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EN PORTADA: Eleccions 26-M

Vuit candidatures es disputaran el vot dels 
franquesins a les municipals de diumenge
Més de 14.000 persones podran escollir la composició del plenari, format encara per 17 regidors
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LES FRANQUESES. Més de 14.000 ve-
ïns de les Franqueses podran votar 
diumenge en les onzenes eleccions 
municipals des de 1979. La convo-
catòria servirà per renovar la com-
posició del ple municipal, format 
encara per 17 regidors malgrat ha-
ver superat els 20.000 habitants. 
Actualment el ple està format per 6 
regidors de CiU, 4 d’ILFC, 3 del PSC, 
2 d’ERC, 1 de CpF i 1 del PP. 

En aquesta ocasió es presenten 
vuit candidatures, dues menys que 
ara fa quatre anys. Desapareixen 
Convergència per les Franqueses 
(CpF), de Francesc Torné; Unió de 
Pobles de les Franqueses (UPLF); 
Alternativa per les Franqueses 
(ApLF) i Plataforma per Catalunya 
(PxC), mentre que Esquerra Verda 
s’integra en la nova confluència 
d’Imagina Esquerra en Comú (IEC), 
que aplega Les Franqueses Imagi-
na (LFI), ERC, ICV i EUiA. En can-
vi, torna a presentar-se Ciutadans, 
que ja ho havia fet els anys 2007 i 
2011, i ho faran per primer cop Sal-
CUP, Podemos i Contigo Somos De-
mocracia, una formació escindida 
de Cs a escala estatal. A més, també 
repetiran Junts per les Franqueses 
–hereva de CiU–, PSC i PP. 

Algunes de les incògnites que es 
revelaran diumenge al vespre se-
ran si aquests tres darrers partits, 
sense representació al consistori, 
aconsegueixen representació, i si 
Cs és capaç de retenir part del vot 
assolit en les últimes eleccions al 
Parlament. També es veurà l’efec-
te que el debat nacional pot haver 
tingut en partits com el PSC o el 
PP, o si la suma d’LFI, ERC, ICV i 
EUiA té prou força per desbancar 
Francesc Colomé de l’Alcaldia. i
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EN PORTADA: Eleccions 26-M

La llista
1. Francesc Colomé Tenas
2. Marina Ginestí Crusells (ind.)
3. Moisés Torres Enrique (ind.)
4. Montse Vila Fortuny (ind.)
5. Jordi Ganduxé Pascual
6. Sonia Tena Belmonte (ind.)
7. Enric Garriga Giol (ind.)
8. Meritxell Espinasa Cáceres (ind.)
9. Vanesa García Domínguez (ind.)
10. Roger Pascual Alerm (ind.)
11. Ángeles Carrasco Sola (ind.)
12. Jaume Marquès Pujadas (ind.)
13. Cristina Requena Villalba (ind.)
14. Jordi Miró Pérez (ind.)
15. Martí Rosàs Pujol (ind.)
16. Ramon Velayos Balcells (ind.)
17. Rosa Pruna Esteve
Suplents: Teresa Ollé Bufí, Jordi 
González Domènech, Mercè Bru-
guet Rifà, Ferran Martínez Corbera, 
Miquel Pujol Casas, Glòria Lloreda 
Piña, Pere Castellsagué Argemí

Amb l'obra de govern dels dar-
rers vuit anys com a principal car-
ta de presentació, especialment 
grans projectes pràcticament fi-
nalitzats, com el parc del Falgar i 
l'Espai Can Prat, tots dos paralit-
zats durant més de 10 anys. Així 
és com Francesc Colomé aspira 
a revalidar l'Alcaldia per terce-
ra vegada, ara amb Junts per les 
Franqueses, la marca hereva de 
CiU. Per fer-ho, ha renovat part de 
l'equip i ha presentat un progra-
ma que es marca com a principal 
objectiu "mantenir el model de 

municipi: amb urbanisme ama-
ble, espais verds, bons equipa-
ments i ben connectat". Més en 
detall, Colomé també fa referència 
a l'atenció en serveis bàsics –"tot-
hom qui compleixi els requisits 
i vagi a l'Ajuntament no li falta-
rà mai un plat a taula"–, la dina-
mització econòmica i el foment 
de l'ocupació, així com mantenir 
i ampliar l'oferta d'equipaments.

Entre d'altres, Junts per les 
Franqueses aposta per pacificar 
el trànsit al Camí Vell de Marata, 
Can Calet i el nucli urbà de Llero-

Colomé aspira a 
un tercer mandat, 
ara amb Junts 
per les Franqueses
Les Franqueses és el municipi més poblat 
de la comarca amb una alcaldia del PDeCAT

na; aplicar la nova ordenança de 
civisme i convivència; fomentar 
l’ús d’energies renovables; poten-

Francesc Colomé, un veterà al front
Veí de Corró d'Avall de 53 anys, Colomé té estudis en Relacions Laborals 
i ha estat cap de recursos humans a l'Ajuntament de Granollers. El 1999 
va entrar al govern municipal com a representant de CiU, i durant tres 
mandats ha encapçalat diverses regidories. Des de 2011 és l'alcalde del 
municipi, i el 26 de maig intentarà revalidar l'alcaldia per tercera vegada, 
aquest cop amb Junts per les Franqueses.

L'OBJECTIU: RECUPERAR ELS VOTS 
DE CONVERGÈNCIA PER LES FRANQUESES (CpF)
n Francesc Colomé, regidor des del 1999, va recuperar l'al-
caldia per CiU el 2011 després d'un parèntesi de tres anys en 
què el PSC d'Esteve Ribalta va governar el municipi junta-
ment amb ERC-Verds i el PP. Aquest tripartit es va forjar el 
2008 per desbancar l'aleshores alcalde convergent, Fran-
cesc Torné, qui acumulava 13 anys en el càrrec i una trajec-
tòria de vegades polèmica per la seva gestió. 

Per a les eleccions municipals de 2011 la direcció nacional 
de CDC va descartar Francesc Torné com a candidat, tot i que 
la secció local l'havia tornat a escollir com a cap de llista. Va 
ser aleshores quan Colomé va assumir el lideratge de CiU al 
municipi, mentre que Torné va promoure la candidatura in-
dependent de Convergència per les Franqueses (CpF), una 
escissió que durant dos mandats ha passat factura als re-
sultats dels convergents oficials. 

Fa vuit anys, CpF va obtenir 1.011 vots i 3 regidors, i en fa 
quatre, 413 vots i 1 regidor. Aquest 2019 CpF ha decidit no 
presentar-se –l'exalcalde Torné deixarà l'Ajuntament des-
prés de 32 anys–, i Junts per les Franqueses hi veu l'opor-
tunitat de recuperar un electorat proper i de reforçar una 
majoria que ha estat feble els últims anys. 

CiU va obtenir fa quatre anys 1.757 vots (25,2%) i 6 regi-
dors –la majoria està en 9–, mentre que l'any 2011 va obtenir 
1.335 vots (20%), 34 més que el PSC, amb qui va empatar 
a 4 regidors. Per assegurar-se la majoria, CiU va governar 
amb el suport d'ERC i el PP primer i amb el PSC els últims 
anys. A dia d'avui, Colomé governa amb 6 regidors propis i 3 
socialistes, i les Franqueses del Vallès es manté com el mu-
nicipi més poblat de la comarca amb un alcalde procedent 
de l'antiga Convergència.

ciar el comerç local; controlar els 
abocaments il·legals i reforçar la 
neteja de la via pública. 

També proposa estudiar la 
construcció d’un tanatori i l'am-
pliació del cementiri de Corró 
d’Avall; crear una pista d’atletis-
me i ampliar la zona esportiva de 
Llerona, modernitzar el complex 
esportiu municipal i reformar el 
Casal Cultural de Corró d'Avall. I 
també, entre d'altres, adequar la 
zona verda de Can Mònic, entre la 
carretera de Ribes i la riera Car-
bonell; posar en marxa l’Aula de 
Natura del parc del Falgar, crear 
itineraris verds per a vianants i 
ciclistes entre pobles; instal·lar 
escales mecàniques per accedir 
als equipaments del carrer Astú-
ries de Bellavista; controlar els 
habitatges buits per oferir-los a 
lloguer social i augmentar en cinc 
agents la plantilla d ela Policia Lo-
cal, entre altres propostes. 

n Un altre partit que no es presentarà 
aquest 2019 serà Unió de Pobles de les 
Franqueses (UPLF), una formació in-
dependent sorgida el 2011 arran d’una 
escissió del PSC. La llista, encapçalada 
fa quatre anys per l’exregidora socia-
lista Vanesa Garcia, va obtenir en les 
últimes eleccions municipals 268 vots 
(3,8%), un resultat que no li va perme-
tre d'accedir a l’Ajuntament. En aquesta 
ocasió la mateixa Vanesa Garcia forma 
part de la candidatura de Francesc Co-
lomé, en el número 9. Igualment, Junts 
per les Franqueses també ha pescat a 
la llista de CpF, i incorpora en el núme-
ro 15 Martí Rosàs, un dels suports in-
condicionals de Torné els últims anys.

VANESA GARCIA, 
D’UPLF, AMB JUNTS 
PER LES FRANQUESES
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La llista
1. Rafael Bernabé Pérez
2. Imma Ortega Martí
3. Àngel Profitós Martí
4. Dolores Amaro Fitó
5. José Alexander Vega Sabugueiro
6. Èlia Montagud Blas
7. Marc Montañès Lecina
8. Dolors Isart Roca
9. Quintín Valiente Gutiérrez
10. Nelsi Romero Buitrago
11. Àlex Carreras Altimira
12. Carme Ballús Molina
13. Eric Cejudo Cortès
14. Gemma Pedemonte Viader
15. Diama Mballo Swo
16. Fidel Membrive Sola
17. Núria Serra Maroñas
Suplents: Mireia Perarnau,  
Carlos Macías, Sabina Vidal, Marc  
Castellanos, Victòria Sánchez,  
Germán López, Ana M. Martínez, 
Joan Enric de Sola i Sara Caballero

"Tots som lluitadors i republi-
cans", deien membres de la can-
didatura d'Imagina Esquerra en 
Comú (IEC) fa pocs dies per ex-
plicar el perquè de la confluència 
entre LFI, ERC, ICV i EUiA. "Coin-
cidim en el 90% dels temes i per 
això hem decidit presentar-nos 
plegats, perquè així tindrem 
més força per garantir un can-
vi de govern", afegien. El cap de 
llista és Rafael Bernabé, fins ara 
portaveu d'ILFC i que aspira a l'al-
caldia per tercera vegada. En les 
últimes eleccions municipals, ILFC 
–que integrava Podem però no 
ERC– va obtenir 1.399 vots (20%) 
i 4 regidors, i va esdevenir el prin-
cipal grup de l'oposició. Quatre 
anys abans, ILFC havia obtingut 
944 vots (14,1%) i 2 regidors. 
ERC, per la seva banda, va obte-
nir fa quatre anys 837 vots (12%) 

i 2 regidors, gairebé el doble que 
quatre anys abans, el 2011, quan 
va obtenir 428 vots (6,4%) i un 
regidor. El cap de llista en tots dos 
casos era Àngel Profitós, actual 
número 3 de la llista d'IEC. Final-
ment, un altre grup que enguany 
s'integra a la confluència és ICV, 
que l'any 2015 va presentar-se per 

lliure amb el nom d'Esquerra Ver-
da i Dolors Amaro al capdavant. El 
grup va obtenir aleshores 312 vots 
(4,5%) i cap regidor.

Pel que fa al programa del 26-M, 

Imagina Esquerra en 
Comú, la confluència 
d'esquerres per
intentar el 'sorpasso'

Rafael Bernabé, candidat per tercer cop
Rafael Bernabé, de 51 anys, és professor d’un programa de formació  
i inserció (PFI) de joves en fusteria. És veí de Bellavista i des de 2011  
és regidor a l'oposició per Imaginem les Franqueses en Comú (ILFC).  
En aquesta ocasió serà el cap de llista de la confluència Imagina
Esquerra en Comú (IEC), que aglutina els grups d'LFI, ERC, ICV i EUiA.

IEC proposa "un canvi d'estil, dei-
xar enrere les obres faraòniques 
i centrar-se en les persones". En 
justícia i igualtat, ampliar la tari-
fació social per accedir als serveis 
municipals; crear una borsa de llo-
guer municipal d'habitatge; ampli-
ar el servei d'atenció domiciliària a 
la gent gran; impulsar la figura de 
mediador veïnal i crear una regido-
ria de feminisme i igualtat de gène-
re entre d'altres. En educació i cul-

tura, impulsar el transport escolar 
municipal; lluitar contra la segre-
gació escolar i facilitar l'autogestió 
dels centres de joves. En desenvo-
lupament social sostenible, impul-
sar el transport públic i un carril 
bici que vinculi tots els pobles del 
municipi; promocionar l'economia 
verda i la cohesió social; incremen-
tar el comerç de proximitat; fomen-
tar la rehabilitació d'habitatges i la 
lluita contra l'especulació; protegir 

la producció agrícola i ramadera i 
suprimir els semàfors foto-vermell. 
Finalment, en democràcia i trans-
parència, remunicipalitzar serveis i 
impulsar processos participatius.  

LFI, ERC, ICV i EUiA
es presenten de manera
conjunta en una
nova marca electoral
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La llista
1. Juan Antonio Corchado Ponce
2. Marta Reche Lavado (ind.)
3. José Antonio Aguilera Galera
4. Marta Sánchez Jiménez (ind.)
5. Juan Antonio Marín Martínez
6. Raquel Conrada Cortés González
7. Carlos Munzón Cruz
8. Verónica Garrido Gómez (ind.)
9. Antonio Jiménez Peñalver (ind.)
10. Laura Martínez Amores (ind.)
11. Juan Martínez Guevara
12. Saray Alpiste Quesada
13. Juan José Blanch Colmenero
14. M. Mar Gallego Garrido (ind.)
15. Idrissa Diallo Dieng (ind.)
16. María Ángeles Sánchez Cuéllar
17. José Ramón López Correas (ind.)
Suplents: Jesica Pérez, Francisco 
Zarallo, Mohammed Laghni, M. del 
Carmen Rodríguez, David Martos

El PSC de les Franqueses ha confi-
at per segona vegada en Juan An-
tonio Corchado la responsabilitat 
d'encapçalar la llista a l'Ajunta-
ment. Corchado va ser regidor de 
govern durant vuit anys a Grano-
llers, i els últims quatre ho ha es-
tat també a les Franqueses. "Vam 
entrar al govern per donar es-
tabilitat i evitar que el municipi 
quedés paralitzat, i hem aconse-
guit portar les polítiques socials 
a la primera línia, fins al punt 
que l’últim any hem aprovat el 
pressupost més social que hi 
ha hagut mai a les Franqueses", 
explicava fa uns dies en una entre-
vista al diari Som. Malgrat haver 
donat suport a Colomé –amb qui 
"compartim el model de poble, 
tot i que estem molt lluny a ni-
vell social"–, el PSC surt a guanyar 
aquestes eleccions, tal com ja ho 
va fer en les eleccions generals del 

passat 28 d'abril, amb 2.589 vots. 
Pel que fa a les municipals, des-

prés de tres anys de tenir l'alcaldia 
–2008-2011–, el PSC va quedar a 
només 34 vots de revalidar-la el 
2011, mentre que el 2015 va bai-
xar de 4 a 3 regidors i es va allu-
nyar d'aquesta possibilitat. Con-
cretament, el 2011 va aconseguir 

1.301 vots, mentre que el 2015 va 
obtenir-ne 1.075. 

Per al proper mandat, el PSC 
confia a millorar resultats. Entre 
les principals propostes hi ha la 
construcció d’una residència a 

El PSC, el soci de 
govern que aspira a 
recuperar l'Alcaldia
després de vuit anys

Juan Antonio Corchado, per segon cop  
 
Veí de Bellavista, té 44 anys, està casat i té dos fills. És tècnic de laboratori,
té un postgrau en lideratge i comunicació política per la UAB i és regidor  
a l'Ajuntament des de 2015, quan va encapçalar per primera vegada  
la candidatura socialista a les Franqueses. Durant vuit anys també va
ser regidor de govern a l'Ajuntament de Granollers amb Josep Mayoral.

Gent gran, joves, civisme, seguretat i
ocupació, eixos clau de la proposta socialista

Bellavista i adequar un centre de 
dia al local de la plaça Catalunya 
on hi ha l’escola bressol El Gegant 
del Pi. També transport gratuït per 
als majors de 65 anys, subvencio-
nar la substitució de banyeres per 
plats de dutxa i l’accés a activitats 
esportives, remodelar les piscines 
d’estiu i construir un nou pavelló 
esportiu a Corró d’Avall, així com 
impulsar l’habitatge social i garan-
tir material gratuït a les escoles.

En seguretat, traslladar la comis-
saria de la Policia Local a un nou 
equipament entre Corró d’Avall 
i Bellavista, augmentar en cinc 
agents el cos per crear la policia de 

proximitat i retirar el sistema fo-
to-vermell dels semàfors amb cà-
meres. També millorar la neteja i el 
manteniment d'espais públics, ha-
bilitar un centre cívic a les antigues 
escoles de Bellavista i impulsar un 
cens d’ADN de gossos per sancio-
nar, si cal, els propietaris d’animals 
que no en recullin els excrements.

Finalment, el PSC aposta, en-
tre d’altres, per reforçar els plans 
d’ocupació local i la inserció dels 
majors de 50 anys i dels menors 
de 30, crear una regidoria de fe-
minisme i igualtat, impulsar un pla 
d'igualtat i lluitar contra la violèn-
cia de gènere i el sexisme. 

La llista
1. Martha Esperanza Ilona Edel
2. José Esquivel Torres
3. José Pey Viure
4. Pilar Pérez Fernández
5. Eusebio Turienzo Martínez
6. Noelia Just Domene
7. José Luis Ojeda Dorado
8. Olga Inés Henao Delgado
9. Enriqueta Bokobo Siale
10. Jorge Montava Cedrán
11. Maria Isabel González Muñoz
12. José Antonio Pintor Ceron
13. Miguel Bueno Just
14. M. Esther Larralde Rodríguez
15. Francisca Álvarez Oliva
16. Bernardo Zurita Marqués
17. Isabel Solano Ramos
Suplents: José Antonio Paniagua 
Jiménez

El PP del Vallès Oriental ha no-
tat aquest 2019 el fort ascens de 
Ciutadans, de manera que de les 
més de 40 candidatures que va 
presentar el 2015 a la comarca 
passa aquesta vegada a 17. Una 
de les que es mantenen és la de 
les Franqueses, tot i que ara ho fa 
amb una cap de llista diferent. Es 
tracta de Martha Esperanza Edel, 
regidora al consistori des de finals 
de 2017, quan va substituir l’ales-
hores regidor a l’equip de govern 
Javier Álvarez, qui va deixar el par-
tit i l'Ajuntament pressionat per la 
direcció nacional del PP perquè 
trenqués el pacte de govern arran 

del referèndum de l'1-O. Edel va 
substituir-lo al ple, però va mante-
nir-se a l’oposició. Per aquests co-
micis, el PP proposa, entre d'altres, 
potenciar l'economia del municipi 
i impulsar la creació d’un mercat 
municipal, i en equipaments apos-
ta per impulsar un museu agrari. 
També aposta per dotar la policia 
de drons per vigilar els polígons i 
les urbanitzacions i fer classes de 
cuina, costura, rentat i planxat per 
als nois i noies dels instituts.

El PP de les Franqueses va obte-
nir 452 vots l'any 2011 i un sol re-
gidor, que va revalidar el mandat 
següent, el 2015, amb 376 vots. 

El PP afronta el
repte de revalidar
la regidora al ple
El PP va formar part del govern municipal 
de 2011 a 2017, fins que va arribar l'1-O

Martha Edel
Té 59 anys, és filòloga en llengua 

anglesa i actualment treballa 
en una associació cultural 

de Ripollet com a professora 
d'anglès per a adults. Durant un 
temps també va treballar a l'àrea 

de Dinamització Econòmica 
de l'Ajuntament de les Franqueses. 

Nascuda a Colòmbia, va viure
11 anys a Corró d'Amunt i ara 

en fa 8 que viu a Corró d'Avall.

El PSC vol fer valdre
la victòria de les generals 
al municipi i surt a
"guanyar" les eleccions

Jornada electoral

Les Franqueses del Vallès és un dels 
municipis del Vallès Oriental que tra-
dicionalment registra una participació 
més baixa en les eleccions municipals. 
De fet, en les tres últimes convocatòri-
es electorals –2007, 2011 i 2015– l’ín-
dex de participació ha estat sempre de 
poc més del 51%, una xifra que con-
trasta, per exemple, amb el 81,9% que 
es va registrar en les últimes eleccions 
al Parlament –el 21 de desembre de 
2017– o el 76,7% registrat en les gene-
rals del 28 d'abril passat. 

En aquesta ocasió, com en els úl-
tims comicis, les Franqueses tindrà 
24 meses repartides en set col·legis 
electorals: l’Escola Joan Sanpera i l’Es-
cola Guerau de Liost a Corró d’Avall; 
l’antiga escola Bellavista i l’Escola 
Bellavista-Joan Camps a Bellavista; 
i les Antigues Escoles de Llerona, de 
Corró d’Amunt i de Marata. A les urnes 
hi estaran cridats més de 14.000 veïns, 
que podran escollir la distribució per 
partits dels 17 regidors al ple, malgrat 
que l'augment de població de l'últim 
any –el municipi ja supera els 20.000 
habitants– farà que en els pròxims  
comicis –previstos per al 2023– la xi-
fra de regidors augmenti fins a 21. 

Pel que fa al funcionament de la jor-
nada electoral, com és habitual, a la 
tarda hi haurà un servei d’ambulància 
per traslladar persones amb mobilitat 
reduïda als col·legis. El servei es pot 
demanar al telèfon 93 846 71 79 o di-
rectament als locals de votació.

14.000 ELECTORS 
PODRAN DECIDIR LA 
COMPOSICIÓ DEL PLE
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EN PORTADA: Eleccions 26-M

La llista
1. Amador Doncel Márquez
2. Francisco Domínguez Velarde
3. Rubén Galisteo Troyano
4. María Cinta García Cruet
5. Lidia Carrión Ávila
6. José Pérez Mancha
7. Miguel Amigo Corro
8. Miguel Ángel Muñoz Granell
9. Eva María Pacheco Peñuela
10. María Camino Janeiro Marcos
11. María Elena Martí Cebrián
12. María Guerrero Díaz
13. Alfredo Castells Estela
14. Francisco Javier Martínez Flores
15. Jorge Fleta Chicano
16. Teresa Granell Mas
17. Lucio Mozo Tirado
Suplents: José Antonio Muñoz

Ciutadans es presentarà per ter-
cer cop a les Franqueses en unes 
eleccions municipals –ho va fer el 
2007 i 2011 i no va obtenir repre-
sentació–. Ho farà, segons explica-
va fa uns dies el seu candidat, “per 
treballar pel benestar de tots els 
veïns i per normalitzar la reali-
tat política”, ja que, segons recorda 
Amador Doncel, Cs va ser el partit 
més votat a les Franqueses en les 
darreres eleccions al Parlament del 
21 de desembre de 2017. Concre-
tament, Cs va obtenir en aquelles 
eleccions 3.510 suports, el 31,1% 
dels vots totals amb una participa-
ció rècord del 81,9%. “Volem fer 

una política realista, democrà-
tica i transparent, defensant els 
valors de llibertat, igualtat, unió 
i Estat de dret des de la raó, l’èti-
ca i el sentit comú”, diu Doncel.

Entre les seves prioritats per al 
municipi, destaca la dinamització 
del comerç local i del teixit em-

Ciutadans s'erigeix com "el vot 
útil" per respectar la Constitució

Amador Doncel
Nascut a Granollers fa 42 anys, 

Amador Doncel en fa més de  
20 que viu a les Franqueses. 

És funcionari de carrera
del Departament de Justícia de 

la Generalitat de Catalunya, i  
aquesta és la primera vegada  

que es presenta a unes eleccions 
per accedir a l’Ajuntament.

El partit taronja es presenta per tercer cop a les municipals
presarial per generar llocs de tre-
ball. També construir habitatges 
de protecció oficial de lloguer so-
cial amb opció a compra, reforçar 
la presència policial en barris com 
Bellavista per evitar furts i l’ocupa-
ció il·legal d’immobles. En equipa-
ments aposta per construir una re-
sidència 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. Finalment, 
Ciutadans reclama "respecte a la 
Constitució i als símbols que ens 
representen a tots: els nacio-
nals, autonòmics i locals". 

Cs reclama "neutralitat" 
a l'espai públic, sense 
insígnies polítiques com 
llaços grocs i estelades

Maria Forns
Té 63 anys i és correctora, 

assessora lingüística i professora
de català a persones adultes. Entre 

d’altres, és sòcia del Centre Cultural 
de Marata, activista contra el  

Quart Cinturó, integrant del grup 
promotor de la consulta popular 

sobre la independència i ha format 
part del secretariat nacional de l'ANC.

Després que l'assemblea local de 
la CUP explorés durant uns mesos 
la possibilitat de formar part de la 
confluència d'esquerres amb LFI, 
ERC, ICV i EUiA, finalment va deci-
dir desmarcar-se'n i concórrer per 
lliure a les eleccions. Ho farà per 
primer cop el 26-M i d'acord amb 
Sal, una entitat que aporta diverses 
persones independents a la llista. 

Per aquestes municipals, Sal-CUP 
es proposa entrar a l'Ajuntament 
per “assentar les bases d’una 
democràcia participativa que 
impulsi sobiranies per aixecar la 
república catalana des de baix”. 
La candidatura es declara feminista 

i sensible a l’emergència climàtica, i 
es proposa especialment enfortir el 
perfil democràtic de l'Ajuntament i 
incrementar la participació ciuta-
dana en la presa de decisions. 

Entre d'altres, també proposa 
eliminar organismes com el Patro-
nat Municipal d'Esports i fer que la 

Sal-CUP vol "democratitzar"
el funcionament de l'Ajuntament
Ricard València, alcalde socialista de 1979 a 1995, tanca la llista

seva gestió sigui “totalment públi-
ca, democràtica i transparent”, 
protegir els espais agraris i confi-
gurar anelles verdes per millorar la 
qualitat de vida dels veïns. 

El programa de Sal-CUP es basa 
en cinc grans eixos: "la defensa de 
la col·lectivitat, el teixit associa-
tiu local i una democràcia par-
ticipativa; el feminisme; la sos-
tenibilitat; la transparència i la 
defensa d'una república catala-
na efectiva i uns Països Catalans 
amb llengua i cultura pròpies".

En les últimes eleccions al Parla-
ment la CUP va obtenir a les Fran-
queses 379 vots (3,4%).  

Participació real; 
feminisme; sostenibilitat; 
transparència i república: 
eixos bàsics de Sal-CUP

La llista
1. Maria Forns Roca
2. Eva Navarrete Bachs (ind.)
3. Jordi Rosàs Rodoreda
4. Rosa Boté Viure (ind.)
5. F. Xavier Puig Forns (ind.)
6. Sara Quintana Bosch (ind.)
7. Sergio Vázquez Oliván
8. Beatriz Fernández Pedrosa (ind.)
9. Jaume Gay Martín
10. Cristina Jiménez Aguayo (ind.)
11. Josep Vilaró Riera (ind.)
12. Albert Martínez Pérez (ind.)
13. Joaquim Pérez Riera
14. Susanna Alsina Rebugent (ind.)
15. Mireia Latorre Reboll
16. Montserrat Vert Ros
17. Ricard València Schuster
Suplents: Montserrat Royo, Sílvia 
Cruells i Josep Sánchez Bassa
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P.- Des de fa un parell d’anys, 
quan vaig a la platja, em surten al 
pit unes petites taques vermelles 
que piquen.
R.-Pel que comenteu sembla un 
quadre d’urticària solar que ge-
neralment afecta el tòrax i el tors, 
encara que també pot produir-se 
en altres parts del cos. És una enti-
tat relativament freqüent en adults. 
El meu consell és que consulteu el 
dermatòleg i, mentrestant, apli-
queu el sentit comú: no exposeu 
directament al sol aquestes parts 
(almenys sense protecció solar im-
portant), i utilitzeu samarretes de 
cotó encara que sigueu a la platja.

P.- Quins medicaments hi ha per 
deixar de fumar?
R.-En molts centres de salut hi ha 
especialistes en aquest tema i ac-
tualment hi ha diverses estratègies. 
Al meu entendre, tot i que no en sóc 
un expert, els més interessants són 
els fàrmacs que actuen sobre els 
receptors de la nicotina, que re-
dueixen la sensació d’abstinència. 
Un altre grup serien fàrmacs anti-
depressius que simulen els efectes 
de la nicotina i la substitueixen, com 
pegats, xiclets o cigarrets electrò-
nics. En tot cas, el més important, 
com gairebé tot a la vida, és la 
motivació i consultar experts que 
puguin ajudar-nos a decidir quina 
estratègia és la que més ens convé.

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

EN PORTADA: Eleccions 26-M

La llista
1. José Manuel Cruz Criado
2. David Castillo Gálvez
3. Jorge Ibáñez Cuñado
4. Emília Bermúdez Porras (ind.)
5. Núria Bernal Rodriguez
6. Ana Soler Pamplona (ind.)
7. Oscar Espinar Espinet
8. Neus González Pérez
9. Basilio Mejías Amador
10. Patrícia Larralde Larralde (ind.)
11. Roger Pérez Valls
12. M. Ángeles León Martín (ind.)
13. José Antonio González Galan
14. Antonia Parera Gibert (ind.)
15. Tuhami El Badri Sayzoni (ind.)
16. Yolanda Losilla Canales
17. Luis Magán Encinas
Suplents: Juan Francisco Mejías

La llista
1. Margarita Pacheco Tena
2. M. Teresa Salmerón Valldeperas
3. Juan Carlos Estrada Sossa
4. Maria Pilar Vidigal Palacín
5. Diego Germán Martín Olmos
6. Francisco Perales Carmona
7. Andrea Perales Pacheco
8. Ricardo Hernández Alcalde
9. Dolores Alcántara González
10. Alex Sánchez Pacheco
11. Susana Pacheco Tena
12. Juan Saurina Roma
13. Francisco Chacón Iglesias
14. Elena Peso Toledo
15. Xavier Llavina Salmerón
16. Antonio Sánchez Navarro
17. Noelia Sánchez Solano
Suplents: Sense candidats

Les eleccions municipals de diu-
menge comptaran a les Franque-
ses amb una nova candidatura. 
Es tracta de Contigo Somos De-
mocracia, un partit "socioliberal, 
de centre, d'àmbit estatal i eu-
ropeista" nascut al País Valencià 
arran d'una escisió de Ciutadans. 
A la comarca el partit ha començat 
la seva expansió, i el 26-M presen-
tarà candidatures a Canovelles, 
Santa Eulàlia de Ronçana, Vallgo-
rguina, Bigues i Riells i les Fran-
queses. La cap de llista serà Mar-
garita Pacheco, qui explica que la 
prioritat del grup és "fer política 
municipal: canviar les prioritats 

en les partides pressupostàri-
es, revisar a consciència el pla 
general i, sobretot, impulsar la 
participació ciutadana en la ges-
tió del municipi”. Entre d'altres, 
el grup proposa reforçar la segure-
tat, el comerç local i l'atenció a les 
persones grans, "fer que tinguin 
més suport i companyia", i tam-
bé destaca que "qualsevol equip 
de govern es deu al compliment 
de la legislació vigent, tant es-
tatal com autonòmica". El grup 
assegura que la llista està forma-
da per "persones responsables 
i compromeses en la gestió dels 
recursos municipals". 

L'agrupació més nova:
Contigo Somos Democracia
La formació es defineix com un partit "de 
centre, socioliberal i que respecta les lleis"

Margarita Pacheco
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 al passeig 

dels Til·lers de Corró d’Avall durant 
més de cinc anys i, segons explica, 

sempre ha col·laborat en totes
les activitats possibles.

José Manuel Cruz
Cruz treballa com a director 
de projectes en construcció

en l’àmbit nacional i internacional
i alhora estudia la llicenciatura

d’Arquitectura Superior a la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 

És un dels fundadors de Podemos
a les Franqueses, té 45 anys,

està casat i té una filla.

"Millorar la neteja, fer més acti-
vitats culturals, crear habitatge 
social, donar ajudes als joves i la 
gent gran amb mancances eco-
nòmiques i afectives, ampliar les 
places de residència i d'escoles 
bressol...". Aquestes són algunes 
de les propostes que Podemos pre-
senta per a les pròximes eleccions 
municipals. El grup aposta per un 
govern "d'esquerres i progres-
sista", que prioritzi "la qualitat de 
vida de les persones i l'ecologis-
me per davant del creixement i 
els projectes de pedra". Aquesta 
serà la primera vegada que Pode-
mos es presenta en solitari a les 

eleccions municipals. Fa quatre 
anys, el grup va formar part de la 
candidatura d'Imaginem les Fran-
queses en Comú (ILFC), tot i que a 
mig mandat se'n va desvincular i 
el regidor Germán López va deixar 
l'Ajuntament. En les últimes elecci-
ons generals, En Comú Podem va 
obtenir 1.715 vots, tot i que ales-
hores la candidatura incloïa l'en-
torn d'ICV i EUiA, que en aquestes 
municipals forma part d'Imagina 
Esquerra en Comú (IEC). El can-
didat, José Manuel Cruz, diu que 
“cal escoltar la gent del municipi 
i fer propostes realistes que es 
puguin dur a terme”. 

Podemos vol un govern 
d'esquerres i progressista
El grup es presenta per primer cop en solitari 
després que fa quatre anys ho fes amb ILFC 
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EN PORTADA: Eleccions 26-M

GRANOLLERS. El PSC va cele-
brar diumenge a Can Gili un 
acte per la igualtat i d'home-
natge a les dones que durant 
anys han participat en les 
candidatures socialistes a 
la ciutat, des de la històrica 
Anna Maria Palé, regidora 
en el primer Ajuntament 
democràtic el 1979, fins a la 
jove Maria Villegas, recent 
incorporació a la candidatu-
ra socialista. 

La número 2, Alba Barnu-
sell, advertia que "el pro-
jecte socialista a Granollers in-
corpora la visió de gènere en el 
seu programa de manera trans-
versal. I no només ara, sinó des 
de fa molts anys i per convicció, 
per una societat justa i igua-
litària". Recollint aquesta idea, 
Josep Mayoral recordava que des 
del 1979 "hi ha hagut a la ciutat 
21 regidores socialistes, i cada 
una és una part fonamental de 
la vida de la ciutat", deia. 

En l'acte, tres dones d’edats, 

LES DONES DEL PSC DIUMENGE PROTAGONITZEN UN ACTE DE CAMPANYA PER LA IGUALTAT 

Mayoral: "Aquesta ciutat
sempre l'han construït les dones"

psc

TALENT FEMENÍ  El PSC va voler donar visibilitat a les dones socialistes

procedència i trajectòries vitals 
molt diferents, però unides per 
l'afany de superació personal, van 
explicar el seu testimoni. Cloti 
Alcántara, de 84 anys i emigrada 
des d’Iznájar, Còrdova, va apren-
dre a escriure de forma autodi-
dacta per poder enviar cartes al 
seu enamorat i, anys després, ja 
adulta, va aconseguir el títol de 
graduat escolar. Moussou Sylla va 
arribar del Senegal a Granollers fa 
10 anys. Ara en té 24, i en aquest 

temps ha aconseguit estudiar, 
formar-se i trobar una feina, i va 
agrair aquesta oportunitat. Final-
ment, Anna Maria Piera, directora 
de l'Escola Municipal de Música i 
Conservatori Josep Maria Ruera, 
va refermar la necessitat de crear 
xarxa per donar veu i visibilitat 
a les noves generacions, i va elo-
giar la sensibilitat femenina del 
candidat Mayoral. “Ell també és 
dona, ell també entén, t’escolta, 
i t’anima”, va dir.  c.riobó

Paella solidària de campanya del PSC
El PSC de les Franqueses va celebrar dissabte, a l'exterior del nou Espai 
Can Prat de Corró d'Avall, una paella per a desenes de simpatitzants i  
veïns en el marc de la campanya electoral per al 26-M. Els diners recaptats  
amb els tiquets de l'àpat es destinaran a l'entitat Pallapupas. El PSC farà  
l'acte final de campanya divendres (20 h) a la plaça Major de Bellavista.

toni torrillas

CAMPANYA  L'ENTITAT PALLAPUPAS, BENEFICIÀRIA DE L'ÀPAT

Imagina Esquerra en Comú (IEC) 
farà avui, dijous (20 h), a la plaça de 
l'Espolsada de Corró d'Avall, l'acte 
final de campanya amb els dipu-
tats Ruben Wagensberg, Joan Josep 
Nuet i Josep Maria Jové, la regidora 
Eli Pericas i els números 1 i 2 de la 
llista, Rafael Bernabé i Imma Ortega.

El PSC de Granollers, que aques-
ta setmana ha presentat les seves 
propostes en educació, habitatge, 
territori i salut, farà l'acte final de 
campanya avui, dijous (19 h), a la 
Porxada, amb els tres primers in-
tegrants de la llista: Josep Mayoral, 
Alba Barnusell i Álvaro Ferrer.

Wagensberg, Nuet i 
Jové, amb IEC a Corró

Fi de campanya
del PSC a la Porxada



dj, 23 MAIG 201912

EN PORTADA: Eleccions 26-M

GRANOLLERS. La Crida per Grano-
llers - CUP va celebrar dimarts, a 
la plaça de la Porxada, el seu acte 
final de campanya per a les elecci-
ons municipals de diumenge, tot i 
que, segons assegurava l’exdiputat 
David Fernàndez, “la nostra cam-
panya no és la que fem abans de 
les eleccions, és la lluita diària i 
permanent contra les desigual-
tats”. L’exdiputat va fer referència 
a les dures retallades dels últims 
anys i al “cràter de la corrupció” 
que han deixat partits com CiU i el 
PSC amb el casos Palau o Pretòria, 
i va reclamar avançar cap a la lli-
bertat “sense demanar permís 
ni perdó”. També va recordar el 
30è aniversari dels primers casos 
d’insubmissió. “Aleshores tot-
hom deia que no aconseguirien 
res, i pocs anys després el ser-
vei militar va desaparèixer”, re-
cordava. Per tot plegat Fernàndez 
assegurava que “democràcia no 
és votar cada quatre anys”, sinó 
que “és implicar-se en projec-
tes compartits” i “obrir des de 
baix el que intenten tapar des 
de dalt”. “La democràcia no ha 
caigut mai del cel, es construeix 
sempre des de baix”, deia.

En la mateixa línia, l’exdiputada 
Gabriela Serra va recordar l’apo-
derament popular de l’1-O i va ad-
vocar per construir república “des 
de baix, des dels pobles, barris 
i carrers”, construint “llibertat, 
igualtat i fraternitat des de la 
proximitat”. “Llibertat per ser 
sobiranes, desobeir i desoir els 
poderosos de fora o els de l’Ibex 
35; igualtat en drets i deures; i 

CAMPANYA  ACTE FINAL DE CAMPANYA A LA PORXADA AMB MARIA OLIVER, DAVID FERNÀNDEZ, GABRIELA SERRA I RAQUEL POVEDA

David Fernàndez (CUP): "La
democràcia no ha caigut mai del
cel, es construeix des de baix"

crida-cup

FERNÀNDEZ  Va assistir a l'acte final de campanya de la CUP a la Porxada

fraternitat per vetllar per allò 
comú, pels més desfavorits i per 
preservar el territori”. I afegia: 
“Tot plegat ha d’estar embolca-
llat de feminisme, de manera 
que tot el que es faci tingui mi-
rada de gènere”. “Només així 
s’aconsegueix la felicitat col·lec-
tiva”, assegurava.

"Farts de mayoralisme"
Ja en clau granollerina, la regidora 
sortint Maria Oliver reivindicava 
una “ruptura des de baix” tam-
bé a l’Ajuntament, i es mostrava 
“farta del mayoralisme d’obres 
faraòniques, segregació escolar 
i ciutat aparador, al servei dels 
poderosos”. “O perpetuem el rè-
gim parasitari del 78 que repre-
senta el PSC o apostem per po-
lítiques més justes, més felices i 
solidàries que defensin el terri-
tori, els drets dels treballadors i 
una ciutat respirable”, deia.

Finalment, la cap de llista de la 
Crida CUP a Granollers, Raquel Po-
veda, va carregar contra el merca-
deig del territori –en relació amb 
l’entorn del Circuit– i l’educació 
–“l’educació és un dret, i els 
drets no es negocien”–, i va rei-
vindicar, entre d’altres, avançar 
en habitatge públic fins al 30% del 
parc immobiliari de la ciutat. En 
la mateixa línia, recordava que la 
CUP defensa “el dret a l’habitatge 
per a tothom”, i carregava contra 
el “racisme institucional” de qui 
posa traves a nous empadrona-
ments. Poveda va assegurar que la 
CUP “no volem ser alternativa de 
res, perquè venim a canviar-ho 
tot”, i va reclamar, entre d’altres, 
crear una “xarxa feminista que 
ens permeti ser lliures”. 

L'acte va comptar amb una in-
tervenció poètica a càrrec de Santi 
Montagud i amb els acords musi-
cals de Subversions.  x.l.

Sal-CUP

La Sal-CUP va organitzar la setmana 
passada a Corró d'Avall dues sessions 
per presentar la candidatura. Una va ser 
dijous amb els regidors de la CUP Roger 
Prims –la Garriga–, Benet Fusté –Car-
dedeu– i Eduard Navarro –Granollers–, 
i una altra va ser divendres per tractar 
sobre sobiranies amb els pagesos i ac-
tivistes Xevi Safont-Tria i Pep Riera. En 
aquesta segona sessió, Xevi Safont-Tria, 
pagès i exregidor de la CUP a Mataró, va 
assegurar que "l'agricultura hauria de 
ser prioritària en tots els programes 
elctorals, perquè l'estat de la pagesia 
és alarmant". Com a exemple, expli-
cava que "només el 17% de pagesos 
catalans tenen menys de 45 anys", i 
que "el 70% dels productes alimenta-
ris que consumim provenen de fora". 
Davant d'això, deia, "cal actuar perquè 
la pagesia esdevingui una estructura 
d'estat, perquè per sobirans cal ser-ho 
en molts àmbits, també en com pro-
duïm i consumim els aliments". Safont 
apostava per la producció de proximitat 
i perquè "els canals de comercialització 
siguin el més curts i directes possible", 
i feia una crida a "apoderar la gent per 
qüestionar i combatre els grans poders 
socials, polítics i econòmics". 

Per la seva banda, l'excoordinador 
d'Unió de Pagesos Pep Riera va indicar 
que "cal una política de modernitza-
ció de l'agricultura, més formació i 
una llei, com a França, que no permeti 
especular amb les terres". L'activista, a 
més, va apostar per adequar la llei per 
facilitar que persones de procedència 
urbana puguin treballar la terra. "Els 
pagesos no arriben a l'1% de treba-
lladors de Catalunya; és un problema 
greu que afecta a tothom", deia, "cal 
que la pagesia tingui més pes social i 
polític", reclamava.

L'ACTIVISTA PEP RIERA 
DEFENSA LA PAGESIA 
A LES FRANQUESES

Àngels Chacón, 
amb els empresaris

La consellera d'Empresa i Conei-
xement, Àngels Chacón, esmorza-
rà divendres (9.30 h) a Granollers 
al bar El Trull del Casino, un acte 
de JuntsxGrn al qual assistirà part 
del teixit empresarial de la ciutat. 
El mateix divendres (14 h) dinarà 
al Club de Tennis Els Gorchs con-
vidada per Junts per les Franque-
ses. Els dos actes estan oberts als 
empresaris del Vallès Oriental. 

ACTES FINALS

ÀNGELS CHACÓN

Teresa Jordà, avui 
dijous, a la Corona

ERC Granollers posarà punt i final 
a la campanya del 26-M amb un 
acte avui, dijous (19.30 h) a la pla-
ça de la Corona. Hi intervindran 
els candidats Núria Maynou, Enric 
Gisbert i Josep Canudas, així com 
també els consellers de Treball, 
Afers Socials i Família, Chakir El 
Homrani, i d'Agricultura, Rama-
deria i Pesca, Teresa Jordà. 

TERESA JORDÀ
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x.l.

CAMPANYA  Els caps de llista dels comuns a la comarca amb Urtasun

GRANOLLERS. El candidat de Pode-
mos Granollers, Miguel Ángel Se-
gura, considera que l'actual govern 
de la ciutat està "desconnectat de 
la seva gent" i denuncia la desi-
gualtat entre el centre i els barris. 
Segons Segura, "al centre no hi 
falta inversió i, tot i que és ne-
cessària, cal pensar en els bar-
ris on la crisi és persistent". Així 
ho explicava divendres en un acte 
de campanya a la Porxada, que va 
comptar amb la secretària general 
de la formació a Catalunya, Noelia 
Bail. Podemos es reivindicava com 
una "partit nou, sense motxilles, 
format per persones dels barris, 
que vol convertir Granollers en 
una ciutat del canvi". En aquest 
sentit, Segura apostava per regular 
el preu del lloguer per llei i posa-
va el focus en els "200 habitatges 

buits d'entitats financeres, amb 
les quals l'Ajuntament treballa, 
mentre desallotgen ciutadans", 
denunciava, i apostava per un altre 
model de finançament amb banca 
ètica. Segura criticava el PSC que, 
"amb més d'una dècada al go-
vern no ha fet plans d'habitatge 
públic i social". El candidat de Po-
demos també trobava "indignant" 
la situació de pobresa energètica 
d'alguns granollerins i proposava 
"remunicipalitzar serveis bàsics 
com l'aigua i l'atenció domicilià-
ria". Per la seva banda, Bail assegu-
rava que Podemos és "l'únic pro-
jecte que pot oferir el canvi que 
necessita la gent" i advocava per 
"gent als ajuntaments que sàpi-
guen què són les llistes d'espera 
i les dificultats d'arribar a finals 
de mes, per exemple".  m.e.

"El govern municipal
té els barris oblidats"

CAMPANYA  AMB LA SECRETÀRIA GENERAL, NOELIA BAIL

Tot i la pluja intermitent, diumen-
ge Granollers per la Independèn-
cia - Primàries Catalunya va cele-
brar l'acte central de campanya 
amb una jornada que s'iniciava al 
matí amb parades i un vermut po-
pular, seguit d'una botifarrada a la 
plaça de la Corona. A mitja tarda 
es passava del to festiu al reivindi-
catiu, com el de "denúncia sobre 
el mal estat de les voreres, amb 
conciutadans que han patit cai-
gudes i que, tot i haver tramitat 
expedients de responsabilitat, 
no han estat atesos deguda-
ment". Tot seguit es va rebatejar 
la plaça de la Corona amb el nom 
de plaça 1 d’Octubre, i com a clo-
enda la banda The Rockin’ tenders 
va animar el vespre amb cançons 
prèviament escollides pel públic. 

REBATEIG DE LA PLAÇA

Primàries denuncia 
"el mal estat
de les voreres"

Els caps de llista de Catalunya en 
Comú a la comarca van trobar-se 
dimarts a Granollers amb l’euro-
diputat i candidat a la reelecció 
Ernest Urtasun, qui va traslladar 
el seu suport a les candidatures 
locals dels comuns i els va augurar 
un bon resultat en les eleccions de 
diumenge. Urtasun va agrair “l’es-
forç” dels comuns a les municipals 
perquè “són una veu fonamen-
tal per defensar polítiques més 
socials, més feministes, més 
ecologistes i que afronten les 
emergències en habitatge i la 
precarietat laboral als munici-
pis”, i va afegir que per aconseguir 
una transformació social i ecològi-
ca cal acció a Europa, però també 
“municipis compromesos”. “No 
hi ha lluita contra el canvi climà-

tic si no hi ha alcaldes i regidors 
que apostin per la mobilitat sos-
tenible, la pacificació del trànsit 
i l’eficiència energètica”, posava 
com a exemple. Pel que fa al Par-
lament Europeu, Urtasun indica-
va que els comuns hi portaran les 
lluites feministes, ecològiques i de 
defensa dels drets socials i els tre-
balladors. “És moment de deixar 
enrere l’etapa d’austeritat i pas-
sar a una etapa d’expansió dels 
drets socials”, deia.

Finalment, Urtasun també va re-
ferir-se al decret del Govern sobre 
la regulació dels preus de lloguer. 
“Benvingut el compromís, però 
el decret és improvisat; s'ha fet 
a corre-cuita sense consultar-lo 
ni als ajuntaments, ni als apis, ni 
als sindicats de llogaters”.  x.l.

Urtasun reclama "municipis 
compromesos" en la lluita 
contra el canvi climàtic

EL CAP DE LLISTA DELS COMUNS A LES EUROPEES, A GRANOLLERS

m.e.

CAMPANYA  Els caps de llista dels comuns a la comarca amb Urtasun

Junts per les Franqueses va sus-
pendre per la pluja el seu acte 
central a Corró d'Avall divendres, 
però va tirar endavant la presen-
tació de la llista i el programa a 
Llerona, amb una cantada d'ha-
vaneres amb el grup Cavall Ber-
nat. L'acte final de campanya serà 
aquest divendres a Bellavista Ac-
tiva (20 h), al carrer Rosselló, amb 
una botifarrada popular solidària 
amb Apadis i El Xiprer. 

Botifarrada de 
final de campanya
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EN PORTADA: Eleccions 26-M

Ara fa cinc anys, CiU i ERC van imposar-se amb claredat tant a Granollers com a les Franqueses

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. 
Diumenge no només hi haurà 
eleccions municipals, sinó que als 
col·legis electorals també hi haurà 
urnes per elegir els representants 
catalans al Parlament Europeu. En 
aquest cas el plenari es renova cada 
cinc anys, de manera que les últi-
mes cites electorals per a Europa 

es van celebrar a finals de maig de 
2014 i 2009. En el cas de Granollers, 
per exemple, CiU va imposar-se el 
2014 amb el 23,8% dels vots, dos 
punts i mig per sobre d’ERC, que va 
ser segons força amb el 21,1% dels 
sufragis. El PSC va quedar en tercer 
lloc amb el 15,9% dels vots, mentre 
que cinc anys abans, el 2009, havia 

estat la força més votada, amb un 
37,3% dels vots. 

La mateixa dinàmica va pro-
duir-se a les Franqueses. El 2014, 
CiU va imposar-se amb el 22,4% 
dels vots, seguida de molt a prop 
d’ERC (22,1%), mentre que el PSC 
va ser tercer (14,4%). Cinc anys 
abans, però, els socialistes havien 

obtingut un resultat molt més ele-
vat (35,3%). En tots dos municipis, 
el PP va experimentar fa cinc anys 
una forta patacada, del 17% al 8%. 

Aquest 2019 la lectura serà di-
ferent: el procés sobiranista i el 
fet que dos dels principals candi-
dats estiguin a la presó i a l’exili 
condicionarà bona part del vot 

independentista, que es juga en 
aquestes eleccions mantenir l’he-
gemonia aconseguida fa cinc anys. 

D’altra banda, tot i que la parti-
cipació de les eleccions europees 
acostuma a ser força baixa, infe-
rior al 50%, aquest any es preveu 
un augment notable coincidint 
amb les eleccions municipals. i
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El sobiranisme es juga l’hegemonia
en les eleccions europees de diumenge
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Primer pas per a pisos de lloguer 
social al passeig de la Muntanya 
i el carrer Ramon Berenguer III

A L'HOSTAL  El solar on es preveu fer una promoció de lloguer social

L’Ajuntament de Granollers ha 
convocat el concurs públic de pro-
jectes d'arquitectura que han de 
servir de base per a la redacció 
del projecte executiu i posterior 
direcció d'obres de construcció de 
dos blocs d’habitatges per desti-
nar a lloguer social al número 187 
del passeig de la Muntanya i al nú-
mero 25 del carrer Ramon Beren-
guer III –en espais vinculats al Pla 
d'Actuació Urbanística (PAU) 27 i 
28 del planejament general.

El pressupost bàsic de la lici-
tació d'aquest concurs d'idees 
és de 423.355 euros, dividit en 
dos blocs, un per a cada edifici 
–302.129 per al del passeig de 
la Muntanya, a la Font Verda, i 
121.226 per a la construcció del 
carrer Ramon Berenguer III, al 
barri de l'Hostal–. El govern pre-
veu en total una trentena de pisos 
que s’incorporaran al parc públic 
municipal d'habitatge.

La promoció prevista al passeig 
de la Muntanya preveu 17 pisos i 
una planta d'aparcament soterra-
ni en una superfície construïda de 
l'entorn de 1.734 metres quadrats 
a tocar del carrer Francesc Ribas, 
just davant l'accés a l'Hospital.

La finca del carrer Ramon Be-
renguer III tindrà una superfície 
construïda aproximada de 959 
metres quadrats i s'hi preveu la 

construcció de 12 habitatges.
Les propostes, que es poden 

presentar fins al 7 de juny, seran 
valorades per un jurat format 
per tècnics de l’Ajuntament i tres 
professionals externs. El plec de 
clàusules del concurs preveu gra-
tificacions econòmiques per a les 
propostes que quedin finalistes  –
un màxim de tres per edifici– però 
que no arribin a guanyar. El jurat 
tindrà en compte criteris de sos-
tenibilitat i eficiència energètica 
incorporats a les propostes, així 
com d'accessibilitat.

El document estima els terminis 
aproximats de les diferents fases 
del procés per fer realitat aquests 

HABITATGE  L'AJUNTAMENT HA TRET A CONCURS EL PROJECTE ARQUITECTÒNIC

arxiu

La Bicicletada del Besòs, ajornadaJornada de cens visual de llúdrigues al Congost
La inestabilitat meteorològica del cap de setmana  
passat va fer ajornar la celebració de la 27a  
Bicicletada del Besòs, que organitza el Consorci 
Besòs Tordera a través dels camins fluvials de 
la conca. Ara com ara encara no hi ha nova data.

El Consorci Besòs Tordera ha organitzat per al cap de setmana unes 
jornades participatives per fer el cens visual de la llúdriga a la conca 
del Besòs. Els passats 10 i 11 de maig ja es va fer a la Tordera, i ara es 
farà en un tram del riu Congost i en un altre de Tenes. Els voluntaris 
han de ser majors d'edat i s'han d'inscriure al web del consorci.

SOCIETAT

habitatges socials, de manera que 
preveu 5 mesos per la presenta-
ció del projecte bàsic, a partir de 
l'adjudicació; 5 mesos més per la 
del projecte executiu; 24 mesos 
d'obres, i 12 mesos per a la posa-
da en funcionament.

En el pressupost d'aquest any, 
el govern municipal va aprovar 
una inversió de 150.000 euros 
per redactar el projecte executiu 
de l'edifici del passeig de la Mun-
tanya, i les darreres setmanes ha 
avançat que es faria una segona 
promoció al barri de l'Hostal. El 
consistori preveu que aquestes 
construccions puguin habitar-se a 
partir del 2021. i m.eras

GRANOLLERS. La prova pilot Reci-
clos, que l'any passat es va posar 
en marxa a municipis gironins 
per augmentar el reciclatge d'en-
vasos, inicia una segona fase més 
ambiciosa, que arribarà a Grano-
llers. Dissenyada per Blue Room 
i amb el suport d'Ecoembes, el 
Consell Comarcal del Pla de l'Es-
tany i la Generalitat, la prova s'es-
tendrà a tot el Pla de l'Estany però 
també a ciutats com Granollers, 
Igualada i Sant Boi de Llobregat, 
que provaran el model a l'estiu. 

Es mantindrà el sistema que es 
va posar en marxa en la primera 
fase mitjançant un kit amb bos-
ses i etiquetes QR. L'usuari haurà 

de posar una de les etiquetes a la 
bossa i escanejar-la amb l'aplica-
ció abans de tirar-la al contenidor 
groc. Seguidament, es farà una 
feina de comprovació a la planta 
de triatge per verificar que el ma-
terial dipositat és el correcte. I si 
s'ha fet correctament, es premia-
rà amb un reciclo –la moneda vir-
tual del programa, que té un valor 
estimat d'uns 50 cèntims–.

Una de les novetats és que es 
reforçaran les compensacions 
col·lectives, de manera que l'usu-
ari pugui aportar els reciclos a 
projectes d'entitats locals i, fins 
i tot, actuacions al municipi com 
podria ser millores a parcs.  acn

A l'estiu, prova pilot 
per incentivar el 
reciclatge d'envasos

SERVEIS  AMPLIACIÓ DEL PROJECTE RECICLOS, INICIAT A GIRONA

La reurbanització de l'espai de 
2.243 metres quadrats entre els 
carrers Roger de Flor i Pompeu 
Fabra començarà els propers dies 
després que la immobiliària Avan-
tespacia –del grup Inveravante– 
ha demanat la llicència d'obres 
per construir un edifici de 48 ha-
bitatges, que es completarà amb 
una plaça de 585 metres quadrats 
que cedirà com a sòl públic. 

De fet, el terreny té una edifica-
biltiat de 6.021 metres quadrats i 
el projecte inclou les obres d'ur-
banització de l'entorn, amb la 
nova plaça i l'obertura d'un nou 
carrer, que enllaçarà amb l'actual 
vial de Pompeu Fabra, de mana-
ra que aquest vial s'obrirà fins al 
carrer Sant Josep. 

Aquesta operació urbanística 
va rebre el vistiplau de la junta de 

Promoció privada i nova 
plaça al carrer Roger de Flor

govern local el desembre de 2017, 
després que a l'estiu l'Ajuntament 
arribés a un acord amb les mon-
ges Josefines per a la cessió anti-
cipada del terreny que ha permès 
obrir el carrer un cop es va des-
mantellar l'antiga subestació elèc-
trica d'Endesa i les torres d'alta 
tensió del passeig Fluvial.

Així, aquesta promoció immo-
biliària privada està vinculada al 
Pla de Millora Urbana (PMU) 122, 
que contemplava un màxim de 67 
habitatges en dos edificis i l'arran-
jament d'una zona verda per con-
vertir-la en una plaça. 

LES FRANQUESES. Aquests dies s'es-
tan duent a terme feines d'arran-
jament en tres espais públics i un 
pas de vianants a Corró d'Avall. 
En el cas de les places, s'han reti-
rat els arbres per motius de segu-
retat i s'estan acabant les feines 
d'asfaltatge i de creació dels nous 
escocells per a la replantació de 
l'arbrat. També s'hi reposarà el 
mobiliari urbà. Els espais afectats 

són la confluència del carrer Sant 
Ponç amb el carrer de la Serra, el 
passatge de la Rectoria amb el car-
rer de la Serra i el carrer Llevant 
amb el passatge de Can Gallina, on 
també s'està arranjant la vorera. 
D'altra banda, al Camí Antic de Vic, 
a la cruïlla amb el carrer del Molí, 
s'està construint el pany de vorera 
que connecta amb un nou pas de 
vianants del Camí Antic de Vic. 

Replantació d'arbrat, nou 
mobiliari i asfaltatge a Corró

Recollits 1.072 quilos de brutícia a la llera
La primera jornada de neteja de la llera del riu Congost que el cap de  
setmana passat va organitzar l'empresa KH Lloreda va complir objectius, 
amb la recollida de 1.072 quilos de brutícia de l'entorn fluvial.

toni torrillas
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GRANOLLERS. Agents dels Mossos 
d’Esquadra de la comissaria de 
Granollers van detenir dimecres 
un home de 44 anys, de naciona-
litat espanyola i veí de Sant Feliu 
de Llobregat, com a presumpte 
autor dels delictes d’estafa, furt, 
usurpació de funcions públiques i 
amenaces. Els agents van tenir co-
neixement dels fets a través d’una 
denúncia presentada dissabte de 
la setmana passada. La víctima, 
una dona de 49 anys i veïna de la 
mateixa ciutat, va informar que 
l’octubre passat va conèixer un 
home a través d’una aplicació per 
trobar parella. La dona va contac-
tar amb l’home, qui es feia passar 
falsament per un membre de les 

oferir casa seva per passar alguna 
nit. Durant les hores que la vícti-
ma estava fora de casa, l'home re-
girava la casa buscant joies i peces 
de valor que, finalment acabava 
robant.

A partir de la denúncia de la 
víctima, els agents van iniciar la 
investigació per detectar el modus 
operandi. La investigació va per-
metre la detenció de l’home, que 
va quedar en llibertat amb càrrecs 
després de passar dijous a disposi-
ció del jutjat d’instrucció en funci-
ons de guàrdia de Granollers.

Es dóna la circumstància que 
l’home ja va ser investigat i de-
tingut diverses vegades per altres 
fets similars.  

forces i cossos de seguretat de 
l’Estat, i va iniciar una relació sen-
timental amb ell.

Poc després d’iniciar la relació 
sentimental, ell li va explicar que 
tenia la nòmina i els comptes em-
bargats per tal que ella assumís 

les seves despeses. Mentre avan-
çava la relació i es guanyava la 
confiança de la víctima, ella li va 

SUCCESSOS  MOSSOS EL VA INVESTIGAR TAMBÉ PER PRESUMPTE DELICTE DE FURT I AMENACES COOPERACIÓ   'VIURE-HO TOT' SERÀ DISSABTE A LA PLAÇA MAJOR

Detingut un home per estafar 
una dona aprofitant que hi 
tenia una relació sentimental

L'individu, de 44 anys i veí
del Baix Llobregat, ja havia 
sigut investigat altres 
vegades per fets similars

LES FRANQUESES. La plaça Major 
de Bellavista acollirà dissabte, 
d'11 a 20 h, el festival solidari 
Viure-ho tot, que inclourà una 
trentena d'activitats per recaptar 
fons per a les causes solidàries de 
les entitats Open Arms, El poble 
ajuda el poble i El Xiprer de Gra-
nollers. L’objectiu és també, amb 
totes les activitats programades, 
difondre la cultura i crear un es-
pai de reflexió, conscienciació i 
transformació social en el qual 
l’art, en totes les seves expressi-
ons, sigui el fil conductor.

Durant tot el dia se succeiran 
activitats familiars, xerrades, ex-
posicions, tallers i demostracions 
de poetry slam, entre altres pro-
postes. També hi haurà un esce-
nari amb actuacions musicals i 
altres activitats amb grups com 

Pulmon Beatbox (18.45 h), Kids 
from Mars (17.45 h) i Pure Neg-
ga (18 h). Les associacions locals 
també hi participaran: Sardanis-
tes Franquesins amb una ballada 
(11.45 h), Guillots i Suats, la Colla 
dels Gegants i al bèstia de foc dels 
Encendraires (11 h), i l’associa-
ció Mirall i Gente del Barrio de 
Bellavista participaran també de 
la jornada. Veus, el cor infantil 
d'Amics de la Unió, actuarà a les 
13 h, i Iván Prado tancarà la jor-
nada amb l'espectacle Pallasos en 
rebeldía (18.45 h).

Els organitzadors, Recrea't, són 
una agrupació d’alumnes i profes-
sors de l’Institut Lauro que, des 
de 2016, busca conscienciar la 
societat sobre els problemes de 
desigualtat i fer servir l’art com a 
eina de transformació social.  

Festival de suport a Open 
Arms i El Xiprer a Bellavista

GRANOLLERS. Tres parelles de ju-
gadors i jugadores dels equips 
de Divisió d'Honor Fraikin i KH7 
BMG, amb el suport de professi-
onals del Gremi d'Hostaleria del 
Vallès Oriental, cuinaran el pro-
per dimecres (20.30 h) a la plaça 
Maluquer i Salvador. Es tracta de 
la quarta edició del sopar solidari 
BMG Xefs, que enguany destinarà 
els beneficis que generi a la Creu 
Roja, entitat col·laboradora del 
Balonmano Granollers.

Els jugadors d'handbol es divi-

diran en tres equips –blau, verd i 
blanc– i un jurat i la votació popu-
lar decidirà quin d'ells és el gua-
nyador d'aquest quart sopar.

Les persones que vulguin ser els 
comensals d'aquest sopar solidari 
s'han d'inscriure als correus info@
gremihostaleriavallesoriental.com 
o jordi@bmgranollers.cat, o bé tru-
car al telèfon 93 870 65 69 i dema-
nar per la Judith. El preu del tiquet 
de l'àpat és de 25 euros i de 7 per 
als menors de 12 anys –que tin-
dran un entrepà i beguda–.  m.e. 

Jugadors del Fraikin 
i el KH7 cuinaran en 
el quart sopar solidari

EL BMG XEFS DESTINARÀ ELS GUANYS A CREU ROJA

Des de dimarts i fins al 4 de juny, 
la Diputació de Barcelona ha ins-
tal·lat l'exposició itinerant El tabac 
al descobert al centre cívic Nord de 
Granollers. Es tracta d'una mostra 
que té per objectiu prevenir el ta-
baquisme i que s'adreça a alumnat 
del primer cicle d'ESO, entre 12 i 
14 anys.  El propòsit d'aquesta ini-
ciativa és evitar o, si més no, ajor-
nar l'experimentació amb el tabac 
–l'edat mitjana d'inici del consum 
és als 13,5 anys–. Es pretén gene-
rar actituds contràries al consum 
de tabac i refermar la posició dels 
joves que no hagin fumat mai.  

Exposició sobre el 
risc del tabaquisme 
al centre cívic Nord

L'exdirectora mèdica de l'Hospital 
General de Granollers Pilar Saura 
ha estat nomenada directora gene-
ral de Planificació en Salut. Nascuda 
a Barcelona l’any 1964 és doctora 
en Medicina i Cirurgia per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, màs-
ter en Economia de la Salut i Gestió 
Sanitària per la Universitat Pompeu 
Fabra i màster en Intel·ligència de 
Negoci i Big Data per la UOC, entre 
d’altres. Fins ara, i des de 2014, era 
la gerent de Badalona Serveis As-
sistencials. Després de treballar a 
Granollers també va ser directiva a 
centres de Terrassa i Sabadell.  

La direcció general 
de Planificació en 
Salut, per a Saura

Avui, dijous, al matí la Fundació 
Agrupació farà una jornada d'hà-
bits saludables a l'escola Educem 
de Granollers. Hi tractarà tres àre-
es molt importants per a la salut 
dels nens i les nenes: l’alimentació 
saludable, l’activitat física i la higi-
ene del son. Al llarg del taller es re-
forçarà la importància d’una dieta 
saludable i equilibrada i la pràctica 
diària d’activitat física. La Fundació 
Agrupació es dedica a fer activitats 
de prevenció, entesa com una res-
ponsabilitat individual, però també 
col·lectiva, de la població, per pro-
moure una vida saludable.  

Dijous, jornada 
d'hàbits saludables 
a l'escola Educem
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
13/05 Juan Freitas Penín 84 anys
13/05 Pedro García Cachinero 53 anys
14/05 Ramon Sayol Cela 83 anys
14/05 Trinidad Aguilar Faba 87 anys
15/05 Pedro A. Pérez Rodríguez 53 anys
15/05 Clemente Ortiz Lambea 75 anys
16/05 Ma. Cristina González Pascua 86 anys

16/05 Maria Lasala Niubó 60 anys
16/05 Joan Cívico Solís 92 anys
17/05 Eliseo Usero Barba 77 anys
17/05 Teresa Martínez Alcoverro 91 anys
19/05 Ma.Rosa Cortés Maldonado 67 anys
19/05 Josep Piera Pallarés 86 anys
20/05	 Purificación	Palacios	Viniegra	84	anys
20/05 Josep Bellavista Terrades 93 anys

LES FRANQUESES. La propera co-
missió de nomenclàtor de les Fran-
queses proposarà que una plaça o 
carrer del municipi es dediqui a 
Francesc Montserrat, alcalde de les 
Franqueses entre 1936 i 1938, tal 
com ja havia sol·licitat fa temps el 
grup municipal d'ERC i com també 
havia manifestat la família en algu-
na ocasió. L'alcalde ho anunciava 
dilluns durant l'acte de donació del 
fons de Montserrat a l’Arxiu Muni-
cipal per part de la seva família. Es 
tracta de tots els documents origi-
nals de què disposava fins ara la 
família i la seva digitalització, unes 
300 cartes que l'últim alcalde re-
publicà va escriure a la seva família 
durant els seus anys d’empresona-
ment. "Tenim la intenció de pen-
jar una mostra d’aquestes cartes 
al web de l'Ajuntament per fer-
les accessibles a tothom", expli-
cava la responsable de l'Arxiu Mu-

nicipal, Maria Guàrdia. En l'acte de 
donació, el nét de Francesc Mont-
serrat, Francesc Martínez Mont-
serrat, destacava la importància 
de la publicació del llibre Del somni 
republicà a la foscor de la dictadura. 
Francesc Montserrat Fontcuberta, 

alcalde de les Franqueses (1936-
1938), editat l'Ajuntament a la Col-
lecció Les Franqueses. “Ell va dir 
que amb totes les seves vivències 
es podria escriure un llibre i s’ha 
aconseguit. Explica la història 
d'un poble en moments difícils”, 
deia el nét de Montserrat.  

El parc del Congost collirà dimecres 
la 2 edició de la VallèsBot, el projec-
te tecnològic i de robòtica en què 
participen 24 centres educatius de 
primària i secundària de Grano-
llers, Canovelles, la Roca i les Fran-
queses. Els alumnes presentaran 
durant tot el matí els robots o les 
propostes tecnològiques que han 
elaborat a les aules per respondre 
a la temàtica proposada enguany, 
que és millora el teu parc. Així, de 9 
a 12 h els centres escolars i el jurat 
podran descobrir les creacions dels 
grups participants i a les 12 h es 
farà l’acte d’entrega dels diplomes. 
La VallèsBot va néixer el curs pas-
sat del treball en xarxa entre pro-
fessors, centres educatius, diversos 
ajuntaments i el Centre de Recur-
sos Pedagògics amb l’objectiu d’im-
plementar  coneixements de robò-
tica i pensament computacional 
per resoldre reptes quotidians. En 
la 1a edició, l'any passat, van par-
ticipar-hi més de 800 alumnes de 
primària i secundària. 

EDUCACIÓ  

Alumnes de 24 
escoles i instituts 
participaran
en la VallèsBot

GRANOLLERS. Coincidint amb el 
81è aniversari del bombardeig de 
Granollers, el 31 de maig de 1938, 
l'alumnat de primària i els centres 
oberts reflexionaran dimecres a la 
Porxada sobre la diversitat. Con-
cretament, uns 800 alumnes de 19 
escoles i els centres oberts de la ciu-
tat seran protagonistes d'Abraça la 
diferència, una actuvitat treballada 
prèviament en forma de tallers so-
bre el respecte a les diversitats  –de 
gènere, sexuals i interculturals– 
existents a la societat. L'objectiu és 
reflexionar sobre les discriminaci-
ons sorgides per la falta de reconei-
xement i de respecte de certes di-
ferències. Fruit dels tallers hi haurà 
una exposició fotogràfica que es 
podrà visitar a la Porxada fins a les 
19 h del mateix dimecres, i al matí 
l'alumnat posarà en comú el que 
han treballat en els tallers en forma 
de jocs i dinàmiques.

En record de les víctimes
D’altra banda, per commemorar 
el bombardeig, el 31 de maig, a les 
9.05 h –hora en què la ciutat va ser 
bombardejada–, es farà l'acte me-
morial que recorda les víctimes al 
cementiri. Abans, aquest diumen-
ge hi haurà una visita guiada per 

posicions. Seran I tu, balles amb 
violència?, a càrrec dels infants 
del Centre Obert de Ponent i, The 
Backway, de l'Àfrica a Europa per 
la porta del darrere, que retrata 
el fenomen de la migració des de 
l'Àfrica subsahariana cap a Europa. 

Finalment, la commemoració del 
bombardeig es clourà diumenge 
2 de juny amb la caminada fins al 
Bosc de la Pau, a l’avinguda Sant Ju-
lià, entre el pont de la ronda Sud i el 
Bosc de la Mitja. L’activitat, en què 
col·labora l’Ateneu de Granollers, 
arrencarà a les 11 h des de Can 

alguns dels indrets bombardejats, 
com el refugi de la plaça de Malu-
quer i Salvador (11 h), per a la qual 
cal reserva prèvia al Museu. Els re-
fugis de la plaça Maluquer i Salva-
dor i de l'Ajuntament tindran por-
tes obertes el divendres 31 de maig 
(de 18 a 20 h) i dissabte 1 de juny 
(d’11 a 13 h i de 18 a 20 h). Diumen-
ge 2 de juny només serà possible vi-
sitar el refugi de la plaça Maluquer 
i Salvador (d'11 a 13 h). En aquests 
casos no cal inscriure’s prèviament.

A més, Can Jonch serà escenari 
fins a mitjans de juny de dues ex-

ajuntament

MEMÒRIA HISTÒRICA  GRANOLLERS COMMEMORA L'EFEMÈRIDE AMB DIVERSES ACTIVITATS, COM LES PORTES OBERTES ALS REFUGIS

Reflexions sobre la diversitat 
en l'aniversari del bombardeig

PORTES OBERTES  Entre altres activitats hi haurà visites als refugis del centre

Concert

Després de sis mesos d'activitats, la 
programació de la commemoració del 
80è aniversari del bombardeig de les 
Franqueses finalitzarà amb música. El 
cantant Cesk Freixas serà l'encarregat 
de posar punt i final a aquesta primera 
fase del memorial amb un concert que es 
farà el 14 de juny (20.30 h) a la plaça de 
l’Ajuntament, el mateix indret on a finals 
de gener va inaugurar-se el monòlit en 
record a totes les víctimes de la Guerra 
Civil, de l'exili i de la repressió franquista, 
i la plantada de plançó de l'arbre de 
Gernika com a compromís de les Fran-
queses amb la pau i la llibertat. Entre les 
activitats organitzades els últims mesos 
hi ha hagut la presentació de dos docu-
mentals, visites guiades al refugi de Can 
Sorgues, xerrades de l'historiador Joan 
Garriga sobre els efectes de la guerra 
sobre les Franqueses, la publicació d’un 
llibre dedicat a Francesc Montserrat, 
alcalde de les Franqueses entre 1936 i 
1938, i sobretot s'ha fet recerca sobre 
documentació que ha permès conèixer 
noves dades sobre aquella època.

CESK FREIXAS TANCA 
LA COMMEMORACIÓ 
A LES FRANQUESES

Jonch i un cop al bosc tothom qui 
vulgui podrà llegir textos i poemes 
vinculats a la memòria històrica i a 
la defensa dels drets humans. 

Les Franqueses dedicarà un  
carrer a Francesc Montserrat, 
l'últim alcalde republicà

La família del batlle
represaliat dóna més
de 300 cartes de l'època
a l'Arxiu Municipal

LES FRANQUESES. L'Escola Joan 
Sanpera va tancar divendres les 
activitats de l'Erasmus+ que ha 
coordinat durant dos cursos amb 
representants d'escoles de Grècia, 
Itàlia, Lituània, Polònia i Eslovà-
quia. Alumnes i mestres de les 6 
escoles participants van finalitzar 
una setmana de visites i activitats 
visitant l'Ajuntament, i tot seguit, 
a l'escola, va posar-se en marxa 
la maqueta ferroviària fabricada 
per les sis escoles i muntada a les 
Franqueses pel Centre d'Estudis 
Ferroviaris Via Oberta, es va es-
trenar un CD de cançons sobre 
trens tradicionals dels països par-
ticipants i es van llegir fragments 
d’un conte en què cada escola ha 
escrit un capítol.  

Cloenda del
programa Erasmus+
a la Joan Sampera

GRANOLLERS. Els quatre centres 
escolars de la ciutat amb media-
dors i mediadores escolars –Ins-
titut Celestí Bellera, Escola Muni-
cipal del Treball, escola Educem 
i institut Marta Estrada–, d'acord 
amb l'Ajuntament, han organit-
zat per divendres a la nau Dents 
de Serra de Roca Umbert la 3a 
Jornada de Mediació Escolar, una 
sessió matinal que inclourà una 
gimcana de mediació organitzada 
pels mateixos mediadors i media-
dores escolars i que implicarà una 
vuitantena d'alumnes que actu-
alment ja desenvolupen aquesta 
tasca i altres que s’estan formant 
per ser mediadors intervenint en 
els conflictes que es produeixen 
entre l’alumnat dels seus centres 
educatius. L'objectiu de la jornada 
és fer visible la tasca que fan els 
mediadors escolars i alhora ser un 
punt de trobada perquè els joves 
comparteixin experiències. 

Experiències 
compartides dels 
mediadors escolars

Avui, dijous, de 18 a 20 h, l'INS 
Vallbona acollirà una nova edi-
ció dels Vespres de Recerca, una 
activitat no competitiva en què 
alumnes d'ESO presenten els seus 
treballs o recerques fetes durant 
aquest curs. L'objectiu és motivar 
la participació de l'alumnat en la 
recerca i compartir experiències. 
L'acte coincidirà amb la celebra-
ció del 30è aniversari del centre, 
i està previst que hi participin uns 
70 alumnes amb un total de 28 
projectes diferents.  

L'INS Vallbona acull 
la 6a edició dels 
Vespres de Recerca 
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LOCAL EN VENTA 
EN GRANOLLERS. 
Josep Mª de Sa-
garra. 100 m2. Es-
quinero. Fachadas 
de 21m.  Instalac 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maciza. 
Chimenea de obra. 
Aseos y traste-
ro.	 Rejas.	 A.A.	 P.V.	
140.000 € (Ref.396).  
EMINAD Tel: 93 870 
36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Rafael Ca-
sanovas. Sup. 245 
m2 + 40 m2 altillo. 
Persianas eléc-
tricas. Aseos. A.A. 
Alarma. Agua y luz. 
alt. 5 m.  P. 1.500 

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. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el 
tratamiento de aguas residuales, industriales y urbanas, 
con presencia a nivel mundial, necesita incorporar para la 
oficina técnica en Les Franqueses del Vallès un/a:
DELINEANTE-PROYECTISTA (Ref.2405-01)
Las tareas a desarrollar serán: Diseño de piezas para corte y 
plegado, Diseño de piezas mecanizadas, Despieces, elabo-
ración listas de componentes, Elaboración de documentación 
técnica, Ejecución de proyectos, Planos de implantación, trato 
con proveedores. La persona contratada dependerá jerárqui-
camente del Director Industrial. Imprescindible nivel usuario 
avanzado de AUTOCAD. Imprescindible persona con experi-
encia como delineante industrial y excelentes conocimientos 
como proyectista. Se ofrece estabilidad y continuidad laboral. 
Incorporación a equipo de profesionales totalmente consolida-
do. Horario: 9 a 14 h-15h a 17.45h. Salario: 2200 euros bruto con 
pagas.	Tipo	de	contrato:	3-6	meses	por	obra	y	luego	indefinido.

Empresa industrial de la zona de Granollers, precisa para 
sus instalaciones un/a:  
ELECTRICISTA CUADRISTA (Ref.2405-02)
Candidatos/as con formación a nivel de FP  o CF de Electrici-
dad o similar. Con conocimientos o experiencia  en esquemas 
eléctricos. Se encargará del precableado de máquinas y pues-
ta en marcha de la máquina con su cuadro eléctrico.También 
realizará tareas de apoyo al almacén. Se ofrece contrato esta-
ble y directo con la empresa. Horari partido de lunes a viernes. 
Sueldo según convenio.

Empresa d’Administració de Finques 
busca un/a: ADMINISTRATIU/VA GESTIÓ DE 
FINQUES (Ref.2405-03)
Administratiu/va  per portar la Gestió de les Fin-
ques. Formació Administrativa a nivell de CFGM o 
CFGS	o	FPII.	Domini	paquet	Office.	Bon	nivell	de	
català. Es responsabilitzarà de la Gestio diària 
de	les	finques,	així	com	el	tracte	amb	clients	(as-
sistència a reunions). Disponibilitat horària. Ho-
rari	d’	oficina:	9-13.30	h	i	de	16	a	19h	+	aprox	2,5	
reunions setmanals fora d’horari. Imprescindible 
vehicle propi, tot i que els desplaçament fóra de 
Granollers són escassos. 

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el 
tratamiento de aguas residuales, industriales y ur-
banas, con presencia a nivel mundial, necesita para 
sus instalaciones de Les Franqueses del Valles: 
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (EXPORTACION) CON 
ARABE Y FRANCES  (Ref.2405-04)
En dependencia del Director Comercial las tareas serán: 
Preparación, envío y seguimiento de ofertas comerci-
ales para los clientes internacionales. Mantenimiento 
y	 fidelización	 de	 la	 cartera	 de	 clientes	 ya	 existentes.	
Búsqueda de nuevos clientes. Tareas administrati-
vas diversas relacionadas con el area de comercial. Se 
ofrece estabilidad laboral y continuidad en el puesto de 
trabajo, e incorporación a equipo de profesionales to-
talmente consolidado. Horario: 9 a 14.30 h – 16 a 18.45 h. 
Salario:1700 € brutos/mes x 12 pagas. Tipo de contrato : 
6	meses	por	obra,	después	indefinido.	Imprescindible: 
Experiencia anterior en depto de ventas internaciona-
les. Formación técnica. Árabe y francés hablado (inglés 
valorable	)	y	escritos	de	manera	fluida.	Vehículo	propio.	
Disponibilidad para viajar de manera ocasional, en fun-
ción de las necesidades del departamento 

Per empresa fabricant de maquinària industrial de la 
zona del Vallès, busquem diferents llocs de treball: 
SOLDADORS/ES (Ref.2405-05a). CALDERERS/
ES(Ref.2405-05b). TORNERS/ES CONVENCIO-
NALS(Ref.2405-05c). MECÀNICS MONTADORS/ES 
– AJUSTADORS/ES(Ref.2405-05d). Candidats/es amb 
experiència, residents a Granollers o rodalies. Per tots 
els llocs s’ofereix contracte estable i directa amb l’em-
presa. Interessant retribució i bon ambient de treball.

Empresa industrial fabricant de materials 
per la construcció, situada als voltants de 
Cardedeu, precisa: 
UN/A SOLDADOR/A (Ref.2405-06)
Candidats/es amb formació a nivell de CF o FP en 
àrees industrials. S’encarregarà de la soldadura 
en general, manteniment i reparacions. Dependrà 
directament de l’adjunt al Cap de Manteniment. 
Valorable	experiència	mín.	de	2	anys	en	tasques	
de soldadura en general, manteniment i repara-
cions. S'ofereix un contracte estable i directa amb 
l'empresa, horari de 7 a 13h. i de 14 a 18h, de dl a 
dv.	Resident	al	Vallès	Oriental	o	entorn.Sou	ade-
quat al lloc. Incorporació immediata. 

€/mes (Ref.860). 
EMINAD Tel. de 
contacto: 93 870 
36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Balmes. Sup. 
150 m2. Pav gres. 
A.A. Aseo. Cristale-
ras. Persianas. Luz y 
agua. P. 860 €/mes 
(Ref.986).EMINAD 
Tel. de contacto: 93 
870 36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Girona. Sup. 
73 m2. Pav gres. 
Cristal. Persianas. 
Luz y agua. P. 1.000 
€/mes (Ref.984). 
EMINAD Tel. de 
contacto: 93 870 
36 66.

La Sala 2046 celebra 12 anys! I ho fa després 
de molt d'esforç i feina constant per part dels 
seus promotors. La sala s'actualitza cada any, 
incorporant sempre les últimes novetats i 
adaptant-se a les tendències més actuals. 
Cada dissabte obren dues sales. La Sala B és 
l'alternativa –a l'octubre farà 2 anys que van 
posar en marxa la proposta–, amb progra-
mació musical mensual. S'hi pot ballar des 
del rock més clàssic fins a indie, rock català 
i música electrònica. Els impulsors de la Sala 

20146 estan contents d'aquests 12 anys d'oci 
nocturn a la ciutat perquè actualment han 
aconseguit ser referència al Vallès. Per cele-
brar aquest aniversari, el dissabte 25 de maig 
obriran de nou les dues sales. A la Sala A hi 
sonaran els èxits del moment, mentre que a 
la Sala B hi haurà una sessió de rock també 
per als més veterans. Tots els assistents re-
bran un clauer oficial del 2046 de regal, i se 
sortejarà un Ipad perquè l'afortunat no es 
perdi cap de les novetats de la sala!

Sala 2046: el local on la festa mai no para! 
La sala celebrarà aquest dissabte la festa del seu 12è aniversari

SALA 2046
passeig de la Conca del Besòs, 36-37 · Granollers 

Facebook: @2046granollers / www.2046granollers.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

La màgia de les paraules és una empresa 
que neix per conscienciar els més menuts 
de casa de la importància d'adquirir valors 
bàsics, fonamentals i imprescindibles per 
ser millors persones. La màgia de les pa-
raules vol arribar tant a les famílies com a 
les escoles perquè el missatge dels valors es 
consolidi. Per això ha creat la col·lecció de 
contes Les solucions de la Joa, en què la pro-
tagonista principal, la Joa, s'anirà trobant 
situacions diverses en què es treballaran di-

ferents valors per a cada edat, de 3 a 7 anys. 
A més, La màgia de les paraules també ofe-
reix tallers i recursos per treballar a l'aula, i 
un servei de contactontes professional per a 
festes d’aniversari, esdeveniments particu-
lars o per fer un dia diferent amb el mètode 
Joa. A través de contes i narracions, Joana 
Galard fa interactuar i reflexionar els infants 
d’una manera diferent i especial, i darrere 
del projecte, en totes les històries, hi ha un 
 material didàctic per a pares i educadors.

La màgia de les paraules, educar en valors
Joana Galard ofereix un servei de contacontes per a particulars

LA MÀGIA DE LES PARAULES
Facebook: lamagiadelesparaules 

Tel. 639 71 04 39 / www.lamagiadelesparaules.com
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ECONOMIA
Xavier Guix, a la TarafaLa plantilla de Befesa desconvoca la vaga indefinida
El 16è cicle de conferències Més enllà del repte  
de ser persona, organitzat per l'associació  
Gran Centre, convida avui, dijous (20.30 h),  
a la sala Tarafa, el psicòleg i formador Xavier Guix, 
qui parlarà de les claus de l'autoconeixement.

La plantilla de l'empresa de reciclatge d'alumni Befesa, amb seu al polígon 
industrial Pla de Llerona, a les Franqueses, va desconvocar dijous a la  
tarda, després d'una reunió de mediació al Departament de Treball,  
la vaga indefinida prevista a partir divendres. Els treballadors, uns 90,  
es mantenen a l'espera d'una resolució judicial sobre el calendari laboral.

La firma granollerina Audens Food, 
amb seu al polígon Jordi Camp i 
planta a Parets, ha estat una de 
les empreses reconegudes a la se-
tena Nit Empresarial de la Unió 
Empresarial Intersindical (UEI), 
celebrada dijous al restaurant Mas 
de Sant Lleí de Vilanova del Vallès. 
També van rebre premis MB Mo-
tors, el Circuit de Barcelona-Cata-
lunya, Siber Zone i Liftisa.

El conseller delegat d'Audens 
Food –líder del mercat de plats 
precuinats i snacks congelats–, 
David Sala, va recordar que la fir-
ma té 780 treballadors i el "com-
promís, no només amb el pro-
ducte, sinó amb el territori", 
assegurava, i indicava que l'em-
presa d'alimentació compra el 
producte a proveïdors de l'entorn, 
"una inversió que fem que té re-
torn i ajuda el país a tirar enda-
vant", deia. Sala rebia el premi a la 
responsabilitat social i empresari-
al de la mà de Josep Riera, director 
territorial de Catalana Occident, la 
firma que esponsoritza el guardó.

Una altra empresa vinculada a la 
ciutat, MB Motors, amb concessio-
nari a la carretera del Masnou, tam-
bé va ser reconeguda, en aquest cas 
en la categoria de creixement i qua-
litat empresarial (atorgat per UEI). 
La seva gerent, Marta Mateu, va po-
sar en valor l'equip de treballadors.

La UEI també va premiar l'em-
presa franquesina Siber Zone. El 

m.e.

AUDENS FOOD  Sala va recollir el premi de la mà de Riera, Díaz i El Homrani

PATRONAL  EL CIRCUIT VA SER PROTAGONISTA DE LA SETENA NIT EMPRESARIAL, QUE VA COMPTAR AMB EL CONSELLER EL HOMRANI

seu cap de producte, Santiago Pas-
cual, va recollir el guardó de la mà 
de Joan Díaz, en nom de JDA, ator-
gat en la categoria de sostenibilitat 
empresarial. L'empresa franquesi-
na es dedica als sistemes de ventila-
ció d'alta eficiència energètica. Així, 
treballa la ventilació eòlica i mecà-
nica intel·ligent, tenint en compte el 
respecte al medi ambient.

També van ser premiades la 
firma de Montmeló Liftisa –d'ele-
vadors per a treballs en alçada–, 
premi a la seguretat industrial 
(atorgat per MB Motors), i el Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya, pre-
mi a la implicació al territori (pa-
trocinat per Estabanell).

Pendents de la Formula 1
Precisament, el Circuit va ser pre-
sent en els parlaments de la Nit 
Empresarial, ja des que el presi-
dent de la UEI, Joan Díaz, mostra-
va la preocupació de la patronal 
perquè el contracte de la Formula 
1 al Circuit no estigui lligat. Díaz 
recordava que des de l'aprovació 
del Pla Director Urbanístic (PDU) 
del Circuit, el 2015, "no s'ha fet 
res, i cal crear les condicions 
necessàries perquè neixi el Sil-
verstone català. Si es perd la 
Formula 1 aquest projecte se'n 
va enlaire", assegurava.

El president de Foment del Tre-
ball, Josep Sánchez Llibre, també 
advocava per "treballar tots per 

la renovació de la F1 al Circuit, 
ja que Barcelona és una de les 
capitals europees del sector del 
motor", deia.

En recollir el premi, el director 
del Circuit, Vicenç Aguilera, asse-
gurava que "la voluntat del Go-
vern de la Generalitat –màxim 
accionista de la infraestructura– és 
renovar la F1 i hi estem treba-
llant intensament". Aguilera re-
cordava que el Circuit, inaugurat 
el 1991, és una infraestructura es-
tratègica de país i que la seva pista 
està ocupada 320 dies a l'any.

Acords amb territori
El conseller de Treball, Afers So-
cials i Família, el granollerí Chakir 

La UEI premia la responsabilitat social 
d'Audens Food i la sostenibilitat de Siber

El Homrani, va cloure l'acte, tot 
apostant per la concertació com 
"la millor manera de solucionar 
un conflicte, amb diàleg i ne-
gociació, no judicialitzant-lo", 
deia, i recordava que aquest maig 
s'ha començat a tramitar el decret 
de regulació de concertació ter-
ritorial "perquè les polítiques 
actives d'ocupació s'elaborin 
des de la perspectiva de cada 
territori, amb una estratègia 
compartida", deia. 

El conseller Chakir El Homrani 
afegia que "no hi ha millor po-
lítica social que el treball de 
qualitat, i això ho hem de tenir 
incorporat a l'ADN", deia als em-
presaris. i montse eras

GRANOLLERS. El col·lectiu de l'advo-
cacia jove de Granollers, format per 
180 professionals del dret, va sig-
nar divendres a l'Il·lustre Col·legi de 
l'Advocacia de Granollers (Icavor) 
el conveni d'adhesió a la patronal 
Pimec Joves Empresaris, que agru-
pa, amb aquesta nova incorporació, 
més de 300 emprenedors del Vallès 
Oriental menors de 40 anys, amb 
vocació empresarial. Els associats a 
Pimec Joves Empresaris desenvolu-
pen la seva activitat amb el suport i 
assessorament de Pimec, que a més 
els ofereix la possibilitat de buscar 
sinergies i espais de trobada per 
millorar la seva formació i relacions 
professionals. El conveni d’adhesió 
preveu la participació conjunta en 
totes les activitats organitzades per 
les dues entitats, com jornades, cur-
sos, seminaris i actes d’interès per 
els col·lectius que representen, així 
com l’aprofitament de les sinergies 
empresarials que es produeixin en 
aquestes activitats, a més de l'inter-
canvi de coneixements. El conveni 
va ser signat per Raquel Bardella, 
presidenta del grup de l’Advocacia 
Jove del Il·lustre col·legi de l’advo-
cacia de Granollers, i Marc López, 
president de Pimec Joves Vallès 
Oriental. També van assistir-hi el 
degà d'Icavor, Josep Medina; el 
president de Pimec Vallès Oriental, 
Daniel Boil; i el delegat comarcal, 
Joan Carles Basi. 

MÉS DE 180 PROFESSIONALS

L’Advocacia Jove 
de Granollers 
s’adhereix a Pimec 
Joves Empresaris
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GRANOLLERS. Les eleccions sindi-
cals celebrades dimarts a l'Hospital 
General de Granollers –un centre 
amb 1.650 treballadors–, van do-
nar la majoria novament a CCOO. 
En aquesta ocasió s'hi presentaven 
sis candidatures per distribuir els 
23 delegats del comitè, fins ara for-
mat per 10 de CCOO, 7 d'UGT, 3 de 
Metges de Catalunya, 2 d'USOC i 1 
de Satse. El resultat de dimarts va 
variar lleugerament aquesta com-
posició: la secció sindical de CCOO 
va mantenir 10 delegats al comitè, 

SINDICATS  UNA DE LES PRINCIPALS REIVINDICACIONS DEL COMITÈ D'EMPRESA ÉS AMPLIAR LA PLANTILLA DE PROFESSIONALS

CCOO revalida la majoria al 
comitè d'empresa de l'Hospital

mentre que la UGT va obtenir-ne 6, 
Metges de Catalunya 5 i Satse 2, i 
USAE i USOC no van obtenir repre-
sentació. Gonzalo Plata, secretari 
general de CCOO al Vallès Oriental, 
valora l'aval a "la feina útil que 
fem a l'Hospital" i ha posat en va-
lor l'esforç de la secció sindical de 
CCOO durant més de 20 anys.

Visita de Camil Ros
El secretari general de la UGT de 
Catalunya, Camil Ros, va visitar 
divendres el centre sanitari en 

plena campanya per les eleccions 
sindicals. Ros va reunir-se amb 
treballadors de l'Hospital i va 
denunciar la precarització dels 
llocs de treball. "En deu anys no 
han pujat els salaris, tot i que 
sí que ho ha fet molt el cost de 
la vida", deia Ros, qui afegia que 
"el problema principal és la no 
substitució de llocs de treball i 
la falta de personal, que fa que 
les condicions siguin cada cop 
més precàries, amb càrregues 
de treball elevades i situaci-

Formació d'emprenedors a les Franqueses
L'Ajuntament de les Franqueses, en col·laboració amb els ajuntaments de 
l'Ametlla, la Garriga, Figaró, Canovelles i Tagamanent, va organitzar, dimarts  
i dimecres, la 6a Jornada per empreses i emprenedors, dues sessions  
formatives que van aplegar un centenar de persones al Centre de Recursos 
Agraris Can Ribas. Les sessions van abordar, entre d'altres, la captació  
de clients, el màrqueting digital i el posicionament de les empreses a Google.

ajuntament

EMPRESA  UN CENTENAR DE PERSONES VAN PARTICIPAR-HI

El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros,
va visitar el centre divendres i va reclamar més inversió pública 

ons d'estrès dels treballadors". 
"Per moltes màquines i tecno-
logia punta que hi hagi, si no 
hi ha prou personal sanitari el 
centre no funciona", insistia Ros, 
qui assegurava que la precarietat 
laboral redueix també la qualitat 
assistencial i l'atenció als usua-
ris. "L'Hospital de Granollers 
es troba en estat d'emergència; 
necessita inversió pública, tant 
en salaris com en creació de 
llocs de treball, perquè inver-
tir en personal és invertir en la 
qualitat del servei", deia. 

Camil Ros demanava el vot per 
a la UGT, però sobretot reclama-
va una alta participació en les 
eleccions sindicals, perquè "això 
demostrarà l'alta preocupació 
dels treballadors" i "el comitè 
que en surti tindrà més força 
per millorar les condicions de 
treball", deia.  x.l.

Conèixer el cultiu d’espirulina o 
el conreu de l'avellaner ecològic, 
degustar carn de xai de primera 
qualitat o conèixer les plantes aro-
màtiques del Montseny són algu-
nes de les propostes del Vallès Ori-
ental per a l'1 i 2 de juny en la 4a 
edició de Benvinguts a Pagès, una 
iniciativa per experimentar la vida 
a pagès, redescobrir l’origen dels 
productes del camp i omplir el 
rebost. Al Vallès Oriental hi pren-
dran part 9 explotacions, 11 res-
taurants amb menú Benvinguts a 
Pagès –entre els quals L’Artesanal, 
de Granollers, i Restaurant Terra, 
de Llerona–; 4 allotjaments i 5 ac-
tivitats, com el mercat del dissabte 
de la plaça de la Corona.  

AGRICULTURA  

Benvinguts a
Pagès: 29 propostes
al Vallès Oriental

GRANOLLERS. Estabanell Energia 
és una de les 38 entitats o empre-
ses europees –3 de les quals ca-
talanes– que els pròxims mesos 
rebrà una aportació extraordinà-
ria d'Horizon 2020, el programa 
de finançament a la recerca i la 
innovació més gran d'Europa per 
desenvolupar projectes d'investi-
gació i innovació en l'àmbit tecno-
lògic i de seguretat. Concretament, 
Estabanell rebrà prop de 184.000 
euros per reforçar la seguretat de 

les seves instal·lacions elèctriques 
amb un nou programari que per-
metrà, mitjançant nous algoritmes, 
protegir la xarxa elèctrica en cas 
que es produeixi alguna mena de 
ciberatac. Així, davant de qualsevol 
atac, els routers distribuïts per la 
xarxa elèctrica tindran capacitat de 
reconfigurar-se ràpidament i mini-
mitzar l'impacte de l'atac en el ser-
vei. El nou projecte es començarà a 
treballar a partir de l'estiu i tindrà 
una durada d'entre 2 i 4 anys. 

Estabanell rep ajut europeu per 
reforçar la seguretat de la xarxa
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es àvies, de tant en tant, obren 
portes i finestres de casa per 
fer una neteja a fons. Que un 
cop de vent amari l’interior i 
l’olor de resclosit no hi pren-

gui. Amb tot, a l’Ajuntament de Granollers 
creiem que ha arribat l’hora que s’hi obrin 
portes i finestres, també. Creiem, sincera-
ment, que tants anys de majoria absoluta 
ens han fet caure en un tedi que tendeix a 
la burocràcia, en un ritme i en una manera 
de fer política que no té cap ganes d’inno-
var ni entendre la diversitat de la vila. És 
una política antiga del qui dia passa any 
empeny.

Dinamisme. Portem temps reclamant a 
l’Ajuntament que entengui que la societat 
ha canviat. Que la gent ha sortit al carrer 
a defensar drets i llibertats. Que el 15-M i 
l’1-O són fites en la memòria de tants que 
expliquen que avui la política només té 
èxit des de la unitat. Però també reclamem 
a l’equip de govern que sigui més valent, 
que deixi de fer la política del copet a l’es-
quena, que s’atreveixi a fer coses noves, a 
confiar i creure amb les entitats, que esti-
gui disposat a assumir riscos valents per 
fer front als reptes urgents com els canvis 
que caldrà fer en la mobilitat a la ciutat, 
les mesures que caldrà prendre per reduir 
dràsticament la contaminació, les propos-
tes que ens fan els comerciants per ajudar 
que puguin resistir o les idees que caldrà 
activar per trencar la segregació escolar 
que patim... Ser valents i escoltar! Fer una 
política diferent, una política republicana; 
entre totes, tot. Ara i aquí. El passat socia-
lista que ens ha governat des de la grisor 
no pot ser el futur republicà que albirem.

Cohesió. Els barris, les places, la gent. 
Tornar als barris, tornar a fer “safareig”, 
als Sants de barri, a la fraternitat dels ve-
ïns i veïnes que es troben a peu de carrer: 
“i què, Carmeta? Com anem?”, “el peix va 
més car que ahir, Encarni!”, “Me voy que 
tengo los nietos a comer”. El barri com a 
espai de trobada, d’amor, de grup. Recu-
perar la vida als barris vol dir ser valents 
per a fer-hi espais per vianants on el cotxe 
no hi tingui presència, vol dir reforçar els 
centres cívics i les seves activitats d’in-
clusió, vol dir que l’esport i la cultura es 

Un vot republicà per canviar 
d’aires a l’Ajuntament i la ciutat

puguin practicar a espais de proximitat: 
patis de les escoles oberts en horari no 
lectiu, noves biblioteques... quan parlem 
de barris parlem de fer que la ciutat sigui 
un tot; on no es percebin diferències en-
tre un centre històric que estimem i uns 
barris que volem plens de vida per evitar 
que siguin, només, espais dormitori. Bar-
ris amb veu i vida al carrer.

Ciutat republicana. Un llaç groc a l’Ajun-
tament per a seguir recordant la ignomí-
nia de la repressió d’un Estat caduc que té 
presos polítics i exiliats (i que el PSC-PSOE 
permet!). Una vila republicana per a tots i 
totes. Ara i aquí, el camí cap a la república 
és el camí cap a la justícia social, també. 
No podem entendre una cosa sense l’altra. 
Catalunya al cor i el cor a l’esquerra. Te-
nim ganes de posar Granollers al mapa de 
les ciutats republicanes, ciutats feministes 
on la violència masclista i la discriminació 

no hi tinguin cabuda. Ciutats que albiren 
un nou país; inclusiu, divers, alegre i ple 
de futur. Un país per a tothom, sense odis, 
ni repressió. Un país lliure on la gent s’es-
timi tant com vulgui i com vulgui.

A tots els progressistes, a tots els inde-
pendentistes, a tota la bona gent d’esquer-
res que durant anys no ha confiat amb 
ERC a Granollers, avui us encoratgem i us 
animem a votar per un futur diferent can-
viant maneres de fer i majories. Després 
de tants anys de Govern socialista, el futur 
no pot ser el passat. El futur és, en defini-
tiva, un repte compartit d’idees diverses; 
una nova manera de fer política, sense li-
deratges messiànics i que compti amb tot-
hom. En definitiva, nosaltres (humilment) 
proposem i som una altra política... I amb 
el somriure, la revolta! 

L

Diumenge, prop de 60.000 electors de Granollers i les Franqueses són cridats 
a les urnes per escollir la composició dels consistoris respectius. Els actuals 
alcaldes surten, a priori, amb avantatge, ja sigui per l’àmplia diferència de  
regidors actuals amb la segona força –en el cas de Mayoral– o perquè és qui pot 
treure pit dels grans projectes que ha desencallat i finalitzat en el seu mandat  
–Colomé–. Amb tot, caldrà veure com influeix el context català i l’estela de les 
passades eleccions generals en el vot i, sobretot, si el fet que les municipals 
coincideixin amb les europees pot afavorir alguna formació. Sigui com sigui, 
és habitual que tant les eleccions als ajuntaments com les de l’eurocambra tenen 
una abstenció més alta que altres comicis –especialment els darrers anys,  
en què la participació a les eleccions al Congrés i al Parlament català ha tingut 
xifres rècord–. Val la pena, però, decidir en la petita mesura que suposa una 
consulta cada quatre anys sobre el govern més proper al ciutadà, així com prendre 
consciència de com les decisions presses a Brussel·les afecten el nostre dia a dia. 
Seria bo que la tònica d’alta participació dels darrers comicis es reproduís el 26-M.

CRIDATS A LES URNES
Editorial

NÚRIA MAYNOU
PAU LLOBET

Cap de llista i número 2 de la 
candidatura d’ERC Granollers

l 2015 la candidatura Crida per 
Granollers-Cup va entrar per 
primer cop a l’Ajuntament. Era 
la primera vegada que l’esquerra 

transformadora entrava al consistori amb 
el lema Capgirem Granollers. Jo mateix, pro-
venint d’altres espais que prometien canvis 
que després no complien, m’hi vaig afegir.

Ha estat un orgull contribuir a la tasca 
aquests quatre anys, intensos, històrics, on la 
ciutadania granollerina i catalana va demos-
trar que la sobirania és del poble i que té dret 
a exercir-la. Els 20.045 vots de l’1 d’octubre 
de 2017 en són una prova irrefutable.

Però què ha aportat la nostra candidatu-
ra a la institució? Ha aportat transparència, 
doncs hem denunciat l’aportació municipal 
als grups polítics, totalment desmesurada. 
Ningú ha volgut renunciar, però nosaltres 
hem establert el retorn social amb el que es 
destina 1/3 d’aquests diners a associacions 
granollerines i de la comarca. També hem de-
nunciat i renunciat als regals institucionals… 
entrades pel Circuit, per l’handbol, pel Teatre 
Auditori són mostra de tot això. Hem fet la 
crítica també a la gestió opaca, com la de les 
empreses municipals, l’Hospital de Grano-
llers o la gestió de la junta del Club Natació 

I seguirem capgirant 
Granollers fent un pas valent

Granollers a les piscines municipals, etc.
També hem aportat una mirada més 

verda a la ciutat. Des de la crítica a la in-
operant política del PSC en temes com el 
trànsit, la gestió dels espais verds, la ronda 
Sud, i acabant per Palou, un Palou que ens 
volen trinxar en base a projectes com el del 
camp de futbol o el PDU del Circuit. Els dos 
estan en litigi, i sense la Crida-CUP els dos 
projectes s’haurien iniciat. Les nostres al-
legacions, contenciosos, denúncies, unides 
a l’acció autoorganitzada dels moviments 
socials i veïnals, han estat iniciatives que 
han generat un debat fins aleshores inexis-
tent i que en aquests moments tot això no 
s’estigui portant a terme.

Podríem posar més exemples… La mira-
da de gènere, la crítica a la segregació esco-
lar (denunciada el 2007 pel Síndic de Greu-
ges i no tractada a fons en espais públics de 
debat fins la nostra arribada), la retirada 
del nom a la plaça Montañà, les propostes 
en habitatge,… En definitiva, hem fet virar 
la política granollerina cap a l’esquerra. Tot 
això és la nostra tarja de presentació a les 
municipals del 26 de maig. Per evitar que 
a Granollers continuï governant la socio-
vergència de sempre – sota qualsevol de 
les sigles que es disputen l’espai de centre 
i socialdemòcrata–, o per impossibilitar 
qualsevol pacte que mantingui els del 155 
al poder, i per seguir amb la feina que hem 
fet fins ara al carrer i a la institució, és molt 
important la presencia de la Crida per Gra-
nollers-CUP a l’Ajuntament.

E

EDUARD  
NAVARRO

Regidor de la Crida per 
Granollers-CUP

Hem reclamat a l’Ajuntament
 que entengui que la societat

 ha canviat. Que la gent surt 
al carrer a defensar drets

Un llaç groc al consistori per
seguir recordant la ignomínia

de la repressió d’un Estat
caduc que té presos polítics
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Tres nedadors del CNG fan podi a la Marnaton
Ariadna Bonet, Guille Matas i Judith Torras, del CN Granollers, van 
assolir el podi a la segona etapa de la Marnaton de Formentera, en  
què van competir 500 nedadors i nedadores en les proves d'11 km  
i 4 km. Bonet i Torras van ser segona i tercera respectivament als 
11 km femenins. Mentre que Matas també va ser tercer, en masculí.

Ribes i Mas, distingits per la FCN
Els nedadors del CN Les Franqueses Pau Ribes 
i Txell Mas van ser reconeguts per la Federació 
Catalana de Natació (FCN) com a integrants de 
la Selecció Absoluta de natació artística, en el 
marc de la Diada de la Natació Catalana.

ESPORTS

GRANOLLERS. El pilot granollerí 
Pol Espargaró va fer la seva millor 
puntuació de la temporada a Le 
Mans, en el Gran Premi de Fran-
ça de Moto GP, en que va quedar 
sisè classificat. El pilot de KTM es 
va quedar a només 5,9 segons del 
guanyador i a 2,8 del podi, així que 
va protagonitzar el millor resultat 
de l’escuderia austríaca des que 
va debutar a la màxima categoria. 
Espargaró suma, d’aquesta mane-
ra, 10 punts més al seu caseller i 
es col·loca novè a la classificació 
general amb 31.

Per la seva banda, el seu germà 
Aleix va quedar 12è a la carrera de 
Le Mans i va sumar 4 punts, que el 
situen 13è a la general amb 22. 

MOTOR | Moto GP

Pol Espargaró 
protagonitza la 
seva millor carrera 
de la temporada

GRANOLLERS. El KH-7 Balonmano 
Granollers va fer un pas de gegant 
per aconseguir classificar-se per 
a competició europea de cara a la 
temporada que ve. Les noies de 
Robert Cuesta van superar un ri-
val directe en la lluita per Europa: 
34-25 contra el Mecalia Atlético 
Guardés de Galícia; en el que va 
ser l'últim partit de la lliga Guer-
reras Iberdrola de la temporada 
que les granollerines disputen al 
Palau d'Esports.

Amb aquest resultat, el KH-7 
arriba amb opcions a l'última jor-
nada de la Divisió d'Honor Feme-
nina d'handbol de classificar-se 

xavier solanas

HANDBOL | Divisió d'Honor Femenina  LES GRANOLLERINES VAN GUANYAR EN L'ÚLTIM PARTIT COM A LOCALS DE LA COMPETICIÓ

El KH-7 afronta l’última jornada de 
lliga amb opcions d’accedir a Europa

BM CASTELLÓN -  KH-7 BMG
Divendres, 24  21.00 h Castelló

KH-7 BM GRANOLLERS 34
MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS 25

per Europa, a la Challenge Cup. 
Si ho aconseguís, seria la primera 
vegada a la història que el sènior 
femení del club accedeix a una 
competició europea, en el que ja 
està sent la seva millor temporada 
de la història per posició a la clas-

sificació de la lliga. Les noies en-
trenades per Cuesta són quartes i 
sumen 32 punts, a 1 precisament 
del Mecalia Atlético Guardés.

Obligades a sumar els dos punts
Per classificar-se, l'equip grano-
llerí està obligat a guanyar a l'úl-
tima jornada, divendres, a la pista 
del BM Castellón –el cuer de la 
categoria– i esperar, a més, que 
el Mecalia no guanyi a la pista de 
l'Elche Mustang –cinquè–.

Només queda una plaça per 
accedir a competicions europees 
–de quatre possibles–: el Rocasa 
Gran Canaria i el Super Amara 
Bera Bera ja estan classificats per 
la via de la competició regular 
–són primer i segon respectiva-

ment–. Mentre que l'altre equip 
és l'Aula Alimentos Valladolid, per 
haver sigut finalista a la Copa de la 
Reina –competició que va perdre 
contra el Super Amara–.

Pas de gegant al Palau d'Esports
El KH-7 va fer un partit molt seri-
ós contra l'Atlético Guardés. Les 
locals es van mostrar superiors 
a les gallegues, especialment a la 
segona part, quan les visitants van 
decaure i van abaixar els braços. 
El matx va començar molt dispu-
tat. El KH-7 es va avançar en el 
marcador, però en la seguent ju-
gada va empatar el conjunt visi-
tant, que va mantenir el pols a les 
granollerines i l'empat al marca-
dor fins al minut 18 de la primera 
part. A partir d'aquí, les noies de 
Robert Cuesta van aconseguir am-
pliar l'avantatge i posar terra pel 
mig en l'electrònic, tot establint 
un 17-13 al final de la primera 
mitja hora de joc.

A la segona meitat les blanc-i-
blaves van seguir ampliant la dife-
rència. Amb un resultat de 22-13 
al minut 8, el partit ja estava gai-
rebé encarrilat. Al final, 34 a 25 al 
marcador i tot per decidir a l'últi-
ma jornada.  nil artiaga

EL FRAIKIN TANCARÀ LA TEMPORADA 
DISSABTE AL PALAU D'ESPORTS

 El Fraikin BM Granollers s’acomiadarà de la seva afició aquest dissabte al 
Palau d’Esports (17 h) contra el BM Sinfín, en el que serà l’últim partit de la lliga 
Asobal de la temporada. Els homes d’Antonio Rama vénen de perdre a domicili, 
per 27 a 24 a la pista del Benidorm. En general, va ser un partit força equilibrat 
entre ambdós conjunts, però un mal inici de la segona meitat va condemnar els 
granollerins. Els locals van posar un 21-15 al marcador que va ser insalvable.

JUDITH VIZUETE  La jugadora del BMG va ser la màxima anotadora amb 8 gols

L'AEH Les Franqueses 
juga quarts de Copa
LES FRANQUESES. Dissabte (20 h) 
el sènior femení de l'Associació 
Esportiva Handbol Les Franque-
ses disputarà els quarts de final de 
la Copa Catalunya al pavelló mu-
nicipal franquesí. Ho faran des-
prés de superar l'Handbol Ribes 
per 22 a 29, en un partit en què les 
franquesines van comptar amb 
cinc jugadores juvenils. 

HANDBOL | Copa Catalunya
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

Tel. Cambra de Comerç
Delegació de Granollers: 
902 448 448  ext.1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

PROGRAMACIÓ
DESTACADA

4 DE JUNY
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
POSADA EN MARXA DE L’EMPRESA. 
Granollers Mercat

5 DE JUNY
14.30 a 16.30 h. Formació + 
Assessorament a Comerciants.
EL TEU APARADOR EN 4 PASSOS. 
Lloc:	El	GraJove,	Ofi	cina	Jove	de	
Granollers. Granollers Mercat

12 DE JUNY
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 hores. 
Empresa i emprenedoria
PRESENTA ELS TEUS IMPOSTOS PER 
INTERNET I ESTALVIA TEMPS I DINERS. 
Granollers Mercat

14 DE JUNY
9 a 14 h. Formació 15 h.PRESENTING 
WITH IMPACT: INFLUENCE YOUR 
CLIENTS, COLLEAGUES AND BOSS. 
Cambra de Comerç - Deleg. Granollers

20 DE JUNY
9 a 15 h. Formació 15 h. GESTIÓ I CON-
TROL DEL MANTENIMENT INDUSTRIAL. 
Cambra de Comerç - Del. Granollers

26 DE JUNY
9	a	15	h.	Formació	bonifi	cada	de	10	h.
INCOTERMS 2010 AVANÇATS. LA 
NEGOCIACIÓ. Cambra de Comerç - 
Delegació de Granollers

27 DE JUNY
9 a 14 h. Jornada. Empresa i emprene-
doria. 4ART CICLE TÈCNIC D’ENERGIA 
A LA INDUSTRIA.Granollers Mercat

14 DE JUNY
9 a 14 h. Formació 15 h. ENTRENA’T PER 
SER UN BON COMUNICADOR. Cambra 
de  Comerç - Delegació de Granollers

18 DE JUNY.
9.30 a 14 h. Workshop. Empresa i 
emprenedoria. TALLER D’INNOVACIÓ 
AMB DESIGN THINKING. Lloc:	Viver	
d’empreses de Roca Umbert.
 Organitza: Granollers Mercat

19 DE JUNY
9 a 14 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria. EINES CREATIVES 
PER CONSTRUIR UNA MARCA 
PODEROSA.Granollers Mercat

11 DE JUNY
9	a	14h.	Formació	bonifi	cada	de	10	h.
GESTIÓ DOCUMENTAL EN COMERÇ 
EXTERIOR PREPARANT EL 2020.
Cambra de Comerç - Deleg. Granollers

5 DE JUNY
9	a	14	h.	Formació	bofi	cada	de	15	hores
POWERBI: GESTIONA LES DADES. 
Cambra de Comerç - Deleg. Granollers

6 i 20 DE JUNY
9.30 a 12 h. Formació Emprenedoria
SESSIÓ INFORMATIVA PER 
MUNTAR UNA EMPRESA TRÀMITS, 
FISCALITAT, AJUTS, SUBVENCIONS 
I CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR
Granollers Mercat

13 i 27 DE JUNY
9.30 a 12 h. Formació Emprenedoria
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Comença	amb	el	CANVAS	i	acaba	
amb el Pla d’empresa. 
Granollers Mercat

SESSIONS GRUPALS

Subvencions a l’Empresa i l’Emprenedoria 2019
Oberta la convocatòria Termini per presentar les sol·licituds 30 de setembre de 2019

Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat

Horari: 
de 18 a 20.30 h
Lloc: Plató
Audiovisual 
de Roca Umbert

12 DE JUNY
TAULA	RODONA+TROBADA	AL	MAC	AUDIOVISUAL	2019

FACTORS D'ÈXIT
EN PROJECTES 
D'INNOVACIÓ 
DIGITAL LOCAL
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LES FRANQUESES. El CE Llerona 
s’enfrontarà a l’última jornada de 
lliga al rival a batre per assegurar 
la plaça de promoció d’ascens: La 
Torreta CF, diumenge (12.30 h). 
Ara mateix, els lleronins ocupen 
aquesta plaça –la segona de la 
classificació– amb 74 punts, 3 més 
que els de la Roca del Vallès, que 
tenen un partit menys; i, per tant, 
3 punts més per disputar. 

El conjunt de les Franqueses ha 
de guanyar, doncs, per assegurar 
la fase d’ascens a la Segona Cata-
lana. A la primera plaça, que dóna 
l’ascens directe i que ocupa el San-
ta Perpètua, ja no poden arribar, 
ja que és a 6 punts. 

El Llerona ve de guanyar dis-
sabte passat, en el partit de la 33a 

jornada, per la mínima contra el 
Sant Celoni (1-0), amb una dia-
na de David Cabezuelo al minut 
73. D’aquesta manera va sumar 
la quarta victòria consecutiva al 
grup 9 de Tercera Catalana.  n.a.

Tercera Catalana  VISITARÀ LA TORRETA CF A L'ÚLTIMA JORNADA

El Llerona s'enfronta a un 
rival directe per la promoció

toni torrillas

VICTÒRIA  Els lleronins van guanyar en l'últim partit com a locals

GRANOLLERS. L'Esport Club Gra-
nollers ha anunciat recentment 
dues ampliacions de contracte: la 
del tècnic del primer equip José 
Solivelles i el jugador Ricard Al-
cántara. Solivelles ha renovat fins 
al 2020, de manera que dirigirà 
l'equip una temporada més. Els 
bons números de l'equip i el fet 
d'haver quedat a prop dels play-
offs d'ascens són un dels motius 
de la seva renovació. D'altra ban-
da, també ha renovat el futbolista 
Ricard Alcántara, 'Ricky', que tam-
bé ha renovat per una temporada 
més, tot i la lesió que el va fer per-
dre's la segona volta de la lliga.

L’Esport Club ha finalitzat la 
temporada 2018-2019 en dese-
na posició del grup 5 de Tercera 
Divisió, amb 61 punts. Els homes 
de José Solivelles es van acomia-
dar de la lliga amb un bon sabor 
de boca, gràcies a una victòria el 
diumenge a domicili, on enguany 
han estat més rendibles i han tret 
més punts que no pas jugant com 
a locals.

Triomf per tancar la temporada
A l'última jornada van derrotar la 
Fundació Esportiva Grama –equip 
que ha baixat a Primera Catala-
na–. Feia dos mesos i mig –des de 
la jornada número 35– que l’Es-
port Club no aconseguia els tres 
punts a la competició regular.

Els granollerins van guanyar 
per 1 a 2. Es van avançar ben d’ho-
ra en el marcador, al minut 3 de 
partit, amb un gol de cap de Víctor 
Díaz en la sortida d’un córner.

El conjunt local empataria l’en-
contre al minut 24, mitjançant 
Isaac Padilla. Però el migcampis-
ta Oriol Molins tornaria a posar 
per davant l’Esport Club només 
començar la segona meitat i l’elec-
trònic ja no es mouria.  nil artiaga

FUTBOL | Tercera Divisió  

El tècnic José 
Solivelles i el 
jugador Alcántara
renoven amb l'EC

Van guanyar per 5 a 1

El sènior femení del CE Llerona ha su-
perat la primera ronda de la Copa Ca-
talunya, després de derrotar per 5 a 1 el 
Viladecans. Mònica Galisteo (2), Gem-
ma Martínez, Hilaria Salas i Alexia Cor-
tés van ser les golejadores lleronines.

EL FEMENÍ PASSA DE 
RONDA A LA COPA

GRANOLLERS. El sènior femení del 
CB Granollers ha finalitzat cinquè 
la temporada al grup 1 de la Pri-
mera Catalana Femenina. 

Les granollerines van arribar 
amb opcions de jugar el play-off 
d’ascens a Copa Catalunya a l’últi-
ma jornada, tot i que les opcions 
eren complicades. Havien de gua-
nyar el seu partit i esperar que el 
Joviat perdés. Les noies blanc-i-
blaves van cumplir i van regalar 
una victòria per acomiadar-se de 

l’afició al pavelló municipal del 
carrer Girona, contra el Marquès 
CB Lleida per 62 a 44. Un matx en 
el qual Laura Marata va ser la mà-
xima anotadora amb 14 punts. 

El Joviat no va perdonar
El Joviat, però, no es va despistar i 
també va fer els deures derrotant 
amb contundència el Reus (101-
34). Així, doncs, el CB Granollers 
femení jugarà un any més a Pri-
mera Catalana.  nil artiaga

BÀSQUET  ES VAN ACOMIADAR DE LA TEMPORADA AMB TRIOMF 

El CB Granollers femení diu 
adéu al play-off d'ascens

toni torrillas

LAURA MARATA  Màxima anotadora del CB Granollers contra el Lleida

GRANOLLERS. El Circuit de Bar-
celona-Catalunya acollirà el cap 
de setmana per primera vegada 
el Campionat d'Espanya Cetelem 
de Superbike (ESBK). L'esdeve-
niment es dividirà en set curses i 
comptarà amb la participació d'un 
total d'uns 200 pilots.

Hi haurà diferents categories, 

que aniran des de les motos amb 
menys cilindrada: 85GP i Moto4 –
que compartiran pista–; així com 
PreMoto3 i Promo3, i SBK Júnior. 
Fins als més veterans: Supersport 
i Open600; SBK i Open100; i, final-
ment, SBK Femení.

Dissabte seran els assaigs, i diu-
menge les curses (d'11 h a 16 h). 

El Circuit acull el Campionat 
d'Espanya Cetelem de Superbike

MOTOR  HI PARTICIPARAN UNS 200 PILOTS ENTRE LES 7 CURSES

LES FRANQUESES. El CF Les Fran-
queses dirà adéu a la tempora-
da al camp municipal de Corró 
d'Avall, dissabte a les 17 h. Els 
franquesins disputaran l'última 
jornada del grup 4 de Segona Ca-
talana davant la seva afició i s'en-
frontaran al Can Parellada –que se 
situa quart per la cua i que ja ha 
descendit a Tercera Catalana–.

En la jornada anterior l'equip 
que entrena Jordi Jornet va caure 
al camp del Berga per 3-2, des-

prés que el conjunt de la capital 
del Berguedà remuntés un 1 a 2 
favorable als franquesins a la se-
gona meitat. 

El Berga es va avançar en el 
marcador al minut 6 de partit. Tot 
seguit, Aleix Vilà i Omar Sarr van 
fer les dianes per al conjunt valle-
sà i van remuntar de forma provi-
sional. No obstant això, Joan No-
guera –al minut 52– i Sergi Suárez 
–al 77– van deixar sense premi als 
de Jordi Jornet.  nil artiaga

Les Franqueses rebrà el Can 
Parellada a l'última jornada

Segona Catalana  S'ACOMIADARÀ DE LA TEMPORADA A CASA

Deu jugadors del 
Fènix, a prova amb 
la selecció catalana
La selecció catalana en categoria 
cadet de futbol americà entrenarà 
a Granollers els dissabtes 25 de 
maig i 1 de juny. Deu jugadors del 
Fènix Vallès estan convocats per a 
passar les proves per a ser selec-
cionats. Prop de 200 jugadors en 
total participaran a les proves.  

FUTBOL AMERICÀ

GRANOLLERS. L’equip femení sèni-
or de l’Associació Esportiva Carles 
Vallbona s’ha quedat sense ascens 
a Primera Catalana, i jugarà una 
temporada més a Segona. Després 
de començar amb bona ratxa els 
primers partits de la fase d’ascens, 
les granollerines van anar deca-
ient i van perdre l’últim partit de 
la temporada que era definitiu. Les 

noies que entrena José de la Barre-
ra havien de guanyar a la pista del 
Sant Pere i Sant Pau de Tarragona, 
però van caure per 3 sets a 1. Les 
opcions d’ascens ja eren complica-
des, perquè, a més, el Rubí i el Vi-
lafranca havien de perdre. L'AEC 
Vallbona ha acabat sisè a la clas-
sificació a la fase d'ascens –pugen 
els quatre primers–. 

El Vallbona es queda sense pujar
VOLEIBOL  VAN PERDRE EN L'ÚLTIM ENFRONTAMENT A DOMICILI
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El Club Natació posa en 
marxa el Defensor del Soci
GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers ha creat el càrrec de De-
fensor del Soci, que té la funció 
“d’assistir, assessorar i defen-
sar els socis de l’entitat”, segons 
afirmen des del club. 

Es tracta d’un càrrec honorífic 
“unipersonal i independent a la 
Junta Directiva”, i que té una du-
rada d’un any. Per ostentar aques-
ta posició s’ha de ser soci del CNG 
amb 10 anys d’antiguitat com a 
mínim i estar “al corrent del pa-
gament de la quota”.

El primer soci nomenat per 
aquesta funció ha estat Jordi Oli-
va, que va ser ratificat per l’As-
semblea General. Oliva tindrà la 
missió de tramitar i resoldre les 
reclamacions dels socis –com 
una mena de Síndic de Greuges– 
“sempre que hagin estat tracta-

LA FIGURA ASSESSORARÀ I DEFENSARÀ ELS SOCIS

JORDI OLIVA 

des prèviament pels òrgans del 
club a través del canal oficial de 
reclamacions”, assegura el club.

D’altra banda, podrà resoldre 
suggeriments i consultes dels so-
cis i plantejar-los a la Junta Direc-
tiva perquè els consideri.  

200 nedadors al 
Trofeu Ascensió
GRANOLLERS. Dissabte se cele-
brarà la 5a edició del Trofeu de 
l’Ascensió, que enguany reunirà 
200 nedadors de tota la comarca 
del Vallès Oriental, que formen 
part dels cinc clubs de natació va-
llesans afiliats a la Federació Ca-
talana de Natació: el Club Natació 
Granollers, el CN Caldes, el CN Pi-
netons Cardedeu, el SEK Catalun-
ya La Garriga i el CN Parets.

El torneig agrupa les categories 
de la natació de base –prebenjamí, 
benjamí i aleví–, i se celebrarà du-
rant la tarda: des de les 15.20 fins 
a les 19 h. Els nedadors optaran a 
guanyar el títol de millor nedador 
complert del Vallès Oriental, que 
s’entregarà per categoria i sexe.
Hauran de nedar tots els estils de 
natació –lliures, braça, esquena i 
papallona–; I els que obtinguin les 
millors marques en la suma dels 
quatre estils obtindran el premi.  

EL CNG ÉS NOMENAT QUART MILLOR 
CLUB DE NATACIÓ DE CATALUNYA

 El Club Natació Granollers ha estat nomenat quart millor club natació de 
Catalunya de l’any 2018. La Federació Catalana de Natació (FCN) va voler distingir 
l’entitat granollerina en el marc de la Diada de la Natació Catalana, que va tenir 
lloc al Caixa Fòrum de Barcelona. A més, la directora esportiva de natació artís-
tica del CNG, Muriel Escalé, va rebre la placa al mèrit per la seva trajectòria com 
a tècnica. D’altra banda, la nedadora Abril Conesa va rebre una menció especial 
en categoria absoluta, pel bronze en combo a l'Europeu de Glasgow. Menció 
especial també en categories d'edat per a Mireia Hernández, Oriana Alejandra 
Carreras i Clara Arboix, pel bronze en equip tècnic i lliure a l'Europeu júnior. 

EDUCACIÓ  150 NENS I NENES HI HAN PARTICIPAT AL TUB

Festa de cloenda de les Escoles Esportives
El pavelló El Tub va acollir dissabte la festa de cloenda de les Escoles 
Esportives, el qual enguany s'han inscrit 150 nens i nenes dels centres de 
Granollers. L'objectiu és fer arribar l'esport als infants que comprenen els 
cursos entre P-5 i 6è de primària, mitjançant activitats extraescolars.

toni torrillas

ENTITAT  GAUDIRÀ DELS PROGRAMES DE FORMACIÓ

GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers ha oficialitzat un conve-
ni de col·laboració amb el Johan 
Cruyff Institute amb l’objectiu de 
fomentar la formació dels seus 
esportistes, els seus treballadors i 
també dels seus socis. Aquests es 
podran beneficiar dels programes 
acadèmics de l’entitat educativa 
que tracten la gestió esportiva i el 
màrqueting esportiu. 

El president del CNG, Eduard 
Escandell, considera que és un or-
gull haver signat aquest acord: “El 
Johan Cruyff Institute és un cen-
tre de referència amb el qual 
compartim valors i que ens per-

metrà poder oferir una forma-
ció acadèmica de qualitat”.

El Johan Cruyff Institute és un 
centre educatiu que ofereix pro-
grames de formació –Màsters, 
Graus i Postgraus– sobre la gestió 
esportiva, el màrqueting esportiu, 
l’administració del futbol i el co-
aching –o entrenament personal–.

L’entitat ja té alguns vincles 
amb el Club Natació Granollers. 
De fet, el director executiu, Jordi 
Mas, i la responsable de l’àrea de 
màrqueting i patrocini del club, 
Mercè Humedas, són exalumnes 
del Màster en Gestió Esportiva del 
Johan Cruyff Institute. 

El CNG col·laborarà amb 
el Johan Cruyff Institute

NATACIÓ

El Campionat 
Escolar del CNG 
reunirà 123 infants
GRANOLLERS. La primera edició 
del Campionat Escolar de Nata-
ció reunirà 123 nens i nenes el 
dissabte; el que suposa “un èxit 
de convocatòria” amb una xifra 
que “supera totes les expectati-
ves”, segons afirmen des del Club 
Natació Granollers, l’entitat que 
organitza el torneig, amb co·labo-
ració de La Mútua i l’Ajuntament. 
Segons expliquen des del CNG, 
aquest campionat escolar es du a 
terme amb l’objectiu d’apropar la 
natació esportiva a la ciutat; i que 
el club reforci els seus vincles amb 
Granollers. Hi participaran alum-
nes de 1r, 2n i 3r de Primària. 

ATLETISME  S'HAN PREVIST DOS RECORREGUTS, DE 10 I 5 KM

GRANOLLERS. Diumenge se cele-
brarà la sisena edició de la Cur-
sa de l’Ascensió, organitzada pel 
Crack Sports Club de Granollers.
Es tracta d’un circuit de muntanya 
pels voltants de Granollers, amb 
un terreny “ondulat”, que recor-
rerà, entre d’altres paisatges, la 
Serra de Llevant. 

La prova tindrà la sortida i 
l’arribada a la zona de pàrquing 
de l’Hotel Ciutat de Granollers; i 
constarà de dos recorreguts: un 
de 10 quilòmetres i un altre de 5, 
amb avituallament en ambdós. La 
recollida dels dorsals es farà un 
dia abans, el dissabte, a la seu del 
club, annexa a l’Hotel. 

Arriba la 6a Cursa de l’Ascensió

cng
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CULTURA
Mostra de treballs, a Can GiliTaller de percussió corporal a Bellavista
El centre cívic Can Gili celebra divendres (19 h)  
la festa de final de curs, que coincidirà amb  
la inauguració de la mostra de treballs artesanals 
que s'hi han fet durant aquest curs. Aquesta 
exposició es podrà visitar fins al 30 de maig.

El Teatre Auditori de Bellavista acollirà dissabte al matí dos tallers de 
percussió corporal –10 euros–, un adreçat a adults i un altre a infants, que 
acabaran amb una dinar de germanor amb tots els participants. Serà un 
taller Bapne, un mètode de percussió que té l'objectiu d'estimular el cervell 
a nivell de mobilitat motora però també de memòria i percepció espaial.

La Biblioteca de Can Pedrals pro-
posa per tercera vegada el cicle 
de lletres i arts Lletra Estesa, amb 
tres activitats que es faran al ter-
rat de l’equipament durant el juny. 
La iniciativa té com a objectiu 
oferir una programació cultural 
singular i de qualitat, un cicle en 
què les lletres conviuen amb les 
arts escèniques i la música en viu.

En aquesta ocasió, les propostes 
es faran els divendres 7, 14 i 21 de 
juny, a les 20 h. El primer especta-
cle serà una lectura dramatitzada 
amb música en directe de relats 
de Manuel Baixauli, que oferirà la 
companyia Cos de Lletra –amb la 
veu de l'actor Salva Artesero i la di-
rectora teatral Ruth Vilar, i la músi-
ca de Manuel Sánchez Riera–. Cos 
de Lletra ha ideat espectacles des 
de 2006 i fa uns tres anys va inici-
ar les lectures dramatitzades, que 
compagina amb tallers d'escriptu-
ra creativa, de lectura en veu alta 
tant per a adults com per a infants. 

Poetes pensant sobre el país
En la segona cita del cicle, el 14 de 
juny, l'actor Òscar Intente presen-
tarà un recull de poemes de poe-
tes catalans amb reflexions sobre 
el seu país –amb textos de Verda-
guer, Espriu, Sagarra, Margarit, 
Maragall, Salvat Papasseit, Pere 
Quart, Martí i Pol, Casasses i molts 

Hi participaran Òscar Intente i Joan Reig, entre altres actors i músics

altres–. Es tracta d’una interpreta-
ció viscuda en què els temes arri-
ben d’una manera absolutament 
teatral, amb solemnitat, humor i 
ironia. El recital es titula Hem es-
collit i el seu lema és Vinguts del 
que fórem, restem el que som.

Refugi
I, finalment, el 21 de juny, el ba-
teria i lletrista d'Els Pets, Joan 
Reig, i el teclista santcugatenc 
Joan-Pau Chaves, que formen el 
grup Refugi, posaran veu i piano a 

una revisió de temes històrics de 
la cançó catalana, en una propos-
ta artística i divulgativa. Refugi, 
que neix amb la intenció de treure 
d'algun racó del temps un reper-
tori de peces amagades de la Nova 
Cançó, revisa peces de Raimon, 
Pau Riba, Quico Pi de la Serra, Al 
Tall, Jordi Batistes, Lluís Llach i 
Ovidi Montllor, entre d'altres

Totes les activitats d’aquest ci-
cle són gratuïtes, però cal fer ins-
cripció prèvia a www.granollers.
cat/inscripcionsbiblioteques.  m.e.

arxiu

RECITALS  Fa tres anys es va iniciar el cicle al terrat de Can Pedrals

LITERATURA  LA BIBLIOTECA OBRE LES INSCRIPCIONS PER A AQUESTES ACTIVITATS GRATUÏTES

Lletra Estesa durà tres recitals 
al terrat de Can Pedrals al juny

L'Escola Ferrer i Guàrdia de Gra-
nollers i l'Ampa del centre, amb 
la col·laboració de l'Edison, han 
organitzat el primer Festival de 
cinema a l'escola, una iniciativa 
que dissabte durà quatre projec-
cions al gimnàs i al pati. Es projec-
taran curtmetratges i pel·lícules 
per a totes les edats a la tarda –la 
francesa La sopa de pedres i altres 
contes capgirats (16.30 h), l'an-
glesa La revolta dels contes (17.30 
h) i la francosuïssa La vida d'en 
Carbassó (19.0 h)–  i un clàssic per 
a tota la família en format cinema 
a la fresca (21.30 h), amb Els Goo-

CINEMA  ORGANITZAT PER L'AMPA, AMB EL SUPORT DE L'EDISON

Neix el Festival de Cinema a 
l'Escola, a la Ferrer i Guàrdia

Rata pirata
El cinema Edison, en el marc del 
festival i a l'hora del cicle Petit 
Edison, projectarà diumenge (12 
h) el film d'animació anglès La rata 
pirata, recomanat per a infants a 
partir de 3 anys. Les entrades per 
aquesta sessió es poden comprar  
a cinemaedison.cat.

nies (EUA, 1985). Totes les sessi-
ons seran obertes i gratuïtes, per 
a grans i petits. 

GRANOLLERS. Avui, dijous (18 h) el 
cinema Edison acollirà la projec-
ció d'Operació Globus, un film que 
forma part del Festival DocsBar-
celona. La directora de la pel·lícu-
la, Adriana Seuba, serà present a 
la projecció. A la cinta s'hi explica 
la història d'un grup d’amics que 
el 1976 va rebre un patrocini de 
Pegaso per fer la volta al món en 
un camió. Els sis joves van batejar 
l’expedició com a Operació Globus. 
Tres anys i cinquanta països des-
prés, la manca de motivació, la dis-
tància cada vegada més gran entre 
ells i l’abandonament de Pegaso 

van posar fi a l’aventura. Inespe-
radament, el menys entusiasta del 
grup va convèncer al patrocinador 
per continuar sol amb el camió, i 
va desaparèixer cinc anys. Va tor-
nar sense un cèntim, com un home 
canviat i amb molts secrets.

D'altra banda, també en el marc 
del DocsBarcelona dimarts (18 h) 
es projectarà a l'Edison el film ca-
nadenc Amb un somriure, la revol-
ta!, dirigit pel quebequès Alexandre 
Chartrand, que combina imatges 
de l'1 d'Octubre amb els dies que el 
van precedir, i amb el protagonisme 
de Lluís Llach, entre d'altres.  

Adriana Seuba serà al passi 
d''Operació Globus' del Docs
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PLE A LA NIT DELS 
MUSEUS MÉS GÒTICA

Dissabte Granollers s'adheria a La Nit dels Museus, una iniciativa del Consell d'Eu-
ropa que amplia els horaris dels equipaments fins a la nit amb activitats lúdiques 
i culturals. En el cas granollerí, desenes de persones van poder veure la mostra 
Retorn a Granollers del retaule gòtic de Sant Esteve, amb una visita teatralitzada a 
càrrec de Cinta Moreno, així com amb la música del cor Plèiade.

toni torrillas

ART  DISSABTE ES VA ORGANITZAR UNA VISITA TEATRALITZADA A LA MOSTRA SOBRE EL RETAULE

toni torrillas

A LA TÈRMICA  El colombià Ricardo Muñoz hi va explicar històries del passat

GRANOLLERS. L’amenaça de pluja 
no va poder amb la vuitena edició 
de la Mostra d'Art Urbà (MAU) de 
Roca Umbert, que va ocupar di-
versos espais de l'antiga fàbrica, 
precisament per parlar del seu 
passat industrial i humà a través 
de l'art. Per exemple, el colombià 
Ricardo Muñoz va optar per una 
instal·lació de videoart, el projec-
te 775kw, a la Tèrmica en què, en-
tre l'ambient fosc de l'antic edifici 
que generava energia a la fàbrica, 
va explicar històries reals i fictíci-
es sobre el seu passat.

Pel que fa als artistes interna-
cionals, també van participar a la 
MAU la francessa Florence Girar-
deau i la brasilera Francele Cocco, 
que van presentar una reflexió 
sobre la col·lectivització de 1936; 
l'italià Federico Tosco, del col·lec-
tiu Yomuto.

En total, s'hi van poder veure 
13 instal·lacions, així com altres 
activitats paral·leles, com el tri-
vial urbà a Roca Umbert, en què, 
mitjançant el joc es van poder 
conèixer més aspectes del passat 
de la fàbrica.  

LA MAU VA INCLOURE 13 INSTAL·LACIONS I ALTRES ACTIVITATS

L'art que recorda el passat 
industrial de Roca Umbert

Dins els actes paral·lels a l'exposició Mnemòsyme 2.0, l'artista resident de l'Espai 
d'Arts de Roca Umbert Pilar Rosado imaprtirà diumenge (11 h) un taller familiar 
de collage, amb el títol Mirada profunda. L'activitat s'adreça a famílies amb nens  
i nenes d'entre 6 i 10 anys, amb els quals faran una cerca d'imatges digitals,  
que es retallaran i classificaran per trobar-hi nous significats. Un cop triades,  
a partir de la tècnica del collage, es crearan paisatges visuals com els de Rosado  
a l'exposició que es pot veure les tardes de dimecres a dissabte a l'Espai d'Arts.

Taller familiar de collage

Roda d'Esbarts Veterans a cobert
Dissabte, la Casa de Cultura Sant Francesc va acollir la ballada anual de la 
Roda Catalònia d'Esbarts Veterans, organitzada pel grup veterà de l'Esbart 
Dansaire de Granollers. També hi van participar les formacions de Sant  
Feliu de Llobregat, Nova Dansa de Figueres i l'Esbart de Sarrià, de Barcelona.

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

MÚSICA  EL CONCURS ES VA CELEBRAR DISSABTE A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

RedLed guanya l'[És]Música i 
actuarà al proper Musik N Viu
GRANOLLERS. RedLed ha estat el 
grup guanyador del concurs de 
bandes emergents [És]Música, 
que dissabte feia competir cinc 
formacions a la plaça de l'Església, 
on s'havien instal·lat dos escena-
ris a peu de carrer. Tot i la inestabi-
litat meteorològica, els grups van 
comptar amb un nombrós públic, 
sobretot de joves, que va seguir el 
ritme de les formacions. A banda 
de RedLed –que ja havia partici-
pat en el concurs l'any passat– s'hi 
havien presentat Crazy Rockets, 
Zesc, Da Capo Band i Coda.

La vetllada va acabar amb l'actu-
ació de Goliat, el grup guanyador 
de la passada edició. Tant ells com 
RedLed actuaran al proper Musik 
N Viu, al juliol. A més, els guanya-
dors s'enduran una dotació econò-

mica de 1.000 euros. L'[És]Música 
està organitzat per Asgram i el Ser-

toni torrillas

ZESC  Una de les bandes participants en un dels dos escenaris de la plaça

vei de Joventut amb l'objectiu de 
potenciar el talent emergent.  

Dg 26 de maig, 19 h
TAG. Preu: 20 € (10, a la zona B)

La plaça de l'Església de Grano-
llers serà l'escenari dissabte de 
l'Urban Arts Market, una activi-
tat organitzada pel grup de joves 
Urban Arts & Co. i Phonoseekers  
del Gra i l'entitat Asgram. Aquest 
mercat d'arts urbanes inclourà, al 
llarg de la jornada –de 18 a 22 h– 
música, un taller d'estampació de 
samarretes i concurs de grafits. 
Pel que fa a la música, el plat fort 
serà la batalla de galls, oberta a 
tots els joves d'entre 18 i 35 anys 
de Granollers i el Vallès Oriental 
–igual que el concurs de grafits–.

Per a cada concurs es designa-
rà un únic guanyador, de manera 

que els participants opten a en-
dur-se un lot de productes de la 
marca AKA colors valorat en 50 
euros, pel que fa al concurs de 
grafits, i un trofeu i l'oportuni-
tat de gravar una maqueta amb 
el productor Esteve Mogas, en el 
cas de la batalla de galls. Els par-
ticipants hauran de superar sis 
rondes i a cadascuna concursaran 
dos oponents. El jurat, format per 
tres rapers professionals, serà 
present durant la batalla i valora-
rà quin participant passa a la ron-
da següent. Es tindrà en compte 
la mètrica, el flow, les rimes i el 
llenguatge. 

Batalles de galls i grafits a 
l'Urban Arts Market del Gra

ART URBÀ  LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA L'ACOLLIRÀ DISSABTE

La música germànica del segle XIX 
serà la protagonista del darrer 
concert de la temporada al TAG 
del Cor i l'Orquestra de Cambra de 
Granollers (OCGr), acompanyats 
del Cor Jove Amics de la Unió. Els 
directors habituals d'aquestes 
formacions –Josep Vila, Corrado 
Bolsi i Marta Dosaiguas, respecti-
vament– estaran acompanyats de 
l'excel·lent batuta de Josep Caba-
llé, un dels músics catalans més 
reputats internacionalment, titu-
lar de la Filharmònica de Colorado 
Springs (EUA), director general de 
l’Òpera i l’Staatskapelle de Halle 
(Alemanya), i titular de la Filhar-
mònica de Bogotà (Colòmbia). 

El recital, que ha estat batejat 
com El viatge del destí, constarà de 
dues parts, la primera de les quals 
estarà centrada en la Sinfonia Es-
cocesa número 3 de Felix Mendels-
sohn, basada en les impressions 
que l'autor es va endur d'Escòcia i 
les seves llegendes ancestrals du-
rant un viatge que hi va fer quan 
tenia 20 anys.

La segona part s'encetarà amb 
dues obres que Brahms va es-
criure per a corals –una selecció 
dels Valsos amorosos i el Cant del 
destí–. El concert i la temporada 

JOSEP CABALLÉ DIRIGIRÀ EL CONCERT DE MÚSICA GERMÀNICA

El Cor i l'OCGr tanquen la 
temporada amb la simfonia 
'escocesa' de Mendelssohn

n Com a cada concert de l'OCGr, la 
formació ofereix una sessió famili-
ar prèvia de 30 minuts conduïda per 
David Puertas. En aquesta ocasió, a 
les 17.30 h del mateix dissabte, el TAG 
acollirà Bruixes i princeses en la me-
nor, un conte musical que transporta a 
l'època medieval, amb castells, cava-
llers i aventures, així com buixes i prin-
ceses. La història s'explicarà amb la 
música de l'escocesa de Mendelssohn. 
Les entrades tenen un preu de 3 euros.

CONCERT FAMILIAR DE 
'BRUIXES I PRINCESES'

s'hacabaran amb els poemes de 
Goethe Mar en calma i Viatge joiós 
convertits per Beethoven en una 
cantata altament descriptiva.

Per contextualitzar-ho tot ple-
gat, previ al concert, a les 18 h, el 
musicòleg i crític musical Xavier 
Chavarría oferirà una xerrada per 
introduir el públic a les obres tri-
ades pels cors i l'orquestra.  m.e.

Trobada de cors 
a les Franqueses
Dissabte (18 h), el cor Petits Cantors 
d'Amics de la Unió de Granollers i el 
Cor infantil de l'Escola Municipal 
de Música de Llinars actuaran al 
Teatre Auditori de Bellavista en el 
marc de la 7a Trobada de cors a les 
Franqueses. Aquest concert de veus 
blanques, organitzat per l'Associa-
ció d'Intercanvis Socials i Culturals, 
té un preu de 5 euros. 

Concert de les 
orquestres de l'EMM
Les orquestres de corda i de vent 
de grau professional l'Escola Mu-
nicipal de Música Josep M. Ruera 
de Granollers actuaran divendres 
(19.30 h) a la sala Francesc Tarafa. 
L'activitat, gratuïta i oberta a tot-
hom, tanca el cicle L'escola de mú-
sica es mou!, que ha portat l'alum-
nat del centre a tocar a diferents 
espais de la ciutat. 

La cantant Erica Russo actua a Can 60
La cantant i compositora de Carolina del Nord Erica Russo serà avui, di-
jous (21.30 h), a Can 60 per presentar les seves cançons que combinen el 
folk amb l'indie rock. Russo va iniciar la seva carrera a Boston el 2013. 

Els veterans 
The Finikitos 
tornen a la Nau B1
Després de la retrobada fa prop 
de dos anys, dissabte (21.30 h) 
The Finikitos torna a la sala Nau 
B1 de Roca Umbert. La formació 
vallesana, formada per exmem-
bres de les dissoltes Acachopower 
i The Knife, practica un rock sim-
fònic progressiu amb pinzellades 
de funky i jazz fusió. Actualment 
està presentant el seu primer tre-
ball autoeditat Watch Out, amb 
alguns temes inèdits de factura 
recent. També hi actuarà la banda 
convidada Severian. 

Les entrades anticipades, que 
es poden comprar a escenagran.
cat, tenen un preu de 10 euros (12 
a taquilla). 
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FOTOGRAFIA  AMB L'OBJECTIU D'EVA GIMÉNEZ, CARLES DÍAZ, JOSÉ RAMOS I JORDI VILLACROSA

Una exposició de fotos recull 
els Pastorets de l'Hospital
GRANOLLERS. Divendres es va in-
augurar l’exposició fotogràfica Els 
Pastorets de l’Hospital des de l’ob-
jectiu, una mostra que contempla 
diferents aspectes de l’obra de te-
atre que els treballadors de l’Hos-
pital representen any rere any des 
de fa més de tres dècades. Durant 
els dies que va fer-se la represen-
tació, el desembre passat, la fotò-
grafa Eva Giménez i els fotògrafs 
Carles Díaz, José Ramos i Jordi 
Villacrosa van fer més de 1.800 
fotografies, de les quals se n’han 
seleccionat 40 per exposar.

Aquests fotògrafs formen part, 
des de la seva constitució, de l’As-
sociació Fotogràfica i de Camina-
des de l’Ametlla del Vallès (AFiC), 
una associació singular que com-
bina el gaudi de la fotografia amb 
caminar per la natura. Consideren 
la fotografia com a forma d’ex-
pressió artística amb un impor-
tant caràcter social i tenen com 
a objectiu realitzar una exposició 
fotogràfica anual amb un contin-
gut social i/o solidari.

L'exposició sobre els Pastorets 
es podrà veure al passadís que 
connecta els edificis de Consultes 
Externes i Hospitalització fins al 7 
de juny.

L'AFiC té prevista enguany una 
altra exposició sobre la musicoterà-
pia, que durà per títol Música per la 
Vida, i que s'ha fet en col·laboració 
amb l'Associació Art Solidari, que 

hospital general

AUTORS I PROTAGONISTES  Els fotògrafs amb alguns actors dels Pastorets

desenvolupa activitats de musico-
teràpia amb diferents grups de per-
sones i té convenis amb diferents 
centres hospitalaris, entre els quals 
l’Hospital de Granollers. Està pre-
vist que aquesta exposició pugui 
ser traslladada a centres sanitaris 
i escoles de música que hi mostrin 
interès, així com a ajuntaments i 
centres cívics que ho vulguin. 

El Museu de Granollers inaugu-
rarà dimarts (18 h) l'exposició de 
les obres que ha fet l'alumnat del 
Vallès Oriental que ha participat 
en el projecte Art i Escola, i que es 
podran veure fins al 9 de juny.

Art i Escola, que impulsa ACVIC 
Centre d’Arts Contemporànies, 
ha crescut per tercer any conse-
cutiu a la comarca, on es porta 
a terme de la mà de l’Associació 
Cultural de Granollers. Així, a les 
escoles Ferrer i Guàrdia, Mestres 

Montaña, Pereanton i Lledoner 
de Granollers, i l’Institut Lauro de 
les Franqueses s’hi han afegit les 
escoles Ginebró de Llinars, Jaume 
Balmes de Sant Feliu de Codines, 
l’Institut Marina de la Llagosta i 
El Vern de Lliçà de Vall. Aquesta 
vuitena edició està dedicada al 
concepte de refugi i a partir de 38 
projectes que han fet centres edu-
catius de les comarques d’Osona, 
el Ripollès, el Solsonès, el Bages, 
el Moianès i el Vallès Oriental. 

ART  L'AC COORDINA EL PROGRAMA AL VALLÈS ORIENTAL

El Museu mostra les obres 
del projecte Art i Escola

L'Arts Santa Mònica inaugura 
una producció de Roca Umbert
L’Arts Santa Mònica de Barcelona inaugura dijous (19 h) l’exposició col-
lectiva Un món paral·lel, comissariada per Joan Fontcuberta i produïda per 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts. La mostra tracta sobre el Google Street 
View i com proporciona una percepció en diferit i de segona mà (o de se-
gon ull) de qualsevol lloc transitable sobre el planeta. Un món paral·lel ha 
passat prèviament per l’Espai d’Art Moritz de Cornellà de Llobregat, el Cen-
tre d’Art Contemporani La Sala de Vilanova i la Geltrú, Can Manyé d’Alella, 
Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona i ca l’Anita de Roses. Finalment 
aterra a l’Arts Santa Mònica, on es podrà visitar fins al 15 de setembre.  
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HANDBOL. DISSABTE 25, 17.00 h
Palau d'esports de Granollers
FRAIKIN BMG - DS BLENDIO SINFIN
amb Edu Batlles i Arnau Moya
HANDBOL. DISSABTE 25, 19.00 h
Pabellón Fernando Úbeda Mir  (Castelló)
BM CASTELLÓN - KH7 BALONMANO 
GRANOLLERS
amb Aitor Compañón

P R O G R A M AC I Ó  E S P O R T I VA

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 23 al diumenge 26 de maig

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 13º 23º 14º 22º 12º 24º 13º

LES FRANQUESES. Una trentena de 
parades d'artesans, amb demos-
tracions d'oficis, i un petit mercat 
de delícies van plantar-se dissabte 
i diumenge a Corró d'Avall, en el 
marc de la tradicional Fira de Sant 
Ponç, que enguany ha celebrat la 
30a edició. La rambla de la carre-
tera de Ribes va acollir també acti-
vitats i tallers per als més menuts. 
La pluja de diumenge al migdia va 
fer suspendre la ballada de sar-
danes, i la cantata dels alumnes 
de 2n de primària de les escoles 
del municipi i de l'Escola Munici-
pal de Música, prevista a la tarda, 
van haver de posposar-se i es farà 
aquest divendres, a les 15.30 h, a 
la plaça de l'Ajuntament.

D'altra banda, dissabte també 
es va fer la cinquena trobada de 
bèsties de foc, amb el Cabró i el 

Closquetes d'amfitrions, i els con-
vidats Folqui de l'Hospitalet, Ser-
pent de la Vall del Tenes, La Bèstia 

de Parets, la Lloba de la Madella 
de Bigues i Riells, i la Dragona de 
les Roquetes del Garraf.  m.e.

toni torrillas

TRADICIÓ  LA FIRA DE SANT PONÇ ACULL UNA TRENTENA DE PARADES D'ARTESANS

Firaires que recuperen oficis

CISTELLERIA  Les mostres d'oficis, característiques de la fira de Sant Ponç

La Porxada acull 
la Feria de Abril
La plaça de la Porxada rebrà nova-
ment aquest dissabte, a partir de 
les 12 h, la celebració de la Feria de 
Abril del Centro Cultural Andaluz de 
Granollers. S'hi faran balls i una bo-
tifarrada popular al migdia. Aques-
ta és la segona vegada que el Centro 
trasllada la festa a la Porxada.

GRANOLLERS.  La Xarxa de Centres 
Cívics ja té a punt la programació 
d'estiu –juny i juliol–, que inclou 
més de 50 propostes formatives i 
lúdiques. Les inscripcions es poden 
fer fins al 14 de juny als equipa-
ments o a granollers.cat/centres-
civics_inscripcions. Distribuïts per 
àmbits (salut i benestar, expressió 
i creativitat, terra i fogons, recur-
sos i cultura digital), entre tota 
l'oferta hi ha cursos com Digestió 
feliç: nutrició i receptes per a la 
salut, Aperitius de l'altra banda del 
mediterrani, Fes el teu arbre ge-
nealògic: iniciació a la genealogia, 
Taller d'escriptura: relat de viatge, 
Automassatge, Inicia't en l'aqua-

rel·la, Joieria tèxtil, Gelats vegans i 
postres saludables d'estiu, Begudes  
probiòtiques, Sushi per a principi-
ants i Les nostres plantes remeie-
res, entre d'altres. A més, també hi 
haurà una tarda oberta a cada equi-
pament: estampació de samarre-
tes (Can Bassa), tast de tomàquets 
(Nord, Hort de La Magrana), tast de 
còctels amb te (Jaume Oller), taller 
de sabons (Can Gili) i kundalini ioga 
i meditació guiada (Palou). Adreçat 
a nois i noies de 6 a 12 anys, hi hau-
rà les Tardes kanalla a Can Bassa 
(dilluns i dimarts) i Can Gili (dime-
cres i dijous); teatre per a joves (de 
12 a 16 anys) al Nord; i dansa infan-
til a Can Bassa ( de 5 a 12 anys).  

Oberta la programació d'estiu 
a la xarxa de centres cívics

La cantata es va posposar per la pluja i es farà divendres a les 15.30 h

Arrossada popular 
al barri de Lledoner
L'AV Lledoner celebra dissabte 
(11 h) la setena edició de l'arros-
sada popular, al centre cívic Nord. 
A més, la jornada comptarà també 
amb una exposició canina i de-
mostració.
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Taller de joguines de fusta
Divendres (17.30 h), a L'Aplegador de la Troca de Roca 
Umbert acollirà un taller de joguines de fusta per  
commemorar el Dia Internacional del Joc. Es tracta d'una 
activitat gratuïta adreçada a infants de 3 a 12 anys, que 
sortiran amb una joguina que hauran muntat i decorat.

Dissabte (21 h) el Cor Mixt Amics de la Unió estrenarà un nou muntatge al Teatre 
Auditori Can Palots de Canovelles. Es tracta d’un concert que gira a l’entorn de 
temes molt coneguts extrets de diverses obres de teatre musical, com cançons 
d'El mag d'Oz, West Side Story, Mamma Mia i Mar i cel, entre d'altres.

Per a l’ocasió el cor ha comptat com sempre amb la direcció musical de David 
Gómez Comino, però també ha estat treballant la posada en escena amb el  
dramaturg Galdric Plana, des de fa ja uns mesos. L’acompanyament instrumental 
correrà a càrrec de Martí Ventura, al piano; Ferran Casanova, al clarinet; Iu  
Boixader, al contrabaix, i Julián Velázquez, a la bateria.

El Cor Mixt Amics de la Unió va néixer com a cor de pares i mares de l’escola 
de música i actualment acull persones de diverses procedències i que tenen en 
comú la voluntat de gaudir plegats del cant en grup.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 23
17.30 h Espai familiar (c. Cardedeu, 4)
Xerrada. El plor dels nadons
17.30 h Parc del Falgar i la Verneda
Sortida al parc del Falgar
DIVENDRES, 24
18 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
DISSABTE, 25
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
12è Torneig d'handbol Joan Bufí
9 .30h Centre cultural de Bellavista
Taller de percussió corporal 
11 h Plaça Major de Bellavista
Festival	solidari	Viure-ho	tot
18 h Teatre Auditori de Bellavista
7a trobada de cors a les Franqueses
DIUMENGE, 26
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DIMARTS, 28
15.15 h Teatre Auditori de Bellavista 
Teatre El follet valent, amb  
l'escola Bellavista - Joan Camps
15.15 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Teatre El rei que no reia,  
amb l'escola Guerau de Liost
DIMECRES, 29
15.15 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Teatre El rei que no reia,  
amb l'escola Guerau de Liost

jordi ribó

DIJOUS, 23
17.30 h Punt comarcal de l'AECC
Música i benestar: Què ens aporta la 
música? a càrrec de Montserrat Morral
18 h Cinema Edison
Operació Globus. Docs Barcelona
19 h Museu de Ciències Naturals
Conferència Les zigenes de la  
península ibèrica, amb Esteve Bassa 
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència: Les claus de  
l'autoconeixement, amb Xavier Guix
DIVENDRES, 24
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans. Tot el dia
17 h Plaça de les Olles
Juguem una estona
17.30 h Centre cívic Palou
Passa'm la recepta. Fastgood: cuina 
tradicional i ràpida. Cuina amb 
deshidratats
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a 
les vostres mans!
18 h Espai Tranquil de Barbany
Xerrada. Alimentació conscient, pes 
natural i hipnosi. Amb Sònia Gutiérrez
19 h Cinema Edison
Dobles vidas
19 h Centre cívic Can Gili
Festes	de	final	de	curs	i	mostra	
de treballs artesanals
19.30 h Sala Francesc Tarafa
Concert amb les orquestres de corda  
i de vent de l'EMM Josep M. Ruera
DISSABTE, 25
9 h Plaça Lluís Perpinyà 
Fira del disc. Tot el dia
9 h Plaça Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters)
9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters. Tot el dia

AGENDA

El Cor Mixt d'Amics de la Unió 
estrena concert a Can Palots

Ajuntament de Granollers 
La carretera. 25a exposició de l'Arxiu 
Municipal de Gr. Fins al 4 de juny
Museu de Granollers 
Agustí Centelles. Una crònica 
fotogràfica. Anys 30. Inauguració 
avui, dijous (20 h). 
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
Afinitats. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Espai d'Arts de Roca Umbert
Mnemòsyne 2.0, de l'artista resident 
Pilar Rosado. Fins al 9 de juny.
Biblioteca Can Pedrals

9.30 h Club Natació Granollers
Campionat de natació escolar  
La Mútua Kids
10 h Plaça Lluís Perpinyà
Encants	solidaris.	Protectora	Vilanimal
10 h Plaça de la Porxada
Segon Mercat Menut d'Intercanvi
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
BiblioLab. De la llavor al plat. 
Experimenta amb la ciència i la cuina
11 h Centre cívic Nord
Setena arrossada popular i exposició 
canina i demostració
12 h Plaça de la Porxada
Feria de Abril. Botifarrada i ball
16.30 h Escola Ferrer i Guàrdia
Festival de Cinema a l'Escola
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. Històries d'Ósses
18 h Plaça de l'Església
Urban Arts Market
19 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. La volta al món en 40 minuts
21.30 h Nau B1. Roca Umbert
Concert The Finikitos
22.30 h Casino de Granollers
Festa de bachata i salsa
DIUMENGE, 26
10 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
11 h Museu de Granollers
Itinerari Granollers, ciutat bombardejada
11 h Espai d'Arts
Taller familiar de collage Mirada profunda
12 h Cinema Edison
Petit Edison. La rata pirata
17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. Bruixes i princeses 
en la menor
18 h Casino 
Ball social
18 h Cinema Edison
Gracias a Dios
19 h Teatre Auditori de Granollers
Música clàssica. El viatge del destí, 
amb l'Orquestra i Cor de Cambra 
de Granollers

Sardines molt il·lustrades, obres 
d'infants del Talleret d'Elena 
Frauca. Fins al 26 de maig
Espai La Gralla
Exposició BCN, de Beatriz 
Sánchez Ledo. Fins al 21 de juny
Espai Tranquil Barbany
Exposició Aquarel·les d'aquí i 
d'allà, de Felipe Garcia 
Gutiérrez. Fins al 30 de maig 
Escola Municipal del Treball
I tu balles amb violència?  
Fins al 23 de maig 
Centre de Normalització 
Lingüística
Exposició El malbaratament 
alimentari. Fins al 30 de maig

DIMARTS, 28
18 h Cinema Edison
Amb un somriure, la revolta! Docs 
Barcelona
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. La sarsuela: un 
gènere molt maltractat i no tant chico, 
amb Lluís Cabal
19h Biblioteca Roca Umbert
Taller	de	pràctica	filosòfica.	La 
tolerància. Perspectiva històrica: Locke, 
Voltaire… Amb Mariano Fernández i 
Fèlix Rabal
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