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EN PORTADA

El carrer Anselm Clavé, popularment conegut a 
Granollers com la carretera, és un dels eixos més 
importants de la ciutat, primer com a connexió 
viària i actualment com a espai de trobada i eix 
comercial. Sens dubte, el protagonisme el té la 
Porxada, però la carretera és l'artèria principal de 
la ciutat, que creua de sud a nord, des de la serra 
de Ponent fins al barri del Lledoner, a tocar de les 
Franqueses. Tot i que el tram més viu és Anselm 

amgr

L'Arxiu Municipal 
de Granollers (AMGr) 
ha dedicat la 25a 
exposició fotogràfica 
a la carretera, 
entre 1910 i 1970

Clavé, en realitat, l'antiga carretera al seu pas per 
Granollers està configurada també pels carrers 
Enric Prat de la Riba, Alfons IV, Joan Prim i Primer 
Marquès de les Franqueses.

Antigament, però, el camí que venia de Barce-
lona i travessava fins a les Franqueses era el Camí 
Ral, des de Palou fins al carrer Barcelona per con-
tinuar pel portal dels Sants Metges. A mitjan segle 
XIX, però, l'Estat va projectar una nova carretera, 

que inicialment no preveia el pas per Granollers, 
sinó que venia de Barcelona i seguia per la care-
na de Ponent, per Belulla, cap a l'Ametlla del Vallès 
en direcció Vic. L'Ajuntament de Granollers, però, 
va encarregar un projecte a l'arquitecte Miquel 
Garriga perquè la carretera passés pel municipi i 
contribuir així a l'impuls comercial de la ciutat. El 
consistori va demanar suport al general Joan Prim 
perquè intercedís en la construcció, i a la família 
Perpinyà, per la cessió dels terrenys per poder-la 
executar. Així, finalment, la carretera va travessar 
la ciutat.

El 1848 es va inaugurar amb el nom de N-152. 
La fita va canviar la fesonomia de Granollers i va 
propiciar el creixement urbanístic, juntament amb 
l'arribada del tren poc després (1854).

Places i botigues 
Amb els anys, a la carretera es van obrir diferents 
places, com la de la Corona, la Maluquer i Salvador 
–també dita del Bestiar–, de Lluís Perpinyà –dels 
Porcs–, de Jacint Verdaguer –de la Muntanya– i de 
Jaume I –coneguda com del Lledoner–. A més, al 
llarg de la N-152 es van anar construint alguns dels 
principals edificis i establiments més influents, 
com fondes, botigues, bancs, seus socials i cases 
modernistes. D'aquesta manera, la carretera es va 
convertir en el centre neuràlgic de la ciutat.

Amb els anys, el trànsit es va desviar fora 
d'aquest eix central i, finalment, l'Ajuntament va 
impulsar-ne la vianalització. El setembre de 2010 
s'inaugurava la reforma de l'antiga carretera de 
Barcelona, inicialment entre la plaça de la Corona 
i el carrer Torras i Bages.. El carrer Anselm Clavé 
és des de llavors el principal carrer comercial de la 
ciutat, on costa trobar baixos comercials buits mal-
grat l'elevat preu dels locals. i M.e.

La carretera, 
de la N-152 a 
espai de trobada

ajuntament
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El clavegueram de Camp de les Moreres 
s'ampliarà per evitar inundacions

CAMP DE LES MORERES  L'actuació és entre el passeig Fluvial i les pistes

GRANOLLERS. Dimarts va comen-
çar l'obra de renovació i ampli-
ació de la xarxa de clavegueram 
en el tram del carrer Camp de les 
Moreres, comprès entre les pistes 
d'atletisme i el passeig Fluvial. El 
consistori pretén, així, evitar els 
episodis d'inundacions que es van 
patir, sobretot, la tardor passada. 

Per això, aquesta obra és una 
de les actuacions prioritàries pro-
posades pel Pla director de clave-
gueram de Granollers. Consisteix, 
bàsicament, en una derivació de 
part del cabal circulant per l'actual 
col·lector que transcorre pel carrer 
Camp de les Moreres a un de nova 
construcció, des del pou de registre 
existent entre les piscines i les pis-
tes d'atletisme fins al col·lector en 
alta que passa pel passeig Fluvial.

El pressupost de l'obra comple-
ta és de 454.825,91 euros (IVA 
inclòs), dels quals, el 90% prove-
nen de l'empresa Drenatges Ur-
bans del Besòs SL, del Consorci 
Besòs Tordera, i el 10% restant de 
l'Ajuntament.

L'obra serà executada per l'em-
presa PRYCSA (Pavimentaciones, 
Rebajes y Construcciones, SA) i els 
treballs tindran una durada màxi-
ma prevista de 3 mesos.

En una primera fase, les obres 
només afectaran la zona del passeig 
Fluvial i la punta nord de l'aparca-
ment municipal de Joan Vinyoli. Un 

cop passades les festes de l'Ascen-
sió s'iniciarà la segona fase, que ja 
tindrà incidència de ple al carrer 
Camp de les Moreres, cosa que obli-

garà a tallar la circulació en ambdós 
sentits, des de la meitat del carrer 
fins a la rotonda del passeig Fluvial.

Segons el consistori, amb aques-

VIA PÚBLICA  EL PRESSUPOST DEL PROJECTE ÉS DE 455.000 EUROS, UN 90% DEL QUAL EL FINANÇARÀ EL CONSORCI BESÒS TORDERA

arxiu

Voluntaris contra la soledatPremi al quiosc de l'Once de Jacint Verdaguer
La Fundació Privada Hospital Asil  
de Granollers i Creu Roja signen avui  
un conveni per col·laborar en el projecte  
de voluntariat Soledat al final de la vida,  
per tal de fomentar l'acompanyament.

L’ONCE va repartir 175.000 euros a Granollers en el sorteig  
del cupó diari de dimecres passat. María del Mar Romero González, 
agent venedora de l’organització, va portar la sort a Granollers  
des del quiosc situat a la plaça Jacint Verdaguer, número 1.  
Romero va vendre cinc cupons premiats amb 35.000 euros cadascun.

SOCIETAT

Les necessitats 
dels mitjans locals 
i les darreres 
novetats, al MAC
El Mercat de l'Audiovisual de Ca-
talunya (MAC), que se celebrarà el 
12 de juny a Roca Umbert, arriba 
enguany a la 20a edició amb unes 
sessions orientades a les necessi-
tats dels mitjans de proximitat, així 
com també a les últimes novetats 
tecnològiques i el futur més proper 
del sector. El MAC serà l'escenari 
d'una vintena de sessions, activi-
tats i tallers. Pel que fa als mitjans 
locals es farà una radiografia dels 
parcs audiovisuals i centres de pro-
ducció de Catalunya, així com una 
xerrada d'estratègies de màrque-
ting de guerrilla. També es tracta-
ran els drets d'autoria i connexes 
en l'àmbit de les ràdios i les televi-
sions públiques i privades, així com 
la ràdio com a suport estratègic per 
a la inversió publicitària.

Pel que fa al futur i la innovació, 
Josep M. Ganyet parlarà de dades, 
algoritmes, intel·ligència artificial 
i comunicació. La direcció general 
de Mitjans de Comunicació també 
organitzarà una sessió sobre co-
municar amb perspectiva de gè-
nere, i l'Associació de Guionistes 
de Catalunya convidarà professio-
nals destacats a una sessió sobre 
aquesta tasca. També hi haurà 
una sessió sobre la revolució de 
l'àudio i els seus aplicatius a cot-
xes, cases i electrodomèstics, i 
l'Observatori de la Ràdio hi tindrà 
presència de nou. 

COMUNICACIÓ

n D'altra banda, la junta de govern lo-
cal aprovava dimarts la renovació de la 
connexió de la canonada principal de 
baixada al dipòsit municipal de la Torre 
de Pinós, situada a l'encreuament del 
carrer Girona i el carrer Hospital.

A més, pel que fa a l'abastament 
d'aigua, el govern ha autoritzat a Sorea 
la instal·lació de dos hidrants públics 
contra incendis al carrer Londres i Lluís 
Companys, respectivament.

NOVA CONNEXIÓ
AL DIPÒSIT DE
LA TORRE DE PINÓS

ta actuació es reduiran ostensible-
ment les possibilitats d'inundaci-
ons en soterranis propers a l'àmbit 
del carrer de Camp de les Moreres.

De fet, després de les fortes plu-
ges de la tardor passada i de les 
queixes del veïnat de l'entorn de la 
ronda sud, el govern local anunci-
ava aquestes treballs, inicialment 
previstos per al gener. De fet, a 
l'octubre de l'any passat es van 
produir inundacions importants a 
baixos d'immobles. A més, l'Ajunta-
ment assegurava que, en cas d'avís 
de pluja important, es procedeix a 
fer una neteja especial d'embornals 
i drenatges per reduir els riscos 
d'inundacions de la zona.  M.e.

INUNDACIONS  La tardor de l'any passat va tenir episodis de fortes pluges

arxiu
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La Diputació de Barcelona ha lliu-
rat a l’Ajuntament de les Fran-
queses el projecte de nou pas de 
vianants a la intersecció de la car-
retera de Cànoves amb el camí de 
can Mariano, a Corró d'Avall.

El projecte, que disposa d’un 
pressupost de licitació de 22.931 
euros i un termini d’execució de 
tres mesos, té com a objecte millo-
rar l’accessibilitat, la seguretat vià-
ria i la mobilitat en general donant 
continuïtat a l’itinerari de vianants 
que connecta la vorera de la carre-
tera amb el camí de Can Mariano.

Actualment, el tram de la car-
retera de Cànoves (BV-5151), 
entre els punts quilomètrics 1,3 i 
1,4, presenta les característiques 
d’una via de caràcter periurbà, ur-
banitzada al marge dret amb una 
vorera de dos mestres d’amplada 
i amb enllumenat, que connecta el 
nucli urbà de Corró d’Avall amb la 
urbanització Milpins.

MOBILITAT  EL PROJECTE, AMB ESQUENES D'ASE I SENYALITZACIÓ, TÉ UN COST DE 23.000 EUROS

Un pas de vianants unirà a 
Corró d'Avall el camí de Can 
Mariano amb l'accés a Milpins

x.l.

CARRETERA  L'actuació també preveu la col·locació de dues esquenes d'ase 

e.molina

SENYALS  La mesura pretén allunyar del nucli urbà les mercaderies perilloses

L’actuació prevista és l’execució 
d’un tram de vorera i d’un pas de 
vianants que connecti la vorera 
existent al marge dret amb el camí 
de Can Mariano.

Així mateix, per tal de millorar 
la seguretat i reduir la velocitat 

dels vehicles en aquest tram, el 
projecte preveu la col·locació de 
dues esquenes d’ase a banda i 
banda del pas, l’execució de ban-
des transversals d’alerta pintades 
i la col·locació de senyalització 
vertical i horitzontal. 

LES FRANQUESES. L'Ajuntament va 
signar divendres l'adquisició d'un 
pis amb l’objectiu de disposar 
d’una borsa pròpia d’habitatges 
que permeti donar sortida, des 
dels serveis socials municipals, a 
les emergències sobrevingudes de 
famílies del municipi, sobretot en 
casos de desnonaments, pèrdua 
sobtada d’habitatge o maltracta-
ments, entre altres. Amb aquesta 
incorporació, ja són quatre els pi-
sos de què disposa l'Ajuntament 
per a situacions d'emergència so-
cial. L'any 2013, fruit de la donació 
d'un veí del poble, el consistori va 
incorporar els tres primers pisos a 
Llerona. Ara, quatre anys després, 
les Franqueses disposa de quatre 
pisos per temporalment allotjar 
famílies en situació d'emergència 
habitacional, i l'objectiu, segons 
explicava fa uns mesos el regidor 
de Polítiques Socials, Ferran Jimé-
nez, és anar ampliant la borsa de 
manera que "en tres o quatre 
anys tinguem sis pisos per des-

tinar a necessitats socials".
La gestió dels pisos es fa des de 

l'àrea de Polítiques Socials, que 
s'encarrega de valorar i proposar 
quines són les famílies amb vul-
nerabilitat i necessitat d'aquest 
tipus de recursos. Els criteris bà-
sics són la situació econòmica i 

familiar i la vulnerabilitat habita-
cional. També és imprescindible 
que les famílies estiguin empa-
dronades al municipi. Des de Ser-
veis Socials s'estableix un pla de 
treball familiar a través del qual 
els beneficiaris reben un suport i 
un acompanyament que permeti, 
finalment, reconduir la seva situ-
ació i accedir al mercat ordinari. 

Les Franqueses compra 
un pis per a situacions 
d'emergència social

CIUTADANIA  L'OBJECTIU DEL CONSISTORI ÉS AMPLIAR LA BORSA

GRANOLLERS. Tal com es va anunci-
ar el març, la Generalitat ha prohi-
bit el pas de mercaderies perilloses 
pel tram central de la ronda Sud. La 
mesura s'aplica després de conèi-
xer el resultat d'un estudi sobre 
la caracterització del trànsit que 
circula habitualment per la ronda i 
d'acord amb una de les reivindica-
cions de l'Assemblea Integradora 
Ronda i Sud de Granollers. Aquesta 
setmana s'ha instal·lat a la ronda la 
senyalització vertical. 

Prohibit el trànsit 
de mercaderies 
perilloses a la ronda

x.l.

EN OBRES  La remodelació de l'espai estarà enllestida a finals de maig

L’Ajuntament de les Franqueses 
ha començat aquesta setmana les 
obres de reforma i condiciona-
ment de la plaça dels Països Cata-
lans de Bellavista, entre la ronda 
Nord, el carrer Orient i el passeig 
d’Andalusia. L’actuació, que estarà 
enllestida a finals de maig, inclou-
rà la instal·lació d’una pista polies-
portiva; l’arranjament de la zona 
de jocs infantils, que s’adaptarà a 
la normativa actual; i l’habilitació 
d’un espai únic que agruparà tots 
els elements d’exercici saludable i 
els jocs destinats a infants de fins 

a 12 anys. Els treballs es comple-
taran amb la substitució del sauló 
per gespa natural en diversos es-
pais i la replantació amb til·lers.

Mentre durin les obres no es 
permetrà l’accés a la plaça, de ma-
nera que qui la vulgui creuar, per 
anar al carrer Navarra o al passeig 
d’Andalusia, haurà de vorejar l’es-
pai. Durant l'actuació no es preve-
uen afectacions ni per al trànsit ni 
per a les persones, i es prendran 
les mesures necessàries per reduir 
al màxim les incidències de pols i 
soroll que es puguin produir. 

La plaça dels Països Catalans 
tindrà una pista poliesportiva

L’atenció primària del Vallès Ori-
ental de l’Institut Català de la Salut 
ha posat en marxa, per segon any 
consecutiu, un concurs d’eslògans 
per animar els fumadors a deixar 
el tabac. L’activitat s’emmarca en 
les iniciatives impulsades amb 
motiu del Dia Mundial Sense Ta-
bac, que se celebra anualment el 

31 de maig. Si fumes, t’esfumes o 
Resta humo, suma vida són algu-
nes de les propostes guanyadores 
que van participar l’any passat en 
el concurs i que s’ha decidit repe-
tir arran de la seva bona acollida. 

Les butlletes de participació es 
poden recollir a les àrees d’aten-
ció a la ciutadania dels centres de 

SALUT  ELS LEMES GUANYADORS DE CADA MUNICIPI FORMARAN PART D'UNA CAMPANYA

Nou concurs d'eslògans als 
ambulatoris contra el tabac

salut i, un cop emplenades, s’han 
de deixar als mateixos punts com 
a màxim fins al 9 de maig. Un cop 
tancat el termini, un jurat format 
per professionals especialistes en 
deshabituació tabàquica en valo-
rarà la creativitat i el positivisme 
i seleccionarà els millors eslògans 
de cada municipi. Els lemes passa-
ran a formar part de la campanya 
que els centres d’atenció primària 
impulsen cada any amb motiu del 
Dia Mundial Sense Tabac, i el mi-
llor lema de tots serà premiat. 

Amb aquesta compra 
ja són quatre els
habitatges municipals
per a aquesta finalitat

URBANISME  ES RENOVARÀ L'ARBRAT I L'ENJARDINAMENT 
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P.- A l’escola de la meva fi lla 
s’han produït dos casos de 
galteres. Cal prendre alguna 
mesura extraordinària?

R.-Encara que no són freqüents, 
de tant en tant es produeix al-
gun brot de galteres. Desconec 
l’edat de la seva fi lla, però si va a 
l’escola és normal que, per edat, 
estigui vacunada adequadament. 
Al nostre país la vacuna, que té 
una elevada efi càcia, s’administra 
al voltant dels 12 mesos amb un 
record als 2-3 anys. Per tant, si la 
seva fi lla està vacunada en prin-
cipi no cal preocupar-se; només 
cal seguir unes quantes normes 
d’higiene: no compartir objectes, 
begudes, etc.
En cas que no estigui vacunada o 
que tingueu dubtes caldrà con-
sultar el pediatre. Pel que fa a la 
malaltia, acostuma a ser limitada 
i no causa complicacions.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

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

El projecte de seguiment de la llú-
driga a les conques del Besòs i la 
Tordera, iniciat la tardor passada, 
ha permès determinar que la xifra 
estimada d’exemplars de l'animal 
a la conca del Besòs és de 5 (con-
firmats 4 mitjançant la mesura de 
petjades), i en el cas de la Tordera, 
10 exemplars (confirmats 7 se-
gons mesura de petjades).

Dimecres es van presentar els 
primers resultats d'un projecte 
que pretén conèixer en detall la 
presència de la llúdriga a les dues 
conques, tant des de la perspectiva 
de distribució i ús de l'espai com 
pel que fa a l'ecologia de l'espècie, 
és a dir, conèixer la seva alimen-
tació, els factors condicionants, 
etc. "Tot i que el seguiment es 
troba en una fase força inicial, 
els estudis duts a terme durant 
l'hivern confirmen que la llú-
driga s'ha estès àmpliament per 
les dues conques", explica Arnau 
Tolrà, investigador encarregat de 
dur a terme el projecte. "La llú-

MEDI AMBIENT  UN TREBALL IMPULSAT PEL CONSORCI BESÒS TORDERA CONFIRMA LA PRESÈNCIA D'ALMENYS 4 EXEMPLARS

Granollers, amb 61 tones de roba 
usada recollida, i les Franqueses, 
amb 38, són dos dels cinc muni-
cipis del Vallès Oriental que més 
roba van recollir durant el 2018 
per part d’Humana, una organit-
zació que des del 1987 reutilitza 

MEDI AMBIENT   LES 623 TONES DE ROBA RECOLLIDES A LA COMARCA SUPOSEN UN ESTALVI DE 1.974 TONES DE CO2 A L'ATMOSFERA

Humana incrementa en
un any un 5,7% la recollida 
de roba usada a la comarca

seva presència ve molt determi-
nada pels recursos que hi troba; 
on hi ha més peix i aliments és 
on més es detecta", explica Tolrà. 
"Tot i això, els nostres rius són 
poc productius pel que fa a pei-
xos –un mascle pot menjar 800 
grams de peix cada dia–, i això fa 
que la presència de llúdrigues 
encara sigui escassa", diu Isnard. 

driga és el depredador màxim 
del riu, equilibra la resta d'es-
pècies i és un indicador de salut 
ambiental", indica Manel Isnard, 
responsable de Medi Fluvial del 
Consorci Besòs Tordera.

En el cas de la conca del Besòs, 
s'ha detectat presència de l'animal 
a tots els seus rius, especialment 
als cursos mitjans i al Congost. "La 

A més, afegeix, "la llúdriga és un 
animal que pot fer 10 o 15 qui-
lòmetres cada dia, de manera 
que pot detectar-se en un punt 
del Congost i, en pocs dies, ha-
ver baixat fins al Besòs i haver 
pujat pel Tenes, per exemple". 

En tot cas, "és un indicador de 
salut i, si el riu ha recuperat la 
llúdriga, vol dir que està en bo-
nes condicions", deia l'ambien-
tòleg Martí Boada el dia de la pre-
sentació de l'estudi. 

Gairebé 50 punts de mostreig
Per fer l'estudi –impulsat conjun-
tament entre el Consorci, la Funda-
ció Barcelona Zoo i l’Institut de Ci-
ència i Tecnologia Ambientals de la 
UAB a través dels observatoris del 
Besòs i la Tordera– s'han establert 
47 punts estratègics de mostreig 
–23 a la conca de la Tordera i 24 a 
la del Besòs– que abasten tots els 
cursos fluvials i la tipologia d'hàbi-
tats més representatius.

Els pròxims mesos es faran els 
mostreigs de primavera i estiu, 
amb l'anàlisi de mostres, i es faran 
censos visuals i treballs de camp. 
Més endavant, el projecte també 
preveu l’anàlisi d’ADN per obtenir 
més dades de cadascun dels exem-
plars que viuen a les conques.  x.l.

Un estudi confirma la presència 
de la llúdriga al riu Congost

creatibio

CONGOST  El curs mitjà del Congost és un dels hàbitats més poblats

el tèxtil i du a terme programes 
de cooperació a l’Àfrica, l’Amèri-
ca Llatina i l’Àsia. Juntament amb 
Granollers i les Franqueses també 
destaca el volum de roba recollit a 
l’Ametlla (96 tones), Cardedeu (62 
tones) i Sant Celoni (53 tones). En 

total, durant el 2018 van recollir-se 
a la comarca 623 tones, un 5,7% 
més que l’any anterior, quan van 
ser 589 tones. Aquestes donacions 
equivalen a 1,3 milions de peces 
de roba recuperades que tenen 
una segona vida gràcies a la reuti-
lització i el reciclatge. Procedeixen 
dels contenidors on s’hi diposita la 
roba, el calçat, els complements i el 
tèxtil de la llar que ja no s’utilitzen. 
El servei de recollida és gratuït i 
representa un estalvi important en 
les despeses de recollida i tracta-
ment dels residus urbans. Segons 

dades de l’Agència de Residus de 
Catalunya, els gestors autoritzats 
només recuperen el 8,3% de la 
roba rebutjada, una xifra que que-
da molt lluny de l’objectiu del 55% 
fixat per la Unió Europea per al 
2020 per reciclar els residus mu-
nicipals. D’altra banda, segons la 
Comissió Europea, cada quilo de 
roba que es reutilitza i no s'incine-
ra evita l’emissió de 3,17 quilos de 
CO2, de manera que les 623 tones 
recollides a la comarca durant el 
2018 representen un estalvi de 
1.974 tones de CO2 a l’atmosfera. 
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LES FRANQUESES. Els Mossos 
d’Esquadra investiguen des de 
començaments de març l’intent 
d’estafa a una dona gran, veïna 
de les Franqueses. El cas es va 
produir quan la dona, de 89 anys 
i amb mobilitat reduïda, va rebre 
a casa seva la trucada d’un home 
que va fer-se passar per un ad-
vocat i li va demanar fins a 5.000 
euros per, segons deia, gestionar 
l’alliberament del fill de la dona, 
suposadament detingut arran 
d’un accident de trànsit. 

La dona va confiar-hi i va as-
segurar que en aquell moment 
només podria donar-li en efectiu 
500 euros, que era la quantitat de 
diners que tenia a casa. El suposat 

advocat va donar la quantitat per 
bona i poc després trucava el tim-
bre de casa per recollir els diners. 

Segons expliquen els Mossos, la 
dona no va arribar a obrir la por-
ta, i es dóna la circumstància que 

just en aquell moment va arribar 
a casa la filla de la dona, que va 
detectar l’engany, va dissuadir el 
suposat estafador i va presentar 

Intent d'estafa a una veïna 
de les Franqueses de 89 anys

SUCCESSOS  LA INTERVENCIÓ DE LA FILLA VA EVITAR QUE ES CONSUMÉS EL DELICTE

Un desconegut la va enganyar i li va demanar el pagament de 5.000 €
denúncia als Mossos d’Esquadra. 

Segons el cos policial, que man-
té oberta la investigació, és difícil 
determinar l’autoria dels fets per-
què aquest tipus d’estafes “solen 
venir de persones que tenen 
molta mobilitat i que tan poden 
actuar en un municipi com a 
molts quilòmetres de distància, 
i sempre amb modalitats d’en-
gany molt diverses”. 

Pel que fa al cas de les Fran-
queses, els Mossos asseguren que 
es tracta d’un cas aïllat, però de-
manen precaució a les persones 
grans, més vulnerables en aquest 
tipus de casos, i desconfiar de 
qualsevol persona desconeguda 
que demani quantitats de diners. 

GRANOLLERS. El Consell de Mi-
nistres va aprovar divendres dos 
decrets pels quals l'Estat crearà 
75 noves unitats judicials i 80 no-
ves places de fiscal amb l’objectiu 
d’incrementar la qualitat del ser-
vei de justícia. D'aquestes unitats 
judicials i places de fiscal creades, 
24 són a Catalunya –12 unitats 
judicials i 12 fiscals–, i d’aquests 
últims un serà per al partit judici-
al de Granollers, que també dóna 
servei al partit de Mollet. "És una 
bona notícia perquè el reforç 
suposarà reduir les càrregues 
de treball de la desena de fis-
cals que hi ha a Granollers, però 

tot i així continua sent una me-
sura insuficient", assegura Josep 
Medina, president de l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats de Granollers 
(Icavor). Medina explica que on hi 
ha més necessitat de nous fiscals 
és al partit judicial de Mollet, on, 
amb l'adequació dels nous locals 
per als jutjats que s'està fent actu-
alment, potser serà possible cre-
ar-hi una delegació fixa i pròpia 
de la fiscalia. 

Granollers compta actualment 
amb una desena de fiscals i amb 9 
jutjats de primera instància –dos 
dels quals especialitzats en famí-
lia–, 4 d'instrucció, 1 de violència 

L'Estat crea una nova
plaça de fiscal a Granollers

de gènere, 3 penals, 3 socials i 1 
registre civil, que juntament amb 
els 5 jutjats de Mollet donen ser-
vei a unes 450.000 persones.  

El maig de l’any passat, els jut-
ges de Granollers van suspendre 
els judicis previstos durant una 
jornada de vaga convocada per les 
quatre associacions de jutges i les 
tres de fiscals existents a l'Estat 
per reivindicar més mitjans per a 
la Justícia, amb millores retribu-
tives i per reclamar la seva inde-
pendència de l'estament polític. 

Per la seva banda, els fiscals 
també demanaven aleshores la 
derogació del sistema de termi-
nis màxims per a la instrucció, la 
paralització de la justícia digital 
i reivindicaven la independència 
del Ministeri Fiscal i la seva auto-
nomia pressupostària.  x.l.

Els Mossos asseguren
que es tracta d'un cas 
aïllat però demanen 
extremar les precaucions

bombers

TERCERS  L'equip combinat de bombers de rescat de Terrassa i Granollers

SEGURETAT  L'EQUIP SANITARI VA SER SEGON DE LA CATEGORIA

Més de quatre dies sense telèfon
LES FRANQUESES. Desenes de veïns de Marata, Llerona i Milpins han de-
nunciat que una avaria en la línia telefònica de Movistar els ha deixat sense 
línia fixa de telèfon durant almenys quatre dies. L'avaria va començar dis-
sabte, i dimecres encara no estava resolta. A més de la tardança, els veïns 
també denuncien falta d'informació i d'atenció per part de la companyia. 

L'equip combinat de bombers dels 
parcs de Terrassa i Granollers va 
ser el tercer classificat en el 15è 
Concurs de Rescat en Accidents 
de Trànsit dels Bombers celebrat 
el cap de setmana a Barcelona. La 
prova l'organitza anualment el cos 
de Bombers de la Generalitat, el cos 
de Bombers de Barcelona i el Servei 

Català de Trànsit. Per categories, el 
mateix equip combinat va quedar 
tercer en la categoria de millor co-
mandament, i l'equip sanitari del 
mateix equip va quedar segon en 
la seva modalitat. A la classificació 
general, el primer classificat va ser 
l’equip de la Regió d’Emergències 
Metropolitana Sud. 

Els Bombers de Granollers, al 
podi de rescats en accidents

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
08/04 Juan Bellver Cuestas 55 anys
09/04 Ma Teresa Font Subirachs 66 anys
09/04 Gregorio Perianes Varón 89 anys
09/04 Lina Gasull Binzo 92 anys
10/04 Mercè Gurri Serra 94 anys
11/04 Luis Puerto Carrasco 81 anys
11/04 Rosa Soria Galera 96 anys
11/04 María Rodríguez Olmedo 85 anys
11/04 Manual Narváez García 81 anys

12/04 Marcos Ferrer Fabre 71 anys
12/04 Secundino Merino Fernández 88 anys
13/04 José Álvarez Cabezas 61 anys
13/04 Mercedes Ramírez Carmona 91 anys
13/04 Ana López Casas 80 anys
13/04 Ma Rosa Montero Rodríguez 75 anys
14/04 Francisco Tomás Bejarano 78 anys
14/04 Gonzalo Rodríguez Barea 73 anys
15/04 Diego Pizarro García 70 anys
15/04 Pepita Garriga Camp 90 anys
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Dins dels actes de commemoració 
del 80è aniversari del bombardeig 
de les Franqueses, dijous va tenir 
lloc a la sala de plens de l’Ajunta-
ment la presentació del llibre Del 
somni republicà a la foscor de la 
dictadura, el 18è volum de la Col-
lecció Les Franqueses que recull 
els anys de captiveri de l’últim al-
calde republicà del municipi.

L'obra se centra en el final de 
la Guerra Civil i els principis de la 
postguerra, i ho fa a través de les 

300 cartes que Francesc Montser-
rat, sindicalista i darrer alcalde de 
la República (1936-1938), va inter-
canviar amb la seva dona i la seva 
filla durant els anys d’empresona-
ment i camps de treball franquistes.

Segons l’autora, la historiadora 
Helena Saavedra, el llibre parla 
de "l'alegria del canvi durant la 
República, la incertesa durant 

HISTÒRIA  L'OBRA ÉS UN RECULL DE MISSIVES DE FRANCESC MONTSERRAT A LA SEVA DONA I FILLA

ajuntament

PRESENTACIÓ. L'alcalde, la regidora de Cultura i l'autora del llibre.

la guerra i la duresa de la post-
guerra”, i repassa, a banda de la 
correspondència de Montserrat, 
la vida política i social a les Fran-
queses des de la proclamació de la 
república, l'entrada de les tropes 
franquistes i els primers anys 40 
al municipi.

Per a l’alcalde, Francesc Colomé, 
el llibre "ajuda a trencar el silenci 
que hi ha hagut en moltes cases 
i en moltes famílies durant molts 
anys", i en aquest sentit apuntava 
que "cal continuar gratant per re-

cuperar la memòria que ajudi a 
conservar la cultura i la llengua".

En la presentació del llibre tam-
bé va intervenir-hi Francesc Mar-
tínez, nét de Francesc Montserrat, 
qui va explicar que ja fa molts anys 
el seu avi feia broma sobre la pos-
sibilitat de convertir la seva his-
tòria i les cartes en un llibre. Per 
això va elogiar la feina feta amb les 
cartes del seu avi i va anunciar la 
cessió de tota la documentació de 
Montserrat a l'Arxiu Municipal de 
les Franqueses.   

LES FRANQUESES. Un acte vandàlic 
va malmetre durant el cap de set-
mana la llosa d'homenatge a les víc-
times del bombardeig feixista del 
1939 sobre el municipi. El monu-
ment, situat a la carretera de Ribes 
davant l'estació de tren de Corró 
d'Avall, va ser recobert de ciment. 
La llosa es va col·locar el passat 
24 de gener coincidint amb els 
actes de commemoració del 80è 
aniversari del bombardeig de les 
Franqueses que va provocar tres 

víctimes mortals i moltes destros-
ses al municipi. El monument, ara 
malmès, completa una escultura 
situada a la plaça de l'Ajuntament 
amb la llegenda Feixisme, mai més 
i, a la mateixa plaça, un plançó de 
l'arbre de Gernika.

Els tres elements són un un re-
cord a totes les víctimes de la Guer-
ra Civil i de la postguerra, i un crit 
perquè aquests fets no es repetei-
xin mai més a través de la recupe-
ració de la memòria històrica. 

El nét del darrer alcalde 
republicà llega les cartes 
de l'avi a l'Arxiu Municipal

CIVISME  EL MONUMENT VA SER INSTAL·LAT EL 24 DE GENER

ajuntament

ATAC  La llosa va quedar malmesa el cap de setmana per un acte vandàlic

La llosa d'homenatge a
les víctimes del bombardeig 
és atacada amb ciment

La historiadora Helena 
Saavedra escriu el 18è 
volum de la col·lecció de 
patrimoni i memòria local

Uns 280 veïns visiten el MNAC 
en la sortida per a la gent gran
Unes 280 persones grans de les 
Franqueses van participar, dijous, 
en l'excursió que l'Ajuntament or-
ganitza cada any per a la gent gran 
del municipi. En aquesta ocasió la 

visita va ser a Barcelona per vi-
sitar el Museu Nacional d'Art de 
Catalunya, unes instal·lacions que 
contenen més de 250.000 obres 
i objectes des del romànic fins a 

l'art modern, entre les quals una 
col·lecció de numismàtica amb 
bitllets i monedes de la Repúbli-
ca cedides per les Franqueses al 
MNAC. A més de visitar el museu, 
els franquesins van passejar per 
Montjuïc i van acabar l'excursió 
amb un dinar i música a càrrec de 
la cantant Laura Piqué, formadora 
del taller de teatre de Bellavista. 
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Crear una escola 
que respongui a la 
singularitat de cada alumne 
potenciant el descobriment
de les seves capacitats
des de la pròpia curiositat
i motivació.

què volem?

Protagonistes del 
seu aprenentatge
Desenvolupant competències 
emocionals com la fl exibilitat, 
l’adaptabilitat, la creativitat, el 
pensament crític, la cooperació 
i la comunicació. 

Change makers
Volem crear futures persones 
adultes que siguin capaces de 
generar canvis positius al seu 
entorn.

els alumnes...

Cada alumne 
tindrà un 
futur singular
que nosaltres 
ajudarem
a construir

1 sola línia per curs (màxim 16 nens/es per aula) 
Atenent a la singularitat

Espais i recursos adaptats 
Màxim aprofi tament de la comunitat educativa

Model STEAM
(Science, Technology, Engineering, 
Arts & Maths)
Innovem pedagògicament buscant un procés 
d’aprenentatge vivencial i signifi catiu. 
Activem la curiositat, la creativitat, 
l’anàlisi i el treball en equip

Pla d’estudis trilingüe 
50% d’hores anglès, 
25% en català i 25% en castellà

Atenció individualitzada 
Oferim una comunicació família-escola 
que permeti conèixer en tot moment 
el procés tant maduratiu com 
d’aprenentatge dels alumnes

Una escola oberta i pròxima
Receptiva a les necessitats de les famílies

comunicació

pensament 
crític

creativitat

educació
emocional

al FUTUR
Obrim una porta
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GRANOLLERS. El president del Par-
lament, Roger Torrent, assegura 
que ERC representa el "triple vot 
útil" a les eleccions generals del 28 
d'abril. Ho expliava divendres en un 
acte al parc Torras Villà de Grano-
llers, on va compartir escenari amb 
els candidats al Congrés Gabriel Ru-
fián, Carolina Telechea i Joan Josep 
Nuet; el conseller Chakir El Homra-
ni; l'andalusa coneguda per la seva 
amistat amb Junqueras, Eugenia 
Parejo; i la candidata a l'Alcaldia de 
Granollers, Núria Maynou.

Torrent argumentava que el vot a 
ERC "pararà els peus al feixisme 
i la ultradreta, com sempre ha 
fet durant la història del partit"; 
serà "l'única manera de parar la 
dreta al govern", referint-se a un 
possible pacte postelectoral del 
PSOE i Cs, i representa "la solució 
democràtica al conflicte".

Segons el president del Parla-
ment català, sumar és la millor ma-
nera de guanyar la república i que 
"això és junquerisme pur. L'Ori-
ol, fins i tot al tribunal, ha par-
lat de diàleg, escoltar i abraçar, 
perquè la millor manera de fer 
república és fer republicans".

Torrent afegia que ERC "sem-
pre ha liderat els canvis socials 
al país, des de Companys fins a 
Junqueras, costi el que costi. I ho 
farem sempre, comporti la re-
pressió que comporti". "No hem 
nascut per resistir, hem nascut 
per guanyar", deia, i assegurava 
que per primer cop a la història una 
partit independentista pot guanyar 
a Catalunya les eleccions generals.

En aquest sentit, el número 2 a la 
llista d'ERC al Congrés, Gabriel Ru-
fián, assegurava que el seu partit és 

POLÍTICA  ROGER TORRENT VA PARTICPAR DIVENDRES EN UN MÍTING AMB GABRIEL RUFIÁN, CAROLINA TELECHEA I JOAN JOSEP NUET

xavier solanas

l'únic que "diu veritats". "Per què 
ningú més diu que els perillosos 
no són els CDR, sinó els comitès 
de defensa de l'Ibex 35?", etziba-
va. Segons Rufián "s'han dit coses 
molt perverses, com que l'inde-
pendentisme és el culpable del 
feixisme, quan la culpa és del 
PSOE i Podemos que han decebut 
el seu electorat andalús", deia.

Per la seva banda, la número 3, 
Carolina Telechea, insistia en les 
crítiques al PSOE, que "no vol que 
la gent s'expressi; això ja no és 
una esquerra" i erigia ERC com 
els únics que representen l'esquer-
ra catalana i com l'antítesi a "una 
dreta que es dedica a fitxar ex-
militars en comptes de pacifis-
tes i toreros en comptes de per-
sones que estimen la vida".

Joan Josep Nuet demanava el vot 
"perquè ens hi juguem si la lliber-
tat avança o retrocedeix" i expli-
cava que "en un moment excepci-
onal –amb un judici sumaríssim 

a Madrid i gent fora que no pot 
tornar a casa– calen coses excep-
cionals, com l'acord d'ERC i Sobi-
ranistes, gent que venim d'histò-
ries diferents però que llegim la 
democràcia de forma valenta".

El conseller granollerí, Chakir El 
Homrani, afirmava que "això va 
de llibertat, de llibertats republi-
canes, és a dir, que els ciutadans 
tinguem les regnes de la nostra 
societat. De manera que també 
és la llibertat de les persones que 
no pensen igual que nosaltres", 
deia. El conseller de Treball recor-
dava els presos polítics, exiliats i 
encausats arran de l'1 d'Octubre, i 
assegurava que "la millor respos-
ta a la repressió és que els qui 
l'exerceixen vegin l'Oriol entrar 
al Congrés i el Raül, al Senat".

La regidora i candidata a les elec-
cions municipals, Núria Maynou, in-
sistia en la defensa de les llibertats, i 
vinculava els resultats del 28-A a la 
"cursa electoral del 26-M, per en-

"Esquerra és el triple vot útil"

PER ALS PRESOS  Un llaç groc recordava Junqueras, entre Parejo i El Homrani i Torrent, Maynou i Nuet

El president del Parlament assegura que ERC és el partit que pot "parar els peus 
al feixisme, evitar Cs al govern estatal i trobar una solució democràtica al conflicte"

tomar-la amb més força que mai 
perquè els ajuntaments han de 
ser un mur de contenció contra 
el feixisme, el racisme i la xeno-
fòbia". "Cal allunyar de les insti-
tucions els partits que defensen 
la repressió", concloïa.  M. eras

L'assemblea comarcal de l'orga-
nització de l'esquerra indepen-
dentista Endavant OSAN iniciarà 
dissabte, 27 d'abril, el cicle Lec-
tura i revolució en col·laboració 
amb l’editorial Tigre de Paper 
Edicions. Amb motiu de l’1 de 
Maig s'iniciarà amb la lectura d'El 
Capital de Karl Marx, recuperada 
en català per Tigre de Paper. Ele-
na Idoate, membre del Seminari 
Taifa, farà una introducció sobre 
el llibre i, un membre de Tigre de 
Paper parlarà sobre la necessitat 
de rescatar aquest clàssic referent 
en l’economia política marxista. 
L’acte serà al restaurant llibreria 
Anònims de Granollers, a les 18 h.

Els llibres seran el punt de par-
tida d'aquest cicle, però Endavant 
explica que no es tracta només 
d’un cicle de presentacions, sinó 
d’un cicle de xerrades amb contin-
gut polític. Es preveu que els actes 
acabin a principis de tardor i que 
se celebrin a diferents municipis i 
espais del Vallès Oriental.  

PUBLICACIONS

Endavant inicia a 
l'Anònims el cicle 
Lectura i revolució 
amb 'El Capital'
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DESPATX INTERIOR 42m2 
S.J. CALASSANÇ 27
2 sales, lavabo, parquet, 
fluorescents. 260€/mes. 
Comunitat, aigua i IBI inclòs.

LOCAL AMB ALTELL 45m2 
AV S. ESTEVE-HISENDA 
C. PEP VENTURA 22
Entrada vehicles, altell per 
oficines, lavabo. Disposa de 2a 
porteta per entrar al local pel 
vestíbul. Apte paleta, electri-
cista, magatzem o qualsevol 
activitat. 360€/mes. 
Comunitat, aigua i IBI inclòs.

2 DESPATXOS EDIFICI 
OFICINES AL CENTRE
C. REC 33. 2 sales, bany, 
fluorescents, sala espera 
anexa, A. C. ascensor, tots els 
serveis, amoblat. 380€/mes. 
Comunitat i IBI inclòs.

OFICINES AL CENTRE. AV. SANT ESTEVE, 
INTERIOR A NIVELL DE CARRER
3 despatxos, sala d’espera, bany, parket, apte 
advocats, gestors o qualsevol activitat. 390€/
mes. Comunitat, aigua i IBI inclòs.

TORRE EN VENDA. ZONA 
MONTSENY, CANADA PARK 
VALLGORGUINA. Voltada 
d’avets estil Tirol, 4 hab, 2 
banys, garatge, porxo, jardins 
per a jocs infantils. Parcela 
de 866 m2. Costat autopista. 
NOMÉS 248.000€.

PARQUINGS
LLOGUER CENTRE, Av. St.Esteve c. Pinyol. Cotxe mitjà. 40€/mes
VENDA CENTRE, Av St Esteve c. Pinyol. Cotxe mitjà. 8.500€

LOCAL 140m2 ENTRADA AMB PENDENT, 
CÈNTRIC. C. Calassanç 27.
Fluorescents, lavabo, 2 sales interiors, apte pa-
leta, qualsevol professional o per gran magat-
zem, reunió amics o qualsevol activitat. També 
disposa de 2a porteta d’entrada pel vestíbul, per 
no tenir que obrir la porta gran del carrer. 
385€/mes. Comunitat, aigua i IBI inclòs

LLOGUERS / VENDA (Granollers)

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

OFERTES

GRANOLLERS. “L’única manera 
d’assegurar la victòria de Pedro 
Sánchez és votant-lo”. Aquesta 
és la idea que va planar divendres 
al Teatre Auditori de Granollers en 
el tret de sortida de la campanya 
socialista per al 28-A, un acte que 
va comptar amb la presència del 
primer secretari del PSC, Miquel 
Iceta, i dels candidats de la comarca 
al Congrés, Arnau Ramírez, de Sant 
Feliu de Codines, i Maite Carrillo, al-
caldessa de Figaró-Montmany.

El primer secretari va voler 
marcar distàncies tant amb el bloc 
de dretes com amb els indepen-
dentistes i va postular els socialis-
tes com els garants del respecte i 
la convivència. “Entre els qui es 
voldrien carregar les autonomi-
es i els que pensen que les auto-
nomies ja estan superades hi ha 
els socialistes, que sempre hem 
defensat l’autogovern”, afirmava 
Iceta, qui també va recalcar la im-
portància de garantir una àmplia 
victòria socialista perquè, segons 
apuntava, “és l'única manera de 
tancar ferides després del trau-
ma polític que hem viscut” i de 
garantir que “no hi haurà un 155 
permanent a Catalunya”.

Arnau Ramírez, número 8 del 
PSC al Congrés, va assenyalar la 
justícia social, el combat contra la 
corrupció i el treball per la convi-
vència com els tres eixos principals 
dels socialistes, i va carregar contra 
la dreta que “ens vol fer retroce-
dir 40 anys”. “Hem de triar entre 
l’Espanya en blanc i negre i enfa-

POLÍTICA  ELS SOCIALISTES VAN CELEBRAR UN ACTE DE CAMPANYA DIVENDRES AL TEATRE AUDITORI

t.torrillas

dada, o l’Espanya alegre que creu 
en la diversitat dels pobles”, deia.

Per la seva banda, l’alcalde Josep 
Mayoral indicava que “estem en 
una cruïlla històrica d’aquest 
país, i el que passi el 28-A ens 
afectarà els pròxims 15 anys”. 
En aquest sentit, assegurava que 
“si guanya la dreta Espanya ho 
passarà malament, i Catalunya 
encara més”, i per això apostava 
per un govern que “parli i escolti, 
aplani trinxeres i basteixi ponts”.

Encàrrecs als diputats
Mayoral va aprofitar l'acte de 
divendres per fer diversos en-
càrrecs als diputats socialistes al 
Congrés. Els va demanar inversió 
en temes ferroviaris –desdobla-
ment de la R3, trasllat de l’estació 
de mercaderies i connexió de la 
R4 amb la R8 per unir Granollers i 
Sabadell per ferrocarril–; eliminar 

L’exconsellera de Cultura i nú-
mero 2 de JxCat a les eleccions al 
Congrés, Laura Borràs, va dinar 
dilluns a Granollers amb una qua-
rantena de militants i simpatit-
zants del partit a la ciutat, una tro-
bada en què es va debatre i parlar 
de la situació política actual. 

Laura Borràs va recordar la 
situació d’“excepcionalitat ab-
soluta” del moment polític actu-
al i va reivindicar el “vot útil” a 
Jordi Sànchez. “Per nosaltres és 
important no deixar d’ocupar 
espais on hi hagi drets i inte-
ressos dels catalans en risc”. 
“Hem de ser una veu forta a 
Madrid per exigir el final de la 
repressió i l’exercici del dret a 
l’autodeterminació, tal com vo-
len el 80% catalans, siguin o no 
independentistes”, deia.

Borràs va fer referència al go-
vern del PSOE dels últims mesos 
i va recordar que “vam donar un 
xec en blanc a Pedro Sánchez 

en la seva investidura, i des 
d’aleshores res no ha millorat: 
la repressió ha continuat, el 
govern continua a la presó i no 
s’ha reduït l’ofec econòmic de 
Catalunya ni la llista llarguís-
sima d’incompliments sistemà-
tics de l’estat espanyol”.

Finalment, en relació amb la 
campanya, Borràs va rebutjar el 
to d’alguns partits i candidats, 
especialment de Cs i el PP. “Hi ha 
gent que se sent còmoda en la 
bel·ligerància, que prefereix 
mantenir-se en la crispació i en 
la provocació més que no pas 
en l’aportació de solucions”, 
deia l’exconsellera. “No ens reco-
neixem en aquestes formes ni 
en aquests gestos; nosaltres hi 
som de manera cívica, pacífica 
i democràtica per defensar els 
interessos de tots els catalans 
i ho fem amb les credencials 
pròpies de la política: parlar, 
negociar i pactar”.  x.l.

JUNTS PER CATALUNYA PORTA L'EXCONSELLERA A LA CIUTAT

La candidata va dinar dilluns a Granollers

el peatge de l’AP-7; una llei per 
contenir els preus dels lloguers i 
inversió pública en habitatges de 
lloguer social; suport al Mundial 
d’Handbol femení del 2021 i polí-
tiques de suport als ajuntaments.

La portaveu del grup socialista al 
Parlament, Eva Granados, també va 
ser diumenge a Granollers en una 
paradeta a tocar del mercat de Ca-
novelles, i els pròxims dies també 
hi ha previstos col·loquis amb el di-
putat Jordi Terrades a la plaça Joan 
Oliver (Can Bassa) –dia 24, 19 h– i a 
Can Mònic –dia 26, 19 h–.  x.l.

Iceta (PSC): "És hora 
de tancar ferides després
del trauma polític viscut"

Borràs (JxCat): "Exigirem
a Madrid l'exercici del 
dret a l'autodeterminació"

x.lloreda

SASTRE I BORRÀS  JxGrn va donar suport a la número 2 al Congrés

El número 8, Arnau 
Ramírez, demana triar 
"l'Espanya alegre que creu 
en la diversitat dels pobles"

CAMPANYA  Alcaldes i regidors socialistes van acompanyar Iceta al TAG

Mayoral diu que "el que passi el 28-A ens afectarà 10 o 15 anys"
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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. El coordinador 
local de Ciutadans a les Franque-
ses, Amador Doncel, serà el candi-
dat del partit a les eleccions muni-
cipals del 26 de maig. 

Doncel, nascut a Granollers i ac-
tualment veí de les Franqueses, té 
42 anys i és funcionari de carrera 
al Departament de Justícia de la 
Generalitat. Anteriorment havia 
treballat com a tècnic de qualitat i 
R+D en una multinacional del sec-
tor petroquímic.

En un comunicat, Doncel es pro-
posa "potenciar un programa 
de promoció econòmica del co-

EL CAP DE LLISTA PROPOSA AUGMENTAR LA PRESÈNCIA POLICIAL ALS BARRIS PER REDUIR FURTS

Amador Doncel, candidat
de Ciutadans a les Franqueses

GRANOLLERS.  Les agrupacions lo-
cals de Podemos i Granollers en 
Comú han decidit presentar-se 
per separat a les properes elec-
cions del 26 de maig. Les dues 
formacions havien iniciat negoci-
acions el febrer passat per inten-
tar acordar una candidatura de 
confluència que, finalment, s'ha 
trobat amb la manca de consens 
sobre la representativitat a la llis-
ta. Les dues forces asseguren que 
haguessin preferit una candida-
tura conjunta, "en sintonia amb 
l'escenari català i estatal, en 
què la confluència es va conso-
lidant", apunta Araceli Orellana, 
ara ja cap de llista de Granollers 
En Comú - En Comú Guanyem, 
qui també assegura que a partir 
de l'endemà de les eleccions "cal 
seguir treballant de forma uni-
tària". De fet, des de l'òrbita de 
Podemos també s'ha evitat en-
trar en una pugna amb En Comú. 
"Tots dos vam fer esforços per 
arribar al pacte i les negocia-
cions es van iniciar amb bona 
voluntat d'entesa", explica el 
representant de Podemos, Pedro 
Sampedro, qui reconeix, però, que 

l'escull es va trobar en la decisió 
de qui encapçalava la llista. "Te-
níem visions diferents de quin 
pes té cada organització i, tot i 
que vam arribar a un acord del 
50 i 50%, la decisió del cap de 
llista va fer difícil la gestió de 
tot el procés de negociació", 
indica Sampedro. Es dóna la cir-
cumstància que cap dels dos par-
tits té representació municipal 
actualment, de manera que no 
hi havia un argument irrefuta-
ble a l'hora de triar el candidat. 
Fonts de les dues parts reconei-
xen que les negociacions es van 
tensar fins al punt de trencar-se 
dimecres passat. Tot apunta que a 
darrera hora En Comú va cedir el 
número 1 de la candidatura a Po-
demos, però que per a aquests el 
canvi de posició va arribar massa 
tard. Sigui com sigui, finalment En 
Comú presentarà Araceli Orellana 
encapçalant una candidatura que 
es tancava dijous, mentre que Po-
demos es presentarà per primera 
vegada a Granollers, amb Miguel 
Ángel Segura com a cap d'una llis-
ta que s'està perfilant i que es tan-
carà entre avui i dimarts. 

Llista renovada de Cs a Granollers

POLÍTICA  LES DUES FORMACIONS TANQUEN LES NEGOCIACIONS

Miguel Ángel Segura i Araceli Orellana
seran els candidats respectius dels dos partits

ciutadans

AMADOR DONCEL

merç de proximitat que serveixi 
per dinamitzar econòmicament 
i socialment els barris" i apos-
ta per "augmentar la presència 
policial en barris com Bellavis-
ta perquè els delictes de furts i 
d'ocupació il·legal d'immobles 
disminueixin". També incideix 
en la necessitat de "millorar el 
manteniment i neteja de la via 
pública, així com fomentar el 
reciclatge i l'economia circu-
lar", i es compromet "a treballar 
per unes institucions públiques 
de tots, sense símbols ni mis-
satges partidistes". 

GRANOLLERS. L’últim partit amb 
representació al consistori en 
destapar les seves cartes per a 
les eleccions municipals del 26 de 
maig ha estat Ciutadans. Si fa un 
parell de setmanes fonts de la for-
mació ja avançaven que l'actual 
regidor i portaveu a l'Ajuntament, 
Enric Meseguer, repetiria com a 
cap de llista, aquesta setmana el 
partit ha comunicat oficialment 
els primers noms d'un equip "re-
novat i compromès amb el pro-
jecte i preparat per oferir a la 
ciutat la regeneració política i 
el canvi que tant necessita", as-
senyalen. 

Tal com s'apuntava aleshores, 
Meseguer, de 54 anys, gerent 
d'una farmacèutica i assessor de 
màrqueting i vendes, repetirà per 
segona vegada com a cap de llis-
ta. En aquesta ocasió el número 2 
serà Juan Manuel de Vargas, coor-
dinador local del partit i respon-
sable territorial de comunicació 

al Vallès i Osona, que substituirà 
el fins ara número 2 de la llista, 
Roberto Carmany. De Vargas, de 
39 anys, és natural de les Canàries 
i viu a la ciutat des de fa 10 anys. 
És assessor de comunicació per a 
empreses i director de màrque-
ting d'una multinacional del sec-
tor publicitari. 

Seguiran a la llista el gestor 
comptable Jordi Pavón (3); la lli-
cenciada en Periodisme i Ciènci-
es Polítiques i també professora 
Elisabet Acedo (4); l'advocada i 
autònoma Alicia Villasante (5, in-

dependent) i la diplomada en Tu-
risme i directora d'hotels Miriam 
Chica (6). A continuació també 
hi haurà Henry Vicente Portocar-
rero (7, independent), Alex Reus 
(8); la diputada granollerina al 
Parlament per Ciutadans Blanca 
Navarro (9); Maribel Delgado (10, 
independent) i Rodrigo Sanz (11). 

En aquesta ocasió, el grup de 
Ciutadans ha incorporat diversos 
independents a la llista que "do-
nen valor afegit i enriqueixen 
la candidatura amb la seva ex-
periència i preparació", diuen. 

ciutadans

LA LLISTA  El grup assegura estar preparat per "oferir a la ciutat la regeneració política i el canvi que tant necessita"

El coordinador local del partit, Juan Manuel de Vargas, és el número 2

Podemos i Granollers
en Comú desestimen la 
llista conjunta per manca 
d'acord en el cap de llista

arxiu

MIGUEL ÁNGEL SEGURA, PODEMOS

arxiu

ARACELI ORELLANA, GRN EN COMÚ

Granollers En Comú ha tancat la llista a les municipals amb aquest ordre: Araceli 
Orellana, Esther Conte, Marc Collado, Elena Vázquez, Antonio Segura, Mario 
Rodríguez, Elena M. Navarro, Nadia El Kouche, Arsenio del Barrio, Carlos Javier 
Tresgallo, Lola Ruiz Galiano, Víctor Gómez López, Montserrat Maqueda, Jaime 
Claramunt, Aurora Rebollo, Aliou Konte, Mario Macías, Dori Romero, Juan José 
Granero, Yolanda Hernández, Amadeo Sabaté, Maria Candela Valencia, Ana M. 
Moreno, Concepción Caruda i Paco Galán. Els suplents seran M. Elena Puente, 
Joaquín Xufré, Luis Arquímedes, Cristina Tejero, Soumia Bouassel i Inés Macías.

La llista dels comuns i Orellana
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GRANOLLERS. Després de presentar 
els primers números de la llista de 
Junts per Granollers (JxGrn) a les 
eleccions del 26 de maig, el núme-
ro 1, Àlex Sastre, ha donat a conèi-
xer el conjunt de la candidatura.

A banda de Laura Sabatés (2), 
Josep Maria Noguera (3), Aman-
da Ramos (4) i Esther Lara (5), 
també hi seran l’economista Anna 
González (6), el jove Màrius Cata-
fal (7), que treballa amb cavalls, la 

tècnic en riscos laborals Oriol Por-
ta (17), la diplomada en turisme 
Meritxell Corbera (18), l’advocat 
Miquel Vallelado (19), l'empresà-
ria jubilada Pasión González (20), 
l’historiador, músic i llibreter Este-
ve Puig (21), la jubilada Pilar Pri-
eto (22), el jubilat Anton Guzmán 
(23), l’advocada i actual regidora 
Eugènia Llonch (24) i l’assessor 
d'Esports a la Diputació de Barce-
lona Jordi Torrents (25).  

biotecnòloga i instructora de ioga 
Clàudia Escalé (8), el fisioterapeu-
ta Jordi Torras (9), la pedagoga 
Marta Torrellas (10), l’enginyer 
d'obres públiques Joan Brichs 
(11), la treballadora social Alícia 
Monte (12), l’estudiant de Ciènci-
es Polítiques Aleix Agustí (13), el 
periodista Joan Besson (14), la tre-
balladora municipal jubilada Elvi-
ra Novellón (15), el programador 
informàtic Jordi Domènech (16), el 

jxgrn

POLÍTICA  A LA CANDIDATURA HI HA, ENTRE D'ALTRES, LA BIOTECNÒLOGA CLÀUDIA ESCALÉ, LA PEDAGOGA MARTA TORRELLAS I EL PERIODISTA JOAN BESSON

JxGrn presenta llista completa

EQUIP  Àlex Sastre i Laura Sabatés, al centre, acompanyats de tota la candidatura completa

Apadrinat per Artur Mas
L'expresident Artur Mas va tornar a ser divendres a Granollers. Si feia unes 
setmanes participava en un sopar de militants i simpatitzants de Junts per 
Granollers, en aquesta ocasió passejava amb el candidat Àlex Sastre per 
l'Open Night. Ambdós arribaven d'un acte amb tots els candidats de  
la comarca al Museu Isern de Mollet, en què Mas alertava sobre el cicle 
electoral: "tant de bo no ens hi juguéssim la vida", deia, i assegurava que 
està en joc el futur dels presos polítics i exiliats. L'alcaldable de Granollers 
va dir que JxGrn són "el que més s'assembla a la unitat" i que "podem 
anar amb el cap ben alt d'haver fet el que s'havia de fer en cadascun dels 
moments fent un servei a la democràcia i fent un servei indiscutible a la 
llibertat nacional del país". I va cloure: "que algú s'atreveixi a dir-nos que 
no ens hem mogut del lloc, que no hem arriscat, que ens hem quedat en 
una posició còmoda, que no hem sortit de la zona de confort, que no ens 
hem actualitzat, que no vam fer el 9-N, que no vam fer l'1-O i que no vam 
fer tot allò a què ens havíem compromès fins a les últimes conseqüències".

jordi ganduxé
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GRUPO POPULAR GRANOLLERS

Feliç diada de
Sant Jordi

Queremos reivindicar el día de Sant Jordi como la verdadera fi esta de 
Cataluña y de todos los catalanes. Un año más, las rosas y los libros 
se convierten en cómplices imprescindibles del gran día de la cultura.

JOSE Mª MOYA
Regidor del PP

a l’Ajuntament de Granollers
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El primer debat per encarar el 26-M

PONENTS  Galán, Navarro, Maynou, Terrades, Noguera, Meseguer i Gelada van participar en el debat convocat per CCOO

GRANOLLERS. Les polítiques soci-
als, els drets civils, la convivèn-
cia i la promoció econòmica van 
centrar el debat, organitzat per 
CCOO, entre les principals forces 
que compareixeran a les eleccions 
municipals del 26 de maig. Van 
participar-hi el regidor, diputat i 
número 7 de la llista del PSC, Jor-
di Terrades; el regidor i número 2 
de Junts per Granollers, Josep M. 
Noguera; la regidora i candidata 
d'ERC, Núria Maynou; el regidor i 
cap de llista de Cs, Enric Meseguer; 
el regidor i número 6 de la CUP, 
Eduard Navarro; el candidat del 
PP, Jaime Gelada; i el membre de 
Granollers en Comú Paco Galán.

En l'àmbit de polítiques socials, 
Terrades va posar sobre la taula 
un canvi de polítiques fiscals per 
mantenir l'Estat del benestar. "La 
pressió fiscal mitjana a l'Estat 
està 7 punts per sota de la mitja-
na europea, però acaba afectant 
els serveis i les classes mitjanes 
i populars; cosa que no passa 
amb qui té el salari superior. Cal 
distribuir la riquesa", afirmava 
Terrades, qui lamentava que "la re-
cuperació econòmica s'ha fet en 
base a les reduccions salarials".

Noguera també defensava un 
estat del benestar potent, "però 
cal reflexionar sobre de quins 
recursos disposem" per donar 
un especial suport a les perso-
nes amb risc d'exclusió, sobretot 
gent gran –amb una residència–, 
persones amb malalties men-
tals –amb un projecte integral– i 
per garantir el dret a l'habitatge, 
aquesta darrera una qüestió tam-
bé troncal per a ERC.

Per a Maynou, "el model soci-
al potent, que superi les polí-
tiques assistencials, ha de ser 
l'autèntica marca de Grano-

veis de qualitat", apuntava.
Pel que fa al model educatiu, el 

cupaire defensava un model únic 
públic, mentre que el candidat del 
PP responia amb un "cal donar su-
port a tota l'escola". Gelada tam-
bé parlava del manteniment de les 
pensions, per la qual cosa "cal aju-
dar les pimes per generar feina".

Per la seva banda, Galán reconei-
xia l'Estat del benestar com el moll 
de l'os d'un estat democràtic de 
dret, però considerava que algunes 
qüestions "no es poden respon-
dre des del municipalisme per-
què l'Estat és massa centralista".

Els drets civils
En el segon bloc, el secretari ge-
neral de CCOO Vallès Oriental-Ma-
resme, Gonzalo Plata, preguntava 
als ponents sobre regressió dels 
drets civils i sobre el nou model 
de sindicalisme davant la irrupció 
de la Intersindical-CSC, sindicat 
de classe i independentista.

Galán, de Granollers en Comú i 
afiliat a CCOO, considerava que "el 
sindicalisme de classe és el que 

val la pena", una idea que "no es 
pot perdre". Cs considerava que 
"un sindicat amb ideologies po-
lítiques contamina la seva tas-
ca", mentre que el PP defensava el 
model sindical alemany i criticava 
les darreres vagues generals a Ca-
talunya, "que no són normal".

Pel que fa a la regressió demo-
cràtica, Navarro, de la CUP, recor-
dava que l'Estat "ve d'on ve" i que 
"des del 96 ha aplicat 10.000 
indults a gent com banquers i 
colpistes del 23-F". A més, defen-
sava els sindicats independentis-
tes perquè "nosaltres patim una 
repressió a nivell salarial per-
què no es té en compte que viu-
re a Catalunya és més car que a 
molts altres llocs de l'Estat".

ERC insistia en el moment de 
repressió, de vulneració de drets 
bàsics, "de banalització del fei-
xisme" i "atac a la dissidència". 
I assegurava que la lluita dels tre-
balladors és també la lluita contra 
la repressió democràtica. En can-
vi, el PSC assegurava que l'Estat 
espanyol "és una democràcia 

POLÍTICA  CCOO VA CONVIDAR REPRESENTANTS DE LES PRINCIPALS FORMACIONS MUNICIPALS A PARLAR DE POLÍTIQUES SOCIALS, ECONÒMIQUES I DRETS CIVILS

m.e.

madura, equiparable a altres 
democràcies occidentals", tot 
i que reclamava la derogació de 
la llei mordassa. L'espoli fiscal 
tornava a ser protagonista en la 
intervenció de Noguera, que con-
siderava el finançament just ga-
rantia dels drets laborals.

Convivència
En el tercer bloc, CCOO proposava 
parlar de migració i feminisme dins 
l'àmbit de convivència ciutadana. 
El candidat popular demanava 
"un control exhaustiu de les aju-
des" a les persones immigrants, a 
les quals "se les pot ajudar, però 
sense oblidar-nos de les d'aquí", 
deia. ERC reclamava un pla antiru-
mors per trencar els discursos xe-
nòfobs i posava en valor la riquesa 
de la diversitat. En Comú propo-
sava que, en cas de vulneració 
d'un dret fonamental d'un ciutadà, 
l'Ajuntament "s'hauria de perso-
nar com acusació particular" i 
assegurava que el programa de Vox 
és anticonstitucional i caldria "aca-
bar cremant-lo a la Porxada".

Economia
En aquest àmbit arribava la propo-
sa més agosarada de la vetllada de 
la mà de Meseguer, que es compro-
metia a crear 1.000 llocs de treball 
a la ciutat si governava, i destaca-
va "la importància del Circuit i 
la Roca Village" per a l'economia 
local. Una afirmació que Navarro 
posava en dubte, i apuntava a la 
precarització de molts dels llocs de 
treball d'aquest model comercial. 
Després de recuperar els llocs de 
treball a la ciutat previs a la crisi, 
el socialista Terrades reconeixia 
que "l'assignatura pendent és la 
qualitat dels llocs" i proposava 
reorientar el model productiu cap 
a un més sostenible. Gelada propo-
sava reduir impostos a les pimes, i 
Maynou apostava per l'economia 
social i cooperativa. i M.eras

llers". La líder d'ERC aposta per 
reforçar els serveis públics i "te-
nir més incidència en els que 
són competència d'altres ad-
ministracions". A més, creu que 
cal repensar-los i, "potser, remu-
nicipalitzar-los", un model per 
al qual també advocava Navarro. 
ERC i CUP també coincidien en 
l'aposta per la tarifació social de 
les ordenances fiscals, "que han 
de servir per generar justícia 
social", apuntava la republicana.

En canvi, Meseguer centrava 
el debat en les pensions i la crea-
ció de llocs de treball "per evitar 
la fallida del sistema", davant 
"l'obligació de mantenir el po-
der adquisitiu dels pensionistes 
per una vellesa digna". 

Per a la CUP, garantir els serveis 
públics passa per incrementar els 
impostos a qui més té i, sobretot, 
per perseguir el frau fiscal. Navar-
ro recordava "la importància de 
vincular la defensa dels drets 
socials i els nacionals. Els 10.000 
milions d'espoli fiscal dificulten 
molt el manteniment dels ser-

Granollers Pedala va organitzar 
diumenge una Pedalada Electoral 
per veure in situ la xarxa pedala-
ble que proposa al govern muni-
cipal sorgit dels comicis del 26-M. 
A l'acte, al qual van assistir alguns 
dels candidats de les llistes electo-
rals locals –del PSC, PDeCAT ERC 
i CUP–, l'entitat va fer públic un 
manifest per a una ciutat pedala-
ble, al qual es pot mostrar suport 
a través de la plataforma change.
org. L'entitat proposa als partits 
que compareixen a les eleccions 

que incloguin en el seu programa 
les propostes per millorar la mo-
bilitat en bicicleta per la ciutat. 
Concretament, Granollers Pedala 
vol l'adequació dels carrers per  a 
la circulació segura de bicicletes, 
el desplegament d'una xarxa pe-
dalable que connecti tots els bar-
ris i principals equipaments de 
la ciutat –que "ha d'implicar la 
reducció de l'espai destinat al 
vehicle privat, i ha de suposar 
l'eliminació de franges d'apar-
cament i carrils de circulació de 

les principals vies de la ciutat 
per fer-hi carrils segregats"–, 
restringir el trànsit motoritzat 
davant dels centres educatius, 
que la reforma de qualsevol car-
rer incorpori una solució per al 
trànsit en bicicleta, la reducció de 
la velocitat màxima permesa a la 
ciutat a 30 quilòmetres per hora, 
aparcament segurs que afavorei-
xin l'intermodalitat amb el trans-
port públic i una acció formativa 
als centres educatius per circular 
en bici de forma segura. i 

Granollers Pedala insisteix en la xarxa 
que connecti tots els barris en bici

toni torrillas

PEDALADA ELECTORAL  Recorregut per conèixer les propostes in situ
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L'acte de presen·
tació de la nova família Toyota 
Corolla va reunir prop d'un cen·
tenar de persones a les instal·la·
cions del concessionari Kai Mo·
tor Granollers, propietat de CSM 
Vallès Holding. A l'acte hi van 
assistir diferents personalitats 
del sector, entre les quals Laura 
Arenas, Sales & Aftersales Zone 

Manager, de l'Operations De·
partment de Toyota Espanya, 
empresaris de la zona, periodis·
tes i membres de l'equip intern 
de CSM Vallès Holding.

L'esdeveniment va arrencar 
amb un còctel de benvinguda per 
a tots els assistents i es va inau·
gurar de manera oficial amb un 
discurs dinàmic de presenta·
ció, de la mà del sr. Jordi Pérez, 

responsable 
de Màrqueting del grup CSM. Va 
prosseguir amb unes paraules el 
sr. Carlos Solano, soci i propie·
tari de CSM Vallès Holding, qui 
va agrair als assistents la seva 
presència. A més, va aprofitar 
l'ocasió per donar les gràcies als 
membres del seu equip en rela·
ció amb el premi atorgat recent·
ment al concessionari de Grano·
llers per part de Toyota Espanya, 
l'Excellence Award 2018. Aquest 

x.s.

Toyota Kai Motor presenta 
la nova família híbrida Corolla 

x.s.

Dijous 4 d'abril, el Grup CSM va reunir amants i experts del sector de 
l'automoció en un acte de presentació de l'última gamma de vehicles híbrids 
Toyota, que aterren amb una excel·lent acollida en el mercat espanyol

reconeixement situa Kai Mo·
tor com el millor concessionari 
Toyota a escala estatal per la seva 
contínua persecució de l'excel·
lència en tots els aspectes relaci·
onats amb els seus serveis.

El sr. Pere Saló, cap de vendes 
de Kai Motor Granollers, va con·
cloure l'acte de presentació amb 
una explicació detallada dels 
tres nous models híbrids Toyota 
Corolla. A més, va mostrar, amb 
una presentació projectada, les 
diferents característiques i els 
avantatges de la conducció híbri·
da, tot fent especial atenció en la 
major sostenibilitat ambiental.

Finalment, la vetllada va ser 
amenitzada amb música en di·
recte a càrrec d'un violinista i 
discjòquei, i un servei de càtering 
per als convidats, que va fer que 
els assistents gaudissin d'una nit 
en què els vehicles del futur im·
mediat van ser els protagonistes 
absoluts. 

El grup CSM va organitzar dos 
esdeveniments més per presen·
tar la nova gamma híbrida Toyo·
ta Corola. Aquestes esdeveni·
ments van tenir lloc els dies 11 i 12 
d'abril, també a les 20 h als con·
cessionaris del Grup CSM de Ma·
taró i Terrassa, respectivament.  

D'ESQUERRA A DRETA  Pere Saló, cap de vendes de Toyota Kai Motor, 
i Carlos Solano, propietari del Grup CSM
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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El cap de setmana passat, uns brètols –per dir-ho suaument– van malmetre 
la llosa commemorativa del bombardeig de les Franqueses durant la Guerra 
Civil, un element en record no només de les tres víctimes mortals d’aquell 
atac aeri, sinó de totes les persones que van perdre la vida en aquell conflicte  
i a la postguerra. Es fa estrany que un monument amb un missatge tan 
transversal a favor de la pau i en homenatge als caiguts en temps de guerra 
pugui molestar algú. Sens dubte, l’actual ambient polític –barrejat amb una 
manca ja no de coneixements històrics, sinó d’empatia i, fins i tot, d’educació 
i falta d’enteniment– fa que aquest tipus d’agressions d’ideologia ultra vagin 
proliferant arreu del país i l’Estat. Tristament, l’omnipresència de la ultradreta  
en alguns canals mediàtics i la normalització de discursos clarament 
inconstitucionals estan contribuint a la banalització del feixisme –com  
també de la xenofòbia i el masclisme–. En canvi, administracions, partits 
democràtics i mitjans són poc contundents a l’hora d’aïllar aquests discursos. 
Just la setmana en què moria la supervivent dels camps nazis Neus Català, 
referent de la lluita antifeixista, molts haurien de repassar el seu testimoni.

QUAN ES BANALITZA EL FEIXISME
Editorial

iem que la nostra és una socie-
tat democràtica, però encara es 
mantenen desequilibris i dis-
criminacions substancials. Una 

d’elles és la discriminació de gènere-sexe. 
Sí, sí, encara és així! Vivim en una societat 
en canvi permanent, però el pensament he-
gemònic és encara patriarcal, en tinguem 
o no consciència. Una societat que aspiri a 
cotes altes de democràcia ha vetllar per la 
igualtat, per l’equitat i pel respecte a la di-
ferènci. Pensar el món del futur requereix 
trencar amb aquest esquema i aconseguir 
una escola inclusiva suposa vetllar, de ma-
nera molt fina, per les qüestions de gène-
re-sexe. Aquesta és la raó per la qual l’equip 
de Rella-Granollers hem plantejat la forma-
ció, que s’ofereix en el marc del Projecte 
de Voluntariat Educatiu, d’aquest curs al 
voltant de qüestions de coeducació, donant 
continuïtat al que es va fer el curs passat. 

El curs passat vam intentar reflexionar 
sobre els rols que tenim homes i dones, i 
ens vam qüestionar si aquests rols ens per-
meten educar en la igualtat, si tenim capa-
citat i voluntat de trencar estereotips, pors i 
prejudicis. Aquest curs, hem intentat sortir 
de l’esquema de gènere binari, home-dona 
i hem mirat d’incorporar en el vocabulari 
habitual altres expressions, com transgène-
re i hem pensant que cal anar emprant, de 
manera més quotidiana, paraules com in-
tersexual, perquè no és cert que en el món 
hi hagi, només, mascles i femelles.  

Teníem el desig d’exposar que ens preo-
cupa que la nostra sigui una societat pro-
ducte d’una mentalitat tancada, que ens fa 
viure en calaixos tancats per classificacions 
que no s’adeqüen a la realitat. Classifiquem 
i tanquem perquè és més fàcil encasellar 
les persones en dues capses que moure’s 
en l’obertura o en l’ambigüitat. No prete-
nem altra cosa que facilitar la reflexió, sa-
bent que acceptar la diferència sovint no 
ens és gens fàcil. Tota identitat és múltiple i 
hi ha racons en els quals ni la pròpia perso-
na sabria com classificar-se, però els altres 
ho fem i això vol dir que li limitem la lliber-
tat d’escollir qui i què vol ser. 

La identitat de gènere es construeix vivint 
en societat. S’aprèn a ser home o dona vivint 
en societat. Els valors que tenim vinculats a 
la igualtat de sexe-gènere s’han construït 
en una societat jerarquitzada, patriarcal i 
capitalista, no en una societat d’iguals. No-
més si en som conscients podrem canviar 

Desfent la teranyina del gènere
aquests valors. El pensament preestablert 
és hegemònic i està filtrat en tot allò que es 
fa, a casa, al carrer o  a l’escola: jocs, contes, 
audiovisuals, etc. i transmet una manera de 
ser home i una manera de ser dona. Aques-
ta manera de pensar obliga a qui no encaixa 
en l’esquema predeterminat a ser i sentir-se 
transgressor, de forma que haurà d’apren-
dre a viure en la transgressió, saltant-se la 
norma, cosa gens fàcil per ningú i menys per 
a un infant  o un adolescent. 

Com educar i no discriminar ni coartar la 
llibertat de ser qui es desitgi ser? Ens sem-
bla que ens  hem de dotar d’eines que facin 
visibles les desigualtats, que permetin iden-
tificar comportaments sexistes i analitzar 
quins beneficis o prejudicis se n’obtenen. 
Ens cal saber com se senten les persones 
quan provoquen o quan pateixen situacions 
de discriminació i hem de disposar d’estra-
tègies que ens permetin desarticular com-
portaments sexistes. En aquesta reflexió 
ens ha acompanyat l’Anna Sellarés (agent 
d’igualtat de gènere del CIRD Granollers), 
i amb la participació de la trentena d’assis-
tents hem pensat possibles estratègies de 
desarticulació de comportaments sexistes.

Desfer la teranyina del gènere (nom co-
piat del títol d’un llibre coordinat per Isabel 
Carrillo i editat per Eumo el 2017) suposa 
prendre consciència de com es transmeten 
els rols, els valors, els prejudicis, els afectes 
i els odis i no oblidar que el sentit de l’edu-
cació és alliberar les persones de totes les 
presons possibles i la del gènere-sexe en pot 
ser una. Tot el que estigui a les nostres mans 
per desmuntar concepcions arrelades en el 
més profund de l’inconscient i el subconsci-
ent, tot el que fem per desmantellar prejudi-
cis i pors, ho farem en la direcció adequada. 
Atendre cada infant en la seva singularitat 
i acompanyar-lo a trobar maneres de po-
sar-se en relació amb els altres, també en 
qüestions de vida afectiva i sexual, són ma-
neres de permetre el creixement personal.

Les accions que fem els adults han d’en-
fortir cada identitat perquè rebutgi la sub-
jugació, el sotmetiment, la violència o el 
menyspreu i faci valer els seus desitjos, els 
somnis o les necessitats, sense subjugar, sot-
metre, violentar o menysprear ningú altre. 
La nostra tasca ha de proposar models de 
relació horitzontals i simètrics que permetin 
educar i educar-se des de la igualtat i per a la 
igualtat. És això el que l’equip de Rella-Gra-
nollers, que vetlla pel manteniment del Vo-
luntariat Educatiu impulsat pel Consell Es-
colar Municipal, hem volgut fer amb aquest 
Desfer la teranyina del gènere. Esperem que 
sigui l’inici de processos formatius de més 
durada i de major calat perquè s’hi impli-
quin molts més educadors i educadores.

D

AGNÈS
BOIXADER

Equip Rella-Granollers
Voluntariat Educatiu

otes les sales de cinema, per a 
algú que estimi de debò aquests 
locals, són dipositàries d’això tan 
màgic que és el visionat de pel·lí-

cules. Per tant totes importen, sobretot si el 
que s’hi veu contribueix a fer que les perso-
nes siguin més obertes, més tolerants, més 
imaginatives, més felices, etc. N’hi ha una, 
però, de sala de cinema, que està resultant 
molt especial: la sala Edison. I, per què és 
tan especial aquesta sala?

Doncs, de primer, perquè els avis ja ha-
vien anat a una sala amb el mateix nom 
aquí, a Granollers. Després, perquè alguns 
dels components del grup responsable ac-
tual de la sala Edison, fa molts anys ja fe-
ien mans i mànigues perquè els nens de la 
ciutat veiessin un tipus de pel·lícules amb 
valors diferents, fetes per mentalitats més 
avançades. Fet aquest, que és un valor afe-
git, per la constància i l’interès que sem-
pre han mostrat pel bon cinema.

I és que sí, a l’Edison hi veiem bon cine-
ma de tot el món, i documentals i joies del 
cinema del passat. Qui ho desitja pot veure 
Cineclub, amb el tipus de pel·lícula que no 
se sol veure a altres sales; cinema compro-
mès, que mai deixa indiferent. El Cineclub és 
els divendres a les 19 h i els diumenges a les 
18 h en versió original subtitulada. I hi ha el 
cinema d’estrena, més comercial, però gai-
rebé sempre amb una qualitat mitjana alta, 

Parlem de cine, de l’Edison
sense imatges futuristes catastròfiques ni 
abundor de personatges trets dels còmics, o 
preqüeles i seqüeles inacabables. Les estre-
nes, els dissabtes a les 18 h són doblades al 
castellà, i la mateixa pel·lícula, en versió ori-
ginal, es projecta dijous a les 20 h, divendres 
a les 21.30 h, dissabte a les 20.30 h i diu-
menge també a les 20.30 h. No cal dir que 
els programes que el cinema proporciona o 
que són pels carrers ja donen informació de 
títols i d’horaris. Potser no caldria que una 
simple espectadora els repetís aquí, però 
s’ha sentit algun comentari de si és més o 
menys difícil recordar-los. Estem segurs que 
a mesura que passen els dies, tots els cinè-
fils ens anem aprenent de memòria horaris 
i tipus de cinema de cada hora determinada. 
Dir que l’Edison Singular sol ser quinzenal o 
mensual, els dimarts a les 20 h, amb visites a 
peces molt interessants, clàssics, documen-
tals d’actualitat, etc.

Un preciós vestíbul, amb atractius ne-
ons, et rep d’entrada. La sala és excel·lent, 
acollidora, amb so i imatge perfectes i bu-
taques prou còmodes. De fet, quan ets allí, 
saps que ets al cine de veritat.

Què aconsegueix, doncs, la Sala Edison? 
Que qui no pugui o no vulgui agafar vehicle 
per anar al cinema hi pugui accedir a peu 
per la proximitat, i que aquells que estimen 
el cinema, però que troben que les entra-
des piquen molt, poden accedir-hi més so-
vint pels preus, molt més assequibles.

Servidora, que durant molt de temps a 
penes m’acostava a les sales de cinema, 
actualment hi vaig cada setmana. I que si-
gui per molts anys!

T
MONTSERRAT

MEDALLA
Professora jubilada
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me lla-
mo Susi. Madurita, 
50 años, gordita y 

CONTACTES

RELAX

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés na-
tural. Todo tipo de 
servicios. LLÁMAME 
698 233 361

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

Importante empresa fabricante de maquinaria 
industrial, situada en población cercana a 
Granollers, precisa: 
MECÁNICOS/AS INDUSTRIALES SPV
(Ref.1804-01)
Requisitos: • Formación a nivel FPII/GFGS ramas 
industriales (mecánica, electromecánica etc). • 
Disponibilidad para viajar de forma contínua al 
extranjero. Sus funciones las desarrollará en las 
empresas de nuestros clientes localizados mayo-
ritariamente en Europa y Norte de África. • Inglés 
hablado y escrito. Se valorará un segundo idioma 
extranjero. • Consolidada experiencia en repa-
raciones de maquinaria industrial (rodamientos, 
ejes, ensamblajes, alineaciones…) montajes, 
puestas en marcha, mantenimientos. • Sólidos 
conocimientos de mecánica, hidráulica y neumá-
tica. Conocimientos de electricidad. • Dominio en 
la interpretación de planos y ensamblaje de pie-
zas. • Se valorará experiencia en el uso de tornos 
y fresas. • Se valorará experiencia en soldadura 
(electrodos y TIG). Se ofrece: Proyecto estable 
y de crecimiento en empresa líder en su sector. 
Retribución competitiva a negociar de forma 
personalizada y complementos. Incorporación 
inmediata, contratación directa con al empresa. 

Empresa industrial fabricant de materials per la 
construcció, situada als voltants de Cardedeu, 
precisa: 
MECÀNIC/A MANTENIMENT  (Ref.1804-02)
Candidats/es amb formació a nivell de CF o FP Me-
cànica o similar. Imprescindible coneixements o ex-
periència en Motors, Variadors, reductors, equips hi-
dràulics i soldadura. Dependrà del Cap de producció 
i s'encarregarà del manteniment tant preventiu com 
correctiu de la maquinària de l'empresa. S'ofereix un 
contracte estable i directa amb l'empresa, en horari 
partit de 7 a 13h. i de 14h. a 18h., de dilluns a diven-
dres. La retribució orientativa serà de 23-24.000 € 
bruts anuals. 

Per empresa fabricant de maquinària industrial, 
zona del Vallès, busquem diferents llocs de treball: 
SOLDADORS/ES (Ref.1804-03a)
CALDERERS/ES (Ref.1804-03b)
TORNERS/ES CONVENCIONALS (Ref.1804-03c)
MECÀNICS MONTADORS/ES–AJUSTADORS/ES
 (Ref.1804-03d)
Candidats/es amb experiència i residents a Grano-
llers o rodalies. Per tots els llocs s’ofereix contracte 
estable i directa amb l’empresa. Interessant retribu-
ció i bon ambient de treball.

Per familia resident al Vallès Oriental, precisem:
SENYOR/A DE COMPANYIA AMB CARNET DE CONDUIR 
(Ref.1804-04)
Per facilitar la movilitat d’una persona impossibilitada de 
conduir, s’encarregarà de fer petits viatges per l’entorn, i 
també ajudar en les tasques bàsiques domèstiques. També es 
contempla la possibilitat de més funcions segons experiència. 
S’ofereix feina estable  ( S.S.) i sou negociable.

Empresa fabricant de maquinària hidràulica situada al Baix 
Vallès Oriental, precisa:
PERSONA PER DEPARTAMENT DE DISSENY GRÀFIC-WEB 
JORNADA PARCIAL (Ref.1804-05)
Funcions:  Disseny de catàlegs, tríptics, fulletons etc. i portar la 
gestió amb les impremtes.  Manteniment a nivell d’usuari dels 
continguts de la web, actualitzant producte, arxius, notícies...  
Gestió de les xarxes socials de l’empresa i estudi de les ac-
cions que hi fa la nostra competència i clients. Manteniment de 
la documentació corporativa de l’empresa aplicant la imatge 
definida com poden ser documents de cartes (word), edició de 
publicitat (llibretes, bolis, ...). Edició de Vídeo o vídeo amb ani-
macions de presentació i funcionament del nostre producte.  
Fer fotografies i retoc de les mateixes per aplicar al catàlegs, 
fulletons, ... Aplicacions a utilitzar sempre sobre PC:  Microsoft 
Office -> Word i Excel. Photoshop. Indesign. S'ofereix feina 
estable i contracte directa amb l'empresa. 

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. En calle 
Girona-Inginiers. 

Superf 60 m2, pa-
vim.Aseos. A. A. 
PRECIO. 1.200 €/
mes (Ref 868). 
EMINAD Teléfono 
de contacto: 93 870 
36 66.

Agustí i Francisco Villuendas són dos ger-
mans socis de Vipra Vallès, que fa uns quatre 
anys engegaven com a negoci d’instal·lacions 
i manteniments i que dóna servei a tot el Va-
llès Oriental, així com Barcelona i el Mares-
me. Tot i que Vipra Vallès és una empresa 
encara jove, els dos socis tenen una llarga ex-
periència en l’ofici. El Francisco fa una vinte-
na d’anys que s’hi dedica i l’Agustí, més de 15. 

Entre els serveis que ofereix l’empresa hi 
ha tota mena d’instal·lacions i manteniments 

d’electricitat, aigua, gas, calefacció, climatit-
zació i fibra òptica, així com plaques solars i 
fotovoltaiques i els punts de recàrrega de ve-
hicles elèctrics. De fet, tenen una formació es-
pecífica que aquest darrer àmbit. “Fem tota 
la instal·lació tant a comunitats com a do-
micilis”, detallen. L’Agustí, gerent de Vipra, 
indica que es fa “un assessorament molt 
personalitzat als clients, amb un tracte 
molt proper”. De fet, davant de cada deman-
da fan un estudi de les necessitats del client.

Vipra, instal·lacions i manteniments
La firma dels germans Villuendas ofereix serveis personalitzats

VIPRA VALLÈS
c. del Sol, 16. Montornès  

Tel.  606 017 060 - 678 080 665 / vipravalles@gmail.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

El Sociosanitari i Residència L’Ametlla del Va-
llès, gestionat per la Fundació Vallparadís, ha 
iniciat una prova pilot –en col·laboració amb 
l’empresa Serviproque– per incorporar l’ozó 
al servei de bugaderia i a la neteja de superfí-
cies. La mesura pretén contribuir a un centre 
més saludable i lliure de productes químics. 

L’ús de l’EcoFrog és especialment recoma-
nable per a les persones més vulnerables 
com gent gran, infants o malalts amb el sis-
tema immune alterat. En aquest sentit, el 

Sociosanitari i Residència L’Ametlla del Vallès 
acull prop d’un centenar de persones que es 
podran beneficiar d’aquesta millora.

El sistema produeix una descàrrega elèc-
trica que transforma l’oxigen en ozó, un des-
infectant natural, ecològic i eficient. És un 
mecanisme que permet netejar tot tipus de 
superfícies sense fer ús de detergents, llei-
xius ni productes químics –sovint amb efec-
tes nocius sobre la salut– i minimitzar-ne el 
seu ús en el cas del rentat de roba.

Fundació Vallparadís amb la innovació 
Incorpora l’ozó a la bugaderia i la neteja de superfícies

SOCIOSANITARI I RESIDÈNCIA L’AMETLLA DEL VALLÈS 
ctra. de Llerona, s/n. L’Ametlla del Vallès

Tel.  93 843 27 86 / www.funcadiovallparadis.cat
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ECONOMIA
Fira d'artesans, el 27 d'abrilXerrada sobre com reduir la factura de la llum
L'associació comercial Del Rec al Roc
prepara per al dissabte 27 d'abril, de 10 
a 21 h, una nova edició de la Fira Fet a Mà. 
Fira d'artesans, amb demostracions 
i tallers, als carrers Sant Roc i Santa Anna.

La Intercol·legial Tècnica del Vallès organitza una jornada per informar
els ciutadans i resoldre dubtes sobre com s'estructura i com es pot reduir 
la factura de la llum. La sessió anirà a càrrec d'Oriol Xalabarder, gerent
de l'empresa Electra Caldense, i tindrà lloc a la seu de la delegació del 
Vallès Oriental (c. Josep Piñol, 8, de Granollers) el  dijous 2 de maig (19 h).

L'Ajuntament de Barcelona atura-
rà l'aportació econòmica del 2019 
al Circuit de Barcelona-Catalunya, 
al terme municipal de Granollers 
i Montmeló, arran de la notícia 
publicada dijous de la setmana 
passada pel diari El Mundo, en què 
s'indicava que una auditoria sobre 
la gestió de l'equipament el 2017 
ha identificat més de mig milió 
d'euros en complements retribu-
tius considerats "irregulars", uns 
pagaments "fora de tot conveni" 
i abonats tot i les pèrdues que acu-
mula el Circuit.

El primer tinent d'alcalde de 
Barcelona,   Gerardo Pisarello, va 
anunciar-ho per mitjà d'una piu-
lada a Twitter, en què assegurava 
que "davant d'un possible frau", 
"ni un euro públic més fins que 
no s'aclareixin els fets". Pisare-
llo recordava també que el govern 
d'Ada Colau va anunciar el 2015 
que "calia prioritzar la inversió 
pública a Barcelona i que retirà-
vem progressivament els ajuts 
al Circuit de Montmeló". 

Segons El Mundo, l'auditoria 
revela irregularitats que van des 
del pagament de complements 
retributius fora de norma fins a 
la "manca de control en l'adju-
dicació de contractes menors o 
l'aprovació de dietes que estan 

arxiu

CIRCUIT  L'equipament assegura que els complements es paguen des de 1991

FINANÇAMENT  SEGONS EL DIARI 'EL MUNDO', UNA AUDITORIA DEL 2017 VA DETECTAR "COMPLEMENTS RETRIBUTIUS IRREGULARS" 

prohibides per llei", i també ha 
identificat problemes en la gestió 
per la venda i el control d'entrades 
per als grans premis de motociclis-
me –MotoGP– i Fórmula 1.

També es considera irregular el 
mètode de contractació dut a ter-
me per la direcció del Circuit amb 
diverses empreses. En total, durant 
l'any investigat es van adjudicar 
set contractes que van sumar més 
d'un milió d'euros, i, segons l'infor-
me, la mesa de contractació "no ha 
estat vàlidament constituïda en 
cap dels expedients revisats".

Arran d'aquestes acusacions, els 
responsables de l'equipament han 

defensat la seva gestió "legítima i 
transparent". Segons asseguren 
des del Circuit, l'article del diari El 
Mundo es basa en un informe pro-
visional del 2017 que insta l'entitat 
a revisar, quantificar i justificar un 
seguit de conceptes, un document 
"en fase d’al·legacions que for-
maran part d’un informe final".

Aspectes corregits
Segons apunten des del Circuit, "la 
majoria dels aspectes referits 
en aquest informe i les seves 
mesures correctores ja han es-
tat revisats i corregits durant 
l’exercici 2018, així com durant 

L'Ajuntament de Barcelona atura
l'aportació al Circuit per un possible frau

el 2019 es continuen revisant 
els que queden pendents". Sobre 
si es considera irregular el mètode 
de contractació dut a terme per la 
direcció del Circuit amb diverses 
empreses, l'equipament aclareix 
que "segons un informe de l’as-
sessoria jurídica del Departa-
ment de Presidència del 2012, 
Circuits de Catalunya SL no era 
poder adjudicador i, per tant, 
no estava subjecte a les pres-
cripcions que la normativa de 
contractació imposava als po-
ders adjudicadors". L’any 2018, 
amb l’aprovació de la nova llei de 
contractes del sector públic, el De-
partament d’Empresa va emetre 
un informe jurídic que "qualifica 
el Circuit per operar, a partir 
del 2019, amb els procediments 
que exigeix la Llei de Contractes 
del Sector Públic".

Finalment, pel que fa a les acu-
sacions de complements retri-
butius considerats irregulars, el 
Circuit assegura que es tracta de 
"complements ad personam" 
que percep gairebé tota la planti-
lla "per adequar el salari base 
de cada grup professional al 
conveni col·lectiu d’aplicació", 
uns complements, afegeixen, que 
es paguen des de la creació del 
Circuit el 1991. i

L'equipament assegura haver corregit bona part dels aspectes detectats en l'informe Amb l’objectiu de garantir el com-
pliment dels límits horaris a la fei-
na i donar un marc de seguretat a 
treballadors, empresa, Seguretat 
Social i Inspecció de Treball, totes 
les empreses estaran obligades a 
registrar l’hora d’inici i finalitza-
ció de la jornada de treball de tot 
el personal laboral a partir del 12 
de maig. Si bé la normativa no es-
tableix la forma del registre, sí que 
estableix que haurà de ser pactat 
entre la direcció de les empreses i 
els representants dels treballadors 
sempre que hi hagi aquesta figura 
als centres de treball. Les empreses 
hauran de conservar els registres 
durant quatre anys, informar els 
treballadors de com seran tracta-
des les dades i mantenir el registre 
horari disponible tant per als tre-
balladors com per al comitè d’em-
presa i Inspecció de Treball. Les 
empreses que no disposin d’aquest 
registre podran ser sancionades 
amb imports que varien segons el 
nombre de treballadors o el volum 
de negoci, però que “poden oscil-
lar entre els 626 i els 6.250 eu-
ros”, diu Manuel Fernández, soci 
del despatx d’advocats i economis-
tes Advisoria. Segons la Diputació 
de Barcelona, el Vallès Oriental té 
12.393 empreses –8.899 de serveis 
(72%), 2.150 indústries (17%), 
1.256 de construcció (10%) i 88 
explotacions agrícoles (1%)–. 

LABORAL

Registres horaris 
obligatoris a les
empreses a partir
del 12 de maig
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GRANOLLERS. La música d'Acústi-
quem i de Pops, entre d'altres, van 
donar el tret de sortida, divendres, 
a una nova edició de l'Open Night, 
una jornada de dinamització co-
mercial organitzada per Gran 
Centre Granollers en col·labora-
ció amb entitats, l'Ajuntament i 
altres associacions comercials de 
la ciutat. En aquesta ocasió, la fes-
ta va ampliar horaris respecte a 
edicions anteriors –de les 18 h a 
la mitjanit–, cosa que "va espon-
jar molt més l'afluència de visi-
tants i va evitar les aglomera-
cions d'anys anteriors", explica 
Laura Sabatés, presidenta de Gran 
Centre. "Això va permetre que 
la gent fes un itinerari per tot el 
centre i pogués gaudir de molts 
més espectacles i exhibicions, 
ja que hi havia animació contí-
nua en molts espais diferents", 
afegeix Sabatés. 

La presidenta de Gran Centre 
també destaca que l'ampliació 
d'horaris va permetre distingir 
diferents torns de visitants al 
llarg de la tarda, de manera que "a 
primera hora el públic era més 
familiar que no pas a la nit". La 
rotació de torns també es va notar 
especialment en els restaurants 
que van participar-hi, molts dels 
quals van oferir plats i descomp-
tes especials per a l'ocasió. D'altra 
banda, tot i que aquest any es per-
metia obrir fins a mitjanit, molts 

una experiència nova, el resul-
tat ha estat bo, el tipus d'activi-
tats va ser molt encertat, va ha-
ver-hi molta animació i a nivell 
comercial també va notar-se un 
repunt respecte a un dissabte 
normal", assegura. 

En aquest sentit, apunta, "tot 
i que encara falta valorar-ho 
amb tothom qui hi ha partici-
pat, l'èxit de l'Open ens anima 
a tornar-ho a programar l'any 
que ve", diu.  x.l.

comerços van tancar abans, sobre 
les 23 h, sobretot per una qüestió 
de "logística del propi negoci, ja 
que no tothom pot garantir la 
rotació de personal".       

Pel que fa a l'Open Kids, la mati-
nal de dissabte adreçada al públic 
familiar –novetat d'aquest any–, 
la valoració també ha estat "molt 
positiva". "Com que era la pri-
mera edició costava de preveu-
re'n el resultat, no sabíem com 
sortiria", diu Sabatés. "Tot i ser 

j.ganduxé

COMERÇ  LA MATINAL DE DISSABTE VA TENIR MOLT BONA ACOLLIDA ENTRE EL PÚBLIC FAMILIAR

OPEN NIGHT  Les exhibicions d'entitats i la música, protagonistes del vespre
j.ganduxé

OPEN KIDS  Els Xics van muntar un rocòdrom a la plaça de l'Església

GRANOLLERS. El Gremi d'Hosta-
leria del Vallès Oriental va lliurar 
dimecres els premis de la 6a edició 
del Gastrotapes, l'esdeveniment 
gastronòmic celebrat del 8 al 31 
de març amb la participació de 22 
establiments de restauració de la 
ciutat. Els premiats d'aquesta edi-
ció van ser, en la categoria de tapa 
més elaborada, per als restaurants 
Layón (1r), DO (2n) i Il Cenacolo 
(3r), que rebran una placa com-
memorativa per al local. Layón 
va servir al jurat una burguer de 
bacallà skrei, llagostí i melmelada 
de pebrot escalivat; DO oferia una 
gyoza farcida de calamar i shiitake 
amb dashi de llamàntol i llagostí; i 
Il Cenacolo una patata loca.

En la categoria de tapa més po-
pular, els premiats van ser Les Ar-
cades (1r), DO (2n) i Layón (3r). En 

aquest cas Les Arcades va servir 
una miniburguer de wagyu amb 
ceba caramel·litzada i formatge.

Pel que fa al públic participant 
que va emetre el vot a través del 
passaport de la ruta, les guanya-
dores van ser Celeste Jaén (1a), 
Lourdes Bassa (2a) i Alexandra 
Navarro (3a), que rebran, respec-
tivament, un sopar gastronòmic 
a la cerveseria Moritz, un val de 
compra per als establiments as-
sociats a Gran Centre i i un mas-
tertast a la cerveseria Moritz de 
Barcelona.

Finalment, el premi a la foto 
més divertida publicada a Insta-
gram amb el hashtag #gastrota-
pes2019 i #moritz7, va ser per a la 
usuària Coral84, qui també rebrà 
un mastertast a la cerveseria Mo-
ritz de Barcelona. i

GASTRONOMIA  ENGUANY VAN PARTICIPAR-HI 22 ESTABLIMENTS
gremi hostaleria

TAPES  Els restaurants Layón i Les Arcades es van endur els primers premis

El Gremi d'Hostaleria lliura 
els premis del Gastrotapes

L'ampliació d'horaris
fins a mitjanit esponja 
l'afluència de visitants
i evita aglomeracions

La vitalitat de l'Open omple 
de nou els carrers del centre

Formació sobre economia social
Els Ateneus Cooperatius del Vallès Oriental i el Vallès Occidental han or-
ganitzat un itinerari formatiu sobre el paper de l'administració local en el 
desenvolupament de l'economia social i solidària (ESS). Es tracta d'una for-
mació gratuïta de 20 hores –quatre matins de maig– adreçada a personal 
de l'administració pública local sobfre bones pràctiques d'ESS al territori. 
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Plata per Dídac Garcia al Campionat d'Espanya
El porter infantil de waterpolo del Club Natació Granollers es va 
proclamar subcampió amb la selecció catalana al Campionat d'Espanya 
Infantil per Federacions Territorials que va tenir lloc a Elx de l'11  
al 14 d'abril. Catalunya va guanyar la semifinal contra Andalusia  
(8-5), però no va poder superar la selecció de Madrid a la final (8-6).

El CNG obrirà Dilluns de Pasqua
El Club Natació Granollers obrirà les seves 
instal·lacions el proper 22 d'abril, Dilluns de 
Pasqua. El club amplia el calendari d'obertura 
fins a 10 dels 15 festius establerts en el 
calendari oficial de festes per aquest any.

ESPORTS

LES FRANQUESES. El ciclista holan-
dès Stephan Bakker, de l'equip 
Smart Dry –guanyador una setma-
na abans del Critèrium d'Empuri-
abrava– es va imposar diumenge 
a la Gran Clàssica de Primavera 
de les Franqueses, una prova que 
va comptar amb equips i ciclis-
tes estrangers d'alt nivell. També 
va comptar amb la presència del 
líder de la Copa d'Espanya Elit-
Sub-23, Gerard Armillas.

La cursa es va decidir al final
En uns últims metres molt emo-
cionants i molt disputats, Bakker 
va superar, amb una marca de 
3h48''56'', el colombià Juan Este-
ban Guerrero –de l'equip Caja Ru-
ral–, que va ser el vencedor en la 
categoria Sub-23; i l'italià Matteo 
Draperi –del Ciclyste Azurren–. 
Guerrero va aconseguir la meda-
lla de plata i Draperi, la de bronze.

D'altra banda, el líder de la Copa 
d'Espanya Elit, Gerard Armillas  
–Team Compak– va ser el primer 
classificat durant bona part de la 
prova i, fins i tot, va rodar pràcti-
cament en solitari la primera de 
les quatre voltes al circuit. Abans 
de la darrera volta, però, va ser 
superat per un grup de 14 ciclis-

La prova va constar d'un recorregut de 152 quilòmetres repartits 
en quatre voltes de 38, i va comptar amb ciclistes d'alt nivell

xavier solanas

LA PROVA  Va comptar amb la participació de ciclistes d'alt nivell 

CICLISME  EL CORREDOR ES VA IMPOSAR A LA PROVA FRANQUESINA AMB UN TEMPS DE 3h48'56''

L'holandès Stephan Bakker 
guanya la Clàssica de Primavera

tes i va acabar en 14a posició. I el 
ciclista local Martí Márquez, de 
l'equip Lizarte, va acabar vuitè 
classificat, tot i que només el van 
separar 16 segons del podi. 

En la classificació Sub23-i Sub21, 
van seguir Juan Esteban Guerrero 
Juan Belandria –de l'equip Mutua 
Levante i Álex Ruiz –del Valverde–.

Ciclyste Azurren, millor equip
En categoria d'equips, l'italià Ci-
clyste Azurren va ser el guanya-
dor, seguit dels equips Mutua Le-

vante i del Lizarte.
La Clàssica, organitzada per la 

Unió Ciclista de les Franqueses, va 
ser una prova caracteritzada per 
la seva duresa i va constar d’un 
recorregut de 152 quilòmetres, 
repartits en quatre voltes de 38 
km, amb sortida a la rambla de 
Corró d'Avall a les 9 h.  

Els ciclistes van seguir per Lle-
rona, Corró d’Amunt, Samalús, Cà-
noves, Sant Antoni de Vilamajor i 
Cardedeu per finalitzar novament 
a la carretera de Ribes. 

TENNIS  ES FARÀ DURANT LA TARDA DE DIJOUS A LA PORXADA

GRANOLLERS. Aquest dijous a la 
tarda, des de les 16.30 fins a les 
20.30 h, la plaça de la Porxada 
s'omplirà novament de petites 
pistes de tennis on petits i grans 
podran gaudir d'aquest esport.
Enguany, arriba la tercera edició 
de l'Open Tennis, organitzat per 
l'associació Gran Centre i el club 
Nou Tennis Belulla. 

L'esdeveniment es tracta d'una 
jornada lúdica al carrer on es du-
ran a terme una sèrie de master-
class adreçades a qualsevol per-
sona que vulgui aprendre a jugar 
a tennis –tant nens com pares– o 
vulgui conèixer aquest esport. Les 

classes les faran els entrenadors i 
alguns jugadors del club Nou Ten-
nis Belulla. "L'objectiu d'aquesta 
jornada lúdica és donar a conèi-
xer el tennis a la nostra ciutat i 
fomentar aquest esport", asse-
gura el director esportiu del Belu-
lla, Marc Roca. Respecte a la par-
ticipació, Roca afirma: "L'edició 
de l'any passat va comptar amb 
uns 200 participants, esperem 
repetir aquestes xifres". 

Finalment, Roca destaca que, 
durant l'Open, "es farà un sor-
teig amb regals i es donaran in-
vitacions per practicar tennis al 
club Belulla".  nil artiaga

Arriba la tercera edició de
l'Open Tennis Gran Centre

L'AE Carles 
Vallbona, més a 
prop de l'ascens

Pol Díaz, vencedor 
del segon Torneig 
La Mútua E-sports

GRANOLLERS. L'AE Carles Vallbona  
va superar el Voleibol Sant Quirze 
per 3 sets a 0 en el partit corres-
ponent a la jornada número 10 de 
la Fase d'Ascens a Primera Divisió 
sènior femenina. Amb aquest re-
sultat, les noies de Gustavo Cunda 
se situen quartes a la classificació,  
–a falta de quatre partits per aca-
bar la fase– empatades a 18 punts 
amb el tercer i el cinquè –pugen 
els quatre primers classificats–. 

Dissabte, es va celebrar el segon 
Torneig La Mútua E-sports, una 
competició online del videojoc 
FIFA 19 adreçada, en exclusiva, a 
tots els joves majors de 16 anys de 
les comarques del Vallès Oriental, 
Occidental, Osona i el Maresme. 
Pol Díaz, de Sabadell, va ser el 
guanyador d'aquesta segona edi-
ció. La primera es va celebrar al 
novembre, amb triomf per a Juan 
José Vacas. 

VOLEIBOLE-SPORTS
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LES FRANQUESES. El CF Les Fran-
queses i el CF Parets van empatar 
a 1 dissabte, a casa, en el derbi 
vallesà de la Segona Catalana, en 
el partit corresponent a la 29a 
jornada. Va ser un partit força 
intens, amb algunes picabaralles 
pròpies d'un derbi, i una expulsió 
per banda. A més, als paretans els 
van anul·lar un gol per un fora de 
joc que consideren inexistent; i 
un jugador important per l'equip, 
Alexis García, es va lesionar greu-
ment i es perdrà tot el que queda 
de temporada.

El Parets va dur la iniciativa del 
joc a la primera meitat, va crear 
més ocasions i no va deixar sortir 
al conjunt local per buscar la por-
teria contrària. El conjunt paretà 
va estrenar l'electrònic del muni-
cipal de Corró d'Avall amb el 0-1 
al minut 13, obra de Carles Ferres.

Segona meitat molt disputada
A la segona part el partit va ser 
més equilibrat pel que fa al do-
mini del joc, però va augmentar 
en intensitat i hi va haver dues 
expulsions, una per cada equip. 
El primer jugador expulsat va ser 
David Esteban, del Parets CF, al 
minut 64. Tot seguit, el conjunt 
franquesí va fer l'empat a 1, al 66, 

resultat amb el qual s'arribaria al 
final del partit. Per part del CF Les 
Franqueses, Carlos Julián va ser el 
futbolista expulsat per una doble 
targeta groga, posteriorment.

Al final del partit, el tècnic Jordi 
Jornet destacava que "en aquests 
partits sempre hi ha intensitat 
perquè es tracta de dos equips 
rivals. Crec que l'empat és just, 
perquè no hi ha hagut gaires 
ocasions". I, pel que fa als objec-
tius de l'equip, va afirmar que el 
més important era salvar la cate-
goria –fet que ja han aconseguit–. 
"La nostra categoria és aquesta, 

xavier solanas

Segona Catalana  VA SER UN DUEL INTENS, AMB EXPULSIONS I UNA LESIÓ IMPORTANT

Les Franqueses salva un punt 
en el derbi contra el Parets

INTENSITAT DE DERBI Va ser un duel disputat, especialment al segon temps

CF LES FRANQUESES   1
CF PARETS   1

Segona Catalana. Les dues tem-
porades anteriors vam quedar 
tercers, però l'objectiu no era 
pujar. Continuarem intentant 
sumar punts i a veure fins on 
arribem", concloïa Jornet. 

L’empat contra el Parets deixa 
els franquesins amb 46 punts. Ara 
la competició s’atura i la jornada 
30 no es jugarà fins al dissabte 27 
d’abril, quan el CF Les Franqueses 
rebrà el Vic.  nil artiaga

GRANOLLERS. L'Esport Club Gra-
nollers cada vegada ho té més 
difícil per assolir les places de 
promoció d'ascens, ja que enca-
dena dues jornades consecutives 
sense aconseguir la victòria i la 
quarta plaça ja queda a 10 punts 
–ara mateix els de José Solivelles 
en tenen 56–. 

Diumenge van perdre al camp 
del filial del Reus (3-1) en el partit 
corresponent a la 37a jornada de 
Tercera Divisió. Els granollerins 
es van veure sorpresos per un 
Reus que va obrir el marcador 
al minut 2 de partit, amb un gol 
d'Adrià Arjona. I, posteriorment, 
al minut 16, Rubén Enri encarri-
lava el partit amb el 2-0, en una 
primera part on els de José Solive-
lles no van fer cap xut a porteria. 
Al segon temps el mateix Enri fir-
mava el seu doblet particular amb 
el tercer gol dels reusencs. I set 
minuts més tard, al 62, Xavi Civil 
maquillava novament el marca-
dor amb el 3-1, però no hi hauria 
temps per més.

A la pròxima jornada l'Esport 
Club li toca descansar i no serà 
fins al 28 d'abril quan visitarà el 
camp del Terrassa, novè classifi-
cat amb 55 punts.  nil artiaga

FUTBOL | Tercera Divisió

L'Esport Club
s'allunya 
dels play-off
en caure a Reus

El Llerona baixa 
fins a la 3a plaça 
LES FRANQUESES. El CE Llerona 
és tercer classificat del grup 9 de 
Tercera Catalana, empatat a 62 
punts amb el CF La Torreta, que és 
segon. Els lleronins van empatar a 
1 a l'última jornada –la 29a– con-
tra el Santa Maria de Montcada, 
amb gol del jove de 19 anys Sofian 
Louah –fitxat al mes de desembre 
procedent del Gandia–. A la re-
presa de la competició, després 
de Setmana Santa, el CE Llerona 
s'enfrontarà al Bellavista Milan en 
el derbi de les Franqueses de Ter-
cera Catalana, dissabte 27 a les 
16.30 h.  nil artiaga

Tercera Catalana

El Bellavista Milan
perd a Centelles
LES FRANQUESES. Els tres gols del 
Bellavista Milan al camp del Cen-
telles van ser insuficients per su-
mar cap punt. Els franquesins es 
van avançar ben d'hora, al minut 
6, però els locals van remuntar 
ràpidament. Aquesta és la segona 
derrota consecutiva del Bellavis-
ta, que cau fins a la 11a posició del 
grup 9 de Tercera Catalana. 

L'Atlètic pateix una 
dura derrota (6-0)
GRANOLLERS. L'Atlètic Vallès tam-
bé suma dues jornades seguides 
perdent: contra el Centelles i l'últi-
ma amb contundència al camp del 
Vilamajor (6-0). Els granollerins 
ocupen la 12a plaça de la taula del 
grup 9. Després de Setmana Santa 
rebran el Vilanova del Vallès. 

WATERPOLO  ARA JUGARÀ UN PLAY-OFF CONTRA EL SISÈ

GRANOLLERS. L'equip sènior feme-
ní de waterpolo del Club Natació 
Granollers, entrenat per Ana Co-
pado, va finalitzar en cinquena 
posició la fase regular de Primera 
Catalana, en un grup d'un total de 
sis equips. Ara, haurà de disputar 
uns play-offs de dos partits per 
definir la classificació del grup, tot 
i que encara no se saben les dates.
Les granollerines s'enfrontaran al 
sisè classificat, el Sant Feliu, per 
saber si queden cinquenes o sise-
nes definitivament.

En l'últim partit de la fase regu-
lar les d'Ana Copado van empatar 
a 9 a la piscina del Club Natació 
Sabadell B. I, a l'anterior, van der-
rotar el mateix rival a casa (10-9).

"Aquests últims partits hem 
donat una molt bona imatge de 
joc, i això que hem tingut una 
fase bastant complicada per 

El Waterpolo femení del CNG
acaba cinquè la fase regular

BÀSQUET  L'EQUIP VA SUPERAR EL SANTA EULÀLIA PER 47 A 37

Segon triomf seguit del CB Granollers 
L'equip sènior femení del CB Granollers encadena dues victòries
consecutives. Després de guanyar amb contundència a la pista de l'AE 
Minguella (29-70), les blanc-i-blaves van derrotar al pavelló municipal del 
carrer Girona l'Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, en el partit amb menys 
punts de la 26a jornada: 47-37. Les granollerines van començar guanyant el 
primer parcial amb superioritat (18-5). El Santa Eulàlia va retallar distàncies
al segon període, però les locals van tornar a posar les coses a lloc. Després 
de Setmana Santa, el CB Granollers femení visitarà el Nou Esplugues.

xavier solanas

culpa d'algunes lesions", expli-
ca Copado. "Com que no tenim 
opcions de pujar de categoria, 
ja estem pensant en treballar 
alguns aspectes del joc de cara a 
la temporada que ve", conclou. 

Últim partit a casa

L'equip masculí de waterpolo del CNG, 
ja matemàticament salvat, se situa setè 
a la classificació de la Primera Divisió 
després de derrotar per la mínima el 
Waterpolo La Latina en l'últim matx 
com a local (12-11). Després de l'atu-
rada de la competició amb motiu de la 
Setmana Santa, els de Quattrochio vi-
sitaran la piscina de l'Askartza (quart).

EL WATERPOLO
MASCULÍ ÉS SETÈ

Pol Espargaró, vuitè 
a les Amèriques
GRANOLLERS. El pilot granollerí  de 
Moto GP Pol Espargaró va fina-
litzar en vuitena posició el Gran 
Premi de les Amèriques, de mane-
ra que va sumar vuit punts i es va 
col·locar novè a la general. El seu 
germà Aleix Espargaró és tretzè. 

Caiguda de l'Aleix
L'Aleix va haver d'abandonar en 
el GP de les Amèriques per culpa 
d'una caiguda durant la segona 
volta de la cursa. El de Granollers 
va patir la caiguda quan pilotava 
en 14a posició i acabava d'avançar 
el mallorquí Jorge Lorenzo. 

MOTOR | Moto GP
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Divisió d'Honor Femenina  VA EMPATAR AMB L’ALCOBENDAS

GRANOLLERS. El KH-7 BM Gra-
nollers va empatar dissabte a la 
pista de l’Helvetia BM Alcobendas 
(29-29). Amb aquest resultat, les 
noies de Robert Cuesta se situen a 
només tres punts –actualment en 
tenen 26–, a falta de quatre jorna-
des per a la finalització de la lliga 
Guerreras Iberdrola. 

Les granollerines van fer una 
molt bona primera meitat contra 
l’Alcobendas i van marxar al des-
cans amb un avantatge favorable 
de cinc gols al marcador: 12-17. 
A l’inici de la segona meitat, van 
seguir amb la bona ratxa i van ar-
ribar a establir una diferència mà-
xima de vuit gols al minut 35 de 
partit: 12-20, una diferència que 
es repetiria amb un 15-23 al mi-
nut 40 de l'enfrontament.

No obstant això, les madrile-
nyes retallarien distàncies, gràci-
es, en part, a la falta d’encert de 
les vallesanes, que només van fer 
cinc gols a l’últim quart d’hora de 
joc. I, al final, les locals aconsegui-

rien empatar: 29-29.
El pròxim partit de les grano-

llerines serà el corresponent als 
quarts de final de la Copa de la 
Reina, contra l’Aula Alimentos de 
Valladolid, el divendres 26 d’abril 
(16 h) a Barakaldo, el País Basc. 

A la lliga no tornaran a la càrre-
ga fins al 4 de maig, a les 16.30 h al 
Palau, contra el Rincón Fertilidad 
Málaga.  nil artiaga

El KH-7 s'apropa fins a tres 
punts de places europees

Fraikin BM Granollers

El Fraikin BM Granollers visitarà dis-
sabte (17 h) la pista del Liberbank 
Cuenca –equip amb el qual van caure 
a les semifinals de la Copa del Rei–, en 
el partit corresponent a la 25a jornada 
de la lliga Asobal. Els d'Antonio Rama 
són cinquens amb 32 punts, els ma-
teixos que Ademar León i BM Logroño.

EL MASCULÍ VISITA
EL LIBERBANK CUENCA

LES FRANQUESES. L'equip sènior 
femení de l'AEH Les Franqueses 
ha finalitzat la temporada a la Lli-
ga Catalana perdent la categoria, i 
la temporada que ve jugarà a Pri-
mera Catalana. Les franquesines 
van certificar el descens amb una 
derrota a la penúltima jornada a 
casa contra el Cooperativa de Sant 
Boi (30-36). I a l'últim partit, dis-
putat diumenge, van perdre con-
tra el Canovelles a fora (32-24). 
El tècnic de l'equip sènior feme-
ní, Joel Montava, explica que a la 
primera volta de la lliga no es va 
aconseguir sumar cap punt i es 
van perdre tots els partits, i que 
aquest és el motiu principal del 
descens: "Si no fas cap punt a la 
primera volta és molt complicat 
salvar-te", afirma.

A la segona volta, però, les fran-
quesines van estar un parell de 
mesos gairebé guanyant tots els 
partits: "Fins i tot vam aconse-
guir un triomf contra el líder 
i contra el segon", assegurava 
Montava. Tot i això, algunes der-
rotes per la mínima les van acabar 
de condemnar.  nil artiaga

HANDBOL | Lliga Catalana

L'Handbol
Les Franqueses 
femení perd
la categoria

ENTITATS  EL CLUB HA REBUT UNA APORTACIÓ DE 2.000 EUROS

LES FRANQUESES. El Club Nata-
ció Les Franqueses ha rebut una 
aportació econòmica en el marc 
del conveni de col·laboració de 
l'Ajuntament amb el projecte 
formatiu i esportiu de l'entitat 
esportiva. Són 2.000 euros del 
programa que Sorea, empresa 
subminitradora de l'aigua potable 
al municipi, realitza per promoci-

onar activitats d'interès general 
als municipis on dóna servei.

El Club Natació Les Franqueses 
va néixer a finals del 2017 i està 
especialitzat en la modalitat de 
natació sincronitzada. Un dels ob-
jectius que té l'entitat és que les 
Franqueses disposi d'unes instal-
lacions per a la pràctica d'aquesta 
modalitat de la natació. 

Acord entre l'Ajuntament, 
Sorea i el CN Les Franqueses

NATACIÓ  HAN ESTAT CONVOCADES AMB LA SELECCIÓ ESTATAL 
club nataciÓ granollers

GRANOLLERS. Quatre nedadores 
i una entrenadora del Club Nata-
ció Granollers han estat convoca-
des amb l'equip espanyol absolut 
per participar a la FINA World 
Series Russian Open, que tindrà 
lloc a Kazan (Rússia) del 19 al 21 
d'abril. Les nedadores de la moda-
litat de natació artística que han 
viatjat són Mireia Hernández, que 
competirà en solo, duet i equip; i 
Judith Calvo, Martina Coronado i 
Clàudia Julià, que participaran en 

Quatre nedadores del CNG
viatgen a Rússia amb l'absoluta

la modalitat d'equip. Per la seva 
banda, l'entrenadora del Club Mu-
riel Escalé també s'ha desplaçat a 
Rússia com a membre de l'equip 
tècnic. Per aquesta competició, 
la Reial Federació Espanyola de 
Natació (RFEN) ha confeccionat 
un equip integrat per nedadores 
júnior, que competirà a nivell ab-
solut, i entre les quals 4 de les 12 
nedadores són del CNG, comptant 
així amb la màxima representació 
en aquesta convocatòria. 

LES NEDADORES D'ARTÍSTICA  Participaran a la FINA World Series

GRANOLLERS. El nedador júnior 
del Club Natació Granollers Lluís 
Escrits va aconseguir dues meda-
lles de bronze al Campionat d'Es-
panya Open Absolut i Júnior, dis-

putat entre els dies 6 i 10 d'abril 
a Sabadell. Escrits va ser tercer a 
les proves de 1.500 i 800 lliures, 
en un torneig on el CNG va estar 
representat per sis nedadors. 

Lluís Escrits, doble bronze a l'estatal
L'AEG organitza un 
nou Curs d'Alpinisme
L'Agrupació Excursionista de Gra-
nollers (AEG) organitza per a dis-
sabte un nou curs d'alpinisme. Per 
fer aquest curs és necessari tenir 
un nivell mínim i inscriure's a 
l'agrupació, al carrer Corró, 10. 

EXCURSIONISME

El pròxim partit de lliga serà el 4 de maig
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Roses solidàries 
Com cada any, Oncovallès vendrà roses 
solidàries en una parada al carrer An-
selm Clavé, tant diumenge com dilluns.

D'altra banda, l’organització de vo-
luntariat Amics de la Gent Gran vendrà 
les roses contra l'oblit per combatre la 
soledat de les persones grans.

arxiu

La programació de Sant Jordi a Granollers Per l’abril lletres 
mil està desenvolupant més d'una trentena d’activitats, 
que tindran el seu moment culminant dimarts amb la fira 
del llibre i la rosa que s’instal·larà, ja dilluns, a la Porxada i 
a la carretera –carrer Anselm Clavé–, gràcies als associats 
del gremi de llibreters, floristes i entitats. El consistori ha 
autoritzat la venda de roses al carrer a quatre paradistes a 
la Porxada, quatre més a la plaça Maluquer i Salvador, i al-
tres al número 63 de l'avinguda Sant Esteve, el carrer Lluís 
Companys, les places Lluís Perpinyà i Serrat i Bonastre, 
el número 93 del carrer Francesc Macià, l'inici del carrer 
Corró, el carrer Girona i el carrer Foment. 

Les associacions veïnals dels barris Lledoner i de l'Hos-
tal també impulsen parades de Sant Jordi, tant a la plaça 
Jaume I com davant del centre cívic Nord.

Pel que fa a les Franqueses, el centre neuràlgic del Sant 
Jordi serà la plaça de l'Espolsada, que any rere any ha anat 
incrementant l'ambient el 23 d'abril, en especial des que 
s'hi va instal·lar la llibreria de Fe Fernàndez que du el 

mateix nom que la plaça. Les parades s'hi instal·laran de 
les 9.30 h a les 20 h. A primera hora hi haurà una sessió 
dels alumnes de 1r de l'Escola Camins amb l'il·lustrador 
Valentí Gubianes, seguida (a les 10 h) d'un taller de roses 
de plastilina per a nens a càrrec de la residència Palau. 
Al migida el protagonisme tornarà a l'alumnat dels ins-
tituts amb la tertúlia Esmorzar de paraules. A la tarda hi 
haurà diversos tallers, a les 17.45 h es lliuraran els premis 
del 28è concurs literari –amb 512 obres presentades–. La 
llibreria L'Espolsada farà una trobada d'il·lustradors (17 
h) amb Jaume Copons, Liliana Fortuny, Albert Asensio, 
Mercè Galí i Noemí Villamuza.

Els dies previs també es faran actes a Marata i Corró 
d'Amunt. Diumenge la plaça de Marata acollirà parades de 
llibres i una audició de sardanes amb la Cobla Premià (12 
h). A Corró d'Amunt també s'hi ballaran sardanes dilluns 
(12 h) amb els Sardanistes Franquesins, i l'AV Sant Mamet 
farà entrega de roses i xolatada (17 h) [més informació a 
les pàgines següents]. 

Llibres, roses i activitats
La Porxada i l'Espolsada, punts neuràlgics de la diada

Poesia i contes
Dimarts, l'Ateneu de Granollers ha orga-
nitzat, a les 17 h al carrer Corró –concre-
tament, a la placeta de davant la Sala Ta-
rafa– la 21a lectura popular de poemes 
amb motiu de Sant Jordi. També Agevo 
organitza una vetllada poètica, a les 18.30 
h al Museu de Granollers. D'altra banda, 
la companyia granollerina Milnotes serà 
l'encarregada de portar la llegenda de 
Sant Jordi en format musical a la plaça de 
l'Espolsada de les Franqueses, a les 11 h.

Castells i sardanes
La cultura popular prendrà protagonisme. 
A la plaça de la Corona de Granollers, a 
les 19.30 h, els Xics oferiran una actuació 
castellera. Una estona abans (18.30 h), a 
la plaça de la Porxada l'Agrupació Sar-
danista hi organitzarà una ballada amb la 
Cobla Ciutat de Girona. A les Franqueses, 
aquesta dansa també hi serà present amb 
l'exhibició dels alumnes de les escoles 
bressol municipals (17 h), a l'Espolsada, i 
amb una ballada a Corró d'Amunt dilluns.
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CRÒNICA 
DIBUIXADA
AMICS 
DELS GEGANTS
I CAPGROSSOS 
Eduardo Abarca

INFANTIL
SI TINGUÉS LA 
MÀGIA D'UN MAG 
Eulàlia Canal i 
Robert Garcia

El conte comença 
quan el Tim troba un 
manual de màgia entre 
els llibres del seu avi

NARRATIVA
EL SECRETO DE  
LAS PALOMAS
Lara Belmonte

La nena protagonista 
és castigada a
passar l'estiu al 
poble de la seva 
àvia, ple de secrets

NOVEL·LA
EL FACTOR 
SÀNDRIC
Arian Botey

Una història plena 
de sentiments, 
sensualitat i 
suspens ambientada 
al Camerun

Primer d'una col·lecció dels 
personatges i colles de la festa major 
de Granollers

Flors grogues 
Òmnium també instal·larà parada a la 
carretera, on hi vendrà llibres d'autors 
guardonats als seus certàmens; Tres 
dies a presó del seu president, Jordi 
Cuixart, i roses grogues –en suport als 
presos polítics–.
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Els autors de proximitat
Més d'una cinquantena d'autors 
locals i comarcals es trobaran di-
lluns de Pasqua a la plaça de la 
Porxada, en l'habitual trobada 
a l'entorn de Sant Jordi –que en 
coincidència amb Setmana Santa, 
enguany s'ha desplaçat de diu-
menge a dilluns–.  La meitat de les 
novetats editorials del darrer any 
del Vallès Oriental [que es poden 
consultar en aquestes pàgines espe-
cials de Sant Jordi] surten de plo-
mes de granollerins i franquesins.

Dilluns, doncs, la Porxada es con-
vertirà en l’espai central de la festa 
amb la trobada d’autors i autores i 
el pregó de Sant Jordi, a càrrec de 
Carme Arenas. La majoria dels es-
criptors i escriptores que han pu-
blicat llibre els darrers 12 mesos 
han confirmat ja la seva assistència 
a la trobada que es farà d’11 a 13 h.

A les Franqueses, els autors 
també tenen el seu espai per pre-
sentar els darrers treballs. En-

guany, a les 17 h, a la plaça de l'Es-
polsada hi haurà Quintín Valiente 
amb ¿Qué te parece si nos desnuda-
mos y lo discutimos?, Martí Boada 
amb Masos del Montseny, Francis-
co Fernández Peláez amb Cerca de 
las estrellas, Leila Milà i May Dior 
amb La eternidad, i Joan Sala Vila 
amb dues obres: El mar fa l’ullet a 
la finestra i El món necessita una 
política humana i l’AE Ramassà 
que presentarà el seu tercer conte 
solidari, Per un somriure.

Dissabte, 'un dia de conte'
L'any passat Gran Centre i l'Edi-
torial Alpina estrenaven l'activi-
tat Un dia de conte amb molt èxit 
de convocatòria. Així, enguany, la 
plaça Maluquer i Salvador la tor-
narà a acollir dissabte (de 10.30 a 
13.30 h i de 17 a 20 h), on els més 
menuts podran escoltar contes i 
preparar-se per a gaudir del Sant 
Jordi 2019.  

El dilluns de Pasqua
més literari
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NARRATIVA CÒMICA
OVELLES I MERDA
Oriol Font i Bassa

Un roadbook 
rural amb tocs de 
surrealisme i de 
ciència ficció, 
i molt d’humor

NOVEL·LA
HEM ARRIBAT  
TARD A CLASSE
Ariadna Herrero
Un viatge en el 
temps per descobrir 
els autors de la 
literatura medieval 
catalana

CONTE 
INFANTIL
BON DIA!
Joana
Galard

El conserge d'una escola explica 
les seves tasques i la importància 
i el valor de saludar

NOVEL·LA
UN HOMBRE 
CON GARRA
Lluís Gausachs
És la història de 
José Sánchez Ayala 
i la seva trajectòria 
i triomfs en el món 
dels negocis

RELIGIÓ
EL RAMO 
DE PATILAS
Pedro Gelabert

L'Antonio 
busca la Bíblia 
del seu avi, 
perduda
en un bosc
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ASSAIG
ESCULTORS DE 
LA FESTA
Manel Güell

Sobre la construcció 
d'imatgeria festiva, 
destaca la tasca 
del taller Sarandaca 
de Granollers

ASSAIG
HILO PROFUNDO DE
MI PENSAMIENTO
Joan Antoni Prados

Llibre d'aforismes 
amb pensaments 
fruit de les 
experiències 
vitals de l'autor

CIÈNCIA FICCIÓ
LA CIUDAD
SIN AMO
Martí Herrero

Una novel·la 
amb fenòmens 
sobrenaturals però 
basada en la política 
i la crisi social

IL·LUSTRACIÓ
HI HA ALGÚ?
Enric Lax

El llibre 
tracta de la 
solitud i del 
preocupant 
canvi climàtic

NARRATIVA
L'HIVERN 
A CORFÚ
Jordi Masó

El microcosmos 
d'un creuer pel 
Mediterrani 
descrit en 
clau d'humor

RELATS CURTS
NIT DE NUVIS
I ALTRES RELATS
Montserrat Medalla

Nou relats de 
gèneres diversos 
que busquen 
sorprendre, i amb 
històries feministes

NOVEL·LA NEGRA
SANGRE JOVEN
Gemma Minguillón

Uns estudiants 
s'aficionen a un 
joc macabre. Un 
jove inspector 
haurà de resoldre 
el cas

CONTE 
IL·LUSTRAT
LA NIT DELS 
MALSONS
Aida Mir

L'alumna de l'institut Marta Estrada 
és l'autora d'aquest conte
per a infants

RELAT 
POESÍA Y PATADAS
Miguel Ángel Ortiz

Aquest volum 
vol commemorar 
els 100 anys de 
relació entre el 
futbol i la literatura

ajuntament

L'escriptora, traductora i editora Carme Arenas serà la pregonera de Sant Jordi 
d'enguany, dilluns (13 h) a la Porxada. Nascuda a Granollers el 1954, Arenas també 
és llicenciada en Història de l’Art i en Filologia Catalana per la UB, catedràtica de 
Literatura Catalana, crítica literària, traductora i editora. Ha tingut cura d'exposi-
cions literàries i ha publicat estudis sobre els moviments d’avantguarda, com Les 
avantguardes a Europa i a Catalunya (1989) i Carles Sindreu i Pons o el compromís 
amb l’avantguarda, desè Premi de periodisme Amador Garrell i Alsina, atorgat per 
Òmnium (2002). Ha tingut cura de l’edició de La klaxon i el camí, de Sindreu (2009), 
de l’Obra completa de Joan Salvat-Papasseit (Cercle de Lectors, 2006) i de la po-
esia completa de Joana Raspall Batec de paraules (El cep i la nansa, 2013). Dirigeix 
les col·leccions Educació 62 al Grup 62 i Austral Educación a Planeta. Ha traduït 
autors com Maquiavel, Boccaccio, Italo Calvino i i Umberto Eco, entre d’altres. Ha 
comissariat els centenaris de Joana Raspall (2013) i d’Amador Garrell i Soto (2017).

Carme Arenas serà la pregonera

ELS 10 DARRERS PREGONERS

2018. Jordi Masó
2017. Ivette Nadal
2016. Esteve Plantada
2015. Anna Ballbona
2014. Albert Forns
2013. Núria Albó
2012. Jordi Julià
2011. Miquel Desclot
2010. Eulàlia Canal
2009. Najat El Hachmi
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Una de les activitats festives de Sant Jordi pensada per al públic familiar que 
més pot fer engrescar els nens i nenes és el concert de Reggae per xics (18.45 
h) de The Penguins, una formació nascuda el 2006 i que ha publicat el tercer 
disc. La banda es va formar arran d'un concert per a nens organitzat per les 
festes de Santa Cecília, que va ser un èxit i que va fer que decidissin conti-
nuar el projecte. Així va néixer aquesta proposta musical i pedagògica que ha 
triomfat arreu del país amb centenars de concerts i unes 12.000 còpies del 
primer disc venudes –i que combinen amb el seu projecte de rock steady–. El 
2015 van rebre el premi ARC al millor espectacle per al públic familiar.

El document del mes de l'Arxiu Municipal de Granollers (AMGr) és un 
cartell de la programació de Sant Jordi de 1977, una imatge que s'ha 
recuperat amb motiu de la diada del llibre i la rosa.

Enguany, 42 anys més tard, el disseny és ben diferent i ha estat obra 
de la dissenyadora granollerina Núria Vila. 

Cartells separats per 42 anys
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NOVEL·LA
ROSES DE SANG
A LA PENOMBRA
Núria Ribalta

La història de 
tres generacions 
arrelades al Raval 
barceloní i l'efecte 
de la crisi el 2011

BIOGRAFIA
ENRIC SIÓ. EL 
DIBUIXANT QUE VA 
TRENCAR MOTLLES
Jordi Riera Pujal

Recorregut per la 
biografia i carrera
de l'autor de còmics
Enric Sió (1942-1998)

HISTÒRIA
DEL SOMNI REPUBLICÀ A LA
FOSCOR DE LA DICTADURA
Helena Saavedra

La història del darrer 
alcalde de la república a 
les Franqueses, Francesc 
Montserrat, i les condicions 
de vida del 1936 al 1938

FOTOGRÀFIC
GRANOLLERS 
DESAPAREGUT
Francesc Sánchez Mata

Viatge urbà a través del 
temps i la fotografia per 
descobrir paratges 
actualment desapareguts 
de la ciutat

Reggae per xics a l'Espolsada

INFANTIL
¡TRIS, TRAS!
Clara Sáez i 
Julia Abalde
Llibre d'activitats, 
contes i jocs ideat 
per desperatar la 
imaginació dels 
més petits

POESIA
UNA SONRISA 
MARAVILLOSA
Rosa Serra Sala
Poemari dedicat 
a l'Elena que 
va néixer amb 
síndrome de 
Down

HISTÒRIA
EL CRONISTA 
DE CHINA
Diego Sola

Descriu quan Felip 
II va encarregar 
a uns missioners 
que es trobessin 
amb l’emperador

Sorteig al barri del Congost
Dimarts (12 h) els Comerciants Con-
gost faran el sorteig de 3 sopars per 
a dues persones a la Fonda Europa 
que han organitzat entre els clients 
dels establiments amb motiu de 
Sant Jordi. Serà a la Farmàcia Fransi.

Taller a Can Mònic
L'AV de Can Mònic ha organitzat 
per diumenge, a les 10.30 h, un 
taller de manualitats de Sant Jor-
di per als infants del barri, que 
podran crear dracs i roses. Serà al 
local de carrer Puig i Perucho.

197
7 201

9

arxiu
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CULTURA
Hora del conteFesta de la Primavera al parc del Mirador
Dijous 25 d'abril, a les 17.30 h, la Biblioteca 
Municipal de les Franqueses acollirà una  
Hora del conte a càrrec de la rondallaire 
Virgínia Coquillat, que explicarà el  
conte Tenen por els monstres?

El divendres 26 d'abril a la tarda el parc del Mirador de Bellavista  
serà l'escenari de la 5a Festa de la Primavera, una iniciativa de la Taula 
d'Entitats de Bellavista amb espectacles, jocs i tallers per a totes les 
edats, en el marc d'una gran carpa de circ a l'aire lliure. Per arrodonir 
la jornada hi haurà un berenar popular. 

LES FRANQUESES. Les caramelles 
són unes cançons populars que fins 
a inicis del segle XX es cantaven a la 
majoria de municipis de les comar-
ques barcelonines i gironines amb 
motiu de la Pasqua. A molts pobles 
aquesta tradició va anar desapa-
reixent, però a les Franqueses, tant 
Corró d'Amunt com Marata, l'han 
mantinguda viva. 

A Corró d’Amunt, impulsat per 
l’Associació de Veïns Sant Mamet, 
dilluns de Pasqua al migdia se sor-
tirà a cantar caramelles per les ma-
sies del poble que, com és tradició, 
ofereixen als cantaires vi bo i gale-
tes. A Marata també s'hi cantaran 
caramelles diumenge, després de la 
missa (11 h), i aniran a càrrec de ve-
ïns del poble acompanyats d'alguns 
instruments. Una altra de les tradi-
cions de Pasqua en vies d'extinció 
que s'ha conservat a pocs llocs és la 
rifa dels ous, que diumenge (18 h) 
se celebrarà a Llerona, acompanya-
da d'una ballada de sardanes amb 
la colla de Sardanistes Franquesins, 
i dilluns a la tarda Corró d'Amunt. 

Les processons
Les litúrgies de la Setmana Santa 
començaran a totes les parròquies 
avui, dijous. Serà amb la missa ves-
pertina i l'ofici del Lavatori de peus 

Llerona celebrarà l'habitual rifa dels ous, recuperada a Corró fa menys d'una dècada

a Santa Eulàlia de Corró d'Avall (19 
h) i a Santa Maria de Llerona (20.30 
h); la missa de la Cena del Senyor a 
Santa Coloma de Marata (20 h) i la 
resta de parròquies i l'Hora Santa a 
Sant Francesc d'Assís de Bellavista 
(22 h). Divendres, serà el dia de la 

processor del Viacrucis a la majo-
ria de parròquies, tret de la de Ma-
rata. Al matí serà a Bellavista (11 
h) i a la tarda n'hi haurà a Llerona 
(17 h), Corró d'Amunt (20 h) i Cor-
ró d'Avall (20 h), on una processó 
sortirà de l'església per enfilar el 

passatge de la Rectoria, el carrer 
de la Serra, la carretera de Ribes i 
l'avinguda de Santa Eulàlia per tor-
nar a la plaça de l'Església. 

D'altra banda, dissabte (10 h) ce 
celebrarà la romeria a la Mare de 
Déu de Fàtima de Llerona.  M.e.

TRADICIÓ  LES CINC PARRÒQUIES FRANQUESINES CELEBREN LES MISSES ESPECIALS DE SETMANA SANTA I RITUALS COM EL VIACRUCIS DE DIVENDRES SANT

Corró d'Amunt i Marata mantenen les 
cantades de caramelles per Pasqua

PALMES I PALMONS 
AGITATS A L'AIRE 
PER SER BENEÏTS

El tret de sortida de la Setmana Santa es feia diumenge amb la tradicional bene-
dicció de palmons, palmes i branques de llorer i olivera. A l'església de Santa Eu-
làlia de Mèrida de Corró d'Avall es va fer abans de la missa de Diumenge de Rams 
i va comptar amb centenars de feligresos a les portes del temple. També a Santa 
Maria de Llerona es van beneir les palmes a la sortida de la missa.

toni torrillas

El Viacrucis s'ha 
consolidat a la 
parròquia de Sant 
Esteve divendres
GRANOLLERS. La parròquia de Sant 
Esteve consolida la tradició del 
Viacrucis de Setmana Santa, re-
cuperada el 2016, després de l'ar-
ribada de mossèn Monfort. Així, 
aquesta processó és un dels actes 
més destacats del calendari litúr-
gic de la Setmana Santa. Se celebra 
divendres a la nit (21 h) a la plaça 
de l'Església, i escenifica diversos 
passos que recorden aquest mo-
ment de la vida de Jesús.

Fa quatre anys les parròquies 
granollerines –Sant Esteve, Fàti-
ma i Sant Julià de Palou– recupe-
raven també la tradició del Sermó 
de les Set Paraules, que dóna l'ini-
ci als actes de divendres Sant, així 
com les Laudes.

El calendari litúrgic, però, co-
mençarà avui, dijous (20 h), amb 
la Missa de la Cena del Senyor, 
que comptarà amb la participació 
de la Coral Albada. En acabar l'eu-
caristia se celebrarà l'Hora Santa. 
Adoració al Santíssim Sagrament, 
també amb actuació coral. Diven-
dres a la tarda (16.30 h) tindrà 
lloc la Celebració de la Passió i 
Mort del Senyor. A més, dissabte 
(22 h) se celebrarà la Vetlla Pas-
qual, que anirà acompanyada d'un 
aperitiu.

Sant Esteve també ha recuperat 
els darrers anys les caramelles, 
que canta la coral Sol Ixent diu-
menge després de missa. 
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GRANOLLERS. Els habituals de les 
Barraques de l'Ascensió tindran 
enguany un buit en la progra-
mació d'aquesta fira i festes de 
la ciutat. Les entitats impulsores 
d'aquest model alternatiu de fes-
ta han decidit fer una aturada i 
deixar d'organitzar les Barraques 
aquest 2019 "per poder pensar 
amb calma quin format de festa 
volem i com volem que es ges-
tioni de cara als anys vinents", 
indiquen en un comunicat. 

Les Barraques de l'Ascensió van 
néixer el 2014 de la mà d'Arran, 
Blancs, Blaus, CUP Granollers, Di-
ables de Granollers, L'Esquerda, 

sena edició de les Barraques de 
l'Ascensió que l'any pasat mante-
nia Blancs i Blaus, Diables, Xics i 
Jovent Ignorat a l'organització, 
i rebia col·laboracions de nom-
brosos col·lectius i establiments  
–CCOO, Spartans, Granollers Pe-
dala, Òmnium, Pingra, Anònims, 
el bar de La Troca, Frankfurt92, 
HatMan's, Tramuntana, El Patufet, 
Puput, Ca L'Espinasa i Fradera–, 
alguns dels quals ja havien estat 
presents en edicions anteriors.

De fet, les activitats de les Bar-
raques es van anar ampliant any 
rere any amb mostres, no només 
culturals, sinó de pràctica espor-

Jovent Ignorat i Xics, "fent con-
fluir altres maneres d'entendre 
l'oci, la cultura popular, l'ús de 
l'espai públic i l'autogestió". Els 
organitzadors demanaven més 
protagonisme per als col·lectius 
populars davant d'una fira que 
consideraven "exclusivament un 
aparador comercial".

Des de la primera edició, ce-
lebrada al parc del Congost, les 
Barraques es van obrir a altres 
entitats d'acord amb la voluntat 
d'agrupar tants col·lectius com 
fos possible a l'entorn d'aquesta 
iniciativa.

Enguany s'hauria celebrat la si-

arxiu

ENTITATS  LES ASSOCIACIONS IMPULSORES D'AQUEST MODEL ALTERNATIU DE FESTA ANUNCIEN QUE NO ORGANITZARAN LA QUE HAURIA ESTAT LA SISENA EDICIÓ

Les Barraques de l'Ascensió 
desapareixen per repensar-se

FESTA POPULAR  Durant cinc anys s'han celebrat les Barraques populars

tiva –l'any passat s'estrenava una 
cursa solidària–, vermut, sortides 
populars i tallers entre d'altres.

Enguany, però, "després de les 
Barraques de l'any passat –amb 

una participació de públic modes-
ta–, les diferents entitats que les 
hem organitzat durant aquests 
anys hem decidit no realitzar 
les Barraques 2019".  M.e.
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GRANOLLERS. Fa prop d'una dèca-
da, en el 37è Cicle de Jazz al Ca-
sino, s'estrenava el documental 
JazzVacc, que homenatja el músic 
i esportista granollerí Vicens Vac-
ca Roca, també impulsor del cicle 
jazzístic. Ara, la pel·lícula, dirigida 
per Jordi Vacca –fill del protago-
nista– i Oriol Font i Bassa, es po-
drà veure per primera vegada a 
televisió. El programa A prop del 
Doc de VOTV l'emetrà divendres 
(20 h i 24 h), dissabte (18 h) i di-
lluns (17.30 h).

JazzVacc –editat en DVD– expli-
ca la vida musical i esportiva de 
Vicenç Vacca (Granollers, 1924-
2008), a través d'entrevistes a 
músics, esportistes, amics i fami-
liars, que descobreixen un per-
sonatge polifacètic que, des de la 
modèstia, va destacar en molts 
àmbits. Músic autodidacta, atleta, 
guitarrista, jugador d'handbol i 
mestre de músics, va ser el primer 
músic "i, potser l'únic, en tocar 
jazz amb un flabiol", expliquen 

El 1940 ja va debutar als escena-
ris amb un trio de jazz i ballables 
i, poc després, va decidir provar 
el flabiol en el món jazzístic, per 
la qual cosa va rebre els elogis de 
la crítica a revistes especialitza-
des. Impulsor del Jazz Granollerí, 
els anys 60 va formar part del 
grup Conjunt Pleyel i va liderar 
el quartet del Club del Ritmo de 
Granollers (al Casino), i als 70 va 
conèixer el moviment jazzístic de 
Terrassa i sovint actuava a la Jazz 
Cava amb el grup Modern Jazz 
Quintet.

Víctima d’un càncer de cordes 
vocals, Vacca va sobreviure gaire-
bé 30 anys a l’operació, però ja no 
va poder tocar el flabiol ni fer scat, 
i es va retirar de l’esfera pública 
del jazz a finals de l’any 1979.

En l'àmbit esportiu, Vacca tam-
bé va ser un referent del Club At-
lètic Granollers, amb el qual va 
guanyar un campionat de Cata-
lunya (1942) i va ser medalla de 
bronze a l'estatal (1943).  M.e.

els autors. Al documental, músics 
com Josep M. Farràs, Adrià Font, 
Pere Ferré –que van compartir 
durant anys formació amb Vacca–, 
Jordi Pegenaute, Jordi Torrens i 
Xavier Fort coincideixen en consi-
derar Vacca "un referent del jazz 
d'aquest país" i un intèrpret "in-
tuïtiu i amb molt de swing".

Vacca, nascut en una família 
que comercialitzava ràdios i gra-
moles, i influït pel seu germà, va 
començar a escoltar Duke Ellin-
gton, Cab Calloway, Fats Waller i 
Louis Armstrong des de ben jove. 

Dues artistes residents a l’espai 
d’Arts de Roca Umbert, Pilar Ro-
sado i Sylvie Bussières, participen 
a trobada internacional Herbart, 
un projecte de col·laboració en-
tre científics i artistes procedents 
de diferents universitats i escoles 
d’educació superior que tindrà 
lloc entre l’abril del 2019 i l’abril 
de 2020. Els artistes i els investi-
gadors en botànica participants 
es reuneixen per compartir pro-
cessos, identificar territoris de 
col·laboració interdisciplinària i 
trobar confluències entre la crea-
ció artística, la genètica i l’evolu-
ció de les plantes, partint de l’her-
bari com a arxiu compartit.

Rosado i Bussières formen part 
del col·lectiu Recolectoras, inte-
grat per una quinzena d’artistes 
de diversos àmbits que participa 
a l'Herbart. Pilar Rosado Rodri-
go (1965) és doctora en Belles 
Arts, màster en Creació Artística 
i llicenciada en Ciències Biològi-
ques per la UB. Imparteix classes 

d'Aplicacions Gràfiques i de Pro-
cessos de creació artística a la UB 
i de programació i art interactiu a 
la UOC.  Sylvie Bussières (1964) és 
llicenciada en Arts Visuals, diplo-
mada en Història de l'Art a la Uni-
versitat Laval del Quebec. Ha par-
ticipat en nombrosos programes 
d'artista en residència i exposici-
ons al Canadà, Estats Units, Mèxic, 
Alemanya, Suècia i França. El seu 
treball es va iniciar amb interven-
cions en la naturalesa per evolu-
cionar cap a recerques escultòri-
ques amb materials reciclats.

El projecte s’estructura en 
dues fases. La primera és la tro-
bada internacional amb sessions 
plenàries, visites i anàlisi de les 
principals col·leccions botàni-
ques conservades a Barcelona; 
i la segona fase, que inclou una 
exposició artística i una publica-
ció del procés creatiu. A més, Joan 
Fontcuberta, assessor artístic de 
la fàbrica, hi pronunciava la con-
ferència Art i wunderkammer. 

Dues artistes residents 
a Roca Umbert, triades 
a la trobada Herbart

o.f.

CINEMA  EL GRANOLLERÍ VA SER EL PRIMER INSTRUMENTISTA EN TOCAR JAZZ AMB UN FLABIOL ART  PROJECTE INTERNACIONAL ENTRE CIENTÍFICS I CREADORS

El documental sobre el músic 
Vicens Vacca s'estrena a VOTV

DVD  L'edició del documental



dj, 18 abril 201946

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 18 al diumenge 21 d'abril

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 11º 20º 12º 23º 11º 22º 10º

MÚSICA  ELS PIONERS DEL POP-ROCK CATALÀ TORNARAN A GRANOLLERS DESPRÉS DE 32 ANYS

Duble Buble i tres dècades

Fa més de tres dècades els oso-
nencs Duble Buble omplien la 
plaça de la Porxada en un dels con-
certs més recordats de la banda. 
Era el 31 de maig de 1987, amb 
motiu de les festes de l'Ascensió. 
L'èxit d'aquell directe ha fet que, 
32 anys més tard, la formació hagi 
inclòs Granollers en la seva gira de 
retrobament, que irònicament han 
titulat El retorn dels dinosaures.

Els pioners del techno i el pop-
rock en català han tornat als esce-
naris després de 33 anys de l'en-
registrament del seu primer disc, 
Urbi et orbi, amb temes com Per-
duts enmig de l'espai, que els va 
popularitzar, i M'estimes tant que 
m'abonyegues, amb lletra de Quim 
Monzó i Jaume Vallcorba.

Ara, Duble Buble torna, sobre-
tot, a escenaris de la seva comar-
ca, però també als llocs que, com 
Granollers, els va acollir amb els 
braços oberts. Amb la mateixa 
energia d’abans, amb el seu so re-
coneixible i actualitzat, i amb un 
col·laborador excepcional com és 
Joan Crosas, component del grup 

del mateix Monzó, així com de Ma-
ria Jaén i Ramon Barnils. 

El grup va publicar el 1988 Vides 
Exemplars, i el 1991 Bumerang, el 
darrer disc de la formació, que, de 
fet, el 1989 ja havia abandonat els 
escenaris.

El 2006 es va publicar Revisi-
tant, que posava al dia els temes 
de Duble Buble, i van fer alguns 
directes puntuals.

Al sorteig a canvi de fotos
Les persones que facilitin fotografi-
es d'aquell concert del 87 a la Sala 
Nau B1 –es poden compartir a Fa-
cebook i a Twitter @SalaNauB1– 
participaran en un sorteig d'entra-
des per al concert. Si no es tenen 
imatges però es vol veure aquests 
pioners del techno i pop-rock can-
tat en català, les entrades anticipa-
des es poden comprar per 10 euros 
a escenagran.cat.   Montse eras

ALS ANYS 80  Duble Buble a l'escenari de la plaça de la Porxada el maig de 1987

amgr

COMPARTIRAN ESCENARI AMB ELS 
VALLESANS SLIPS, INICIATS ALS ANYS 90
n El concert del 27 d'abril a la Nau B1 comptarà amb els montmelonencs Slips  
per escalfar motors (a partir de les 22 h). Format a la dècada dels 90, el grup  
va començar a tocar funk i rap, gèneres que en a l'època tenien poca sortida  
comercial. Als seus integrants també se'ls considera els pioners de la música 
negra al país. Van editar quatre treballs discogràfics entre 1992 i 2013. El segon, 
Sexy Flash Funk (DiscMedi, 1994), va guanyar el premi al millor disc de l'any  
de Ràdio 4, i és considerat un dels 100 millors àlbums del rock català, segons  
la revista Enderrock, en un rànquing en què també hi ha Duble Buble.

La Nau B1 cerca imatges del concert que la banda va fer a la 
Porxada el 31 de maig de 1987 amb motiu de les festes de l'Ascensió

Els Esquirols, portaran a la Nau B1, 
el dissabte 27 d'abril, el seu estil 
ballable propi del techno pop-rock. 

De ben segur també hi sonaran 
temes del seu segon disc, Clava't 
(1987), que inclou la cançó amb el 
mateix nom i que segurament és 
la més popular del seu repertori. 
Clava't també incorporava lletres 

PÚBLIC  La Porxada es va omplir de gom a gom per al concert dels osonencs

amgr
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Taller de correspondència dels anys 30
L'Arxiu Municipal de Granollers convoca periòdicament 
un taller de descripció de correspondència per  
descobrir què passava a Granollers els anys 30.  
La propera trobada serà dimecres (17 h) a l'Arxiu,  
al número 7 del carrer Sant Josep.

L'era de Can Castells i la Font de Can Duran s'omplen cada dilluns de Pasqua  
per celebrar l'aplec de Canovelles, una gran festa popular organitzada per  
la Comissió Sant Antoni Abat i l'Ajuntament, que inclou actes de caire esportiu, 
cultural i popular. El dia comença amb la cursa de fons pels carrers del poble, 
que arriba a la 28a edició, i al migdia es realitza una demostració de cultura  
popular –gegants i ball de bastons–, tot caminant cap a l'era de Can  
Castells amb una ballada final –juntament amb sardanes a càrrec de la cobla 
Mediterrània–. Finalment,  a la Font de Can Duran es prepara la paella popular, 
per passar la tarda en un dinar de germanor al mateix camp de futbol de  
Can Duran. Enguany, l'euro que cal pagar per ració servirà per fer un donatiu a 
l'associació No me verás llorar, d'afectades de fibromiàlgia. A la tarda (17.30 h),  
el Trio Aura amenitzarà la vetllada.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIUMENGE, 21
12 h Plaça de Marata
Sant Jordi a Marata: venda de llibres,
sardanes i caramelles
18 h Parròquia Santa Maria Llerona
Pasqua: rifa d'ous i sardanes
amb els Sardanistes Franquesins

DILLUNS, 22
12 h Antigues Escoles Corró d'Amunt
Sant Jordi a Corró d'Amunt: sardanes, 
entrega de roses i xocolatada (17 h)
14 h Antigues Escoles Corró d'Amunt
Caramelles a Corró d'Amunt 

DIMARTS, 23
9.30 h Plaça de l'Espolsada
Sant Jordi a Corró d'Avall, amb parades 
de llibres i roses, autors i tallers
11 h Plaça de l'Espolsada 
La llegenda de Sant Jordi, de Milnotes
12 h Plaça de l'Espolsada
Esmorzar de paraules. 
17 h Plaça de l'Espolsada
Exhibició de sardanes dels infants de 
les escoles bressol
17.45 h Plaça de l'Espolsada
Lliurament premis del concurs lliterari 
18.45 h Plaça de l'Espolsada
Reggae per Xics amb The Penguins

DIMECRES, 24
18 h Institut Lauro
Jornada de portes obertes

arxiu

DIJOUS, 18
17.30 h Plaça de la Porxada
Open tennis, organitzat per Gran 
Centre, Tennis Belulla i Eutrasa

DIVENDRES, 19
19 h Cinema Edison
The Guilty

DISSABTE, 20
8 h Agrupació Excursionista 
Curs d'alpinisme (II). Inscripcions  
a la seu del carrer Corró, 10
10.30 h Plaça Maluquer i Salvador
Un dia de conte, organitzat
per Gran Centre i l'Editorial Alpina
17 h Plaça Maluquer i Salvador
Un dia de conte
19 h Centro Cultural Andaluz
Abril, mes cultural

DIUMENGE, 21
10.30 h Local de l'AV Can Mònic 
Taller de manualitats de Sant Jordi
18 h Casino 
Ball social

AGENDA

L'era de Can Castells, escenari 
de l'aplec de Canovelles

Ajuntament de Granollers 
La carretera. 25a exposició de l'Arxiu 
Municipal de Gr. Fins al 24 de maig
Museu de Granollers 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2019
No em va fer Joan Brossa, de 
Cabosanroque. Fins al 5 de maig
Sant Jordi entre al Museu. 
Fins al 28 d'abril
Sant Jordi entra al Museu. 
Fins al 28 d'abril
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Fonts del Montseny. Fins al 12 de maig 

19 h Cinema Edison
The Guilty

DILLUNS, 22
10.30 h Plaça de la Porxada
Fira del llibre i venda de roses
11 h Plaça de la Porxada
Trobada d'autors comarcals
13 h Plaça de la Porxada
Pregó de Sant Jordi de Carme Arenas

DIMARTS, 23
8 h Davant del centre cívic Nord
Sant Jordi al barri de l'Hostal
9 h Plaça Jaume I 
Sant Jordi al Lledoner 
10 h Centre civic de Palou
Taller de cuina
10.30 h Plaça de la Porxada
Fira del llibre i venda de roses
12 h Farmàcia Franci
Sorteig Sant Jordi Comerciants Congost
17 h Carrer Corró, davant la Tarafa
Poesia al carrer. Lectura popular 
de poemes de l'Ateneu de Granollers 
18.30 h Museu de Granollers
Vetllada poètica
18.30 h Plaça de la Corona

Centre cívic Can Gili
I tu balles amb violència?  
Fins al 25 d'abril
Llibreria La Gralla
Bosc endins. Il·lustracions de 
Clara Sáez. Fins al 5 de maig 
Agrupació Excursionista
Exposició del 14è concurs
fotogràfic: La muntanya. 
Fins al 26 d'abril
Galeria Sol
13 Perles, d'Esther Laudo.  
Fins al 27 d'abril
ZNT (c. Barcelona, 16)
Theme Parck 66, de fotografia 
analògica d'Anne Roig. 
Fins a l'11 de maig

Ballada de sardanes
19.30 h Plaça de la Corona
Actuació dels Xics de Granollers 

DIMECRES,24
17 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
19 h Gra. Equipament juvenil
Xerrada. Beques i ajuts universitaris



dj, 18 abril 201948


