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EN PORTADA

Avui, 13 de juny, és el Dia europeu 
de la prevenció del càncer de pell, 
una malaltia que cada cop és més 
freqüent arran de la creixent expo-
sició al sol i la progressiva reducció 
de la capa d'ozó a causa de l'efecte 
hivernacle. El càncer cutani és el 
més freqüent de la població de 
pell blanca i està augmentant els 
darrers anys. El melanoma és un 
dels càncers de pell que malgrat 
no ser el més freqüent és el que 
comporta més mortalitat, perquè 
un volum de tumor molt petit pot 
metastatitzar ràpid.

A Granollers els melanomes di-
agnosticats han passat de 10 el 
2008 als 32 que es van detectar i 
tractar l'any passat a l'Hospital de 
Granollers. De fet, el doctor Joa-
quim Sola, dermatòleg mèdic-qui-
rúrgic del Servei de Dermatologia 
de l'Hospital, alerta que els casos 
de melanoma diagnosticats a Ca-
talunya han continuat augmen-
tant el període 2008-2018, amb 
més de 1.000 nous casos l’any els 
darrers anys, sense presentar una 
disminució del gruix dels melano-
mes invasors.

El melanoma és un dels càn-
cers més mortals, però hi ha al-

Els casos de 
melanoma 
s'han triplicat 
en una dècada
L'Hospital de Granollers alerta de l'augment 
dels càncers de pell, el 90% dels quals 
estan relacionats amb la radiació del sol

tres tumors cutanis, anomenats 
carcicomes o epiteliomes –els 
més comuns basocel·lulars o es-
pinocel·lulars–. En aquest cas, 
cal tenir en compte també que 
és important el diagnòstic precoç 
per poder instaurar els millors 
tractaments i evitar cirurgia des-
figurant, sobretot a zones de la 
cara, i fins i tot mortalitat en el cas 
dels espinocel·lulars. Durant l’any 
2018, s’han diagnosticat i tractat 
353 carcinomes basocel·lulars 
i 142 carcinomes escamosos a 
l'Hospital de Granollers.

Evitar la radiació del sol 
Està demostrat que en un 90% 
dels casos de càncer de pell, el 
sol o la radiació solar hi estan 
implicats. Per això, l'activitat pre-
ventiva més important, explica el 
doctor Sola, és evitar l'exposició 
solar directa excessiva. "Les cre-
mes solars aïllades no garan-
teixen una prevenció suficient 
i cal tenir en compte que una 
bona protecció del sol també 
inclou evitar l'exposició entre 
les 12 i 16 hores, utilitzar robes 
llargues, ulleres de sol i barrets 
protectors", detalla.

ics

EL CAP VALLÈS ACULL UNA EXPOSICIÓ SOBRE 
LA PREVENCIÓ SOLAR I EL CÀNCER DE PELL
Des de dilluns i fins al 21 de juny 
el Centre d'Atenció Primària (CAP) 
Vallès Oriental, al carrer Museu  
de Granollers acull una exposició 
itinerant sobre la prevenció solar  
i el càncer de pell. Els plafons de  
la mostra, impulsada per l'Atenció 
Primària de l'Àrea Metropolitana 

Nord i l'Associació Espanyola Contra 
el Càncer (AECC), informen sobre 
com n'és d'important tenir en compte 
el risc que suposa l'exposició 
al sol, sobretot en aquesta època de 
l'any; dels beneficis del sol per a  
la salut i dels potencials efectes 
negatius si es pren de forma intensa, 

així com dels factors de risc, i de  
com protegir-se del sol.

A més, avui (18 h), coincidint 
amb el Dia europeu de la prevenció, 
el mateix CAP ofereix una xerrada 
informativa a càrrec de la metgessa 
de família Isabel Otzet i la infermera 
Teresa Sánchez.

Onvocallès organitza divendres la Marató anual a l'entorn del Dia del càncer de 
pell. Entre les 18 i les 22 h instal·larà a la Porxada una taula informativa, en la qual 
es podran trobar mostres de la gamma de productes solars de la firma La Roche 
Posay. També hi serà present l'escola Creatiu i tècnic de Sabadell que aquest curs 
ha treballat per crear mocadors oncològics per a les pacients d'Oncovallès que 
ho necessitin. Les activitats lúdiques s'obriran amb el ball en línia del grup de M. 
Àngels i Ferran. Seguidament, a les 19 h, es farà la tradicional desfilada, amb la 
col·laboració d'Ortopèdia del Vallès, de la mà d'Anita Care, Claxon, Don Adelino, 
Àfrica i Carles. A més, hi col·laborarà l'Escola de Perruqueria i Estètica Margaret. 
A les 20 h, serà el torn de l'exhibició de l'Escola de dansa Swing, i la Marató es 
clourà, a partir de les 20.30 h, amb el concert de pop-rock de la banda Mi Calle.

La Marató d'Oncovallès

Pel que fa als infants, Sola des-
taca que "la pell té memòria i 
l'exposició solar és especial-
ment nociva durant els 18 pri-
mers anys de vida, sobretot si 
provoca cremades en infants", 
de manera que cal protegir-los de 
l'exposició directa al sol.

A més, l'especialista recomana 
l'autoexploració a casa cada tres 
mesos per poder detectar canvis 
en les lesions de la pell.

També considera que el sistema 
sanitari ha de garantir un accés 
ràpid al dermatòleg sigui en visita 
presencial o mitjançant la teleder-
matologia/teledermatoscòpia que 
permeti que qualsevol lesió sos-
pitosa de malignitat sigui avalua-
da en pocs dies. En aquest sentit, 
Sola es mostra esperançat: "En un 

futur pròxim, les noves aplica-
cions mòbils i la intel·ligència 
artificial tindran probablement 
un paper fonamental en el cri-

bratge precoç del càncer cutani. 
És objectiu de tots que el 2030, 
no hauria de morir ningú per 
melanoma". i montse eras
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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?”

Escola d’educació 
i residència canina

El pati de Mestres Montaña es 
convertirà en un jardí amb jocs
L'Ajuntament de Granollers pre-
sentava dilluns el projecte per 
convertir el pati de l'escola Mes-
tres Montaña en un jardí, amb una 
aposta potent per la vegetació, la 
creació de petites elevacions del 
terreny i la presència de l'aigua 
com a element de joc. A més, el 
projecte ha de resoldre els proble-
mes d'inundacions al pati.

La proposta, que va ser una de 
les més votades en el procés de 
pressupostos participatius de 
l'any passat, va sorgir de la comu-
nitat educativa i es van recollir 
idees de l'alumnat i de l'equip de 
mestres. Com en el cas de l'EM 
Salvador Llobet, el projecte bàsic 
va ser redactat per una arquitec-
ta, en aquest cas Inara Hasanova 
Gasanova. El treball ha servit als 
tècnics municipals per redactar el 
projecte executiu, qu ha de resol-
dre les inundacions al pati infantil; 
separar físicament la pista i el pati 
on juguen els nens i les nenes pe-
tits; potenciar els desnivells per-
què els nens i nenes poguessin es-
calar; disposar de llocs tranquils; 
fer practicable la font; diversificar 
les possibilitats de joc, etc.

El projecte estableix diferents 
zones. A la central, a la sortida del 
pati dur es crearà un espai ampli i 
diàfan que farà de distribuïdor per 
accedir a altres zones del pati de 
terra i que tindrà diferents usos: 
reunió, punt de partida de jocs en 

grup, jocs de pilota entre equips, 
espai per anar en bicicleta, etc. 
També hi haurà la zona d'un petit 
monticle petit, on es crearà un des-
nivell amb terra, d'altura màxima 
de 90 cm, densament plantat. Es 
tracta de crear un espai semblant 
a un bosc natural en miniatura. 
S'instal·larà una passarel·la que 
pujarà i baixarà del monticle, habi-
litada també per a infants amb mo-
bilitat reduïda. Al cim del monticle 
es crearà un túnel vegetal amb ar-
bustos. El sorral es disposarà com 
si fos un riu des del seu inici, en una 
font, i fins a la desembocadura, en 
un estany. A part del joc amb sor-
ra i aigua aquesta zona permetrà 

EDUCACIÓ  EL PROJECTE HA DE RESOLDRE LES INUNDACIONS A L'ESPAI I FER-HI DESNIVELLS

Llengua de signes catalanaTaller d'invertebrats a La Tela
L'Associació de les Persones Sordes de Granollers i 
Vallès Oriental (lsc.gra.vo@gmail.com ), amb seu a La 
Troca, organitza cursos per aprendre la llengua de 
signes catalana. Al juny es fan dos intensius de 30 h de 
nivell A1 i A2. Al setembre començarà el curs de 120 h.

Diumenge, a les 11 h, el Museu de Ciències Naturals a La Tela farà 
una visita guiada i una sessió especial del taller per conèixer 
invertebrats. Mitjançant el contacte directe amb invertebrats vius, 
es coneixerà la biologia i la diversitat d'espècies d'aranyes, 
escorpins, insectes pal, escarabats i altres bestioles.

SOCIETAT

una varietat d'activitats educatives 
relacionades amb medi ambient, 
fenòmens físics i enginyeria. Les 
plantes al voltant del sorral seran 
típiques de terrenys fluvials.

També es crearà un monticle 
gran, amb un desnivell d'una altu-
ra màxima de 120 cm.  Igual que 
en el monticle petit, per poder 
ampliar l'àrea del desnivell, els ar-
bres existents seran delimitats per 
unes pedres grans. Amb les matei-
xes pedres de còdol es formaran 
dos trams escalables. El monticle 
comptarà amb diverses escales i 
una rampa per lliscar cap avall. Els 
talussos se sembraran amb una 
barreja de plantes herbàcies. i

Divendres, de 18 a 20.30 h, l'equi-
pament juvenil Gra serà l'escenari 
d'un escape room titulat Sea rise 
level room, que la Diputació de 
Barcelona ha dut a cinc municipis 
–el darrer, Granollers– per consci-
enciar sobre el canvi climàtic. L'ac-
tivitat s'emmarca en la Setmana 
de l'Energia, que es commemora 
del 17 al 21 de juny coincidint amb 
la Setmana Europea de l'Energia 
Sostenible.

Aquest any, el centre d’interès 
és l’apoderament energètic de la 
ciutadania i el foment de la partici-
pació en l’àmbit de l’energia. Amb 
aquest objectiu, s’organitzaran ac-
tuacions i activitats al voltant de 
l’eficiència energètica, les energies 
renovables i el nou rol que té la 
ciutadania en aquest àmbit.

La primera serà l'escape room 
al Gra, que aprofita la popularitat 
d’aquesta mena de jocs, que repta 
els participants a escapar-se d’una 
habitació en un temps determinat 
després de superar un seguit de 
proves. La història subjacent és 
que l’espai és a punt d’inundar-se 
pels efectes accelerats del canvi 
climàtic i la pujada del nivell del 
mar. Les places són limitades i se'n 
faran dues sessions (de 18 a 19 h, 
i de 19.30 a 20.30 h). Les inscrip-
cions es poden fer a: mediambien-
tespaisverds@granollers.cat.

El mateix dia i en el marc del 

El Gra rep un escape 
room en què cal
aturar el canvi climàtic 

MEDI AMBIENT  EN EL MARC DE LA SETMANA DE L'ENERGIA

ajunTaMEnT

PLÀNOL  L'organització de les futures zones diferenciades del pati

projecte europeu EYES –Engaging 
Youth in Sustainable Energy Plan-
ning–, del qual l'Ajuntament és soci, 
es constituirà el grup de joves per a 
l'acció climàtica i l'energia sosteni-
ble de Granollers, format per col-
lectius de procedència diversa. La 
trobada es farà al Gra (sala poliva-
lent, 2a planta) enmig de les dues 
sessions de l'escape room.

El projecte pretén implementar 
un mètode replicable, transferible 
i avaluable per incentivar i facili-
tar la participació dels joves en la 
planificació energètica i climàtica 
sostenible en l'àmbit  local, partint 
del fet que el canvi climàtic és un 
repte global que afecta sobretot les 
generacions joves, però que la seva 
veu no es té en compte en la presa 
de decisions. Així,  EYES es basa 
en un doble principi: combatre la 
desigualtat en l’educació i en la re-
presentació pública dels joves. Hi 
participen vuit socis de sis països: 
Dinamarca, França, Itàlia, Bulgària, 
Polònia i Espanya. Al març se'n va 
fer la primera trobada a Granollers 
i s'allargarà fins al gener de 2021.  

En el marc d'un projecte
europeu, es constituirà 
el grup de joves
per a l'acció climàtica
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Portes obertes al Celestí Bellera
L'Institut Celestí Bellera va obrir le seves portes didsabte per mostrar 
dos projectes Erasmus + que s'hi estan desenvolupant, relacionats amb 
l'alimentació saludable (Brewise) i la literatura (LIT2.0). Així, la jornada va 
dur per títol La literatura a taula, després de menjar, llegir i estimar, i va 
incloure una xerrada amb la cuinera Ada Parellada –a la fotografia–, un 
tast de cafès, un contacontes, tallers d'alimentació saludable, una fideuà 
popular i l'actuació de la cantant Ivette Nadal, entre altres propostes.

j.ganduxé

MOSTRES DELS ERASMUS + SOBRE LITERATURA I ALIMENTACIÓ

Divendres a la tarda i vespre, 
l'Escola Cervetó va posar el punt 
i final a la celebració del seu mig 
segle de vida amb una festa que va 
permetre el retrobament de la co-
munitat educativa, des dels inicis 
de la fundació del centre i que ha 
anat configurant la seva història 
fins ara. La vetllada s'obria amb 
els parlaments de la direcció, que 
donaven pas a un espectacle mu-
sical i de màgia a càrrec del mateix 
alumnat del centre, tant l'actual 
com exalumnes.

L'Escola Cervetó té els seus orí-
gens en la llar d'infants fundada 
per Conxita Bretcha al carrer Sant 
Roc, amb 70 infants de menys 
de 3 anys. "Era un moment de 
renovació pedagògica i molta 
creativitat", recordava la filla de 
Bretcha i actual directora del cen-
tre, Montse Vilà. Fa cinc dècades 
van ser els mateixos pares i ma-
res dels primers alumnes que van 
demanar que l'escola continués 
amb edats més grans i, a partir de 

810 alumnes i una seixantena de 
mestres, i cobreix totes les etapes 
educatives dels 3 als 18 anys –in-
fantil, primària, secundària i bat-
xillerat–. La clau del creixement i 
la pervivència, segons Vilà, la re-
novació i la innovació constant.  

llavors, el centre va anar creixent 
progressivament, tant en alumnes 
com en instal·lacions. 

Actualment, el centre disposa de 
5.200 metres quadrats construïts 
en dos edificis del carrer Isabel 
de Villena. L'escola compta amb 

jordi ganduxé

EDUCACIÓ  EL CENTRE EDUCATIU VA INICIAR LA CELEBRACIÓ DE L'ANIVERSARI A L'INICI DE CURS

Una festa participativa clou el 
50è aniversari de l'escola Cervetó

ANIVERSARI  Alumnes i exalumnes van preparar gags per a un espectacle 

Cambridge School beca 20 joves 
L'escola d'idiomes Cambridge School ha lliurat la tercera edició de les 
seves beques d'anglès. El proper curs 2019-2020, 20 alumnes de 4t 
d'ESO tindran un any de curs d'anglès a qualsevol de les 10 escoles de la 
firma a la comarca. El cost aproximat de cada beca és d'un 1.100 euros. 
Entre els becats hi ha els alumnes d'instituts granollerins Emilio Pe-
trichenko, Amal El Arrak, Sofía Delmás, Dounia El Ballaj i Ana López. 
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GRANOLLERS. Dilluns es feia l’acte 
de cloenda del Projecte singular 
Junts, amb la participació dels 77 
alumnes –una trentena més que 
l'any passat (48)– de 9 centres 
educatius –Escola Pia, Educem, 
Col·legi Jardí, instituts Carles Vall-
bona, Antoni Cumella, Celestí Be-
llera, EMT, Col·legi l'Estel i Marta 
Estrada (que hi participa per pri-
mer cop)– i 80 empreses d'acolli-
da. Aquest curs ha commemorat 
els 10 anys del projecte, nascut el 
curs 2008-2009, quan va tenir la 
participació de 7 alumnes de l’Es-
cola Pia, i tots els tastets es van fer 
a diferents serveis municipals. 

El Projecte singular Junts, 10 
anys més tard, és una iniciativa 
plenament consolidada i recone-
guda –l’any 2013 va quedar fina-
lista en el Premi d’Educació del 
Cercle d’Economia–. En aquesta 
dècada hi han participat un to-
tal de 516 alumnes, i gran part 
d’aquests avui ja han completat 

en xarxa, permet sumar esforços i 
augmentar resultats.

Des del curs 2008-2009, l’Ajun-
tament de Granollers, amb la 
col·laboració del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
participa en aquest projecte que 
cada any permet graduar a més 
alumnes de 4t d’ESO i, per tant, 
ajuda a reduir el fracàs escolar 
a Granollers, que segons dades 
del curs 2017-2018 se situa en el 
6,75% (joves amb 16 anys o més 
que surten dels centres educatius 
sense l'ESO).

Per això aquest projecte no no-
més té l’objectiu que l’alumne de 
3r pugui passar amb bons resul-
tats a 4t i que els de 4t es puguin 
graduar, sinó que també ajuda a 
orientar als joves en la presa de 
decisions que s’han d’enfrontar 
en acabar l’etapa obligatòria de 
l’escolarització. Els permet veure 
quin camí seguir en la formació 
professionalitzadora.  m.e.

una formació postobligatòria, 
un grau en formació professio-
nal en la major part dels casos. 
Avui molts d’aquests joves que 
van fer el seu tastet d’ofici en un 
taller mecànic, en una oficina, en 
una perruqueria, en un hospital 
o en un restaurant són mecànics, 
administratius, perruquers, infer-
mers o cuiners.

A més, l’èxit d’aquest projecte, 
que pretén acostar els joves de 3r 
i 4t d’ESO al món laboral per tal de 
poder orientar-los en la seva tria 
de la formació postobligatòria, és 
que cada any s’han incorporat no-
ves empreses que acullen alumnes 
durant el curs escolar. Concreta-
ment 143 empreses, la majoria 
de les quals repeteixen any rere 
any. I és que projectes com aquest, 
que es fan amb la implicació d’una 
banda del centre educatiu i de les 
famílies, i de l’altra del món em-
presarial i de les administracions, 
són un clar exemple que el treball 

Toni Torrillas

EDUCACIÓ  EL PROJECTE SINGULAR JUNTS COMMEMORA UNA DÈCADA DE VIDA

10 anys de tastets al món laboral
ALUMNAT I EMPRESARIS  Els participants en aquest curs del Projecte singular Junts

La sala d'actes del CTUG a Roca 
Umbert acollirà avui, dijous (18 
h), la presentació de l'Estudi de 
l'oferta educativa no formal en 
l'àmbit artístic a Catalunya, un 
acte conduït pel periodista Eloi 
Vila en què participaran el presi-
dent del Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts (CoNCA), Car-
les Duarte; la regidora i primera 
tinent d’alcalde en funcions de 
l’Ajuntament de Granollers, Alba 
Barnusell; i Mercè Gisbert, vocal 
del plenari del CoNCA. 

FORMACIÓ

Presentació de 
l'estudi d'oferta 
educativa artística

Can Bassa comença el dia fent salut
L'AV de Can Bassa va organitzar dissabte una matinal saludable. La jornada 
s'iniciava amb una caminada, i tot seguit els participants es trobaven per fer 
un esmorzar saludable i qui va voler també va poder participar en un taller 
d'elaboració de desodorant natural a càrrec de Remei-Teràpies de la pell.

jordi ganduxé

L'Associació de Veïns del barri 
Lledoner organitza diumenge (9 
h) la setena edició de la seva Pe-
dalada popular. L'activitat comen-
çarà i acabarà a la plaça Jaume I el 
Conqueridor i farà un recorregut 
de 16 quilòmetres per la llera del 
riu Congost. Les inscripcions es 
poden formalitzar el mateix diu-
menge a la plaça. D'altra banda, 
Granollers Pedala també ha orga-
nitzat una nova pedalada per diu-
menge, que sortirà a les 10 h de la 
plaça de la Corona. 

MOBILITAT  

El Lledoner fa la 
setena pedalada 
popular de 16 km 
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CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

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

P.-Ara que comença l’estiu, què 
es pot fer per prevenir les otitis 
infantils?
R.-Amb l’augment de la calor i 
la humitat al conducte auditiu 
després dels banys, la incidèn-
cia de l’otitis es dispara. Com a 
prevenció, el primer pas seria 
evitar banyar-se en aigües con-
taminades. Agitar el cap després 
dels banys ajuda a eliminar l’ai-
gua acumulada; la neteja de les 
orelles amb una tovallola (l’ús de 
bastonets no és aconsellable) és 
efectiu, i l’ús d’un assecador a 
una distància prudent per elimi-
nar la humitat acumulada.

P.-Què és el trastorn per dèficit 
d’atenció?
R. És una entitat de descripció 
relativament recent que consis-
teix bàsicament en una disminu-
ció de l’atenció, de la concentra-
ció, acompanyada generalment 
d’una disminució de l’autoestima, 
així com tendència a la hiperacti-
vitat i la impulsivitat. És probable 
que s’estigui sobrediagnosticant 
aquesta patologia; per aquest 
motiu és important posar-se en 
mans de l’especialista adequat.

LES FRANQUESES. La parròquia de 
Sant Francesc d’Assís de Bellavista 
celebrarà diumenge el cinquè ani-
versari –tot i que està activa des de 
2013–. Ho farà amb la presentació 
del llibre i el documental editats per 
a l’ocasió, que porten per títol Sant 
Francesc d’Assís a Bellavista. Una 
parròquia al servei del barri. El tre-
ball, editat per la periodista i edito-
ra Laura Mor, recull la veu dels pro-
tagonistes de la primera comunitat 
cristiana al barri, que expliquen la 
seva experiència comunitària de fe. 

Per a l’autora, el material editat 
és una “eina d’evangelització per 
reforçar el vincle comunitari i 
mostra l’actitud d’obertura i el 
compromís d’un grup de cristi-
ans del barri”. També reforça la 
idea que Sant Francesc d’Assís és 
una parròquia que “viu al servei 
de les necessitats de Bellavista”. 
En són un exemple el grup de do-
nes reunides en un primer moment 
per compartir el patiment de con-
viure amb familiars drogaddictes; 
les experiències de pregària a la 
capella; la catequesi per als infants; 
els grups del Moviment Infantil i 
Juvenil d’Acció Catòlica (MIJAC); 
els grups de revisió de vida de l’Ac-
ció Catòlica Obrera, i l’acollida que 
fa la trentena de voluntaris de Cà-
ritas parroquial, amb projectes de 
suport a l’habitatge, reforç escolar i 
tallers de cuina, entre d’altres.

“La nostra és una parròquia 
amb consciència social, oberta, 
en què apliquem aquella màxi-
ma d’ora et labora, de manera 
que no només parlem, sinó que 
també actuem, denunciem les 
injustícies i estem sempre al 

RELIGIÓ  LA COMUNITAT CRISTIANA DEL BARRI VA CELEBRAR LA TARDOR PASSADA EL SEU CINQUÈ ANIVERSARI COM A PARRÒQUIA

parròquia sT. francEsc

COMUNITAT  La vida parroquial de Bellavista és una de les més actives

recull el testimoni de 18 persones 
vinculades a la parròquia, però no 
des d’un punt de vista històric amb 
vocació documental, sinó més avi-
at pastoral. El llibre inclou un breu 
apunt cronològic i fotografies his-
tòriques des de finals dels anys 80 
fins a l’actualitat, i recull l’experièn-
cia personal de fe de Pepe Baena, 
Conxita Borell, Maria Fernández, 
Joan Fernández, Adriana Giacobbe, 
Andrés Ginés, Paca Granado, Joel 
Jiménez, Carme Membrive, Fidel 
Membrive, Pere Pérez, Miguel Ro-
dríguez, María Rubio, Encarna Rue-
da, Francisca Toro, Oriol Martínez, 
Maribel Martínez, Juan Ramón 
Martos i Dèlia Viedma.

Tant el llibre com el documen-
tal es presentaran diumenge (18 
h) al Teatre Auditori de Bellavista, 
amb les intervencions del rector, 
Pepe Baena, i de l’autora, Laura 
Mor. Després del visionat del do-
cumental hi haurà un diàleg i un 
piscolabis per als assistents. i x.l.

Sant Francesc d’Assís de Bellavista,
una parròquia amb consciència social
Diumenge (18 h) es presenta un documental i un llibre sobre el seu arrelament al barri

costat dels més pobres”, explica 
el rector, Pepe Baena. 

Sant Francesc d’Assís a Bellavista. 
Una parròquia al servei del barri 

parròquia

PORTADA DEL LLIBRE

n L’església de Sant Francesc d’Assís 
de Bellavista, amb capacitat per a 90 
persones, ha quedat petita per aco-
llir els fidels. Per això la parròquia fa 
temps que promou la construcció d’un 
nou temple que “dignifiqui el barri i la 
gent creient”. L’estiu passat el Bisbat 
de Terrassa va adquirir un terreny de 
400 metres quadrats a la plaça Nova, 
on pròximament s’hi alçarà el nou tem-
ple. La primera planta de l'edifici l'ocu-
parà una església amb capacitat per 
a 210 persones, el despatx parroquial 
i la residència del capellà, i al subsòl 
hi haurà els serveis de Càritas, es farà 
la catequesi i s’hi construirà una sala 
polivalent per fer-hi xerrades. Aquest 
serà el tercer temple que construirà 
el Bisbat de Terrassa després de dues 
esglésies més a Sant Cugat i Sabadell. 

PENDENTS DE 
LA NOVA ESGLÉSIA

Trajectòria

La comunitat cristiana de Bellavista, for-
mada per famílies treballadores d’origen 
migrant, va començar a organitzar-se 
als anys 80, quan un grup de veïns van 
impulsar la construcció d’una capella 
al carrer Ponent. De seguida l’espai va 
quedar petit per atendre les necessitats 
del barri, des d'educatives, d’acompa-
nyament i d’escolta fins a les d’aliment 
o habitatge. El 2004 van arranjar un local 
al carrer Barcelona, i el 2013, coincidint 
amb el nomenament de Pepe Baena com 
a rector, van esdevenir parròquia.

UNA COMUNITAT
QUE CREIX
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LES FRANQUESES. L’Ajuntament de 
les Franqueses durà a terme, du-
rant els mesos d’estiu, unes obres 
per millorar les instal·lacions 
de l’Escola Municipal de Música 
Claudi Arimany. Es tracta d’uns 
treballs per millorar la seguretat 
i la funcionalitat de l’equipament 
i per millorar el confort i afavorir 
l’eficiència i l’estalvi energètic de 
l’equipament. 

Els treballs preveuen el tanca-
ment del passadís de distribu-
ció que dóna accés a les aules de 
música, disposades en forma de 
claustre al voltant del pati. Ac-
tualment és un porxo destapat 
i exposat a les inclemències del 
temps, alhora que afecta l’aïlla-
ment de les aules per les pèrdues 
tèrmiques que hi ha cada cop que 
els alumnes entren i surten de 
classe. El nou tancament serà de 
placa metàl·lica de zinc, seguint 
la mateixa línia del revestiment 
existent de les façanes, i incorpo-

rarà elements d’aïllament tèrmic 
i d’impermeabilització. L’actuació 
implicarà el desmuntatge de la 
coberta dels porxos i l’enderro-
cament de part del paviment de 
formigó per adaptar-ho a la nova 
distribució. També està prevista 
l’obertura d’una finestra a la paret 
de secretaria que dóna a l’accés de 
la instal·lació, per tal que el perso-
nal d’administració del centre tin-
gui un millor control de l’entrada i 
de la sortida dels alumnes.

L’actuació es completarà fi-
nalment amb un nou sistema de 
climatització i ventilació i amb la 
instal·lació de noves lluminàries 
al nou passadís de distribució.

Les obres, que està previst que 
comencin l’última setmana de 
juny i que estiguin enllestides la 
primera setmana del curs, al se-
tembre, es van adjudicar a finals 
de maig a l’empresa Estructura y 
Obras La Roca SL per un import 
de 138.693 euros (IVA inclòs). 

EQUIPAMENTS  LES OBRES ESTARAN ENLLESTIDES AL SETEMBRE

Obres d'estalvi energètic
a l'Escola Municipal
de Música Claudi Arimany

j.ganduxé

TEATRE  Una obra va recrear la inauguració del casal ara fa 60 anys

ELS TREBALLS DE RENOVACIÓ HAN COSTAT 357.951 EUROS

La companyia Toc Toc Teatre 
Laurona va donar el tret de sorti-
da, diumenge, a la nova etapa del 
Casal Cultural de Llerona amb una 
representació –Si les parets parles-
sin...– que va suposar un viatge al 
passat per a molts veïns del poble. 

La reforma del casal ha con-
sistit en la reconversió de la sala 
del teatre en una sala polivalent. 
S'han renovat les prestacions tèr-
miques i acústiques, les instal·la-

cions elèctriques i d'enllumenat 
i s'han incorporat nous sistemes 
de climatització, aigua, veu, dades, 
antena de televisió i seguretat. 
També s'han enderrocat els reves-
timents i el fals sostre de la sala, 
s'han deixat al descobert els ele-
ments estructurals originals i s’ha 
substituït la coberta; s'ha cons-
truït un annex destinat a lavabos 
i s'ha adaptat l'accés per persones 
amb mobilitat reduïda. 

Llerona estrena la
reforma del Casal Cultural

Dilluns van començar les obres 
d'instal·lació d’un nou col·lector 
d'aigües residuals al camí de Can 
Gregori de Llerona per dotar de cla-
vegueram aquesta zona del muni-
cipi. Arran de les obres, executades 
per Construccions Deumal i amb 
una durada prevista de dos mesos, 
es preveuen restriccions puntuals 
del trànsit al camí de Can Pep. 

Nou col·lector a Can 
Gregori, a Llerona

MEDI AMBIENT

Un total de 40 persones van par-
ticipar dissabte a l'activitat Coneix 
les papallones del parc del Falgar, 
coincidint amb la Setmana de la Na-
tura. La matinal, guiada per l'espe-
cialista Toni Carulla, de la fundació 
World Nature, va permetre identi-
ficar fins a sis varietats diferents de 
papallones. Els participants també 
van poder observar dues tortugues 
d'estany, ànecs cabussets i polles 
d'aigua, a més d'identificar el cant 
de diversos ocells. 

La Setmana de
la Natura arriba
al parc del Falgar
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GRANOLLERS. La Policia Local de 
Granollers va identificar diumen-
ge dos joves de 17 anys i veïns de 
Mollet per haver matat a cops un 
mínim de set ànecs que hi havia 
en una bassa del barri de Can Ju-
nyent, a Palou. Segons ha explicat 
la Policia Local, els fets van passar 
quan els joves tornaven a peu de la 
discoteca Bora Bora cap a l’estació 
de Granollers Centre, al voltant de 
les sis del matí. Els mateixos veïns 
van veure en directe l’atac dels jo-
ves als ànecs, als quals van clavar 
puntades de peu i els van saltar a 
sobre. Els veïns van alertar la Poli-
cia Local, que poc després va iden-
tificar els autors juntament amb 
una patrulla dels Mossos d’Esqua-
dra. Els dos nois van ser traslladats 
a la comissaria de la Policia Local, 
on posteriorment van ser lliurats 
als seus pares. La Policia Local 
imputa ara als dos nois un delicte 
de maltractament animal, a més 
d’amenaces i coaccions per insults 
contra els veïns de Palou que van 
recriminar-los l’acció.  

El cap de la Policia Local, Lluís 
Colomer, ha recordat que aquesta 
no és la primera vegada que els 
veïns de Can Junyent, el grup de 
cases del camí Ral que hi ha abans 
de la carretera Interpolar, pateixen 
el vandalisme dels joves que van o 
surten de la discoteca. De fet, fa tot 
just una setmana alguns joves ja 

LA POLICIA LOCAL IDENTIFICA COM A AUTORS DOS JOVES DE 17 ANYS VEÏNS DE MOLLET DEL VALLÈS

Clients del Bora Bora maten a
cops una família d'ànecs a Palou

x.l.

CAN JUNYENT  Els veïns de Palou fa temps que es queixen de l'incivisme

van apedregar i intentar atacar els 
ànecs coll verds que hi ha a la ma-
teixa bassa, alguns dels quals te-
nien només pocs mesos de vida. De 
fet, confirmen des del cos policial, 
“les baralles i l’incivisme és greu 
i constant les nits de festa a l’en-
torn de la discoteca i en el camí 
que porta fins a l’estació”. L’al-

calde de Granollers, Josep Mayoral, 
ha denunciat diverses vegades els 
problemes de seguretat i incivisme 
a la ciutat generats pels clients de 
la discoteca, en terme de Montor-
nès, i ha reclamat a la Generalitat, 
que és qui concedeix la llicència, 
que iniciï l’expedient de tancament 
de l’establiment.   

LES FRANQUESES. La Divisió d'In-
vestigació Criminal dels Mossos 
d'Esquadra investiga un cas de ro-
batori amb violència succeït dime-
cres en una casa aïllada de Llerona. 
El cas es va produir dimecres poc 
abans de les 13 h, en plena llum 
del dia, quan, segons fonts conei-
xedores del cas, tres homes van ir-
rompre a l'interior d'un habitatge 
de la carretera de Ribes per bus-
car objectes de valor i perpetrar 
el robatori. Es dóna el cas que a la 
mateixa finca hi ha un establiment 
de lloguer d'autocaravanes i ca-
ravanes, que, segons apunten els 
primers indicis, és el que podria 
haver cridat l'atenció dels lladres. 
Segons les mateixes fonts, els as-

saltants van amenaçar i lligar dues 
persones a l'interior de la casa 
mentre s'enduien diners i objectes 
de valor. Més tard, els propietaris 
de l'immoble, més enllà de l'ensurt, 
van poder-ne sortir fora de perill.

Els Mossos, per la seva banda, 
no han donat més detalls del cas 
fins que no hagi conclòs la presa 
de declaració als afectats i possi-
bles testimonis –alguns veïns van 
prendre nota de la marca, el mo-
del i la matrícula del vehicle–, que 
seran fonamentals per a la inves-
tigació del cas. Segons la policia, 
aquest és el primer cas d'aquestes 
característiques que es produeix 
a l'entorn de Granollers en els úl-
tims mesos. 

Tres individus assalten 
i lliguen els propietaris 
d'una casa a Llerona

SUCCESSOS  ELS FETS ES VAN PRODUIR DIMECRES AL MIGDIA

L'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers (Icavor) ha organitzat per 
al dimecres 26 de juny (18 h), a la seu del col·legi, un taller sobre la 
denúncia sobre el maltractament animal. El ponent serà l'advocat Car-
les-Joan Lorente, especialista en la matèria. El taller està obert tant per 
advocats com per associacions i està organitzat per la comissió de de-
fensa drets dels animals del col·legi d'advocats. 

Ferit greu un motorista en un 
xoc amb un conductor drogat
Un motorista va resultar ferit greu 
en un xoc amb una furgoneta di-
jous de la setmana passada a la 
cruïlla entre la carretera de Carde-
deu i el camí del Cementiri. L’acci-
dent va produir-se quan la furgo-
neta, que entrava a la ciutat per la 
carretera, va girar a l’esquerra per 
incorporar-se al camí del Cemen-
tiri, moment en què va impactar 

amb la moto, que sortia de la ciu-
tat. El motorista, un granollerí de 
32 anys, va patir ferides greus a 
una cama, motiu pel qual va ha-
ver de ser traslladat a l’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona. Es dóna 
la circumstància que el conductor 
de la furgoneta, un veí de les Fran-
queses de 56 anys, va donar posi-
tiu per consum de drogues. 

Taller de defensa dels drets animals
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LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 
va celebrar dimarts l'últim ple del 
mandat 2015-2019. El punt central 
de l'ordre del dia era fer un comiat 
oficial del mandat i especialment 
d'aquells regidors i regidores que 
no repetiran durant els pròxims 
quatre anys, ja sigui perquè no van 
presentar-se a les eleccions muni-
cipals del 26 de maig o bé perquè 
no van obtenir representació. En-
tre els 17 regidors actuals n'hi ha 
8 que pleguen. Són Rosa M. Pruna i 
Ferran Jiménez, de PDeCAT-DC; Eli 
Pericas, Àlex Vega i Èlia Montagud 
d'ILFC; Rosa Cassà, d'ERC; Martha 
Edel, del PP; i Francesc Torné, de 
Convergència per les Franqueses 
(CpF), que deixa l'Ajunatment des-
prés de 32 anys, 13 dels quals com 
a alcalde (1995-2008). 

El tret de sortida el va donar l'al-
calde en funcions, Francesc Colomé, 
qui va tenir paraules de reconeixe-
ment als regidors sortints. "Gràci-
es pel compromís, la dedicació 
i la feina feta", els deia, un agra-
ïment al qual també s'afegia Juan 

POLÍTICA  DURANT LA SESSIÓ, ELS REGIDORS QUE VAN VOLER VAN PODER INTERVENIR PER ACOMIADAR-SE DE LA SEVA ETAPA AL CONSISTORI 

L'Ajuntament celebra el ple de comiat 2015-2019
xaViEr solanas

COMIAT  Un ple extraordinari va servir per tancar el període 2015-2019

Antonio Corchado (PSC). "També 
pel diàleg, els consensos i els 
acords a què hem arribat", deia 
Colomé, qui va recordar com "fa 
8 anys érem la riota del Vallès, 
només sortíem als mitjans per 
la crispació que hi havia; durant 
aquest temps hem pacificat la 
vida política del municipi, i això 
fa que les Franqueses avanci". 

En el torn d'intervencions, Mar-

tha Edel, del PP, la regidora més 
novella –des de finals de 2017–, 
va felicitar els guanyadors de les 
eleccions i va assegurar, adre-
çant-se a Francesc Colomé, que 
"les Franqueses pot estar tran-
quil·la a les seves mans". Tam-
bé va fer una crida als nous regi-
dors perquè "sempre prevalgui 
les Franqueses, per davant de 
qualsevol ideologia política".

LES FRANQUESES. Les converses 
entre els grups municipals de les 
Franqueses per explorar possibles 
acords de mandat, ja sigui per con-
formar un govern amb diversos 

partits o per garantir la governa-
bilitat amb suports des de fora del 
govern, s'han anat succeint durant 
les dues últimes setmanes. Malgrat 
que d'entrada tot fa preveure la 

Negociacions obertes per 
assolir la majoria de govern

DURANT LES NEGOCIACIONS S'HA POSAT DE MANIFEST LA "BONA SINTONIA" QUE HI HA ENTRE GRUPS, FINS AL PUNT QUE JUNTS I IEC NO DESCARTEN UN ACORD

L'alcalde agraeix la dedicació i la feina als vuit regidors de l'arc plenari que no repetiran el proper mandat
Rosa M. Pruna va recordar la 

seva trajectòria política, que va 
iniciar a Europa i que ha acabat 
al municipi, "al revés del que és 
habitual". Pruna indicava que "el 
més important és fer les coses 
des del cor, amb estimació", i as-
segurava que "m'enduc molt bon 
record, he après molt i ara conec 
molt millor el municipi", deia.

Ferran Jiménez, amb més de 20 
anys de trajectòria a l'Ajuntament, 
s'acomiadava emocionat. "Els úl-
tims anys, des de Serveis Socials, 
he pogut conèixer una realitat 
que desconeixia de les Franque-
ses, que és la importància d'aju-
dar a les persones que ho neces-
siten". "Per això ara és moment 
de tornar al municipi, des d'un 
altre àmbit, tot el que jo he rebut 
políticament". Jiménez va adme-
tre que hi ha hagut moments durs, 
amb discrepàncies fins i tot amb 
persones del seu mateix grup, i va 
adreçar-se a altres regidors, com 
Àlex Vega, d'ILFC: "Ara marxes, 
però has de tornar, perquè ho 

reedició del pacte de govern entre 
Junts per les Franqueses i el PSC, 
tal com ha passat els últims anys, 
tots els grups amb representació 
han manifestat la seva intenció de 
"parlar amb tothom", "compa-
rar models de poble" i "pensar 
en les Franqueses". Dimecres, de 
fet, encara no hi havia cap acord 
tancat, tot i que s'han explorat di-
verses possibilitats.

D'una banda, des de Junts apos-
ten per "un govern estable per 
seguir avançant com ho ha fet els 
darrers quatre anys", i per això, 
asseguraven a inicis de setmana, 
"estem negociant en aquesta lí-
nia", descartant així un govern en 
minoria. La suma de Junts (6 re-
gidors) i el PSC (5) donarien una 
majoria còmoda al govern, que 
està situada en els 9 regidors, però 
sobre aquesta opció mantenen la 
prudència i no tanquen les portes 
a altres possibles acords.

El PSC, per la seva banda, tam-

reunir-se la setmana passada en 
assemblea per valorar la campa-
nya i analitzar les perspectives de 
futur. El grup referma "el com-
promís de seguir endavant amb 
el projecte, sigui des del govern 
o des de l’oposició", i alhora es 
mostren disposats a arribar a un 
acord tant amb el PSC –tot i que un 
acord d'esquerres no sembla pos-
sible– com amb Junts per les Fran-
queses, amb qui van reunir-se di-
jous de la setmana passada "amb 
bones sensacions".

Des de Ciutadans (2 regidors) 
també manifesten que estan 
"oberts a parlar amb tots els 
partits i arribar a acords en tot 
allò que vagi en benefici del mu-
nicipi i els seus veïns, sempre 
dintre del marc constitucional i 
la lleialtat institucional".

Finalment, Sal-CUP (1 regidora) 
és l'únic grup que ja ha descartat 
qualsevol pacte o aliança amb les 
forces del 155. "En tot cas, no és 
la candidatura Sal-CUP qui li 
pertoca moure fitxa per possi-
bilitar l'obtenció d'un govern 
estable", asseguraven fa uns dies.

La constitució del nou Ajunta-
ment i l'elecció de l'alcalde per al 
mandat 2019-2023 es farà aquest 
dissabte 15 de juny (12 h) en un 
ple extraordinari. i x.l.

bé s'ha reunit amb IEC, Ciutadans 
i Junts, amb qui "hem coincidit a 
nivell programàtic", asseguraven 
fa uns dies. Amb Junts continuen 
les negociacions, "però no des-
cartem altres opcions", diuen els 
socialistes, que volen fer valdre 
el seu augment de 3 a 5 regidors 
i esdevenir l'alternativa amb més 
possibilitats. De fet, Juan Antonio 
Corchado apel·lava fa uns dies a 
les forces d'esquerres "a parlar 
des de l'esquerra i no des dels 
sentiments nacionals, per pen-
sar en les Franqueses i no en 
altres temes que no siguin del 

municipi", deia. Amb tot, si el PSC 
(5 regidors) volgués promoure 
una majoria alternativa a Junts per 
les Franqueses, no en tindria prou 
amb la suma d'IEC (3 regidors), 
sinó que hauria d'afegir-hi algun 
altre partit –Cs o la CUP–, una pos-
sibilitat que es preveu complicada.

Per la seva banda, Imagina Es-
querra en Comú (3 regidors) va 

Dimecres encara no hi havia acord entre els partits per la investidura

El ple de constitució
del nou ajuntament
i l'elecció de l'alcalde
serà dissabte a les 12 h

portes a la sang", li deia. També 
va ser l'únic que, visiblement emo-
cionat, va tenir un reconeixement 
personal per a l'exalcalde Francesc 
Torné, que no va prendre la parau-
la en el ple. "Vull reconèixer la 
teva tasca, perquè per sobre de 
tot hi ha les persones; sé que has 
donat tot el teu cor a les Fran-
queses", li deia Jiménez. 

Eli Pericas, d'ILFC, va tenir un 
record per a l'exregidor Ferran 
Gontan, el "meu pare polític", i va 
assegurar que encara hi ha moltes 
coses que poden millorar al mu-
nicipi. "Seguirem col·laborant i 
treballant per les Franqueses, 
perquè és la nostra feina", apun-
tava. Finalment, Àlex Vega, d'ILFC, 
tornava la floreta a Jiménez (PDe-
CAT-DC): "Des de la diversitat de 
pensament, reconec les perso-
nes que, com tu, Ferran, saben 
escoltar". Tots els regidors van 
rebre la reproducció de la façana 
de l'Ajuntament com a "símbol 
d'unió de tots els pobles" i una 
fotografia commemorativa. i x.l.
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GRANOLLERS. Pots mirar sense jutjar? és el títol 
d'un treball artístic i participatiu que forma 
part de les accions del Pla Local Antiestigma, 
i que divendres es presentarà a la plaça Malu-
quer i Salvador (17 h). 

La fotògrafa Beatriz Burgos ha retratat nou 
persones que s’han ofert com a voluntàries 
per posar imatge a aquesta campanya. Bur-
gos les ha fotografiat en un estudi des d’una 
mirada íntima i els ha proposat que mostrin 
l’estat emocional que més ha marcat els dar-
rers anys de la seva vida. El resultat d’aquestes 
sessions fotogràfiques s’ha transformat, de la 
mà del dissenyador Roger Vergés, en un tòtem 
de quatre cares que mostrarà no només els 
retrats, sinó també missatges com la dada de 
l’OMS que indica que 1 de cada 4 persones viu 
o viurà un problema de salut mental al llarg de 
la seva vida. Aquest projecte té com a finalitat 
generar consciència social, estimular el pensa-
ment crític i afavorir una nova mirada allunya-
da d’estereotips sobre els problemes de salut 
mental.

El tòtem serà a la plaça Maluquer fins al 24 
de juny i, posteriorment, està previst que la 
campanya recorri altres espais de la ciutat, 
com centres cívics, instituts i Roca Umbert.  

ajunTaMEnT

SALUT  DIVENDRES ES PRESENTARÀ EL TREBALL ARTÍSTIC DE BEATRIZ BURGOS

Retrats per combatre l'estigma 
de les malalties mentals 

La caminada ja té samarreta
Jaime Moroldo Lira i Endgork Moroldo Ramírez, de la Garriga, 
han guanyat el concurs del disseny de la samarreta del Dia 
Mundial de la Salut Mental, que rebran els participants a  
la caminada popular que es farà el 13 d'octubre, amb sortida 
i arribada al parc de Torras Villà. Els guanyadors rebran un 
premi en metàl·lic de 100.euros.

Amb la voluntat de donar a conèi-
xer la seva tasca i equip, la Creu 
Roja va tornar a celebrar la Diada 
a la plaça de la Porxada diven-
dres, en què oferia activitats lúdi-
ques i informació a la ciutadania. 
La Creu Roja, que es reivindicava 
com a entitat propera, va vendre 
loteria del Sorteig d'Or, una de 
les iniciatives que permet a l'en-
titat finançar els seus programes 
de suport social per fer front a les 
desigualtats. 

Així, per 5 euros, a banda d'en-
trar al sorteig, la ciutadania podia 
participar en tallers i activitats, 
com un inflable infantil i un joc 
interactiu –The Real Pursuit, sobre 
l'experiència de persones refu-
giades–, així com degustar unes 
crispetes. A més, també es feia un 
taller d'iniciació a primers auxilis, 
així com es podia visitar una am-
bulància i conèixer què s'hi fa. No-
vament la Diada de la Creu Roja va 
ser un èxit de participació.  m.e.

La Creu Roja més propera

LA PORXADA VA ACOLLIR DIVENDRES LA DIADA DE L'ENTITAT
jordi ganduxé

DEMOSTRACIÓ  Una voluntària feia un taller de primes auxilis per a tothom
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Dimecres Roca Umbert acollia la 
20a edició del Mercat de l'Audi-
ovisual de Catalunya (MAC) que, 
entre altres aspectes, posava sobre 
la taula el debat sobre la presència 
de les dones als mitjans i els canvis 
que han suposat en els llenguatges 
periodístics les novetats digitals i 
tecnològiques –al mercat del MAC 
es podien conèixer algunes de les 
propostes que marcaran el futur–.

Entre les moltes xerrades i de-
bats adreçats als professionals de 
l'audiovisual, el plató del Centre 
Audiovisual acollia les ponències 
sobre la comunicació amb pers-
pectiva de gènere a càrrec de la 
membre fundadora de l'Associ-
ació de dones periodistes i pro-

Un MAC amb perspectiva de gènere que 
vol adaptar-se als canvis tecnològics 
Altés: "la mirada periodística és androcèntrica i 
un mitjà és tan sexista com la societat li permet"

M.E.

AL PLATÓ  Altés, Balada i Diez, al debat sobre perspectiva de gènere

COMUNICACIÓ  LA VINTENA EDICIÓ DEL MERCAT DE L'AUDIOVISUAL DE CATALUNYA ES VA CELEBRAR DIMECRES A ROCA UMBERT

L'Hotel Ciutat de Granollers aco-
llirà divendres la 22a assemblea 
general anual de l'Associació de 
Mitjans d'Informació i Comunica-
ció (AMIC). La patronal del sector 
aplega 356 mitjans de comunicació 
associats –147 mitjans impresos i 
209 digitals–.  L'increment en un 
any i mig ha estat del 16,4%, ja que 
el 2017 aplegava 305 publicacions.

De les capçaleres associades, 
pràcticament la totalitat de les 
més importants estan auditades 
per OJD (en total són 198 mitjans 
auditats), fet que potencia el rigor 
en les dades dels mitjans. Durant 

la sessió, els editors compartiran 
la feina feta al llarg de l’any des de 
l’AMIC i s'abordaran les propostes 
de futur de l'associació per millo-
rar els serveis que l'entitat ofereix 
als professionals del sector. Està 
previst que a l’assemblea hi parti-
cipin més d'un centenar d’associ-
ats de mitjans dels Països Catalans.

Divendres s'aprovarà també la 
renovació de la junta de l'AMIC. Ra-
mon Grau, editor del grup Totme-
dia, continuarà com a president un 
mandat més, ja que encapçalava 
l’única candidatura que s’ha pre-
sentat a les eleccions. La resta de la 

L'ASSOCIACIÓ DE MITJANS D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ APLEGA MÉS DE 300 EDITORS 

L'AMIC celebra la seva 
22a assemblea a Granollers

L’Associació Catalana de Premsa 
Comarcal (ACPC) ha premiat la 
portada del número 135 de la re-
vista L'Erol com la millor de 2018. 
La portada recrea un collage que 
va idear l'artista granollerí Jordi 
Pagès, dedicat a tres centres cul-
turals del Berguedà –el Monestir 
de Sant Llorenç, el Konvent de Cal 
Rosal i Logos Berguedà–, i titulat 
Generadors de Cultura. L'ACPG ha 
reconegut el treball en el marc de 
la vuitena convocatòria dels Pre-
mis Premsa Comarcal, que es van 
lliurar dissabte a la Jonquera (l'Alt 
Empordà).  m.e.

L'ARTISTA LA VA DEDICAR A CENTRES CULTURALS DEL BERGUEDÀ

L'ACPC premia la portada de 
'L'Erol', obra de Jordi Pagès

junta la completen el vicepresident 
primer, Pau Brunet (Regió 7); la vi-
cepresidenta segona, M. Carme Ro-
dríguez (El Tot Mataró); el secreta-
ri, Mateu Ros (Capgròs); el tresorer, 
Ramon Torrents (SomGranollers), i 
els vocals David Arias (La Guia de 
Reus), Esther Barta (Territoris.cat), 
Isabel Serrano (20 Minutos), Joan 
Antó (Diari Més Ebre), Joan Camp 
(Racó Català), Lluís Rovira (Revis-
ta Cambrils), i Alejandro Ladrón de 
Guevara (València Extra). L’única 
novetat és aquest últim; la resta 
repeteix.

Acabada l'assemblea, se celebra-
rà un dinar en què hi assistiran el 
conseller de Polítiques Digitals, el 
secretari de Mitjans de la Gene-
ralitat, l'alcalde de Granollers i el 
president de Consell Comarcal. 

Josep Cuní: "Els 140 caràcters de Twitter han fet 
activar una societat de titulars, sense context"

M.E.

A LA NAU B1  Ricard Ustrell i Josep Cuní, al debat moderat per Gemma Nierga

fesssora de la UAB Elvira Altés, i 
l'autora del manual Gènere i Mit-
jans de Comunicació i professora 
de la UPF, Arantxa Diez, que com-
partien taula amb la presidenta 
de l'Institut Català de les Dones, 
Núria Balada, com a moderadora. 

Elvira Altés va fer un repàs als 
25 anys de recerca que ha dut a 
terme en comunicació i gènere, des 
que el 1995 un estudi concloïa que 
només l'11,88% tenia presència 
femenina i un 9,26% eren articles 
firmats per dones. Altés també ha 
participat en estudis sobre la re-
presentació de la violència contra 
les dones als mitjans, així com va 
fer un manual d'estil en clau de gè-
nere el 1999. "La manca de pre-

sència femenina no és una con-
xorxa, sinó una combinació de 
cultura periodística, convenció 
social i organització empresa-
rial", diu Altés. La professional, 
que ha estat coordinadora a l'Es-
tat d'un projecte internacional de 
monitoratge de mitjans, explicava 
com en la primera anàlisi de 1995 
hi havia el 17% de dones a mitjans, 
i en la darrera de 2015, un 28%. 
"En 20 anys l'increment ha estat 
d'11 punts. No hi podia haver 
canvis significatius perquè el 
problema està en la mirada pe-
riodística, que és androcèntrica 
i és tan sexista com la societat li 
permet ser", lamenta Altés. Tot i 
reconèixer que s'ha avançat, recla-

ma "obrir la mirada, cercar nous 
escenaris i personatges, i pensar 
en les lectores i espectadores". 
Altés conclou: "una representa-
ció justa de les dones, sense es-
tereotips, és indicadora d'ètica 
periodística".

Precisament, Diez defensava 
el paper dels mitjans com a pro-
motors del canvi. "Els mitjans 
han de reflectir la realitat, però 
també transformar-la", assegu-
ra. A més, recorda que el 2015 es 
va aprovar la Llei d'Igualtat Efec-
tiva, que regula també els mitjans, 
amb aspectes com la paritat a les 
tertúlies, entre d'altres. Per tant, 
"infrarepresentar les dones, a 
banda de ser violència simbòli-

ca, incompleix la llei", alerta.
El MAC confrontava també dues 

generacions de periodistes per ex-
plorar com han afectat els nous es-
cenaris audiovisuals a la professió. 
Així, Gemma Nierga moderava un 
debat entre el veterà Josep Cuní i el 
jove Ricard Ustrell, en què ambdós 
lloaven la capacitat que ha tingut la 
ràdio en adaptar-se als canvis tec-
nològics. "El vídeo havia de matar 
la ràdio, com deia la cançó, però 
sobreviu i d'aquí tres anys cele-
brarà el centenari a Catalunya", 
apuntava Cuní. Amb tot, el perio-
dista alertava que, malgrat que els 
llenguatges es barregen i la ràdio 
ha incorporat imatge, "s'ha d'aca-
bar de pulir perquè per molt que 
posem una càmera a la ràdio, no 
és fer tele. De moment, cada mit-
jà té el seu llenguatge". En aquest 
sentit, Ustrell reivindicava "la mà-
gia de la ràdio, com permet a 
l'oïent imaginar". Ustrell sí que 
destacava el fet que "el llenguat-
ge radiofònic s'ha adaptat a una 
societat acostumada a les frases 
curtes de twitter". Cuní n'alertava 
del perill: "Com a Twitter, fem ti-
tulars de tot i activem una socie-
tat de titulars, que vol dir que vol 
passar per sobre i perd la capa-
citat de contextualitzar", lamen-
tava. Per a ambdós professionals, 
aquest context, en un món digital 
on tothom pot comunicar, és "el 
plus del periodisme, que dones 
les claus per a l'interpretació". 
Per això, Ustrell assegurava: "jugo 
amb la forma dels nous llenguat-
ges, però hi aporto més".

Finalment, Cuní alertava: "la 
interacció que permeten les 
xarxes és molt positiva, però cal 
anar en compte perquè el què 
s'hi diu no condicioni els perio-
distes i opinadors". i montse eras

acpc

LA PORTADA PREMIADA
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
02/06 Edith Pérez Parra 80 anys
04/06 José Fuentes Martín 49 anys
04/06 Carmen Araujo Fernández 78 anys
05/06 Emilia Arjona Cabello 94 anys
05/06 Arturo Ruíz Sanjoan 48 anys
06/06 Roser Costa Bello 88 anys
06/06 Magdalena Ballester Portet 78 anys

06/06 Esperanza Marco Martínez 92 anys
08/06 Ángeles Oliver Carpio 72 anys
08/06 Ricardo Pérez Díaz 87 anys
08/06 Feliu Torrents Asturgó 96 anys
09/06 Trinidad Sanmiguel Puignaró 96 anys
09/06 Eduard Vergés Musté 70 anys

LES FRANQUESES. L’Ajuntament va 
presentar dimecres la campanya 
Un més de la família. Educa’l, cui-
da’l, un seguit d’accions de cons-
cienciació sobre la responsabilitat 
de tenir animals de companyia. La 
campanya incideix en la respon-
sabilitat de tenir un gos o un gat a 
casa i treballa per un municipi més 
respectuós amb els animals. La 

primera acció ha estat l’edició d’un 
díptic informatiu amb una sèrie de 
consells sobre les qüestions a tenir 
en compte abans d’adoptar un ani-
mal i els deures quan ja és a casa, 
com l’estil de vida, permisos espe-
cials, el cost de tenir un animal...

La campanya Un més de la famí-
lia. Educa’l, cuida’l és un projecte 
que neix d’una moció presentada 

Campanya per la tinença
responsable d'animals

CIVISME  L'EDICIÓ D'UN DÍPTIC ARRIBA ARRAN D'UNA MOCIÓ DEL PP APROVADA AL PLE

Josep Maria Jové declara al 
TSJC pel referèndum de l'1-O
El diputat d'ERC i veí de les Fran-
queses Josep Maria Jové va decla-
rar divendres al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) per 
la seva suposada implicació en 
l'1-O. El TSJC va acceptar investigar 
Jové pels possibles delictes de mal-
versació de fons públics, revelació 
de secrets i desobediència greu. 
Entre els indicis que el TSJC creia 
que relacionen Jové amb l'organit-
zació del referèndum i el presump-
te "full de ruta" per assolir la inde-
pendència "per la via unilateral" 
hi ha la seva participació en un 
"comitè executiu de l'entramat" 
que hauria estat creat pel Govern 
i altres actors des del 2015. En la 
declaració, Jové va evitar reconèi-
xer que ell fos l'autor de l'anome-
nada agenda Moleskine i del docu-
ment Enfocats trobats a casa seva 
el 20 de setembre del 2017 quan 
va ser detingut per l'organització 
del referèndum. Jové només va 
respondre a preguntes de la jut-

gessa i de la seva advocada, que va 
demanar invalidar els escorcolls al 
domicili i el despatx de Jové i, per 
tant, tot el que s'hi va trobar. Tam-
bé va oposar-se a fer una pericial 
cal·ligràfica per comparar la lletra 
de Jové amb la de l'agenda, i una 
de veu per comparar-la amb les 
trucades punxades per la Guàrdia 
Civil durant la investigació. 

POLÍTICA  ACUSAT DE MALVERSACIÓ I DESOBEDIÈNCIA GREU

acn

JOSEP MARIA JOVÉ

Dimarts (19 h), la llibreria La Gralla 
acollirà la presentació del llibre so-
bre Oriol Junqueras Fins que siguem 
lliures, del periodista Sergi Sol, un 
dels col·laboradors més propers al 
vicepresident del Govern, ara jut-
jat i empresonat a Madrid. L'obra 
va ser una de les més venudes per 
Sant Jordi. L’acte comptarà amb la 
intervenció del mateix Sol i del mú-
sic Pep Picas. L’acte té el suport de 
la secció local d’ERC Granollers i de 
l’entitat Free Junqueras.  

Es presenta el
llibre de Junqueras 
a llibreria La Gralla

al ple el 2017 pel PP per aconseguir 
un municipi més respectuós amb 
els animals. L’equip promotor de la 
campanya, format per regidors de 
tots els grups municipals, assegura 
que tenir un animal de companyia 
va molt més enllà de la seva adop-
ció. "Fer-ho ha de ser un plaer 
però també una responsabilitat. 
Un gos o un gat passen a ser un 
més de la família i, per tant, te-
nen unes necessitats que s’han 
de cobrir i generen uns deures 
que s’han d’assumir: cens, des-
peses, salut, educació...". 

Coincidint amb el final del judici 
del procés al Suprem, Òmnium or-
ganitza aquest divendres (19.30 
h) a la plaça Maluquer i Salvador 
una botifarrada suprema, que ani-
rà precedida d'una taula rodona 
amb Joan Queralt, Isabel Turull i 
Agustí Alcoberro, presentada per 
Vicenç Relats. La botifarrada té un 
preu de 6 euros –mongetes, botif-
fara, postres i beguda–, i els tiquets 
es poden adquirir a la llibreria La 
Gralla fins al mateix dia de l'acte.  

Òmnium organitza 
una 'botifarrada 
suprema' divendres 

Cesk Freixas, en concert a Corró
Un concert del cantautor Cesk Freixas clourà aquest divendres (20.30 h), 
a la plaça de l'Ajuntament, la commemoració del 80è aniversari del bom-
bardeig de les Franqueses, una celebració que va començar el 24 de gener 
–dia del bombardeig– i que ha inclòs, entre d'altres, diverses xerrades i la 
presentació de dos documentals. Freixas presentarà el disc Festa Major. 

MEMÒRIA HISTÒRICA  HI PRESENTARÀ EL DISC 'FESTA MAJOR'
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Sovint es fa evident que com més propera és l’administració, millor pot  
gestionar les necessitats i problemes dels territoris. És habitual que els  
ajuntaments donin resposta a qüestions que no són de la seva competència, 
però també està a l’ordre del dia que es trobin amb impediments legals. És el 
cas de les molèsties constants que ocasiona la discoteca Bora Bora, instal·lada 
al terme municipal de Montornès del Vallès, però a tocar de Granollers, 
concretament de Palou. Els Mossos d’Esquadra hi han realitzat inspeccions 
en què han detectat irregularitats i han obert expedients sancionadors, però la 
discoteca continua oberta. I no és només què hi passa a l’interior, sinó, sobretot, 
què passa amb els seus clients, tant al tren com en el camí que va de l’estació 
a l’establiment. Actes incívics i, fins i tot, vandàlics, i baralles són el pa de cada 
cap de setmana. El darrer: la matança a cops de mitja dotzena d’ànecs a Palou. 
L’Ajuntament de Granollers no té competències per fer tancar el Bora Bora;  
ni tant sols en té el consistori de Montornès, sinó que és la Generalitat qui té  
l’última paraula. Però malgrat les peticions locals, Interior manté el permís  
d’activitats. Caldrà evidenciar-li més la magnitud del problema, doncs.

QUAN LES DECISIONS QUEDEN LLUNY
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Felicitat immensa de veure  
els teus 2 fills actuant a #Tosca 
al #LiceuUnder35 a #Barcelona, 
gràcies a la gran sort de formar 
part de @VEUScorinfantil i el cor 
dels Petits Cantors dels  
@amicsunio de #Granollers

@PrufiJaume @Pau_Llobet

Avui els @amicsunio fan el concert de 
final de curs a @canpalots de Canovelles. 
Per fer l’assaig hi hem anat amb bici, 
evidentment. Ens hem estalviat trànsit i 
maldecaps. Amb tot, ens cal urgent una 
passera damunt del riu que conecti  
el nord de Granollers amb Canovelles.

de les intenses hores de suor al gimnàs i 
després es va ficar el vestit. Es va recollir 
els cabells amb una cua i va repassar-se el 
maquillatge que ja feia masses hores que 
portava. Per últim, es va ruixar, lleugera-
ment el coll, de perfum abans d’abrigar-se 
amb la bufanda i l’abric.

Va agafar la maleta i la bossa, i va sortir 
de l’habitació. Encara quedaven dues ho-
res perquè sortís el vol i, tot i que no havia 
d’embarcar, volia disposar de prou temps 
per comprar-li una ensaïmada farcida de 
crema a l’Eduard. Un cop va arribar a l’ae-
roport del Prat va agafar un taxi fins a casa.

Quan va arribar a Granollers va ordenar 
al taxista que la deixés a la Corona. Ja feia 
dos anys que vivien amb l’Eduard a prop 
del Forn de l’Espinasa.

Ja era ben fosc quan va baixar del cotxe 
i, tot i ser divendres, l’ambient als carrers 
era bastant desert. Va arribar a casa i tot 
era molt fosc. Només obrir la porta, se li va 
tirar a sobre i la va omplir a petons. L’ale-
gria que tenia al veure-la la va deixar fora 
de sí i una mica descol·locada.

Va deixar la maleta i va dirigir-se a la 
cuina. Allà hi va trobar una nota “He sor-
tit a jugar un partit amb el Jordi i el Marc. 
Arribaré tard. Espero que hagi anat bé el 
Congrés”. Va rellegir la nota. Va anar al 
lavabo i després de mirar-se al mirall, va 
sentir-se la dona més ridícula del planeta 
amb aquell vestit que de cop ja no li agra-
dava gens.

Eren les set de la tarda quan va desves-
tir-se i es va ficar al llit. Tot i estar cansada, 
no aconseguia agafar el son.

Va anar a la cuina i va treure l’ensaïma-
da de la caixa. En va tallar un tros i se’l va 
menjar. La resta la va posar al terra i la va 
tallar a trossets ben petits perquè el Sam, 
el gos d’atura que feia dos anys que havien 
adoptat d’aquella gossera del poble dels 
seus pares, se la mengés amb molt de gust.

Al cap i a la fi, era l’únic que havia espe-
rat la seva arribada.

avia esperat aquell moment 
tota la setmana, des del darrer 
petó ràpid i fugaç que li havia 
fet l’Eduard de bon matí tot 

fent el cafè al bar de l’estació de tren del 
Centre, abans de marxar cap a l’aeroport 
de Barcelona per agafar l’avió que la por-
taria a Palma de Mallorca.

L’Artur, el seu cap, el divendres anterior, 
una hora abans de sortir de la consulta, li 
havia dit que havia d’anar al Congrés de 
Cardiologia, que se celebrava durant tota 
la setmana a l’illa, perquè “li havia sorgit 
una imprevist familiar d’urgència” i “era 
important que hi hagués representació de 
l’Hospital de Granollers”. 

Sense tenir temps a rèplica, la Mariona 
va assentir amb el cap va deixar anar un 
educat “bon cap de setmana” a les dues no-
ies de recepció.

Ja havia passat la setmana de Congrés. 
Després d’empassar-se les mil i una con-
ferències que aguantava gràcies als cafès 
aigualits de màquina, va arribar l’esperat 
divendres a les 14.05. Es va acomiadar de 
tots els coneguts i conegudes a qui sabia 
que no tornaria a veure, malgrat la cer-
ta complicitat que havia notat, i va pujar 
a l’habitació de l’hotel per iniciar el ritu-
al que havia estudiat perquè l’arribada a 
casa arreglés els morros de l’Eduard. Feia 
massa temps que la rutina maquillava un 
cert desgast en una relació que no era com 
s’havien imaginat aquell març del 2015.

Quan va obrir la porta de l’habitació, es 
va trobar la maleta a sobre el llit. Sense al-
terar l’ordre impol·lut que hi havia entre 
aquelles quatre parets d’un hotel relativa-
ment nou i bastant modern, la Mariona va 
agafar el vestit verd i cenyit que havia com-
prat una tarda d’aquella setmana. Primer 
es va fer encabir unes mitges que accen-
tuaven unes cames llargues i fortes fruit 

H
L’ENSAÏMADA

Periodista cultural
CLARA M. CLAVELLFiccionant 

el Vallès

e primer, sobre el meu darrer 
article parlant de Joc de trons. 
Res de retirar els merescuts 
elogis, que reafirmo. A mi, fins i 

tot el final em va semblar correcte, però hi 
ha alguna qüestió que voldria matisar. Si 
bé un valor que té la sèrie és l’empodera-
ment de les dones, quatre dels  personatges 
femenins: Arya, Sansa, Cersei i Daenerys, 
amb personalitats molt diverses, s’han anat 
forjant a força de viure greus experiències 
i d’haver de prendre decisions. També dir 
que hi ha una pila de altres dones que so-
vint apareixen tal i com van néixer per a ús 
–i molt mal ús– i gaudi dels homes. D’acord, 
en aquella època, vagament medieval i força 
bàrbara, què se’n podia esperar, si no? En 
més d’algun fragment i a pesar de com era 
d’interessant la història, vaig passar ràpida 
per aquestes escenes i per algunes altres 
d’extrema crueltat. Els guionistes busquen 
audiència i, per pena, les interessants con-
verses que va escriure George R.R. Martin 
sembla que no interessaven tant. 

Esclar, la sèrie l’han vista milions de per-
sones, majoria joves. I han vist el que han 
vist i el que veien no era sancionat. Em pre-
gunto, i no només per aquesta sèrie, com 
es pensen molts noiets, xicots, que es ma-
nifesta l’amor a una altra persona, després 
de contemplar tanta pel·li amb violència 

Parlem de qüestions diverses
masclista? Em costa parlar-ne, però hi ha 
els vídeos que aquests darrers anys sembla 
que han tingut màxima audiència als mò-
bils, algun d’ells amb imatges que van suc-
ceir en una típica festa de Pamplona.

I han arribat, per fi, dies de cel molt blau 
i sol esclatant. I amb ells, ja han aparegut 
pels carrers les noietes i, no tan noietes, 
amb els seus shorts curts, més curts, ui, 
ui! I les samarretes escotades i cenyides. 
Per cert, quina poca varietat en el vestir 
estiuenc! Tant queixar-se dels uniformes i 
si mireu entorn, sembla que la majoria va-
gin uniformades, és a dir, vestides exacta-
ment igual. Sí que la majoria fan goig, molt, 
massa, i en parlo amb algunes que conec: 
“Alerta, nenes, sembla que aneu “pidiendo 
guerra”. I elles: “És que tenim dret d’anar 
com vulguem i ningú s’ha de ficar amb no-
saltres. Que sí, que sí, i tant! Només falta-
ria! Però expliqueu tot això als xicots que 
tenen revolucionades les hormones i que 
no tenen prou control sobre els seus actes, 
sobretot si estan pendents de les imatges 
que tenen al seu abast als mòbils. Sort en 
tenim que encara hi ha bons pares i bones 
mares, que es preocupen pels fills i per les 
filles. I bons educadors. N’hi ha. 

Molts parlen que caldria una certa regene-
ració moral. No és fàcil canviar tendències, 
però si la societat reflexionés un xic més, en 
lloc de tant queixar-nos de com va de mala-
ment el món! Estimem i preservem la lliber-
tat, les llibertats en tots els aspectes, però no 
oblidem mai que és un tresor fràgil, delicat, 
que cal salvaguardar perquè no degeneri.

D
MONTSERRAT 

MEDALLA
Professora jubilada
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Dissabte 15 de juny serà una jornada càli-
da que convidarà a passar el dia al carrer. 
A la plaça de l’Ajuntament de l'Ametlla hi  
haurà un desplegament de parades i activi-
tats per riure, satisfer el bon gust i passar-ho 
d’allò més bé. Els protagonistes seran cinc 
foodtrucks que oferiran una experièn-
cia gastronòmica inigualable en el segon  
Foodtruck Market Festival de l'Ametlla. Al 
mateix temps, al passeig, hi haurà parades 
d’artesania, moda i disseny, i també hi hau-
rà concerts, tallers i activitats infantils. Una 
trobada ideal per acollir totes les furgone-
tes camper que vulguin participar-hi. 

A grans trets, la festa començarà al matí 
amb una batucada de l'Escola de Música, 
seguida d'una masterclass de zumba a càr-
rec d'Illa Activa. A continuació hi haurà un 
taller on els pares maquillaran els fills i els 
fills maquillaran els pares. Ja cap al migdia 
es podrà gaudir d’un tast d'olis de Can Viver 
de Bigues. A la tarda el carrer serà per a l’es-
pectacle de teatre i conscienciació Els explo-
radors de l’aigua. Màgia i humor es fondran 
en una creació per a famílies sobre la im-
portància de la bona gestió de l’aigua a tra-

Foodtruck Market Festival de l'Ametlla    
Dissabte, durant tot el dia, hi haurà tallers, música i gastronomia

FOODTRUCK MARKET FESTIVAL
plaça de l'Ajuntament i Passeig - L'Ametlla del Vallès 

Tel. 93 843 25 01 -www.ametlla.cat

vés de malabars i equilibris de tota mena. 
Al vespre serà el moment de degustar les 
cerveses artesanes locals: les ametllatanes 
Quana Beer i Sobretot, que compartiran 
taula amb un tast de vins. I tot seguit es po-
drà sopar al festival mentre toca en direc-
te el grup Still Life. La festa seguirà a la nit 
amb l’actuació Guateque concert de Retro's 
Sound. L’àrea de Turisme de l’Ajuntament 
convida tothom a ser part d’aquest esde-
veniment que l’any passat va superar amb 
èxit totes les previsions i, així, encerclar-lo 
al calendari de festes al municipi.

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

L'APARADOR
DE LA SETMANA

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUERSE COMPRA A DOMICILIO

Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 
antigüedades coleccionables, billetes,

cosas raras y exclusivas.
SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Girona. Sup. 
73 m2. Pavimento de 
gres. Cristal. Per-
sianas. Luz y agua. 
P. 1.000 €/mes (Ref. 

984). EMINAD. Más 
información al te-
léfono de contacto: 
93 870 36 66.

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me lla-

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

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒ-
NOMS. Tel. 651 04 
00 07.

CONTACTES

RELAX

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el tratamiento 
de aguas residuales, industriales y urbanas, con presencia a 
nivel mundial, necesita incorporar para la oficina técnica en Les 
Franqueses del Vallès un/a:
DELINEANTE-PROYECTISTA  ( Ref.1406-02)
Las tareas a desarrollar serán : 
* Diseño de piezas para corte y plegado 
* Diseño de piezas mecanizadas
* Despieces, elaboración listas de componentes
* Elaboración de documentación técnica
* Ejecución de proyectos 
* Planos de implantación, trato con proveedores
La persona contratada dependerá jerárquicamente del Director 
Industrial.
Imprescindible nivel usuario avanzado de AUTOCAD
Imprescindible persona con experiencia como delineante 
industrial y excelentes conocimientos como proyectista. Se ofrece 
estabilidad y continuidad laboral.
Incorporación a equipo de profesionales totalmente consolidado.
Horario : 09.00h a 14.00h - 15.00h a 17.45h
Salario : 2200 euros bruto con pagas.

Empresa  fabricante de maquinaria indus-
trial para empresas  del sector del cartón 
precisa: 
MECANICO/ A  MONTADOR/A  
( Ref.1406-01)
Persona con formación a nivel de FP II o CFGS 
Mecánica  o similar. Se valorarán conocimi-
entos  de maquinaria industrial y electrónica , 
así como conocimientos de inglés. Se encar-
gará de realizar los montajes e instalaciones 
de maquinaria industrial. Imprescindible ex-
periencia  mínima de 2 años en puesto simi-
lar. 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 ex-
periencia del candidato.

Empresa industrial fabricante de materiale 
para la construcción , situada en las cercaní-
as de Cardedeu , precisa : 
MECANICO/A INDUSTRIAL  (Ref.1406-03)
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 en-
cargará del mantenimiento  tanto preventivo 
como correctivo de la maquinaria de  la em-
presa.
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 retribu-
ción orientativa será de 23-24.000 € brutos 
anuales.

Grupo industrial fabricante de soluciones integrales para la manipula-
ción, automatización y dosificación de productos en polvo, granulados y 
líquidos , precisa : 
RESPONSABLE DE MONTAJES Y PUESTA EN MARCHA (ESP. ELECTRICA) 
(Ref.1406-04)
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. 
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ECONOMIA
Xerrada d'Andoni RodríguezArmaris al CNG per a les comandes d'Amazon
El formador i consultor Andoni Rodríguez  
farà una xerrada dimarts (9.30 h) a la UEI sobre 
les claus de l'èxit professional en l'era digital. 
La xerrada tractarà la transformació digital i la 
importància de crear i vendre valor diferencial.

El Club Natació Granollers ha estrenat aquesta setmana un Amazon  
Locker, un armariet intel·ligent amb què els clients d’Amazon podran  
recollir les seves comandes al CNG. El club es converteix així en el primer 
punt de recollida de la ciutat amb aquest sistema, de manera que socis, 
usuaris i veïns de la ciutat podran recollir al club les seves comandes.

La Intersindical-CSC ha presentat 
aquest dijous a Granollers la Unió 
Territorial del Vallès Oriental, una 
organització constituïda fa tot just 
tres mesos a la comarca i que a 
escala catalana es troba en plena 
expansió. “Estem intentant in-
troduir la Intersindical a tots els 
centres de treball del Vallès Ori-
ental on sigui possible”, expli-
cava Dani Rodrigo, portaveu de la 
Unió Territorial del Vallès Oriental, 
qui confirmava que l’organització 
treballarà els pròxims mesos per 
obrir un local a Granollers.

La delegació va repassar l’acció 
sindical duta a terme aquests pri-
mers mesos a la comarca i destaca-
va que des del març ha aconseguit 
representació en diverses empre-
ses del Vallès Oriental, com In-
dustrias Cosmic, de Caldes. A més, 
també va valorar l’organització de 
mobilitzacions com la del Primer 
de Maig a Mollet juntament amb 
la CNT, o la vaga i mobilitzacions 
del 21 de febrer tant a Mollet com 
a Granollers, amb 1.000 i 2.000 
persones, respectivament.

Sergi Perelló, portaveu del se-
cretariat nacional, apuntava que 
el sindicalisme de la Intersindi-
cal-CSC es fa des d’una perspecti-
va de “dignitat”, mirant de “de-
fensar els treballadors del país 
sense perdre un llençol a cada 
bugada; sense perdre drets a 

x.l.

INTERSINDICAL-CSC  El grup impulsor de la delegació vallesana del sindicat

SINDICATS  L'ORGANITZACIÓ, EN PLE PROCÉS D'EXPANSIÓ, PROPOSA VINCULAR MÉS ELS SINDICATS AL PAÍS

cada reforma laboral”, i defensa-
va que “el sindicalisme ha d’es-
tar arrelat al país”. “Quan s’ha 
de negociar un conveni de sec-
tor o provincial sempre és mi-
llor fer-ho des del context social 
i econòmic de cada àrea”, deia 
Perelló. “Si aquí el cost de la vida 
és més car, és lògic que les con-
dicions dels convenis o el salari 
mínim, per exemple, s’adaptin a 
aquesta realitat”.

L'oportunitat de la república
El portaveu del secretariat nacio-
nal advocava també per un tercer 
element: la república. “Actual-
ment tenim un marc laboral que 
no ens agrada: no tenim compe-

tències per decidir quines po-
lítiques laborals i d’ocupació 
apliquem o quin ha de ser l’in-
crement de l’IPC anual per als 
treballadors”, deia com a exem-

ple. “Per això creiem que la re-
pública és una oportunitat per 
tenir un marc laboral amb més 
drets i més benestar”.

El sindicat compta actualment 

La Intersindical-CSC posa en marxa 
la Unió Territorial del Vallès Oriental

amb gairebé 400 afiliats a la co-
marca, el doble que fa tres mesos, 
i al conjunt de Catalunya superen 
els 4.000, una xifra que preveuen 
enfilar fins als 5.000 aquest mateix 
any. Segons destacava Perelló, “el 
65% d’aquests afiliats ho són 
d’empreses privades, la majoria 
petites i mitjanes”, i a poc a poc es 
proposen tenir presència en tots 
els sectors, actualment dividits en 
tres àmbits: federació serveis pri-
vats, federació de serveis públics i 
federació d’indústria.  x.l.

"La república és una 
oportunitat per tenir un 
marc laboral amb més 
drets i més benestar"

Medi ambient

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi 
Ambient, que se celebra el 5 de juny, 
la Intersindical-CSC ha demanat que 
s'aposti per lluitar contra l’emergència 
climàtica als centres de treball. Entre 
d'altres, el sindicat proposa reforçar 
les mesures de control i detectar els 
sectors professionals que duen a ter-
me productes poc respectuosos amb 
el medi ambient, així com promoure 
polítiques de reconversió d'aquests 
sectors. També que les administracions 
públiques fomentin la transformació 
energètica de les empreses implemen-
tant instal·lacions d’energia renovables.

PRODUCCIÓ
MÉS RESPECTUOSA

El Centre de Noves Oportunitats 
del Maresme-Vallès (CNO) va orga-
nitzar la setmana passada a Grano-
llers una Jornada d’Empreses per 
tal que els participants del progra-
ma Noves Oportunitats Garantia 
Juvenil tinguin un primer contac-
te amb les empreses del territori. 
Aquesta vegada, més de 80 joves 
d'entre 16 i 24 anys sense cap titu-
lació van conèixer les set empreses 
participants: Marlex Human Ca-
pital, Manpower, Kiabi, JDShoes, 
F. Roca, Epson i Coty Granollers. 
Els seus representants van expli-
car-los els perfils professionals que 
més necessiten i les competències 
bàsiques que demanen. Els joves 
van poder presentar de forma in-
dividualitzada a les empreses el 
seu currículum, formació i habili-
tats. Per a la majoria de joves era el 
primer contacte amb el sector em-
presarial. Ingrid Álvarez, directora 
del CNO Maresme-Vallès, destaca-
va que “la Jornada d’Empreses 
és una gran oportunitat per als 
joves que volen recuperar les 
ganes d’entrar al món laboral”. 
El Centre de Noves Oportunitats és 
un projecte del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) centrat a ori-
entar els joves d’entre 16 i 24 anys 
sense cap titulació per tal d'estimu-
lar-los a seguir un itinerari forma-
tiu, mixt i/o laboral, i així retornar 
al sistema educatiu reglat o fer-se 
un lloc en el mercat laboral. 

Més de 80 joves 
participen en
el programa de 
noves oportunitats

OCUPACIÓ
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Sorli presenta un pla d'igualtat 
per als seus 1.800 treballadors
GRANOLLERS. La cadena de super-
mercats Sorli, amb seu a Grano-
llers, ha engegat un pla d’igualtat 
de caràcter integral per tal de fer 
efectiva la igualtat entre homes i 
dones i promoure un espai de tre-
ball segur amb relacions dignes i 
saludables entre les persones de la 
companyia. El pla es va presentar 
en la 16a SuperFesta de la cadena 
celebrada l’1 i 2 de juny a Barcelo-
na, enguany dedicada a les vivènci-
es de dones il·lustres de la història.

La SuperFesta, adreçada a nens 
i nenes de 3 a 12 anys i les seves 
famílies, va aplegar unes 10.000 
persones a la Fira de Barcelona a 
Montjuïc, i va comptar amb activi-
tats lúdiques, educatives i didàc-
tiques com jocs, titelles, tallers de 
manualitats, activitats esportives 
i musicals. D’aquesta manera, 

l’edició 2019 de la SuperFesta, 
un esdeveniment únic en el món 
de la distribució, va fer un recor-
regut lúdic i educatiu mitjançant 
l’explicació d’onze històries amb 
Coco Channel, Marie Curie, Carme 
Ruscalleda, Frida Khalo, Katherine 
Switzer, J.K. Rowlling, Cleopatra, 
Valentina Terescova, Maria Mon-
tessori, Madonna i Malala Yousaf-
zai com a fils conductors.

El grup Sorli, fundat el 1923, 
compta actualment amb diferents 
línies d’activitat, com supermer-
cats, botigues d’alimentació, ga-
solineres, centres esportius i de 
salut, restaurants i cafeteries i un 
centre comercial exclusiu (Sorli 
Emocions) que inclou un hotel de 
4 estrelles. Prop de 1.800 persones 
treballen a la companyia, el 90% 
de les quals amb un contracte fix. 

EMPRESES  EN EL MARC DE LA SUPERFESTA 2019 A MONTJUÏC

La Fira del Motor, més especialitzada
El parc firal va ser escenari dissabte de la 4a edició del Festival del Motor de 
Granollers, una cita ineludible per als amants del motor. Enguany el festival  
ha millorat les instal·lacions, s'ha especialitzat més i ha millorat la qualitat  
dels espectacles d'acrobàcies entre d'altres. També hi va haver presentacions, 
exposició de vehicles clàssics, d'ocasió i una quarantena d'expositors  
relacionats amb la competició, la restauració, la personalització i la formació 
en l’àmbit del motor, a més d'activitats paral·leles: simuladors, tallers, etc. 
També va tenir un component solidari amb la lluita contra el càncer infantil.

j.ganduxé

FIRA  ELS ESPECTACLES D'ACROBÀCIES, MÀXIMA ATRACCIÓ

Granollers Mercat i Bon Preu han 
signat un acord per a la selecció 
del personal que s'incorporarà a la 
plantilla del nou hipermercat Esclat 
que s'obrirà a finals d'aquest any a 
la ronda Sud. Segons l'acord, el Ser-
vei Local d'Ocupació de Granollers 
i Bon Preu faran conjuntament la 
preselecció de candidats de la bor-
sa de treball, prioritàriament de la 
ciutat, per participar en el procés 
de selecció previst per a l'obertura 
del nou establiment. Bon Preu pre-
veu la incorporació de 80 persones 
entre personal de seccions, reposi-
ció i caixes, i tot el personal rebrà 
formació a càrrec de Bon Preu un 
cop formalitzats els contractes. Les 
persones interessades a participar 
en els processos de selecció poden 
adreçar-se al Servei Local d'Ocupa-
ció, a la Masia de Tres Torres. 

El grup Bon Preu 
seleccionarà 80 
persones per al nou 
Esclat de la ronda

GRANOLLERS. Estabanell Ener-
gia i el Gremi d’Instal·ladors del 
Vallès Oriental, que agrupa unes 
400 empreses del sector, han sig-
nat un conveni de col·laboració i 
promoció per fomentar conjun-
tament instal·lacions d’alta efi-
ciència energètica, com plaques 
fotovoltaiques; oferir un servei de 
manteniment d’alta qualitat i di-
vulgar bones pràctiques en l’àm-
bit de l’eficiència.

Les dues entitats promocio-
naran conjuntament serveis de 
manteniment preventiu i correc-
tiu de les instal·lacions, així com 
equipament elèctric o que utilitzin 
gas natural com a combustible. 
Aquests serveis es faran establint 
garanties als clients en temps de 
resposta, atenció i qualitat. També 
fomentaran la instal·lació d’equips 
de climatització (calefacció i aire 
condicionat) d’alta eficiència ener-
gètica, inclòs el manteniment i fi-
nançament, i la instal·lació d’equi-
pament solar fotovoltaic en règim 
d’autoconsum adreçat a llars i em-
preses. "Som dos actors que tre-
ballem conjuntament per l'efici-
ència energètica i les energies 
renovables des de la proximitat 
absoluta", destacava Francesc Es-

ordenat i de qualitat de les mar-
ques del grup Estabanell, així com 
de les empreses que pertanyen al 
Gremi d’Instal·ladors del Vallès 
Oriental que vulguin adherir-se al 
projecte.

De fet, Estabanell ja té experièn-
cia en aquest tipus d'instal·lacions, 
fins i tot fora de l'Estat. Els signants 
de l'acord –Francesc Estabanell 
per part de la companyia energèti-
ca i Cristóbal del Caño per part del 
Gremi d'Instal·ladors– confien que 
aquesta proposta serveis conjunts 
"influiran positivament sobre 
els consumidors finals".  

tabanell, "per facilitar la instal-
lació de plaques fotovoltaiques 
a les llars domèstiques i, espe-
cialment, a la indústria, que pot 
amortitzar més ràpidament la 
inversió".

Tant Estabanell com el Gremi 
d’Instal·ladors potenciaran la 
promoció i divulgació conjunta 
de bones pràctiques en l’àmbit de 
l’eficiència energètica, així com la 
utilització i l’ús responsable de 
l’energia. També faran una tasca 
de prospecció i desenvolupament 
d’un model d’establiments fran-
quiciats que generi un creixement 

r.T.

ENERGIA  LES DUES ENTITATS PROMOCIONARAN BONES PRÀCTIQUES EN L'ÀMBIT DE L'EFICIÈNCIA

Estabanell i el Gremi
d'Instal·ladors impulsaran la 
col·locació de plaques solars

ACORD  Moment de la signatura entre Cristóbal del Caño i Francesc Estabanell

Fira per fomentar el consum responsable
Diverses entitats socials van participar dissabte en la 2a Fira d'Economia 
Social i Consum Responsable de Granollers. La jornada va comptar  
amb paradetes, xerrades i taules rodones sobre sobirania i els sectors  
alimentaris i energètics. Entre d'altres, també s'hi va poder veure una  
exposició sobre indicadors de sobirania alimentària a Catalunya [a la foto].

cdr granollErs

CONSUM  ORGANITZADA PEL CDR, L'ANC I L'ATENEU COOPERATIU

Més de 50 empresaris de la comar-
ca van assistir dimecres al Casino a 
una sessió de Pimec Fòrum, una jor-
nada organitzada per la delegació 
vallesana de la patronal de la petita 
i mitjana empresa per debatre les 
tendències del màrqueting del fu-
tur. Van intervenir-hi Oriol Brutau, 
cofundador d’Aprop Marketing, qui 
va incidir en la importància dels 
dispositius mòbils com a eines que 
s’acabaran imposant en el dia a dia; 

el director de desenvolupament de 
productes digitals a Eurecat, Carles 
Sans, per relacionar la tecnologia 
amb el màrqueting del futur; Lour-
des Charles, especialista en inves-
tigació qualitativa de mercats, qui 
va defensar els estudis de mercats 
com a inversions per reduir el risc 
en la presa de decisions; i el cofun-
dador de The Love Comes, qui va 
abordar el màrqueting més social, 
centrat en la vida humana. 

Pimec Fòrum debat sobre les 
tendències del màrqueting



dj, 13 juny 2019 25

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

Amb el suport de

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

ACTIVITATS DESTACADES

EINES CREATIVES PER CONSTRUIR 
UNA MARCA PODEROSA 
Horari: 9.00 a 14.00 h. Durada: 5 h. 
Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

20 DE JUNY

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

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

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.

JORNADA EMPRESARIAL: 19 DE JUNY

En aquesta jornada es donarà una visió eminentment pràctica de les caracterís-
tiques 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.

19 DE JUNY

COM MUNTAR UNA EMPRESA 
Horari: 9.30 a 12.00 h. Durada: 2,5 hores
Emprenedoria
Granollers Mercat

El centre que disposa de tres àrees/serveis diferenciats:
· BOTIGA especialitzada en productes terapèutics naturals 
i d’herboristeria (alimentació ecològica, celíaca)
· CONSULTA en diferents àmbits de les teràpies naturals 
impartits per professionals experts en naturopatia, nutrició i 
dietes, acupuntura, osteopatia, teràpies manuals, massatges 
terapètucis i estètics, entre d’altres.
· ACTIVITATS grupals: Ioga, Pilates, Zumba, Tai Chi-Chi Kung.
+ INFORMACIÓ: http://bit.ly/2WxfWzT
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Salut
Bellesa

&

I si hi hagués una manera
de sentir-hi millor amb 
menys esforç per al cervell?
Les oïdes reben el so i l’envien al cervell, 
que el processa i n'interpreta el significat. 
Quan falten sons, el cervell mira de cobrir 
els buits en un procés que sol ser difícil i 
esgotador. Sentir-hi bé no és qüestió que 
els sons siguin prou alts, sinó d'ajudar al 
cervell a entendre els sons que sent. Per 
això hem passat d'una estratègia cen-
trada en l'oïda a una altra centrada en el 
cervell. Amb BrainHearing, el cervell pot 
accedir a tot l'entorn sonor; li permet 
centrar-se en les fonts de so més relle-
vants. Brain Hearing no és només tecno-
logia o característiques de producte. El 
més important és la comprensió de com 
funciona l'audició i com el cervell inter-
preta el so. Això sona molt bé, però no ens 

demostra res. Només hi ha una manera 
de comprovar que aquesta tecnologia 
d’audiòfons realment ens ajudi a enten-
dre millor i amb menys esforç. S’ha de 
provar i comparar. Només així tindrem la 
seguretat de treure el màxim profit de la 
nostra audició. Exclusivament a Onacús-
tica podreu provar i comparar gratuïta-
ment BrainHearing amb les millors tec-
nologies de qualsevol altre fabricant, per 
així valorar-ne els beneficis auditius. 

En surar, a part de la total ingravidesa que 
se sent gràcies a la densitat de l'aigua a 
igual temperatura que el cos, el flota-
rium està dissenyat per aïllar la ment i el 
cos dels estímuls sensorials externs que 
et bombardegen diàriament. És un nou 
concepte de salut, bellesa i benestar a 
l'abast de tots els que vulguin millorar la 
seva qualitat de vida. Imagina que tor-
nes a l'úter matern, que per un moment 
no hi ha gravetat i et sents com en l'espai 
i que flotes sense cap esforç, com al Mar 
Mort. Això ja és possible gràcies al flo-
tarium, una gran piscina que no només 
permet experimentar la ingravidesa, sinó 
que proporciona una profunda relaxació 
física i mental gràcies a la cromoteràpia i 
musicoteràpia. Es redueix l'estrès, la ten-
sió muscular, el ritme cardíac i respiratori, 
l'insomni, la depressió, l'ansietat, el dolor 
premenstrual, el jet lag, la fatiga, els do-
lors crònics, l'asma, l'artritis, etc. Millora la 
circulació sanguínia, la limfàtica i el meta-
bolisme cel·lular, la capacitat d'aprenen-
tatge i la imaginació. I és especialment in-
dicat per a embarassades, ja que deixaran 
de sentir el pes de l'embaràs al seu cos i 
relaxa tant la mare com el nadó. El flota-
rium és sens dubte la teràpia antiestrès 
més profunda i eficaç que existeix, i entre 

Medicina 

MIMA'T DERMOESTÈTICA

carrer Josep Umbert, 31, 
Granollers
Tel. 93 139 26 46 / 660 12 96 64
https://mimatdermoestetica.es

els beneficis que proporciona, enforteix 
el sistema immunològic en aconseguir un 
profund estat de relaxació físic i mental; 
reajusta l'equilibri bioquímic i metabò-
lic del cos; afavoreix major alliberament 
d'endorfines, el que significa un millor 
estat de benestar físic i emocional; i equi-
libra el to muscular, augmenta la consci-
ència de l'esquema corporal i afavoreix 
l'oxigenació de tots els teixits de l'orga-
nisme accelerant la recuperació física.

Finalment, també contraresta la fati-
ga; afavoreix la disminució de la com-
pressió en les vèrtebres; indueix la 
creativitat i la concentració, així com la 
capacitat d'aprenentatge; ajuda a dis-
minuir l'àcid làctic i altres residus me-
tabòlics en els teixits i la sang i ajuda a 
combatre l'insomni, la depressió i l'ansi-
etat. De fet, una hora de flotació equival 
a quatre hores de son, i també tonifica i 
suavitza la pell gràcies a les sals d'Epson 
riques en sulfat de magnesi. Origo: productes de 

proximitat a un preu just 
A la botiga Origo, de l'empresa Fruits 
Segarra de les Franqueses, treballen 
dia a dia per oferir una bona quali-
tat a un preu just. Sempre tenint cura 
dels productes de proximitat. Així, s'hi 
pot trobar fruita i verdura fresca, fruits 
secs, llegums, cereals i arròs, lactis i 
formatges, salses i melmelades, olives 
i derivats, conserves, ous, bio i ecològic.

Origo ha obert recentment a Grano-
llers, tot i que aquest concepte de bo-
tigues es remunta al 2013 a la Garriga. 

La firma ofereix una gamma més àmplia 
de productes, seguit la trajectòria de 
qualitat i bons preus de Fruits Segar-
ra. A més, a Origo també s'hi ofereix un 
assessorament sobre els productes que 
s'hi compren, per menjar sa i bo.

ORIGO

c. Joan Prim, 21 - Granollers 
Tel. 93 676 01 14
origo@origo.cat

Mima't t'ofereix
un servei de flotarium

Benestar

Ara que comença l'època de calor i sol 
intens, cal tenir especial cura de la pell, 
que es deshidrata amb més facilitat. 
Al centre d’estètica i bronzejat Bellesa 
2000 us recomanaran el tractament més 
adient per a vosaltres, ja sigui un per re-
hidratar i il·luminar la pell o bé un trac-
tament regenerador amb efecte lífting. A 
més, Bellesa 2000 també fa manicures i 
pedicures semipermanents, ideals per a 
la temporada de platja i piscina. Tam-
bé fa depilacions amb cera i amb làser, 
així com també disposa d’un servei de 
bronzejat i moltíssims tractaments fa-
cials i corporals. A més, podeu estar 
atents a les seves promocions mensuals 
per anar-hi si encara no coneixeu Be-
llesa 2000, que premia els clients amb 
una targeta de fidelització. Sempre és 
un bon moment per tenir cura de la pell!

BELLESA 2000 
c. Nou, 15 - Granollers
Tel. 93 870 07 80

Estètica 

Bellesa 2000 
té cura de
la vostra pell

Alimentació

ONACÚSTICA

ronda General Prim, 67-69 Mataró
Tel. 93 799 98 92
www.onacustica.net
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Ribot entra en el Top-5 d'Espanya en veterans
El triatleta veterà del Club Triatló Granollers Santi Ribot es va 
classificar en cinquena posició en el Campionat d’Espanya de la 
modalitat de Duatló-Cros, que combina el ciclisme de muntanya –20 
quilòmetres– amb la cursa de camp a través –3 km–. Ribot va fer un 
crono de 1 h 23’ 19’’, quedant-se a poc més d’un minut del podi.

Pujadas, cinquena a Bèlgica
La gimnasta del CNG Berta Pujadas va quedar 
cinquena amb la selecció espanyola júnior a la 
Flanders International Team Challenge, que es 
va disputar a Bèlgica. Pujadas està a l'espera de 
ser convocada definitivament per al Mundial.

ESPORTS

GRANOLLERS. El Gran Premi de 
Catalunya es va presentar dime-
cres al vespre, per primer cop, a 
la plaça de la Porxada de Grano-
llers. L'acte va comptar amb la 
presència dels pilots granollerins 
del Mundial, Aleix i Pol Espargaró, 
i els també corredors de MotoGP 
Álex Rins i Tito Rabat. A més, tam-
bé van assistir-hi el pilot de Moto2 
Xavi Vierge, i els de Moto3 Albert 
Arenas, Alonso López i Sergio Gar-
cia. Tots ells van despertar molta 
expectació a la Porxada, ben plena 
de fans que van fer que els pilots 
es fessin un fart de firmar autò-
grafs en acabar la presentació.

També va assistir-hi el president 
del Circuit de Barcelona-Catalu-
nya, Vicenç Aguilera, qui va agrair 
la presència dels pilots catalans 
i va recordar que Granollers és 
"l'únic lloc del món on hi ha dos 
germans que competeixen a Mo-
toGP". "És un motiu d'orgull i ho 
hem de gaudir", afegia Aguilera.

Sobre el Circuit, va insistir en 
què "és una instal·lació modè-
lica, que acull tres campionats 
del món: Fórmula 1, MotoGP i 
Rallycross".

S'esperen 150.000 persones
El Circuit acollirà del divendres 
al diumenge el MotoGP i espera 
unes xifres d’assistència durant 
aquests dies similars a les de l’any 
anterior: unes 90.000 persones 
al dia de la cursa –diumenge a les 
14 h– i 150.000 en els tres dies de 

nil arTiaga

MOTOR | MotoGP  EL CIRCUIT DE MONTMELÓ ESPERA ACOLLIR UNES 150.000 PERSONES DURANT ELS TRES DIES DE GRAN PREMI

competició. Abans de la cursa del 
Gran Premi, correran Moto3 (11 
h) i Moto2 (12.20 h).

Jorge Lorenzo, últim guanyador
El pilot mallorquí de Repsol Jorge 
Lorenzo va ser el guanyador de 
l’edició de l’any passat. De fet, s’ha 
emportat 6 vegades el triomf del 
Circuit de Montmeló, per darrere 
de Valentino Rossi, que en suma 
10. Lorenzo, enguany, és 14è al 
Mundial, amb només 19 punts.

Per la seva banda, els pilots 
granollerins Pol Espargaró i Aleix 
Espargaró arriben en 10a i 13a 
posició de la classificació general, 

respectivament. L’any passat, Pol 
va ser 11è al GP de Catalunya i 
Aleix va patir una caiguda que el va 
deixar fora. El gran dels Espargaró 
no va ser optimista: “Ens estem 
quedant una mica enrere amb 
el desenvolupament de l'Aprilia, 
però això només vol dir que llui-
tarem per donar-ho tot”.

El pilot català Marc Márquez 
arriba com a líder indiscutible 
del Mundial, amb un total de 115 
punts, després de tres victòries –
en el Gran Premi d’Argentina, en el 
d’Espanya i en el de França– i dues 
segones posicions –en el primer 
GP de la temporada, a Qatar; i en 
l’últim, a Itàlia–. El segueix, amb 
103 punts, Andrea Dovizioso. I, un 
altre pilot català, Álex Rins, se situa 
tercer a la general amb 88 punts i 
un sol triomf: al Gran Premi de Les 
Amèriques –als Estats Units–.

Diferents activitats per al públic
El Circuit proposa activitats per 
al públic que vulgui assistir en els 
tres dies de Gran Premi. Per una 
banda, divendres de 16.45 a les 
18.15 h s’organitza una visita al Pit 
Lane. D’altra banda, dissabte torna 
la Volta GP, un esdeveniment en el 
qual fins a 500 motoristes podran 
realitzar dues voltes al traçat, mit-

jançant una inscripció a la pàgina 
web del RACC. El Circuit també ha-
bilitarà la zona Monster, una zona 
de relaxació. Per la seva banda, la 
Family Village acollirà música en 
directe, food trucks i una zona in-
fantil amb castells inflables, llits 
elàstics i múltiples tallers. 

Per últim, per culminar el Gran 
Premi de Catalunya de MotoGP, 
tindrà lloc l’Open Track. Tal com 
apunten des del Circuit, “els afi-
cionats podran accedir a la pis-
ta després de les curses de les 
tres categories del mundial, per 
viure la celebració al centre de 
tot”.  nil artiaga

PILOTS MUNDIALISTES  Pol i Aleix Espargaró, entre altres pilots, van estar presents a la Porxada de Granollers

El Gran Premi de Moto GP es presenta 
a la Porxada amb Pol i Aleix Espargaró

Diumenge es 
correrà la 33a 
Cursa de Bellavista
LES FRANQUESES. El diumenge 16 
de juny les Franqueses acull la 
33a edició de la Cursa de Bellavis-
ta i la cinquena Marxa de les Fran-
queses. Tant  la cursa com la mar-
xa ofereixen l’opció de triar entre 
el circuit de 5 o de 10 km.

La sortida de les dues proves es 
farà des de la plaça Major de Be-
llavista: a les 8.30 h sortiran els 
participants de la cursa; i, cinc mi-
nuts després, els de la marxa. L’es-
deveniment recorrerà els carrers 
i camins del barri de Bellavista i 
rodalies, amb arribada al mateix 
punt de sortida. La recollida de 
dorsals es farà també a la plaça 
Major, a les 8.20 h. 

CURSA POPULAR 

Europeu de Velocitat

El Circuit de Barcelona-Catalunya va 
acollir el cap de setmana l’europeu 
de velocitat del FIM CEV Repsol. En 
Moto2, el català Edgar Pons va ser el 
campió en les dues curses que es van 
disputar, després de córrer 11 voltes a 
la primera, i 14 a la segona. En Moto3, 
es va imposar Carlos Tatay a la primera 
màniga, i Jeremy Alcoba, a la segona.

EDGAR PONS GUANYA
L'EUROPEU EN MOTO2

Arriba la Diada 
del Joc i de l'Esport
LES FRANQUESES. La cloenda de les 
activitats esportives d'enguany 
arribarà dissabte a les Franque-
ses en forma de Diada del Joc i de 
l'Esport. Es tracta d'una jornada 
lúdica per acomiadar les activitats 
esportives d'aquesta tempora-
da. La jornada començarà a les 9 
i acabarà a les 13.15 h; i se cele-
brarà a la Zona Esportiva de Corró 
d'Avall. 

ACTIVITATS POPULARS

EL CIRCUIT FA UNA ACCIÓ A FAVOR DE 
LA BIODIVERSITAT DE LES ZONES VERDES

 El Circuit de Barcelona-Catalunya ha posat en marxa un projecte per a la 
millora de la biodiversitat del bosc del seu entorn. Ho fa de la mà de Social Forest, 
una empresa de gestió forestal sostenible orientada a la formació i la inserció 
laboral de joves en situació d'exclusió o a l'atur. Aprofitant l'ocasió, el Circuit 
inaugurarà la primera zona de bosc en la qual s'ha actuat durant la celebració 
del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Segons l'entitat, el traçat català és una 
instal·lació esportiva que alberga més de 25 hectàrees de bosc, que formen part 
del projecte de millora. L'objectiu és crear un espai verd dinàmic i viu, que tingui 
un impacte mediambiental i social. A més de millorar la biodiversitat, els assistents 
podran gaudir d'un espai més atractiu i ambientalment responsable.

Dissabte se celebra 
la tercera Festa 
del Futbol Vallès
LES FRANQUESES. Les Franqueses 
acull dissabte la tercera Festa 
del Futbol del Vallès Oriental, or-
ganitzada pel digital La Jornada 
del Vallès. El torneig es disputarà 
al camp de futbol municipal de 
Corró d'Avall, on es jugaran dos 
partits: a les 16 h, tindrà lloc un 
amistós entre una selecció feme-
nina i el Terrassa; i, a les 18 h, un 
amistós entre una selecció mas-
culina i una de Tercera Divisió. 

FUTBOL 
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GRANOLLERS. L’Esport Club Gra-
nollers ha posat en marxa la seva 
aposta per al futbol femení des del 
futbol formatiu. Actualment l’enti-
tat no disposa de cap equip feme-
ní, perquè fins ara no s’ha fet una 
aposta decidida en aquest sentit; i 
des de la directiva actual –que és 
nova d’enguany– creuen que ha 
arribat el moment de construir 
des de la base aquests equips, 
sota el lema Des de la base juntes. 
“Nosaltres volem potenciar el 
futbol femení, el futbol base i el 
primer equip. Aquests són els 
tres fronts de cara a la tempo-
rada que ve”, explica el vicepresi-
dent, Àngel Aguirre.

L’objectiu final de l’entitat és 
poder comptar a llarg termini 
amb conjunts femenins a totes 
les categories, de manera que a 
partir de la pròxima temporada 
–la 2019/2020– es posaran en 
marxa en totes les categories que 
comprenen el futbol 7: escoleta, 
prebenjamí, benjamí i aleví. 

EsporT club granollErs

FUTBOL  L'OBJECTIU FINAL DE L'ENTITAT ÉS TENIR EQUIPS FEMENINS A TOTES LES CATEGORIES

L'Esport Club posa en marxa 
un projecte de futbol femení

El club ha obert les inscripcions 
aquesta setmana per a aquests 
equips per a unes places dirigi-
des a totes les nenes nascudes 
entre el 2008 i 2013. “La idea és 
que aquestes nenes vagin pu-
jant any rere any fins a poder 
construir un equip sènior amb 

jugadores de la casa”, assegura 
Aguirre. 

En aquest sentit, tal com expli-
quen des de l’Esport Club Grano-
llers, es vol “recuperar l’essència 
d’entitat referent a la comarca 
del Vallès Oriental pel que fa al 
futbol base”.  nil artiaga

FRAGMENT DEL CARTELL  L'EC hi destaca el lema 'Des de la base juntes'

Copa Catalunya Femenina  VAN PERDRE CONTRA L'AEM LLEIDA

El CE Llerona cau als quarts de la Copa
El sènior femení del CE Llerona va caure eliminat el diumenge de la Copa 
Catalunya Femenina a la ronda dels quarts de final del torneig. Després 
d’haver-se classificat per primera vegada per als quarts, les lleronines no 
van poder superar l’AEM Lleida al camp de futbol de la Parròquia de Santa 
Maria de Llerona (0-3). Les blanc-i-blaves van poder aguantar l’empat 
a zero fins al minut 44, quan un gol en pròpia porteria de Lorena Díaz va 
posar per davant en el marcador a les lleidatanes. A la segona meitat, el 
conjunt franquesí no va poder revertir la situació i va rebre dos gols més:  
la futbolista Vanesa Núñez va signar un doblet particular –al minut 65 i  
al 89– per un AEM Lleida que es va mostrar superior.

jordi ganduxé
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La floretista Sofia Téllez fa 
bronze al campionat estatal
GRANOLLERS. La floretista Sofia 
Téllez es va penjar la medalla 
de bronze amb el Club d’Esgri-
ma Granollers en el Campionat 
d’Espanya, que es va disputar el 
passat 1 de juny a Chiclana de la 
Frontera (Cadis).

La competició, dirigida als me-
nors de 14 anys, va reunir fins a 
260 nens i nenes de clubs d’arreu 
de l’Estat espanyol.

Sofia Téllez va fer “un excel-
lent paper”, després d’haver es-
tat dos mesos sense competir per 
culpa d’una lesió, tal com expli-
quen des del club granollerí.

Una medalla en un estatal era el 
principal objectiu del Club d’Es-
grima Granollers, que va competir 

ESGRIMA  HI VAN COMPETIR ENTRE 260 NENS I NENES

SOFIA TÉLLEZ 

al torneig també amb Lluc Puig, 
que va ser 11è. Téllez i Puig van 
arribar al Campionat d’Espanya 
com a campions de Catalunya en 
la seva categoria.  nil artiaga

cEg

L'Handbol Les 
Franqueses cau a 
semifinals de Copa
LES FRANQUESES. El sènior femení 
de l’Handbol Les Franqueses va 
quedar eliminat en les semifinals 
de la Copa Catalana Gonzalo Use-
ro, després de perdre per 29 a 20 
contra el Sant Vicenç, equip que 
va acabar sent el campió del tor-
neig. La fase final de la Copa es va 
disputar el cap de setmana passat 
a Torroella de Montgrí.  

HANDBOL | Copa Catalunya

CICLISME I NATACIÓ  VAN ACUMULAR 225.000 METRES 

EL VAN PROTAGONITZAR JUGADORS I EXJUGADORS DEL CLUB 

Ekipet fa rècord a les 12 Hores del CNG
La formació d'esportistes Ekipet es va imposar a la prova de les 12 Hores 
Swimming&Cycling –organitzada pel CNG–; i, a més, va batre el rècord 
de metres acumulats: 225.000 metres –180.300 metres nedant i 45.000 en 
bicicleta–. D’aquesta manera, van arrabassar el títol a l’equip 200.000 –
guanyador de l’edició anterior, i que enguany va quedar segon classificat. 
En tercera posició es va classificar l'equip dels The Swimsons. Tots tres 
equips van estar integrats per socis del club granollerí. La prova es va 
disputar dissabte.

Amistós de l'Escola Pia i exjugadors
El Club d'Handbol Escola Pia va disputar un tradicional amistós entre els 
jugadors actuals del primer equip masculí i jugadors d'altres èpoques que 
van jugar a l'entitat. En aquest cas, el resultat final va ser d'empat a 33 
gols. En acabar el partit, es va dur a terme el clàssic tercer temps, on es 
comparteixen menjar i beguda, tot fomentant l'esportivitat.

club naTaciÓ granollErs

Escola pia

JUGADORS I EXJUGADORS DEL BMG VAN DISPUTAR UN AMISTÓS 

Espectacle entre el Fraikin i un All-Star
Unes 1.500 persones van assistir al Palau d'Esports de Granollers amb 
motiu del partit amistós entre el Fraikin i l’anomenat All-Star, amb 
exjugadors del Club Balonmano Granollers. Va ser un espectacle 
d’handbol de molt alt nivell, amb jugadors mítics com Gonzalo Pérez de 
Vargas, Nicklas Grundsten, Aleksandar Svitlica, Álvaro Cabanas, Gonzalo 
Porras i Juan Andreu; tots ells dirigits per l’exentrenador del Fraikin Carlos 
Viver. El partit va finalitzar amb un empat a 36. Posteriorment, es va fer 
un sopar de  retrobament entre  tots  els  jugadors,  exjugadors, tècnics, 
exentrenadors i la directiva del club. Aquests actes s'emmarquen en les 
celebracions del 75è aniversari de l'entitat.

daVid ginEsTa

Esport base

L'equip juvenil de l'AEH Les Franqueses 
ha acabat la temporada en la quarta 
posició del Top-4 de Segona Catala-
na. Els franquesins es van classificar a 
la fase final de la competició després 
de fer una gran temporada, però  van 
caure contra el Liceu Francès, 36 a 43.

EL JUVENIL ACABA 
EN EL TOP-4 CATALÀ

El Vallbona cadet 
disputa l'estatal 
aquesta setmana
GRANOLLERS. El Cadet A de l'Asso-
ciació Esportiva Carles Vallbona, 
proclamat campió de lliga regular, 
està disputant aquesta setmana el 
Campionat d'Espanya a Almeria. 
En total, hi ha 32 equips competint 
en aquest torneig. Primer es juga 
una fase de 20 grups de quatre 
equips cadascun. Els dos primers 
passaran a la fase final, als vui-
tens. El Vallbona finalitzarà la fase 
de grups avui, dijous. Les noies, 
que entrena Aitor Piñol, van jugar 
dimecres el primer partit, que va 
acabar quan aquesta edició del 
SomGranollers ja estava tancada.

D'altra banda, l'infantil B del 
club ha acabat una gran tempora-
da en quarta posició de la 2a divi-
sió infantil. 

VOLEIBOL | Copa d'Espanya POLIESPORTIU  VA SER SUBCAMPIÓ EN ELS DOBLES MASCULINS

GRANOLLERS. El jugador del Bàd-
minton Granollers Jofre Comella 
s’ha proclamat campió d’Espanya 
en categoria sub-13. Ho va acon-
seguir a Santander, en la moda-
litat de l’individual masculí, en 
vèncer a la final per 21-11, 16-21 
i 21-11. A més, també va ser sub-
campió en la disciplina dels do-

bles masculins, fent parella amb 
Javier Nadal (Portmany). 

Del Bàdminton Granollers tam-
bé van competir dos jugadors 
més: Víctor Cañadas, que es va 
classificar per a la fase final, però 
va caure en la primera ronda; i Di-
ana Kosenkova, que no va superar 
la fase de grups.  nil artiaga

Jofre Comella es proclama 
campió sub-13 de bàdminton

El Fènix es desplaça 
a Calatayud
L'equip de categoria sub-17 de 
futbol flag del Fènix Vallès dispu-
tarà per primera vegada a la seva 
història el Campionat d'Espanya, 
que es disputarà aquest cap de 
setmana a Calatayud. Ho farà com 
a subcampió de Catalunya. 

FUTBOL FLAG

ENTITATS  EL CLUB VOL PUBLICAR UN LLIBRE L'ANY VINENT

LES FRANQUESES. El CF Les Fran-
queses ha posat en marxa una ini-
ciativa per a recollir tota classe de 
documentació relacionada amb 
l’entitat, amb l’objectiu de pu-
blicar un llibre i dur a terme una 
exposició fotogràfica, amb motiu 
de la celebració del 75è aniversari 
del club, fundat l’any 1944. 

Des del CF Les Franqueses vo-
len recopilar: fotografies, retalls 
de premsa, notícies, vídeos i ex-

periències personals relacionades 
amb l’entitat, entre d’altres. “De-
manem la col·laboració a tot-
hom que vulgui participar-hi: 
exjugadors, exentrenadors, ex-
presidents, aficionats, exdirec-
tius, ciutadans o simpatitzants 
per a fer-nos arribar aquesta 
documentació”, declaren des del 
club. Es pot fer a través de l’ofici-
na del club, situada al camp muni-
cipal de futbol de Corró d’Avall. 

El CF Les Franqueses recopila 
material pel 75è aniversari
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No t’ho 
pots
perdre!

Dissabte 15 de juny    

EXPOSICIÓ DE MOTOS CUSTOM

EXPOSICIÓ DE MOTOS ANTIGUES

De 10 a 21 h
Anselm Clavé davant Museu
CONCURS DE CONSTRUCTORS PREMI 
FESTIVAL DEL MOTOR DE GRANOLLERS
Organitza: Festival del motor de Granollers

Dissabte 15 de juny    

De 10 a 21 h
Carrer Sant Roc i Santa Anna
EXPOSICIÓ DE MOTOS ANTIGUES DE LES 
MARQUES  BULTACO, MONTESA I OSSA
Organitza: Associació de comerciants Del Rec al 
Roc
Patrocina: Rectificados Bellavista

AGENDA  
DEL MOTOR
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Arribat el juny i a punt d'iniciar 
els períodes vacacionals, les es-
coles de música, dansa i teatre de 
Granollers i el Vallès Oriental tan-
quen el curs amb festivals i audi-
cions per mostrar els avenços de 
l'alumnat. Es fan sessions tant en 
els mateixos centres com en es-
pais més grans per obrir-se més a 
tota la ciutadania.

Per exemple, el Teatre Auditori 
de Granollers (TAG) acull, a partir 
de dissabte, espectacles de tanca-
ment de curs, com el The Greatest 
Showman de l'Escola Fit Dance 
Company de l'Ametlla, el festival de 
l'Estudi de Dansa Klass de Grano-
llers i el muntatge Temps al temps 
de l'Escola de Dansa Pasbàsic, així 
com del centre Interdansa de la 
Garriga. Aquests comiats de curs al 
TAG s'allargaran fins al juliol.

Les escoles municipals
L'Escola Municipal de Música 
(EMM) Claudi Arimany de les 
Franqueses omplirà dissabte el 
Teatre Auditori de Bellavista per 
oferir el concert de final de curs 
de l'alumnat. A més, de dimarts a 
dijous, l'auditori del centre acolli-
rà cada tarda audicions.

D'altra banda, l'EMM i Conser-
vatori Josep M. Ruera tancava 
un maig de concerts arreu i farà 
dissabte (18 h) el concert de fi de 
curs de les Orquestres del Conser-

jordi ganduxé

ARTS ESCÈNIQUES  ESCOLES DE MÚSICA I DANSA TANQUEN LA TEMPORADA AMB ESPECTACLES

Acomiadar el curs a bon ritme

vatori al teatre de Can Palots de 
Canovelles. A més, dilluns (19.30 
h) la terrassa del TAG acollirà una 
audició de combos de l'EMM.

L'Escola Josep M. Ruera també 
organitzarà dissabte (10 h) a la 
seva mateixa sala d'actes una clas-
se magistral de flauta travessera, 
a càrrec de Claudi Arimany. i

El festival estiuenc Musik N Viu co-
mença dissabte amb la versió per 
als més menuts, coorganitzat per 
l’Ajuntament de Granollers, els es-
plais L’Estel del Matí, Esplai Guai! 
de Palou i Colònies Sant Esteve; 
l’escola Aula de Música L’Orques-
tra, i la Xarxa de Centres Oberts.

El Musik N Viu Kids començarà 
amb una cercavila que recorrerà 
els carrers de la ciutat. Els tim-
balers i les timbaleres de la Colla 
Infantil i de la Colla Jove de Dia-
bles acompanyaran el recorregut 
amb la música dels seus timbals 
per iniciar la festa. A continuació 

(18.15 h), es faran sessions de ta-
llers musicals i hi haurà berenar 
de fruita fresca per a tothom. A 
les 19.30 h l'Aula de Música L'Or-
questra organitzarà el taller par-
ticipatiu de batucada i percussió 
Balla, escolta i palpa la música. 

A partir de les 20 h serà el mo-
ment del Futur-Oh! de Lali Be-
Good, un concert ple d’energia i 
humor amb temes que transiten 
pel funky, el kid-hop, el country, 
el reggae, el folk, el rock, el pop, la 
cúmbia i la música balcànica; amb 
lletres que toquen vivències i va-
lors compartits per pares i fills. i

MÚSICA  LALI BEGOOD PRESENTA DISC AL MUSIK N VIU KIDS

El Teatre Auditori de Granollers acull festivals de dansa de diversos 
centres i l'EMM Claudi Arimany de les Franqueses fa audicions i concerts

'7 raons per fugir'El codinenc Juan Manuel Galeas, al Miramecres
El cicle Dimarts Singulars del cinema 
Edison proposa per al dia 18 (20 h) la 
pel·lícula coral 7 raons per fugir, en què 
Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras 
proposen set moments d'humor negre. 

El cantant i guitarra flament Juan Manuel Galeas, de Sant Feliu de Codines, 
actuarà dimecres vinent (22 h) dins el cicle Miramecres del restaurant 
El Mirallet de Granollers. Galeas, format al Taller de Músics, actua amb 
el seu propi nom des de 2011, quan va guanyar els premis de cantautors 
d'Horta-Guinardó, i Terra i cultura per un poema musicat de Martí i Pol.

CULTURA

Primera promoció de catifa vermella
El drama Com m'aturo?, basat en el monòleg Psicosis de les 4.48 de Sarah 
Kane, va servir el cap de setmana a Llevant Teatre, perquè la primera  
promoció del cicle formatiu de grau superior en Tènciques d'Actuació 
Teatral d'Arsènic Espai de Creació mostrés els seus aprenentatges i actituds. 
Joves promeses de l'escena, que han aprofitat l'experiència d'Arsènic,  
i que s'han convertit en l'aval d'aquest grau superior estrenat fa dos anys.
D'altra banda, els alumnes de primer curs del cicle també presentaran  
a Llevant el treball de fi de cicle, una adaptació lliure del text Ubú Rei.  
Serà divendres i dissabte, a les 21 h, i diumenge, a les 19 h.

Art-9
'UN SECRET AL FONS DEL MAR' 
ÉS EL TÍTOL DEL CONCERT DE FI 
de fi de curs que la coral de l'escola 
de música Art-9 farà diumenge 
(12 h) a la sala Francesc Tarafa.

L'hora que els més 
xics vagin de festival

El cicle La Música del Cel de la Fun-
dació Pro Música Sacra, a l'església 
de Sant Esteve de Granollers, pre-
senta una proposta de combinació 
pràcticament insòlita: un concert 
de gralla i orgue. Així, els músics Jor-
di Mestres i Jonatan Carbó oferiran 
un repertori especial que permetrà 
descobrir la versatilitat i riquesa 
de matisos d'aquests instruments, 
que gairebé mai no es combinen. 
La unió dels dos instruments par-
teix de la voluntat d’explorar, amb 
imaginació, ambició i rigor, nous 
camins per a aquesta formació amb 
l’objectiu de consolidar un reper-

tori propi. S’inspira en les arrels i 
la tradició de cada instrument. La 
gralla, protagonista de la música 
festiva i de carrer, beu de la tradició 
popular, i al costat de l’orgue afron-
ta un nou repte tècnic i interpreta-
tiu. L’orgue, lligat a la tradició culta 
i litúrgica, esperonat per la gralla, 
mostra el vessant més popular. Al 
repertori hi ha la Cornucòpia i les 
Improvisacions sobre la Moixiganda 
d'Igualada, entre d'altres. 

Sons de festa amb gralla i orgue
L'ESGLÉSIA DE SANT ESTVE ACULL UNA COMBINACIÓ INSÒLITA

Dg 16 de juny, 18 h
Església Sant Esteve de Granollers

El terrat de Can 
Pedrals reflexiona 
sobre el país 
a través de poetes
Divendres (20 h) el terrat de la 
biblioteca de Can Pedrals acollirà 
la segona entrega del cicle Lletra 
estesa. En aquesta ocasió Òscar 
Intente oferirà el recull de poe-
mes Hem escollit. Vinguts del que 
fórem, restem el que som, en què 
pren la paraula de Verdaguer, Es-
priu, Sagarra i Pere Quart, entre 
molts altres, per reflexionar so-
bre el país. L'espectacle és gratuït 
però cal inscripció prèvia. 
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CAP DE SETMANA DE 
DOBLET DE BALLADES 
A LA PORXADA

La Porxada es va omplir el cap de setmana de dansaires, gràcies a l'Esbart de 
Granollers, que hi celebrava dissabte l'habitual ballada de l'Ascensió i diumenge, 
acollia la cloenda de la Roda Catalònia d'Esbarts Infantils i Juvenils. Dissabte, els 
amfitrions van comptar amb la companyia de l'Esbart Eudald Coma de Ribes de 
Freser i l'Esbart Joventut Nostra - Sant Jordi del Foment Martinenc de Barcelona. 
Diumenge, centenars de joves dansaires d'una desena de colles d'arreu del país 
omplien la plaça, en una jornada que va incloure un dinar de germanor i l'actuació 
del Tramvia Blanc com a fi de festa.

El projecte Alesplaces! convertirà 
dilluns (17 h) la plaça Joan Oliver 
en una bassa plena d'aigua –amb 
jocs, manualitats i altres activitats 
amb l'aigua com a protagonista– 
per donar la benvinguda a la filla 
pròdiga del barri, la Granota de 

La Granota de Can 
Bassa torna a casa 
amb aigua a dojo

jordi ganduxé

TRADICIÓ  ALESPLACES! FA UNA FESTA PER A L'ELEMENT FESTIU DANSA  L'ESBART ORGANITZA L'ASCENSIÓ EN DANSA I LA CLOENDA DE LA RODA CATALÒNIA

arxiu Can Bassa. Aquest element del bes-
tiari festiu de la ciutat va néixer el 
1995 al barri per amenitzar la festa 
de Sant Joan, el patró de Can Bassa. 
La Granota treia aigua pel nas i la 
boca, de manera que dilluns estarà 
en el seu hàbitat ideal. Després de 
la seva creació –de mans de Tudi 
López i Marta Navascue–, però, la 
Granota de Can Bassa va quedar en 
desús al centre cívic i un dia, per 
error, la brigada municipal la va 
traslladar al local de les colles de 
Blancs i Blaus, on va quedar em-
magatzemada, fins que l'any 2010 
la colla del Drac de Granollers la va 
recuperar; li va afegir un barret de 
Patum i la va convertir en una bès-
tia de foc que escampa guspires, a 
més d'aigua. Dilluns, però a la festa 
familiar de benvinguda, només l'ai-
gua serà la protagonista i m.e.

Correfocs per celebrar la diada
Diables de Granollers va celebrar dissabte la seva cinquena diada, amb 
colles convidades, amb les quals va encadenar actes des de primera hora de 
la tarda –versots, timbalada i correfoc infantil i el colofó del correfoc adult.

j.g.

Amb motiu del Dia Universal de la 
Sardana –que se celebra el 18 de 
juny– i per commemorar el 70è 
Aplec de la sardana a la ciutat, 
l'Agrupació Sardanista de Grano-
llers durà diumenge (18.30 h) la 
cobla La Principal de la Bisbal a 
la Porxada. Aquesta és una de les 
ballades periòdiques que organit-
za l'entitat. La Principal de la Bis-
bal és una de les formacions més 
antigues del país, fundada el 1888 
i per la qual hi han passat les figu-
res més rellevants de la història 
de la cobla. Entre altres guardons, 
el 2013 va rebre el Premi Nacio-
nal de Cultura.  

Gospel Day Project Festival és el 
nom amb què el Casino de Gra-
nollers ha batejat la jornada que 
dissabte vol dedicar a la música es-
piritual negra. A les 10 h, les activi-
tats començaran amb un taller de 
gospel per a totes les edats i càrrec 
de Moisès Sala. Per participar-hi 
només caldrà donar 2 quilos d'ali-
ments que es destinaran al Grup 
de Projecció, que atén 50 famílies 
en risc d'exclusió social. Aquest 
serà el mateix preu del concert que 
hi haurà a les 20 h amb el cor Gos-
pel Project –el grup resident del 
Casino–, The Gospel Viu Choir i els 
participants al taller del matí. i

La Principal de
la Bisbal tocarà
per als sardanistes

El Casino organitza 
un taller i un 
concert de gospel

L'Associació d'Intercanvis Socials 
i Culturals de les Franqueses ha 
organitzat un concert en benefici 
d'Oncovallès, l'entitat de suport 
a les persones malaltes de càncer 
i els seus familiars –en aspectes 
biològics i també psicològics i si-
cials–. Serà aquest dissabte (19.30 
h) al Teatre Auditori de Bellavis-
ta, i hi participaran tres formaci-
ons del Vallès Oriental: la coral 
Xeremella, de Corró d'Amunt; el 
cor Camins, de les Franqueses 
del Vallès; i la coral de famílies de 
l'Escola Pereanton, de Granollers. 
L'aportació per accedir al concert 
serà de 5 euros.  

Camins, Xeremella 
i Pereanton canten 
per a Oncovallès
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GRANOLLERS. Diumenge se cele-
brarà la 21a edició del Ral·li Fo-
togràfic, una iniciativa iniciada 
l’any 1988 per la Xarxa de Centres 
Cívics de Granollers amb l’objec-
tiu de donar a conèixer diferents 
espais de la ciutat i potenciar la 
pràctica activa de la la fotogra-
fia. Un any més es proposarà als 
participants un tema amb quatre 
punts a fotografiar amb un temps 
limitat per a fer-ho.

Les inscripcions es faran el ma-
teix dia al Centre Cívic Nord (car-
rer Lledoner, 6) de 9 a 11 h, s’hi 
pot participar amb càmera o mò-
bil, i la descàrrega de les imatges 

es pot fer fins a les 13.30 h. Els 
participants competiran en dues 
categories, infantil i adulta, i el 
jurat estarà format per represen-
tants de la Federació Catalana de 
Fotografia, professionals de la fo-
tografia i representants d’entitats 
de la ciutat. Totes les col·leccions 
s’exposaran al públic, del 8 al 19 
de juliol, al centre cívic Nord. El 
lliurament de premis es farà el di-
jous 18 de juliol, a les 20 h, al Nord.

A més, a partir d'avui es podrà 
visitar al carrer d’Anselm Clavé 
una exposició interactiva amb les 
imatges guanyadores del passat 
Ral·li Fotogràfic.  m.e.

Els centres cívics emprenen 
el ral·li Granollers es revela

FOTOGRAFIA  DIUMENGE ES PROPOSARÀ EL TEMA I ELS LLOCSFESTIVAL  POQUES VENDES I MOLTES DEVOLUCIONS D'ABONAMENTS PEL CANVI D'EMPLAÇAMENT

Doctor Music cancel·la al Circuit
La promotora del Doctor Music 
Festival ha decidit cancel·lar l'edi-
ció d'enguany, prevista per als 
dies 12, 13 i 14 de juliol al Circuit 
de Barcelona-Catalunya. Segons 
apunta l'organització, "l'obliga-
da reubicació del festival –que 
s'havia de celebrar a Escalarre 
(Valls d'Àneu)– no ha estat ben 
acollida pel públic". L'alt nom-
bre de devolucions d'abonaments 
que es va produir en comunicar la 
reubicació va suposar un "durís-
sim cop" per al Doctor Music Fes-
tival i els organitzadors asseguren 
que el ritme de venda d'entrades 
per al nou emplaçament indica 
que "no seria possible assolir 
la quantitat mínima requerida 
per oferir l'experiència que des 
de sempre havíem somiat".

En un comunicat, la promotora 
apunta que el propòsit del Doc-
tor Music ha estat en tot moment 
"oferir als assistents l'experi-
ència d'un festival de grans di-
mensions, amb un estàndard de 
qualitat musical i organitzativa 
de primer nivell internacional" 
que sense una presència nombro-
sa de públic no seria possible.

"Han estat gairebé tres anys de 
treball molt intens que, lamenta-
blement, ha estat apallissat per 
decisions burocràtiques que ig-
noraven, d'una banda, el benefi-
ci econòmic que el festival s'hagi 
produït al Pallars, i de l'altra, l'alt 
valor cultural i social d'acollir 
a Catalunya el festival més gran 
del sud d'Europa", apunten els or-
ganitzadors en referència a la deci-

Workshop
EL CICLE OBERT PER VACANCES
TAMBÉ INCLOU TALLERS PER A 
professionals de les arts visuals i 
escèniques, que s'obriran dilluns 
amb el workshop a càrrec dels 
artistes Joan Fontcuberta, Marcel·lí 
Antúnez, Eulàlia Valldosera i Pep 
Bou. El taller vol posar en relació 
els processos de treball d'aquests 
artistes que tenen com a eix comú 
el cos com a eina de creació.

GRANOLLERS. Roca Umbert ins-
tal·larà unes gandules a la fresca, 
que donaran nom a un nou cicle 
de diàlegs artístics que s'estrena 
enguany en el marc de la progra-
mació estiuenc Obert x Vacances.

Els primers protagonistes d'a- 
questes diàlegs a la fresca, di-
marts (19.30 h), seran l'artista de 
les bombolles de sabó Pep Bou i 
el pintor Lluís Estopiñan, tots dos 
creadors que treballen amb la llum 
com un element essencial per als 
seus processos creatius, i que mos-
traran com aquest element inci-
deix en la seva obra final. 

Pep Bou i Estopiñan estrenen 
les gandules a Roca Umbert

sió de l'Agència Catalana de l'Aigua 
(ACA) de no permetre la realització 
del festival a Escalarre perquè esta-
va previst a terreny inundable, se-
gons l'organisme. 

El Doctor Music retornarà l'im-
port dels abonaments i entrades ja 
adquirits, un procés de devolució 
que s'iniciarà el divendres 21 de 
juny. Per a qualsevol dubte sobre 
el procés de devolució podran po-
sar-se en contacte a través del cor-
reu help@doctormusicfestival.com.

En el comunicat, l'organització 
ha agraït "molt especialment" la 
feina feta per l'equip del Circuit, 
que "ha fet tot l'humanament 
possible per adaptar els seus 
espais a un festival inicialment 
dissenyat per a ocupar tot una 
vall del Pirineu". i  

El Coverol, al casal de Corró d'Avall
El grup de teatre amateur de les Franqueses El Coverol actuarà diumen-
ge (18 h) al Casal Cultural de Corró d'Avall, on presentarà l'obra L'es-
piell, prevenir millor que…, un text de Carme Abal amb consells sobre 
seguretat ciutadana.  
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 13 al diumenge 16 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

23º 16º 29º 17º 29º 17º 28º 17º

GRANOLLERS. La Hermandad Ro-
ciera de Can Bassa i l'Església de 
Sant Josep Obrer de Can Bassa or-
ganitzen diumenge la festa de la 
Virgen del Rocío, que començarà 
a Sant Josep Obrer amb una missa 
oficiada per mossèn Josep Mon-
fort i comptarà amb el Coro Roci-
ero Amigos del Rocío del Centro 
Cultural Andaluz de Mollet.

Seguidament (10.30 h), la imat-
ge de la Mare de Déu sortirà pels 
carrers de Can Bassa i anirà en ro-
meria a Sant Julià de Palou. A les 
12 h s'oficiarà l'àngelus i la pre-
gària pels difunts al cementiri de 
Palou. Els actes continuaran amb 
una dinar popular (13 h) a les 
Antigues Escoles de Palou.

A les 18 h la imatge de la verge 
tornarà a sortir cap a l'església de 
Sant Josep Obrer on a les 19 h es 
faran cants i rosari a la Virgen del 
Rocío. Arran d'aquests actes les 
misses habituals de dissabte a les 
18.30 a Can Bassa i diumenge a les 
10 h a Palou queden suprimides. 

20a trobada al Parc Firal
La celebració de la festa del Rocío 
tindrà una altra cita a Granollers, 
de la mà del Centro Cultural An-
daluz de la ciutat, que celebra al 
20a Romería del Rocío, a partir 
de divendres al vespre (20 h) amb 

el pregó a càrrec de l'alcalde en 
funcions, Josep Mayoral, i l'ofrena 
floral acompanyada del cor Sueño 
Rociero del Centro, a la mateixa 
seu de l'entitat al carrer Manresa. 
La peregrinació amb la imatge de 
la verge sortirà a les 20.30 h cap al 
Parc Firal, on els rocieros acampa-

jordi ganduxé

POPULAR  LES ROMERIES ANIRAN FINS A PALOU I FINS AL PARC FIRAL, ON FARAN ACTIVITATS 

Can Bassa i el Centro Cultural 
Andaluz celebren el Rocío

Can Ribas rep la Romería de Bellavista
LES FRANQUESES. La Hermandad Rociera de Bellavista celebrava el cap de 
setmana la 12a Romería de Nuestra Señora del Rocío, que sortia divendres 
del Centre Cultural de Bellavista i es desplaçava fins a l'esplanada  
de la masia de Can Ribas, on se celebrava la festa amb l'acuació de coros  
rocieros, àpats populars i la tradicional missa rociera.

ran i iniciaran activitats, com la nit 
de rumbes i sevillanes a càrrec del 
Rincón del Rebujito, divendres.

Dissabte, a les 11 h, s'hi farà la 
missa rociera i, seguidament (12 
h), el quart concurs de sevillanes. 
A la tarda, els cants i balls continu-
aran amb el festival dels 20 anys 
del Rocío. El dissabte es clourà a 
la mitja nit amb el sant rosari i el 
bateig de nous rocieros, amb brou 
per a tots els assistents.

Finalment, diumenge a les 9 h 
es farà un esmorzar popular i a les 
13.30 h una paella (cal reservar  
tiquet al Centro Cultural). A les 17 
h se sortirà del Parc Firal per tor-
nar a la seu de l'entitat, on acabarà 
la celebració.  m.e.

L'església de Sant Josep Obrer estrenarà el diumenge 23 de juny, a les 18.30 h, 
un nou vitrall dedicat a Sant Josep que s'ha pintat de manera col·lectiva. La 
inauguració es farà en el marc de la missa de Sant Joan i la festa major de Can 
Bassa. En acabar, es farà un brindis. D'altra banda, les misses de dissabte de Sant 
Josep i Sant Julià se suprimiran per unir-se a la missa de Corpus a Sant Esteve.

Nou vitrall a Sant Josep Obrer
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Conferència sobre els perfums
En el marc de les conferències d'Agevo –dimarts 
(18.30 h) al Museu de Granollers–, el químic, 
perfumista des de 1979 i músic Agustí Vidal 
(és director de la Coral Polifònica de Granollers) 
oferirà la ponència Els perfums: un món. 

Les flors i els elements vegetals cobriran la Garriga, un any més, amb motiu 
del Corpus, una diada que el 2015 va ser declarada Element Festiu Tradicional 
d’Interès Nacional, i que enguany se celebrarà aquest diumenge. Des de primera 
hora del matí, es confeccionaran 29 catifes florals, un mural de flors al barri de 
Dalt, la font de l’Ou com balla i quatre altars. Com sempre la jornada comptarà 
amb activitats complementàries com concerts, actuacions castelleres, balls 
tradicionals, swing, exposicions o l’animació dels personatges Ginesta i Pallofa, 
acompanyats del capgròs Clavellot. La diada serà també és una oportunitat 
redescobrir el patrimoni i els indrets més emblemàtics de la Garriga, amb portes 
obertes a espais com el refugi antiaeri, la vil·la romana de Can Terrers o la Doma.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 13
17.30 h Escola Bellavista Joan Camps
Xerrada Vacances amb nens
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Preparem la festa

DIVENDRES, 14
18.30 h Plaça de Can Ganduxer
Festa Jove d'estiu-Festa Holi
20.30 h A la plaça de l'Ajuntament
Acte de cloenda del 80è aniversari 
del bombardeig de les Franqueses. 
Concert de Cesk Freixas

DISSABTE, 15
9 h Zona Esportiva Municipal  
de Corró d'Avall
Diada del joc i de l'esport
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert de final de curs de l'Escola 
Municipal de Música Claudi Arimany
19.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert benèfic d'Oncovallès

DIUMENGE, 16
8.30 h Sortida de  la plaça Major 
33a Cursa de Bellavista i 5a Marxa
17.30 h Teatre Auditori de Bellavista
Presentació del llibre recull de  
la història de la Parròquia de Sant 
Francesc d'Assís de Bellavista
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Teatre: L'espiell, prevenir millor que… 
de Carme Abal, a càrrec d'El Coverol

DIMARTS, 18
17 h Auditori de l'EMM Claudi Arimany 
Audicions de final de curs

ajunTaMEnT

DIJOUS, 13
17.30 h Centre cívic Jaume Oller
La Mostra
17.30 h Teatre Auditori de Granollers
Alesplaces! La plaça a escena, amb 
equilibris, malabars, contes…
20 h Cinema Edison
Dolor y gloria de Pedro Almodóvar

DIVENDRES, 14
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans!
19 h Cinema Edison
Lejos de Praga, de Zedek Sverák
20 h Biblioteca Can Pedrals
Cicle Lletra Estesa. Hem escollit
21.30 h Cinema Edison
Dolor y gloria de Pedro Almodóvar
 
DISSABTE, 15
8 h Av. Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de les Olles 
Col·lectiu artesà de productes naturals
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
10 h Casino de Granollers
Taller de gospel
18 i 20.30 h Cinema Edison
Dolor y gloria 
18 h Plaça de l'Església
Festival Musik N Viu Kids
18.30 h La Porxada
70è Aplec de la sardana
18.30 h Centre cívic Can Bassa
Festa final de curs d'àrab
21 h Centre cívic Palou
Ballada oberta de country
22 h Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino de Granollers
Festa de sevillanes

AGENDA

La Garriga es cobrirà de 
flors per celebrar el Corpus

Ajuntament de Granollers 
El Granollers de 1979. Exposició 
de l'AMGr amb motiu del Dia 
Internacional dels Arxius.  
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
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 

DIUMENGE, 16
9 h Centre cívic Can Bassa
Celebració de la Festa del Rocío
9 h Centre cívic Nord
21è Ral·li fotogràfic Granollers es revela
9 h Centre cívic Nord
Setena pedalada popular amb bici
10 h Plaça de la Corona
Pedalada
11 h Museu de Ciències Naturals
Diumenge de Ciència. Tallers familiars
12 h L'Adoberia
Visita a l'Adoberia dels Ginebreda
12 h Sala Francesc Tarafa
Un secret al fons del mar, el concert 
de final de curs de la Coral Art-9
18 h Casino
Ball social
19 h Cinema Edison
Lejos de Praga

DILLUNS, 17
10 h Espai d'Arts
Workshop amb Joan Fontcuberta, 
Marcel·lí Antúnez, Valldosera i Pep Bou
17 h Plaça Joan Oliver
Alesplaces! Benvinguda a la Granota  
de Can Bassa

DIMARTS, 18
10 h Centre cívic Palou
Taller de cuina
15.30 h Escola bressol Tortuga
Primers auxilis en la infància
17 h Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental
Partides de scrabble en català 
19 h Centre cívic Can Bassa
La Mostra. Artesania
19.30 h Roca Umbert
Gangulegem amb Pep Bou i Lluís 
Estopiñan. Diàleg entre els dos artistes 
que tracten la importància de la llum
20 h Cinema Edison
Dimarts Singular. 7 raons per fugir 
d'Esteve Soler, Gerard Quinto  
i David Torras

Obert Ponent. Fins al 21 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. Fins al juliol

DIMECRES, 19
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de correspondència
20 h Parròquia de Sant Esteve
Concert solidari en benefici  
de l'Hospital Goundi i Càritas 
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