa incorporar:
INFORMÀTIC/A ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓ SQL
(Ref.0802-02)
Candidats/es amb 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. S'encarregarà de la programació SQL, valorant molt positivament coneixements o experiència en
entorn SAGE MURANO. Possibilitat de contracte directa
amb l'empresa, de mitja jornada matins o tardes, per
aquells candidats que puguin estar treballant en torns
continuats o a l'Administració Pública o freelance. Sou i
condicions negociables.
Taller de fabricació, reparació i manteniment de
maquinària industrial, precisa :
CAP DE TALLER (Ref.0802-03)
Candidats/es amb reconeguda experiència en feines
de responsable de taller mecànic ( mínima de 10 anys).
Formació mecánica a nivell de: FP II, maestria industrial,
CFGS, etc. Amb dependencia directa de la propietat,
es responsabilitzarà del bon funcionament del taller
mecànic d'empresa consolidada i de prestigi en el seu
sector. És imprescindible tenir coneixements de torn i
fresa. Condicions i retribució negociable en funció de
l'experiència i valúa dels candidats.

Per empresa jove i dinàmica d'instal.lacions de
sistemes d'alta eficiència energètica situada a
la zona del Vallès Oriental-Osona, busquem:
TÈCNIC/A D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
(Ref.0802-04)
Candidats/es amb formació a nivell de CFGM o
CFGS en Energies renovables, Electricitat, etc i
amb coneixements en les àrees de Calefacció,
Aire Condicionat i Energies renovables. Experiència mín. de 4 anys en la realització d'instal.
lacions tèrmiques per a edificis: calefacció,
aire condicionat, bomba de calor, fontaneria,
sanejament, energies renovables. FUNCIONS:
Realització d'instal·lacions tèrmiques per a edificis: calefacció, aire condicionat, fontaneria,
sanejament, bombes de calor, calderes,... Gestió
d'equips de treball per a les instal·lacions. Gestió
de les instal·lacions: compra de materials, seguiment planificació, recursos,...CONEIXEMENTS
/EXPERIÈNCIA: Instal·lacions de bombes de calor
aerotèrmiques. Energies renovables: fotovoltaica, biomassa, geotèrmia. Ús d'aplicacions de
gestió per ordinador: Word, Excel. Ús d'aplicacions especifiques per a gestió d'obres i/o instal.
lacions: Presto, TCQ. Valorable: coneixements en
Instal.lacions elèctriques i de control i en PRL.
S'ofereix contracte estable i directe amb l'empresa. Retribució: 24-30.000 € bruts anuals en
funció de l'experiència.

Empresa situada a Granollers, del
sector fabricació de maquinària
industrial i manteniment precisa un:
TORNER/A (Ref.0802-05)
Amb experiència en tornsi formació mecànica, a través de FP II o CFGM i CFGS. S'ofereix contracte directa amb l'empresa, feina
estable previ periode de prova, horari partit
de dl a dv. Feina estable. Experiència: més
de 5 anys d'experiència en torn.
SERVEIS
S’OFEREIX AUTÒNOMA Per portar
comptabilitats/
Fiscal/Impostos, a
Pimes i autònoms.
Tel. 651 04 00 07.

S'OFEREIX
SENYORA AMB TÍTOL
D'AUXILIAR CLINICA
per estar interna
en una casa per
cuidar gent gran.
Montserrat. T. 630
012 425.

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

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

L'APARADOR
DE LA SETMANA

CALDARIUM
plaça Folch i Torras, 14, Granollers
Tel. 93 025 41 30 / www.caldarium-gastrobar.es

VITALDENT
plaça Serrat i Bonastre 10, Granollers
Tel. 93 861 13 66 / www.vitaldent.com

Vitaldent, professionals per a les dents Caldarium, un gastrobar al teu abast
Centre compromès amb la teva salut bucodental i la de la teva família

Les millors tapes i entrepans de la ciutat, a la plaça Folch i Torras

La clínica dental Vitaldent de Granollers, situada a la plaça Serrat i
Bonastre, 10, davant de
l'estació de Granollers
Centre, posa a disposició
dels seus pacients la tecnologia més avançada i
els millors professionals
de cada especialitat per
oferir un tractament personalitzat que s'adapti a
cada necessitat.
El centre disposa de set gabinets i dues
sales d'espera, sistemes de radiografia
panoràmica digital i escàner 3D. Vitaldent,
a més, està sempre a prop dels pacients a
través de la seva app per a mòbil, on es pot
consultar la història mèdica i gestionar les
visites al centre.
A Vitaldent Granollers s'hi ofereixen
serveis d'implantologia, pròtesis dentals,
ortodòncia per a infants i adults, carilles
dentals, estètica dental, neteja dental avançada, periodòncia, endodòncia, halitosi,
càries i antirroncs entre d'altres. En aquest

A Granollers, per esmorzar ben d'hora i de
forquilla, fer una excel·lent xocolata amb
xurros, sopar mentre segueixes el millor
partit de futbol, gaudir d'un gran assortit
de tapes o recollir el millor menjar per emportar, l'establiment ideal és Caldarium, a
la plaça Folch i Torras, 14. Caldarium és un
nou concepte de gastrobar especialitzat en
tapes i entrepans, amb un ampli celler de
vins, que vol ser alhora el punt de trobada
més acollidor, amable i familiar de la ciutat.
L'establiment està obert de dimarts a divendres durant tot el dia a partir de les 7 h del

sentit, Vitaldent compta amb un expert
grup de professionals que avalen els seus
més de 25 anys d'experiència en el món de
l'odontologia. La clínica està oberta de dilluns a divendres de 9 a 21 h i els dissabtes
de 9 a 15 h.
Ara, a més, Vitaldent ho posa encara
més fàcil i ofereix un 20% de descompte
en tractaments d'implantologia Avanza+,
tractaments d'ortodòncia Avanza + i estètica dental. Així mateix, el centre de Granollers regala ara als seus pacients un paraigua en la seva primera visita.

matí, i dissabte i diumenge a partir de les 10
h. Per gaudir al màxim dels avantatges de
l'establiment, Caldarium ha preparat interessants promocions: als matins, per cada
10 esmorzars, en tindràs un de gratuït (mini
o pasta + aigua i cafè); i al migdia, per cada
10 àpats acumulats, també en tindràs un de
gratuït (amanida + plat a escollir + aigua o
copa de vi + cafè). Així, cada vegada que visitis l'establiment, et segellaran el cupó promocional corresponent. Visita Caldarium i
gaudeix de les millors tapes i entrepans, el
punt de trobada més viu de la ciutat.
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ESPECIAL

La fira
del dia
més especial

Bodamarket acull un ampli ventall
d’expositors vinculats a un casament,
des de vestits, fotografia i vídeo fins a flors,
viatges, restauració, estètica i regals
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LES XIFRES DE CASAMENTS REPUNTEN TOT I QUE LES EDATS DELS NUVIS, EL SEXE I ELS RITUS RELIGIOSOS DE LES CERIMÒNIES SÓN CADA VEGADA MÉS DIVERSOS

Casar-se
torna a ser
un fenomen
a l'alça

Any

Tot i que els casaments per l'Església
són cada vegada més inusuals,
les cerimònies civils fan que les bodes
assoleixin els nivells de fa 25 anys
Els canvis socials dels darrers
anys han influït en la manera de
viure el matrimoni, sobretot pel
que fa a l’hora de donar un ritus
religiós a la cerimònia. En aquest
sentit, els matrimonis catòlics
són cada vegada més minoritaris,
potser perquè les parelles actuals
prenen les decisions més lliurement i estan menys obligades socialment a optar per aquest model
de cerimònia.
A Granollers, el 2017, només
un 9,8% de les parelles va decidir
casar-se per l’Església, de manera que la tendència habitual de fa
30 anys s’ha revertit. Mentre que
el 1987 la raresa era justament
contraure matrimoni només pel
civil –aleshores només ho feien el
20,6% de les parelles–, ara triar
un casament catòlic s'ha convertit
en la decisió més inusual.
Segons les dades publicades fa

poques setmanes per l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) sobre els matrimonis de 2017,
només 28 parelles granollerines
van casar-se per l’Església, just les
mateixes que l’any anterior, quan
ja va registrar-se el mínim històric. La xifra contrasta amb les 62
que s’hi van casar el 2007 i, sobretot, amb les 221 que van fer-ho
vint anys abans, el 1987.

PLa xifra més alta

En total, els casaments registrats
a Granollers l’any 2017, entre civils i religiosos, van ser 286, la xifra més alta dels darrers 10 anys i
molt semblant a la que hi havia a
principis dels 90. Des del 2011 les
parelles que han celebrat el seu
enllaç han augmentat un 43,7%,
una xifra força superior a l’increment del conjunt del país, que va
ser del 17,9%.

Tot i això, el nombre d’enllaços
continua lluny dels que es registraven els anys anteriors a la crisi, quan cada any es casaven, de
mitjana, més de 250 parelles. La
caiguda més evident es va produir
a partir de l’any 2009, en plena
recessió econòmica, i també entre
2011 i 2012, quan van registrar-se
les xifres més baixes de casaments
a Granollers. Així, de les 2.302
parelles casades a la ciutat els
darrers deu anys, només 383 ho
han fet per l’església, mentre que
1.908 van ser exclusivament civils
i 11 han optat per seguir el ritus
d’una altra religió. La mateixa
tendència se segueix també a les
Franqueses, on de les 957 parelles
casades els darrers deu anys, 165
ho han fet per l’església, un 17,2%.
Pel que fa al conjunt del Vallès
Oriental, els casaments de ritus

Catòlic Altres Només civil

Total

2017

28

0

258

286

2012

35

2

167

204

2007

62

1

196

259

2002

154

1

101

256

1997

168

0

77

245

1992

217

0

72

289

1987

221

3

58

282

1982

203

1

26

230

1977

312

1

3

316

catòlic també van baixar notablement. L’any 2017, només el 8,7%
de les parelles va optar per una
cerimònia religiosa.

Parelles més grans

Un altre dels canvis que s’han produït els últims anys pel que fa a
casaments i convivència és l’edat
de les persones que decideixen
unir-se. Darrerament ha augmentat la tendència a endarrerir l’edat
per contraure matrimoni. Si fa 20
anys el 77,5% de les parelles tenien entre 20 i 29 anys, l’any 2017
els nuvis d’aquesta franja d’edat
només representaven el 24,5%
del total. En aquests anys, l’edat
mitjana de casaments s’ha anat
endarrerint, i actualment el gruix
de parelles (45%) tenen entre 30
i 39 anys –pel 17,5% que suposaven el 1997–. i

CREIX LA DIVERSITAT
DE PARELLES
Les segones núpcies cada cop són
més habituals. Si fa 15 anys només el
8,8% de granollerins que es casaven
ja ho havien estat anteriorment, l’any
2007 aquest percentatge ja suposava
el 19%, el mateix percentatge que el
2017. De les 572 persones que van casar-se aquest any, 109 eren divorciades. D’altra banda, gairebé un 3% dels
casaments que es van celebrar el 2017
al Vallès Oriental van ser de parelles
homosexuals. En només quatre anys
s’ha passat del 2,5% de 2012 al 2,7%
de la darrera estadística. El 2017, a la
comarca van casar-se 1.777 parelles,
de les quals 20 estaven formades per
dos homes, i 28, per dues dones.
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Mostra de més de 40 expositors
per preparar el camí cap a l'altar
La fira de les bodes va néixer fa 12 anys per inspirar, informar i agradar als nuvis
bodamarket

GRANOLLERS. L'organització d'un

casament sempre requereix molt
de temps i dedicació. Si a més es
vol que sigui especial, diferent,
que identifiqui els nuvis i es recordi com un dia meravellós, és important buscar el millor assessorament per garantir que tot surti
tal com s'havia planificat. Per això
Bodamarket, la fira de les bodes,
aplega cada any una oferta àmplia
i variada de marques, empreses i
serveis dedicats a les parelles que
estan pensant en passar per l’altar
els pròxims mesos.
Són serveis de restauració, fotografia, vestits de núvia i nuvi,
roba interior i llenceria, joieria,
organització d’enllaços i agències
de viatges, així com serveis de vehicles i transport, empreses d’animació i espectacles i allotjament i
planificació de llunes de mel per
aconseguir el casament que sempre havíeu desitjat.
A més, com l’any passat, hi haurà un estand de serveis oferts per
diferents comerços de Granollers.
Bodamarket, que els últims

als nuvis. Com ja és habitual, l’organització ha previst dues desfilades nupcials que es faran al mateix recinte de Roca Umbert, a la
Troca. Centre de Cultura Popular i
Tradicional, dissabte a les 19.30 i
diumenge a les 17.30 h. L’empresa
terrassenca Una Boda Juntos serà
la responsable de la decoració i
l'ambientació de la fira.
D’altra banda, com ja és tradició, l’organització de Bodamarket
i Pàrquings Blaus han arribat a un

L'organització ha previst
dues desfilades que
es faran dissabte (19.30 h)
i diumenge (17.30 h)

acord per oferir tres hores gratuïtes d’aparcament als vehicles que
estacionin als espais que gestiona
l’empresa. Així, els visitants podran aparcar al pàrquing de l’Auditori –obert tot el cap de setmana–, Escolapi Blau i Corona –tots
dos oberts només dissabte–.

EXPOSITORS A la mostra hi haurà empreses de fotografia, vestuari, viatges, organització i restauració entre d'altres
anys ha aplegat més de 2.000 visitants en cada edició, arriba enguany a la 12a edició amb un total
de 42 expositors. La fira se celebrarà un any més a la nau Dents

de Serra de Roca Umbert, 900 metres quadrats dedicats a les bodes
que obriran les portes dissabte i
diumenge de 10 a 14 h i de 16 a 20
h. Dissabte tindrà lloc la passejada

inaugural a les 12 h.
L’accés es farà pel carrer Lluís
Companys; a l’entrada hi haurà un
espai amb food trucks (vehicles de
venda de menjar) i vehicles per

Espai i horaris
:: Nau Dents de Serra de Roca Umbert
(av. Enric Prat de la Riba, 77)
:: Dissabte 9 de febrer, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h
:: Diumenge 10 de febrer, de 10 a 14 h
i de 16 a 20 h

ASSISTÈNCIA

ACTIVITATS

ESDEVENIMENTS

INVITACIONS

L'organització espera
superar els 2.000
visitants a la mostra

Tres foodtrucks
serviran menjar a
les portes del recinte

Música per amenitzar
les dues desfilades
de vestuari nupcial

Un petit formulari al
web de Bodamarket
permet tenir invitació

El saló monogràfic de casaments Bodamarket s'ha consolidat com la fira de referència del sector després d'11 edicions
celebrades a Granollers. Cada any es registren entre 2.000 i 2.600 visitants, una
xifra que augmenta any rere any. i

Cahuita Caravan Food, El Grillat Food
Truck Events Càtering i Food and Roll
Café aparcaran els seus camions de menjar a les portes de Roca Umbert, al carrer
Lluís Companys, on oferiran creps, entrepans i hamburgueses, i pintxos i vins. i

L'Aplegador de la Troca acollirà dissabte
(19.30 h) i diumenge (17.30 h) dues desfilades de moda i vestuari nupcial a càrrec dels
establiments col·laboradors. Durant la sessió, la soprano Júlia Viñas i Sam amenitzaran les desfilades amb les seves cançons. i

El preu de l'entrada per accedir a la fira és
de 3 euros per persona, tot i que també és
possible accedir-hi mitjançant una invitació que es pot descarregar gratuïtament
a través del web www.fira-nuvis.com després d'omplir un petit formulari. i
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La nau Dents de Serra de Roca Umbert transformarà
els seus 900 metres quadrats de superfície en un gran
saló dedicat als futurs nuvis, amb una quarantena
d'estands especialitzats en casaments i serveis complementaris. Aquests expositors, doncs, donen continuïtat a una fira que enguany arriba a la 12a edició i
que compta amb marques, empreses i serveis que ja

17

18

19

20

21

22

fa anys que no falten a la mostra, tot i que també n’hi
ha que s’hi estrenen per primera vegada. L'esdeveniment pretén facilitar l’organització del casament als
futurs nuvis, que tindran diferents opcions per triar.
“Bodamarket és un espai on es troben les parelles
que es volen casar i els professionals que fan que
tot surti perfecte”, apunten des de l’organització. i

✻ Abril Bodas: Foto & Vídeo (20)
✻ Atenea Vallès Aparthotel (39)
✻ Bodapps (17)
✻ Carles Gabarrella Fotògraf (15)
✻ Carpes Costa Brava (24)
✻ Castell Torre Cellers (18)
✻ Castell & Hotel Peralada (35-36)
✻ Century Box Viatges (41)
✻ Cotó Films (10)
✻ Divinity Fashion Group (7)
✻ DJ.VM (38)
✻ Eli's Travel Agengy (23)
✻ Espai Santa Helena (21)
✻ Festamusic Grup (33-34)
✻ Flors Sempreviva (19)
✻ Hotel Atenea Port Mataró Atenea Vallès Aparthotel (39)
✻ Hotel Ciutat de Granollers (6)
✻ Hotel Masia Can Vivé (1-2)
✻ Hotel UHR Ciutat de Mataró (14)
✻ Imagine BCN (37)
✻ Joan Selva Fotògraf (40)
✻ Júlia Viñas Soprano (42)
✻ La Fortalesa de
Sant Julià de Ramis (29-30)
✻ Mas Pujol (28)
✻ Masia Mas Badó (27)
✻ Masia Piguillem (26)
✻ Montcar Viatges i
Esdeveniments (11)

✻ Nataliya Fashion Atelier (22)
✻ Núvies d'Or (3-4-5)
✻ Organització Bodamarket (31)
✻ Sagalés Elite Class (16)
✻ Staring Alianzas (12)
✻ Svelta Lencería
y Complementos (3-4-5)
✻ Tarrats (3-4-5)
✻ The Bride's Party (37)
✻ Torre Sever Finca (8-9)
✻ Una Boda Juntos
& BCN Fotomatón (13)
✻ Xevi Festes DJ (26)
✻ Xeviot (32)
COL·LABOREN
✻ Centre de Formació de
Perruqueria i Estètica Parc Estudi
✻ El Tocador Portátil
CANTEN A LA PASSAREL·LA
✻ Júlia Viñas Soprano
✻ Sam
MÚSICA AMBIENT
✻ El Piano de tu Boda
✻ Contrajazz
FOOD TRUCK EXTERIOR
✻ Cahuita Caravan Food
✻ El Grillat Food Truck
Events Càtering
✻ Food and Roll Café
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La Garriga acull la festa de presentació de la Mitja

Ismael Bela, cedit al Teucro

La Garriga acollirà dissabte la festa de presentació de La Mitja 2019,
que es durà a terme entre les 18 i les 20 h a la plaça de l'Església. La
festa comptarà amb l'actuació de Joan Garrido, l'homenatge a Jony
Grau, una carpa solidària per la lluita contra el Síndrome de Rett,
projecció de vídeos i un castell de focs final.

El jugador del filial del BM Granollers de 22
anys marxa cedit al Condes de Albarei Teucro
de Pontevedra, equip de la lliga Asobal. Per
al club, és pèrdua important per al segon equip,
que competeix a Primera Nacional.

HANDBOL | Copa EHF EL PAVELLÓ D'ESPORTS ES PREPARA PER A LA GRAN CITA CONTRA UN HABITUAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El Fraikin rep el Kiel en el primer
partit de la lligueta de la Copa EHF

arxiu / xavier solanes

GRANOLLERS. El Fraikin Granollers

jugarà diumenge el primer partit
de la fase de grups de la Copa EHF
davant d’un gran d’Europa com és
el Kiel alemany, un habitual de la
Champions League i l'equip que
més lligues té del seu país.
Els altres rivals dels vallesans a
la fase de grups seran el GOG danès i el Pulawy polonès, amb els
quals s'enfrontaran el 17 i el 24
de febrer, respectivament.
El tècnic, Antonio Rama, destaca sobre el partit contra el Kiel
que l'afronten "amb una il·lusió
especial, ja que el Kiel és un gegant d'Europa". Tot i que saben
que serà un partit molt difícil, "si
es molt complicat, ja anirà bé,

29

ja que voldrà dir que és veritat
que hi som". "L'enfrontament
contra el Kiel serà un partit històric i esperem que s'ompli el
Palau", afirma l'entrenador del
Fraikin.
Per classificar-se per a la següent
fase, els granollerins han de quedar
primers o segons. "Tenim poques
opcions perquè, a més del Kiel,
hi ha equips molt grans com el
GOG, que són primers a la seva
lliga i també tenen jugadors amb
molt talent", subratlla Rama.

Triomf a la lliga

Pel que fa a la Lliga Asobal, el
Fraikin Granollers va aconseguir
el triomf a la pista del Quabit

EL KH-7 REP DISSABTE EL BM PORRIÑO
A LA TORNADA DE LA COPA DE LA REINA
Després d'empatar a casa davant el Rocasa Gran Canaria en partit de lliga
per 26 a 26, les noies de Robert Cuesta jugaran el partit de tornada de la Copa
de la Reina, davant el Porriño, aquest dissabte al Pavelló d'Esports de
Granollers a les 16.30 h. Les vallesanes tenen una avantatge de 13 gols del
partit d'anada, que van resoldre amb un contundent 17 a 30. Si finalment es
classifiquen, jugaran la fase final del torneig, que es disputarà a l'abril a Barakaldo. El KH-7 intentarà no repetir la mala experiència de l'any passat: tot i
sumar un +8 al partit d'anada al Palau, el Guardés va aconseguir el bitllet per
la fase final al guanyar per 13 gols. Per classificar-se, l'equip comptarà amb
Vizuete, màxima golejadora de la lliga amb 96 gols, i Guarrieiro, Wiggins i de
la Torre com a jugadores destacades.

ADRIÀ FIGUERES Màxim anotador contra el BM Guadalajara
Guadalajara dissabte passat, en el
primer partit oficial dels vallesans
d’aquest any, corresponent a la
jornada 16 de la lliga.
L’últim partit que havien disputat abans els d’Antonio Rama va
ser el 15 de desembre, quan van
caure derrotats a les semifinals de
la Copa Asobal davant del Bidasoa
Irún.
A Guadalajara, els vallesans
van haver de remuntar un marcador que va ser advers durant
gairebé els primers 25 minuts de
partit. Els locals es van avançar
en el marcador només començar
el partit, tot i que el Granollers va
respondre ràpidament amb l’em-

pat de Mamadou Gassama als 50
segons de joc. Els castellans van
aconseguir mantenir una diferència favorable de 3 gols durant
bona part del primer temps, però
poc abans del descans els visitants
van remuntar el partit, amb un gol
d’Adrià Figueras, màxim anotador
del Fraikin. A la mitja part el marcador era de 13 a 14; i a la segona
meitat els vallesans van ampliar
l’avantatge fins al 25 a 29 final.
D'altra banda, els d'Antonio
Rama van jugar dimecres al vespre
una nova jornada de lliga contra el
Logroño, un partit que encara s'estava dispuntant en el tancament
d'aquesta edició. NIL ARTIAGA

POLIESPORTIU

Nova derrota del
Club Bàdminton
Granollers per 1 a 6
El Club Bàdminton de Granollers va caure derrotat amb el
Pitiús, en un partit que va començar amb el dobles mixtes,
amb la parella formada per
Marc Gallardo i Lara Lucas, que
es van enfrontar a Marc Cardona i Sara Peñalver, amb un resultat de 21-16 i 21-13. Posteriorment, a la ronda dels dobles, les
germanes Lara i Blanca Lucas
es van imposar per 13-21, 2116 i 21-11. La parella masculina
formada per Gallardo i Bernat
Amaya van perdre per 21-19 i
21-12. A l’individual femení i al
masculí, derrotes dels jugadors
i jugadores del Granollers. Amb
aquest resultat es compliquen
la permanència. La propera jornada els granollerins jugaran
contra el San Fernando.

MOTOR

El Circuit estrena un
espai jove per a la F1
El Circuit de Barcelona-Catalunya va posar a la venda el 31
de gener les entrades de la Pelouse Jove, una zona de diversió
reservada per als joves d'entre
16 i 30 anys. L'entrada és d'un
únic dia (diumenge 12 de maig)
i està disponible a un preu de
35 euros. La zona està pensada
perquè el públic jove visqui el
GP d'Espanya com una festa.
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FUTBOL | Tercera divisió ELS HOMES DE JOSÉ SOLIVELLES VAN CAURE AMB EL SANTFELIUENC

L'EC visita un rival directe
després d'un partit dramàtic
jordi ganduxé

VILAFRANCA FC - ECG
Diumenge, 10 - 12 h ZEM

GRANOLLERS. L'Esport Club Granollers s'enfrontarà el cap de setmana al Vilafranca, un rival directe.
Els de l'Alt Penedès són sisens a
la classificació amb 39 punts, dos
més que els vallesans, que se situen a la novena plaça.
Sobre aquest partit, el tècnic
José Solivelles assegurava que
aniran allà a "donar la cara" i que
"el de l'Esport Club és un cas curiós: Juguem millor fora de casa
que al nostre estadi", afirmava
l'entrenador. "M'encantaria jugar la resta de partits que queden a fora", afegia.
Aquest enfrontament arriba
després del dramàtic partit a casa
diumenge davant del Santfeliuenc,
en què els granollerins van desaprofitar un 2-0 a favor i van fallar

INTENSITAT El partit va ser molt intens a la primera part, amb quatre gols
un penal a l'últim sospir que els hi
hagués concedit l'empat.
Els de José Solivelles van fer dos
gols al primer quart d'hora de partit, però van pagar la falta de concentració i els visitants van acabar
remuntant, en un partit força fluix
dels locals, especialment a la segona part. L'entrenador va criticar

l'actitud dels seus futbolistes al final del partit: "Hi ha hagut gent
desconnectada i que no ha sigut
professional", va concloure l'entrenador. nil artiaga
EC GRANOLLERS
SANTFELIUENC FC

2
3

Tercera Catalana

Segona Catalana

Llerona i Atlètic Vallès es veuran les
cares diumenge al camp franquesí

Les Franqueses CF
empata a zero

El CE Llerona i l’Atlètic Vallès s’enfrontaran diumenge a les 12 h, en el
partit corresponent a la jornada 21 del grup 9 de Tercera Catalana. Els
blaus, que jugaran com a locals, són els favorits, ja que se situen 2ns a
la classificació amb 44 punts, a 9 del líder, la Unificación de Santa Perpètua de Mogoda; mentre que l’Atlètic Vallès és 12è amb 21 punts. A la
jornada anterior, el Llerona va golejar per 5 a 2 el Santa Eulàlia de Ronçana, equip de la part baixa de la taula amb només 13 punts. Les dianes
del Llerona van estar rubricades per Jordi Ganduxé, William Edison, Jan
Expósito, David Cabezuelo i Gerard Jiménez.

Les Franqueses CF va empatar a 0
al camp del Matadepera dissabte.
Els vallesans ocupen l’11a plaça
de la taula del grup 4 de la Segona
Catalana. Aquest cap de setmana
rebran a casa el Roda de Ter, en
un partit, a priori, fàcil, davant del
cuer de la competició amb només
6 punts.

ÀMPLIA PRESÈNCIA GRANOLLERINA ENTRE ELS 600 ASSISTENTS

Víctor Font presenta una
candidatura a presidir el
Barça amb Cruyff de model
GRANOLLERS. L'empresari granollerí Víctor Font presentava dijous
la candidatura a la presidència del
Barça, tot avançant-se a unes eleccions que, si no hi ha un avançament
imprevist, se celebrarna el 2021.
Font ja havia anunciat la seva intenció de presentar-s'hi, i finalment ho
ha fet acompanyat d'unes 600 persones a l'auditori Axa de Barcelona.
L'acte començava amb la interpretació per part d'Ignasi TerrazaTrio del Cant del Barça, estrenat
fa 45 anys al camp amb motiu de
75è aniversari del club, i l'humor
de l'actor Oriol Cruz. L'inici que
barrejava el romanticisme amb un
toc modern, donava pas a la presentació del projecte Sí al futur,
per mitjà d'una entrevista que el
periodista Antoni Bassas va mantenir amb Font, qui desgranava
primer alguns detalls personals.
Casat i amb 3 fills, el consultor i
emprenedor de 46 anys fa 15 que
està instal·lat a Dubai, on tenen
les oficines Delta Parthners. Font
assegurava, però, que "a l'estiu
ens instal·larem a Granollers".
Per donar a conèixer que Font
és un culer amb pedigrí, Bassas li
estirava records d'infantesa, com
la seva primera imatge del Barça, "la final a Basilea el 1979",
amb només sis anys. Font també
explicava com la participació en la
candidatura de Ferran Soriano el
2010 li va servir de reflexió i per
encarar "dos grans projectes
que passen a formar part de la
meva vida, el diari Ara –del qual
és inversor– i el Barça".
Font desgranava les propostes
de futur per al club, tot destacant
que durant la propera dècada, "el
Barça haurà d'afrontar el relleu

sí al futur

VÍCTOR FONT
de Messi i de la millor generació
de futbolistes de la història, i ho
haurà de fer amb la competència
econòmica de clubs propietat
de magnats". Per això, considera
que cal reinventar el model d'ingressos, tot i que deixa clar que
"la propietat ha d'estar sempre
en mans dels socis". Pel que fa a
la governança esportiva, Font assenyalava Xavi Hernández com el
seu entrenador ideal, i reivindicava
l'herència de Cruyff. "Igual com ell
va canviar el joc al camp, cal revolucionar la gestió", concloïa.

Cares conegudes

Font va estar acompanyat d'algunes cares conegudes del barcelonisme, com Carles Puyol, els germans
Òscar i Roger Garcia, i Gerard i Juli
López. A primera fila, també hi havia
l'expresident del Club Joan Gaspart,
i l'exconsellera Meritxell Borràs.
També la presència granollerina va
ser notable a la presentació, amb
representants d'alguns partits com
el PSC, el PDeCAT i ERC, així com altres persones de la ciutat vinculades
a l'àmbit social i empresarial. i m.e.
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NATACIÓ SINCRONITZADA EL CNG VA SER-NE L'AMFITRIÓ PER PRIMERA VEGADA

Èxit a Copa Catalana Open
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BÀSQUET | Copa Catalunya SE SITUA COM A 9è CLASSIFICAT
ARXIU / CBG

jordi ganduxé

TRIOMF DEL MASCULÍ El CB Granollers va derrotar el Cerdanyola

Victòria del sènior masculí
del CB Granollers (78-52)
COPA CATALUNYA OPEN Els dos equips del CN Granollers arrassen a la primera jornada del torneig
GRANOLLERS. La piscina 3 del Club
Natació Granollers va acollir la
primera jornada de la Copa Catalunya Open. Les nedadores vallesanes van triomfar a la primera
cita d'aquest torneig.
El club va participar amb dos
equips. El CNG 2 va ser el guanyador, amb una puntuació de
25.9532. I el CNG 1 va quedar segon, amb 25,6745 punts.
Els equips tècnics d’aquesta jornada faran mitjana amb la segona

cita de Copa Catalunya, que tindrà
lloc al març a Reus, amb equips
lliures.

Bona actuació dels duets tècnics

Les nedadores de la categoria
d'artística del Club Natació Granollers van fer un bon paper a la
segona jornada de la Lliga Júnior.
El duet de Mireia Hernández i Judith Calvo va quedar en primera
posició. Martina Gras i Martina
Coronado van quedar terceres.

BON PAPER A LA LLIGA DE FIGURES
n Les vallesanes van obtenir molt bons resultats en la tercera jornada de la Lliga

de Figures, disputada el dissabte a Granollers abans de la Copa Catalunya Open.
Les nedadores es van classificar en les primeres posicions: En categoria infantil,
que va comptar amb 170 participants, Regina Casino i Clàudia Solés van quedar
primera i segona respectivament. Pel que fa a la categoria alevina, Aitana Navarro, va quedar primera; Saioa Nogales, segona; i Carla Lorenzo, tercera.

QUATRE NEDADORS,
CONVOCATS AMB
LA SELECCIÓ PER AL
CAMPIONAT ESTATAL
Quatre nedadors del CNG han estat convocats per formar part de la
plantilla de la selecció catalana que
disputarà el Campionat d’Espanya per
comunitats autònomes, entre el 15 i el
17 de febrer a Castelló de la Plana. El
nedador Lluís Escrits ha estat convocat
per competir amb la selecció júnior; i,
en categoria infantil, han estat cridats
tres nedadors més, que participaran al
torneig d'àmbit estatal: nedadors Hugo
Teixell, Marcel Vigara i Estel Xuan Galo.
El CNG és la segona entitat catalana
amb més representació a la selecció
catalana, després del Club Natació
Sant Andreu, que comptarà amb la
participació de sis nedadors.

GRANOLLERS. El sènior masculí del

CB Granollers va derrotar el Cerdanyola Al Dia al Pavelló del Carrer Girona per 78 a 52 dissabte, en
el partit corresponent a la jornada 14 de la Copa Catalunya. Amb
aquest resultat, els blanc-i-blaus
sumen sis victòries en tota la temporada i se situen novens a la classificació de forma provisional.
Carles Homs va ser el jugador
més destacat del partit contra
el Cerdanyola. Va ser el màxim
anotador del matx amb 21 punts.
Gonzalo Balta i Mohamadou Lamine també van destacar, amb
17 i 10 punts respectivament. Per
part dels visitants, Javier Antón va
ser el jugador que més punts va
fer pel seu equip, 11.
Els granollerins van començar
molt bé el partit, amb un parcial
de 6 a 0 favorable. Van anar tota
l’estona per davant en el marcador i van aconseguir doblar la diferència al final del primer quart
(24 a 12). Al segon quart els cerdanyolencs van retallar distàncies

fins situar-se a només tres punts
al descans (34-31). Al tercer, els
visitants van aconseguir puntualment posar-se per davant amb
un 42-44, però el Granollers va
reaccionar ràpidament i va recuperar l’avantatge. A l’últim quart,
el Cerdanyola Al Dia va abaixar
els braços i va acabar perdent per
una diferència de 26 punts.

Derrota del CB femení

El bon paper del Sènior masculí
contrasta amb el del femení, que
va perdre diumenge a la pista del
Lluïsos de Gràcia per 58 a 47, en
el partit corresponent a la 16a
jornada de la Primera Categoria
Femenina.
Malgrat la derrota, que és la cinquena de la temporada, les granollerines són quartes a la classificació de la categoria.
El proper diumenge les blanci-blaves rebran el Joventut de
Badalona al pavelló del Carrer Girona, sisè classificat però amb un
partit menys.
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CULTURA

Can 60 rep l'americà Jake Shane

Els Yolos, a l'Anònims

Can 60 ha programat per avui, dijous (21.30 h), el concert de Jake Shane, el
músic nord-americà que el 2012 va debutar amb Ancient Fire, una combinació
de folk, blues i indie. Seguidament va arribar a l'Estat espanyol i es va deixar
influenciar pel flamenc, la qual cosa es palesa a Evening sounds (2015). De nou
als Estats Units publica Water to land (2018), que ara presenta a Granollers.

Divendres, el quintet de post-punk
Els Yolos va actuar a l'Anònims en
el marc d'un sopar organitzat per
Amics del Faraó Jim, que anteriorment
hi han organitzat exposicions.

MÚSICA L'ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS PRESENTA 'DE CATALUNYA AL MÓN'

RECONEIXEMENT COM A REFERENT NACIONAL I INTERNACIONAL

L'OCGr viatja per mitjà dels
sons per a corda del segle XX
El recital inclou peces de Josep M. Ruera, Montsalvatge, Toldrà i Piazzolla
TAG

GRANOLLERS. Continua el viatge

d'aquesta temporada de les formacions residents al Teatre Auditori
de Granollers (TAG). Diumenge, la
música del segle XX per a conjunt de
corda serà el fil conductor del concert De Catalunya al món de l’Orquestra de Cambra de Granollers
(OCGr), un recital sobre el lirisme
melangiós i sever de Sibelius que es
contraposarà a la frescor enjogassada del quart moviment del quartet
de corda Ambients, de Josep Maria
Ruera; Estampas Nocturnas del mexicà Manuel Ponce i les Tres postals
il·luminades –a la Provença, l’Havana i Nova York–, màgicament evocades per Xavier Montsalvatge. El
viatge també durà el públic a països
com el Japó, Colòmbia i l'Argentina,
a través de la música de Yoshimatsu, Toldrà, Bertran i Piazzolla.
El concert és “un viatge pels
quatre punts cardinals del globus passant per Sud-amèrica, el
Japó i Escandinàvia, però amb la
música catalana com a brúixola i
referent”, explica el crític musical
Xavier Chavarria, qui farà la presentació prèvia del concert (18 h).

Dijous, assaig general

A més, avui, dijous (11.45 h), qui
reservi plaça podrà gaudir de
l’assaig general del concert de
diumenge, a la mateixa Sala Gran.

Els més menuts navegaran pels clàssics
El mateix diumenge (17.30 h), l’OCGr oferirà el concert familiar de 30
minuts La música del mar adreçat a les famílies amb nens i nenes de més
de 5 anys. Les onades, la sorra, el vent i l’olor dels musclos han inspirat
obres musicals fantàstiques que transporten al mar de Cuba, a les platges
de Vilanova i a la cova d’en Puff, el drac màgic. És una oportunitat perquè
els més menuts gaudeixn d’obres de compositors com Ruera, Toldrà i
Montsalvatge, amb els comentaris de David Puertas.
Es tracta d'una activitat d’apropament als músics i a l'obra en qüestió que comptarà, a més, amb una
benvinguda amb comentaris sobre la formació i el programa del
concert a càrrec de la gerent de
l’Orquestra de Cambra de Granollers i un comiat a càrrec del seu

director musical, Corrado Bolsi.
Per assistir a la sessió cal inscripció prèvia a través de taquilles@
teatreauditori.granollers.cat. i

Dg 10 de febrer, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 20 € (10, zona B)

La Federació de Cors de
Clavé premia la trajectòria
d'Amics de la Unió
La Federació dels Cors de Clavé ha
atorgat el premi Josep Anselm Clavé de cant coral a la Societat Coral
Amics de la Unió de Granollers per
la seva trajectòria, i destaca especialment el cor Veus com a referent internacional.
El jurat està format per Josep
Cruells Rovira, president de la Federació de Cors de Clavé; Albert
Olivés Ventalló, gerent del SCIC
i de Corals Joves de Catalunya;
Marina Velázquez Barrera, gerent
del Moviment Coral Català; Bruno
Nájera, conseller delegat de comunicació de la Federació de Cors
de Clavé i vicepresident del Moviment Coral Català, i Martí Ferrer
Bosch, director de cor i gerent de

ENGUANY EL COR CAMINS HA CELEBRAT 5 ANYS

L'Encicla't ofereix una nova
sessió de 'Coi de cor, forever!"
LES FRANQUESES. El Cor Camins
de les Franqueses, dirigit per Daniel Pérez Fernández, va néixer el
2013 de la mà d'un grup de pares
i mares de l'Escola Camins aficionats a la música que va impulsar
el projecte. El novembre ho celebraven amb un concert a Bellavista titulat Coi de cor, forever!, que

Escola d’educació
i residència canina
conductcan
93 433 06 50
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

la Federació de Cors de Clavé.
Tots ells han reconegut la Societat Coral Amics de la Unió com
"un cor de Clavé que ha trobat
la manera de reinventar-se i
convertir-se en un referent nacional i internacional de qualitat i talent sense renunciar a les
arrels claverianes".
El jurat recorda els diferents
cors infantils, el Cor Jove, el Cor de
Cambra de Granollers, el Cor Mixt,
el Cor de Gospel-Rock, i, sobretot,
el cor Veus –la formació infantil–,
que "s’ha convertit en punta
de llança del cant coral català
participant i guanyant els principals concursos nacionals i internacionals". i

A conductcan, oferim un servei personalizat i adaptat a cada situació i família. Et proporcionem eines
i recursos que garantiexen que el víncle amb el teu
gos sigui el millor. A la nostra residència treballem
per a que el teu gos se senti com a casa, amb un
tracte familiar i cobrint totes les seves necessitats.
I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

ara, gràcies a l'associació d'intercanvis socials i culturals, es podrà
a tornar escoltar, dissabte (19
h), a l'església de Santa Maria de
Llerona –qui també col·labora en
l'activitat–. El recital s'emmarca
també dins el cicle musical Encicla't, que durant tot el curs apropa la música al municipi. i
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MÚSICA 'EN TOTS ELS SENTITS' ÉS EL SEU SEGON TREBALL

Miquel Fernández
presenta el segon
disc d'Acústiquem
tag

ACÚSTIQUEM Miquel Fernández
Miquel Fernández, creador del projecte Acústiquem, serà divendres
(21 h) al TAG per iniciar la gira del
segon disc d'aquesta proposta musical, En tots els sentits. Dimarts de
la setmana passada, al mateix TAG,
Fernández assegurava que “és un
orgull poder començar la gira
aquí, a un teatre que ja me’l sento com si fos casa meva”.
El nou disc, amb 10 noves cançons, és “una cosa completament
nova”, assegura el cantant d’InCrescendo, qui afegia que “el llenguatge és, en aquest segon treball, molt més narratiu, quotidià
i directe". "És una temàtica més
divertida, més original, amb
històries i personatges nous i
conceptes que mai he tractat.

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA
2000
Benezet-Molins SCP
Carrer Nou,15. Granollers

93 870 07 80

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

Tot, amb la voluntat de treure
el màxim partit als músics que
m’acompanyen i anar una mica
més enllà de la paraula, dels
temes més recurrents”, explica
Fernández. El disc té, doncs, històries de tots colors: temes d’amor,
cançons sobre l’atzar, la por de
comprometre’s, el maltractament
en la parella, la relació entre dues
dones, la història d’un músics desconegut irlandès, el fet de voler
tornar enrere i reviure el passat...
Noves cançons que, a més, compten amb la col·laboració de Glòria
Maurel a la bateria, Dimas Corbera
al baix, Laia Martínez Gelabert al
violoncel i veus i Elena Oliver, com
a col·laboració especial.
Miquel Fernández, nascut el
1990 a Canovelles i músic des de
fa prop de 15 anys, és graduat en
Musicologia i professor de guitarra
i cant. Són moltes les bandes, músics i influències que conformen el
seu estil, indefinible però únic. Set
anys enrere va decidir compartir
amb el públic les seves creacions, i
ja suma més de setanta actuacions
sota el pseudònim Acústiquem.
Aposta per posades en escena
senzilles i properes. Alhora, experimenta amb múltiples gèneres,
formats i instruments. i M.E.

GUILLAMINO PRESENTA EL SEU NOU PROJECTE I ENCETA TRIMESTRE A LA SALA DE ROCA UMBERT
JORDI GANDUXÉ

ELS PETITS CANTORS
ACOMPANYEN
'FRA JÚPITER' A LA B1

La sala Nau B1 va estrenar divendres la nova temporada amb una proposta singular de Pau Guillament, conegut des de 2003 com a Guillamino. En aquesta ocasió,
el músic va comptar amb els Petits Cantors d'Amics de la Unió per presentar el seu
últim disc, Fra Júpiter (2018), enregistrat en una cel·la del monestir de Poblet, en
la solitud que a Guillamino li ha servit per crear un treball de pop-rock còsmic,
a mig camí entre l'intimisme i l'espai. Una de les particularitats que la crítica ha
destacat del disc és el to fantasmagòric de les cançons, que li saben donar les
veus dels Petits Cantors.

Pops presenta el disc
'La Mar Salada' a Cardedeu
El grup Pops –format pels granollerins Frank Martínez i Moi
Vázquez, i el cardedeuenc Xavier
Fernández– presentarà el seu primer disc, La Mar Salada (Picap,
2018), per primer cop al Vallès
Oriental. Serà dissabte (19 h) al
Tarambana de Cardedeu (al carrer Bellsolar). En el seu directe
compten amb els músics Coqui
Castells (Cardedeu) a la bateria i
Joan Vallcorba (Arenys de Munt)
als teclats. Abans d'editar el disc
al novembre, a l'estiu ja havien
tret el primer single i clip de la
cançó Tu i jo som un.

Actualment estan immersos en
l'enregistrament del tema Que
tinguem sort de Lluís Llach, del
qual interpreten una versió rock
en directe i volen treure el tema
com a single de cara a l'estiu, també amb un altre videoclip.
Pops és un grup d'influències
pop i brit-pop, tot i que també
beu del rock dels 70, dels 80 i dels
90. Abans de crear el grup, Frank
Martínez, la veu i la guitarra de
Pops, i Xavi Fernàndez, que n'és
el baix i les veus, van formar part
del conjunt Treepoli, que va gravar tres discs.

Sense Sal, dissabte
al concert solidari
d'EntreMares
El grup de pop folk Sense Sal serà
dissabte (17.30 h) a la Nau B1
amb motiu del vuitè concert solidari que EntreMares organitza
per contribuir a la investigació
del càncer infantil al laboratori de
l'Hospital de Sant Joan de Déu de
Barcelona. Sense Sal, actiu des de
fa 8 anys, ha fet més de 200 concerts arreu del país tot presentant els seus 4 discs. Amb el pop
folk festiu com a bandera, el grup
ha incorporat en els directes elements de música electrònica que
fan dels seus concerts un espectacle alegre, ballable i festiu.
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TEATRE 'QUI ETS?' ES PODRÀ VEURE FINS DIUMENGE

Màrius Serra recorda quan
Ribó va fotografiar el seu
fill a l'escenari del Lliure

CARLOS GRAMAJE REPASSA ELS ÈXITS DE DAGOLL DAGOM
jordi ganduxé

arxiu jordi ribó

De 'Flor de nit' a 'Mar i cel'
Diumenge Llevant Teatre obria la segona part de la temporada amb
Al sud del paral·lel, un muntatge de Carlos Gramaje que, acompanyat de
la vallesana Queralt Albinyana, repassa els musicals més coneguts de
Dagoll Dagom, des de Flor de nit a Poe, passant per Mar i cel i Els Pirates.

'EL BURGÈS GENTILHOME', A LLEVANT TEATRE

AUTORETRAT En el marc del projecte 'Mou-te pels quiets'
GRANOLLERS. Un actor encarna el
fotògraf granollerí Jordi Ribó al
muntatge Qui ets?, que s'estrena
avui al Teatre Lliure de Montjuïc
i que s'hi podrà veure fins diumenge. L'obra està basada en el
llibre Quiet, que Màrius Serra va
publicar fa 10 anys dedicat al seu
fill Llullu, qui va néixer amb una
encefalopatia i va morir el 2009,
amb 9 anys. Ribó hi va col·laborar
fent les fotografies.
Precisament, l'obra teatral recull el capítol Eternitat, quan Ribó
va fer "córrer el Llullu gràcies a
la fotografia zenital. El vaig retratar en 12 posicions de l'atletisme", recorda Ribó. De fet, una
d'aquestes imatges va ser la portada de Quiets.
Ara, Qui ets?, dirigida per Joan
Arqué, mostra la vida dels pares
d'un nen paralitzat amb el cotxet

del Llullu amunt i avall i reflexiona sobre com mirem la discapacitat. L'espectacle, interpretat per
Judit Farrés, Roger Julià i Òscar
Muñoz, vol ser "un cant a la vida
i a la comprensió de nosaltres
mateixos des dels reptes que
ens imposen els altres".
L'amistat de Jordi Ribó i Màrius
Serra es remunta a inicis d'aquest
segle i ha fet que també col·laboressin en altres projectes. Vinculat
al Llullu, Ribó va fer una sèrie de
retrats amb cadira de rodes de
persones conegudes com Pep Bou,
Nina, Albert Om i Sergi López, entre d'altres, que tenia l'objectiu
de sensibilitzar i fer visibles els
infants amb pluridiscapacitat.
Aquests retrats van formar part
del projecte Mou-te pels quiets, i es
van subhastar per recaptar fons
per a Nexe Fundació. m.e.

L'alumnat del grau superior
d'Arsènic interpreta Molière
Llevant Teatre acollirà divendres
i dissabte, a les 21 h, i diumenge,
a les 19 h, la representació d'El
burgès gentilhome de Molière, a
càrrec de l'alumnat de segon curs
del cicle de grau superior en Tècniques d'actuació teatral d'Arsènic. Durant quatre setmanes Nesa
Vidaurrazaga i Roger Julià han
estat treballant amb l’alumnat en

el marc de l’assignatura de Taller
de comèdia per portar a escena
aquesta obra àcida i trepidant de
Molière que reflexiona sobre l’engany, l’aparença i l’incorporació
a la societat dels anomenats nou
rics. A El burgès gentilhome, Molière recorda que les aparences,
encara que siguin de disseny, són
inútils.

Jordi del Rio serà a l'Auditori de
Bellavista amb 'Menuda Comèdia!'

El clown Jordi del Rio serà dissabte (18 h) al Teatre Auditori de Bellavista
amb l'espectacle Menuda Comèdia!, un espectacle que presenta un teatre amenaçat d'enderroc on viuen uns éssers màgics, els follets tramoies.
L'obra s'emmarca dins el 13è Cicle d'espectacles infantils i familiars de
les Franqueses. Menuda Comèdia!, interpretada per Elisa Jorba i el mateix
Del Rio, parla de la necessitat de preservar la cultura i el patrimoni.

ART I CINEMA

Xerrada a l'entorn
de l'exposició
'Working as if'
Avui, dijous (20 h), l'Espai
d'Arts de Roca Umbert acollirà la xerrada d'Antonio Gómez
Villar L'era del posttreball: l'excepcionalitat com a dispositiu de
govern, en el marc de l'exposició Working as if, comissariada
per Sergi Selvas. Segons Gómez
Villar, per pensar en l'escenari
del posttreball ja no serveix la
categoria clàssica de l'exclusió,
sinó més aviat parla d'abandonament, com un tipus de vulnerabilitat pròpiament contemporània. D'altra banda, dimecres
vinent (19.30 h) Selvas farà una
visita comentada de la mostra,
que donarà pas tot seguit a la
projecció de la pel·lícula Sorry
to bother you.

DANSA

Taller comunitari
de moviment per a
dones a Roca Umbert
El Centre d'Arts en Moviment
(CAM) de Roca Umbert acull,
des d'avui i fins a l'11 d'abril,
el taller comunitari La bugada, adreçat a dones sense límit
d'edat. El taller és gratuït, però
cal inscripció prèvia. La bugada
és un taller de creació col·lectiva que recrea metafòricament
la trobada íntima i còmplice
entre les dones que rentaven
la roba a mà en un safareig públic. La bugada pretén reflexionar sobre l’ús i desús de l’espai
públic, retratar i recrear una
pràctica domèstica quasi desapareguda al nostre país, reflexionar sobre el paper de la dona
en l’entramat de la convivència
i en l’ordre de la comunitat i donar visibilitat a la dona en el pla
creatiu i social.

LITERATURA
Enginyeria especialitzada · Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables

Aerotèrmia
ACS (Aigua
Calenta
Sanitària)

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica
AUTOCONSUM

Calefacció
Refrigeració

Terra radiant i emissors de fred i calor

Gestor de consums i Bateries de liti

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

Gerard Porredon
parla de llibres
que alleugen crisis
El terapeuta Gestalt i Focusing
Gerard Porredon serà divendres (18 h) a l'Espai Tranquil
de Barbany per parlar de la
Literatura que acompanya i
alleuja les crisis: Jonàs i Moisès. Porredon utilitza diferents
eines terapèutiques en l'àmbit
professional, des de les quals
fa tallers grupals, conferències
i grups de meditació.
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MÚSICA LA FORMACIÓ PRESENTA AL FESTIVAL GRANOLLERÍ EL SEU SEGON TREBALL

El Trio Barolo aterra al Casino
amb la barreja de jazz i òpera
jordi ganduxé

GRANOLLERS. El Casino tornarà a

ser divendres el bressol del jazz
amb l'actuació del Trio Barolo,
una de les propostes internacionals del 29è Festival de Jazz.
El Trio Barolo –liderat per l'italià Francesco Castellani (trombó i
veu), acompanyat de Rémy Poukalis (acordió i veu) i Philippe Euvrard (contrabaix)– durà al Casino
el seu so únic, entre el jazz, l'òpera i
les músiques del món, a través d'un
viatge sonor pel Mare Nostrum.
Després de cinc anys de trajectòria, amb més de 80 concerts arreu de França i un disc, El ballet de
les melodies, el Trio Barolo creua
els Pirineus per presentar a Granollers el seu segon treball discogràfic, Casa nostra, enregistrat el
gener de 2017.

Dv 8 de febrer, 22 h
Casino. Preu: 12 €

Marco Mezquida enlluerna de nou
El pianista Marco Mezquida va tornar a fer gaudir del jazz al públic que es
va aplegar divendres al Casino. El balear, un habitual del festival granollerí,
va actuar en aquesta ocasió sol, tot fent una demostració del seu
virtuosisme i versatilitat al piano.

POPULAR LA RUA I EL CONCURS ES FARAN EL 3 DE MARÇ

Convocat el concurs de
comparses de Carnaval
Granollers escalfa motors per al
Carnaval i ha obert les inscripcions de les comparses que vulguin
desfilar a la rua, que se celebrarà
el 3 de març.
Les bases del certamen estableixen que les comparses han
d’estar formades per més de 15
persones, que s’hauran d’inscriure-hi prèviament i especificar la
categoria amb què participen al
concurs: la carnavalesca –disfresses de disbauxa i transgressió fetes per l’ocasió– o la de lluïment
–grups de folklore que aprofiten
la desfilada per mostrar els seus
costums–. L’Ajuntament preveu
premis de 600 euros a la categoria carnavalesca, en què es pre-

mia la millor comparsa amb carrossa, la comparsa més crítica,
la millor AMPA de Granollers i la
millor coreografia feta durant el
recorregut. També hi ha un altre
guardó de 295 euros per a la millor comparsa local i per a la més
creativa i, per últim, un premi de
200 euros a la millor comparsa de
lluïment. A més, el jurat es reserva
la possibilitat d’atorgar dos accèssits de 100 euros cadascun.
El veredicte es donarà a conèixer el mateix dia 3 de març a la
plaça de la Porxada, en finalitzar
de la rua. Les inscripcions estan
obertes fins el 22 de febrer, i cal
inscriure’s a l’OAC o a través de la
seu electrònica de l’Ajuntament.

de dijous 7 al diumenge 10 de febrer

17º

6º

Divendres

16º

5º

Dissabte

17º

5º

Entre febrer i juny, els centres cívics proposen una nova tanda de
Diverdivendres, activitats familiars gratuïtes al voltant de la música, els contes i la cuina. El primer
Diverdivendres serà el 15 de febrer, de 17.30 a 19.30 h, amb un
seguit d'instal·lacions interactives
de música electrònica que permetran a petits i grans experimentar
i crear música a temps real. És una
proposta adreçada a famílies amb
infants de 8 a 11 anys, que es farà
al centre cívic Nord amb accés per
ordre d'arribada. L'activitat es fa
amb el suport de l'Orquestra Electrònica del Vallès. També el 15 de
març (17.30 h), el cívic Can Gili
acull la sessió Divercontes: contes de nenes valentes, narrats per
Sara Genovar.

Farmàcies

Previsió meteorològica
Dijous

El Diverdivendres es
dedica a la creació
de música electrònica

Diumenge

17º

6º

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
PARERA Pl. de l’oli, 3. De dll a ds (9 a 13.30 i 16.30 a 20.30)
Les Franqueses
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11
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AGENDA

Taller de descripció de correspondència
L'Arxiu Municipal organitza dimecres (17 h) el taller de
descripció de correspondència per ajudar a descobrir
què passava a Granollers als anys 30. A més, dimarts
a les 11 h es reuneix el grup de treball per identificar
fotografies antigues de la ciutat a Can Jonch.

GRANOLLERS
DIJOUS, 7
20 h Cinema Edison
El reino, de Rodrigo Sorogoyen
20 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Xerrada a l'entorn de l'exposició
Working as if. L'era del postreball:
l'excepcionalitat com a dispositiu de
govern, a càrrec d'Antonio Gómez Villar
20 h CAM. Roca Umbert
La Bugada. Taller comunitari de
moviment. Cal inscripció prèvia
DIVENDRES, 8
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans
17.30 h Museu de Granollers
Insectes, crancs i aranyes a les mans!
18 h Espai Tranquil Barbany
Literatura que acompanya i alleugereix
les crisis: Jonàs i Moisès
19 h Cinema Edison
El viaje de Nisha, d'Iram Haq
20 h Teatre Auditori de Granollers
Música amb Acústiquem,
la banda de Miquel Fernández
20 i 21.30 h Cinema Edison
The old man and the gun
22 h Casino de Granollers
Festival de Jazz. Trio Barolo
DISSABTE, 9
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira de l'oli i del pa
9 h Plaça Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea
d'Aturats de Granollers
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters,
artesans i col·leccionistes)
9 h Plaça de la Corona
Mercat del dissabte

10 h Nau Dents de Serra. Roca Umbert
Bodamarket (fins diumenge)
10.30 h Plaça de la Porxada
Llotja del Disseny
17.30 h Nau B1. Roca Umbert
Concert solidari amb Sense Sal
18 i 20.30 h Cinema Edison
The old man and the gun
21 h Centre cívic Palou
Ballada oberta de country
23 h Casino
Festa de country
DIUMENGE, 10
10 h Carrer Rafel Casanova
Mercat de segona mà de Ponent
18 h Casino
Ball social
18 h Cinema Edison
El viaje de Nisha
19 h Teatre Auditori de Granollers
Clàssica. De Catalunya al món, amb
l'Orquestra de Cambra de Granollers
20.30 h Cinema Edison
The old man and the gun
DILLUNS, 11
11 h Biblioteca Can Pedrals
Formació +55. Taller de Whatsapp i
altres apps del mòbil
17 h Escola Pia
Llirament de premis del Concurs
de Dibuixos de Nadal d'Oncovallès
19 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions. Club de lectura i cuina
DIMARTS, 12
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys)
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules Universitàries
Agevo. Periodisme enganyós o
compromès, a càrrec de Vicenç Lozano
DIMECRES, 13
19.30 h Espai d'Arts. Roca Umbert
Projecció del film Sorry to Bother You
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Voltem per l’entorn

El Teatre Can Palots presenta
un 'bocinet' de Neus Sanz
n.s. / moisés fernánez-acosta

LES FRANQUESES
DIJOUS, 7
17.30 h Auditori de l'Escola Municipal
de Música Claudi Arimany
Audicions dels alumnes de l'Escola
Municipal de Música
17.30 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de Trobada
18 h Biblioteca municipal
Espais de lectura
DIVENDRES, 8
17.30 h Biblioteca Municipal i Àrea
d'Infància i Joventut
Febrer Científic. Taller d'experiments
DISSABTE, 9
11 h Plaça Major de Bellavista
Febrer Científic. Matinal Astronòmica
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Cicle d'espectacles infantils.
Menuda comèdia! de Jordi del Rio
19 h Parròquia Sta. Maria de Llerona
Encicla't. Espectacle Coi de cor, forever!
del Cor Camins
DIUMENGE, 10
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DILLUNS, 11
11 h Centre cultural de Can Ganduxer
Trobada-tertúlia. Fem un cafè i parlem
dels nostes fills i filles
DIMARTS, 12
17.30 h Centre cultural Can Ganduxer
Espai Zero. Curs de maquillatge
DIMECRES, 13
17.30 h Can Font - Centre d'Arts i
Noves Tecnologies
Conferència. Alimentació i salut
responsables
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Febrer científic. Taller d'il·lustració

El Teatre Auditori Can Palots de Canovelles –que forma part d'Escena grAn– ha
programat per a dissabte (21 h) l'obra Un pedacito de mi, de la companyia Neus
Sanz. El muntatge neix de la història que amaga una foto en blanc i negre en la
qual es pot veure Neus Sanz quan era dins d’una paperera. La història és un
monòleg sobre les esbojarrades històries de la Neus i la seva família. Això és
el que el públic trobarà en aquest espectacle, amb històries quotidianes que li
poden passar a qualsevol explicades des d’una perspectiva totalment còmica.
Neus Sanz és força coneguda per aparicions a televisió, com a les sèries Casi
perfectos, Los hombres de Paco, El Barco i Águila Roja. També va participar a la
pel·lícula Volver de Pedro Almodóvar, així com va formar part durant 10 anys de
la companyia de teatre La Cubana.
Amb aquest obra teatral de tocs autobiogràfics, repassa històries quotidianes
que poden passar-li a qualsevol, però posant-hi l'accent còmic.
El preu de l'entrada és de 12 euros (6 per a la promoció #SecretJove).

Exposicions
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 / Caput aut navis.
Fins al 24 de març
Jocs i joguines a l'antiguitat.
Fins al 24 de març
Mirades i diàlegs. Permanent.
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent

Societat Catalana de
Lepidopterologia, 40 anys de
recerca. Fins al 24 de febrer
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
Espai d'Arts de Roca Umbert
Exposició Working as if.
Fins al 24 de febrer

40

dj, 7 febrer 2019

