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L'HERMANDAD ROCIERA DE BELLAVISTA
CELEBRARÀ EL CAP DE SETMANA
LA 12a EDICIÓ DE LA ROMERÍA DEL ROCÍO 38
EQUIPAMENTS SERÀ DIUMENGE A PARTIR DE LES 12 H

El Casal
de Llerona
estrena
la reforma

Toc Toc Teatre Laurona interpretarà un
espectacle històric que recrea la inauguració
de l'espai parroquial ara fa 60 anys 6
URBANISME

Enllestits els treballs
de nou paviment, arbrat
i mobiliari en tres espais
públics de Corró d'Avall 6
ESPECIAL
FESTIVAL
DEL MOTOR
24 a 25

INFRAESTRUCTURES

Adif licita la redacció
del projecte de cobriment
d'un tram de la via
del tren a Granollers 8
COMUNICACIÓ

El Mercat de l'Audiovisual
de Catalunya celebra
dimecres el 20è aniversari
a Roca Umbert 3 i Editorial

I GRANOLLERS

ESPORTS

EL TORNEIG INTERNACIONAL DE TENNIS
DELS GORCHS ES REPENSARÀ PER CAPTAR
JUGADORES INTERNACIONALS DE MÉS NIVELL 30
club esportiu llerona

A QUARTS DE COPA CATALUNYA
És el primer cop que el sènior femení del CE Llerona es classifica 32
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EN PORTADA

El MAC convida 70 ponents a
reflexionar sobre l'audiovisual
La 20a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya programa una trentena de sessions per al dimecres
12 de juny al recinte de Roca Umbert, amb una especial atenció als nous formats i als mitjans de proximitat
m.e.

PRESENTACIÓ AL PLATÓ Amb Josep M. Martí, Miquel Herrada, Josep Mayoral, Ignasi Genovès i Josep M. Codina
GRANOLLERS. Més de 70 ponents repartits en 31
sessions, activitats i tallers, i prop d'una quarantena d'empreses, d'entre les quals 15 expositores
–dues estrangeres–, en 2.200 metres quadrats dedicats a l'audiovisual, que s'afegeixen als 3.000 del
mateix centre audiovisual de Roca Umbert. Aquestes són les xifres de la 20a edició del Mercat de
l'Audiovisual de Catalunya (MAC), que dilluns desgranava el seu director, Josep Maria Codina, en el
marc de la presentació d'aquest esdeveniment que
tindrà lloc dimecres 12 de juny al recinte fabril de
Roca Umbert. De fet, enguany, el MAC es redueix
un dia "per prudència i més eficiència" –apunta
Codina–, tot i que manté el volum d'activitats.
Entre els canvis d'aquesta 20a edició també hi
ha la transformació de l'speech corner habitual en
El Cercle, un espai dins la Fira MAC –a la nau Dents
de Serra– que continuarà servint per fer-hi presentacions curtes de productes i serveis, i que inclourà també la presentació de la segona edició del
Premi MAC-Fantàstik Granollers amb la projecció
del curtmetratge guanyador de la primera edició.

Pel que fa a les xifres de participació, l'organització espera, com l'any passat, uns 800 inscrits i
uns 700 participants, i preveu superar les visualitzacions digitals.
Pel que fa a les sessions, Josep Maria Martí, director de l'Observatori de la Ràdio a Catalunya
–una institució única a l'Estat–, explicava que en
l'edició d'enguany s'hi han programat xerrades
sobre "temes d'actualitat, sobretot per als mitjans locals", com el mesurament d'audiències, els
drets d'autoria i la revolució de l'àudio.
Més centrat en el llenguatge audiovisual, el cap
d'operacions de la Xarxa de Comunicació Local,
Miquel Herrada, indicava que l'entitat vol contribuir a la millora de la difusió dels continguts, per
"adaptar-nos als nous canals de distribució i
posar-nos al dia".
Tots els ponents, així com el director general de
Mitjans de la Generalitat, Ignasi Genovès, lloaven
la iniciativa de l'Ajuntament de Granollers com "un
model d'èxit de col·laboració público-privada
que és referència a tot Catalunya". i montse eras

Noms propis

El jove periodista Ricard
Ustrell, juntament amb
el veterà Josep Cuní,
representaran dues
generacions que
conversaran amb
Gemma Nierga sobre
com la feina quotidiana
es veu afectada per
l'escenari digital i com
encaren la comunicació
en el futur. La sessió,
organitzada per
l'Observatori de la Ràdio
a Catalunya, es farà
a les 16 h a la Nau B1.

Perspectiva de gènere

Si l'any passat la Generalitat contribuïa al MAC
amb una taula rodona protagonitzada íntegrament
per dones, enguany hi ha preparat una nova trobada sobre comunicació amb perspectiva de gènere, que comptarà amb les periodistes Elvira Altés,
professora de la UAB i presidenta de l'Associació de
dones periodistes; Arantza Diez, autora del manual
Gènere i Mitjans de Comunicació i consultora del
Consell Català de Mitjans Audiovisuals (CCMA),
i Gemma Ruiz Palà, redactora en cap dels Serveis
Informatius de TV3 i coordinadora de formació en
perspectiva de gènere. La taula rodona serà moderada per la presidenta de l'Institut Català de les
Dones, Núria Balada.
El director general de Mitjans de Comunicació
recordava que només el 22% de les direccions de
mitjans estan ocupades per dones. A més, apuntava que el 1992 les redaccions tenien un 22% de
dones i que, "tot i que ara s'ha duplicat, no és
suficient", deia Genovès. A més, apuntava que la
presència femenina en debats polítics és del 40%;
del 48% en temes d'educació, i de menys del 18%
en l'àmbit de la tecnologia. i m.e.

124.000

El 2020, salt endavant

Aquests són els euros
de pressupost amb què
enguany ha comptat el
MAC, uns 10.000 més
que l'any passat. Codina
recordava que es tracta
d'una xifra ajustada tenint
en compte que "no és
feina d'un dia, sinó que s'hi
treballa durant mesos".

L'alcalde de Granollers en funcions, Josep Mayoral,
explicava que enguany el MAC tancarà una etapa
d'estabilització que s'ha allargat uns quatre anys,
després dels anys més durs de la crisi, entre 2011
i 2015, quan "el MAC va passar una etapa de
supervivència". En aquest sentit, assegurava que
en la propera edició el MAC ha de fer "un salt endavant, paral·lel a Roca Umbert, que també ha
passat aquest procés i que també els propers
quatre anys ha de ser el pal de paller de l'oferta
creativa, no només de Granollers", apuntava. i
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SOCIETAT

Descobrir les papallones del parc del Falgar

Combatre l'insomni

Dissabte, a partir de les 11 h, un especialista de la Fundació World
Nature farà un itinerari guiat pel parc del Falgar i la Verneda
per detectar-hi i descobrir-hi les diferents espècies de papallones
existents a l'espai. Per participar-hi cal inscriure's al telèfon
93 861 63 60 o bé al correu agricultura.territori@lesfranqueses.cat.

El centre cívic Nord de Granollers acollirà
dimarts (19 h) una conferència de les
doctores Ana Calone i Eugènia Martínez sobre
com combatre l'insomni. L'acte està organitzat
per l'associació de veïns del Lledoner.

OBRES S'HAN EMPRÈS ELS TREBALLS DEL TERCER TRAM, DESPRÉS D'INSTAL·LAR ELS PRIMERS
XAVIER SOLANAS

EQUIPAMENTS ESTESOS ELS TENDALS A LES PLACES

Roca Umbert inicia
l'enjardinament d'un
dels carrers interiors

m.e.

ESTRUCTURES Els dos primers trams de rampa estan instal·lats i l'incident va ser en una canonada del tercer tram

Incident amb una canonada a
l'obra de les rampes mecàniques
Una màquina que treballava al carrer Carles Riba en la instal·lació de
les rampes mecàniques provocava dilluns al migdia el trencament
d'una canonada principal al barri
de la Font Verda, on hi ha el dipòsit
del Puig de les Forques. L'incident
es va produir poc després de les
13 h i va provocar el tall de subministrament d'aigua a una part de la
ciutat, des del carrer Ramon Llull
fins a Can Bassa, segons informava
l'Ajuntament. Fonts de Sorea van
confirmar després que els operaris
van treballar en la reparació de la
canonada per tal que el servei pogués restablir-se a partir de les 16

h. De fet, el consistori confirmava
que poc després de les 15.30 h el
subministrament s'havia restablert
al 99% de la ciutat.
La instal·lació de les rampes mecàniques al carrer Carles Riba és un
dels projectes més ambiciosos des
d'un punt de vista econòmic, amb
una inversió que supera els 2,3 milions d'euros.
Les obres començaven al març i
ja s'han situat dos trams de rampes.
L'incident de dilluns es va produir
en el tercer tram, les obres del qual
es van iniciar fa poc més d'una setmana. Es tracta de l'espai entre la
cruïlla dels carrers Olivar i Brasil

MIRAMECRES 2019

fins al carrer Veneçuela, que es dividirà en dos segments: el primer,
des del carrer de l’Olivar i Brasil a
l’accés al parc de Puig de les Forques (rampa de 25,62 m); i el segon,
des de l’accés al parc fins al carrer
Veneçuela (rampa de 61,96 m). La
rampa mecànica continuarà situant-se al costat nord del carrer, pujant a mà esquerra. La instal·lació
de la rampa, a tocar del muret que
suporta el talús del parc del Puig de
les Forques i del Centre Vallès, comportarà el desplaçament d’aquest
mur dos metres cap endins del talús, de manera que no es reduirà
l’amplada actual de la vorera. i

JARDINS VERTICALS S'han plantat arbustos i arbres al carrer dels bucs
Les obres de reurbanització de dos
dels carrers centrals de Roca Umbert –el del Centre Audiovisual i el
dels locals de Blancs i Blaus– han
entrat en la recta final. Durant les
darreres setmana s'hi han començat a plantar espècies enfiladisses
que han de permetre la creació de
murs verds verticals. A més, s'ha
plantat arbrat al carrer.
L'actuació ha suposat també la
millora del paviment, l'accessibilitat i la renovació de serveis. A
més, s'han col·locat tendals per
protegir del sol a la plaça que es
forma entre Arsènic i el CAM –que
també ha reformat el paviment
per permetre-hi l'activitat d'arts
escèniques al carrer–, i davant del
Centre Audiovisual.
Les obres, iniciades el novembre

JUNY

EL PROJECTE DE REFORMA
D'UN LOCAL DE LA NAU C3

–coneguda com a CTUG– s'ha
aprovat inicialment. El govern
local hi vol emplaçar el laboratori
d'innovació Roca Umbert Lab,
un espai d'experimentació i debat
sobre l'aplicació de la tecnologia
en el dia a dia de la ciutat.

de l'any passat, tenen un cost d'uns
685.000 euros, i inclouen també
la reurbanització del carrer de la
biblioteca, així com la construcció
d'un punt d'informació –l'estructura ja està feta– a la cantonada de la
nau Dents de Serra.

5 · ROCK F.M.M

JULIOL
3 · NOREVERBDUB

12 · EL SOBRINO DEL DIABLO POWER

10 · DUET ACÚSTIC

TRIO

17 · THE JARTBREIKERS

19 · JUAN MANUEL GALEAS

Sopars musicals, a partir de les 21 h

Lab

(flamenc d’autor)

24 · DOMINIQUE GAGNE QUARTET

26 · ALFONS BERTRAN - ANDREU VILAR

31 · LAURA GOURIA & the rising BAND

(Drum Vibes Project)

SETEMBRE
4 · JESSE

BAR · RESTAURANT · EXPOSICIONS · MÚSICA EN VIU. Pl. Porxada, 39 (al costat de l’església). 08401 Granollers · Tel. 93 870 05 47 · www.elmirallet.cat
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EQUIPAMENTS TOC TOC TEATRE LAURONA REPRESENTARÀ L’OBRA 'SI LES PARETS PARLESSIN...'

VIA PÚBLICA RENOVACIÓ DE PAVIMENT, MOBILIARI I ARBRAT

Un viatge al passat per estrenar
la reforma del Casal de Llerona
parròquia santa maria de llerona

LES FRANQUESES. Diumenge s'in-

augurarà la remodelació del Casal
Cultural de Llerona, una actuació inclosa en la segona fase de
renovació i ampliació de la zona
esportiva i d’equipaments de Llerona. La remodelació del Casal ha
consistit en el condicionament i
l’ampliació de la sala del teatre
com a sala d’usos múltiples, amb
capacitat per a 137 persones, i en
la millora de les prestacions tèrmiques i acústiques. També s'han
substituït les antigues instal·lacions d’electricitat i d’enllumenat, i
s'han incorporat nous sistemes de
climatització, aigua, veu, dades, antena de televisió i seguretat. A més,
s’han enderrocat els revestiments
i el fals sostre de la sala, s'han
deixat al descobert els elements
estructurals originals i s’ha substituït la coberta, que tenia problemes d’estanquitat. Finalment, la
construcció d’un annex destinat a
lavabos i l’adaptació de l’accés a
l’equipament per a persones amb
mobilitat reduïda han completat
les obres del nou Casal Cultural,
que han tingut un pressupost de
357.951 euros (IVA inclòs).

Un viatge al passat

L'acte d'inauguració començarà a
diumenge (12 h) amb l'animació
de Gumbo Jass Band i continuarà

ajuntament

Places amb cara nova a Corró d'Avall

REMODELADA La sala del teatre serà ara una sala polivalent renovada
a les 12.15 h amb la representació a la mateixa sala de l’obra Si
les parets parlessin..., de Toc Toc
Teatre Laurona. L’obra, dirigida
per Mar Garriga i amb més d'una
vintena d'actors, està creada per
a l’ocasió i trasllada l’acció a la
inauguració oficial del Casal ara fa
60 anys, així com a la societat de
Llerona d’aquell temps.
Les entrades per veure la representació es repartiran el mateix dia de la inauguració al Casal
i l'aforament de la sala és limitat.
Després de la representació, a les
12.45 h, hi haurà un concert de
jazz amb la Gumbo Jass Band i un
aperitiu per als assistents.

Gent gran

HOMENATGE A LA
VELLESA A LLERONA
Les persones grans de Llerona ja van
poder estrenar diumenge les noves
instal·lacions del Casal amb la festa
anual de l’Homenatge a la Vellesa, una
celebració a la qual van assistir desenes de veïns i que va incloure una missa, un concert de l’Escolania de Sant
Esteve de la Garriga, un dinar amb lliurament de plaques a les persones homenatjades de més edat i una cantada
d’havaneres amb el grup Nus Mariner.

Les cruïlles del carrer Sant Ponç amb el carrer de la Serra, del passatge de
la Rectoria amb el carrer de la Serra, i del carrer Llevant amb el passatge
de Can Gallina han renovat la fesomia les últimes setmanes. En aquest
últim punt s’ha arranjat la vorera, i a tots tres s’ha renovat el mobiliari i
l’arbrat. També s’han asfaltat les places i s’han pintat jocs infantils a terra.
Actualment es continua treballant en el nou pas de vianants del Camí Antic
de Vic, a la cruïlla amb el carrer del Molí, on s'està construint un pany de
vorera a la banda est, en sentit la Garriga.

Millores a les Antigues
Escoles de Corró d'Amunt
L’Ajuntament de les Franqueses ha
enllestit aquest maig els treballs de
millora i ampliació de les Antigues
Escoles de Corró d'Amunt, una intervenció que ha permès optimitzar espais i millorar zones com,
per exemple, l'escenari. Entre d'altres, s'han reparat les filtracions
d'aigua que s'havien detectat i s'ha
creat una zona de magatzem grà-

cies a l'enderroc de la xemeneia
de la casa de la mestra. En aquest
espai i al vestíbul també s'han arranjat les instal·lacions, els revestiments i la pintura. Pel que fa a la
sala de l'escenari, s'ha substituït el
teló, s'ha instal·lat una nova taula
de so, un micròfon i s'ha renovat
la il·luminació. També s'ha fet un
repàs a la pintura.
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CONSULTORI MÈDIC

P.-Dr És cert que els antihipertensius poden provocar tos?
R.-Els antihipertensius com a
grup terapèutic no provoquen
tos. Ara bé, com qualsevol medicament poden tenir efectes
secundaris. En el cas de la hipertensió, una de les famílies terapèutiques més utilitzades tant
per la seva vàlua per reduir les
xifres tensionals com per prevenir el risc cardiovascular, alguna
vegada pot produir tos. Aquesta
circumstància que es pot resoldre sense problema canviant el
tractament.
P.-N’hi ha prou amb dormir 5-6
hores si es descansa bé?
R. Aquest és un tema complex.
Sense ser un expert en patologia
de la son, la meva opinió particular és que el més adequat és
dormir al voltant de 8 hores. Hi
ha estudis que apunten que per
aconseguir un somni plenament
reparador, perquè els reguladors
fisiològics puguin actuar convenientment, són necessàries almenys 7 hores.

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

ACTIVITA.
C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

INFRAESTRUCTURES ADIF HA LICITAT LA REDACCIÓ DEL PROJECTE AMB UN PRESSUPOST D'1,3 MILIONS D'EUROS

Pas per desencallar la proposta
del cobriment de la via del tren
Tal com avançava SomGranollers
fa unes setmanes, l'Administrador
d'Infraestructures Ferroviàries
(Adif) de l'Estat ha licitat la redacció del projecte de cobriment de la
via del tren al seu pas per Granollers, en el tram entre els carrers
Josep Umbert i Agustí Vinyamata
–d'uns 960 metres–. El pressupost del contracte és d'1.324.983
euros (IVA inclòs) i el termini
d'execució és de 14 mesos.
Adif va arribar a finals de l'any
passat a aquest compromís amb
l'Ajuntament de Granollers per tal
de cercar una solució constructiva més idònia per al cobriment
de les vies en aquest tram. De fet,
el projecte entre Josep Umbert i
Agustí Vinyamata es va redactar
fa gairebé una dècada, però després d'oblidar-se en un calaix ha
quedat obsolet. Llavors les obres
es pressupostaven en 18,8 milions d'euros, bona part dels quals
es preveien pagar amb els terrenys urbanitzables de l'entorn

ARXIU / XAVIER SOLANAS

vat de l'explotació ferroviària".
La redacció dels projectes licitats ha de determinar una alternativa "viable", apunta Adif, per a la
construcció d'un fals túnel diàfan
amb una única llum capaç d'albergar quatre vies i amb una coberta
transitable tant per a vehicles com
per a vianants.

Reordenació de l'estació

EL TRAM El projecte correspon al cobriment entre Josep Umbert i Vinyamata
ferroviari. Es tracta de cobrir la
línia d'ample convencional Barcelona-Portbou sense modificar
l'actual rasant de les vies.
Segons Adif, es pretén aconseguir una plena integració de la
infraestructura a la trama urbana,

de manera que augmentin "els nivells de seguretat tant per a la
circulació de trens com per als
ciutadans, que a més milloraran la seva qualitat de vida en
reduir-se de forma substancial
l'impacte visual i acústic deri-

A més, el projecte també ha de
reordenar l'estació de Granollers
Centre i completar el trasllat de
les actuals instal·lacions de manteniment a una nova campa lateral, on es construiran nous edificis destinats als equipaments de
manteniment de la via, electrificació, instal·lacions de seguretat
i comunicacions. Entre altres aspectes, el projecte ha d'estudiar si
els terrenys que quedaran buits,
al costat de l'estació, al carrer Esteve Terrades, permetran la construcció d'habitatges, per tal d'obtenir recursos per finançar part
de l'obra.
També es dissenyarà un nou accés viari a aquestes instal·lacions,
l'ampliació d'una carretera d'accés, un pas de servei sobre les vies
i la minimització de les afectacions a serveis urbans. M.E.
jordi ganduxé

OBRES EL NOU ELEMENT ES VA OBRIR EL MAIG PASSAT

Una passera permet el pas
sobre el llac de Ponent
Aquest maig es va obrir la nova
passera per a vianants que transcorre sobre el llac del parc de Ponent, entre la plaça de la Constitució –per on s'hi accedeix a través
d'unes escales– i fins a la banda
del parc més propera a la llera del
Congost. El camí discorre per dos
ponts i un espai enjardinat que

també s'ha condicionat durant el
passat maig.
Fins ara les escales que baixaven al parc des de la plaça de la
rotonda només permetien arribar
fins a la llera del llac, on fa prop
d'un any es va instal·lar una obra
que Jordi Benito hi havia projectat fa dècades.

PASSERA La instal·lació consta de dos ponts units per un espai enjardinat
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SEGURETAT A LA SALA D'ACTES DE LA POLICIA LOCAL
interdocpol

Curs per detectar fraus en matrícules
La sala d'actes de la Policia Local de Granollers va acollir dilluns i dimarts
un curs d'especialització en la identificació de matrícules europees i la
detecció de falsificacions i fraus, impartit per Interdocpol i adreçat a
agents de tot l'Estat. Van assistir-hi una trentena de policies, que van rebre
formació d'un policia federal belga, expert internacional, i col·laborador i
formador de l'Interpol.

Xerrada del Grup de Rescat Caní sobre
com actuar amb el gos davant els petards
El Grup de Recerca i Rescat Caní de Granollers oferirà dissabte (16 h),
al centre cívic de Palou, una xerrada per als propietaris de gossos sobre
com actuar davant els petards ara que s'apropa Sant Joan. S'hi donaran
consells de prevenció i preparatius per minimitzar els nervis del gos.

ENTITATS ACTE D'IMPOSICIÓ DE TOGUES ALS NOUS COL·LEGIATS

POLÍTICA

El Col·legi d'Advocats
celebra la festa patronal

Òmnium convoca
una botifarrada i un
debat en defensa
dels drets i llibertats

Com cada any i coincidint amb el
patró Sant Raimon de Penyafort,
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats del
Vallès Oriental (Icavor) celebra la
festa dels col·legiats i col·legiades.
Els actes de la commemoració
es van iniciar dimarts amb una
conferència sobre la normativa
de protecció de dades en l'àmbit
del torn d'ofici a càrrec de l'advocada Cristina Ribas, especialitzada en tecnologia i protecció
de dades. Després d'aquest acte
formatiu també hi haurà activitats
socials, com el campionat de pàdel
d'aquest dijous al vespre a l'Espai
Wellness en memòria de Maurici
Masjuan.

Acte institucional i sopar

L'acte central de Sant Raimon de
Penyafort, però, serà el lliurament
de togues i el sopar de gala de
divendres. Prèviament, la jornada s'obrirà amb un esmorzar de
forquilla a la Fonda Europa (9 h),
abans de la missa en record dels
companys i companyes i dels familiars difunts, a les 11 h a l'esglé-

Microrelats
DINS ELS ACTES DE SANT RAIMON
l'Icavor va convocar un concurs
de microrelats –construïts amb
les paraules revolució, presidenta,
defensa, toga i regnat–. Aquest
dimecres es lliuraven els premis.
Com altres anys, els col·legiats
també han pogut participar
en un concurs de fotografia.

sia de Sant Esteve.
A les 18 h començarà, al Teatre
Auditori de Granollers, l'acte institucional en què l'Icavor imposarà les togues als nous col·legiats i
col·legiades del darrer any. A més,
també es lliuraran els diplomes
commemoratius als col·legiats
i col·legiades que fa 25 anys que
exerceixen professionalment.
La festa anual de l'Icavor es
clourà divendres amb el sopar de
gala i ball, que se celebrarà a l'Hotel Ciutat de Granollers.

Òmnium Vallès Oriental ha organitzat per al 14 de juny una Botifarrada Suprema en defensa dels drets i
les llibertats a la plaça Maluquer i
Salvador (19.30 h). Els tiquets, que
valen 6 euros i inclouen mongetes,
botifarra, postres i beguda, es poden comprar a La Gralla. Previ al
sopar, hi haurà una taula rodona
amb Joan Queralt, Isabel Turull i
Agustí Alcoberro, presentat pel periodista Vicenç Relats.

Assemblea i àpat del
CDR les Franqueses
El CDR de les Franqueses farà diumenge, a l’envelat de les Antigues
Escoles de Llerona, una botifarrada i una assemblea prèvia, que començarà a les 12.30 h. Seguirà a les
14 h el dinar popular per “fer botifarra al règim del 78 i al 155;
al judici farsa; a l’autonomisme
sobrevingut i al desànim”.

ACTIVITATS DESTACADES
JORNADA EMPRESARIAL: 19 DE JUNY
LES POSSIBILITATS DE NEGOCI DESPRÈS DE
LA INCREÏBLE RECUPERACIÓ
Horari: 9.30 a 12.30 h. Durada: 3 h. Empresa.
Granollers Mercat & Boíl BCN Internacional s.l.

AGUSTÍ LÓPEZ
Promotor del TEDxTarragona

En aquesta jornada es donarà una visió eminentment pràctica de les característiques d’aquests mercats i estratègies per poder accedir-hi.
Introducció al mercat portuguès a càrrec de Daniel Boil, soci de Boil Fernandez
Geli Advocats i cofundador de Boil BCN International.
Característiques del mercat portuguès i estratègies per accedir-hi.

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
www.canmuntanyola.cat

PROGRAMA:
9.30 h Benvinguda a la jornada.
9.40 h Introducció al mercat portuguès en la situació econòmica i
política actual. A càrrec de Daniel Boil, soci de Boil Fernandez Geli
Advocats i cofundador de Boil BCN International.
10.00 h Taula rodona amb tres empreses amb èxit empresarial al
país lusità. Ponents: Pedro Jiménez (CEO Aluminera)
11:00 h Tancament de la jornada i cafè relacional.
11.30 h Començament de B2B.

FERRAN PUNTÍ
Creador i CEO de
Thebreachstudios.com

JOSEP LLUÍS SIMARRO
Assessorament a projectes emprenedors i startups a JDA.es

12 DE JUNY

FACTORS D’ÈXIT EN PROJECTES DIGITALS I TECNOLÒGICS
LOCALS
A les 18.30 h a Roca Umbert al plató audiovisual
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

PROGRAMA:
18.15 h - BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL DIRECTORI DE #PROFESSIONALSTIC V1
18.30 h - TAULA RODONA D’EXPERIÈNCIES D’INNOVACIÓ LOCAL.
19.15 h - COM IMPULSAR PROJECTES D’INNOVACIÓ DIGITAL A LA NOSTRA COMARCA
20.30 h - PRESENTACIÓ DE MAPES I TANCAMENT

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

Subvencions a l’Empresa i l’Emprenedoria 2019
Oberta la convocatòria
Amb el suport de

Termini per presentar les sol·licituds 30 de setembre de 2019
Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat
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CUIDADORS A DOMICILI
I A CENTRES SANITARIS PER A INFANTS, ADULTS,
GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA
Som una empresa de serveis d’ajuda a domicili adreçada a persones en situació de dependència que,
per motius físics, psíquics o socials es troben amb diﬁcultats per a realitzar les tasques habituals de
la vida diària i així garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar.

Des de

8,53€
/hora

24h

SERVEIS: AUXILIAR DE GERIATRIA · AUXILIAR D’INFERMERIA · TERÀPIA OCUPACIONAL
· NEUROPSICOLOGIA · FISIOTERÀPIA · FORMACIÓ · TREBALLADORS SOCIALS

EMPRESA
ACREDITADA
Per vincular els serveis a la
prestació econòmica dins del
Programa Individual de les
persones amb el grau de dependència. (Llei 39/2006, de
14 de desembre. Promoció de
l’Autonomia Personal i Atenció
a les Persones en situació de
Dependència. Segons consta
en el Registre d’Entitats del
Departament de Benestar Social de la Generalitat

AJUDA A LA
DEPENDÈNCIA

FINS A 578€ (Grau3)

SACOM SERVEIS GERIÀTRICS
SACOM LES FRANQUESES

Camí Antic de Vic, 29
Tel. 93 181 82 23 - 608 79 90 14

SACOM BARCELONA

C. Sant Antoni Maria Claret, 16-18
Tel. 93 289 21 19 - 608 79 90 14

SACOM VIC

Ronda Francesc Camprodon, 15
Tel. 93 683 19 11 61 - 608 79 90 14

info@sacomsl.com
www.sacomsl.com
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EDUCACIÓ EL PROJECTE PREVEU LA INCORPORACIÓ DE MÉS OMBRES, PLANTES I ARBRAT

EL COL·LECTIU DÓNA CONTINUÏTAT AL CONSELL DELS INFANTS

El pati del Salvador Llobet
es convertirà en un parc-jardí

ajuntament

Es diferenciaran set espais en funció de l'ús i els seus elements
ajuntament

GRANOLLERS. La remodelació del

pati de l’Escola Salvador Llobet
començarà a ser una realitat a
partir d’aquest estiu, tot i que serà
durant el curs vinent, mirant de no
afectar l'activitat normal de l'escola, que s’anirà condicionant l’espai
tal com l’ha dissenyat el col·lectiu
d’arquitectes que s’ha encarregat
de desenvolupar el projecte. La
proposta de remodelació del pati
va sorgir ara fa dos anys de l'AMPA del centre amb l’objectiu que
l'alumnat pogués gaudir d'un pati
amb més plantes i arbrat –actualment hi ha poques ombres–, elements lúdics i espais diferenciats
de joc, tenint en compte també que
és un espai públic obert a l’ús de la
ciutadania en horari extraescolar.

La transformació

A grans trets, es transformarà la
gran superfície plana de sauló que
hi ha entre l’edifici de l’escola i la
pista poliesportiva i es modificarà
el relleu per introduir-hi vegetació. Es diferenciaran set espais en
funció de l’ús i dels elements que
els definiran, connectats per un
camí d’accés.
Així, hi haurà la zona de l’olivera
amb tarongers i dues estructures
de fusta; l'espai sorral-riu, amb llimoners i jocs al costat de la font;
l'àgora com a espai central i elevat, en forma d’amfiteatre; la plaça de sortida al pati des de l’edifici
principal com a lloc de trobada;
l'aula a l’aire lliure, amb la col·locació de cinc taules de fusta al costat de la font; la muntanyeta, on
s’incrementarà la presència d’arbres i arbustos del pati; i l'espai

JOVES Uns 40 joves representen 3.128 nois i noies d'entre 12 i 16 anys

PROJECTE El canvi s'anirà produint paulatinament els pròxims mesos
de lleure i jocs de pilota, a la zona
nord de paviment dur, on al voltant de la font anirà un joc d’aigua.
També s’hi instal·laran dues
cistelles de bàsquet per crear una
àrea d'esbarjo connectada a la pista, i es condicionarà la zona pavimentada d’accés principal al pati
des del carrer entre d’altres.
La proposta per reformar el pati
de l’escola va resultar ser un dels
nou projectes guanyadors del procés de pressupostos participatius
impulsat pel consistori, juntament
amb la reforma del pati de l’Escola Mestres Montaña, que també ha
iniciat el procés de transformació.

El pati, un espai educatiu

Dilluns, en la presentació del projecte a la comunitat educativa,
l’arquitecta M. Carmen Artero indicava que la transformació dels
patis “no és fruit d’una moda,
sinó que hi ha una raó pedagògica al darrere”, i apuntava que

després d’analitzar els espais físics i els usos que se’n fan s’ha vist
que “calen espais més vius i rics
en propostes educatives”.
Per això s’ha optat per naturalitzar el pati, delimitar els espais
de circulació i incrementar les
àrees de joc entre d’altres.
Xavi López, de la comissió del
pati de l’AMPA del Salvador Llobet, valorava que “més que un
pati serà un parc-jardí, amb
moltes possibilitats per la seva
extensió i que augmentarà les
opcions educatives dels nostres
fills i filles”. Finalment, l’alcalde
Josep Mayoral destacava que el
projecte és fruit d’un procés participatiu ja des del seu origen, i que
l’actuació, que suposa “un pas
més en la millora de la qualitat
urbana”, ha de servir per “reforçar els espais de civisme i convivència” i per “tenir un espai
més viu en educació, tant a l’escola com al barri”. x.l.

COMUNICACIÓ ELS GUARDONS ES LLIURAVEN DIMECRES A LA 12a NIT DEL GALERISME

'Territori Contemporani'
de VOTV rep un gremi GAC
El programa Territori Contempo·
rani, coproduït per Vallès Oriental Televisió (VOTV) i la Xarxa de
Televisions Locals, ha rebut el reconeixement adreçat als mitjans
de comunicació dels Premis GAC
2019, que el Gremi de Galeries
d'Art de Catalunya i l'Associació
Art Barcelona van lliurar dimecres al CCCB, en el marc de la 12a
Nit del Galerisme. Entre els guardonats d'aquesta edició hi ha tam-

bé la crítica d'art Victòria Combalia i la galeria ProjectesSD.
L'espai Territori Contemporani,
dirigit per Albert Jordana i amb
Frederic Montornès com a director de continguts, ha emès 39
programes des del març de 2018
i fins a l'abril passat. El programa
ha volgut apropar i difondre l'art
contemporani que té lloc a les
comarques del país amb entrevistes a artistes i visites a espais

(museus, centres, residències)
des d'on es difon l’art. Actualment
està en estudi la continuïtat de
producció de nous programes.
Els Premis GAC li reconeixen
com "ha donat veu, amb una visió transdisciplinària, a artistes i agents culturals d'arreu" i
"l'especial mèrit per la pràctica
inexistència de programes televisius sobre art contemporani al
nostre país", valoren els galeristes.
De fet, al març també va rebre el
Premi Carles Rahola al millor programa de televisió i recentment
Frederic Montornès ha rebut el premi crítica d’art dels Premis ACA.

El fòrum de joves l'Arrel
reclama més espais d'oci
i reduir el trànsit de cotxes
"Que hi hagi més espais d'oci,
com una discoteca per a joves
de 12 a 17 anys; més facilitats
i seguretat per accedir en bici i
bus a escoles i instituts; la creació d'una agenda jove; un espai per a l'intercanvi de llibres
i altres objectes; conscienciar
sobre la contaminació; combatre el bullying..." Aquestes són
algunes de les propostes que la
quarantena de nois i noies de 12
a 16 anys membres de l'Arrel han
traslladat a l'alcalde Josep Mayoral
en representació de 3.128 veïns de
la ciutat d'aquesta franja d'edat.
L'Arrel és un fòrum d'adolescències constituït a principis de curs
com a continuïtat del Consell dels
Infants format per alumnes de 12
centres educatius de la ciutat, entitats de lleure i centres oberts.
En la trobada amb l'alcalde, els
joves van exposar el treball desenvolupat durant mesos en comissions i van abordar les accions previstes per al curs vinent. "Els joves
volem ser escoltats i dir la nostra", deia una de les alumnes. "Volem opinar, participar, tenir els
nostres espais i més ajudes per
als joves amb necessitats", afegia. L'alcalde admetia que "un dels
problemes que té aquesta ciutat
és la desigualtat", i convidava els
joves a participar per anar revertint aquesta situació. "La ciutat
només es pot fer a través de la
mirada de tothom, i per tant els
joves també hi han de ser", deia.
Sobre les propostes dels joves,
Mayoral valorava especialment la
lluia per la igualtat, la creació d'una
agenda d'activitats gestionada pels
mateixos joves i les accions en mo-

bilitat i d'accés als centres educatius reduint l'ús del vehicle privat.
El grup de l'Arrel va constituir-se
la tardor passada i està dinamitzat
per Toni Cobos, responsable de
programes de Joventut; Francesc
Reverter, tècnic d'Educació i Infància, i Joan Camps i Núria Jubany, dinamitzadors del Gra. El fòrum s'organitza en tres comissions: igualtat
i salut; cultura i temps de lleure; i
mobilitat, barris i espai públic educatiu. En aquests àmbits els joves
han reflexionat al voltant de temes
que els preocupen, com l'assetjament escolar, les violències masclistes, l'atenció a la sexualitat des
d'una perspectiva LGTB, l'oci nocturn o la promoció de la bicicleta.
Els integrants del fòrum han estat designats lliurement per cada
centre i representen els 3.128
adolescents que estudien secundària a Granollers. Són joves dels
cinc instituts públics (EMT, Antoni Cumella, Carles Vallbona,
Celestí Bellera i Marta Estrada);
sis centres concertats (Escola Pia,
Jardí, Cervetó, Anna Mogas, Estel
i Educem); l'escola d’educació especial Montserrat Montero; centres oberts Ponent i Font Verda;
entitats de lleure Estel del Matí,
Esplai Guai de Palou, Agrupament
Escolta Sant Esteve i Colònies Sant
Esteve; i Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya.
El fòrum forma part del programa municipal d’educació a temps
complet Adolescències360, que
posa l'accent en la importància del
temps lliure com a temps educatiu
per millorar l’accés a noves oportunitats educatives amb equitat i
sense exclusions.
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SALUT LA SENYALITZACIÓ D'ENTORN SENSE FUM ARRIBAVA DIJOUS A L'ESCOLA LLEDONER

UNA JORNADA VA APLEGAR 35 PROFESSIONALS DEL SECTOR

El tabac, lluny de l'escola

"Cal deixar de menystenir
i infantilitzar les persones
amb diversitat intel·lectual"

Una quinzena de centres educatius s'adhereixen al programa
Entorn sense fum, que alerta dels riscos del tabac en la infància
ajuntament

MANIFEST La comunitat educativa aposta per una ciutat més saludable
GRANOLLERS. Amb l’objectiu de
sensibilitzar la comunitat educativa de la importància que té per a
la salut el fet de no iniciar-se en el
tabac, abandonar-ne el consum i
gaudir d’un ambient lliure de fum,
una quinzena de centres escolars
de primària i secundària de Granollers s’han adherit al programa
Entorn sense fum, una iniciativa
emmarcada enguany en la celebració de la 20a Setmana Sense
Fum impulsada per la Societat de
Medicina Familiar i Comunitària
en què participen hospitals, ambulatoris, universitats, col·legis
professionals i entitats contra el
càncer entre d’altres.
Granollers ha organitzat taules
informatives a l'Hospital, als CAP
i les farmàcies; una exposició, una
tertúlia a Ràdio Granollers i la
presentació del programa Entorn
sense fum dijous a l'Escola Lledoner, on representants municipals
i de la comunitat educativa van
signar el manifest Granollers Sen·

se Fum i van col·locar una placa
a la porta de l'escola amb la llegenda Per un espai saludable, aquí
no fumeu. El manifest recorda els
riscos de l'exposició al tabac sobretot per a la salut dels infants,
i insisteix que professorat i famílies són són el model a imitar pels
infants. Amb la col·locació de la
placa, el centre vetllarà perquè no
es fumi a l'escola i a promoure hàbits saludables entre la comunitat
educativa.
Maria Jornet, directora de l’Escola Lledoner, assumia durant la
firma del manifest el "repte educatiu de sensibilitzar alumnes,
famílies i mestres" pel que fa
als perjudicis del tabac, mentre
que Leila Salgado i Badia Seraiti, alumnes de 6è, explicaven a
partir dels casos de familiars els
beneficis de no fumar "per tenir
una bona salut". L'alcalde, Josep
Mayoral, assegurava que "l'educació és clau per fer una ciutat
més saludable". Els pròxims me-

sos es col·locaran les plaques a la
resta d’escoles de la ciutat i més
endavant es preveu instal·lar-ne
als centres esportius i parcs de la
ciutat.

El centre cívic Nord va acollir dissabte la jornada L’ètica en el treball
amb persones amb diversitat intel·
lectual, coorganitzada per l’Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental i les
cooperatives GrupDem i Apindep
Ronçana, en què es va destacar la
importància de deixar de “menystenir i infantilitzar” les persones
amb diversitat intel·lectual. Així
ho remarcava el doctor en Filosofia Joan Canimas, qui va criticar
molts professionals i familiars per
com se’ls tracta i pels permisos
que se’ls deneguen. El filòsof va
assegurar que “se’ls ha de tractar com a les persones adultes
que són; sovint se’ls tracta de
nois, fins i tot quan ja tenen 40
anys”, i, pel que fa als permisos,
va apuntar que “hi ha qui mai no
ha pogut escollir ni les postres,
i quan han d’escollir coses més
importants tenen més dificul-

tats per la falta d’hàbit”. Canimas
també va explicar que alguns errors que cometen els professionals
i familiars respecte a les persones
amb diversitat intel·lectual sobrepassen les lleis, com el fet de no
trucar a la porta abans d'entrar a
les seves habitacions, "tal com el
mateix Tribunal Constitucional
dictamina que s'ha de fer". Arnau Galí, tècnic de l’Ateneu, considerava que la posada en qüestió
de "la professionalitat i, fins i
tot, la constitucionalitat d’algunes accions i comportaments de
tècnics i familiars" demostra que
“tothom qui treballa en el sector
s’ha de renovar i posar al dia”.
La jornada va comptar amb la
participació d’uns 35 professionals de la cura de persones amb
diversitat intel·lectual, principalment de centres especials de treball i centres ocupacionals.

L'AMPA de l'Escola L'INS Bellera obre
Ponent recull firmes dissabte les portes
per ampliar espais de l'Erasmus +

Les cooperatives
escolars surten
a vendre al mercat

L’AMPA de l'Escola Ponent recull
firmes aquests dies entre els veïns,
el claustre i la comunitat educativa per reclamar a l'Ajuntament i
els Serveis Territorials d'Educació
que resolguin la manca d’espais al
centre, sobretot pel que fa al menjador, l'espai polivalent-gimnàs, la
biblioteca, el pati d'infantil i l'espai
d'hort. L'AMPA també reclama que
el manteniment de les instal·lacions
s'atengui en un termini raonable i
que la proposta del nou institut-escola es faci fora de l'edifici actual.

Coincidint amb el mercat setmanal
del dijous, les cooperatives escolars
creades aquest curs pels alumnes
de 5è i 6è instal·laran punts de venda avui i dijous vinent a les places de
la Porxada, Folch i Torres i les Olles
per vendre els productes dissenyats
i manufacturats a l’aula. Les 10 cooperatives –2 més que l’any passat– provenen de les escoles Joan
Solans, Salvador Llobet, Lledoner,
Granullarius i Mestres Montaña, i
l'acció forma part del projecte Cultura Emprenedora a l’Escola.

L'Institut Celestí Bellera celebrarà
dissabte, a partir de les 11 h, una
jornada de portes obertes dels
seus dos projectes Erasmus +, enguany centrats en l'alimentació
saludable (Brewise) i la literatura
(LIT2.0). Per això la jornada inclourà activitats literàries i gastronòmiques, com una xerrada de la
cuinera Ada Parellada, un tast de
cafès, un contacontes infantil, tallers d'alimentació saludable, l'actuació d'Ivette Nadal, una fideuada
popular i un vermut amb glosa.
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MEMÒRIA HISTÒRICA DIVENDRES GRANOLLERS VA RECORDAR EL BOMBARDEIG DE L'AVIACIÓ FEIXISTA SOBRE LA CIUTAT FA 81 ANYS

Homenatge a
les víctimes del
minut més tràgic
GRANOLLERS. Divendres, al cementiri de Granollers, a les 9.05 h
–just quan feia 81 anys que l'aviació feixista va bombardejar la ciutat amb un tràgic balanç d'un mínim de 224 persones mortes– es
va iniciar l'homenatge a les víctimes d'aquell atac. "Molta gent de
la ciutat té aquest minut gravat.
Durant el franquisme el van haver de recordar a casa, però ja
fa anys que ho volem fer de manera col·lectiva", deia l'alcalde,
Josep Mayoral, acompanyat dels

seus homòlegs de les Franqueses, Canovelles i la Roca. A l'acte
també va assistir-hi el director del
Memorial Democràtic de la Generalitat, Jordi Font, qui lloava l'acte
com una "ajuda a potenciar la
cultura de la pau, tant necessària". L'historiador Joan Garriga
insistia en la importància de la
memòria històrica i feia un clam
per combatre el feixisme amb el
lema Mai més.
L'acte institucional al cementiri va acabar amb l'ofrena floral

CONVOCATÒRIA
DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE MÚTUA DE GRANOLLERS, MPS
La Junta Directiva de la “Mútua de Granollers, Mutualitat de
Previsió Social”, convoca l’Assemblea General Ordinària
d’associats, que se celebrarà el proper 27 de juny de
2019, a les 18 hores en primera convocatòria i a les 19 h en
segona convocatòria, a la sala d’actes del Cemav, C/ Agustí
Vinyamata, núm. 7-11, de Granollers amb el següent ordre
del dia:
1. Presentació del Sr. President.
2. Informe del Director General de l’Entitat.
3. Examen i aprovació dels comptes anuals individuals i
consolidats de l’exercici 2018. Proposta de distribució
de resultats i aprovació de la gestió de la Junta Directiva.
4. Aprovació, si escau, del pressupost de l’any 2019.
5. Lectura dels Informes de la Comissió de Control.
6. Designació de tres socis per signar i aprovar l’Acta de
l’Assemblea.
7. Torn obert de paraules.
D’acord amb allò que preveuen els Estatuts de la Mutualitat,
s’informa als mutualistes del seu dret a examinar tota la
documentació relativa als assumptes a tractar a l’Assemblea
Ordinària i que des d’aquesta convocatòria tenen a la seva
disposició en el domicili social de l’Entitat ﬁns a la celebració
de l’Assemblea, així com a la pàgina web de La Mútua:
www.mutua.org.
Granollers, 27 de maig de 2019
LA JUNTA DIRECTIVA

ajuntament

RECORD L'ofrena floral al monument a les víctimes es va acompanyar de la música de flauta travessera
la malgirbada

al monument a les víctimes i amb
l'acompanyament musical d'una
flauta travessera.

Antifeixisme

A la tarda col·lectius d'esquerres i
antifeixistes van convocar un altre
record a les víctimes a la Porxada,
on van deixar clavells vermells a
una de les seves columnes, en un
dels punts on van caure els projectils ara fa 81 anys. Granollers
Antifeixista i l'ateneu popular La
Malgirbada recordaven que "l'antifeixisme ara es torna més necessari que mai. El feixisme torna a prendre les institucions.
L'extrema dreta avança amb
impunitat", alerten.
La Malgirbada també va commemorar el 81è aniversari del
bombardeig amb un mural al
carrer Museu amb fotografies de
la Porxada destruïda i el lema No
passaran.

ACCIÓ La Malgirbada va fer un mural amb fotografies de la Porxada destruïda
vibranding

Cartells de disseny
L'estudi de disseny gràfic Vibranding s'ha afegit enguany a la commemoració amb el disseny d'un
cartell que va encartellar la nit de
dijous diversos espais de la ciutat. i

CARTELL L'estudi de disseny Vibranding va crear-lo per commemorar l'efemèride
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Santa Esperança, 14, 1r.

Tel. 93 870 36 66

www.eminad.com
eminad@eminad.com
GRANOLLERS

PIS EN LLOGUER
GRANOLLERS. Centre. C. Sant Jaume.
Zona Mercat Sant Carles. Apartament
loft. Rebedor. Menjador, saló, cuina.
Habitació. Bany. A.A. Moblat. Preu:
600€ /mes. Ref. 995.
LOCALS

GRANOLLERS. Vidal i Jumbert. Sup.
75 m2. Façana 8 m. Gres, vidrieres,
portes elèctriques, fusteria alum.,
WC. A.A. P. Venda 160.000€/mes.
Ref. 318.
GRANOLLERS. C. Girona Enginyers. Superfície 60 m2, paviments,
instal·lacions. Lavabos. A.A. Preu:
1.200€/ mes. Ref. 868.
GRANOLLERS. Centre. C. Santa Anna.
Superfície 80 m2. Instal·lacions. Vidrieres, il·lum., A.A. Preu: 3.500€/
mes. Ref. 985.
GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup.
245 m2 + 40 m2. Vidrieres. Façana 14
m. Preu: 1.500€/mes. Ref 860.
GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup.
51 m2. Perruqueria equip. Persianes.
Preu: 500€/mes. Ref. 941.
GRANOLLERS. C. Girona. Sup. 73 m2.
Instal·lacions. Preu: 1.000€/mes. Ref.
984.
GRANOLLERS. Sant Roc. Centre. Sup.
47+33 m2. Aigua, llum. Preu: 4.500€
Ref. 993.
GRANOLLERS. Conca Besós. Caprabo
Sup. 750 m2. Local magatzem. Porta
camions. Aparcament. Llum i aigua.
Bona situació. Preu: 2.250€/mes. Ref.
974.
GRANOLLERS. Princesa. Sup. 180 m2.
Bona situació. Paviment terratzo. Lavabo. Preinstal·lació A.A. Persianes.
Llum i aigua. Preu: 700€/mes Ref.
964.

MOBILITAT GRANOLLERS PEDALA OBRE UNA PÀGINA A CHANGE.ORG PER ACONSEGUIR ADHESIONS

SOLIDARITAT

Recollides més de 1.000 firmes
per fer una ciutat més ciclable

Creu Roja celebra
divendres la seva
diada a la Porxada

granollers pedala

GRANOLLERS. L’entitat Granollers

Pedala ha iniciat una recollida de
firmes a través del portal Change.
org per reclamar a l'Ajuntament
de Granollers un seguit de mesures per fer de Granollers una
ciutat més ciclable i amb menys
presència d evehicles motoritzats.
Entre d'altres, l'entitat demana
que l’adequació dels carrers per
a la circulació segura de bicicletes
ocupi un espai central i prioritari
en les polítiques de transformació
urbana de la ciutat; el desplegament d’una xarxa pedalable que
connecti tots els barris i els principals equipaments de la ciutat,
amb continuïtat als municipis
veïns; que es restringeixi el trànsit motoritzat davant els centres
educatius a les franges d’entrada
i sortida; que s’incorpori la bici
en els criteris generals de disseny
urbà, i que la reforma de qualse-

CICLISTES Granollers Pedala promou l'ús de la bicicleta a la ciutat
vol carrer de la ciutat incorpori
una solució efectiva per al trànsit segur de bicicletes. També la
reducció de la velocitat màxima
permesa a tota la ciutat a 30 km/h
per fer-la més segura; una política
d’aparcaments segurs, sobretot en

estacions de transport interurbà,
equipaments i centres educatius;
formació als centres educatius i
suport de la policia local en la protecció dels usuaris de la bicicleta.
La petició a la xarxa ja sumava dimecres més de 1.000 adhesions.

La Creu Roja de Granollers celebrarà divendres a la plaça de la Porxada la seva jornada anual. Serà amb
una festa oberta a tothom de 17 a
21 h en què hi haurà inflables per
als infants, un taller de xapes, tallers variats a l’ambulància, el joc
The Real Pursuit sobre l’experiència
de persones refugiades, balls, l’habitual punt informatiu de l’entitat,
crispetes, i alguna sorpresa més.
Els assistents també podran adquirir per 5 euros la butlleta del Sorteig de l’Or de la Creu Roja que els
permetrà obtenir vals gratuïts per
pujar als inflables. L’objectiu de la
diada és explicar què fa l'entitat en
el seu dia a dia d'una manera lúdica
per a les persones que atén i també
per al públic en general. Per la seva
banda, la loteria de l'entitat és una
font d'ingressos que permet desenvolupar i donar cobertura a bona
part dels programes de suport social que du a terme Creu Roja.

Cuina sense pares al Celestí Bellera
Matinal saludable amb una
caminada i tallers a Can Bassa

L’Associació de Veïns de Can Bassa,
en col·laboració amb La Remei-Teràpies de la pell i l’Ajuntament de
Granollers, organitza dissabte una
matinal saludable a Can Bassa, una
activitat destinada a gent gran i a
persones amb manca d'autonomia
personal. La jornada arrencarà a
les 9 h amb una caminada popular –no cal inscripció prèvia– que
sortirà des del nou espai verd del
costat de l'IES Celestí Bellera, i farà
un recorregut fins a l'espai natural
de Can Cabanyes. L’arribada serà a
la plaça Joan Oliver, on es faran les

diferents activitats, com un esmorzar per als participants de la caminada i fruita per a tothom (11 h) i
un taller de gimnàstica tranquil·la
(12 h). També hi haurà un taller
de mandales, una exposició de
productes de suport per a les persones amb dificultats d'autonomia
personal a càrrec del Sírius (Centre
per a l'Autonomia Personal de Serveis Socials) i un taller d'elaboració
d'un desodorant natural a càrrec
de la Remei-Teràpies de la pell
(per a un màxim de 30 persones).
Totes les activitats són gratuïtes.

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

A la nostra residència treballem per a que el teu gos
se senti com a casa. En un entorn ideal en plena
natura, el teu millor amic rebrà un servei integral i
exclusiu de benestar i salut de la mà dels nostres
professionals.
I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

La Diputació ha organitzat sis tallers de cuina sense pares a Granollers per
tal que joves a partir de 14 anys s'acostin al món culinari a través de receptes saludables i fàcils de fer, i fomentar estils de vida saludables. Els tallers
es faran a l'IES Celestí Bellera dilluns, dimarts i dimecres (10 i 12 h).

Defuncions
Granollers
28/05 Chon Moraño Trocolí
28/05 Herminia Gutiérrezz Lázaro
28/05 Antonio López López
28/05 Elena Pujol Alsina
29/05 Juan García Navas
29/05 Josefa Moya Moreno
29/05 Emília Sola Lorente
29/05 Enriqueta Tàpias Marata

58 anys
89 anys
86 anys
91 anys
95 anys
85 anys
92 anys
85 anys

30/05
30/05
31/05
31/05
02/06
02/06
02/06
03/06
03/06

Manuel Ibáñez Damián
Jordi Campos Díaz
José Castejón Ferrer
Ana Alcalá Lozano
Diego Ledesma Rodríguez
Rosa Torrents Grau
Antonio Pérez Sánchez
Fco.-Javier Navas Ramos
Julia Hernández Castuera

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

88 anys
41 anys
85 anys
84 anys
70 anys
92 anys
72 anys
38 anys
83 anys
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Classificats

per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Empresa fabricante de maquinaria
industrial para empresas del sector del
cartón precisa:
MECANICO/ A MONTADOR/A
(Ref.0706-01)
Persona con formación a nivel de FP II o
CFGS Mecánica o similar. Se valorarán
conocimientos de maquinaria industrial
y electrónica , así como conocimientos de
inglés. Se encargará de realizar los montajes e instalaciones de maquinaria industrial. Imprescindible experiencia mínima
de 2 años en puesto similar. Se precisa
disponibilidad de viajar. Puesto estable y
directo con la empresa , en jornada completa de 8 a 13h. y de 15 a 18h. Sueldo y
condiciones negociables en función de la
experiencia del candidato.

Empresa industrial fabricante de materiale para la construcción , situada en las
cercanías de Cardedeu , precisa:
MECANICO/A INDUSTRIAL (Ref.0706-03)
Candidatos/as con formación a nivel de CF
o FP Mecánica o similar.
Imprescindible conocimientos o experiencia en Motores , Variadores , reductores,
equipos hidráulicos y soldadura.
Dependerá del Jefe de producción y se
encargará del mantenimiento tanto preventivo como correctivo de la maquinaria
de la empresa.
Se ofrece un contrato estable y directo
con la empresa, en horario partido de 7 a
13h. y de 14h. a 18h., de lunes a viernes.La
retribución orientativa será de 23-24.000
€ brutos anuales.

Grupo industrial fabricante de soluciones integrales para la
manipulación, automatización y dosificación de productos en polvo,
granulados y líquidos , precisa:
RESPONSABLE DE MONTAJES Y PUESTA EN MARCHA (ESP. ELECTRICA)
(Ref.0706-04)
Misión:
Ejecutar y supervisar el montaje mecánico y eléctrico de instalaciones en
casa del cliente, puesta en marcha de la instalación.
Funciones: Realizar las puestas en marcha de las instalaciones en casa del
cliente con apoyo del responsable de Producción y Oficina Técnica Eléctrica
y Mecánica.
Conocimientos y experiencia :
-Formación: FPII (Eléctrica, Mecatrónica), Ingeniería Técnica.
-Idiomas: Inglés: nivel alto; Catalán: avanzado; Castellano: avanzado.
- Experiencia: Mecánico, eléctrico y electrónico de campo, PLCs.
Puestas en marcha. Coordinador de equipos multidisciplinares. PRL.
Procesos alimentación sólidos.
El puesto de trabajo implica viajar el 70-80% del tiempo.

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

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

L'APARADOR
DE LA SETMANA

654 80 76 11

IMMOBILIÀRIA

FEINA / SERVEIS
DEMANDES

VENDA/LLOGUER

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS,
A PIMES I AUTÒNOMS. Tel. 651 04
00 07.

LOCAL EN ALQUILER EN GRANOLLERS. Girona. Sup.
73 m2. Pavimento de
gres. Cristal. Persianas. Luz y agua.
P. 1.000 €/mes (Ref.

984). EMINAD. Más
información al teléfono de contacto:
93 870 36 66.
CONTACTES
RELAX
CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. Me lla-

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el tratamiento
de aguas residuales, industriales y urbanas, con presencia a
nivel mundial, necesita incorporar diversos puestos para sus
instalaciones de Les Franqueses del Valles:
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL (EXPORTACION) CON ARABE Y
FRANCES (Ref.0706-05)
En dependencia del Director Comercial las tareas a realizar serán:
-Preparación, envío y seguimiento de ofertas comerciales para los
clientes internacionales
-Mantenimiento y fidelización de la cartera de clientes ya existentes
-Búsqueda de nuevos clientes
-Tareas administrativas diversas relacionadas con el area de
comercial
Se ofrece estabilidad laboral y continuidad en el puesto de trabajo,
e incorporación a equipo de profesionales totalmente consolidado.
Horario: 09.00h a 14.30h – 16.00h a 18.45h Salario:1700 € brutos/mes
x 12 pagas
Tipo de contrato: 6 meses por obra, después indefinido
Imprescindible :
-Experiencia anterior en departamento de ventas internacionales
-Formación técnica
-Arabe y francés hablado, (ingles valorable ) y escritos de manera
fluida
-Vehículo propio
-Disponibilidad para viajar de manera ocasional, en función de las
necesidades del departamento

mo Susi. Madurita,
50 años, gordita
y cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural. Todo tipo de
servicios. LLÁMAME
698 233 361

RESIDÈNCIA CANINA CONDUCTCAN
Masia Can Patiràs, Urb. Can Prat, c/ Sant Jaume, s/n Lliçà de Vall
Tel. 93 433 06 50 - 609 34 16 67 / www.conductcan.com

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

CAMBRIDGE SCHOOL
avinguda Pau Casals, 28-30, Llinars del Vallès
Tel. 93 159 11 60 / www.cambridgeschool.com

Conductcan, el millor hotel per al teu gos Cambridge School obre portes a Llinars
Vacances tranquil·les a la gran residència canina de Lliçà de Vall
A l'hora de deixar el teu gos en una residència o un centre caní t'has d'assegurar del
requisit indispensable: el centre ha de respectar la llei, tenir una llicència i unes instal·lacions habilitades per fer aquesta activitat. Respectar la llei significa que el centre
on deixis el teu millor amic ha d'estar donat
d'alta en el registre de Nuclis Zoològics. Assegurar-te d'això és preocupar-te per oferir
el millor al teu gos. No poden considerar-se
professionals els que no compleixen ni actuen d'acord amb la llei. Per a un professional, complir la llei és saber què es pot fer i
com s'ha de fer.
Al final, tu, com a amo del teu gos, ets el
client, però el consumidor del servei és el
teu amic. Una residència canina en condicions és la que vetlla per tal que l'estança
del teu millor amic sigui la més adequada:
pautada per un horari, divertida, relaxada
i sense estrès, amb jocs però sense ensurts,
amb un espai habilitat per a l'esbarjo, per
menjar, beure i descansar tranquil·lament.
Tot ha d'estar previst per al seu benestar.
Segons els professionals del sector, aquestes són les activitats que, com a mínim, hau-

ria d'oferir una residència canina, sempre
dins d'un horari coherent i respectuós amb
la salut del gos: sortir a passejar tres cops
al dia; temps de joc a les zones d'esbarjo;
descans en espais individuals i habilitats;
àpats; servei 24 h, veterinari i perruqueria
i amb professionals del món caní.
Aquesta és la manera de treballar de
ConductCan. Són més de 25 anys que els
avalen com a professionals del sector. I
aquesta és la clau del seu èxit: Coneixen
quines són les necessitats de tots i cada un
dels gossos que van a la residència.

L'escola d'idiomes ja compta amb 10 centres al Vallès Oriental

Cambridge School obre a Llinars el seu 10è
centre i es referma com a escola d’idiomes
de referència del Vallès Oriental, on ja té
més de 5.000 alumnes. L’escola de Llinars
obre les portes al costat de la biblioteca,
des del 27 de maig per fer matrícules i al
setembre per començar el curs 2019-2020.
Sarah Edge, directora general de Cambridge
School, explica que “amb aquesta obertura
volem reduir el temps de desplaçament
dels alumnes de Llinars que han d’anar
a Cardedeu i millorar el servei als pobles
del Baix Montseny, que ara tindran més

opcions per estudiar amb la nostra acadèmia”. Cambridge School va néixer a Granollers el 1984 i ofereix cursos d’idiomes a
un ampli ventall d’edats: per a nens (a partir d’un any i mig), joves, adults i empreses.
Compta amb professors nadius titulats, exàmens oficials i un prestigiós mètode educatiu, i és l’únic centre d’idiomes de la comarca
amb el Certificat UB-EIM de l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona.
En 35 anys el centre ha format milers de vallesans i des de l'any 2000 ha comptabilitzat
més de 4.000 exàmens oficials aprovats.
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OPINIÓ

Valors d’empresa: un vestit a mida

Editorial

EL FUTUR DEL MAC I LA COMUNICACIÓ
Roca Umbert i l’Ajuntament de Granollers han presentat –juntament amb la
Diputació i la Generalitat– la 20a edició del Mercat de l’Audiovisual de Catalunya
(MAC), que se celebrarà al recinte fabril el 12 de juny. En dues dècades, el sector
ha estat un dels que ha patit transformacions més dràstiques i renovadores, i el
MAC també ha hagut d’anar-se reinventant, amb anys en què l’assistència ha
estat escassa i s’ha complementat, però, amb la tecnologia streaming per fer
arribar les reflexions i coneixements a tots els professionals interessats –per
exemple–. Arribats a les dues dècades –que es diu fàcil–, el MAC és un model de
cooperació entre administracions, així com encara atreu un gruix d’empreses que
volen mostrar-hi les seves novetats. Amb tot, el format de mercat ha anat deixant
cada cop més espais per a la reflexió i als punts de trobada de professionals que
necessiten compartir inquietuds i eines. A més, el MAC cerca cada any caps de
cartell mediàtics per atreure més públic. El MAC fa anys paral·lelament al centre
audiovisual de Roca Umbert, però potser ha d’esdevenir un punt de referència
de nous models comunicatius –amb una mirada més àmplia i de futur–.

Amb ulls de dona

VIURE A LA CARTA

A

quests dies de l’Ascensió, tafanejant l’Instagram, m’he adonat que els meus amics estaven dividits, alguns gaudien de
la Passada, la Mostra Gastronòmica i altres
activitats a la ciutat, i molts altres estaven
a Palamós, Estrasburg, Londres o qualsevol altre lloc del món. I és que hi ha una
part de la ciutat que no entén gaire aquestes festes i decideix marxar. A mi personalment em sembla perfecte; no tothom és
fan de La Principal de la Bisbal, tot i que la
Porxada estava a petar. Està molt bé triar
què podem fer amb el nostre temps lliure.
Jo diumenge dinava amb un bon grapat
d’amics, fent una sobretaula d’aquelles que
s’estira fins que cal dutxar els marrecs i preparar les coses per l’endemà anar a l’escola.
Com no podia ser d’altra manera –som
una colla de frikis– parlàvem del final de Joc
de Trons. Alguns asseguraven haver signat
perquè els guionistes tornessin a escriure
una temporada final. Voleu dir? L’avi Salomó sempre em deia “la teva llibertat comença on acaba la de l’altre”. I tu ets lliure
de veure la sèrie, ets lliure de dir si t’agrada
o no... Però som lliures de dir que com que
el final no era el que havíem imaginat, els
guionistes han fet malament la seva feina?
Començo a preguntar quin final és l’ideal, i
12 caps, 12 barrets. Cadascú te un final diferent... Així, doncs, els guionistes què han

TXUS TIJERAS
Educadora social
de fer? Tants guions com espectadors?
Últimament ens estem acostumant a
jutjar i a exigir que les coses siguin com
m’agraden a mi, sense tenir en compte si
és adequat o si la resta del personal està
d’acord amb el meu criteri, i molt menys a
veure si devaluem o menystenim la feina i
l’esforç d’altres persones.
Una mestra m’explicava que uns pares
li havien prohibit posar deures al seu fill
perquè tenia moltes extraescolars i no arribava. Un altre li havia fet una nota dient
que el nen no faria educació física, perquè
no li agradava. I aquell pare que demanava
que no el pressionessin gaire amb l’anglès
perquè s’estressava… Classes a la carta,
sense tenir en compte currículums escolars, objectius educatius i, molt menys, el
criteri d’una professional, com la mestra.
El que el nen vulgui i a mi em vingui bé.
Al meu fill no li agrada fer matemàtiques,
doncs que no en faci... ¿Pa’qué?”
El mateix passa amb el metge... que m’he
de prendre això... no m’agrada el sabor, no
m’acaba de fer res... al mecànic, al forner...
Si no t’agrada La Principal de la Bisbal,
pots marxar a Lisboa... això es la llibertat,
no exigir que els tècnics de Cultura tornin
a programar l’Ascensió... Triar, no jutjar i
acceptar que a la vida hi ha coses que no
ens acaben d’agradar. Perquè viure a la
carta crea unes expectatives que només
ens porten a la decepció i a la frustració.
Visca l’Ascensió! Plàcida, seràs la meva reina avui i sempre!

MONTSE

RAMON

Vicepresidenta de Pimec
Vallès Oriental

S

ovint sentim a parlar del treball
amb valors a les empreses i no
sabem ni per on començar.
Igualtat, salut i benestar, sostenibilitat, justícia social, medi ambient,
retenció de talent... són conceptes que es
van afegint al nostre dia a dia, a les xarxes socials, a les notícies, a les converses
amb companys. Molts d’ells representen
problemes importants a la nostra societat,
com ho són el canvi climàtic o la desigualtat entre les persones.
El treball amb valors no és només per a
grans projectes i grans empreses, és responsabilitat de totes les organitzacions i
de cadascuna de les persones que les formen. Els valors han de ser impulsats pels
propietaris i directius i seguits per cadascun dels membres de les organitzacions,
ningú en queda fora.
Quantes vegades hem sentit a parlar
que per a treballar amb valors ho hem de
fer en el moment adequat? Que depèn del
moment econòmic, que calen bons resultats, que hem d’esperar que el projecte
ja estigui més madur, que això és cosa de
les grans empreses que tenen pressupost
i persones per dedicar-s’hi, i així un llarg
etcètera. Llavors, tenim un problema: realment no entenem què és treballar amb
valors. I ara arriba la pregunta: què és treballar amb valors? Doncs és fer un vestit
a mida, a mida dels nostres recursos, de
la nostra empresa, de la nostra gent i del
projecte en el qual estem immersos.
La comunicació n’és un exemple; el coneixement i estar informats de per què
fem les coses i on volem anar és una gran
eina de motivació. Les persones necessitem estar informades, la incertesa ens genera molta inseguretat. La no comunicació o la comunicació incorrecta és un dels
grans mals de les organitzacions. I això no
requereix una gran inversió econòmica.
Si volem començar a treballar amb valors, comencem pel nostre equip. Escoltem-lo, té molt per aportar, el nostre equip
és el que coneix bé el procés, i ens ajudarà
molt en la gestió. A partir de cada pas que
fem, de cada canvi, és qüestió de valorar i
reflexionar sobre com això afecta totes les
parts d’interès del projecte. Com afecta
el personal, els clients, els proveïdors, la
propietat de l’empresa, el medi ambient,
les reglamentacions, etc. Aquest és un

somlesfranqueses@diarisom.cat

exercici que ens toca fer, però que un cop
portat a la pràctica ja es converteix en una
sistemàtica natural dins l’organització que
es du a terme sense cap mena de dificultat,
i és extraordinari veure com les persones
hi participen activament i hi aporten valor.
Els horaris racionals i les jornades compactades afavoreixen la conciliació i beneficien les persones i l’empresa. Un còmput
d’hores anuals repartides en jornades de
dilluns a dijous en processos productius
que requereixen inversió de temps en preparació de maquinària, genera benestar
per als treballadors, estalvia recursos naturals i permet guanyar productivitat.
Treballar amb una bossa d’hores autogestionada per les persones permet que
es puguin assolir a temps les feines i genera responsabilitat i un clima de confiança
dins l’organització.
Personalitzar necessitats, formar per
igual tota la plantilla, impulsar la participació en projectes solidaris, donar suport
a l’esport i a qui el vulgui practicar, compartir coneixement, donar oportunitats laborals, sortejar els obsequis de campanya
que arribin a l’empresa, impulsar cultura
de gestió mediambiental, crear protocols i

Treballar amb una bossa
d’hores autogestionada per
les persones permet assolir
les feines a temps

procediments dins l’organització més enllà dels obligatoris, amb els quals les persones rebin suport i se sentin protegides,
treballar amb una gestió transparent i digna..., tot això genera retenció de talent.
Són moltes les eines, petites i grans, que
ens poden ajudar a fer el canvi cultural
dins la nostra organització.
Les empreses hauríem de mesurar i
quantificar objectivament els resultats en
competitivitat i eficiència que reporta el
treball amb valors.
Podem fer-ho de manera més formal,
fent una anàlisi de la situació, veient quin
és el nostre comportament enfront de totes
les parts d’interès i implantant millores. O
bé, podem començar a fer directament activitats que reforcin els nostres valors.
Un 70% de les empreses a Catalunya som
pimes, i per a nosaltres treballar amb valors
és una necessitat de futur i de continuïtat
per atraure i gestionar talent i projectes. La
força de les pimes és molt gran i l’impuls que
podem generar té molt poder. Els valors són
la nostra carta de presentació, t’hi apuntes?

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat
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Fi de la campanya 'Gent de Dalt'

Fira de Brocanters

Comerç de Dalt va aprofitar la seva presència a la Fira de l'Ascensió
per presentar el final de la campanya Gent de Dalt, ideada per donar a
conèixer el vessant més personal dels associats més enllà dels seus
comerços. De fet, s'han fet més d'una cinquantena d'entrevistes personals
i sessions fotogràfiques als botiguers de l'associació de comerciants.

Aquest dissabte l'habitual Fira de Brocanters
quinzenal canviarà d'emplaçament,
de manera que es farà a la plaça Perpinyà
durant tot el dia. El 22 de juny tornarà
a l'espai habitual de la plaça Maluquer.

FIRA 2019 ENTRE LES NOVETATS D'ENGUANY HI HA HAGUT ACTIVITATS ARTÍSTIQUES COM EL MURAL DE L'ESTAND INSTITUCIONAL I EL MERCAT DELS CREADORS

L'Ascensió més
assolellada creix
en públic al vespre

JORDI GANDUXÉ

La consellera Teresa Jordà reivindica l'origen
rural i la protecció dels actuals espais agraris
Com cada any, el temps és decisiu
a l'hora de sumar o restar visitants a la Fira de l'Ascensió. Tot i
que hi sovinteja la pluja, enguany
el gran protagonista ha estat el sol
i, fins i tot, una calor poc usual per
l'època de l'any, que ha fet que les
grans afluències de públic s'hagin
concentrat a la tarda i vespre.
Les noves propostes de l'edició
d'enguany han cridat l'atenció del
públic, com les activitats artístiques –al l'estand institucional, el
muralista Ivan Floro hi recreava
escenes de la història del mercat
a la ciutat–, i l'espai dedicat al vi i
l'enoturisme, que es preveu ampliar l'any vinent. També es voldria
repertir l'estrenat Mercat dels Creadors, tot i que les vendes han estat més fluixes del que es preveia.
Any rere any també va guanyant
presència a la mostra multisectorial el comerç local, amb la participació enguany de Comerç de Dalt,
Gran Centre i Del Rec al Roc.

cultura i ramaderia amb la mostra
de bestiar, que alhora recorda els
orígens de la fira granollerina. En
aquest sentit, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Teresa
Jordà, recordava a la inauguració
aquest passat rural i reivindicava Palou. "Per al Govern l'agricultura i la ramaderia no són
temes ancestrals, sinó que són
totalment imprescindibles per

VISITANTS Sobretot, a les hores en què el sol baixava hi va haver una gran afluència de públic
al Vallès Oriental i el conjunt del
país", deia Jordà, qui recordava
que dijous el Parlament va aprovar

M.E.

la Llei dels espais agraris, que per
primera vegada els posa al mateix
nivell que el sòl industrial. "Defen-

sem els espais agraris perquè
procurem que aquest país estigui ben alimentat", insistia. i m.e.

Orígens i futur

Una de les seccions de la fira més
apreciada pel públic familiar ha
estat un any més la zona d'agri-

INAGURACIÓ El mural de l'estand institucional es començava a pintar

OBRA El mural d'Ivan Floro sobre els mercats, a punt d'acabar

J.G.
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FIRA 2019 NOU ÈXIT DE LA FIRA DEL JOC JUGARXJUGAR

FIRA LA JORNADA INCLOURÀ PRESENTACIONS, XERRADES I UNA TAULA RODONA ENTRE D'ALTRES

JUGArXJUGAR

Torna la Fira d'Economia
Social i Consum Responsable
ateneu cooperatiu

GRANOLLERS. La plaça de l’Esglé-

El premi al millor joc, cap a Guadalajara
David Bernal, veí de Guadalajara, va ser el guanyador del 12è concurs
de creació de jocs Ciutat de Granollers, que s'atorga en el context
de la fira JugarxJugar. Bernal va presentar-hi el joc Fukushima, inspirat
en la tragèdia nuclear. El segon premi va ser per Raúl Fernández,
de Cadis, que va presentar-hi Messina 1347, un viatge als temps de
la pesta. Enguany, el certamen va comptar amb 68 propostes rebudes,
la meitat de Catalunya i l'altra meitat arribades de la resta de l'Estat.
J.G.

sia acollirà dissabte, durant tot
el dia, la segona Fira d’Economia
Social i Consum Responsable, un
esdeveniment organitzat pel CDR
Granollers i l’ANC en col·laboració
amb l’Ateneu Cooperatiu del Vallès
Oriental. Àngels Vendrell, del CDR,
destaca que “l’objectiu de la fira
és conscienciar sobre l’economia i el consum responsable”,
dues eines “a partir de les quals
tenim el poder de transformar
les coses”. Vendrell va apuntar que
“la Terra està emmalaltint” per la
manera com consumim, i en aquest
sentit indica que “tots tenim el
poder de canviar-ho; si deixem
de consumir segons quins productes, les empreses canviaran
la manera de fer”. Una altra de
les organitzadores, Mite Tubau,
explica que per “conscienciar que
podem fer un altre tipus de con-

CDR, ANC I ATENEU Els organitzadors de la fira en la presentació, dilluns
sum” hi haurà paradetes, xerrades
i taules rodones sobre sobirania i
els sectors alimentaris i energètics.
Entre d'altres, hi haurà la xerrada
Economia social i solidària i coope·
rativisme per a principiants (11.15
h), a càrrec de l’Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental; la presentació de la cooperativa Som Energia
(12.30 h); i la presentació del do-

L'atur, per sobre de la mitjana
Segons l’Observatori del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, Granollers va registrar al maig 65
aturats menys que el mes anterior
(-1,8%), de manera que la xifra de
desocupats és ara de 3.499 persones, un 11,3% de la població activa.
La xifra és un 1,1% més alta que un
any enrere, quan a la ciutat hi havia 3.536 persones sense feina. A

les Franqueses l’atur va reduir-se
en 8 persones (-0,7%), i la xifra
de desocupats actual és de 1.068
persones (11,4%). En relació amb
l’any passat, les Franqueses té 41
persones desocupades menys que
aleshores (-4%). Al conjunt de
la comarca, l'atur va reduir-se al
maig en 456 persones (-2,1%), i la
taxa d’atur és ara del 10,7%.

Del Rec al Roc surt de nou al carrer
NOVETATS El GRRC va organitzar un escape room per a gossos

Del Rec al Roc, l'associació de comerciants del centre històric de Granollers, omplirà novament els carrers de Sant Soc i Santa Anna dissabte,
de 10 a 14 h i de 17 a 21 h, en una nova jornada de botigues al carrer.

cumental col·laboratiu Alter nati·
ves cap a un futur sostenible, amb
Agustí Corominas (16 h). També la
xerrada És possible una vida sense
tòxics (17.30 h); la taula rodona
Agroecologia és nom de dona, amb
Sílvia Pino, de Verdulea, i Alexia de
Udaeta, de La Magrana Vallesana
(19 h), i un concert de fi de fira amb
Ivette Nadal (20.15 h).

Els joves
empresaris de
Pimec visiten VOTV
Pimec Joves Vallès Oriental organitza una sessió afterwork adreçada a
l'empresariat de la comarca per tal
d'incrementar la xarxa de contactes
professionals i generar noves sinergies. Serà avui, dijous (18 h), a les
instal·lacions de Vallès Oriental televisió (VOTV). Els assistents coneixeran el funcionament de la televisió
local i les opcions de col·laboració
amb els mitjans per aconseguir que
l'activitat de les empreses sigui noticiable. L'acte acabarà a les 19 h amb
un networking a Roca Umbert.
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FESTIVAL
DEL MOTOR DE

GRANOLLERS
PARTICIPACIÓ DURANT TOT EL DIA ES PODRAN PROVAR ELS SIMULADORS DE CONDUCCIÓ I COMEPTIR EN EL PRIMER GRAN PREMI FESTIVAL DEL MOTOR

El Festival del Motor de Granollers es
consolida i tendeix a l'especialització

arxiu

GRANOLLERS. El parc firal de Grano-

llers serà escenari, dissabte, d’una
nova edició del Festival del Motor,
que enguany arriba al quart any
carregat de canvis i novetats, amb
més especialització i la millora de
continguts i instal·lacions. Des de
la seva estrena, el 2016, el festival
aposta per donar a conèixer totes
les disciplines del món del motor,
de manera que hi tindran presència tant vehicles com una quarantena expositors relacionats amb
la competició, la restauració, els
vehicles clàssics, la personalització
i, com a novetat d’aquest any, la formació en l’àmbit del motor.
Per primera vegada el festival
disposarà de dues grans zones
cobertes de més de 2.000 metres
quadrats, amb dos pavellons. Un
aplegarà la zona d’expositors, artesans i una zona de ponències i
espectacles. Isaac Gómez, responsable de Zinkers, l'empresa promotora de l'esdeveniment, explica que aquest nou espai "permet
reforçar l'especialització del
festival", ja que, per exemple, "podrem fer exposicions més grans
i de més qualitat", assegura.
El segon pavelló estarà destinat
a la restauració, on també hi haurà
una zona de food trucks amb una
àmplia varietat de productes tant
de dia com de nit. A més, per dinamitzar la jornada i posar-hi el

EXPOSICIÓ La mostra inclourà vehicles clàssics, d'ocasió, de competició i totes les disciplines que hi estan vinculades
punt musical, el festival comptarà amb concerts de rock i tributs,
entre d’altres amb la banda Crazy
Rockets, uns habituals de la cita
granollerina.

El brogit de l'activitat

Durant tota la jornada hi haurà presentacions i espectacles, que aniran
des d'un Pit Stop amb un Formula
clàssic fins a la presentació del monoplaça elèctric desenvolupat per
l'Escola d'Enginyers de la Universitat de Barcelona. Els eSports també
tindran presència a la carpa cober-

ta amb diversos simuladors de conducció. Durant tot el dia, els assistents podran provar els simuladors

La 4a edició del certamen,
hereu de l'antiga Llotja
del Vehicle Clàssic,
serà dissabte al parc firal

de conducció, i de 16 a 18 h hi haurà una competició per temps entre
tots els participants: el primer Gran

Premi Festival del Motor de Granollers. Els tres millors temps tindran
premi. A més, a l’exterior de la carpa hi haurà un circuit de cotxes de
radiocontrol, i els pilots de RC Addicts BCN competiran en la modalitat de Drift.
Finalment, també els més petits
tindran les seves oportunitats, i
durant la jornada hi haurà espectacles i exposicions expressament
pensats per a ells. Entre d’altres,
podran conèixer pilots i participar
en activitats com els simuladors
de conducció gratuïtament.

Programa
 7.30 h. Accés de participants
 9 h. Accés de clubs
 10 h. Obertura al públic
 11 h. Concurs Bike Show i Car Show
 11 h. Inauguració
 12 h. Clasificació E Sports amb
simulador de F1 per temps
 12.30 h. Rock band escenari principal
 13 h. Entrenaments Freestyle
Motocross
 13.30 h. Música a l'àrea Food Truck
 16 h. Competició eSports amb
simulador de F1 per temps
 17.30 h. Pit Stop World Series RS Group
 18 h. Presentació 2019 E-Tech Racing
UPC Barcelona
 19 h. Espectacle Freestyle Motocross
 20 h. Entrega de premis del Concurs
Bike Show i Car Show
 20.30 h. Entrega de premis subhasta
Granollers pels valents
 22 h. Final del Festival del Motor 2019

Una de les novetats d'aquesta
quarta edició serà que per accedir al festival caldrà comprar una
entrada de 5 euros, dos dels quals
seran per a la causa solidària Pels
Valents. "Com que l'entrada serà
per primer cop de pagament
no podem preveure la xifra de
visitants que tindrem", explica
Isaac Gómez. D'altra banda, l'organització del festival habilitarà
un autobús gratuït des de l'estació d'autobusos Segalés al recinte
firal de Granollers i per tornar al
centre. El festival està organitzat
per l'agència comunicació i esdeveniments de Granollers Zinkers,
i també hi participen les associacions de comerç Gran Centre i Comerç de Dalt de Granollers. i
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FESTIVAL DEL MOTOR DE GRANOLLERS
FMG

EXPOSICIÓ DE VEHICLES

FMG

Concentració
de més de 200
vehicles clàssics
Any rere any participen en el Festival del Motor més de 200 vehicles
clàssics. Es tracta, sens dubte, d'un
dels grans atractius de l'esdeveniment, pensat per fer del festival no
només un punt de referència per
als amants del motor, sinó un punt
de trobada atractiu per a tota la
família. En aquesta ocasió podran
accedir a la concentració del recinte firal els vehicles matriculats
abans de l'any 1985, on quedaran
exposats durant tot el dia.
D'altra banda, la zona professional d'expositors acollirà un any
més el Car Show, una competició
de vehicles de diferents estils, de
col·leccionistes i tallers. Els cotxes
que hi participen passen una preselecció, i els 20 millors són escollits per participar en un concurs
que premiarà els tres millors models amb 300 euros en metàl·lic,
material de taller i productes dels
patrocinadors. També tindran premis els tres primers classificats del
Bike Show, una competició de motos modificades per tallers especialitzats i de diferents estils. Com en
el Car Show, les motos que hi participen passen una preselecció i les
vint millors creacions són escollides per participar en el concurs.

La llotja del cotxe
clàssic, amb encant
A la llotja del cotxe clàssic hi haurà
expositors de recanvis, peces de col·
lecció i vehicles d’ocasió. Es tracta
d’una zona amb un encant especial
que atrau centenars d’aficionats a la
recerca de peces per als seus clàssics, amb espais diferenciats per a
recanvis, accessoris i vehicles.

ACROBÀCIES Exhibició de freestyle motocròs, un dels plats forts de la jornada

VEHICLES CLÀSSICS Concentració de més de 200 models anteriors a 1985

Edgar Torronteras, cap de
cartell del freestyle motocròs Més de 40 expositors
Per fer el festival més atractiu per al
gran públic, l’organització millorarà
els espectacles en aquesta edició,
sobretot les exhibicions d'acrobàcies. Edgar Torronteras, llegenda del
freestyle motocròs i medallista d'or
dels X Games, entre d'altres, oferirà
un espectacle d'acrobàcies en moto
juntament amb l'speaker Jesús Valenzuela i els pilots Jorge Bravo i
Xavi Dols Jabato, especialistes en
salts de fins a 21 metres de llarg.

Un rider de risc

Edgar Torronteras va enfilar-se en
una moto per primera vegada quan
només tenia 3 anys. Influenciat pel
seu pare, aquest rider de 39 anys
va començar a participar en competicions de categories infantils
per tot l'Estat. "Torronteras és un
malalt de les dues rodes i un dels
pioners del FMX a Europa", destaquen des de l'organització. Durant
els anys 90 va participar en en el
campionat Masters SX americà i
en molts esdeveniments europeus
de renom. A més, el Freestyle motocròs de Granollers, gestionat pel
Team Breaking.es, té un llarg recorregut amb Torronteras. El 2013 va

red bull x-fighters

EDGAR TORRONTERAS
participar en l'espectacle del Team
al Madrid Motor Days, fent més de
15 espectacles en un mes. Aquest
any torna a participar amb el mateix equip a Granollers i també al
freestyle de Tarragona, el 13 de juliol al Tarraco Arena.
D'altra banda, a la zona d'exposicions també hi haurà un espai
dedicat al pilot granollerí Ferran
Mas, guanyador, entre d'altres, del
Campionat d'Espanya de 250 cc el
1991 com a pilot de velocitat; campió d'Espanya el 2015 de Velocitat
amb una AJR i el 2016 de Dirt Track
amb una Bultaco Astro.























Citroën Granollers
E-kart Pole
Transameuro
Hi Revs
G Car Engine
Drift Kids
Nisuba
El Gallo Esport
JFC Car Audio
Ruben Bolaños
Spain Bimmers BMW
Ankhar Motor / UM Motos
ASR Clàssics
Espai Llotja
RC Drift Addicts
DSLC Performance
Ford Comercial Vila Vila
Slowsublimation
Rodes Solidàries
Bull Park
Artesania de Ecuador























Old Machine
SWM Barcelona
AC Calella Custom
Baum Fest
Tatuadores por la paz
EF9 Motion
Leonart Motors
Tapicería de la Torre
Z Sims
RS Grup
Yamaha Gaspar
Radok Designs
Itos Dream
Necksbreaker
Breaking.es
Xata d'or
Patatería La Mari
La Tartana de les Valls
Café Chrome
Coraline - Kabuki Karamel
El Panchito

L’EDICIÓ MÉS SOLIDÀRIA DEL FESTIVAL
n Durant tota la jornada de dissabte es farà una subhasta de peces de pilots de

renom a favor del projecte Granollers pels valents. L’objectiu és recaptar fons
que es destinaran al projecte pediàtric Cancer Center Barcelona de l’Hospital
Sant Joan de Déu. L’organització compta amb peces molt exclusives, com el vestit
del pilot americà i fundador de Nitro Circus Travis Pastrana, el vestit amb el qual
va fer les dues primeres gires de Nitro Circus i que el pilot va lliurar personalment
signat per aquesta causa. També hi haurà peces de pilots com Dani Clos, els
germans Pol i Aleix Espargaró, i del mateix Edgar Torronteras.
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AGENDA
DEL MOTOR

FESTA DEL MOTOR MOTO GP
Dissabte 8 de juny
De 10 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h
Plaça Maluquer i Salvador
Organitza: Festival del motor de Granollers/Gran
Centre

FESTIVAL DEL MOTOR DE GRANOLLERS
Dissabte 8 de juny
Tot el dia
Recinte ﬁral
Organitza: Festival del motor de Granollers

PRESENTACIÓ GRAN PREMI MOTO GP
Dimecres 12 de juny
18 h
Plaça Porxada
Organitza: Circuit de Catalunya i Ajuntament de
Granollers

No t’ho
pots
perdre!
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ESPORTS

Mireia Pascual guanya el bronze a l'estatal cadet

L'aleví del PME, campió territorial

La granollerina Mireia Pascual va assolir la medalla de bronze amb
l'Avannubo BM La Roca en el Campionat Estatal en categoria cadet
femení, que es van disputar a Torrevieja (Alacant), i on hi participen
els vuit millors equips de l'Estat. El paper de Mireia Pascual va ser
determinant en la victòria contra el Kukullaga Eskubaloia per 33-29.

L’equip aleví d'handbol del Patronat Municipal
d’Esports les Franqueses va guanyar la final
territorial dels Jocs Esportius Escolars de
Catalunya (JEEC). Ho va fer el passat dissabte
25 de maig, en derrotar el Vilanova per 12 a 8.

HANDBOL EL BALONMANO GRANOLLERS ORGANITZA ESDEVENIMENTS ESPORTIUS I DUES TAULES RODONES AMB MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L'ENTITAT

El Fraikin i exjugadors del BMG
de primer nivell s'enfronten al Palau
NIL ARTIAGA

GRANOLLERS. El Balonmano Gra-

nollers (BMG) organitzarà, per
al divendres i dissabte, una sèrie
d'esdeveniments amb motiu del
75è aniversari del club. El que segurament atraurà més públic serà
el partit amistós de luxe que es
jugarà al Palau d'Esports entre els
jugadors actuals del Fraikin i exjugadors que també han jugat al club
granollerí, però que actualment
competeixen en altres equips de
la lliga Asobal o d'Europa.
Aquest equip amb les exestrelles, el club ha decidit anomenar-lo All Star, amb la presència
de jugadors carismàtics com el
porter Gonzalo Pérez de Vargas
–actualment al FC Barcelona–,
l'extrem Aleks Svitlica –GW Minden– o el pivot Nicklas Grundsten –Kalskrona–. "18 exjugadors
del club ja han confirmat la
seva assistència", assegura Josep Blanchart, gerent del club. A
més, vindran exentrenadors com
Carles Viver, Toni García i Lorenzo Rueda. "Estem molt satisfets
amb la resposta que hem tingut", afirma el president del BMG,
Josep Pujadas.
Aquest amistós d'alta categoria
es disputarà divendres a les 20.30
h. No serà l'únic esdeveniment esportiu programat pel divendres,
però: abans d'aquest enfronta-

es poden obtenir fins a quatre entrades. "Volem que vingui quanta més gent millor", afirma el
president del club. "També hem
convidat a totes les entitats esportives de Granollers i a tots
els clubs d'handbol catalans".
Quan s'acabi el partit del
Fraikin i l'All Star es durà a terme
un sopar a l'annex del Palau d'Esports entre tots els jugadors, exjugadors, tècnics, exentrenadors i
directiva del club. En aquest sopar
hi podran accedir també els aficionats, per 25 euros. "La idea final
de la jornada és fer un retrobament", conclou Pujadas.

Dues taules rodones el dissabte
PUJADAS I BLANCHART Van presentar els actes del divendres i el dissabte
ment, a les 18 h, hi haurà un torneig entre els equips infantils i
alevins del Balonmano Granollers,
tant femenins com masculins.

L'handbol femení, protagonista

Una hora després, hi haurà un altre partit amistós, en aquest cas
entre dos conjunts femenins: entre l'equip Màsters Femení –que
enguany s'ha proclamat campió
de Catalunya– i la selecció catalana Màsters Femení. "És la prime-

ra vegada que es crea aquesta
selecció catalana i, en aquest
sentit, estem molt agraïts a la
Federació", explica Josep Blanchart. "Amb aquest encontre volem donar més visibilitat a l'esport femení", subratlla el gerent
del BMG.
Les entrades per al divendres
són gratuïtes i es poden demanar
a través de la secretaria del Palau
o mitjançant la pàgina web del
BMG. A més, amb el carnet de soci

D'altra banda, el BMG organitzarà per al dissabte dues taules
rodones al Casino de la ciutat, a
les 11.30 h. En primer lloc, en la
primera, hi participaran mitjans
de comunicació, com TVE i TV3,
representats pels periodistes Ángel Cárceles i Vicenç Prados, respectivament. Des del BMG se'ls
proposarà una qüestió com a punt
de partida del debat: Com veuen
el futur de l'handbol els mitjans de
comunicació?
I, en segon lloc, posteriorment,
es realitzarà una altra taula rodona, en aquest cas "sota la mirada
de l'entrenador", i protagonit-

Fitxatges i renovacions

EL BMG INCORPORA
NICOLÁS BONANNO I
RENOVA 8 JUGADORS
El Fraikin BM Granollers buscarà reforçar la seva linia defensiva amb el
fitxatge del lateral esquerre argentí
Nicolás Bonanno, procedent del Bada
Huesca. Aquest és el primer reforç de
l’equip que entrena Antonio Rama de
cara a la temporada 2019-2020. El jugador de 27 anys és internacional amb
la selecció argentina des del 2018 i
aquesta temporada ha anotat 86 gols
amb el Huesca. Va arribar a la lliga
Asobal l’any 2016, i abans va jugar en
dos clubs del seu païs: Los Polvorines
i Merlo. D’altra banda, el Balonmano
Granollers ha fet oficial la renovació de
fins a vuit jugadors del Fraikin: Mamadou Gassama i Adrià Martínez, que han
ampliat el seu contracte per dos anys
més; i, per la seva part, Oswaldo Dos
Santos, Ivan Popovic, Marc Guàrdia,
Sergi Franco, Marc Garcia i Edgar Pérez
han renovat per un any.

zada per exentrenadors del club,
com Miquel Roca o Carlos Viver, i
pels tècnics actuals Antonio Rama
–dels primers esquips masculí i
femení, respectivament–. El títol
d'aquesta taula rodona serà Com
ha canviat el món de l'handbol? –
en relació als aspectes tècnics i de
reglament d'aquesta disciplina esportiva que han anat evolucionant
al llarg dels anys–. nil artiaga
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NATACIÓ EL CLUB VA ACONSEGUIR UN TOTAL DE SIS MEDALLES

HANDBOL ELS GRANOLLERINS VAN DERROTAR EL GRAN CAMPING ZARAUTZ EN LA FINAL ESTATAL

Bon paper de les nedadores
del CNG a l'Spanish Open

bmg

cng

MEDALLISTES Les nedadores granollerines van obtenir sis medalles
Les nedadores d'artística del Club
Natació Granollers van obtenir excel·lents resultats a la FINA Word
Series Artistic Swimming Barcelona 2019 Spanish Open, disputat
el cap de setmana. L'entitat granollerina va obtenir sis medalles, en
una competició en què va destacar
la presència de potències mundials
com Rússia, Japó, Ucraïna, Itàlia i
els Estats Units –a més d'Espanya,
que era l'amfitriona. D'una banda,
Abril Conesa va assolir una doble
medalla de plata en la modalitat

d'equip lliure i highlight amb la selecció espanyola absoluta.
D'altra banda, la selecció espanyola júnior, amb quatre nedadores
del CNG –Mireia Hernández, Judith
Calvo, Martina Coronado i Clàudia
Julià–, va obtenir una medalla de
bronze en el combo. A més, en competició estatal absoluta, el CNG es
va fer amb l'or en el combo; Martina
Gras es va proclamar subcampiona
d'Espanya en solo tècnic, i el duet
lliure de Clàudia Solé i Regina Casino va ser plata en infantil.

EL CADET MASCULÍ
DEL BM GRANOLLERS
ÉS CAMPIÓ D'ESPANYA

El Cadet masculí del Balonmano Granollers és campió d’Espanya. Aquest és l’11è
títol estatal en categoria cadet masculina que aconsegueix el BMG. Aquesta temporada, l'equip –comandat per Pablo Larrumbide amb l'ajuda de Mamadou Gassama– el va aconseguir en derrotar el Gran Camping Zarautz per 30 a 35, en la final del campionat estatal de diumenge. Els jugadors més destacats de la final van
ser Albert Massa, Josep Ernest Armengol i Héctor Cantón: tots tres van anotar sis
dianes. El Cadet A masculí ha realitzat un campionat esplèndid, en el qual també
es va desfer del FC Barcelona en el partit corresponent a les semifinals (34-30).

BON PAPER A LA CINQUENA COPA D'ESPANYA, A MÀLAGA

MOTOR

Pol Gavanyach i Elias Rubio,
subcampions d'handbol platja

Els Espargaró
sumen punts abans
del GP a Montmeló

GRANOLLERS. Els granollerins Pol

Els pilots granollerins Pol i Aleix
Espargaró segueixen sumant punts
a les jornades de MotoGP 2019. Els
germans són 10è i 13è respectivament a la classificació general,
abans d'afrontar el Gran Premi de
Catalunya, que es disputarà del 14
al 16 de juny al Circuit de Montmeló. En l'última cursa, la del Gran
Premi de Mugello –a Itàlia–, Pol
Espargaró va ser 9è i va sumar 8
punts, de manera que té un total de
38, només a dos de Viñales i Nakagami. Per la seva part, Aleix Espargaró, va quedar 11è i va sumar 5
punts –en té 27 en total–.

Gavanyach i Elias Rubio han quedat subcampions estatals en la
disciplina d'handbol platja, després d'haver fet un bon paper a la
cinquena Copa d'Espanya, disputada a Torrox (Màlaga).
Ambdós jugadors van competir amb el Beach Handball Club
Plan-B de la Roca del Vallès. Van
aconseguir arribar a la final derrotant alguns dels pesos pesants del
torneig, com el Ciudad de Málaga
o el Barbate. No obstant això, van
acabar perdent la final contra el
Balonmano Playa Sevilla, a la tan-

da de penals. Els granollerins havien perdut el primer set, però van
igualar el matx en el segon, fet que
va portar l'equip al shoot-out.
"Hem jugat molt bé al llarg
del torneig. Estem molt satisfets pel paper que hem fet, especialment després de guanyar
el Ciudad de Málaga i el Barbate", afirma Pol Gavanyach. El
fet d'haver arribat a la final és el
millor resultat del BHC-Plan B a la
Copa d'Espanya d'handbol platja,
en què ja va competir l'any 2016.
En aquella ocasió, però, va caure a
les semifinals.
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FUTBOL FLAG DISSABTE DISPUTARAN UN PARTIT AMISTÓS AMB LA SELECCIÓ FRANCESA

Tres jugadors del Fènix,
convocats amb la selecció

FÈNIX VALLÈS

FUTBOL | Copa Catalunya JUGARAN A CASA EL DIUMENGE
ce llerona

L'EQUIP SUB-15
DEL FÈNIX ÉS TERCER
DE CATALUNYA
L’equip en categoria Sub-15 del Fènix Vallès ha finalitzat tercer a la lliga
catalana. A la final a quatre del campionat, els granollerins van perdre les
semifinals contra el campió de la categoria, el Vinaròs Ironmans. No obstant
això, en el partit per al tercer i quart
lloc, el Fènix va derrotar el Bigues i
Riells Scorpions, l’equip que va finalitzar com a líder la fase regular.

VICTÒRIA per 3 a 1 contra el Femisport Palau
Els jugadors del Fènix Vallès Rubén Beltrán, Mario Pérez i Oriol
Zayas han estat seleccionats per

disputar un partit internacional
amb la selecció catalana en categoria cadet contra la selecció fran-

cesa, dissabte. Els tres jugadors
de futbol flag van haver de passar
unes proves que es van realitzar
a Granollers durant els dos anteriors caps de setmana. 14 jugadors del Fènix es van presentar, 5
dels quals van aconseguir passar
el primer tall. D’aquests, finalment
3 van ser els afortunats en la prova definitiva. Uns 200 jugadors de
diferents clubs van participar en
aquestes proves de selecció.

TENNIS ES PRETÉN MOURE LA COMPETICIÓ AL SETEMBRE I DOTAR EL PREMI DE 80.000 EUROS

El CT Els Gorchs vol potenciar
l'internacional de tenis femení
L'objectiu és captar jugadores per sota del Top 100
LES FRANQUESES. El Club Tennis
Els Gorchs vol potenciar el Torneig Internacional Les Franqueses de tennis femení mitjançant
un canvi en les dates de celebració del torneig i una major dotació
econòmica del premi.
L’objectiu és fomentar la participació de tennistes internacionals per sota del Top 100 del
rànquing mundial, fet que conver-

tiria aquesta competició en el segon torneig de tennis femení més
important de l’Estat, només per
darrere del Mutua Madrid Open.
“Hi ha una mancança a l’Estat
espanyol de competicions femenines en pista ràpida que
permetin a les jugadores sumar
punts en el rànquing internacional”, afirma el president del club
de tennis, Jaume Marquès.

La intenció és traslladar l’esdeveniment a la segona setmana de
setembre: “En aquesta època de
l’any, el calendari no estarà tan
saturat, ja que la gran majoria
de tornejos WTA son en pista
ràpida i podem captar jugadores de nivell internacional d’un
rànquing encara més elevat”,
assegura Jaume Marquès.
L'organització també treballa
per ampliar la dotació econòmica del torneig fins als 80.000
euros –fet que suposaria un increment notori en els últims dos
anys: enguany la dotació ha estat
de 60.000, i el 2018, va ser de
35.000–.

El Llerona passa a quarts per primer cop
El sènior femení del CE Llerona s'ha classificat per primera vegada en la
seva història per als quarts de final de la Copa Catalunya. Les lleronines
van eliminar als vuitens el Palautordera, en un encontre molt disputat que
no es va decidir fins a la tanda de penals. Els 90 minuts van finalitzar amb
empat a 1 en el marcador. El proper rival de les blanc-i-blaves serà l'AEM
Lleida, equip amb el qual s'enfrontaran el diumenge a les 18 h al camp de
futbol de la Zona Esportiva municipal de Llerona.

Tercera Divisió EL CLUB HA RENOVAT CINC JUGADORS CLAU

L’ECG fitxa Víctor Morales
per a la pròxima temporada
GRANOLLERS. L’Esport Club Gra-

nollers ha fet oficial el primer fitxatge per al primer equip per a la
pròxima temporada. Es tracta de
Víctor Morales, migcampista de
21 anys procedent del San Cristóbal –equip també de Tercera
Divisió–; i que ha signat per una
temporada. El jugador és originari
de Cardedeu i l’any passat va debutar a Tercera, on va disputar 28
partits i va marcar 6 gols.
El fitxatge de Víctor Morales
s’ha de sumar a la incorporació
del futbolista del Juvenil A Àlex

Castillo per al primer equip, que
ja va debutar a Tercera Divisió.
Tot això arriba després que el
club fes oficial fins a cinc renovacions d’alguns dels seus futbolistes més importants: el capità
Ricky Alcántara, el lateral esquerre Guillem Pujol, el porter Sergio
Fernández i els migcampistes Pau
Darbra i Oriol Molins –màxim golejador de l’Esport Club–.
L’equip granollerí seguirà una
temporada més dirigit pel tècnic
José Solivelles, que va renovar per
una temporada més. nil artiaga
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CULTURA

Animació infantil al DiverDivendres

'La Jana i el desig invisible'

El cicle durà divendres (17.30 h) l'espectacle d'animació infantil
del grup Ail'as, a la plaça Sant Miquel. La formació hi durà
l'espectacle Vola Imaginació, que inclou cançons, jocs i
danses pensades per dinamitzar tot tipus de festes, amb música
en directe i animadors perquè hi participin petits i grans.

La Gralla acollirà divendres (18 h) la
presentació del llibre La Jana i el desig invisible
(Gregal), escrit oer Georgina Esteva i
amb il·lustracions de Montse Buñuel. L'acte
serà presentat pel periodista Jordi Sanuy.

MÚSICA I ART EL CICLE OBERT X VACANCES, QUE AMPLIA ACTIVITATS, COMENÇARÀ EL 17 DE JUNY I S'ALLARGARÀ FINS AL 18 DE JULIIOL

MÉS PROPOSTES

Judit Neddermann, Cesk Freixas
i Joan Miquel Oliver, a Roca Umbert

El terrat de Can
Pedrals rep els
relats de Manuel
Baixauli musicats

Del 17 de juny al 18 de juliol Roca
Umbert estarà Obert x Vacances, en
una nova edició d'aquesta programació d'estiu que enguany s'amplia
amb activitats obertes a tots els públics i també d’específiques per a
professionals del sector cultural.
A més, l'antiga fàbrica adequa els
seus espais amb una zona de gandules on els assistents podran gaudir de les activitats a la fresca.
La programació musical estarà
protagonitzada per Judit Neddermann, que presentarà el seu darrer disc, Nua, el dijous 4 de juliol.
A continuació, el dijous 11 de juliol, Joan Miquel Oliver presentarà
Elektra, i el darrer concert serà el
18 de juliol amb Cesk Freixas, que
celebrarà els seus 15 anys de trajectòria artística amb un nou disc
sota el braç, Festa Major.

Nous diàlegs sobre creació

Una de les novetats de la programació són els diàlegs, pensats
com una conversa entre dos artistes o creadors de diferents àm-

roca umbert

LA FURA DELS BAUS,
FIRATÀRREGA I NIT DE
FANTÀSTIK I EDISON

JOAN MIQUEL OLIVER El mallorquí serà un dels artistes que presentarà disc
bits. D'una banda, es reflexionarà
sobre el procés d’escriure per a
diferents mitjans, el dimecres 3 de
juliol, amb l’escriptora Sílvia Soler
conversant amb el músic David
Carabén (Mishima); i el dimecres
10 de juliol amb la cineasta i guionista Mar Coll i el dramaturg Jordi

Tallers per al públic professional

Pel que fa al públic professional, hi ha programats dos workshops. El primer, del
17 al 21 de juny, estarà dedicat a les arts visuals i comptarà amb Joan Fontcuberta,
Eulàlia Valldosera, Marcel·lí Antúnez i Pep Bou. L’altre workshop, de l’1 al 5 de
juliol, estarà dedicat al moviment, amb un taller de repertori Radical Light amb
el ballarí Salva Sanchis.

Oriol. Aquests dos diàlegs estaran
conduïts pel poeta i periodista Esteve Plantada.
D'altra banda també hi haurà els diàlegs d’arts visuals, amb
l’artista Eulàlia Valldosera, guardonada amb el Premi Nacional
d’Arts Plàstiques el 2002; Marcel·lí Antúnez, un dels artistes catalans més reconeguts en l'ús de les
tecnologies digitals en l'àmbit de
la performance mecatrònica i la
instal·lació, i Pep Bou, conegut arreu del món pel teatre de bombolles de sabó. Tots tres dialogaran
amb artistes residents a l’Espai
d’Arts de Roca Umbert. m.e.

n Aquest estiu Roca Umbert també rebrà la visita de la Fura dels Baus, que
recupera un dels espectacles més reconeguts de la seva època inicial, Manes,
en què el llenguatge furero impactarà en
l’espectador i el submergirà en la seva
natura més animal. A part de l’espectacle, que es farà a la nau de Dents de
Serra, la Fura oferirà un workshop gratuït
de teatre físic per a tots els públics.
El moviment també serà una de les
parts destacades de la programació,
amb l’estrena oficial de La Festa, el nou
espectacle de la companyia Mambo
Project, que va resultar guanyador del
programa Suport a la creació de FiraTàrrega. És la primera vegada que un
dels projectes de FiraTàrrega arriba en
residència a la fàbrica.
La dansa integrada del col·lectiu Liant la Troca i la revetlla de swing amb
Six and the guest, organitzada amb la
col·laboració de LindyFrogs, acaben de
completar la proposta de moviment.
Aquest any, i també per primera vegada en l’Obert x Vacances, hi haurà
una nit de curtmetratges fantàstics i de
terror organitzada pel Cinema Edison i
Fantàstik Granollers amb la col·laboració de Roca Umbert.

En el marc de la tercera edició del
cicle Lletra Estesa, al terrat de la
biblioteca de Can Pedrals, divendres (20 h) s'hi podrà gaudir de la
lectura dramatitzada amb música
en directe de relats de Manuel Baixauli, que anirà a càrrec de la companyia Cos de Lletra –amb la veu
de Salva Artesero i Ruth Vilar i la
instrumentació de Manuel Sánchez
Riera. Pel cicle també hi passaran
Òscar Intente, Joan Reig i Joan-Pau
Chaves. Totes les activitats delt cicle són gratuïtes però cal inscripció prèvia a www.granollers.cat/
inscripcionsbiblioteques.

Los Intocables de
Mike LaMotta torna
a la terrassa del Gra
Una banda de jazz per a una cantautor solitari. Així s'autodefineixen Los Intocables de Mike
LaMotta, uns habituals de la programació de l'equipament juvenil
Gra, que en aquesta ocasió tornen
divendres (21 h) a la terrassa de la
plaça de l'Església en el marc del
cicle d'oci nocturn alternatiu Dnit.
El detectiu Mike LaMotta s'enfrontarà a un cas que el durà per
molts dels paisatges musicals de
la primera meitat del segle XX.
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MÚSICA L'ÒPERA DE PUCCINI TINDRÀ 14 REPRESENTACIONS

LES FUNCIONS S'ALLARGARAN FINS DIUMENGE VINENT
jordi ganduxé

El cor infantil Veus torna al
Liceu per interpretar 'Tosca'
GRANOLLERS. El cor infantil Veus,

d'Amics de la Unió, torna –per segona vegada aquesta temporada–
al Liceu, ara per interpretar Tosca
de Puccini, al costat del Cor i l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre
del Liceu.
Dirigit per Josep Vila Jover, Veus
ja va participar al desembre passat al Conte de Nadal que Albert
Guinovart va portar al teatre operístic barceloní. Ara, Veus també
comparteix escenari amb els cantants Liumdmyla Monastyrska,
Tatiana Serjan (Floria Tosca), Fabio Sartori i Roberto Aronica (Mario Cavaradossi), i Erwin Schrott i
Lucio Gallo (Baró Scarpia), entre
d'altres. Tosca, dirigida per Paco
Azorín a escena i John Fiore a la
direcció musical, explica la història d'odi, amor, passió, violència
i religió més cèlebre del món de
l'òpera, un triangle amorós emmarcat en el context de la Roma
envaïda per Napoleó.
El Liceu ha programat 14 funcions de Tosca, que començaran
diumenge (17 h) i es repetiran els

dies 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 25,
26, 27 i 28 (20 h), i els 16 i 22 de
juny (18 h).

Previ a la gira internacional

Just acabat el pas pel Liceu, el cor
Veus iniciarà –entre el 20 i el 25
de juny– una gira de concert per
Hamburg (Alemanya), en què
compartirà escenaris amb una
de les formacions corals de veus
blanques més prestigioses d'Europa, Cantemus, dirigida per Clemens Bergemann.
Els viatges de Veus no acabaran
aquí. El mes següent –concretament, del 8 al 21 de juliol–, Veus
es desplaçarà als Estats Units per
participar al Choral Festival from
Missoula, un certamen de prestigi
internacional nascut el 1987 a partir d'un concepte no competitiu del
cant coral i en el qual han participat formacions d'arreu del món.
A més, Veus també participarà a
l'Idaho International Choral Festival, que pretén aportar diversitat
cultural i música a la ciutat de Pocatello, cada 3 anys. M.E.

La Cantània més brossiana
La Cantània d'enguany va iniciar la setmana passada la posada en escena
al Teatre Auditori de Granollers. La cantata, en què participen més d'una
desena d'escoles de la comarca, està dedicada enguany a Joan Brossa,
amb la història A de Brossa que permet endinsar-se en l'univers del poeta.
Els concerts de Cantània continuaran fins diumenge amb una sessió diària
a les 20 h dijous i divendres, i tres sessions –11.30, 16.30 i 20 h– tant
dissabte com diumenge.

La Claudi Arimany supera els 100 alumnes
LES FRANQUESES. L'Escola Municipal de Música (EMM) Claudi Arimany
encara el final de curs amb més d'un centenar d'alumnes matriculats
per al curs 2019-2020, una xifra que el consistori considera una mostra
de la consolidació del model educatiu que es va implantar aquest curs i
que obre més el centre al municipi.

TEATRE

Un grup del Bellera
guanya un premi
Buero de Teatre Jove
El grup Faranduleros de l'Institut
Celestí Bellera de Granollers ha
estat el guanyador de la categoria
escolar dels Premis Buero de Teatre Jove, que organitza la Fundació
Coca-Cola. Els granollerins hi van
presentar l'obra Ascens i caiguda
de la ciutat de Mahagonny, de Bertold Brecht, que l'abril passat van
estrenar al Llevant Teatre. El premi es va lliurar dissabte al Teatre
Poliorama de Barcelona.

L''Improshow' arriba
a l'Hostal divendres
L'espectacle Improshow de Planeta
Impro arribarà divendres (21.30 h)
al barri de l'Hostal, de la mà de l'AV
i del centre cívic Nord, que organitza una vetllada a la plaça de davant
de l'equipament municipal, a la
cantonada dels carrers Rosselló i
Lledoner. Els tiquets de la vetllada
(que s'havien de comprar al cívic)
inclouen dos pintxos de truita i una
beguda per un euro.
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L'ASCENSIÓ MÉS FESTIVA LA CULTURA POPULAR VA SER NOVAMENT PROTAGONISTA DE LES FESTES DE PRIMAVERA A LA CIUTAT
JORDI GANDUXÉ

Dissabte torna
l'Ascensió en
Dansa a la Porxada
GRANOLLERS. L’Esbart Dansaire

de Granollers organitza, des de
fa cinc anys, una trobada amb esbarts i grups de dansa tant de dins
com de fora de Catalunya amb el
Cos de Dansa, dins el marc de les
festes de l’Ascensió. D’aquesta
manera, la ciutat pot conèixer les
diverses danses tradicionals d’arreu i també suposa un enriquiment per als balladors de l’entitat.
Aquest any els grups convidats
són de Catalunya: l’Esbart Eudald
Coma de Ribes de Freser i l’Esbart
Sant Jordi - Joventut Nostra de
Barcelona. La ballada, en què participaran tots tres grups, tindrà
lloc el dissabte a les 18.30 h a la
plaça de la Porxada. En cas de
pluja, l’actuació es traslladarà a la
sala Sant Francesc.

UNA PASSADA AMB
MÉS MÚSICA QUE MAI

J.G.

Els Xics aconsegueixen un precoç 4 de 8
La diada de l'Ascensió, que enguany ha coincidit amb la trobada de colles
castelleres del Vallès Oriental, va deixar bones sensacions als Xics, que van
aconseguir el primer 4 de 8 de la temporada. Els Xics van obrir l'actuació
de la Porxada amb 2 pilars de 4. Seguidament van descarregar el 4 de 8, la
torre de 7 i el 7 de 7 –a la foto, el pom de dalt–, per acabar amb un vano de 5.

Els cerverins Sound de Secà (a la fotografia) van ser una de les bandes que van
desfilar a la Passada de l'Ascensió, que amb el títol Ressons, atorgava tot el protagonisme a la música i l'animació de carrer. També van ser-hi presents sons
d'arreu d'Europa amb Mckensy's Clan Band, Sidral Brass Band, Taraf Goulamas
i Zampone Brass, entre d'altres. Un concert a la Porxada amb l'Always Drinking
Marching Band va posar el punt i final a la gresca més sonada de dissabte.

Diables fa la cinquena diada
amb 4 colles convidades
La capvuitada de les festes de l'Ascensió tindrà com a protagonistes
la colla de Diables de Granollers,
que dissabte celebren la seva cinquena edició de la seva diada. Els
actes començaran a primera hora
de la tarda amb la rebuda de les
colles convidades i activitats per
als més menuts.
El gruix del programa, però,
arrencarà pels volts de les 19 h
a la plaça de la Corona amb l'escarni de la lectura dels versots i la
posterior timbalada infantil jove.
A les 20.30 h es farà una traca
de joguines i mitja hora més tard
començarà el correfoc.
Enguany els granollerins han

convidat les colles del Ball de Diables d'Esplugues de Llobregat,
la Colla de Diables de Molins de
Rei, el Ball de Diables de Montornès i la Colla de Diables de la
Selva del Camp. Totes cinc colles
encendran els carrers de la ciutat
amb les espurnes de centenars de
carrutxes.
El correfoc, després de sortir de
la plaça de la Corona, baixarà pel
carrer Anselm Clavé per enfilar
per Sant Roc fins a la plaça de la
Porxada, amb enceses de lluïment
davant del Museu i de la Fonda
Europa. Finalment, totes les colles
encendran els seus tridents per il·
luminar la Porxada.

DANSA

Cloenda de la Roda
Catalònia d'Esbarts
Infantils i Juvenils
L'Esbart Dansaire de granollers
acull diumenge la cloenda de la
40a Roda Catalònia d'Esbarts
Infantils i Juvenils, una activitat
que no rebia des de 2006 i que
aplegarà 11 grups. Començarà
a les 11.20 h amb un cercavila
que anirà de la Casa de Cultura
Sant Francesc a la Porxada passant pels carrers Anselm Clavé i
Sant Roc. La ballada de tots els
esbarts serà a les 12 h a la Porxada i la música anirà a càrrec
de la Cobla Sabadell. Hi participaran entitats de dansaires
de Barcelona, Calafell, Manresa,
Igualada, l'Hospitalet de Llobregat, Taradell, el Penedès i Castellterçol. Després de la ballada,
cap a les 14.30 h, hi haurà un
dinar de germanor i cap a les 16
h l’actuació del Tramvia Blanc.

ENTITATS

Passaltpas tanca el
curs amb un sarau
La Troca acollirà dissabte, a
partir de les 17 h, el Sarau dels
25 anys de Passaltpas, una festa
que servirà per cloure el curs de
l'entitat, amb danses, animació i
un sopar per 10 euros.

PÚBLIC FAMILIAR

Blancs escalfen
motors per a l'agost
La colla dels Blancs fa un tastet
previ a la festa major amb una
gresca a l'entrada de l'estiu. Serà
dissabte, a partir de les 17 h, a la
plaça Josep Barangé, amb animació i un sopar infantil (20 h) i dj.
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TEATRE PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE FINAL DE CICLE FORMATIU

La primera promoció del cicle
de grau superior d'Arsènic
estrena 'Com m'aturo?' a Llevant
Arsènic Espai de Creació està a
punt de graduar la seva primera
promoció del cicle formatiu de
grau superior en Tècniques d'Actuació Teatral, que l'escola situada a Roca Umbert va posar en funcionament fa dos anys.
Per veure l'assoliment de les
competències per actuar en viu de
l'alumnat, aquest cap de setmana
l'alumnat de 2n curs de grau superior estrenarà a Llevant Teatre
Com m'aturo?, una proposta que

han estat treballant durant setmanes amb la direcció de Marta Otín
i que ha transformat el monòleg
Psicosis de les 4.48 de Sarah Kane
en una obra a vuit veus.
De la comèdia El burgès gentil·
home, que van presentar el febrer
passat al drama Com m’aturo? hi
ha un gran salt de gènere perquè
des de la direcció de l'escola es
volia que l’alumnat treballés diferents registres. "És un text difícil
perquè parla del suïcidi i nosal-

tres ho hem vist com l’últim crit
d’ajuda d’aquesta dona, perquè
en el fons ella té la necessitat
d’estar bé per poder viure però
no pot suportar com sent i què
sent", explica Marta G. Otín, directora de la peça i alhora professora
d’Arsènic.
Les funcions seran divendres
i dissabte, a les 21 h, i diumenge,
a les 19 h. Les entrades es poden
comprar anticipades a escena·
gran.cat.

POPULAR L'HERMANDAD ROCIERA EN CELEBRA LA 12a EDICIÓ

Bellavista celebra la Romería
del Rocío al bosc de Can Ribas
L'Hermandad Rociera de Bellavista celebrarà el cap de setmana
la 12a edició de la Romería del
Rocío, amb activitats que començaran divendres a les 18.30 h amb
la sortida des del Centre Cultural
de Bellavista per passar per l'es-

glésia de Sant Francesc d'Assís i
per la plaça de l'Ajuntament, on
es fa l'ofrena floral institucional
a la Mare de Déu del Rocío. L'arribada al bosc de la masia de Can
Ribas, on es faran activitats tot el
cap de setmana, es preveu cap a

les 20.30 h i, seguidament, es farà
l'acte inaugural de la Romería.
Els actes continuaran dissabte
amb una paella popular (14 h) i la
missa rociera (18 h) i l'actuació de
cors rocieros (20 h). A mitjanit es
farà la part més litúrgica de la festa
amb el rosari en honor a la verge.
Finalment, diumenge es farà una
botifarrada i la celebració del dia
del soci de l'entitat (14 h), i cap a
les 18 h es tornarà a Bellavista.

Exposició de les
imatges premiades
al ral·li fotogràfic

Artemisia inaugura
'Paraula i dibuix
en harmonia'

El Museu organitza
una visita a la
Doma de la Garriga

A partir de divendres es podrà visitar al carrer Anselm Clavé una exposició interactiva amb les imatges
guanyadores del passat ral·li fotogràfic Granollers es revela, una iniciativa de la xarxa de centres cívics
que va començar el 1988.

La galeria Artemisia de les Franqueses inaugura divendres (20 h)
l'exposició Paraula i dibuix en har·
monia, amb textos de Teresa Costa-Gramunt i dibuixos d'Adelaida
Murillo, qui darrerament ha exposat a Barcelona i Madrid.

En el marc de l'exposició del retaule gòtic de Sant Esteve, el Museu de
Granollers ha organitzat una visita
al conjunt de la Doma de la Garriga,
on també hi ha un retaule dedicat
a Sant Esteve i atribuït a la família
Vergós. Serà diumenge (11 h).

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 6 al diumenge 9 de juny
Dijous

17º

Divendres

4º

26º

14º

Dissabte

26º

14º

Diumenge

28º

15º
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AGENDA

Taller de rellotges de sol
La Troca de Roca Umbert acollirà divendres
(17.30 h) un taller en què els participants faran
un rellotge de sol amb fusta per poder penjar
a la façana de casa. Es tracta d'una activitat
pensada per a nens i nenes de 3 a 12 anys.

GRANOLLERS
DIJOUS, 6
19.30 h Museu de Granollers
Conferència: Granollers, 1900-1930:
de vila a ciutat
20 h Teatre Auditori de Granollers
Música. A de Brossa, amb la participació
de més de 4.000 alumnes (consulteu
més passis durant el cap de setmana a
escenagran.cat)
20 h Cinema Edison
Como pez fuera del agua
de Riccardo Milani
DIVENDRES, 7
10 h Biblioteca de Can Pedrals
Jocs per l'Habitatge. Una recerca
col·lectiva de ciència ciutadana
ubicada al carrer durant tot el dia
17.30 h Centre cívic Jaume Oller
Diverivendres: DiverConcert. Vola la
imaginació amb Ail'as
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència Mens sana in corpore
sano, a càrrec de Rafa Lucas
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
18 h Espai tranquil de Barbany
Col·loqui del camí de Sant Jaume
18.30 h Centre cívic Palou
Mostra dels treballs realitzats durant
el curs 2018-2019. Fins al dia 14
19 h Cinema Edison
La casa junto al mar,
de Robert Guédiguian
20 h Biblioteca Can Pedrals
Cicle Lletra Estesa. Espiral
21 h Gra. Equipament juvenil
Dnit: concert de Los Intocables
de Mike LaMotta
21.30 h Cinema Edison
Como pez fuera del agua
21.30 h Centre cívic Nord
Improshow de Planeta Impro
DISSABTE, 8
9 h Espai verd al costat de l'IES Bellera
Matinal saludable a Can Bassa, amb

caminada popular, esmorzar i taller
de gimnàstica tranquil·la i mandales
9 h Club Natació Granollers
12 Hores de natació i cycling
10 h Biblioteca Can Pedrals
BiblioLab. De la llavor al plat.
Cuina el teu platillo de verdures
10 h Espai d'Arts de Roca Umbert
Workshop de collage artístic
11 h Plaça de l'Església
Segona Fira de l'Economia Social
16 h Centre cívic Palou
Xerrada sobre com actuar amb
els gossos quan hi ha petards
16 h Plaça de la Corona
5a Diada de Diables de Granollers
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. L'estiu s'apropa
17 h Plaça de Josep Barangé
Festa Blanca
18 i 20.30 h Cinema Edison
Como pez fuera del agua
18 h L'Adoberia
Realització d'un còdex relligat amb cuir
18 h La Troca. Roca Umbert
Sarau de final de curs de Passaltpas
18.30 h Plaça de la Porxada
L'Ascensió en dansa
19 h Museu de Ciències Naturals
Planerati de juny. Júpiter a la vista!
21 h Museu de Ciències Naturals
Observació del cel nocturn
22.30 h Casino de Granollers
Festa de country
DIUMENGE, 9
12 h Plaça de la Porxada
Cloenda de la 40a ronda d'Esbarts
Catalonia
18 h Casino de Granollers
Ball social
19 h Cinema Edison
La casa junto al mar
DILLUNS, 10
17.30 h Plaça Joan Oliver
Alesplaces! Enrampa't sobre rodes!
18 h Can Jonch
Tertúlia de l'Arxiu. La Societat Coral

Amics de la Unió
19.45 h Biblioteca Can Pedrals
Festa del curtmetratge amb
projeccions del programa Km 0
DIMARTS, 11
16.30 h Plaça Joan Oliver
Alesplaces! La volta al món en 77 jocs
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. L'assalt de
Granollers pels carlins, per JM Farnés

LES FRANQUESES
DIJOUS, 6
15.15 h Espai familiar, c. Cardedeu
Xerrada El tacte, la veu i la mirada
en la primera infància
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Taller d'hipopressius
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Preparem la festa
DIVENDRES, 7
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada i jocs
18.30 h Sortida des del Centre
Cultural de Bellavista
12a Romeria de nostra senyora
del Rocío. Amb parades a l'església
de Sant Francesc d'Assís i la
plaça de l'Ajuntament, i arribada
a Can Ribas a les 20.30 h
DISSABTE, 8
11 h Parc del Falgar i la Verneda
Descobreix les papallones del parc
13 h Plaça de l'església
Festa del barri
14 h Esplanada de Can Ribas
12a Romeria del Rocío. Fins diumenge
19 h Església de Sta Maria de Llerona
Encicla't. Coral Lo Rossinyol
DIUMENGE, 9
8.30 h Sortida de Can Ganduxer
Sortida de natura
12 h Casal parroquial de Llerona
Estrena del nou Casal Cultural
15 h Complex esportiu municipal
Exhibició d'estiu del Club Natació
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Voltem per l’entorn

Canovelles dinamitza amb
circ el comerç de proximitat
ajuntament

Amb el lema Viu la màgia
del comerç a Canovelles,
divendres l'associació de
comerciants Comerç Actiu
Canovelles celebrarà la
tradicional festa Canovelles
de 10 a 10, una festa que
pretén dinamitzar el comerç
de proximitat per mitjà d'una
proposta d'activitats que
enguany tenen com a fil
conductor el circ. Així, de 16
a 19 h hi haurà espectacles
itinerants, amb màgia al carrer
Diagonal, pallassos al carrer de
la Indústria i malabars també
al carrer Diagonal. De 19.15
a 20 h es reuniran a la plaça
de la Joventut per a l'espectacle de fi de festa. Cada comerç organitzarà durant
tot el dia activitats relacionades amb el món del circ i oferirà promocions, com
descomptes o, en el cas d'alguns establiments de restauració, menús a 10 euros.
A més, també s'organitza un concurs d'aparadors.

Exposicions
Ajuntament de Granollers
El Granollers de 1979. Exposició
de l'AMGr amb motiu del Dia
Internacional dels Arxius. Inauguració
dijous (18 h). Fins al 2 d'agost
Museu de Granollers
Agustí Centelles. Una crònica
fotogràfica. Anys 30. Fins al 23 de juny.
Retorn a Granollers del retaule gòtic
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
Art+Escola+Refugi. Fins al 9 de juny
Afinitats. Permanent.
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Carrer d'Anselm Clavé
Imatges del 20è Ral·li Fotogràfic.
Des de divendres. Fins al 17 de juny
Can Jonch
I tu, balles amb violència? del Centre
Obert Ponent. Fins al 21 de juny
The backway, de Ruido Photo.

Fins a l'11 de juny
Espai d'Arts de Roca Umbert
Mnemòsyne 2.0, de l'artista
resident Pilar Rosado.
Fins al 9 de juny
Espai La Gralla
Exposició BCN, de Beatriz
Sánchez Ledo. Fins al 21 de juny
Espai Tranquil Barbany
Exposició Un món en què
el gènere no definirà la mesura
dels nostres somnis,
del talleret de l'Elena Frauca.
Fins al 8 de juliol
Can Pedrals
Exposició Un mar sense
plàstics. Fins al 17 de juny
Artemisia, art & tendències
Inauguració de la mostra
Paraula i dibuix en harmonia,
de Teresa Costa-Gramunt
i Adelaida Murillo,
divendres a les 20 h
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