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La teva immobiliària
de confi ança  a Granollers

C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

Pis impecable (possibilitat que que-
di amoblat). 3 habs (2 dobles), bany 
complet i lavabo, gran cuina, menjador 
saló amb balcó. Ascensor. Edifi ci d’obra 
vista, calefacció, perfecta distribució. 
Zona tranquil·la i ben comunicada. 
T’informem, i gestionem la teva hipo-
teca sense compromís, possibilitat de 
fi nançament al 100%. (REF. 110042)

PIS DE 75 m2  EN VENDA
C. Apeles Mestre (L’Hostal-Lledoner). GRANOLLERS

Home Staging GRATUÏT
Oferim als nostres clients un reportatge 
fotogràfi c gratuït. Treu el màxim valor al teu 
pis i accelera la seva venda. CONSULTEU-NOS

Certi� cació
EnergèticaE

El PSC guanya a les Franqueses amb ERC a tocar
En Comú Podem, que haviat guanyat les eleccions 
generals del juny de 2016, se situa en tercer lloc
A les Franqueses PSC i ERC en-
capçalen els resultats de les elec-
cions al Congrés, amb només 51 
vots de diferència. El PSC ha que-
dat en primera posició amb 2.589 
vots (un 24,25%), mentre que 
ERC el segueix amb 2.538 suports 
(23,77%). Així, el PSC recupera la 
primera posició, que el desembre 
de 2015 i el juny de 2016 li havia 
arrabassat En Comú Podem. Ara, 
però, amb la caiguda arreu de 
l'Estat, els franquesins també han 
relegat el partit lila al tercer lloc, 
amb 1.715 vots (16,06%), 500 
menys que fa tres anys.

Ciutadans es manté en quarta 
posició amb un lleuger ascens i 
l'arribada a 1.447 vots (13,55%). 
Una situació similar a la de Junts 
per Catalunya, que queda en cin-
què lloc amb 1.009 vots (9,45%). 
El segueix de lluny Vox, que amb 
418 vots (3,91%) ha aconseguit 
superar el PP, que ha perdut més 
de la meitat dels votants i ha obtin-
gut 405 vots (3,79%), de manera 
que ha perdut gairebé els mateixos 
que ha sumat el partit d'ultradreta. 
226 franquesins van votar el Front 
Republicà (2,12%) i el Pacma 189 
(1,77%). També va haver-hi 27 su-
ports a Recortes Cero; 14 a Izqui-
erda en Positivo i 5 al Partit Comu-
nista del Poble de Catalunya.

A Bellavista, PSC
A Bellavista, una de les zones amb 
més cens de les Franqueses, la llis-
ta més votada va ser la socialista, 
mentre que a la resta de pobles 
hi va guanyar ERC. De fet, tant a 
l'Antiga Escola de Bellavista com 
a l'Escola Joan Camps, els vots del 
PSC van duplicar els de la segona 
formació més votada, Cs, que a la 
resta de pobles va quedar en quart 

El PP perd més de la meitat dels vots i Vox el supera, 
mentre que Cs aconsegueix un lleuger augment

i cinquè lloc. Al poble amb més 
població, Corró d'Avall, el guanya-
dor va ser ERC, tant a l'Escola Joan 
Sampera com al Guerau de Liost, 
seguit del PSC i En Comú Podem. 
A Corró d'Amunt, ERC va obtenir el 

30% dels vots; i a Llerona i Marata 
també va guanyar amb diferència. 

La participació a les Franqueses 
va ser del 76,67%, molt superior 
–13 punts per sobre– que al juny 
de 2016 (63,41%). i M.e.

RAÜL ROMEVA, PRIMER AL SENAT
El candidat d'ERC i pres polític Raül Ro-
meva ha estat el més votat pels franques-
ins amb 2.718 suports (30%), seguit del 
socialista Manuel Cruz Rodríguez, amb 

2.264 (24,99%). Els següents candidats 
més votats són la republicana Ana Surra, 
els socialistes Elia Tortolero i Carles Martí, 
el republicà Robert Masih, la candidata 
d'ECP Noelia Bail i l'exiliat Lluís Puig.

Les Franqueses
Comparativa resultats electorals
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Convocat el concurs d'idees 
per a l'edifici de radioteràpia

EL TERRENY El nou edifici es farà a l'espai que ocupava la masia de Can Bufí

El Consorci de l'Hospital Clínic de 
Barcelona ha convocat el concurs 
d'idees per a la selecció de la pro-
posta arquitectònica del nou edifi-
ci adjunt a l'Hospital de Granollers 
que ha d'acollir el futur centre de 
radioteràpia, així com l'adjudica-
ció del contracte de serveis per a 
la redacció del projecte executiu 
i la direcció facultativa de l'obra.

Aquest és un important pas 
endavant per fer realitat aquest 
projecte que aproparà la radio-
teràpia als malalts oncològics del 
Vallès Oriental, Osona i municipis 
de l'eix de la C-17 que, fins ara, es 
veien obligats a anar a Barcelona 
per rebre aquest servei sanitari.

Dimarts, l'Ajuntament de Gra-
nollers aprovava unànimament al 
ple l'encomanda al Clínic d'aquest 
concurs. Un jurat seleccionarà 
l'equip que presenti la idea gua-
nyadora, que tindrà un període de 
2 anys i 7 mesos per a desenvo-
lupar el projecte, de manera que 
l'Ajuntament estima que el nou 
centre de Granollers entrarà en 
funcionament durant l'any 2022.

 El pressupost de licitació s'es-
tableix en 388.629,32 euros (IVA 
inclòs) i el termini de presentació 
d'ofertes finalitza el dia 13 de maig. 

Aquesta despesa, fins a un mà-
xim de 700.000 euros, serà aporta-
da per l'Ajuntament de Granollers 
que finançarà tots els concursos 
necessaris perquè el projecte agafi 

forma. Paral·lelament, la Diputa-
ció de Barcelona en el ple d'abril 
ha aprovat una subvenció de 
500.000 euros a l'Ajuntament per 
a aquesta finalitat.

Equipament de 2.180 m2

El nou centre es construirà en un 
espai d'uns 2.180 metres qua-
drats cedit per l'Hospital de Gra-
nollers, al terreny que ocupava 
l'antiga masia de Can Bufí, entre 
els carrers Bartomeu Brufalt, Ma-
nel Cornella i José Zorrilla.

Pel que fa a la radioteràpia, el 
nou equipament podrà fer entre 
400-450 tractaments per accele-
rador i any en torns de 8 h. La uni-
tat de radioteràpia estarà capa-

citada per oferir tractaments en 
oncologia radioteràpica, en totes 
les seves especialitats, fins i tot en 
modulació d’intensitat.

El de Granollers serà el 12è ser-
vei de radioteràpia a Catalunya. 
Actualment n'hi ha cinc a Barcelo-
na, un a l’Hospitalet de Llobregat, 
un a Badalona, un a Sant Cugat del 
Vallès, un a Lleida, un a Girona i 
un a Reus, que porten a terme uns 
12.000 tractaments. A Catalunya, 
les previsions indiquen que entre 
el 2010 i el 2020 els casos de càn-
cer diagnosticats augmentaran un 
22,5% en els homes i un 24,5% en 
les dones, en part per l’envelliment 
de la població i per l’impacte del 
tabaquisme en les dones. i M. eras

SALUT  LA DIPUTACIÓ HA APROVAT UNA SUBVENCIÓ DE MIG MILIÓ D'EUROS PER AL CENTRE

arxiu

Festes: 22 de maig i 28 d'agostAl Consorci de promoció enoturística DO Alella
El ple de Granollers va aprovar dimarts  
les dues festes locals per al 2020.  
Seran el 22 de maig, divendres de  
l'Ascensió, i el 28 d'agost, el divendres  
de la Festa Major de Blancs i Blaus.

L'Ajuntament de Granollers s'ha adherit al Consorci de Promoció 
Enoturística del Territori DO Alella, constituït inicialment per 16 
municipis i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alella, 
creat l'any 2010. Ara, ja hi ha 24 municipis i 2 consells comarcals. 
Granollers està inclòs dins l'àmbit territorial de la DO des de 2013.

SOCIETAT

GRANOLLERS. El ple de dimarts 
va aprovar provisionalment –un 
cop resoltes les al·legacions pre-
sentades– la modificació puntual 
del Pla d'Ordenació Urbanísti-
ca Municipal (POUM) a l'entorn 
de la plaça Barangé. La regidora 
d'Urbanisme, Mònica Oliveres, 
destacava que el període d'expo-
sició pública de la proposta s'ha-
via ampliat de 30 a 60 dies i que, 
malgrat "facilitar la presentació 
d'al·legacions i suggeriments, 
ni Telefonica, ni els residents, 

ni altres veïns, ni els grups mu-
nicipals n'han presentat". Els 
que hi votaven en contra –ERC i 
CUP– van indicar que no ho ha-
vien fet perquè "aquest no és el 
nostre projecte, no respon a 
com l'imaginem", deia la repu-
blicana Núria Maynou. Les tres 
al·legacions presentades –de Cor-
reus, La Mútua i Petrobages– han 
fet incorporar correccions "no 
substancials repecte al projec-
te aprovat inicialment", en el 
ple d'octubre de 2018.   M.e.

URBANISME   RESOLTES LES AL·LEGACIONS DE LA MODIFICACIÓ

Pas endavant en el canvi 
d'usos a la plaça Barangé

LES FRANQUESES. El nou enllumenat 
públic de la zona nord del pla de 
Llerona ha entrat en funcionament. 
L'actuació ha consistit en la col·lo-
cació de 59 fanals amb llums led, 
amb el corresponent desplegament 
de la xarxa elèctrica mitjançant una 
instal·lació aèria amb pals de fusta. 
Atès que es tracta d'un espai pro-
tegit pel que fa a la contaminació 
lumínica, els 7 fanals més propers 
al riu, els de més exigència medi-
ambental, són d'una tipologia espe-
cífica. La resta són de temperatura 
de color 3.000 K d'acord amb els 
requeriments per a una zona d'alta 
protecció. La instal·lació ha tingut 
un cost de 63.313 euros. 

GRANOLLERS. El ple va aprovar di-
marts definitivament les contribu-
cions especials de els propietaris 
del polígon Font del Ràdium per 
a la reurbanització dels carrers 
Duran i Reynals, Alfred Nobel, Jo-
sep Trueta i avinguda Autovia de 
l’Ametlla, un cop desestimada par-
cialment una al·legació d'Invergra, 
SL i rectificar un error de càlcul 
numèric. Les obres han d'arranjar 
el paviment i millorar l'accessibili-
tat, així com millores a la xarxa de 
sanejament i xarxa elèctrica, nou 
enllumenat, ampliacions de les 
xarxes de telecomunicacions amb 
fibra òptica, i renovació de la xar-
xa d’aigua potable. i

Nou enllumenat 
a la zona nord 
del pla de Llerona

Aprovades les 
contribucions de 
Font del Ràdium



dj, 2 maig 2019 5

LES FRANQUESES. L’escut municipal 
oficial es modificarà pròximament 
per adaptar-lo a la nova categoria 
de ciutat de les Franqueses. “El 
fet d’haver arribat a 20.000 ha-
bitants ens obliga a actualitzar 
l’escut heràldic”, explicava l’alcal-
de en el ple de dijous.

L’escut, caironat, mostra un llibre 
obert sobre una vara de batlle en 
al·lusió a la concessió, el 1025, de 
la carta de franquesa al terme per 
part de Ramon Berenguer III, com-
te de Barcelona, i també inclou la 
creu de Sant Jordi i els quatre pals, 
símbol de la ciutat de Barcelona, ja 
que les Franqueses van rebre el tí-
tol de carrer de Barcelona el 1384 
per part del rei Pere el Cerimoniós. 
A la part superior de l’escut hi ha 
una corona de poble, de tres torres, 
que ara passarà a tenir-ne cinc. 

El nou disseny de l'escut va trac-
tar-se en el ple de dijous, quan va 
aprovar-se el manual d’imatge cor-
porativa de l’Ajuntament, els seus 
patronats, els consells de poble i la 
Policia Local, un document que in-
clou l’actualització del disseny dels 

INSTITUCIONAL  LA IMATGE S'ADAPTA A LA CONDICIÓ DE CIUTAT

logotips que identifiquen els orga-
nismes municipals. La proposta va 
aprovar-se amb els vots favorables 
de PDeCAT-DC, ILFC, PSC i ERC i 
l'abstenció de CpF i PP. La regidora 
popular, Martha Edel, considerava 
que el logotip derivat de l'escut era 
“lúgubre, sense color”, i ERC va 
retreure al govern que ja hagués 
utilitzat la imatge abans de la seva 
aprovació al ple.  x.l.

GRANOLLERS. "Creiem que només 
hi ha una via per al Bora Bora: un 
expedient de tancament". Així de 
contundent va mostrar-se l'alcalde, 
Josep Mayoral, sobre la discoteca, 
que, tot i estar en terme municipal 
de Montornès, provoca problemes 
de seguretat i incivisme a la ciutat. 
Mayoral responia dimarts al ple 
una pregunta del portaveu de Cs, 
Enric Meseguer, sobre quines actu-
acions està fent Granollers.

Mayoral alertava que davant la 
porta del Bora Bora "sovint tenim 
bloquejades totes les ambulàn-
cies d'urgència". Afegia que els 
problemes de seguretat no només 
són a l'establiment, sinó que les 
conductes incíviques d'alguns dels 
joves que arriben a l'estació Gra-
nollers Centre per agafar els auto-
busos llançadera cap al Bora Bora 
o per anar-hi a peu "provoquen 
molts problemes a la plaça Ser-
rat i Bonastre, que han ocasionat 
intervencions de la Policia Local 
i Mossos per mirar de contenir 
l'impuls de l'alcohol consumit 
durant una hora de viatge en 

tren", deia, tot i assegurar que hi ha 
altres "elements de consumició".

Pel que fa als desplaçaments a 
peu, fa temps que generen molès-
ties als veïns. "Passen per Palou 
i hi deixen rastre i, fins i tot, ge-
neren por als veïns", assegurava. 

L'alcalde recordava que ha recla-
mat a Interior que prengui mesures 
per tancar l'activitat i que, fins i tot, 
el diputat Jordi Terrades va fer una 
pregunta parlamentària sobre la 
posició de la Generalitat, que té les 
competències d'atorgar els permi-
sos a la discoteca. El Departament 
d'Interior ha obert expedients san-
cionadors, però "és molt garantis-
ta i poc rígid", lamentava.

Canvi de nom?
Meseguer insistia en el fet que la 
discoteca es vinculi a la ciutat, ja 
que es publicita com a Bora Bora 
Granollers i suggeria que es recla-
mi per via legal que no utilitzin el 
nom del municipi. "El que em pre-
ocupa no és el nom, sinó el que 
passa", deia Mayoral, qui afegia 
que estudiarà la proposta.   M.e.

SEGURETAT  MAYORAL INSISTEIX EN EL PROBLEMA QUE PROVOCA

"Reclamem un expedient 
de tancament pel Bora Bora"

L'empresa KH Lloreda, a través 
de la seva marca KH-7, organitza 
la primera jornada de neteja de la 
llera del riu Congost el dissabte 18 
de maig. Serà una jornada festiva 
amb activitats per a tota la famí-
lia, com tallers, aperitiu, concert 
i recollida de residus. La jornada 
compta amb el suport dels ajun-
taments de Canovelles, Granollers 
i les Franqueses i té l'objectiu de 
"posar en valor i gaudir d'un es-
pai tan especial com el riu Con-
gost", diu la firma de Canovelles. 
El punt de trobada i lliurament de 
material serà a les 9.30 a la seu de 
KH Lloreda, al passeig de la Ribe-
ra, 111, de Canovelles. A les 9.45 h 
hi haurà l'esmorzar i les inscripci-
ons presencials, i tot seguit es farà 
una formació per iniciar la recolli-
da de residus a les 10.30 h. A les 
11.30 h hi haurà tallers infantils, 
un aperitiu i concert, i a les 13.30 
h es farà recompte de la recollida. 
La inscripció prèvia es pot fer a 
través del web kh7.es/netejariu. 

MEDI AMBIENT

KH-7 organitza 
una jornada de 
neteja de residus 
al riu Congost LES FRANQUESES. L’escut municipal 

oficial es modificarà pròximament 
per adaptar-lo a la nova categoria 
de ciutat de les Franqueses. “El 
fet d’haver arribat a 20.000 ha-
bitants ens obliga a actualitzar 
l’escut heràldic”, explicava l’alcal-
de en el ple de dijous.

L’escut, caironat, mostra un llibre 
obert sobre una vara de batlle en 
al·lusió a la concessió, el 1025, de 
la carta de franquesa al terme per 
part de Ramon Berenguer III, com-
te de Barcelona, i també inclou la 
creu de Sant Jordi i els quatre pals, 
símbol de la ciutat de Barcelona, ja 
que les Franqueses van rebre el tí-
tol de carrer de Barcelona el 1384 
per part del rei Pere el Cerimoniós. 
A la part superior de l’escut hi ha 
una corona de poble, de tres torres, 
que ara passarà a tenir-ne cinc. 

El nou disseny de l'escut va trac-
tar-se en el ple de dijous, quan va 
aprovar-se el manual d’imatge cor-
porativa de l’Ajuntament, els seus 
patronats, els consells de poble i la 
Policia Local, un document que in-
clou l’actualització del disseny dels 

L'escut heràldic suma 
dues torres a la corona

INSTITUCIONAL  LA IMATGE S'ADAPTA A LA CONDICIÓ DE CIUTAT

logotips que identifiquen els orga-
nismes municipals. La proposta va 
aprovar-se amb els vots favorables 
de PDeCAT-DC, ILFC, PSC i ERC i 
l'abstenció de CpF i PP. La regidora 
popular, Martha Edel, considerava 
que el logotip derivat de l'escut era 
“lúgubre, sense color”, i ERC va 
retreure al govern que ja hagués 
utilitzat la imatge abans de la seva 
aprovació al ple.  x.l.

GRANOLLERS. "Creiem que només 
hi ha una via per al Bora Bora: un 
expedient de tancament". Així de 
contundent va mostrar-se l'alcalde, 
Josep Mayoral, sobre la discoteca, 
que, tot i estar en terme municipal 
de Montornès, provoca problemes 
de seguretat i incivisme a la ciutat. 
Mayoral responia dimarts al ple 
una pregunta del portaveu de Cs, 
Enric Meseguer, sobre quines actu-
acions està fent Granollers.

Mayoral alertava que davant la 
porta del Bora Bora "sovint tenim 
bloquejades totes les ambulàn-
cies d'urgència". Afegia que els 
problemes de seguretat no només 
són a l'establiment, sinó que les 
conductes incíviques d'alguns dels 
joves que arriben a l'estació Gra-
nollers Centre per agafar els auto-
busos llançadera cap al Bora Bora 
o per anar-hi a peu "provoquen 
molts problemes a la plaça Ser-
rat i Bonastre, que han ocasionat 
intervencions de la Policia Local 
i Mossos per mirar de contenir 
l'impuls de l'alcohol consumit 
durant una hora de viatge en 

tren", deia, tot i assegurar que hi ha 
altres "elements de consumició".

Pel que fa als desplaçaments a 
peu, fa temps que generen molès-
ties als veïns. "Passen per Palou 
i hi deixen rastre i, fins i tot, ge-
neren por als veïns", assegurava. 

L'alcalde recordava que ha recla-
mat a Interior que prengui mesures 
per tancar l'activitat i que, fins i tot, 
el diputat Jordi Terrades va fer una 
pregunta parlamentària sobre la 
posició de la Generalitat, que té les 
competències d'atorgar els permi-
sos a la discoteca. El Departament 
d'Interior ha obert expedients san-
cionadors, però "és molt garantis-
ta i poc rígid", lamentava.

Canvi de nom?
Meseguer insistia en el fet que la 
discoteca es vinculi a la ciutat, ja 
que es publicita com a Bora Bora 
Granollers i suggeria que es recla-
mi per via legal que no utilitzin el 
nom del municipi. "El que em pre-
ocupa no és el nom, sinó el que 
passa", deia Mayoral, qui afegia 
que estudiarà la proposta.   M.e.

SEGURETAT  MAYORAL INSISTEIX EN EL PROBLEMA QUE PROVOCA

"Reclamem un expedient 
de tancament pel Bora Bora"

L'empresa KH Lloreda, a través 
de la seva marca KH-7, organitza 
la primera jornada de neteja de la 
llera del riu Congost el dissabte 18 
de maig. Serà una jornada festiva 
amb activitats per a tota la famí-
lia, com tallers, aperitiu, concert 
i recollida de residus. La jornada 
compta amb el suport dels ajun-
taments de Canovelles, Granollers 
i les Franqueses i té l'objectiu de 
"posar en valor i gaudir d'un es-
pai tan especial com el riu Con-
gost", diu la firma de Canovelles. 
El punt de trobada i lliurament de 
material serà a les 9.30 a la seu de 
KH Lloreda, al passeig de la Ribe-
ra, 111, de Canovelles. A les 9.45 h 
hi haurà l'esmorzar i les inscripci-
ons presencials, i tot seguit es farà 
una formació per iniciar la recolli-
da de residus a les 10.30 h. A les 
11.30 h hi haurà tallers infantils, 
un aperitiu i concert, i a les 13.30 
h es farà recompte de la recollida. 
La inscripció prèvia es pot fer a 
través del web kh7.es/netejariu. 

MEDI AMBIENT

KH-7 organitza 
una jornada de 
neteja de residus 
al riu Congost
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LES FRANQUESES. El grup municipal 
d’ILFC va qüestionar al ple la tala 
d’arbres que s’ha dut a terme tant al 
carrer Andalusia, a Bellavista, com 
a la plaça Mossèn Baixeras, a Corró 
d’Avall, una quarantena d’exem-
plars en total. “S’han talat molts 
arbres grans i no hem vist cap 
informe que ho justifiqui”, deia el 
portaveu d’ILFC, Rafael Bernabé. 

El regidor d’Obres i Serveis, Moi-
sés Torres, explicava en el cas del 
carrer Andalusia que la intenció és 
anar substituint poc a poc totes les 
mèlies que hi ha a la via pública del 
municipi, ja que “és un tipus d’ar-
bre gens urbà, que genera molta 
fullaraca i brutícia i que reque-
reix una gran despesa en mante-
niment”. Coincidint amb la reforma 
de la plaça dels Països Catalans, es 
condicionaran els escocells per re-
plantar-hi espècies autòctones.

Pel que fa a la plaça Mossèn Bai-
xeras, Torres explicava que els 
exemplars estaven en mal estat de 

VIA PÚBLICA  LA PLAÇA MOSSÈN BAIXERAS REDISTRIBUIRÀ LA VEGETACIÓ I ES PAVIMENTARÀ

Talats una trentena d'arbres per 
substituir-los per altres espècies

x.l.

OBRES  La tala coincideix amb la reforma de la plaça dels Països Catalans

salut i presentaven risc d'inestabi-
litat, fet agreujat per les condicions 
meteorològiques de la tardor i l'hi-
vern passats. Amb la retirada dels 
arbres, deia Torres, s'ha replante-
jat la zona per així estalviar costos 
en manteniment. “Replantarem 
nous arbres al centre de la plaça 
i pavimentarem la resta”, deia el 

regidor, de manera que la plaça “no 
sigui un pipican”. Els nous arbres 
seran autòctons de port gran i fulla 
caduca, i a més del nou paviment 
també s’hi col·locaran bancs nous, 
una nova columna de llum i se subs-
tituiran els fanals malmesos per la 
corrosió provocada per les micci-
ons dels gossos.  x.l.

LABORAL

Bandera roja
pel Primer de Maig

El ple va rebutjar una moció 
d’ERC que demanava el detall de 
les despeses provocades al mu-
nicipi pel "traspàs de 13 com-
petències que són pròpies del 
plenari a la junta de govern 
local des del març de l’any 
passat fins a l’actualitat". ILFC, 
ERC i CpF van votar-hi a favor, el 
PP es va abstenir i PDeCAT-DC i 
PSC van votar-hi en contra.

ADMINISTRACIÓ

Competències de
la junta de govern

L’Ajuntament donarà suport a la 
ILP d'Universitats per la rebaixa 
dels preus públics. Ho farà arran 
d’una moció d’ILFC que demana, 
entre d’altres, posar les oficines 
de l’OAC del municipi a dispo-
sició del col·lectiu d’estudiants 
que impulsa la ILP per recollir 
signatures per reclamar una re-
baixa de preus universitaris. La 
moció va rebre els vots favora-
bles de tots els grups excepte el 
PP, que va votar-hi en contra. 

EDUCACIÓ

ILP per abaratir el 
cost de la universitat

Tots els grups municipals de 
les Franqueses menys el PP van 
aprovar una moció d’ILFC per 
commemorar com a Ajuntament 
el Primer de Maig, dia internaci-
onal de la classe treballadora. El 
text insta l’Ajuntament a col·locar 
el Primer de Maig una bandera de 
color vermell al balcó de l’ajunta-
ment amb la senyera i la bandera 
del municipi i a fer una crida a la 
ciutadania per participar en les 
mobilitzacions convocades arreu 
amb motiu del Primer de Maig.

LES FRANQUESES. El ple va aprovar 
dijous de manera definitiva, amb 
els vots a favor de PDeCAT-DC, PSC 
i PP, en contra d'ILFC i ERC i l'abs-
tenció de CpF, la nova ordenança 
municipal de civisme i convivèn-
cia ciutadana després de resoldre 
les 53 al·legacions presentades 
pel grup municipal d’ILFC. De les 
al·legacions presentades, 31 van 
ser desestimades; 11 desestimades 
parcialment i 11 més estimades. 
Joan Antoni Marín, regidor de Pla 
de Barris i Seguretat Ciutadana, 
valorava les aportacions de l’opo-
sició i assegurava que les al·legaci-
ons rebutjades ho havien estat “o 
per qüestió de redactat, perquè 
no són competència de l’Ajunta-
ment o perquè les propostes són 
massa beneficioses per a l’in-
fractor”.

Èlia Montagud, d’ILFC, lamen-
tava que no s’havien acceptat les 
al·legacions més profundes o de 
fons, com la que proposava no 
penalitzar el joc dels nens al car-
rer. Àlex Vega, d’ILFC, va indicar 
que l’ordenança és “repressiva 
i regressiva”, ja que, entre d’al-
tres, “preveu sancions per a qui 
pengi un cartell per anunciar 
un acte o repartir informació al 
carrer”, i Rosa Cassà, d’ERC, tam-
bé denunciava que es tracta d’una 
ordenança “molt restrictiva”.

La nova normativa recull noves 
realitats i regula una vintena de 
mesures per fomentar el civisme i 
la convivència, preveu les normes 
de conducta a l'espai públic i posa 
al dia les sancions per incivisme 
en tres nivells d’infracció: lleu (de 
100 a 300 euros de sanció), greu 
(de 301 a 900 euros) i molt greu 
(de 901 a 1.800 euros).  x.l.

CIUTADANIA 

Més de 50
al·legacions 
a l'ordenança
de civisme

L’Ajuntament de les Franqueses 
comprarà el local on està ubicada 
l’escola bressol municipal El Ge-
gant del Pi, a la plaça Catalunya de 
Bellavista. Ho farà després que el 
consistori hagi rebut una subven-
ció de 316.000 euros de la Diputa-
ció per equipar la nova biblioteca 
de l’Espai Can Prat, a Corró d’Avall, 
“una subvenció amb la qual no 
comptàvem i que ens permet 
destinar la partida que teníem 
prevista a aquest equipament a 
altres coses”, explicava el regidor 

d’Hisenda, Ferran Jiménez. Per això 
el ple va aprovar dijous una modifi-
cació de crèdit que permetrà desti-
nar aquests diners –entre 250.000 
i 350.000 euros– a l’adquisició del 
local de l’escola bressol –actual-
ment propietat de l’Incasòl– i un 
espai de 400 metres quadrats que 
es podran destinar a equipaments 
municipals, com un hotel d’entitats. 
La modificació va ser aprovada amb 
els vots favorables de PDeCAT-DC  
i PSC, els vots contraris d’ILFC i ERC 
i l’abstenció de CpF i PP.  x.l.

El local de l'escola bressol
El Gegant del Pi serà municipal

Dilluns va començar la substitució 
del sistema de climatització del 
Teatre Auditori de Bellavista, de 
manera que s'elimina la maqui-
nària existent, situada a la terras-
sa de l’edifici, per un nou sistema 
amb millors prestacions i eficiència 
energètica. El canvi està motivat 
per l’avaria del sistema actual, cosa 
que provoca una despesa elevada 
en constants reparacions. L'actua-
ció, que té un cost de 93.940 euros, 
estarà enllestida a finals de juny. 

Nova climatització 
al Teatre Auditori 
de Bellavista
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GRANOLLERS. La Lliga Reumato-
lògica Catalana obrirà la setmana 
que ve una seu al Vallès Oriental. 
Serà en un local del centre cívic 
Nord, al barri del Lledoner, des 
d’on cada dijous a la tarda oferi-
rà un servei de suport a persones 
amb malalties reumatològiques o 
autoimmunes, com artritis o lupus. 

L’objectiu és oferir espais d’in-
formació sobre els tractaments, 
l’evolució de la malaltia, la reha-
bilitació i les ajudes socials vincu-
lades a la malaltia, així com donar 
suport als malalts i familiars, i aju-
dar-los davant de qualsevol dubte 
o pregunta. Per fer-ho, l’entitat 
compta amb un equip de professi-
onals i col·laboradors amb experi-
ència en el tractament d’aquets ti-
pus de malalties i un ampli ventall 
de serveis i activitats.

L’entitat, activa des de fa 30 
anys a escala catalana, s’ha orga-
nitzat ara a la comarca i s’ha pro-
posat organitzar tallers, xerrades i 
activitats diverses, com per exem-
ple caminades. “Volem informar, 

acompanyar i ajudar les perso-
nes que es roben en aquesta si-
tuació”, diu Carme Plana, respon-
sable de la seu del Vallès Oriental 
juntament amb Maria Díaz. “Quan 
un està malalt és molt impor-
tant trobar gent que parla el 
mateix llenguatge i compartir 
activitats”, afegeix. 

L’acte d’inauguració de la seu 
vallesana, obert a tothom, serà el 
dijous 8 a la sala d’actes del Centre 
Geriàtric Adolfo Montañá (19 h), i 
comptarà amb les intervencions 
de l’alcalde, Josep Mayoral; l’ad-
junta a la direcció de l’Hospital, Eva 
Martín; i la presidenta de la Lliga 
Reumatològica Catalana, Elisenda 
de la Torre. Tot seguit hi haurà una 
xerrada sobre malalties reumàti-
ques a càrrec de Noemí Busquets, 
metgessa especialista de l’Hospital 
de Granollers; la presentació de la 
delegació del Vallès Oriental, amb 
Carme Plana i Patrícia Planas; i la 
cloenda, amb Xavier Suís, cap de la 
secció de reumatologia de l’Hospi-
tal de Granollers. i x.l.

La Lliga Reumatològica 
obre seu a Granollers

L'ENTITAT FARÀ UN ACTE D'INAUGURACIÓ DIMECRES VINENT

GRANOLLERS. El Consorci Besòs 
Tordera va presentar dijous la 27a 
edició de la Bicicletada del Besòs, 
que se celebrarà el 19 de maig i 
que enguany recaptarà fons per a 
la lluita contra el càncer i, concre-
tament, per a l'entitat Oncovallès 
i l'Hospital de Sant Joan de Déu. 
“La bicicletada és una oportu-
nitat magnífica per compartir 
els avenços i la millora dels en-
torns, i enguany, a més, lluitar 
plegats contra el càncer”, deia 
Joan Vila, president del consorci.

La farmacèutica Grifols apadri-
narà els quilòmetres recorreguts 
pels participants. Cada quilòmetre 
equivaldrà a 0,20 euros, i l’objectiu 
és arribar als 15.000 quilòmetres. 
A més, les empreses Sorea, Dery-
pol, Drenatges Urbans del Besòs 
(DUB), Merck i Velutex Flock tam-
bé faran aportacions econòmiques 
per a la causa, i la marca de pro-
ductes cosmètics La Roche-Posay 
oferirà obsequis als participants.

Tota la recaptació es lliurarà a 
parts iguals a l’entitat Oncovallès, 
orientada al suport a malalts i fami-
liars, i a l’Obra Social de l’Hospital 
Sant Joan de Déu, per a les línies de 
recerca sobre càncer infantil que té 
en marxa. Pere Cladellas, president, 
i Carme Grau, coordinadora d’On-
covallès, animaven tothom a parti-
cipar i que "el dia 19 de maig pe-
dalin i omplin les xarxes socials 
de fotografies amb el mocador 
rosa que regalarem a la sorti-
da”, deien. “El 75% dels recursos 
que necessitem per tirar enda-
vant les 10 línies d’investigació 
del càncer infantil que tenim en 

i la natura amb propostes per a 
tota la família, com tallers, jocs de 
pistes i manualitats, a més d'un re-
frigeri. Les inscripcions són gratu-
ïtes i es poden formalitzar al web 
www.besos-tordera.cat. 

marxa provenen de donacions”, 
afegia Emmanuelle Perrier, de 
l’Obra Social Hospital Sant Joan de 
Déu, qui indicava que actualment la 
supervivència del càncer infantil és 
del 80%, mentre que fa quatre dè-
cades no arribava al 20%. 

Sortida a Montmeló
Enguany, la sortida corresponent 
al riu Tenes s’ha traslladat a Mont-
meló, una mica abans d’arribar a la 
confluència entre els camins fluvi-
als del Tenes i el Besòs, per donar 
a conèixer la restauració que s'ha 
fet en aquest tram de camí fluvial. 
Així, a les 9.30 h es donarà el tret 
de sortida a Granollers (Congost), 
Montornès (Mogent) i Montmeló 
(Tenes), i a les 10.30 h s'hi afegi-
ran els ciclistes de Montcada i Rei-
xac i Santa Coloma de Gramenet. 
L’arribada serà al Parc Fluvial del 
Besòs, a Sant Adrià, on se celebra-
rà una gran festa final de l’esport 

arxiu

SALUT  LA FARMACÈUTICA GRIFOLS APADRINARÀ CADA QUILÒMETRE RECORREGUT AMB 0,20 EUROS

La Bicicletada del Besòs
recaptarà fons per a Oncovallès 
i l'Hospital de Sant Joan de Déu

SOLIDARITAT  La recaptació serà enguany per a la lluita contra el càncer

Xerrada

AECC-Catalunya contra el càncer or-
ganitza avui, dijous (17.30 h), a la seu 
del punt comarcal del Vallès Oriental 
(passeig de la Muntanya, 68) la con-
ferència Sensualitat, erotisme i sexua-
litat: un repte en la malaltia oncològica 
a càrrec d’Eulàlia Cladellas, experta en 
medicina familiar i comunitària. Per as-
sistir-hi es demana confirmació d’as-
sistència a vallesoriental@aecc.esrit. 

EROTISME, SEXUALITAT 
I ONCOLOGIA

La Fundació Privada Hospital Asil 
de Granollers i Roche Diabetes 
Care van signar divendres un acord 
per proveir els pacients amb diabe-
tis del centre sanitari del mesura-
dor continu de glucosa implantable 
Eversense XL. L'acord, facilitat per 
HiTT, consultora especialitzada 
en transferència de la innovació 
als pacients, permetrà que perso-
nes amb diabetis tipus 1 puguin 
utilitzar l'última tecnologia per al 
mesurament de glucosa durant un 

any. Es tracta d’un sensor de gluco-
sa diferent als existents al mercat 
que permetrà millorar no només 
el control de la diabetis, sinó tam-
bé la qualitat de vida dels pacients. 
Roche subministrarà a l'Hospital 
la compra dels sensors i transmis-
sors necessaris per cobrir les ne-
cessitats dels pacients, i el centre 
sanitari passa a formar part de la 
xarxa de centres experts de Roche 
per treballar de forma conjunta en 
futurs projectes d'innovació. 

Acord entre l'Hospital i Roche 
per un nou sensor de glucosa
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P.- Tinc rinitis cada primavera i 
aquest any ni amb antihistamínics 
aconsegueixo frenar-la. Què puc 
fer?
R.-La rinitis és una de les manifes-
tacions més freqüents de l’al·lèrgia. 
Inicialment el tractament estàndard 
es basa en antihistamínics tal com 
vostè ha fet. Ara bé, en els casos de 
rinitis més greus acostuma a ser útil 
el tractament amb corticoides na-
sals o bé associar antihistamínics 
i corticoides. Hauria de consultar 
amb el metge que la tracta habi-
tualment per revisar el tractament i 
avaluar la conveniència de prosse-
guir-lo o bé introduir algun canvi.

P.- En l’analítica de l’empresa 
m’ha sortit el K mica elevat. És 
greu? A què es pot deure? Hauria 
de consultar el metge immedia-
tament?
R.-No m’especifi ca l’increment, 
però en tot cas les variacions en 
la quantitat de K en sang han de 
consultar-se amb un metge, ja que 
l’excés més enllà de determinats 
límits pot tenir conseqüències. Les 
causes d’augment de K poden ser 
múltiples: des d’efectes secunda-
ris a determinats tractaments fi ns a 
alteracions d’origen endocrinolò-
gic, renal, excés d’aliments rics en 
K, etc.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

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

La Fundació Privada Hospital Asil 
de Granollers i la Creu Roja van 
signar dijous un acord de col·la-
boració en el marc del projecte de 
voluntariat Soledat al final de la 
vida. La iniciativa, finançada per 
l’Obra Social La Caixa, pretén fo-
mentar l’acompanyament de per-
sones en fase de malaltia crònica 
avançada a través del voluntariat 
i contribuir a alleugerir el pati-
ment que provoca la soledat en un 
moment final de vida, “però no 
a cures pal·liatives, sinó mesos 
abans”, explicava Mar Montagud, 
coordinadora del programa al Va-
llès Oriental. “D’aquesta manera 
fem un acompanyament més 
llarg i progressiu i generem un 
vincle més fort entre els malalts 
i els voluntaris”, deia.

El centre sanitari serà l’encar-
regat de detectar els malalts que 

SALUT  L'HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS I L'ENTITAT VAN SIGNAR DIJOUS UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Voluntaris de Creu Roja
acompanyaran persones amb 
malalties cròniques avançades

x.l.

PRESENTACIÓ  Tusquellas, Lledó, Guàrdia i Montagud, dijous a l'Hospital

poden necessitar aquest tipus 
d’atenció voluntària. Actualment, 
Creu Roja Granollers compta amb 
13 voluntaris, set dels quals estan 
actius, i en tota la comarca l’any 
passat van haver-hi 41 voluntaris 
que van atendre 748 persones. 

“Més que la xifra de voluntaris 
el que importa és que sigui un 
treball de qualitat que comple-
menti la feina assistencial de 
l’Hospital”, deia Montagud.

Xavier Guàrdia, president de 
Creu Roja Granollers, assegurava 

que “el voluntariat és la raó de 
ser de l’entitat”, i en aquest sentit 
valorava la feina dels voluntaris: 
“Aquestes persones també vi-
uen situacions dures en la seva 
tasca, i per això cal formar-les, 
que tinguin experiència i, entre 
tots, donar-los suport emocio-
nal”. En aquest sentit, l’entitat ce-
lebra cada dos mesos una trobada 
amb els voluntaris per fer segui-
ment de la seva activitat.

Carme Tusquellas, responsable 
de voluntariat del centre sanita-
ri, indicava que “el moment fi-
nal de vida genera moltes pors 
i moltes angoixes, i per això és 
important que els malalts, espe-
cialment aquells que se senten 
més sols, tinguin un suport que 
pot ser de molts tipus: psicolò-
gic, religiós, de lectura, de mu-
sicoteràpia...”. “És un regal per 
als malalts i també per a l’Hos-
pital, perquè és una manera de 
fer més humana”, deia. Finalment, 
el director general de l’Hospital, 
Rafael Lledó, agraïa “la sensibi-
lització i l’interès de Creu Roja 
en formar voluntaris”, i valorava 
l’impacte emocional positiu que té 
la seva tasca tant per als malalts 
com per a les seves famílies. i x.l.

El centre cívic Can Bassa inaugu-
ra divendres (18.30 h) l'exposi-
ció Treu-li suc a la sexualitat, una 
mostra gratuïta per a joves de 12 
a 16 anys amb una visió positiva i 
saludable de la sexualitat. L'expo-
sició incideix en què és la sexuali-
tat, com es viu, la identitat sexual, 
els mites i els prejudicis i també 
aborda els riscos associats a la se-
xualitat. L'exposició es podrà visi-
tar fins al 15 de maig. 

'Treu-li suc a la 
sexualitat' al centre 
cívic Can Bassa

L’Ajuntament de Granollers oferirà, 
de maig a setembre, controls gra-
tuïts de la qualitat de l’aigua de l’ai-
xeta per als veïns que ho sol·licitin 
i que visquin en edificis construïts 
abans del 1980. Els consistoris 
són els responsables de controlar 
la qualitat de l’aigua en els punts 
finals; les aixetes. A Granollers, el 
Servei de Salut Pública, a través del 
laboratori municipal, s'encarrega 
de la recollida i l'anàlisi d'aquestes 
mostres. A més d'analitzar l'aigua 

dels edificis públics l'Ajuntament 
estén el control als edificis particu-
lars construïts abans del 1980 que 
ho sol·licitin. Els paràmetres que 
s'analitzen són, entre d'altres, co-
lor, sabor, olor, clor residual lliure, 
conductivitat, PH, terbolesa, bac-
teris i metalls. Per demanar una 
anàlisi cal sol·licitar-ho a través de 
la seu electrònica o d'un formulari 
penjat al web municipal i lliurar-lo 
personalment a l'OAC del carrer 
Sant Josep. 

Controls gratuïts de la qualitat 
de l'aigua en edificis antics

La Gralla acull avui, dijous (19 h), 
la presentació amb l'autor del lli-
bre El último cooperante, d'Iñaki 
Alegria, que va ser metge resi-
dent del Servei de Pediatria de 
l'Hospital de Granollers i que ara 
treballa a Etiòpia per pal·liar les 
mancances sanitàries de l'Hospital 
de Gambo. L'acte comptarà també 
amb la participació de Joan Martí 
i Llobet, delegat de Mans Unides 
Barcelona, i la cantant Judit Deig. 

Iñaki Alegria
presenta el seu
llibre a La Gralla
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GRANOLLERS. El Consell d’Infants de 
Granollers –format per una vintena 
de nens i nenes de 5è i 6è de les es-
coles de la ciutat– celebrava dilluns 
una audiència amb l'alcalde per 
explicar les conclusions que han ex-
tret del treball i reflexió sobre tres 
temes: la proposta de l'Arbre dels 
desitjos de Nadal, la rebuda dels 
Reis d'Orient i el Carnaval.

Els infants han decidit fer un 
nou edicte de Carnaval tenint en 
compte que a alguns centres edu-
catius només es disfressen diven-
dres. Així, en el document hi han 
quedat acordades les indicacions 
de l'edicte: el dilluns tocarà ves-
tir-se amb el pijama; el dimarts 
s’haurà de dur la cara i el cabell 
ben decorat; el dimecres serà el 
dia de vestir-se sense cap sentit; 
el dijous es portarà un vestit de 
gala, i el divendres tothom es po-
drà disfressar com vulgui.

A més, el Consell d'Infants recla-

Més de 600 alumnes de 2n d’ESO 
dels instituts Escola Pia, Estel, 
Carles Vallbona, Celestí Belle-
ra, EMT, Marta Estrada i Antoni 
Cumella van passar dimarts per 
Roca Umbert amb motiu del cin-
què Mercat de la Tecnologia, que 
organitza activitats com tallers de 
robòtica, tècniques fotogràfiques, 
ceràmica i enregistrament digital.

A més, també hi havia una part 

de fira on l’alumnat va poder ex-
posar els treballs tecnològics que 
seran valorats per un jurat, així 
com l'exposició Invents que van 
venir de la Lluna, una mostra dels 
invents més singulars, pràctics i 
curiosos nascuts de la recerca es-
pacial que es podrà visitar a la Bi-
blioteca Roca Umbert fins al pro-
per 11 de maig i, posteriorment, 
als instituts de la ciutat.  

L'alumna de l'Escola Pia de Grano-
llers Marwa Benali s'ha classificat, 
després de passar la semifinal al 
CosmoCaixa aquesta setmana, per 
a la final del 15è Concurs de lectura 
en veu alta, que se celebrarà el 4 de 
juny al Teatre Nacional de Catalu-
nya (TNC). La Marwa competirà en 
la categoria de Timoners, adreçada 
a alumnat nouvingut de centres de 
primària i 1r i 2n d'ESO, incorpo-
rat per primera vegada al sistema 
educatiu a partir del cicle mitjà de 
primària els darrers dos anys.  

toni torrillas

ajuntament

PARTICIPACIÓ  ELS NENS I NENES PROPOSEN MILLORES TÈCNIQUES A L'ARBRE DELS DESITJOS

LA BIBLIOTECA ROCA UMBERT ACULL FINS A L'11 DE MAIG LA MOSTRA 'INVENTS QUE VAN VENIR DE LA LLUNA'

El Consell d'Infants vol més 
difusió dels actes de Carnaval

EL CONSELL 2018-2019 El formen Amanda García (Mestres Montaña), Arnau 
Brugués i Oriol Corbera (col·legi l’Estel), Àlex Parés (escola Granullarius), 
Abril Puigdomènech i Pau Pueyo (Cervetó), Saibo Ceesay (Joan Solans), Júlia 
Cendre i Itziar Rodriguez (Ferrer i Guàrdia), Iker Palmerola i Joel Aranda 
(Lledoner), Yaiza Mérida i Salma Azarkan (Turó de Can Gili), Sergi Clapera 
(col·legi Jardí), Laura Salas (Escola Pia), Emma Agraz i Ainara Puig (Educem), 
Paula Abril (Salvador Espriu), Adonis Ayala i Ainhoa Crespo (Ponent), Jofre 
Dalmases i Aitana Moreno (Pereanton), Rita Pla (Anna Mogas), Ana Cano 
(Salvador Llobet), Júlia Doménech (L’Estel i com a representant del CNIAC).

SESSIONS  Centenars de joves han seguit activitats a la Nau B1

Més de 600 alumnes al 
5è Mercat de la Tecnologia

Marwa Benali,
finalista al concurs 
de lectura en veu alta

ma més difusió dels actes de Car-
naval, així com de l'Arbre dels De-
sitjos que es projecta a Can Pedrals.

Els infants també es demanaven 
si la feina feta en anteriors cursos 
havia servit per a polítiques munici-
pals. L'alcalde assegurava que, per 
exemple, serà útil al pla director de 
Biblioteques que s'està enllestint.

Les reunions del Consell dels In-
fants estan dinamitzades pels tèc-
nics d'Educació. Enguany també hi 
han col·laborat els tècnics de Cultu-
ra i la representant granollerina al 
Consell Nacional d'Infants i Adoles-
cents de Catalunya (CNIAC).  M.e.

Dissabte (19 h) tindrà lloc a la sala 
Tarafa de Granollers el lliurament 
de premis del 16è Concurs de Nar-
racions Solidàries de Mans Uni-
des, enguany centrat en la dona al 
tercer món. El concurs, adreçat a 
joves de 10 a 18 anys, ha comptat 
amb més d'un centenar d'obres 
presentades, 12 de les quals –tres 
per categoria– es repartiran els 
1.650 euros en premis aportats 
per l'Obra Social La Caixa i l'em-
presa KH-7, a més d'entrades per 
al cinema Edison. 

EDUCACIÓ

Mans Unides lliura
els premis als 
millors narradors

L'Arrel
EL FÒRUM JUVENIL L'ARREL, 
per a joves de 12 a 16 anys, va  
intervenir per primera vegada a  
l'audiència del Consell d'Infants  
tot mostrant el lligam entre els dos 
òrgans de participació. L'Arrel feia 
propostes de mobilitat, com més 
carrils bici; de cultura, per idear 
cada mes un acte relacionat amb 
l'art, i la salut i igualtat, amb 
xerrades sobre sexualitat. A més, 
aprofitaven per donar a conèixer 
el seu Instagram –@arrelGRN–.

L'equip Athenes, format per cinc 
alumnes de l'Escola Pia de Grano-
llers, ha quedat 3r de la categoria 
Junior de la RoboCAT, el Campionat 
de Rpbòtica de Catalunya, disputat 
a Barcelona la setmana passada.  

L'Escola Pia, 3a al 
Concurs de Robòtica 
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GRANOLLERS. Un total de 500 ins-
crits de totes les edats van parti-
cipar el cap de setmana en la 25a 
edició de la Caminada de l'Escola 
Pia a Montserrat. La marxa va ar-
rencar divendres a les 18 h des de 
l'escola, tot i que també hi va haver 
qui va començar el recorregut des 

POPULAR  CENTENARS DE PERSONES VAN RECÓRRER A PEU ELS MÉS DE 60 QUILÒMETRES DEL TRAÇAT EN LA SEVA 25a EDICIÓ

25 anys de caminada de la Pia a Montserrat
escola pia

AVITUALLAMENT  Durant el traçat hi havia punts per agafar forces

de Castellar del Vallès i Monistrol 
de Montserrat –en aquest cas un 
autocar els va portar els caminaires 
fins al punt de sortida divendres a 
la nit i dissabte al matí per arribar 
tots plegats al monestir–. La cami-
nada del 25è aniversari va tenir 
enguany un record per als jugadors 

de l'Handbol Granollers accidentats 
l'any passat a l’AP-7, i va respondre 
a una iniciativa solidària, de manera 
que part de les inscripcions es des-
tinarà a les activitats del Casal dels 
Infants del Raval, una entitat que 
precisament va fundar Enric Canet, 
promotor de la primera caminada 

de l'Escola Pia a Montserrat. De fet, 
una cinquantena de joves del casal 
també van pujar a peu a Montser-
rat. D'altra banda, amb motiu del 
25è aniversari, el Casino va acollir 
fins divendres passat una exposició 
fotogràfica commemorativa de les 
25 edicions organitzades fins ara.   

La marxa va arrencar divendres a la tarda a l'escola i va arribar dissabte al matí al monestir
jordi ganduxé

A PUNT  Foto de grup al pati de l'escola abans d'iniciar el recorregut

Els infants de 5è de l'Escola Camins, 
en col·laboració amb l'AMPA, orga-
nitzen dissabte a la tarda (16.30 h) 
la novena edició de la caminada so-
lidària de l'escola. La recaptació es 
destinarà a projectes solidaris. La 
marxa té dos circuits, un de 5 km i 
un altre de 10 a l'entorn de Milpins 
i Marata, i la inscripció (6 euros)
dóna dret a un entrepà de botifar-
ra, beguda, avituallament, obsequi i 
participació en el el sortieg de més 
de 50 regals (19.30 h). Els partici-
pants rebran un got de regal. 

Caminada solidària 
de l'Escola Camins 
dissabte a la tarda

L'Associació de Veïns del Barri del 
Lledoner organitza diumenge una 
pedalada en bici de 16 km apta per 
a tota la família. La concentració 
serà a les 10 h a la plaça Jaume I, i a 
les 10.30 h arrencarà la sortida. Les 
inscripcions es poden fer fins al ma-
teix dia (socis 3 euros i no socis 4 
euros) i el tiquet inclou un pica-pica 
per a tots els assistents. Els partici-
pants també rebran un obsequi de 
record i podran prendre part del 
sorteig d'una bicicleta de muntanya 
i d'un lot de productes Bon Preu.  

Pedalada de 16 km 
de l'Associació de 
Veïns del Lledoner

POLÍTICA

Colomé, nou
diputat provincial

L’associació de consumidors i 
productors de productes agro-
ecològics La Magrana Vallesana 
presentarà avui, dijous (19 h), 
al local social de la Magrana Va-
llesana, un seguit de propostes 
agroecològiques als grups polí-
tics de Granollers i a les entitats 
vinculades amb el medi ambient 
amb l'objectiu que se les facin 
seves i les incorporin als seus 
programes electorals per a les 
eleccions municipals del 26-M.

AGROECOLOGIA

Propostes de La 
Magrana Vallesana 
per al 26-M

El PSC de les Franqueses presen-
tarà divendres al vespre (20.15 
h) part del programa i la candi-
datura a les eleccions municipals 
del 26 de maig, que encapçala 
per segona vegada el regidor 
Juan Antonio Corchado. Serà en 
un acte obert a la sala polivalent 
del Centre Cultural de Bellavista. 

ELECCIONS 26-M

Presentació de la 
llista de Corchado

L’alcalde de les Franqueses, Fran-
cesc Colomé, va prendre posses-
sió com a diputat provincial de 
la Diputació de Barcelona dijous 
en el ple ordinari d’aquesta insti-
tució. D’aquesta manera Colomé 
pren el relleu de l’exalcaldessa 
de la Garriga Meritxell Budó, que 
a finals de març va renunciar 
per esdevenir consellera de Pre-
sidència i portaveu del Govern.  
Colomé podrà compaginar el càr-
rec amb l’alcaldia i no gestionarà 
cap àrea de la Diputació.

La Federació d'Associacions de 
Veïns de Granollers celebrarà dis-
sabte a la tarda a la Porxada la seva 
festa d'aniversari. L'activitat co-
mençarà a les 17 h amb animació 
infantil –música i contes a càrrec 
de Carles Cuberes–, juntament amb 
tallers infantils de dibuix i pintura i 
un berenar per als més petits. A les 
18 h hi haurà una flashmob de se-
villanes amb l'AV Congost; a les 19 
h una masterclass de zumba amb 
l'AV Hostal i a les 20 h ball de fi de 
festa amb la música de Lia.   

La Federació
d'Associacions
de Veïns, de festa

La parròquia de Sant Esteve acollirà 
diumenge (18 h) el concert solidari 
de Veus, el cor infantil d'Amics de la 
Unió de Granollers, dirigit per Josep 
Vila Jover. L'entrada estableix un 
donatiu mínim de 5 euros en bene-
fici del Casal dels Infants de Barce-
lona i de Càritas de Granollers. En el 
concert es farà un repàs d’algunes 
de les peces més importants del re-
pertori del cor. L'entrada-donatiu 
es pot comprar anticipadament a 
l’Escola de Música Amics de la Unió 
(carrer Travesseres, 20).  

Concert solidari
de Veus amb el 
Casal dels Infants
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La CUP es presenta per primera vegada 
al consistori amb la intenció “d’assentar 
les bases d’una democràcia participa-
tiva que impulsi sobiranies per aixecar 
la república catalana des de baix”. La 
candidatura, que es declara clarament fe-
minista i sensible a l’emergència climàtica, 
està integrada per persones que “no volem 
ser professionals de la política, sinó que 
entenem el pas per la institució com un 
període de servei a la col·lectivitat”, diu 
Maria Forns. El grup considera que el man-
dat que ara acaba ha estat el de la “continu-
ïtat del totxo i de les carcasses buides”, i 
que el final del mandat “està sent una apo-
teosi d’inauguracions en què s’intenta 
comprar la voluntat dels veïns amb po-
lítica de bombo i plateret”. Assenyala que 
la “falta de transparència i el baix perfil 
democràtic” de l’Ajuntament, consells de 
poble, consell de pagesia i patronats és la 
mancança més important del municipi, i en 
aquest sentit proposa establir mecanismes 
de “participació real”, com una assemblea 
d’entitats on es debati i decideixi sobre mo-
del de municipi i les necessitats socials bà-
siques, així com crear un ateneu de joves i 
democratitzar els consells de poble i fer que 
les seves decisions siguin vinculants.

Forns considera que les Franqueses està 
al límit de l’endeutament –“una hipoteca 
sobre els futurs governs municipals”–. 
Aposta per rebaixar-lo i fer-ho, en cas que si-
gui necessari, a través de la banca ètica, per-
què “la política municipal no ha de donar 
benefici econòmic als gran bancs”.

“Falta més
gestió pública, 
democràtica
i transparent”

MARIA FORNS
Correctora, assessora lingüísti-
ca i professora de català a per-
sones adultes, Maria Forns té 63 
anys. És sòcia del Centre Cultural 
de Marata, activista contra el 
Quart Cinturó, integrant del 
grup promotor de la consulta 
popular sobre la independència 
(2009), del nucli fundador de 
Les Franqueses Imagina (2011), 
de l’ANC les Franqueses (2012) 
i de CUP les Franqueses (2016). 
També he format part del secre-
tariat nacional de l’ANC.

MARGARITA PACHECO
Margarita Pacheco Tena té 44 
anys, està casada i té una filla. 
Treballa en una empresa de 
missatgeria com a gestora de 
comptes. Anteriorment va tenir 
una botiga de llaminadures a 
Corró d’Avall durant cinc anys 
i mig i col·laborava en totes les 
activitats possibles.

En equipaments, considera 
que alguns estan infrautilitzats 
–sala d’actes del Centre Cultu-
ral de Bellavista, Can Ribas, Can 
Ganduxer– i que altres, “amb 
un criteri poc transparent, 
estan cedits a la gestió priva-
da o a determinades entitats 
que en fan un ús excloent”. 
Per això proposa fer un cens 
dels espais disponibles i po-
sar-los a disposició de les enti-
tats i els veïns amb una agenda 

pública i uns criteris clars de cessió d’ús. 
En matèria esportiva, considera que el 

Patronat Municipal d’Esports “privatitza 
la gestió de l’esport i prioritza els usos 
competitius i la rendibilitat per damunt 
de l’educació i la cohesió social”, i per això 
proposa suprimir el patronat i fer que la ges-
tió sigui “totalment pública, democràtica 
i transparent”. A més, afegeix que caldria 
valorar la possibilitat de renegociar el dret 
d’ús del pavelló del carrer Girona.

Sobre la revisió del pla general, aposta per 
un model de pobles que “trenqui la dinà-
mica expansiva de l’urbanisme capitalis-
ta i consolidar la concentració urbana”, 
revertir la qualificació del sòl urbà o urba-
nitzable que resulta innecessari, protegir els 
espais agraris i configurar anelles verdes per 
millorar la qualitat de vida dels veïns.  

Forns també lamenta que els darrers go-
verns municipals “han estat uniformitza-
dors, centralistes i han menystingut la 
riquesa social i cultural que aporten els 
pobles petits”, i pel que fa a Granollers as-
segura que “és un pol d’atracció que ens 
perjudica, perquè reforça el caràcter de 
ciutat dormitori de Bellavista i de Corró 
d’Avall”, però alhora “ens pot beneficiar si 
sabem trobar solucions mancomunades 
en urbanisme i mobilitat”.

Finalment, en matèria nacional, Forns as-
segura que la república “s’ha de construir 
des dels municipis”, i a escala local assegu-
ra que la Sal-CUP no donarà aire a cap partit 
del 155; “els qui ens reprimeixen no po-
den ser bons socis de govern”, diu. i

“Canviar les prioritats en les partides 
pressupostàries, revisar a consciència 
el pla general i, sobretot, impulsar la 
participació ciutadana en la gestió del 
municipi”. Aquestes són les tres propostes 
bàsiques de Contigo Somos Democracia, 
una candidatura formada per persones 
“responsables i compromeses en la ges-
tió dels recursos municipals”, diu la cap 
de llista, Margarita Pacheco. 

Contigo Somos Democracia es defi-
neix com un partit socioliberal, de centre, 
d’àmbit estatal i europeista nascut al País 
Valencià arran d’una escisió de Ciutadans. 
A la comarca el partit ha començat la seva 
expansió, i el pròxim 26 de maig presen-
tarà candidatures a les Franqueses, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Vallgorguina i Bigues 
i Riells. La secció local franquesina va néi-
xer després de veure que hi havia coses del 
municipi que “no ens agradaven”. “Coses 
com la neteja i el manteniment han de 
millorar, hi ha parcs abandonats, zones 
que no tenen la il·luminació adequada, 
contenidors que treuen visibilitat...”, 
deia Pacheco fa unes setmanes. El grup 
també aposta per reforçar l’atenció a les 
persones grans, “buscar mesures perquè 
tinguin més suport i més companyia”.

Segons explica la candidata, el grup vol 
oferir un projecte municipalista, amb el 
“compromís d’una gestió responsable”. 
Identifica la “manca de sensibilitat” dels 
diferents equips de govern dels últims 
anys “per atendre els múltiples proble-
mes que té el municipi” com el problema 

“El govern no 
té interès en 
els problemes 
del municipi”

més destacat del municipi, i 
destaca especialment la “fal-
ta d’atenció i compromís” 
amb els equipaments i serveis 
tant a Bellavista com al barri 
de la Sagrera de Corró d’Avall. 
En matèria esportiva, més 
que la falta d’espais destaca 
el “desinterès” de l’equip de 
govern de tenir equipats i en 
condicions els equipaments 
esportius, sobretot en les zo-
nes amb més equipaments. 

Contigo Somos Democracia també apos-
ta per revisar el pla general i marca com a 
prioritat “garantir un creixement soste-
nible”, i sobre el polígon del sector N, un 
dels temes més significatius del mandat, 
aposta per “revisar el projecte a fons 
abans de decidir possibles solucions”, 
igual que amb tots els projectes paralitzats 
que hi ha al municipi. A més, el grup con-
sidera que l’Ajuntament no s’hauria d’en-
deutar innecessàriament “si canviéssim 
les prioritats pressupostàries”. 

D’altra banda, Pacheco considera que el 
millor de les Franqueses és la diversitat de 
la seva població i del territori, però lamen-
ta que la cohesió social és “inexistent” 
entre els diversos nuclis de població del 
municipi, ja que “mai no ha interessat” 
que n’hi hagi. En relació amb Granollers, 
“s’hauria intensificar mes en transport 
públic i la seguretat ciutadana entre els 
dos municipis”, afirma.

Pel que fa als posibles pactes postelecto-
rals en el nou mandat, Contigo Somos De-
mocracia no tanca les portes a pactar, parlar 
i dialogar amb tothom, “sempre respec-
tant els nostres valors”, i considera que 
la llista més votada és la que ha de formar 
govern “respectant les lleis vigents”. 

Per últim, en la qüestió nacional Conti-
go Somos Democracia recorda que “les 
Franqueses té diversitat en població i 
en resultat s electorals”, de manera que 
“qualsevol equip de govern es deu al 
compliment de l’ordenament jurídic vi-
gent estatal i autonòmic”. i

CANDIDATS A LES FRANQUESES DEL VALLÈS (I)

SAL-CUP APOSTA PER CONSTRUIR LA REPÚBLICA DES DELS MUNICIPIS CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA ES DEFINEIX COM UN PARTIT MUNICIPALISTA
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CANDIDATS A LES FRANQUESES DEL VALLÈS (I)

AMADOR DONCEL
Funcionari de carrera del 
Departament de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya, 
Amador Doncel va néixer a 
Granollers fa 42 anys i en fa més 
de 20 que viu a les Franqueses. 
Aquesta és la primera vegada 
que es presenta per accedir a 
l’Ajuntament.

JOSÉ MANUEL CRUZ
Té 45 anys, està casat i és a punt 
de ser pare de la seva primera 
filla. Està estudiant la llicenci-
atura d’arquitectura superior 
a la Universitat Politècnica de 
Catalunya i actualment treballa 
com a director de de projectes 
en construcció en l’àmbit naci-
onal i internacional. És un dels 
fundadors de Podemos a les 
Franqueses.

Ciutadans es presentarà per primera vega-
da a les Franqueses en unes eleccions mu-
nicipals. Ho farà, segons explica el seu can-
didat, “per treballar pel benestar de tots 
els veïns i per normalitzar la realitat 
política”, ja que, segons recorda Doncel, 
Ciutadans va ser el partit més votat a les 
Franqueses en les darreres eleccions au-
tonòmiques del 21 de desembre de 2017. 
Concretament, Cs va obtenir en aquelles 
eleccions 3.510 suports, el 31,14% dels 
vots totals amb una participació rècord del 
81,9%. “Volem fer una política realista, 
democràtica i transparent, defensant 
els valors de llibertat, igualtat, unió 
i Estat de dret des de la raó, l’ètica i el 
sentit comú”, diu Doncel.

Sobre les Franqueses, assegura que la di-
versitat dels seus veïns i la pluralitat de po-
bles és el seu màxim valor, cadascun d’ells 
amb la seva idiosincràsia, però units tots 
en un sol municipi com a “font de riquesa 
i paradigma de convivència”. En relació 
amb Granollers, aposta per millorar la vida 
dels veïns “creant sinergies entre les po-
lítiques i institucions locals per ser més 
eficients i per generar economies d’es-
cala que redueixin costos en serveis”.

Gestió municipal
Ciutadans considera que la gestió munici-
pal és “millorable” i que “l’endeutament 
de 4 milions d’última hora per acabar 
obres ens el podríem haver estalviat 
si el polígon del sector N ja estigués en 
funcionament”. En aquest sentit, diu Don-

“Cal reactivar
el comerç local 
per crear llocs 
de treball”

cel, “sóc més partidari de 
créixer per generar recur-
sos sense apujar impostos i 
fer servir aquest increment 
del pressupost en fer nous 
projectes sense endeutar 
generacions futures”.

Pel que fa a les mancances 
del municipi, considera que cal 
donar més suport al comerç 
local i la creació d’empreses. 
També assenyala que els prò-
xims anys cal revisar el pla 

general, ja que “la població de les Fran-
queses continua creixent i la demanda 
d’habitatge és una realitat”, i en aquest 
sentit afegeix que “el creixement ha de ser 
sostenible i respectuós”. També aposta 
per promoure la construcció d’habitatges 
de protecció oficial de lloguer social amb 
opció a compra, reforçar la presència poli-
cial en barris com Bellavista per evitar furts 
i l’ocupació il·legal d’immobles i desencallar 
el sector N i potenciar el comerç local per 
crear d’aquesta manera llocs de treball.

En equipaments, Ciutadans aposta per 
construir una residència per a gent gran, 
un institut de formació professional amb 
una bona oferta de cicles formatius, una 
pista d’atletisme i un camp de futbol 11 a 
Bellavista que “permetria que els juga-
dors del CF Les Franqueses i els del CF 
Bellavista-Milan poguessin entrenar en 
bones condicions”.

Sobre el mandat que s’obrirà al juny, 
Doncel pronostica que hi haurà molts can-
vis en la composició del ple municipal i 
assegura que només pactarà amb aquells 
partits que “respectin la Constitució 
com a garantia de llibertat i d’igualtat”, 
i que mai no pactarà, per tant “amb els 
partits que desobeeixin lleis i no res-
pectin l’Estat de dret”. Finalment, sobre 
com s’ha de posicionar les Franqueses en 
el tema nacional, Ciutadans considera que 
ha de ser “amb lleialtat institucional 
respectant la Constitució i els símbols 
que ens representen a tots: els nacio-
nals, autonòmics i locals”. i

Podemos, que en les darreres eleccions 
municipals va presentar-se dins d’Ima-
ginem les Franqueses en Comú (ILFC), ha 
optat en aquesta ocasió per presentar-se 
en solitari. “Ens presentem per poder 
participar de manera activa i positiva 
al municipi vivim”, diu José Manuel Cruz, 
el cap de llista per a les eleccions munici-
pals del 26 de maig. El candidat conside-
ra que el mandat que ara acaba ha tingut 
poca inversió en matèria social, especial-
ment amb la gent amb menys recursos i en 
protecció del medi ambient, i apunta que 
“cal més obertura, més transparència i 
empatia i menys monòlegs”.

La neteja, principal problema
Cruz valora “la gent, els espais verds, les 
bones comunicacions amb altres po-
blacions, els mercats de fruita i verdura 
i especialment la qualitat de vida” com 
el millor de viure a les Franqueses, men-
tre que assenyala com una de les princi-
pals problemàtiques del municipi la neteja 
dels carrers, especialment a Bellavista. En 
aquest sentit, afirma, “cal involucrar-hi 
tant les empreses que es dediquen a 
mantenir net el municipi com els veïns 
i veïnes, donant-los eines en la consci-
enciació”. També apunta que són neces-
sàries més activitats culturals, habitatge 
social i ajudes als joves i a la gent gran que 
pateixen mancances tant econòmiques 
com afectives. 

El candidat de Podemos també assegura 
que el creixement d’habitants de les Fran-

“Cuidar
la qualitat de 
vida dels veïns 
és prioritari”

queses fa necessari ampliar 
la capacitat de les residències 
per a la gent gran, les esco-
les bressol i els equipaments 
esportius, que “caldria am-
pliar de la manera menys 
agressiva possible envers 
el medi ambient”. Tot i això, 
assegura que la prioritat és 
“cuidar la qualitat de vida 
dels nostres conciutadans 
i conciutadanes”, mantenir 
en les millors condicions tot 

allò que ja està fet i mirar de “no endeu-
tar-se per tirar endavant projectes de 
pedra”.

En relació amb el desenvolupament del 
polígon del sector N, a la carretera de Car-
dedeu, Cruz es mostra partidari d’“escol-
tar la gent del municipi i fer propostes 
realistes que es puguin dur a terme”, i 
sobre el possible desenvolupament d’un 
nou pla general els pròxims quatre anys 
indica que “s’ha de cuidar el que ja te-
nim en comptes de fer créixer més el 
municipi”. “Si hagués de créixer –afe-
geix–, optaríem sempre per les opcions 
més ecologistes”. 

Sobre la cohesió social i les diferènci-
es entre els diversos pobles del municipi, 
Cruz afirma que “s’haurien de minimit-
zar les diferències perquè no hi hagi 
cap ciutadà que pugui pensar que se’l 
tracti de segona”, i sobre la relació amb 
Granollers indica que “cal guardar sem-
pre les bones relacions i treballar més 
conjuntament a nivell social i en ter-
mes de comunicació”. 

Sobre els possibles pactes postelecto-
rals, el candidat de Podemos manifesta 
que opta per “un govern d’esquerres 
i progressista en què els ciutadans i 
ciutadanes que el conformin proposin 
idees afins a la seva coherència política 
i personal”, i pel que fa a la posició que 
ha d’adoptar l’Ajuntament en el moment 
polític que viu Catalunya, apunta que ho 
ha de fer d’una “manera lògica amb els 
principis del partit”. i

CIUTADANS INTENTARÀ PER PRIMERA VEGADA ACCEDIR A L’AJUNTAMENT PODEMOS VOL EL MENOR IMPACTE ECOLÒGIC EN L’ÀMBIT URBANÍSTIC 
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
20/04 Víctor Prieto Aguado 91 anys
22/04 Dolors Serra Colomer 84 anys
23/04 Bendición Rodríguez Amat 86 anys
24/04 Manuel Pachón Cecilia 73 anys
25/04 Pepi Molina Gómez 102 anys
25/04 Ma Dolores López Belmonte 55 anys

28/04 Soledat Tintó Viñals 102 anys
27/04 Manel Cabot Padrós 88 anys
28/04 María Mellado Vico 56 anys
29/04 Lluís Velasco Alda 78 anys
29/04 Sole de la Paz Blasco 96 anys
29/04 Miguel García Barriento 86 anys

ELECCIONS MUNICIPALS 26-M

LES FRANQUESES. L'auditori de Can 
Ribas va omplir-se de gom a gom 
dilluns al vespre en la presentació 
de la llista i els principals projec-
tes de Junts per les Franqueses, la 
candidatura que encapçalarà el 26 
de maig l'alcalde Francesc Colomé. 
L'alcalde va destacar que "a les 
Franqueses ha quedat enrere el 
temps de les querelles i les bara-
lles", i va posar èmfasi en la gestió 

x.solanas

JUNTS PER LES FRANQUESES VA PRESENTAR LA SEVA CANDIDATURA DILLUNS EN UN ACTE A CAN RIBAS QUE VA COMPTAR AMB LA PARTICIPACIÓ D'EDUARD PUJOL

Colomé proposa
la instal·lació 
d'escales mecàniques 
a Bellavista

PRESENTACIÓ  Junts per les Franqueses va aplegar més de 200 persones dilluns a Can Ribas

econòmica del municipi dels úl-
tims anys. "Hem gestionat l'Ajun-
tament com si fos l'economia de 
cada casa", deia. 

El candidat va fer un repàs als 
principals canvis dels últims anys 
i va posar com a exemple l'aug-
ment d'ajuts directes en serveis 
socials –"hem passat de 30.000 
a 120.000 euros en vuit anys"– i 
projectes com l'Espai Can Prat, el 

parc del Falgar i la plaça de l'Es-
barjo –"són projectes que hem 
fet tots junts", recalcava. També 

va indicar que les Franqueses "és 
un bon model de municipi, verd, 
amable, amb bons equipaments 
i ben connectat", i va insistir en 
l'oposició al pas del Quart Cinturó 
pel municipi: "no estem en contra 
del progrés, però és evident que 
s'ha de fer bé i ha passar més al 
sud, a l'entorn del Circuit, que és 
on hi ha més activitat". "En això 
traurem les dents", deia. 

Pel que fa a projectes de futur, 
Colomé va fer una llarga llista de 
propostes: construir la residència 
de Bellavista i ampliar la de Corró 
d'Avall; ampliar la plantilla de la 
Policia Local i descentralitzar-la a 
Bellavista; construir un nou pave-
lló esportiu; ampliar el cementiri; 
unir els pobles amb un carril bici; 
pacificar el trànsit al centre dels 

nuclis urbans; arreglar el Casal 
Cultural de Corró d'Avall; instal-
lar escales mecàniques a la zona 
d'equipaments de Bellavista i fer 
un pla de desenvolupament del co-
merç local entre d'altres.  

A l'acte de presentació de la llista 
va assistir-hi el diputat de Junts per 
Catalunya Eduard Pujol, qui va as-
segurar que "tenir un bon alcalde 
és un patrimoni que cal preser-
var" i va defensar la transformació 
i la qualitat de l'urbanisme de les 
Franqueses: "Tenir un bon pai-
satge urbà és una porta oberta a 
sentir-te bé al teu entorn", deia. 

Finalment, Pujol va lloar Colomé, 
de qui va dir que "és un alcalde de 
proximitat, apassionat pel mu-
nicipi i amb capacitat de trans-
formar per millorar".   x.l.
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CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Les nostres furgonetes i voluntaris no 
paren mai! Recollim menjar per fer els 
lots més abundants i equilibrats. Les 
famílies ho necessiten. Gràcies a totes les 
botigues i empreses que ajuden a fer-ho 
possible. #fundacioxiprer #solidaritat 

@fundacioxiprer @Maynounu

Gràcies a tots per demostrar ahir que 
#Granollers vol República. Seguim 
treballant per convertir aquests vots en vots 
republicans el 26M, per sumar més gent i fer  
una ciutat viva, cohesionada, radicalment  
republicana i per allunyar el 155 del govern

om pots pensar en el dia de 
demà si no saps ni tals sols si 
avui menjaràs, si podràs do-
nar aliment als teus, ni tampoc 
saps on dormiràs? Com pensar 

en el futur quan el present és una batalla 
per la supervivència? Com creure en tu 
mateix si ningú més ho fa?

Quan en Vicente i jo vam arribar a Anan-
tapur, ara fa 50 anys, aquest era el senti-
ment de milions de persones que vivien 
en situació de pobresa extrema i margi-
nació. 

La majoria d’aquestes famílies treba-
llaven més de 12 hores al dia a canvi d’un 
plat d’arròs amb el que alimentaven els 
seus fills. Els nens començaven a treballar 
als 10 anys, les nenes es casaven quan te-
nien la primera menstruació o, fins i tot, 
abans. Les dones no podien sortir soles de 
casa i les persones amb discapacitat eren 
menyspreades, fins el punt ser nomena-
des per la seva discapacitat, i no pel seu 
nom. 

Avui, 50 anys més tard, els camperols 
expliquen amb orgull que el seu fill o fi-
lla ha aconseguit una beca per seguir amb 
els seu estudis superiors i que estan a la 
universitat. Moltes dones obren petits 
negocis i ja no es resignen a viure com a 
ciutadanes de segona i encapçalen ma-
nifestacions per reclamar els seus drets 
i eradicar actituds masclistes com la vio-
lència de gènere. 

Les persones amb discapacitat, ara as-
sociades en grups, han vençut l’aïllament 
social que provocava la discriminació i se 
senten respectades pel seu entorn i confi-
ades en les seves oportunitats.  Gràcies a 
l’accés a pròtesis i dispositius que millo-
ren la seva mobilitat i autonomia, i a ini-
ciatives de capacitació i ocupació laboral, 
avui s’enfronten amb decisió a les conduc-
tes discriminatòries del seu entorn. Saben 
que no són persones inferiors, com els ha-
vien fet creure. 

Hi ha moltes maneres de definir la justí-
cia social. Jo prefereixo resumir-la en una 
anècdota que vaig viure fa poc a P. Yaleru, 
un dels primers 200 pobles on vam co-
mençar a treballar en l’estat d’Andhra Pra-
desh fa 50 anys. En aquest indret disposen 
d’habitatges de la FVF, d’un centre comu-
nitari, d’accés a la sanitat, i al programa 

Mig segle d’acció humanitària
de suport a les dones; en definitiva, tota 
la nostra capacitat d’actuació està present 
allà. Mentre parlava amb un company, es 
va acostar una senyora i, agafant-me del 
braç, em va dir: “Sister, Dhanyawaad Da-
llu” –“germana, gràcies, ja no tinc por”–.

Es diu Pedaka, i com tantes dones de la 
seva generació, es va casar amb 15 anys. 
Va lluitar per seguir estudiant a l’escola 
de la FVF, tot i la resistència del seu marit, 
que no volia que sortís de casa ni es re-
lacionés amb ningú que no fos la família. 
Avui ella lidera una associació de dones 
al sud de l’Índia. Allà va aprendre a es-
criure i s’ha convertit en un referent per a 
moltes dones del poble, que la visiten per 
demanar-li consell. La seva filla està cur-
sant batxillerat. Pedaka no em va parlar 
de cases ni de diners. El que aquesta dona 
valora, per sobre de tot, és la dignitat i el 
respecte que ha adquirit. El desenvolupa-
ment va més enllà del que és material. Per 
a ella és la possibilitat de viure sense por, 
de viure en un lloc que li garanteix respec-
te i seguretat.

Els qui formem part de la Fundació Vi-
cente Ferrer hem dipositat la nostra feina, 
esperances i somnis en aconseguir que 
milions de persones surtin de l’ombra 
en què vivien, que segueixin vivint en les 
zones rurals de l’Índia i que recuperin la 
seva condició d’éssers humans amb tots 
els drets.

 En aquest camí, durant els últims 50 
anys, ens hem sentit sempre acompanyats 
per milers de persones que han entès els 
reptes que plantejàvem i que ens han dit: 
“Volem participar dels canvis socials que 
necessita el món”. Aquesta confiança i lle-
ialtat de milers i milers de  persones és la 
que ens ha fet més forts. Cada acció bona, 
gran o petita, ens fa avançar cap a un canvi 
real.

El somni d’en Vicente i meu és avui un 
projecte de futur que necessita seguir ge-
nerant aliances amb la societat. Perquè 
l’únic que pot aturar l’esperança de què 
un món millor i més just és possible és 
no ser capaços de detectar les injustícies 
i implicar-nos per intentar combatre-les.

C

Els resultats electorals dels diferents comicis a Granollers i les Franqueses 
sovint tenen poc a veure. Enguany, però, la proximitat de les generals i de les 
municipals –a només un mes de diferència– han fet que les diferents formacions 
que compareixeran el 26-M a les urnes s’hagin mirat els resultats de diumenge amb 
més atenció. El 28-A deixa a Granollers diversos titulars que segurament han 
alegrat alguns i preocupat altres. El PSC –partit hegemònic els darrers anys a 
escala local– torna a recuperar el lideratge que fa tres anys va arrabassar-li En 
Comú Podem, que, malgrat tot, s’enfonsa menys del que els pronòstics deien –i que 
a nivell de la ciutat no ha pogut fer coalició i es presenten En Comú i Podemos en 
llistes separades–. Tant a Granollers com a les Franqueses, ERC –que per primera 
vegada ha guanyat unes eleccions generals a Catalunya– queda frec a frec amb 
els socialistes, una tendència que l’equip de Maynou i la coalició Imagina Esquerra 
en Comú de ben segur intentaran aprofitar en els propers comicis. JuntsxCat ha 
aguantat i, de fet, a les Franqueses, Colomé feia dilluns una demostració de força 
en la presentació de la candidatura. Ciutadans apunta una remuntada respecte a fa 
tres anys, tot i que es queda força enrere dels resultats de les eleccions al Parlament. 
Amb tot, la patacada històrica del PP i el fet que no es presenti la ultradreta a les 
municipals els pot afavorir. Les incògnites s’esvairan aviat.

CAMÍ DE LES MUNICIPALS
Editorial

ANNA 
FERRER

Presidenta de la 
Fundació Vicente Ferrer

Hem dipositat la nostra feina,
esperances i somnis

en aconseguir que milions 
de persones surtin de l’ombra

Bústia
Aquest any no hi ha pol·len

Aquesta primavera no hi ha pol·len. Està 
prohibit. (És de color groc). El Tribunal Su-
prem no el deixa escampar. Concretament, 
s’està fent un judici a 22 arbres i 15 plantes 
per haver-se atrevit a deixar anar pol·len i 
empastifar-ho tot de color groc.

Els al·lèrgics estaran contents. Els ren-
tacotxes no tant. Però la població vegetal 
s´ha rebel·lat. Ha començat el procés de pol-
linització sense fer cas del Tribunal Vegetal 
Suprem. “És una rebel·lió, una sedició!”, ha 
cridat el jutge principal. Es preveuen molts 
més encausats. Però els mitjans de comuni-
cació forans continuen divulgant la notícia: 
aquest any no hi ha pol·len.

 pitu cornet / granollers

Primer de Maig
Si els propers 30 anys desapareixen el 50% 
dels actuals llocs de treball a causa de la in-

troducció dels robots podria ser fàcil que el 
Primer de Maig siguin substituits els treba-
lladors actuals per robots intel·ligents de-
manant els seus drets.

Ja tenim a sobre la quarta revolució in-
dustrial que durà canvis molt importants a 
tots els nivells, ja siguin econòmics, socials 
o culturals. I aquests canvis poden ser molt 
ràpids i generalitzats. 

Ara bé, les noves tecnologies seran inevi-
tables i ens han d’ajudar a transformar els 
llocs de treball de manera que les persones 
siguin necessàries allà on són insubstitui-
bles, sent sempre les persones el principal 
actiu de la humanitat.

També caldrà ser actius en polítiques soci-
als del bé comú que redueixen aquest risc, tot 
donant una resposta política a l’increment 
dels excedents de treballadors a fi d’evitar 
una nova crisi humanitària important.

 anna m. muntada / Membre de la llista de 
Familia y Vida / granollers
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king incluido. P. 750 
€/mes (Ref 969). 
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.

LOCAL EN VENTA 
EN GRANOLLERS. 
Josep Mª de Saga-
rra. 100 m2. Esqui-
nero. Fachadas de 

21m.  Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maciza. 
Chimenea de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. P.V. 
140.000 € (Ref.396).  
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Rafael Ca-
sanovas. Sup. 245 
m2 + 40 m2 altillo. 
Totalmente acaba-
do. 14 m. fachada. 
Vidrieras y per-
sianas eléctricas. 
Aseos. A.A. Alarma. 

Agua y luz. altura 5 
m.  P. 1.500 €/mes 
(Ref.860). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Tarafa-In-
ginier. Sup. 72 m2. 
Céntrico. Esquinero. 

Pav parquet. Aseo. 
A.A. Luz y agua. 
PRECIO 650 €/mes 
(Ref.989). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. En calle 
Voluntaris. Sup. 200 

m2 + 250 m2 patio. 
2 escaparates. A 
dos calles. Oficina 
de 20 m2. Almacén 
de 70 m2. Con Aire 
Acondicionado. Luz 
y agua. 2 pk opci. 
PRECIO 900 €/mes 
(Ref.797). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66.

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

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

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

Per empresa fabricant de maquinària industrial de la zona del 
Vallès, busquem diferents llocs de treball: 
SOLDADORS/ES (Ref.0305-05a) | CALDERERS/ES (Ref.0305-05b) 
| TORNERS/ES CONVENCIONALS(Ref.0305-05c)  | MECÀNICS 
MONTADORS/ES – AJUSTADORS/ES (Ref.0305-05d)
Candidats/es amb experiència i residents a Granollers o rodalies.
Per tots els llocs s’ofereix contracte estable i directa amb l’empresa. 
Interessant retribució i bon ambient de treball.

PISO EN ALQUILER 
EN GRANOLLERS. 
C. Valencia. Sup 70 
m2 3 hab. Comedor, 
cocina, 2 baños.  
Calefac gas. A.A. 
Con parquet. Par-

Empresa industrial de la zona de 
Granollers, precisa para sus
 instalaciones un/a
ELECTRICISTA CUADRISTA (Ref.0305-01)
Candidatos/as con formación a nivel de 
FP  o CF de Electricidad o similar. Con co-
nocimientos o experiencia  en esquemas 
eléctricos. Se encargará del precableado 
de máquinas y puesta en marcha de la 
máquina con su cuadro eléctrico. Tam-
bién realizará tareas de apoyo al alma-
cén. Se ofrece contrato estable y directo 
con la empresa. Horario partido de lunes 
a viernes. Sueldo según convenio.

Grupo  Empresarial ubicado en La Garriga, precisa incor-
porar para su área de negocio de restauración con más de  
80 establecimientos un/a:
ADMINISTRATIVO/ VA LOGÍSTICO/A  CON CONOCIMIENTOS 
DE CONTABILIDAD (Ref.0305-02)
Candidatos/as con formación a nivel CFGS o Empresariales 
/ ADE. Se valorará experiencia en departamentos de admi-
nistración logística y/o contabilidad. Se encargará de la Ges-
tión y  seguimiento de pedidos, expediciones, seguimiento 
de facturas, escandallos, inventarios, tarifas etc...Buen nivel 
ofimático,  valorándose experiencia en algun ERP tipo SAP. 
Capacidad de trabajar  en equipo y de autogestión. Se ofrece 
contrato estable, en jornada partida de 8 horas (de 8:30 a 13h 
y de 15h a 18:30h). Sueldo en función de la valía del candidato.

Empresa industrial fabricant de 
materials per la construcció, si-
tuada als voltants de Cardedeu, 
precisa un/a:
SOLDADOR/A (Ref.0305-03)
Candidats/es amb formació a ni-
vell de CF o FP en àrees industri-
als.S’encarregarà de la soldadura 
en general i del manteniment i de 
les reparacions. Dependrà direc-
tament de l’adjunt al Cap de Man-
teniment. Es valorarà experiència 
mínima de 2 anys en tasques de 
soldadura en general, manteni-
ment i reparaciosn. S’ofereix  con-
tracte estable i directa amb l’em-
presa, en horari partit de 7 a 13h. i 
de 14h. a 18h., de dilluns a diven-
dres. Resident al Vallès Oriental o 
de fácil accès. Sou adequat al lloc. 
Incorporació inmediata.

Empresa industrial fabricant de materials per la construcció, 
situada als voltants de Cardedeu, precisa:
3 OPERARIS DE PRODUCCIÓ I LINIA DE QUALITAT (Ref.0305-04)
Candidats/es amb formació  a nivell de CF o FP àrees industrials. Cer-
quem operaris de producció per la planta industrial, a on realitzaran 
diferents tasques pel bon funcionament de les màquines, solventar 
petites indidències, fer els controls de qualitat adequats, etc. Es va-
lorarà experiència mínima de 2 anys  com a operaris/es de producció. 
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 divendres. També s’ofereix la 
possibilitat de fer torn de tarda fins les 23h. Resident al Vallès Oriental 
o de fácil accés. Sou adequat al lloc. Incorporació inmediata.

Teefactory és una companyia dedicada ex-
clusivament a la personalització tèxtil de 
tot tipus de peces, tot i que el seu producte 
estrella són les samarretes personalitza-
des. Actiu des del 1981, l'equip de Teefac-
tory ha afegit a la serigrafia més tradicional 
les tècniques més modernes d'estampació, 
com la impressió digital, la sublimació, el 
vinil o el brodat. Podeu visitar-los al web 
www.camisetas.info i també a les botigues 
de Barcelona, Argentona i Madrid. A més, 

el fet de ser ràpids, econòmics i professio-
nals també els ha permès tenir presència a 
França, Itàlia, Bèlgica, Alemanya, Holanda, 
Portugal i el Regne Unit. 

A Teefactory hi trobareu samarretes per 
a promocions, empreses, clubs, curses, es-
coles, grups de música, viatges de final de 
curs, esplais, dissenyadors, festes i esde-
veniments. Ara, a més, Teefactory ha obert 
una nova botiga al polígon industrial del 
Cros, a només 10 minuts de Granollers.

Teefactory, samarretes personalitzades
Serigrafia i impressió digital per a les teves peces més exclusives

TEEFACTORY
c. Garbí, 31. Argentona  

Tel.  93 619 02 62 / www.camisetas.info

L'APARADOR
DE LA SETMANA

El proper 6 de maig l'Espai Wellness estre-
narà nou servei de restauració i, amb ell, 
una nova línia healthy. Com a gran novetat, 
el nou restaurant treballarà amb un con-
cepte àgil, saludable i de qualitat i oferirà 
diverses possibilitats per tal que els clients 
escullin la que més s'adapti als seus gustos. 
Una d'elles seran els bowls, una proposta 
de plat únic amb tots els nutrients neces-
saris per una ració adulta i on els cereals 
integrals, els vegetals i la proteïna de quali-

tat seran protagonistes. Oferiran aquesta i 
altres opcions healthy per menjar al mateix 
restaurant, però també per emportar, do-
nant així totes les facilitats possibles. 

L'Espai continuarà oferint un menú di-
ari amb una proposta basada en la dieta 
mediterrània, el producte fresc i de km 0. 
A banda, també oferirà una oferta variada 
d'esmorzars i berenars amb la gran nove-
tat dels sucs coldpress naturals que es po-
deran consumir a qualsevol hora del dia.

Un nou concepte de restauració
Wellness estrena una línia 'healthy' àgil, saludable i de qualitat

ESPAI WELLNESS
passeig Conca del Besòs, 12. Granollers 

Tel.  93 861 87 04 / www.espaiwellness.com

TRAVESTI MARISOL 
(novedad), 110 pe-
cho, morenaza jo-
vencita, cuerpo es-
pectacular, experta 
en novatos. Teléfono 
698 278 382

CONTACTES

RELAX
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ECONOMIA
Curs de drets laborals bàsicsFormació sobre finances ètiques
La CNT del Vallès Oriental organitza un curset 
gratuït sobre drets laborals bàsics. Serà aquest 
dissabte (11 h) al local del c. Emili Botey, 14, i 
es tractaran temes com nòmines, liquidacions, 
convenis, etc. Cal inscripció a granollers@cnt.es.

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental organitza dimecres (17.30 h) una 
formació per a responsables de l’àrea econòmica de cooperatives i entitats 
de l’economia social i solidària per donar a conèixer les eines financeres a 
l'abast dels projectes i per mostrar les particularitats de les finances ètiques 
i les diferències de les finances convencionals. L'activitat és gratuïta.

GRANOLLERS. La Unió Empresarial 
Intersectorial (UEI) impulsa, jun-
tament amb diverses empreses i 
organismes, la creació d'un centre 
avançat de realitat augmentada al 
Vallès Oriental. Serà un centre de 
transferència de coneixement i 
tecnologia que servirà de suport 
a les empreses que vulguin impul-
sar la indústria 4.0 i incorporar 
eines de realitat virtual augmen-
tada als seus models de produc-
ció, "especialment petites i mit-
janes empreses que, pels seus 
recursos, no tenen capacitat de 
desenvolupar aquestes eines 
per si meteixes", explica Joaquim 
Colom, director general de la UEI.  
La indústria 4.0 és el terme que 
s'utilitza per referir-se al canvi en 
la manera d’organitzar els mitjans 
productius que consisteix en la 
introducció de les tecnologies di-
gitals en la indústria.

La patronal està acabant d'acor-
dar amb els seus socis, molts dels 
quals empreses internacionals, 
el desenvolupament del projecte, 
que podria començar a prendre 
forma just després de l'estiu. "Serà 
el primer centre d'aquestes ca-
racterístiques del sud d'Euro-
pa", diu Colom, qui destaca que el 
fort teixit industrial del Vallès Ori-
ental, juntament amb la presència 
de la UVic –amb una aposta pels 
estudis d'automoció– i la indústria 

uei

REALITAT AUGMENTADA  Millora els processos, redueix temps d’espera, dóna més seguretat i estalvia costos

TECNOLOGIA  L'OBJECTIU ÉS AJUDAR LES PETITES I MITJANES EMPRESES A ADAPTAR-SE A LES NOVES APLICACIONS TECNOLÒGIQUES 

auxiliar del motor vinculada al Cir-
cuit dóna molt sentit al projecte. 
"La realitat virtual augmentada 
pot aplicar-se tant als serveis 
com a la indústria i l'emmagat-
zematge, i en qüestió de 10 o 15 
anys gairebé totes les empreses 
faran ús d'aquesta tecnologia 
per virtualitzar la seva maqui-
nària i millorar-ne així la gestió 
i la reparació", assegura. 

El centre, conegut com a CERVA 
(Centre d'Excel·lència de Realitat 
Virtual Augmentada), disposarà 
d'una línia de producció amb apli-

cacions de la indústria 4.0 on les 
pimes podran desenvolupar-hi 
els seus projectes i endur-se'ls 
després a les seves empreses. "És 
una manera de compartir tec-
nologia i coneixement i reduir 
costos", diu Colom, qui també 
explica que el centre oferirà mò-
duls d'iniciació per a empreses i 
esdevindrà un centre de formació 
tant per a enginyers especialitzats 
en realitat augmentada com per a 
treballadors que requereixin for-
mació contínua en els seus àmbits 
d'especialització. 

La Unió Empresarial promou un
centre de realitat virtual augmentada La Unió Empresarial Intersectorial 

(UEI) celebrarà el proper dijous 16 
de maig la setena edició de la Nit 
Empresarial - Premis UEI 2019, 
acte que aplegarà un gran nom-
bre d’emprenedors, empresaris i 
destacades personalitats del món 
econòmic, industrial, comercial i 
social del Vallès. En el decurs de 
la Nit Empresarial es lliuraran els 
Premis UEI com a reconeixement 
públic de l’esforç, la constància i la 
capacitat d’adaptació i superació 
diària de les empreses. L’acte tin-
drà lloc el 16 de maig (20.30 h) al 
restaurant Mas de Sant Lleí, al km 
10,5 de la carretera de Granollers 
al Masnou (Vilanova del Vallès). 

EMPRESES 

La UEI celebrarà
la Nit Empresarial 
el 16 de maig

Bon Preu activa
al Vallès el servei 
d'entrega a domicili
Granollers, les Franqueses i Cano-
velles són tres dels darrers munici-
pis que el grup Bon Preu-Esclat ha 
incorporat al seu servei d'entrega 
a casa de la compra online. Entre 
d'altres, el servei és gratuït per a les 
cinc primeres compres, té un hora-
ris de dilluns a dissabte de 7 a 22 
h –amb una franja d'entrega d'una 
hora–; permet modificar la compra 
fins a unes hores abans de l’entrega; 
té garantia de qualitat i un cost vari-
able segons la franja horària i el dia 
d'entrega de 3,99 a 6,99 euros. 

"La robotització és cada vega-
da més present en la indústria; 
avança a velocitat de vertigen", 
insisteix Colom, i és en aquest con-
text que la UEI vol facilitar a les 
empreses de la comarca l'adap-
tació a aquesta nova realitat. Per 
fer-ho, adequarà part de les ins-
tal·lacions d'una empresa per es-
tablir-hi el CERVA, un centre d'ex-
perimentació i materialització de 
projectes que ha de permetre a les 
empreses millorar els seus proces-
sos productius i ser més eficients 
en la reparació de maquinària. i
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

MAIG
2019

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

FORMACIÓ DESTACADA

DIGITAL STORYTELLING
Horari: de 16 a 19.30 h
Durada: 7 h
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

1A JORNADA: QUALITAT 
DE SUBMINISTRAMENT 
ENERGÈTIC EN POLÍGONS 
INDUSTRIALS
Horari: de 9.30 a 13.30 h.Empresa
Lloc:  UEI Cerclem
Organitza: Granollers Mercat

COM FOMENTAR LES 
HABILITATS COMERCIALS 
Horari: 9.30 a 13.30 h
Durada: 4 h.
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

UTILITZACIÓ SIMPLE I 
EFICIENT DEL CERTIFICAT 
DIGITAL, SIGNATURA 
ELECTRÒNICA I 
FACTURACIÓ ELECTRÒNICA 
A L’EMPRESA 
Horari: de 10 a 14 h. Durada:  4 h
Empresa i emprenedoria. 
Granollers Mercat

7 i 9 DE MAIG 14 DE MAIG9 DE MAIG 20 DE MAIG

Descobreix què pot aportar una història i 
la creació d’experiències en la presentació 
del teu projecte i negoci. La comunicació 
és mòbil i audiovisual, els consumidors 
creen, modifi quen i fan seus els contin-
guts. El repte és esdevenir allò al que el 
nostre públic vulgui dedicar el seu temps. 

Empreses com Endesa o Naturgy que 
ens explicaran les operacions de mante-
niment i operació de les seves xarxes de 
distribució.

Dotar d’eines, coneixements i habilitats 
per saber comercialitzar amb èxit una 
idea, producte o servei i que els par-
ticipants coneguin les fases de venda i 
tècniques per ser més proactius i fer més 
bons tancaments.

Avantatges del certifi cat digital, signa-
tura, facturació electrònica i implantació.

Campanya per promoure 
el reciclatge d'envasos en 
bars, restaurants i cafeteries
GRANOLLERS. El Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Ori-
ental, en col·laboració amb Ecoem-
bes, organització que promou el re-
ciclatge d’envasos a Espanya, inicia 
un projecte de reciclatge dels enva-
sos lleugers procedents de l’hosta-
leria, la restauració i el càtering. El 
programa es desplega a Granollers 
i també a deu municipis més de la 
comarca, que representen el 70% 
de la població del Vallès Oriental. 
La campanya vol afavorir la parti-
cipació dels establiments d'aquests 
tres sectors en la recollida selecti-
va d'envasos lleugers. 

Per desenvolupar el projecte, 
primer es fa un inventari de tots 
els establiments d’hostaleria, res-
tauració i càtering d’aquests mu-
nicipis, uns 870 aproximadament, 
per detectar tant les necessitats en 
matèria de reciclatge com el nom-
bre de cubells i papereres que ca-
len per fer una separació adequada 
dels residus, així com els inconve-

nients que es troben a l'hora de 
reciclar. També es visiten els ne-
gocis per explicar-los la iniciativa i 
lliurar-los el material necessari per 
separar els residus correctament, i 
més endavant es faran formacions 
per als professionals dels establi-
ments que participin en el pro-
jecte per aconseguir una correcta 
separació dels residus. A més, es 
facilitaran materials de consulta 
amb tota la informació detallada 
sobre reciclatge i es lliurarà a cada 
establiment adherit un segell que 
acreditarà la seva participació en 
la iniciativa. Tot i que la tendència 
en la separació de residus és a l’al-
ça, l’àmbit del Consorci de Residus 
continua per sota de la mitjana 
catalana: 15,97 kg/hab/any pels 
19,22 kg/hab/any de Catalunya 
l’any 2017. En el cas de Granollers, 
l’any 2017 van recollir-se 706,04 
tones d’envasos lleugers, mentre 
que el 2018 van ser 838,67, el que 
suposa un 18,78% del total. i

MEDI AMBIENT  GRANOLLERS RECULL 838,67 TONES D'ENVASOS
x.l.

SINDICATS  DESENES DE PERSONES VAN MOBILITZAR-SE DIMECRES

GRANOLLERS. Entitats com Arran, 
l'Assemblea d'Aturats i Aturades, 
el CDR, la CNT, COS, Crida per 
Granollers-CUP, Endavant, Inter-
sindical-CSC, l'Ateneu Popular 
La Malgirbada, la Marea Pensio-
nista i Papers per a Tothom van 
mobilitzar-se el Primer de Maig a 
Granollers amb el lema Primer de 
Maig, unifiquem lluites per una vida 
digna!. Les entitats van recórrer a 
peu el trajecte entre els Jutjats i la 

Porxada i van denunciar l'empo-
briment generalitzat de la classe 
treballadora per la precarització 
sistemàtica dels llocs de treball. Els 
manifestants van reclamar, entre 
d'altres, "posar fi a la desigualtat 
de gènere, apujar el salari mínim 
a 1.200 euros al mes, establir la 
jornada de 35 hores, derogar la 
reforma laboral, habitatge digne 
i millorar les condicions de vida 
de la classe treballadora". 

Primer de Maig: unitat de
lluites per una vida digna

EN LLUITA  La mobilització va denunciar l'empobriment de la classe treballadora

Gran Centre, Granollers Mercat i 
Granollers també és Motor orga-
nitzen dissabte la Festa del Motor 
F1, on hi haurà exhibició i exposi-
ció de fórmules, simuladors, jocs 
de taula i un photocall i el sorteig 
d'entrades per a la F1 i el Festival 
del Motor de Granollers. La festa 
tindrà lloc a les places Perpinyà i 
Maluquer i Salvador de 10 a 13.30 
h i de 17 a 20.30 h. 

FIRA 

La Festa del Motor 
F1, a les places 
Maluquer i Perpinyà

Acció de CCOO sobre 
fiscalitat progressiva
CCOO ha convocat un concentració 
avui, dijous (12 h), davant la dele-
gació d’Hisenda de Granollers, al 
carrer Álvarez de Castro, 15-17, per 
explicar les propostes del sindicat 
sobre fiscalitat justa, progressiva 
i solidària. Hi intervindran Ricard 
Bellera, secretari d’Acció Socioeco-
nòmica de CCOO de Catalunya, i 
Gonzalo Plata, secretari general de 
la Unió Intercomarcal de CCOO al 
Vallès Oriental, Maresme i Osona. 
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David Malagón i Santi Ribot, al top-20 mundial
Els atletes del Club Triatló Granollers David Malagón i Santi Ribot 
se situen en el top-20 del món després de disputar a Pontevedra el 
Campionat Mundial de Duatló en carretera. Malagón va obtenir
l'11a plaça i el millor temps en ciclisme en ruta en M-40. Santi Ribot, 
per la seva part, va ser 16è i primer representant d'Espanya en M-55.

Dissabte, la 4a Cursa Colors
Les Franqueses celebra dissabte la 4a Cursa 
Colors & Spartan Colors, una prova organitzada 
per l'AFA de l'Escola Colors i oberta per a tot 
el municipi. Les inscripcions es tanquen avui 
dijous i tenen un cost de tres euros per dorsal.

ESPORTS

GRANOLLERS. El KH-7 Balonmano 
Granollers rebrà dissabte (16.30 
h) al Palau d’Esports un rival di-
recte a la Divisió d'Honor Feme-
nina: el Rincón Fertilidad Málaga, 
equip que se situa a només un 
punt del conjunt granollerí.

Cauen als quarts de la Copa
El KH-7 BM Granollers va quedar 
eliminat de la Copa de la Reina 
d’handbol en el partit únic dels 
quarts de final de la competició, 
disputat el divendres a Barakaldo.

Les granollerines van perdre 
contra l’Aula Alimentos de Va-
lladolid per 21 a 25, en un partit 
força disputat, en el qual van anar 
de més a menys i la balança es va 
acabar de decantar a favor de les 
val·lisoletanes. I és que les noies 
de Robert Cuesta van començar 
fortes l’enfrontament i per davant 
en el marcador. A la mitja part, 
però, es va arribar amb un resul-
tat ajustat de 10 a 11.

Al segon temps, el Valladolid va 
posar terra pel mig amb un 12-15. 
I, a cinc minuts pel final, una dife-
rència de cinc gols –18 a 23– va 
resultar impossible d’aixecar per 
part de les de Robert Cuesta. 

Lliga Guerreras Iberdrola 

El KH-7 rep el 
Málaga després 
de caure a la 
Copa de la Reina

GRANOLLERS. El Fraikin BM Grano-
llers visitarà dimecres el campió 
de lliga, el Barça Lassa, en el par-
tit corresponent a la 27a jornada 
de la Lliga Asobal. Aquest serà el 
segon derbi català d’handbol de 
la temporada a la màxima divisió 
espanyola. En l’enfrontament de 
la primera volta, els granollerins 
van perdre per 23-30. Ara, una 
victòria seria molt important per 
mantenir vives les opcions d’en-
trar a Europa l’any que ve. 

D'una banda, no serà gens fà-
cil treure els dos punts, ja que es 
tracta de la pista més complicada 
de la categoria. De l’altra, tenint 
en compte que el Barça ja és cam-
pió de lliga amb molta diferència 
respecte a la resta d’equips, pot-
ser els de Xavi Pasqual reserven 
alguns dels seus jugadors més 
bons, i més tenint en compte que 
estan jugant la Champions. Tot i 
això, no deixa de ser un derbi, i el 

xavier solanas

HANDBOL | Lliga Asobal  ELS HOMES D'ANTONIO RAMA NECESSITEN SUMAR DE DOS EN DOS PER ASSOLIR LA TERCERA PLAÇA

El Fraikin visitarà el Palau Blaugrana 
en el derbi català de la lliga Asobal 

Barça voldrà aconseguir la victò-
ria davant de la seva afició.

El tècnic del Fraikin, Antonio 
Rama, creu que el FC Barcelona 
no es relaxarà. "El Barça es pren 
tots els partits amb seriositat. 
Ara, a més, està en una època 
fantàstica físicament i els juga-
dors surten molt concentrats", 
afirma Rama. "El Barça té una 
plantilla de més nivell i més 
llarga que la nostra", conclou 
l'entrenador del Fraikin.

El Fraikin necessita els dos 
punts especialment després d’ha-
ver empatat al Palau d’Esports 
contra l’Atlético Valladolid en l’úl-
tim partit de lliga del divendres 
(28-28). Amb aquest resultat, els 
homes d’Antonio Rama es distan-
cien de les places d’accés a la Copa 
EHF. "La tercera plaça està molt 
complicada. No crec que al Lo-
groño se li escapi. Tot i això, ho 
intentarem fins al final", assegu-
ra l'entrenador del BMG.

Contra el Valladolid, el Balon-
mano Granollers va encaixar dos 
gols als primers minuts i va co-
mençar anant per darrere del 
marcador amb un 0-2 en contra.

Els de Rama no aconseguirien 
igualar l’electrònic fins a gairebé 
el primer quart d’hora de joc, amb 
l’empat a 7. I, posteriorment, li do-
narien la volta al partit i es posari-
en per davant, marxant al descans 
amb una diferència favorable de 3 
gols: 17-14.

A la segona part, la situació seria 
semblant a la del primer temps, 
però a favor del conjunt val·lisole-
tà. Després d’anar per darrere del 
marcador, els visitants van tornar 
a igualar amb el 22-22 al quart 
d’hora de la segona meitat. 

Després d’una pugna constant 
entre ambdós conjunts, els caste-
llans capgirarien la situació i es 
posarien per davant a deu minuts 
pel final. Al minut 27, s’arribaria 
amb un resultat de 26-28; i, lla-
vors, els d’Antonio Rama només 
tindrien temps per rascar l’empat 
(28-28).  nIl arTIaga

IGUALTAT El Fraikin BM Granollers va empatar al Palau contra el Valladolid 

FC BARCELONA -  FRAIKIN BMG
Dimecres, 8  18.30 h Palau Blaugrana

FRAIKIN BM GRANOLLERS 28
ATLÉTICO VALLADOLID 28

ATLETISME  NO VA PODER CÓRRER LA MARATÓ DE LONDRES

L'atleta kenyà Abraham Kiptum, 
guanyador de La Mitja d'enguany, 
amb un temps de 59'58", va ser 
suspès per les autoritats d'antido-
patge sense poder córrer la ma-
rató de Londres de diumenge per 
unes anomalies en el seu informe 
biològic de la Unitat d'Integritat 
de l'Atletisme. Toni Cornellas, 
president de l'AE La Mitja, ha ex-
plicat a través de les xarxes que 
"esperarem que els organismes 
internacionals ens diguin com 
cal actuar; en funció del que ens 
indiquin, actuarem", de manera 
que Kiptum podria arribar a per-
dre el títol granollerí. 

Kiptum, sospitós de dopatge Doble medalla de plata per a 
Abril Conesa a les Word Series
GRANOLLERS. La nedadora del 
Club Natació Granollers Abril Co-
nesa va obtenir una doble meda-
lla de plata amb la selecció espa-
nyola absoluta en el Japan Open, 
la quarta etapa de la FINA World 
Series que es va disputar a Tòquio 
del 27 al 29 d'abril. Conesa va ser 
subcampiona en dues modalitats: 
en l'equip lliure –amb 89.2667 
punts–, juntament amb les seves 
companyes de selecció –entre 
elles Ona Carbonell–; i en la moda-
litat de Highlight, amb una coreo-
grafia a ritme d'AC/DC. 

NATACIÓ  VA PARTICIPAR AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA

cng

ABRIL CONESA

la mitja

ABRAHAM KIPTUM

Èxit de les noies del 
CN Les Franqueses
a l'Open del Japó
LES FRANQUESES. Les nedadores 
del Club Natació Les Franqueses 
Cecilia Jiménez i Txell Mas van ob-
tenir la medalla de plata amb la se-
lecció espanyola a l'Open del Japó. 
Ambdues van obtenir la medalla 
en la modalitat de Highlight. I Txell 
Mas, a més, va ser subcampiona en 
l'equip lliure. Per la seva banda, el 
nedador del CN Les Franqueses 
Pau Ribes també va participar a 
la competició; i, juntament amb la 
seva companya Emma Garcia, van 
guanyar la medalla de bronze en 
duet mixt tècnic i es van classificar 
en quart lloc en duet mixt lliure. 
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GRANOLLERS. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya acollirà del 10 al 12 
de maig el Gran Premi de Fórmula 
1. Enguany, serà la 29a edició de la 
cursa i, a la vegada, la primera de la 
temporada que es disputa al con-
tinent europeu. L'organització del 
GP ha anunciat que es retrà home-
natge als pilots Ayrton Senna i Ro-
land Ratzenberger, que van perdre 
la vida fa 25 anys al circuit d'Imola 
durant el Gran Premi de San Ma-
rino. A més, es duran a terme una 
sèrie d'activitats, com una expo-
sició de cotxes clàssics, animació 
amb tabalers, castellers i gegants; 
una exhibició de kàrting i sessions 
d'autògrafs amb els pilots.

El president del Circuit, Vicenç 
Aguilera, explicava durant la pre-
sentació de la cursa, sobre l'impac-

circuit de Barcelona-catalunYa

MOTOR | F1  EL GRAN PREMI D'ESPANYA SE CELEBRARÀ ENTRE ELS DIES 10 I 12 DE MAIG

El Circuit homenatjarà Senna
i Ratzenberger al GP de F1 

BÀSQUET | Copa Catalunya  VAN PERDRE A LA PISTA DEL LÍDER

GRANOLLERS. El sènior masculí 
del CB Granollers rebrà dissabte 
(19.15 h) el CEB Girona al pavelló 
municipal del carrer Girona. 

Els homes de Ricard Ventura 
encara no tenen la permanència 
assegurada de forma matemàtica, 
ja que van perdre l'últim partit a 
la pista del líder, el Lliçà d'Amunt, 
per 93 a 87. Els locals van mante-
nir durant tot el partit un avan-
tatge ajustat i els granollerins van 
mantenir el pols, però no van po-
der capgirar el marcador. "Va ser 
un enfrontament molt intens, 
amb molt ritme", assegurava 
Ricard Ventura. Gonzalo Balta va 

ser el jugador més destacat per 
part del conjunt granollerí, amb 
29 punts anotats. 

El Granollers buscarà l'ascens 
matemàtic contra el Girona

Rallycross  ELS GERMANS HANSEN VAN SER ELS TRIOMFADORS

El Circuit acull el World RX of Catalunya
El Circuit de Barcelona-Catalunya va acollir el cap de setmana la cinquena 
edició del World Rallycross of Catalunya, un esdeveniment que va comptar  
amb més de 80 curses repartides entre dissabte i diumenge. La prova  
més destacada va ser la final del torneig, la segona prova del calendari del 
FIA World Rallycross Championship, en la qual van destacar els germans 
Timmy i Kevin Hansen, que van quedar primer i segon, respectivament.

circuit de Barcelona-catalunYa

te econòmic que tindrà, que el Gran 
Premi d'Espanya és "un element 
dinamitzador de l'activitat turís-
tica, que afavoreix el posiciona-
ment internacional de la marca 
Catalunya i que completa l'eco-
sistema d'automoció del país".

D'altra banda, divendres al ves-
pre i dissabte durant tot el dia el 
centre de modelisme de les Fran-
queses organitza el memorial Ay-
rton Senna amb entrenaments i 
curses. Dissabte a les 21 h hi haurà 
el lliurament de premis.  

EL CIRCUIT Va presentar el GP d'Espanya al Palau de Pedralbes de Barcelona

VOLEIBOL  ÉS LA PRIMERA EDICIÓ DEL TORNEIG ESCOLAR

Quatre escoles participen al torneig DONA
L'Associació Esportiva Carles Vallbona va organitzar el dissabte el primer 
torneig DONA amb quatre escoles més de Granollers. Hi van participar les 
escoles Mestres Montaña, Granullarius, Salvador Espriu i Salvador Llobet. 
En total van ser 33 les nenes que van gaudir del voleibol. "Estem satisfets 
en quan a la participació en aquest primer torneig. Esperem incrementar 
el nombre de jugadores en les pròximes edicions", afirma Joan Carles, el 
president de l'AE Vallbona. El pròxim torneig es farà el cap de setmana del 
25 i 26 de maig. Mariona Casanovas és la responsable del projecte DONA, 
que té l'objectiu d'introduir les nenes de les escoles en el món del voleibol.

jordi ganduxé

Sènior femení

El sènior femení del CB Granollers va 
derrotar el Nou Esplugues (50-59) i 
se situa en tercera posició. Dissab-
te (17.30 h) les granollerines rebran el 
Lliçà d'Amunt, sisè classificat. Maria 
Callizo va destacar amb 14 punts.

LES GRANOLLERINES
GUANYEN A DOMICILI

GRANOLLERS. L'equip sènior mas-
culí de waterpolo del Club Natació 
Granollers ha finalitzat la tempo-
rada a la Primera Divisió Estatal 
en setena posició. En l'últim partit 
de lliga, disputat dissabte passat, 
els homes de Pablo Quattrocchio 
van perdre a la piscina del conjunt 
basc Claret Azkartza (13-10), en 
un partit que va resultar intrans-
cendent, ja que els granollerins 
ja estaven salvats. D'aquesta ma-
nera el sènior masculí tanca la 
temporada amb 32 punts, amb un 
balanç general de 9 victòries, 9 
derrotes i 4 empats. 

WATERPOLO  

El sènior masculí 
del CNG tanca
la temporada setè
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De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Places Perpinyà i Maluquer i Salvador

Sorteig entrades F1 i Festival del motor

Photocall, simuladors i jocs de taula

Exhibició i exposició de Fórmules

No t’ho 
pots
perdre!
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L'EC ret homenatge a
l'exdelegat Pere Moyano
GRANOLLERS. L'Esport Club va re-
tre homenatge a Pere Moyano, 
expresident i exdelegat de l'entitat 
que va morir el mes de novembre 
a l'edat de 84 anys. Ho va fer amb 
un torneig de veterans que es va 
disputar dimecres al municipal del 
carrer Girona i en el qual van parti-
cipar els equips veterans de l'ECG, 
el FC Barcelona, el Sabadell i el Cor-
nellà. L'esdeveniment va comptar 
amb la presència d'exjugadors 
destacats com Gerard López, An-
tonio Hidalgo o Àlex Delmàs, entre 
d'altres. Primer es va disputar un 
partit entre els veterans de més de 
55 anys del Granollers i el Corne-
llà. I, seguidament, es va disputar 
un triangular entre l'Esport Club, 
el Barça i el Sabadell, amb jugadors 
veterans de més de 30 anys d'edat.

Moyano, molt vinculat al club
Pere Moyano va ser una perso-
na molt vinculada a l'Esport Club 
Granollers des de molt jove. Va 
ser delegat i president durant una 

DIMECRES ES VA DISPUTAR UN TORNEIG DE VETERANS

PERE MOYANO

temporada (1980-1981). I, a més, 
va dirigir els veterans del club 
granollerí durant molts anys. Des 
de l'entitat el recorden com una 
institució i una persona molt ar-
relada a l'Esport Club. També, tal 
com explica el vicepresident, Àngel 
Aguirre, Pere Moyano era conegut 
en altres clubs pel seu bon tracte 
amb la gent. "Fins i tot els àrbi-
tres preguntaven per ell, perquè 
era una persona que sempre els 
defensava", afegeix Aguirre.  n.a.

L’ESPORT CLUB REBRÀ LA VISITA DEL 
LÍDER DESPRÉS DE SUMAR UN BON EMPAT

 L’Esport Club Granollers rebrà el líder del grup 5 de Tercera Divisió Nacional, 
el Llagostera, diumenge a les 12 h, en el partit corresponent a la 40a jornada. El 
conjunt gironí té 76 punts i és el clar candidat a ascendir a la Segona Divisió B, 
categoria on jugava la temporada passada. Els granollerins, per la seva banda, 
se situen en vuitena posició a la classificació, amb 57 punts. Sense opcions de 
jugar la fase d’ascens, a falta de tres jornades perquè finalitzi el campionat, els 
homes de José Solivelles buscaran quedar el més alt possible a la taula. L’Esport 
Club va treure un empat força meritós d’un camp difícil com és l’Estadi Olímpic 
de Terrassa (1-1), en el partit de diumenge de la 39a jornada; un duel directe que 
enfrontava el vuitè i el novè classificat. Els blanc-i-blaus, l’altre dia de verd, van 
jugar tota la segona part amb un home menys, per l’expulsió de Joel Cañaveras 
en l’afegit del primer temps. Albert Ruiz va avançar els de José Solivelles al minut 
11 de partit. I el Terrassa va empatar al minut 46 amb una diana de Nil Puchades.

LES FRANQUESES. El CE Llerona va 
sumar els tres punts en el derbi 
franquesí de Tercera Catalana, 
disputat dissabte al camp del Lle-
rona. Els blanc-i-blaus van derro-
tar el Bellavista Milan per 3 gols a 
1 en un partit en el qual el conjunt 
visitant es va avançar en el marca-
dor, amb una diana de Mohamed 
El Jellouli al minut 27.

No va ser fins just abans del 
descans, al 44, quan el Llerona 
va iniciar la remuntada, amb un 
gol de penal executat per Sofian 
Louah. Poc després de començar 
la segona meitat, el conjunt local 
es posaria per davant en l’electrò-
nic amb un gol de William Edison 
(2-1). Els lleronins no tancarien el 
partit fins al minut 89, amb el 3-1 
obra de David Cabezuelo.

Amb aquest triomf, el Club Es-
portiu Llerona continua tercer a la 
classificació del grup 9 de Tercera 
Catalana i empata novament amb 
el CF La Torreta a punts –tots dos 

jordi ganduxé

FUTBOL | Tercera Catalana  ELS LLERONINS CONTINUEN EN LA PUGNA PER L'ASCENS

El Llerona s’emporta el derbi 
franquesí contra el Bellavista

en tenen 65–. L’equip de la Roca 
del Vallès és segon –en zona de 
promoció d’ascens–, gràcies a te-
nir només un gol més a favor en 
el balanç general de la temporada 
que ara arriba a la recta final –69 
per 68 que té l’equip franquesí–.

Diumenge (17 h) el Llerona vi-
sitarà el camp del Centelles, desè 
classificat amb 34 punts. Per la 
seva banda, el Bellavista rebrà el 
Llinars (16è), diumenge a les 12 h. 
El Bellavista, després de caure en 
el derbi, és 11è amb 32 punts. 

EL SEGON DERBI DE LA TEMPORADA  Situa el Llerona 3r i el Bellavista 11è

ecg

campanya que valora l'augment 
de les 3.000 llicències federatives 
femenines fins a les 11.000.

Un referent del futbol femení
El CE Llerona és una entitat refe-
rent en l'àmbit del futbol feme-
ní –aquest any compta amb 11 
equips–, i és la primera vegada 
que el club franquesí organitza un 
esdeveniment com aquest. "Aco-
llir aquest torneig és un orgull. 
El futbol femení per a nosaltres 
és una identitat", explicava el di-
rector esportiu, David Hidalgo. 

EL CE LLERONA VA SER L'ENCARREGAT DE COORDINAR LA TROBADA, DISPUTADA DIMECRES

LES FRANQUESES. El camp de fut-
bol de Llerona va acollir dimecres 
la Jornada de Futbol Femení del 
Vallès Oriental, que s'emmarcava 
dins de la 7a Jornada de Futbol 
Femení organitzada per la Fede-
ració Catalana de Futbol i reparti-
da en 15 seus diferents arreu de 
Catalunya. El CE Llerona va ser el 
club encarregat de coordinar la 

jornada, de manera que els seus 
entrenadors van dirigir els dife-
rents equips formats per a nenes 
d'entre 6 i 14 anys. 

Un centenar de jugadores
A la trobada van participar-hi un 
centenar de jugadores. La jorna-
da s'emmarcava en la campanya 
#orgullosa de futbol femení; una 

Unes 100 jugadores participen
a la Jornada de Futbol Femení
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Diumenge arriba la quarta edició 
del Festival Minibeat, organitzat 
per l'associació l'Arcada Koncerts 
amb el suport de Roca Umbert. El 
MiniBeat és un espai familiar per 
gaudir de la música alternativa 
del moment, i que enguany ret ho-
menatge a la banda britànica The 
Cure, després de descobrir als in-
fants artistes com David Bowie i 
Elvis Presley.

Hi haurà 9 escenaris distribuïts 
pel recinte de Roca Umbert, gran 
part dels quals a l’exterior –amb 
concerts de Zeidun, Les Cruet, 
Pentina’t Lula, Tansumica, Saïm, 
Los Wild Trapas & The Tonelet-
tes, Zanahorions, Tilde, Mateólika 
i Síctor Valdaña. La part electròni-
ca d’aquesta edició anirà a càrrec 
del col·lectiu Konghost. Als esce-
naris interiors, hi haurà l’actua-
ció de Don Simon i Telefunken, 
Anímic, Kids from Mars, The Doy 
Tolls, Agost, Sexy Bicycle, els an-
glesos Gentleman of Few i els gra-
nollerins Catástrofe Club.

A més, el festival compta amb 
una desena d'activitats paral·le-
les, com el taller de bateria de Sac 
de Trons –adreçat al públic infan-
til de 3 a 9 anys–, que pretén que 
els més menuts de la casa perdin 
la por de tocar música d’una ma-
nera lúdica i engrescadora. També 
comptarà amb la col·laboració de 
l’escola Margaret, que pintarà i 
pentinarà als més petits; l’associ-
ació Entremares, encarregada del 
dibuix creatiu; el col·lectiu A Parts 
Iguals, que farà tallers de circ i jocs 
gegants; Play-Noise, amb un taller 
ideat expressament per al MiniBe-
at per experimentar amb textures i 
sons electrònics; l’associació Ausa, 
que farà un taller pedagògic de 
gravació en directe dins dels bucs 
d’assaig, i l’APAG, Protectora d’Ani-
mals de Granollers, que farà un ta-
ller de tatuatges. L’escola del rock, 
un clàssic del MiniBeat, tornarà a 
oferir un espai per iniciar-se en la 
pràctica d’un instrument, i el Kara-
rocker torna per tercera vegada al 
MiniBeat. El festival també comp-
tarà amb barres i foodtrucks. i M.e.

Unes 20 bandes al festival familiar MiniBeat
TASTET DE LA PROGRAMACIÓ DE 2019

        LES CRUET
Un dels grups de punk més personals de l'escena 
catalana, amb atmosferes contundents: guitarres 
fosques, alhora que delicades i ingràvides, i una 
veu que va per lliure.

 ANÍMIC
Aquest grup iniciat a l'indie folk bucòlic 

serà al MiniBeat en format duet, amb 
Louise Sansom al micro i Ferran Palau als 

teclats. Amb 10 anys de trajectòria han 
demostrat ser un dels grups més inquiets 

del país. Amb Palau i Sansom al capdavant, 
es van prendre un temps de descans  

i re-situació, per tornar renovats,  
contundents i més en forma que mai. Skin, 

el seu darrer treball, és la prova irrefutable 
de la seva qualitat i ambició artística.

   DON SIMON I TELEFUNKEN
Projecte personal d'uns experimentats 

músics que acostumen a tocar amb grans de 
l’escena, com Pascal Comelade, Pau Riba o 

Albert Pla. També han participat en festivals 
com el Sonar Kids, en el qual van definir el 

seu estil com a vanguarderia, una divertida 
barreja dels sons més estranys de la música 

electrònica amb les melodies alegres dels 
programes de dibuixos animats dels matins 

dels dissabtes.

      ZEIDUN
Els de Sant Celoni tornen després de 
força temps parats. Zeidun és la primera 
banda de molts membres dels grups 
de música alternativa del país –Surfing 
Sirles, Joan Colomo, El Petit de Cal Eril, 
Les Cruet, The Unfinished Sympathy  
i La Cel·lula Durmiente, entre altres–.  
Un concert perquè els més petits  
els descobreixin, i els grans recordin  
les bones sensacions del passat.

        CATÁSTROFE CLUB
Els granollerins presentaven l'any passat el seu 
segon treball, Ejercicios de visión, amb un so cru, 
textos personals entre la tragèdia i l'humor. El 
projecte de David Molina i Josep Maria Herrera es 
defineix com la particular trinxera dins d'un món 
sense revolucions. Al MiniBeat jugaran a casa –de 
fet, Roca Umbert és el seu centre d'operacions– 
per presentar el seu univers.

        MABSUTINS. Nas arrelat
La companyia de pallassos presentarà al 
MiniBeat un espectacle de petit format per 
a tots els públics i amb música en directe. 
Combina números de pallasso clàssic i 
actual amb diferents tècniques de circ 
(monocicle, malabars, equilibris) en una 
posada en escena carregada d’energia i 
complicitat que no deixa cap espectador 
indiferent. 

Núria Pujolàs parla de poesiaL'Edison projecte 'El gran dictador' de Chaplin
La meva vida és un poema és el títol de 
la tertúlia poètica que dinamitzarà Núria 
Pujolàs divendres (18 h) a l'Espai Tranquil 
de Barbany, al número 33 del carrer 
Anselm Clavé de Granollers.

En el marc del cicle Dimarts Singulars, el cinema Edison projectarà 
el proper dimarts (20 h) l'èxit de Charles Chaplin El gran dictador 
(1940). En la que va ser la seva primera pel·lícula sonora, el còmic 
britànic fa una obra satírica de condemna al nacisme, el feixisme i 
l'antisemitisme, que s'ha convertit en una icona del cinema i el pacifisme.

CULTURA

MÚSICA  LA QUARTA EDICIÓ DEL CERTAMEN ORGANITZAT PER ARCADA KONCERTS TORNA DIUMENGE A ROCA UMBERT AMB UNA DESENA D'ACTIVITATS PARAL·LELES

Dg 5 de maig, de 10.30 a 19 h
Roca Umbert. Preus: 12 € (a partir de 
12 anys) / 5 € (infants) / 1 € (nadons)
Pack familiar: 25 € (2 adults i 2 infants)

       KIDS FROM MARS
Amb només 15 i 16 anys, l'Òscar i el Roger  
s'han convertit en el duet revelació del moment. 
Aquests joves de Blanes s'han presentat  
en societat amb dos primers singles August 
i The Words I Already Said, dues cares d’una 
mateixa moneda d’un duet que promet per la 
seva energia i maduresa musical. En aquestes 
cartes de presentació, l’electrònica es barreja 
amb unes melodies de veu que sorprenen  
per la seva precisió. Kids From Mars arriba 
disposat a revolucionar l'escena indie del país.

        FRAU. Loop de loops
El col·lectiu de recerca artística i creació 

multidisciplinària format pel granollerí Vicenç 
Viaplana i Helena Pielias oferirà una instal.lació 

interactiva que combina l’expressió corporal i la 
composició visual, resignificant les imatges 

creades gràcies als recursos que ofereix l’art 
digital. A Loop de loops s’enregistren els movi-
ments dels participants a través d’una càmera i 
se’ls convida a manipular digitalment aquestes 

gravacions en directe.
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El tercer Panoràmic, 
que es farà a l'octubre, 
tractarà l'home a l'espai

TEATRE  L'OBRA, SOBRE LA PENA DE MORT, HA ESTAT PREMI JOSEP AMETLLER DE RECULL EL 2012

Carles Canet i Esteve Banús 
estrenen 'Nebraska' al Llevant
GRANOLLERS. La pena de mort és 
el tema que han triat els grano-
llerins Esteve Banús i Carles Canet 
per tornar als escenaris. Banús, a 
la direcció, i Canet, a la producció 
i com a actor protagonista, han 
treballat l'obra Nebraska, amb la 
qual Jordi Portals va guanyar el 
Premi Josep Ametller de teatre 
dels premis Recull 2012. 

El text planteja la història colpi-
dora de Tom Martín, un pres acusat 
d’haver segrestat i assassinat 106 
persones en un teatre després d’una 
funció escolar. Martin espera, en el 
corredor de la mort d’una presó de 
l’estat de Nebraska, ser executat a 
la cadira elètrica. Ell reitera la seva 
innocència, però moltes proves l’in-
criminen. "Un home innocent és a 
punt de morir injustament? Mar-
tin és una bèstia sanguinària que 
realment mereix la cadira elèc-
trica pel que diuen que va fer?" 
Nebraska, doncs, qüestiona així la 
pena de mort.

Canet, protagonista de l'obra, 
estarà acompanyat a l'escenari de 
Margarida Alerm i David Delgado. 
Aficionat des de fa anys al teatre, 
Canet va tornar l'any passat als 
escenaris amb El proper any a la 
mateixa hora de Bernard Slader. 
Anteriorment, també va adaptar 
i protagonitzar L'Ardit, La Trampa 

escenagran

TRIO D'ACTORS  Carles Canet, al centre, amb David Delgado i Margarida Alerm

de la Mort i Valmont. Les Amistats 
Perilloses. Banús ha dirigit nom-
broses obres i grups, com Plats 
i Olles, Acte Quatre, Quatre  per 
Quatre.  

Dv 3 i Ds 4, 21 h, i Dg 5 de maig, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 12 €

Amics de la Unió torna amb 
tres premis de Saragossa
El Cor Jove d'Amics de la Unió es 
va emportar el primer premi en la 
categoria de cors juvenils del 48è 
certamen coral d'Ejea de los Caba-
lleros (Saragossa), que es va cele-
brar el cap de setmana. També el 
Cor de Cambra de Granollers es va 
tornar amb guardó, el segon pre-
mi en categoria d'adults. A més, 
la directora del Cor Jove, Marta 
Dosaiguas, va obtenir el premi a 
millor directora del certamen. 

El monologuista 
Tian Lara serà
al cicle Dnit del Gra
El cicle d'oci nocturn Dnit, a 
l'equipament juvenil Gra, rebrà 
divendres (21 h) el monologuista 
Tian Lara, que presentarà els seus 
nous textos humorístics en un 
xou amb un estil ràpid, expressiu 
i exagerat. Es presenta com a "cò-
mic d’animals i animalades", i 
en les seves actuacions combina 
temes d’actualitat amb situacions 
de la seva vida, sense oblidar la 
improvisació i la interacció amb el 
públic. 

La tercera edició del festival de 
fotografia, cinema i nous llen-
guatges audiovisuals Panoràmic 
se celebrarà enguany de 17 al 20 
d'octubre a Roca Umbert. L'orga-
nització ja ha presentat quin serà 
el leit motiv d'aquesta mostra ar-
tística: la colonització de l'espai, 
coincidint amb el 50è aniversari 
de l'arribada de l'home a la lluna.

Emplaçaments i artistes
A més, en aquesta tercera edició, 
el Panoràmic es fa permeable en el 
teixit cultural de la ciutat i a ban-
da de la seu central, Roca Umbert, 
també comptarà amb activitats i 
exposicions al Cinema Edison, al 
Museu de Ciències Naturals i al 
Museu de Granollers. Així mateix, 
col·labora amb el Mercat Audiovi-
sual de Catalunya (MAC). Alum-
nes d’escoles i instituts de Grano-
llers passaran pel Panoràmic amb 

un programa educatiu liderat per 
l’Associació l’Eixida. 

També s'han donat a conèixer 
els primers artistes confirmats, 
com Cristina de Middel, que hi 
durà el projecte The Adronauts 
sobre el primer programa espa-
cial de Zàmbia el 1964, que no va 
poder avançar-se als Estats Units 
i la Unió Soviètica.

El català Marcel·lí Antúnez, un 
dels fundadors de la Fura dels 
Baus i un dels artistes més influ-
ents pel que fa a la performance i 
les tecnologies digitals, hi presen-
tarà Transpermia. També el fotò-
fraf assessor de Roca Umbert, Joan 
Fontcuberta hi projectarà i revisi-
tarà el projecte de fals documen-
tals Era rusa y se llamaba Laika.

Hi seran també Ruben Torras, 
Andrés Hispano i Fèlix Pèrez, així 
com una mostra dels primers vide-
ojocs, entre altres propostes.   M.e.

IMATGE I ART  FESTIVAL DE NOUS LLENGUATGES AUDIOVISUALS

MÚSICA  AL CERTAMEN CORAL D'EJEA DE LOS CABALLEROS

amics de la unió

MARTA DOSAIGUAS  amb el guardó

Joana Galard serà 
dissabte a La Gralla 
amb 'Bon dia!'
Joana Galard serà dissabte (12 h) 
a la llibreria La Gralla per explicar 
un dels contes de la sèrie Bon dia! 
(Salvatella editorial). En aquesta 
ocasió, els més petits aprendran el 
valor de saludar a través de la his-
tòria de l'Andreu, el conserge de 
l'escola de la Joa –la protagonista 
de la sèrie–. L'Andreu s'encarrega 
de moltes tasques, però els nens i 
nenes del centre no saben ben bé 
quines. Un dia, els hi explicarà a 
classe. Allà veuran la importància 
de saludar. 

Can Pedrals dedica 
una exposició
als retrats femenins
La biblioteca Can Pedrals obrirà 
dilluns, i fins a l'11 de maig, l'ex-
posició Un món en què el gènere 
no definirà la mesura dels nostres 
somnis, dedicada a dones que han 
destacat en la història de la huma-
nitat. Es tracta d'una mostra de 
les obres realitzades per alumnes 
del Talleret d'Elena Frauca, i que 
inclou 23 retrats inspirats en el 
llibre sobre bibliografies de do-
nes Contes de bona nit per a nenes 
rebels, d'Elena Favilli i Fracesca 
Covallo. 
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Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

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

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000 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

DANSA  L'ASSOCIACIÓ CULTURAL PORTA EL PROJECTE DEL MERCAT DE LES FLORS AL TAG

Nou instituts on 'Tots Dansen'
El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) i l’Associació Cultural (AC) 
acullen, un any més, el projecte 
Tots Dansen, nascut al Mercat de 
les Flors de Barcelona, amb el su-
port del Consorci Transversal Xar-
xa d’Activitats Cultural i adreçat a 
instituts d’ensenyament secunda-
ri. Enguany, l'alumnat participant 
s'ha posat a les mans de la direc-
ció del coreògraf Joao Costa Silva, 
amb qui han treballat juntament 
amb els professionals de dansa 
dels instituts i diversos professors. 

Enguany hi han participat tres 
centres més que l'any passat, de 
manera que el projecte ha arribat 
a nou instituts del Vallès Oriental, 
entre els quals el Celestí Bellera, 
l'Escola Municipal del Treball i 
el Marta Estrada de Granollers, i 
l'Institut Lauro de les Franqueses.

Tots plegats, alumnes i docents, 
presentaran el resultat de mesos 
de treball a l’escenari del TAG, que 
també ha acollit una bona pila 
d'assajos. Ho faran amb quatre 
sessions, entre dimecres i diven-
dres de la propera setmana.

Tots dansen ofereix l'oportuni-
tat a alumnes i professors d'esco-

les d'ensenyament secundari de 
la comarca de tenir un contacte 
molt actiu i molt viu amb la dan-
sa contemporània. És un projecte 
que vol introduir el jovent al llen-
guatge del moviment i la dansa 
contemporània.

El projecte s’impulsa des del 
Mercat de les Flors i la Xarxa 
Transversal i, a més de la ciutat de 
Granollers, és acollit també a Ma-
taró, Olot, Sant Cugat del Vallès, 
Vilanova i la Geltrú i Manresa. 

tag

ASSAJOS  L'alumnat ha treballat el projecte durant mesos al TAG

Ds 4 de maig, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 20 € (10, zona B)

Dm 7, dc 8, dj 9 i dv 10, 20 h
Teatre Auditori de Granollers. Preu: 5 €

GRANOLLERS. L’última creació de 
GN|MC –la companyia dels coreò-
graf i ballarins Guy Nader i Maria 
Campos– recrea la repetició i el 
ritme en el moviment d’uns cos-
sos que incessantment desafien 
la gravetat, com una metàfora de 
la persistència. Així, a Set of sets, 
ells mateixos i 5 ballarins més es 
converteixen en un laberint sense 
fi de cossos que s'enreden en un 
recorregut basat en l'infinit.

Els dos artistes col·laboren des 
de 2006 i han creat conjuntament 

peces que s'han mostrat a escala 
nacional i internacional, com Eva 
Duda Dance a Hongria i Staatsthe-
ater a Mainz, Alemanya. 

Ambdós desenvolupen un llen-
guatge artístic a través de la re-
cerca constant de nous contextos 
i territoris per redefinir contínu-
ament el seu apropament al món 
de la dansa i el moviment. Tots 
dos busquen una fisicalitat arris-
cada, exigent i energètica, amb 
l’objectiu d’empènyer el cos més 
enllà dels seus límits.

Els ballarins Maria Campos i Guy Nader 
desafiaran la gravetat a 'Set of sets'

L'ÚLTIMA CREACIÓ DE GNIMC SERÀ COMENTADA PRÈVIAMENT PEL COL·LECTIU RECOMANA

Per entendre millor el treball 
dels dos coreògrafs, en el marc del 
projecte Espectacle 360º, el Col-
lectiu Recomana farà una xerrada 
introductòria a Set of sets, dissabte 
a les 20 h, una hora abans de l'es-
pectacle. 

En acabar Set of sets, el públic 
també podrà conversar amb els 
ballarins sobre el muntatge. 

Les places s'omplen de moviment
Les places de la Porxada i de l'Església es van omplir dissabte de balls i 
coreografies amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la 
Dansa. De fet, una vintena d'escoles i grups van ballar-hi, tot fent sessions 
guiades obertes a tothom i demostracions de diverses disciplines.

shindia

GRANOLLERS COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

La plaça de l'Espolsada amb ritme i ball
La Festa de la Música i la Dansa de les Franqueses va tenir un dels seus 
punts àlgids dissabte al matí a la plaça de l'Espolsada, a Corró d'Avall, on 
tothom qui va voler-ho va poder provar diferents disciplines artístiques, 
com les teles acrobàtiques, el gòspel, el ballet clàssic, el comercial dance 
i la percussió corporal. La gresca va seguir a la tarda amb exhibicions de 
diferents entitats.

jordi ganduxé

LES FRANQUESES CELEBRA LA FESTA DE LA MÚSICA I LA DANSA

Dissabte (de 18 a 20 h), al Centre 
d'Arts del Moviment (CAM) de 
Roca Umbert, la coreògrafa Maria 
Hernando farà una improvisació 
guiada de moviment, en què pre-
tén ensenyar a no inhibir els movi-
ments del cos i a mantenir l'atenció 

a generar moviment i actuar sobre 
el seu poder d'expressió. Tot això 
es farà investigant el moviment 
a partir d'eines, jocs i premisses 
que ajudaran a descobrir noves 
formes. El taller és gratuït però cal 
inscriure-s'hi a escenagran.cat.  

Maria Hernando fa un curs 
al CAM d'improvisació guiada

L'Esbart Dansaire 
de Granollers
balla a Montserrat
L'Esbart Dansaire de Granollers 
es desplaçarà diumenge a la plaça 
de la basílica de Montserrat per 
participar en una ballada. L'acte, 
que se celebra anualment, comen-
çarà a les 12 h. Aquesta serà la 
primera sortida de l'Esbart de la 
ciutat, que aquest maig també es 
desplaçarà a l'Hospitalet de Llo-
bregat –amb el Cos de Dansa–, i a 
Igualada –amb els grups infantils 
per a la Ballada de Roda Infantil 
d'Esbarts–. A més, el dissabte 18, 
la plaça de la Porxada acollirà 
l'actuació de la Roda de Veterans, 
amb els granollerins i grups d'al-
tres esbarts del país. 
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 2 al diumenge 5 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

21º 11º 20º 10º 20º 9º 21º 8º

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

xics

ACTES POPULARS  LES ARTS CIRCENSES VAN PROTAGONITZAR LES ACTIVITATS DE DIVENDRES

A MADRID  Els de Granollers van actuar al Templo de Debod 

Els Xics de Granollers han fet la 
seva primera actuació a Madrid 
convidats per la Colla Castellera 
de Madrid, apadrinada pels Xics. 
Divendres, 140 castellers i caste-
lleres es van desplaçar a la capital 
espanyola per fer-hi una actuació 
dissabte.

Els de la camisa grana van fer 
una visita turística per Madrid i 
diverses activitats, com la visita 
a l’exposició fotogràfica Castillos 
en el aire. Una Colla de Madrid, al 
Centro Sociocultural Clara Cam-
poamor. Després d'un dinar po-
pular conjuntament amb la colla 
local va començar la cercavila, des 
de la plaza España, on està situat 
el Cercle Català de Madrid, fins al 
Templo de Debod, on va tenir lloc 
la diada castellera amb la Colla 

Els Xics aixequen castells de 7 a Madrid

MÉS DE 400 INFANTS 
PASSEN PER LA FESTA 
AL PARC DEL MIRADOR

El parc del Mirador de Bellavista es va convertir divendres en una gran carpa de 
circ a l'aire lliure en què més de 400 infants van poder participar de les activitats 
de la Festa de la Primavera, en la seva cinquena edició. Nens i nenes van poder 
practicar amb malabars i monocicles, fer tallers acrobàtics amb trapezis i teles, i fer 
manualitats. A més, s'hi van berenar crispetes i s'hi va poder circular en un trenet.

jordi ganduxé

Castellera de Madrid i els Xics de 
Granollers. Una actuació amb cas-
tells de 6 de la colla local, de 7 de 
la colla convidada –3d7 i 4d7– i 

amb un 4 de 6 de germanor que va 
servir per acabar la diada. La colla 
de Madrid va participar el 2017 a 
la diada dels Xics.   M.e.

BASQUET. DISSABTE 4, 19.15 h
CB GRANOLLERS - CEB GIRONA
Pavelló CB Granollers
amb Guillem Raich i Arnau Moya

FUTBOL. DIUMENGE 5, 12.00 h
EC GRANOLLERS - UE LLAGOSTERA
Camp municipal del carrer Girona
amb Aleix Agudo i Emma Muntané

PROGRAMACIÓ ESPORTIVA
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Trobada amb Marta Orriols
El club de lectura de novel·la de la Biblioteca de Roca 
Umbert rebrà dimecres (19 h), l'escriptora Marta Orriols, 
autora d'Anatomia de les distàncies curtes. El club està 
dinamitzat per Albert Rubio, lector editorial i té la  
col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes.

Amb l'arribada de la primavera arriba també, aquest cap de setmana, la tradicional 
Festa de la Creu de la Torreta. Enguany no hi faltaran activitats ja consolidades 
com la 21a Trobada de puntaires (dissabte a les 16.30 h), la festa d’homenatge 
a la vellesa i el reconeixement al veí o veïna per la seva contribució a la Torreta 
(diumenge a la tarda), i l’ofrena floral a la Creu (en acabar la missa de les 12.15 
h). A més, a aquestes propostes també s’hi afegiran dissabte els tornejos de 
futbolí i de dòmino i una tarda infantil amb jocs, tallers i xocolatada, i diumenge, 
una exhibició de balls de línia i sevillanes. I la Festa de la Creu clourà el 19 de 
maig amb la Marxa de la Creu (cal inscriure's a les Oficines d'Atenció Ciutadana 
del municipi, el local de la Penya Madridista o bé a Can Tàpies).

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 2
17 h Auditori de l'EMM Claudi Arimany
Fem camí en l'Educació en Família. 
Xerrada-taller: Beneficis de la pràctica 
musical en el desenvolupament de l'infant
17.30 h Espai Familiar (c. Cardedeu)
Xerrada. Acompanyament a l'alimentació 
complementària
17.30 h Gimnàs Escola Joan Camps
Juguem amb globus

DIVENDRES, 3
19 h Centre de Modelisme 
de les Franqueses
Memorial Ayrton Sena

DISSABTE, 4
9 h Escola Colors
Quarta cursa Colors & Spartan Colors
9 h Centre de Modelisme 
de les Franqueses
Memorial Ayrton Sena

DIUMENGE, 5
11 h Circuit de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats

DIMARTS, 7
17.30 h Sala de lectura a Can Ganduxer
Hora del conte per a nadons. 
Un dia al mar
18 h Espai Zero
Fem una catapulta
19 h Llibreria L'Espolsada
Presentació del llibre Aventures 
d'aprenentatge. Construir escola amb 
el treball per projectes

DIUMENGE, 5
17 h EMM Claudi Arimany
Jornada de portes obertes a l'Escola 
Municipal de Música
17.30 h Espai Zero del Centre Cultura 
de Bellavista
Ítaca: Taller de Fotollibre

arxiu

DIJOUS, 2
17.30 h Punt comarcal de l'AECC
Al passeig de la Muntanya. Xerrada 
Sensualitat, erotisme i sexualitat: 
un repte en la malaltia oncològica
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre El último 
cooperante, del pediatra Iñaki Alegría

DIVENDRES, 3
17.30 h Biblioteca de Roca Umbert
BiblioLab. Fabricació d'un autòmat
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a 
les vostres mans!
18 h Espai Tranquil Barbany
Tertúlia poètica. La meva vida és
un poema, a càrrec de Núria Pujolàs
19 h Cinema Edison
Maya
21 h Gra. Equipament juvenil
Dnit. Monòleg de Tian Lara
21 h Llevant Teatre
Teatre. Nebraska

DISSABTE, 4
11 h Biblioteca Can Pedrals 
De l'hort a la biblioteca. Experimentem 
amb plantacions de llavors
12 h Llibreria La Gralla
Hora del conte amb Joana Galard, 
autora de Bon dia, el valor de saludar
17 h Plaça de la Porxada
Festa de la Federació d'associacions 
de veïns de Granollers
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
BiblioLab. Construeix i fes volar 
el teu coet –de 6 a 12 anys–
18 h CAM. Roca Umbert
Improvisació guiada de moviment 
amb Maria Hernando
21 h Llevant Teatre
Teatre. Nebraska
21 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa contemporània. Set of sets, 

AGENDA

La Torreta enceta el maig 
amb la Festa de la Creu

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 2020
No em va fer Joan Brossa, de 
Cabosanroque. Fins al 5 de maig
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Fonts del Montseny. Fins al 12 de maig
Biblioteca Can Pedrals
Un món en què el gènere no definirà 
la mesura dels nostres somnis. 
Inauguració, dilluns. Fins a l'11 de maig
Biblioteca Roca Umbert
Els invents que van venir de la Lluna. 
Inauguració avui, dijous, a les 15 h. 

amb Guy Nader i Maria Campos
22 h L'Aplegador. Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80

DIUMENGE, 5
10.30 h Roca Umbert 
Festival MiniBeat
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Visita guiada a l'exposició Tu investigues
12 h Museu de Granollers
Visita comentada a l'exposició  
Retorn a Granollers del retaule gòtic  
de Sant Esteve
18 h Casino 
Ball social
18 h Cinema Edison
Maya
19 h Llevant Teatre
Teatre. Nebraska

DIMARTS, 7
10 h Centre cívic Palou
Taller de cuina 
17 h Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental
Partides de scrabble en català
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. El budisme  
com a saviesa i compassió, a càrrec  
del doctor en Filosofia Vicente Merlo
19 h Teatre Auditori de Granollers
Projecte Tots Dansen
20 h Cinema Edison
Dimarts singulars. El gran dictador

DIMECRES, 8
17 h Biblioteca Roca Umbert
Espai de lectura en veu alta
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de correspondència
20 h Teatre Auditori de Granollers
Projecte Tots Dansen
20.30 h Cinema Edison
Cinema de Muntanya.  
Return to Mount Kennedy

Fins a l'11 de maig
Centre cívic Can Bassa
Treu-li suc a la sexualitat. 
Exposició adreçada a joves de 
12 a 16 anys. 
Des de divendres i fins al 15 
de maig
Llibreria La Gralla
Bosc endins. Il·lustracions de 
Clara Sáez. Fins al 5 de maig 
Espai Tranquil Barbany
Exposició Aquarel·les d'aquí i 
d'allà, de Felipe Garcia Gutiérrez. 
Fins a finals de maig
ZNT (c. Barcelona, 16)
Theme Parck 66, de fotografia 
d'Anne Roig. Fins a l'11 de maig 
Centre de Normalització 
Lingüística
Exposició El malbaratament 
alimentari. Fins a finals de maig
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