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COMUNICACIÓ INTERNA

Sabíeu que:

Amb el suport necessari podeu millorar les vostres 
competències comunicatives?

Un coach us pot ajudar a preparar una entrevista 
personal, una reunió de treball o a resoldre un 

conflicte intern?

Milloreu la comunicació interna de la vostra 
empresa!

Professionals de la comunicació

Divendres, 13 de juny de 2014
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Diego Sola i Pau Farell recrearan més de 2.000 anys d’història amb relats i il·lustracions

Semproniana recollirà tota la 
història de Granollers en un llibre

Sergi Fernández, Diegio Sola i Pau Farell en la presentació del nou projecte

Granollers

T.T.

L’associació Semproniana, 
creada de Granollers l’abril 
passat, encara aquests dies 
el seu primer gran projecte, 
l’elaboració del llibre Una 
història granollerina, escrita 
per Diego Sola i il·lustrada 
per Pau Farell. “Serà el pri·
mer llibre que expliqui tota 
la història de la ciutat, a 
través de petits fragments, 
des de la Prehistòria fins 
als nostres dies”, va explicar 
el president de l’associació, 
Sergi Fernández en la pre·
sentació del projecte dilluns 
al vespre a La Troca. L’acte 
va coincidir amb la posada 
en marxa d’una campanya de 
micromecenatge a Verkami 
per aconseguir el finança·
ment per al projecte.

La publicació d’Una histò-
ria granollerina respon als 
objectius que té la mateixa 
entitat, donar a conèixer 
d’una manera pedagògica, 
senzilla i amena la història 
de la ciutat. “Serà un llibre 
sense gaire pretensions, que 
es mourà entre el rigor acadè·
mic, la divulgació històrica i 
el relat literari”, va remarcar 
Fernández. En total seran 
19 relats que faran un repàs 
de la història de Granollers 
a partir dels textos de Diego 
Sola,q ue ha anat publicant 
a NacióGranollers.cat, i les 
il·lustracions de Pau Farell.

L’autor remarca que l’obra 
“és més que un llibre d’his·
tòria, és un llibre que aplega 
la història de centenars de 
generacions de granollerins 
i granollerines i de milers de 
persones que han conformat 
el projecte de ciutat. És una 
història d’individualitats que 
construeixen la història col·
lectiva”. A més, afegeix Sola, 
és un exercici d’autoconeixe·
ment. “Granollers és en per·
manent crisi d’identitat, però 
això no és un aspecte negatiu 
sinó que és una oportunitat 
per reeixir. A la llum de les 
incerteses i les pors surten 

les coses excel·lents”.
El llibre, però, es presenta 

també com un exercici d’en·
treteniment, “amb relats 
i il·lustracions, i amb uns 
personatges singulars que 
creen històries col·lectives”. 
En aquest, Sola va recordar els 
indians vallesans, que repre·
senten una història anònima 
però universal, i que va com·
parar amb la situació actual 
en què molts joves marxen a 
l’estranger.

L’autor també destaca 
el poder de la imatge, que 
serveix per apropar al lector 
el Granollers d’abans. L’il·

lustrador Pau Farell va comen·
tar que serà un llibre amb 
moltes fotografies, gràcies a la 
col·laboració de l’Arxiu Muni·
cipal, i les seves il·lustracions. 
“La meva feina és molt engres·
cadora, ajudant a construir 
un relat imaginari, i donar·li 
una estètica i una coherència 
al llarg de tot el relat a través 
de les il·lustracions”. Farell  va 
remarcar el caràcter del llibre, 
“no d’objectivitat absoluta 
ni d’història de culte, sinó de 
construcció d’un relat inven·
tat a partir de la història. I 
el meu paper és contribuir a 
imaginar el relat”.

Obertes les 
aportacions a 
Verkami fins 
al 19 de juliol

Granollers

T.T.

En la campanya a Verkami, 
que acabarà el 19 de juliol, 
els impulsors del projec·
te s’han marcat l’objectiu 
d’aconseguir 6.750 euros, 
que es destinaran a la redac·
ció, la il·lustració, el disseny 
i la impressió del llibre. Al 
setembre es preveu acabar 
les tasques d’edició, maque·
tació i disseny de l’obra, 
mentre que al novembre 
està previst que el llibre 
estigui enllestit. Durant 
el novembre i el desembre 
volen celebrar les rutes que 
recorreran els indrets de 
Granollers que apareixen en 
el llibre, i que seran guiades 
personalment per l’autor, 
que desvelarà els secrets 
més amagats de la història 
de la ciutat.

Les aportacions dels 
mecenes poden ser des dels 
20 euros fins als 100, amb 
diferents recompenses. Amb 
els 20 euros, per exemple, el 
mecenes serà recompensat 
amb un llibre, una menció 
al web, el nom al llibre i 
l’enviament gratuït, mentre 
que amb els 100, inclourà 
dos llibres, una litografia 
de la portada, l’assistència 
fins a quatre persones a una 
visita  guiada per l’autor 
al Granollers històric, una 
invitació a la presentació del 
llibre i dedicatòria de l’autor, 
el nom al llibre o la menció 
al web.

El Circ Cric de Sant Esteve 
de Palautordera proposa un 
diumenge ple d’activitats
Sant Esteve de P.
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El Circ Cric celebrarà aquest 
diumenge la Fira d’Activitats 
i Espectacles de Juny, que 
inclourà tallers, tastets gas·
tronòmics o passejades. Al 
migdia i a la tarda es farà un 
itinerari guiat pel bosc del 
circ en el decurs del qual els 
participants podran desco·
brir acròbates, malabaristes 
i mags amagats enmig de la 
natura. 

Els que ho prefereixin 
podran escollir entre diver·
sos tallers, com un de maqui·
llatge, un de màscares o un 
per a infants amb el Circ Los.  
L’oferta d’espectacles és molt 
variada, amb muntatges de 
diferents formats i temàtica. 
En Pep Callau i els Pepsico·

len s’encarregaran de donar 
la benvinguda als assistents. 
A les 12 del migdia comença·
ran les representacions amb 
Txo Titelles i continuaran 
fins a les 7 de la tarda amb 
altres companyies com Ambi·
zurdos, el mateix Tortell Pol·
trona o Els Masbutins.

MATX DE PALLASSOS, 
AQUEST DIVENDRES

L’activitat al Circ Cric, però, 
començarà divendres al ves·
pre amb el Matx de Pallassos, 
en què participaran Tortell 
Poltrona, Miner Montell, 
Jaume Patolla, Tere Carrete·
ro, Josep Ventura Sylvestre, 
Pep Callau, Jordi Saban, Pere 
Hosta, Merche Ochoa i Toti 
Toronell. La música la hi 
posarà Lluís Rodríguez.

La Roca fa el 
sisè viatge a la 
prehistòria 

La Roca del Vallès

La Roca celebrarà aquest cap 
de setmana la sisena edició 
del Viatge a la Prehistòria, 
que inclou com a novetat 
una visita nocturna teatra·
litzada i amb un guia expert 
en astroarqueologia. El punt 
de sortida serà la plaça de 
l’Ajuntament. D’altra ban·
da, la zona de la Verneda 
tornarà a acollir aquest 
diumenge la festa familiar, 
una de les fires de recreació 
històrica més prestigioses 
de Catalunya. El visitant 
podrà conèixer com vivien 
els avantpassats del Neolític 
i descobrir tots els secrets de 
l’arqueologia. Durant la jor·
nada es faran una desena de 
tallers per a totes les edats, 
demostracions experimen·
tals i visites guiades. També 
es faran viatges amb autobús 
per visitar la zona megalítica.


