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EN PORTADA

L’illa de vianants de Granollers tin-
drà una ampliació delimitada pel 
perímetre format pel carrer Sant 
Jaume, les avingudes del Parc i Sant 
Esteve, i els carers Bisbe Grivé, Na-
varra i Torras i Bages. Aquesta és 
una de les línies d’actuació que 
preveu el Pla de Mobilitat 2018-
2024 que dimarts s’aprovava 
inicialment al ple municipal 
amb els vots a favor de PSC, 
Cs i PP; l’abstenció del PDe-
CAT-DC i ERC-AG, i el vot 
contrari de la CUP.

El pla, de fet, continua les lí-
nies generals de l’aprovat l’any 
2009, que va ser el tercer de Cata-
lunya i el primer que preveia l’ava-
luació ambiental i durant el qual 
precisament es va perfilar l’illa de 
vianants i es va regular l’aparca-
ment (sobretot, el dissasiu). La re-
visió avança sobre aquests aspec-
tes, així com preveu la implantació 
d’una xarxa de bicicletes i la millo-
ra del transport públic.

L’empresa Estudis Projecte i 
Mobilitat SCP és qui s’ha encarre-
gat de la redacció, que ha tingut 
en compte estudis de mobilitat i el 
treball desenvolupat pel Consell de 
Mobilitat, així com “jornades de 
participació i intercanvi d’inici-
atives a la Diputació, i reunions 
de tècnics”, explicava el regidor de 
Mobilitat, Juanma Segovia.

Els objectius que persegueix el 
pla, segons indicava Segovia, són 
“potenciar el canvi modal a mo-
des de transport més sostenible; 
reduir els contaminants atmos-
fèrics i les emissions de CO2, dis-
minuir el consum final d’energia 
associat al transport, assolir pa-
ràmetres legals en relació amb 
la contaminació acústica, i re-
duir l’accidentalitat associada a 

L’illa de vianants creixerà pel sud 
fins a limitar amb el carrer Navarra

Sobre dues rodes 

Un dels punts en el qual el pla posa 
l’accent és la mobilitat en bicicleta. 
Així, es fixen criteris per crear una 
xarxa ciclable, un treball que es fa 
amb l’entitat Granollers Pedala, que 
planteja eixos nord-sud per unir 
els barris. El pla estableix que els 
itineraris en bici seran sempre per 
la calçada (només s’aprofitaran les 
voreres-bici en la fase prèvia 
d’implementació); i que als carrers 
de velocitat 30 km/h, les bicis 
circularan en el sentit dels vehicles 
o bé en carril bici segregats, com als 
carrers de 50 km/h.

Precisament, aquest aspecte ha 
comportat certa polèmica al ple, ja 
que ERC no comparteix la idea de 
“vincular els carrils bici a la zona 
30 km/h i molts dels trams que es 
contemplen no són útils perquè 
hi ha obstables”. El PDeCAT-DC 
hi coincideix i creu que aquesta 
proposta és adient “per l’ús de la 
bicicleta per passejar, però no com 
a vehicle de transport diari”. A més, 
la CUP considera que la xarxa  
ciclable és “insuficient i cal un 
canvi de jerarquia viària per donar 
prioritat a la bicicleta”.

En l’àmbit de la bicicleta també 
es proposa un pla de senyalització 
d’itineraris, millorar el registre de 
bicicletes –que la ciutat s’uneixi 
a la iniciativa www.biciregistre.cat 
per minimitzar el risc de robatori–, 
així com fer campanyes per a la  
promoció d’aquest mitjà de  
transport. El pla proposa la creació, 
al centre de la ciutat, d’una oficina 
de la bicicleta que esdevingui el  
referent en aquest mitjà de transport, 
el promocioni, ofereixi un aparcament 
segur, sigui centre de distribució de 
mercaderies i enllaci amb la xarxa 
d’itineraris ciclables.

LES BICICLETES, 
ALS CARRERS DE 
VELOCITAT 30 KM/H

la mobilitat”.
Per Segovia, el nou pla es planteja 

en termes “realistes i assumibles; 
no volem fer un brindis al sol ni 
fixar uns objectius que acabari-
en sent un element de frustra-
ció”, deia.

Alguns grups de l’oposició, però, 
consideraven que aquesta prudèn-
cia feia que el nou pla sigui poc 
ambiciós. Per a Oriol Vila, del grup 
del PDeCAT-Demòcrates, és un pla 
continuista, “una mica encarca-
rat. Caldria anar cap a una nova 
visió per integrar nous modes 
de transport, altres models de 
tinença i de compartir vehicle 
privat, optimitzar itineraris i 
eliminar barreres arquitectòni-
ques”, deia entre altres aspectes.

El regidor més crític va ser el 
cupaire Eduard Navarro, que ar-
gumentava el vot contrari perquè 

“s’ha d’avançar molt més. Ens 
preocupa que hagi sigut poc 
participatiu, la mirada des del 
centre, la manca de concreció, la 
dificultat d’una aposta ferma per 
l’accessibilitat universal, la man-
ca de propostes per a l’entorn 
dels centres escolars i la manca 
de propostes de reducció del 
trànsit rodat als barris”, resumia.

També ERC considerava que els 
canvis al centre amb l’illa de via-
nants ha comportat “fer-ne fora 
bona part dels vehicles, però que 
el trànsit generi problemes a zo-
nes més a la perifèria, com els 
carrers Minetes i Marie Curie”, 
detallava la regidora Núria Maynou. 
Esquerra i CUP coincidien també a 
destacar els problemes viaris a l’en-
torn de les escoles, amb vehicles so-
bre les voreres i en doble filera, i el 
“pes de la contaminació acústica 

a Tres Torres vinculat a la Ron-
da Sud”, deia Maynou. Navarro re-
cordava que és una infraestructura 
“que trinxa la ciutat”.

La Ronda Sud, sense solució
El regidor Segovia reconeixia el 
problema a la Ronda Sud i apun-
tava que “la Generalitat l’ha de 
resoldre, tot i que nosaltres hem 
d’apretar perquè es facin les 
calçades laterals o que es tregui 
el peatge de la Roca”. En aquest 
sentit, el portaveu del PSC, Jordi 
Terrades, considerava que tot i que 
“hi ha un consens ampli perquè 
la concessió de l’autopista no es 
prorrogui, cal un debat sobre 
com es mantenen les vies d’alta 
capacitat. Els pressupostos pú-
blics no poden pagar el 100% 
del seu manteniment”, deia el 
també diputat socialista. n  m.eras

l  Millorar els itineraris de connexió a peu entre els barris, amb els polígons industrials 
i la connexió entre les estacions de transport públic
l Les voreres noves tindran una amplada mínima de 2 metres i els carrers de menys 

de 7 metres d’amplada han de ser de plataforma única o limitar-hi la circulació 
només a veïns. Els de menys de 9 metres no haurien de tenir més d’un carril de 
circulació i un d’aparcament
l En cas de vies de pas, caldrà situar els passos de vianants a no més de 100 
metres de separació 
l Creació d’un plànol que indiqui les distàncies i temps de recorregut a peu 
entre els punts més concorreguts i que també situaria els aparcaments 
soterrats i dissuasius
l Fer actuacions de manteniment als itineraris escolars per reforçar-ne la 
seguretat per als infants i crear zones pacificades als barris
l Potenciar la distribució urbana de mercaderies amb bicicleta (DUM), 
iniciada el 2016, amb la incorporació d’algun vehicle elèctric que permeti 

repartir paquets de més grans dimensions
l Millora de l’intercanviador modal de la plaça Serrat i Bonastre
l  Increment del nombre de vehicles del transport públic per millorar la 

puntualitat –sobretot, a la tarda–.
l Consolidar els aparcaments dissuasius
l Ampliar l’àrea blava als carrers amb activitat comercial i la zona verda  per als residents

Recull 
d’actuacions 
previstes 
al pla de 
mobilitat
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societat
Última celebració dels 50 anys
L’alumnat de 3r i 4t d’ESO del Col·legi L’Estel,  
amb el Banc de Sang i Teixits, organitza dimecres 
(de 16 a 20 h) una campanya de donació de sang 
amb el lema 15 minuts i salvaràs 3 vides. Dimecres  
passat també ho feia l’INS Marta Estrada.

Informació sobre els al·lèrgens
Avui, dijous (15 h), el Centre Vallès acollirà una sessió sobre els 
al·lèrgens, per facilitar als consumidors sensibles la informació 
necessària sobre la composició dels productes per prevenir 
reaccions adverses. Els establiments han d’informar sobre  
la presència d’ingredients i evitar la contaminació accidental.

El Servei Català de la Salut de la 
Generalitat i els alcaldes de la Xar-
xa C-17 treballen des de fa mesos 
en la posada en marxa a l’Hospital 
General de Granollers d’un nou 
servei de radioteràpia que evita-
ria els desplaçaments a Barcelona 
dels malalts oncològics que han 
de seguir aquest tractament.

En el marc del sopar benèfic 
anual d’Oncovallès, el director del 
Sector Sanitari Vallès Oriental del 
Servei Català de la Salut, Joan Pa-
rellada, va explicar que s’hi està 
treballant perquè l’equip de ra-
dioteràpia al Vallès Oreintal sigui 
una realitat.

Parellada, que va qualificar 
d’“exemplar” la xarxa hospitalà-
ria vallesana representada pels 
centres sanitaris de Granollers, 
Mollet i Sant Celoni, va repassar 
la situació general de la sanitat 
pública al Vallès Oriental. “Mal-
grat les dificultats i l’excepci-
onalitat del moment, cal des-
tacar l’excel·lent feina que fan 
entitats com Oncovallès per a 
fer front a aquesta greu malal-
tia”, afegia.

L’alcalde, Josep Mayoral, va 
mostrar la satisfacció davant del 
compromís públic que adquiria 
el representant de Salut sobre un 
servei que els malalts de càncer 
vallesans han de rebre actual-
ment a la Clínica Plató de Barce-
lona i que ha estat llargament rei-

SALUT  EL DIRECTOR DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT AL VALLÈS ORIENTAL HO VA ANUNCIAR AL SOPAR D’ONCOVALLÈS

Salut treballa en la creació d’un servei 
de radioteràpia a l’Hospital de Granollers

Oberta l’ampliació 
de l’aparcament 
gratuït del costat del 
servei d’urgències

L’Ajuntament ha obert l’accés al 
solar que ha condicionat per a 
l’aparcament al costat del Servei 
d’Urgències de l’Hospital de Gra-
nollers, just al costat de l’altre 
terreny que va posar en marxa el 
març passat.  

S’ha arranjat el camí per a via-
nants pavimentat, des de la vo-
rera del primer aparcament que 
l’Ajuntament va condicionar i fins 
al solar. S’hi ha posat enllumenat 
i senyalització horitzontal i verti-
cal. En l’aparcament mateix tam-
bé s’han col·locat punts de llum i 
elements separadors que delimi-
ten millor les places per aparcar, 
de manera que els vehicles es dis-
posaran més ordenadament.

Hi podran aparcar entre 75 i 80 
vehicles, que se sumaran a les 105 
places que es van posar en marxa 
el mes de març d’aquest any. De 
manera que a tocar de l’Hospital 
hi haurà al voltant de 180 places 
gratuïtes d’aparcament, que tam-
bé donaran servei al veïnat del 
barri de la Font Verda. n

MOBILITAT

dolors porredon

vindicat –també per Oncovallès–.
 Mayoral, que va assenyalar que 

es tracta d’un projecte en el qual 
treballen tots els alcaldes que for-

men part de la Xarxa C-17, va dir 
també que “desitjo que hi hagi 
un accelerador que ho pugui fer 
possible”. Segons l’alcalde, el ser-

vei de radioteràpia complert –que 
evitaria desplaçaments llargs als 
malalts vallesans– pot costar en-
tre 5 i 6 milions d’euros. n  P.mONJa

UNES 200 PERSONES AL SOPAR BENÈFIC D’ONCOVALLÈS
n Unes 200 persones van assistir divendres, a l’Hotel 
Ciutat, al 15è sopar benèfic d’Oncovallès, la fundació 
que treballa per millorar la qualitat de vida dels malalts 
de càncer i el seus familiars. Com és habitual,  
prèviament a l’àpat, es va programar una taula rodona, 
conduïda pel periodista de VOTV Pere Puig. Hi  
participaven el doctor Hernández-Bronchud i la doctora 
Elena Élez, que van recordar els diferents temes que 
s’havien tractat en les 15 taules rodones celebrades 
fins ara. Élez, metge adjunta i investigadora clínica de 

la Unitat de Còlon de la Vall d’Hebron –que va substituir 
com a ponent al Dr. Josep Tabernero–, va parlar sobre 
el càncer colorectal i dels avanços mèdics que s’estan 
fent perquè cada dia tingui més possibilitats de curació. 
“Es tenen en compte elements tan importants ara com el 
perfil genètic de cada persona”, va assenyalar. Segons 
la doctora, “malgrat les dificultats per vèncer el càncer, 
és evident que hem de seguir caminant junts per arribar 
a aconseguir noves fites pel que fa al seu tractament i 
possibilitats de curació”, va concloure.

ajuntament
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Els doctors Vicenç Mercadé i 
Francesc Queralt, pilars del centre
L’Hospital va celebrar dijous la 
tercera edició de Fulls d’Història. 
Entre els homenatjats i en la cate-
goria de Les Pedres de l’Hospital 
hi havia el doctor Vicenç Mercadé 
Capellades, creador del Servei de 
Geriatria –que va ser el primer 
de l’Estat espanyol–, i el doctor 
Francesc Queralt Basagaña, im-
pulsor de la documentació clínica 
de l’Hospital i coordinador de la 
distribució del nou edifici de con-
sultes externes.

En la categoria Les medalles 
d’or, es va premiar Antonio Mo-
reno Navas, cap dels portalliteres 
durant els anys 70, i M. Dolors 
Navarro Solà, primera cap d’In-
fermeria del Bloc Quirúrgic i Es-
terilització i impulsora de la Uni-
tat de Control d’Infeccions. 

Moreno va arribar a Catalunya 
l’any 1962 i l’any 1967 es va tras-
lladar de Ripoll a Granollers, on va 
començar a treballar a l’Hospital. 
Per al seu germà, “l’infermer An-
tonio –com li deien– va ser un 
docent inspirat en crear noves 
generacions d’auxiliars sanita-
ris, i va compartir el seu conei-
xement i experiència amb una 
enorme generositat entre tots 
els seus amics i subordinats”. 

Per la seva banda, M. Dolors 
Navarro Solà, diplomada d’In-
fermeria i cap d’Infermeria de 
l’Àrea Quirúrgica i Esterilització, 
va néixer a Granollers l’any 1951. 
Va començar a treballar a l’admi-
nistració de l’Hospital l’any 1966 
amb 15 anys just acabats de fer. 
Després de fer diverses tasques 
–va formar part de la comissió 
d’Infeccions–, es va jubilar el 2015 
i continua vinculada a l’Hospital, a 
través de la junta de l’Associació 
de Treballadors Jubilats de l’Hos-

RECONEIXEMENTS  L’HOSPITAL CELEBRA LA TERCERA EDICIÓ DEL FULLS D’HISTÒRIA

RECONEIXEMENT  Familiars dels homenatjats i responsables de l’Hospital

H.G.G.

pital, constituïda l’any 2016.
 La distinció Les mans de l’Hos-

pital ha tingut com a destinatàries 
les llevadores que van treballar a 
l’Hospital des que es va implan-
tar aquest servei. A l’Hospital els 
primers parts es van començar a 
atendre a mitjans del segle XX.

Amb la incorporació del doc-
tor Alfred Reixach com a metge 
ginecòleg i obstetrícia l’any 1949, 
es van començar a atendre parts 
complicats i cesàries al quiròfan 
de l’Hospital, però tota la resta 

L’AEiG Sant Esteve 
denuncia en un reportatge 
la situació dels refugiats
El grup 3TRUCades de l’AEiG Sant 
Esteve presentarà divendres a Can 
Jonch (19.30 h) TRUnKem fronte-
res, un videoreportatge sobre les 
persones refugiades que van gra-
var durant una estada a Grècia en-
tre el 24 de juliol i el 9 d’agost. 

El reportatge recull cinc projec-
tes d’ajuda a les persones refugia-
des que es duen a terme a Atenes, 
però també mostra experiències 
personals de voluntaris indepen-
dents. “L’estada a Atenes és no-
més una de les tres parts del 
projecte. Abans vam posar en 
context el conflicte i ara és el 
moment de fer el retorn a la ciu-
tat i a l’agrupament”, asseguren.

Segons el grup, format per Laia 
Blasco, Mariona Campaña, Marc Ri-
vas, Eli Listuella i Júlia Ruiz, el film 

COOPERACIÓ  CAN JONCH PROJECTA ‘TRUNKEM FRONTERES’

pretén “denunciar com les ins-
titucions estan tractant aquest 
conflicte, conscienciar tothom 
sobre la gravetat en què es tro-
ben les persones refugiades i 
donar a conèixer la feina que es 
fa des del voluntariat com a eina 
de transformació social”. També 
volien “aportar una part de no-
saltres, des de l’escoltisme, a la 
millora de la situació”, tot i que 
reconeixen que el resultat ha estat 
un pèl diferent: “al final, la nostra 
acció ha estat més d’aprenentat-
ge que no pas de servei”, afirmen.
Un cop acabat el reportatge, asse-
guren que ara disposen “d’una vi-
sió crítica” del conflicte. n  t.Parera

eren parts a domicili. El primer 
grup de llevadores va estar for-
mat per Ramona Mogas i Carme 
Planas. L’any 1960 va entrar Do-
lors Canosa, seguida de Mercè 
Torres, Lola Gelabert, Paquita Na-
varro, Maria Pla… Segons destaca 
en recordar la història d’aquest 
servei, “les llevadores s’han 
caracteritzat sempre pel seu 
esperit de servei permanent i 
la seva dedicació completa a la 
dona i al nadó, amb generositat 
i bon saber”. n  PacO mONJa

La Loteria Nacional reparteix 
48.000 euros d’un segon premi
Part del segon premi del sorteig de la Loteria Nacional de dissabte es 
va vendre a Granollers, concretament al punt de venda número 13.480 
del número 98 de l’avinguda de Sant Esteve. S’hi van comprar quatre 
dècims del número 38.449, que va resultar agraciat amb un segon pre-
mi. Així, aquesta administració de loteria de l’Estat a Granollers va re-
partir un premi de 48.000 euros. n

FRANCESC QUERALT  Va néixer  
el 1946 a Alcanar i de jove es va  
traslladar a Granollers. El 1971  
es va incorporar a Urgències l i  
el 1975 va fundar l’Escola  
d’Infermeria. Va morir el 2011.

VICENÇ MERCADÉ  Nascut el 1955 
a Barcelona, va entrar al Servei de 
Medicina Interna el 1976. Encara 
no hi havia servei de geriatria, però 
s’ocupava dels avis de l’asil. Va 
morir el 17 de gener de 2004.

Un incendi va cremar una part 
del Frankfurt’s del carrer Sant Roc
Un incendi va cremar dimarts passat al vespre, pels volts de les 20.45 
h, una part del magatzem del Frankfurt’s del carrer Sant Roc. No hi va 
haver ferits, però el foc va cremar plats i gots, i també un transforma-
dor elèctric. Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat van despla-
çar-se fins al bar i van aconseguir controlar l’incendi poc després, cap a 
les 21.15 h. Per ara, es desconeix l’origen del foc. n

Amplia aquesta informació 
a www.aragranollers.cat
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FINANCEM LA SEVA OBRA SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Finançament de 999 € a 12 mesos. 12 mensualitats de 83.25 € cadascuna. 
Import total del deute 999 €. Finançament subjecte a l’aprovació de 
Sabadell Consumer Finance EFC, SAU

PLA RENOVE DUTXA
Canviï la banyera per un plat de dutxa antilliscant

Seguretat
Elimini riscos de caigudes

Comoditat
Fàcil accés i manteniment

Estalvi
Redueixi el consum d’aigua

Alta qualitat
Treballem amb primeres marques

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat

INFORMI’S TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES EN: Mobles de bany n Ajudes tècniques n Accesoris de bany

El preu inclou: Plat de dutxa de càrrega mine-
ral antilliscant classe 3 (mides fins a 120 x 70 
cm) Acabats de rajola a escollir entre més de 
20 models Retirada de la banyera antiga i de 
la runa ocasionada Mà d’obra

TRUQUI’NS I LI FAREM UN ESTUDI 
PERSONALITZAT, SENSE COMPROMÍS

TOTALMENT GRATUÏT

599€
(preu amb iva inclòs)

Instal·lem a tot Catalunya
A més, per 400 €, afegeixi una mampara de 

vidre d’alta seguretat de 6 mm de gruix

Regal*
dutxa

termostàtica

*Només per a instal·lacions completes

AQUEST MES GAUDEIXI DE LA NOSTRA PROMOCIÓ!

Només durant
aquest mes
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L’Ajuntament vol accelerar la 
reordenació del barri Congost
La junta de govern ha donat llum 
verda definitiva al projecte de re-
parcel·lació i d’urbanització del 
Pla de Millora Urbana (PMU) del 
sector 134 al barri del Congost 
–just darrere del pavelló–, que 
s’aprovava inicialment ara fa dos 
anys i que culmina un procés ini-
ciat el 2009 amb l’aprovació al ple 
del PMU. La regidora d’Urbanis-
me, Mònica Oliveres, ha explicat 
que, malgrat que no hi ha hagut 
contactes amb cap promotora per 
desenvolupar el projecte, l’Ajun-
tament intentarà incentivar-ho. 

La major part del sector limita 
al nord pel carrer de Narcís Mon-
turiol, just al límit amb Canove-
lles, a l’est amb el carrer Josep 

URBANISME  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA 123, ATURAT DES DE 2015

ajuntament

COOPERACIÓ  CONCERT DE VEUS, COR JOVE D’AMICS DE LA UNIÓ

Fontdevila; al sud amb finques 
de la carretera de Caldes i a l’oest 
amb la línia de tren Barcelona- 
Puigcerdà. La superfície total és 
de 19.979 metres quadrats: prop 
de 14.000 (70%) de sòl públic 

(per a zones verdes, equipaments 
i vials) i prop de 6.000 (30%) de 
sòl privat. La proposta d’ordena-
ció es basa en completar la tra-
ma urbana del barri, a partir de 

L’ordenança de circulació 
restringirà el trànsit en 
episodis de contaminació 
L’Ajuntament de Granollers ha 
decidit modificar l’ordenança de 
circulació per tal d’incloure-hi 
restriccions de trànsit dels vehi-
cles més contaminants en episo-
dis de contaminació atmosfèrica, 
tal i com ha aprovat el consistori 
barceloní –que limita la circulació 
dels turismes de benzina ante-
riors al 2000, els dièsel matricu-
lats abans del 2006 i les furgone-
tes anteriors al 1994–. 

Per al regidor de Medi Ambient, 
Albert Camps, –que dimecres es 
reunia amb altres polítics i tècnics 
dels 17 municipis que formen la 
taula per a la millora de la qualitat 
de l’aire a la comarca–, les mesu-
res s’haurien d’aplicar també en 
les vies d’alta capacitat, tal com 
es preveia el març passat en un 
protocol conjunt amb la Generali-
tat, però es dóna la circumstància 
que existeix un reglament estatal 
que ho impedeix. “Mentrestant 
aquesta normativa no es modi-
fica i malgrat els focus més im-
portants de contaminació són 
les vies interurbanes, haurem 
de començar per limitar la cir-
culació a vies urbanes”, explica 
Camps, que ha afegit que les poli-
cies locals dels 17 municipis estu-
diaran com fer el control de vehi-
cles dins els nuclis urbans. Camps 
reconeix que caldrà una prime-
ra fase de consciènciació, abans 
d’aplicar un control amb sancions.

Amb tot, Camps reclama el pa-

MEDI AMBIENT  GRANOLLERS TAMBÉ APROVARÀ UN PROTOCOL

per de lideratge de la Generalitat 
perquè “la ciutadania que es 
desplaça no entendrà diferents 
criteris segons la zona”. A més, 
els ajuntaments també reclama-
ran a la Generalitat que prengui 
la decisió de reduir la velocitat en 
cas d’episodis de contaminació a 
autopistes i autovies de l’entorn 
metropolità, de manera que, com 
ja s’havia aplicat anteiorment, la 
velocitat límit passi de 120 a 80 o 
90 quilòmetres per hora.

Plans d’emergència
A més, els 17 municipis de la tau-
la també han decidit dotar-se d’un 
protocol de mesures en cas d’avís 
preventiu i d’episodi de conta-
minació, basades en el decàleg 
presentat la primavera passada. 
Aquest paquet de propostes con-
sensuades incloïa, entre altres, el 
reg de vials més transitats dins el 
perímetre urbà, el control de les 
activitats industrials potencial-
ment contaminadores, el control 
de les obres públiques i privades 
que generin pols, limitar l’ús de bu-
fadors en la neteja de la via pública, 
i evitar llaurar i adobar els camps 
de conreu en episodis de contami-
nació. Camps ha explicat que cada 
municipi haurà d’adaptar el proto-
col a les seves característiques. En 
el cas de Granollers, aquest proto-
col s’aprovarà al gener al ple, en el 
marc del paquet de plans d’emer-
gència municipals. n  mONtse eras

la perllongació dels carrers de 
l’entorn. També es preveuen 250 
habitatges, dels quals 85 seran 
de protecció pública. Es crearan 
zones verdes a l’entorn de la via 
del tren i trams de circulació ex-
clusiva de vianants a la perllon-
gació del carrer Vidal i Jumbert. 
El pla també pretén resoldre la 
connexió amb la carretera de Cal-
des amb el trasllat del pas per a 
vianants sota la via –previst a la 
reforma de l’estació de tren–.

Solvia, immobiliària del Banc 
Sabadell, és el propietari majorita-
ri d’aquest sector, que té cinc pro-
pietaris, a més de l’Ajuntament. El 
desenvolupament del pla depèn 
de la iniciativa privada. n  m.e.

Sopar solidari d’Amics de 
la Ciutat a favor de Càritas
Dissabte (21.30 h) la Parròquia 
de Sant Esteve acollirà el sopar 
solidari que organitza Amics de 
la Ciutat de Granollers a favor del 
projecte Infància i família de Cà-
ritas. Abans de l’àpat, que tindrà 
lloc a la sala d’Arqueologia, se 

celebrarà un concert del Cor Jove 
d’Amics de la Unió (20.30 h) a la 
sala d’actes. El sopar val 20 euros 
i els tiquets poden comprar-se a 
la secretaria de la parròquia, a la 
floristeria les Flors, a la sastreria 
Sitjes i a la llenceria Font. n

El Xiprer signa un conveni amb 
l’Ajuntament de les Franquess
El Xiprer i l’Ajuntament de les Franqueses han signat per primer cop 
un conveni de col·laboració, malgrat que ja han treballat plegats en 
diverses ocasions. El consistori franquesí s’ha compromès a aportar 
10.000 euros anuals per ajudar a les despeses derivades de l’atenció 
als veïns de les Franqueses, a més de formalitzar els criteris de col·la-
boració entre les dues parts. n

Es preveu un 30% de sòl 
privat amb 250 habitatges
i uns 4.500 metres 
quadrats de zones verdes

MOBILITAT  L’APARCAMENT, QUE INCLOURÀ UNA ZONA ARBRADA, S’ENLLESTIRÀ PER NADAL

L’Ajuntament preveu enllestir l’ampliació de l’aparcament del polígon  
industrial Congost, al carrer Marconi a l’altura del gual del carrer 
Arquímedes, pels volts de Nadal. L’actuació, que ha començat aquesta 
setmana, incrementarà el pàrquing gratuït en 101 places per a cotxes, 
de manera que s’arribarà a les 303 places totals. L’obra ha estat  
adjudicada a Obres i Paviments Llovet SL per 57.431,10 euros, IVA 
inclòs. El solar de l’ampliació té una superfície aproximada de 2.514 
metres quadrats. En l’aparcament també s’hi plantaran una seixantena 
de freixes i s’hi posarà enllumenat nou en columnes amb tecnologia led.
A tocar dels horts municipals, s’hi habilitarà una zona arbrada.

EL PÀRQUING DEL 
POLÍGON CONGOST 
GUANYARÀ 101 
PLACES DE COTXE

El Gran Recapte cerca voluntaris 
per als 22 punts de recollida
El Banc dels Aliments de Grano-
llers ha fet una crida per trobar 
voluntaris que vulguin col·labo-
rar aquests divendres i dissabte 
en el Gran Recapte, una iniciativa 
solidària que preveu 22 punts de 
recollida a la ciutat i per als quals 

necessita 250 persones per aten-
dre’ls. Al conjunt del Vallès Ori-
ental en calen 1.200 per als 139 
punts de recollida previstos. Tot i 
el poc temps que falta fins diven-
dres, el Banc dels Aliments espera 
que, com ha passat en anteriors 

campanyes, la gent s’apunti a 
última hora. Pel que fa a Grano-
llers, l’objectiu per aquest any 
és arribar a aconseguir un total 
de 70.000 quilos d’aliments, una 
quantitat que permetrà atendre 
amb total garanties durant tres 
mesos les necessitats alimentàri-
es bàsiques que en aquest camp 
porten a terme dues entitats: El 
Xiprer i l’Estel del Matí. n
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
19/11 Raül Moreno Sánchez 42 anys
20/11 Miquel Navarro Falcó 76 anys
21/11 Fernando Herrera Galiano 91 anys
21/11 Honesto-Julián Morán R. 57 anys
22/11 Antoni Sabé Estrada 93 anys
22/11 Araceli Escobedo Aznar 90 anys
22/11 Tomàs Busquets Valls 73 anys
22/11	 Purificación	Marín	Agudo	 87	anys
22/11	 Sebastián	Bermúdez	Ropero	 81	anys
22/11 Francisco Casas Jiménez 55 anys
22/11	 Pablo	Imedio	León	 81	anys
23/11 Alfred Gironella Molet 63 anys
23/11 Fausto Ferreira Pérez 51 anys
23/11	 Francisca	Aguilar	Pérez	 88	anys

23/11		 Antonio	Giménez	Laliga	 92	anys
23/11  Andrés Sánchez Requena 95 anys
24/11 Nicolás Vázquez Collado 63 anys
24/11	 Isabel	Ligrós	Pratginestós	 78	anys
24/11	 Concepción	Montero	Avilés	 85	anys
24/11 Jacint Miralles Izard 92 anys
24/11	 Joaquín	de	Toro	Padilla	 92	anys
25/11 Josep Viadé Pous 74 anys
25/11	 Aida	González	Sánchez	 89	anys
25/11	 Cecília	Canela	Escolà	 94	anys
26/11	 Anna	Fernández	Huguet	 89	anys
26/11 Paco Millán Simón 54 anys
26/11	 Bartomeu	Bonfill	Crehuet	 89	anys
26/11	 Francisco	Martín	Muñoz	 86	anys
27/11 Rosa Solà Gonzàlez 96 anys

PSC: “L’objectiu nostre és treure Catalunya 
de l’embolic en el qual ens han ficat”
“Volem que la campanya elec-
toral no giri només al voltant 
del tema de la independència o 
de tot allò que té a veure amb 
l’aplicació del 155, sinó que se 
centri també en el programa i 
en les propostes de govern”. El 
granollerí Jordi Terrades, candi-
dat número 7 per Barcelona del 
PSC, explicava dimarts a la seu 
del partit els eixos principals del 
programa electoral, tot acompa-
nyat d’altres dos candidats: Jona-
tan Martínez, primer secretari del 
Vallès Oriental (número 27) i Cati 
Siles, regidora del PSC de l’Ajun-
tament de Lliçà de Vall (90). 

Quatre, deia, seran les línies 
principals del programa: aposta 
per portar a terme polítiques de 
desenvolupament econòmic tot 
tenint ben present el marc eu-
ropeu; defensa dels valors de la 
cultura i l’educació; treballar per 
aconseguir una societat inclusiva, 
justa i cohesionada, i aposta tam-
bé per fer una reforma institucio-
nal profunda a partir d’un model 

POLÍTICA  ELS SOCIALISTES, AMB JORDI TERRADES AL CAPDAVANT, PRESENTEN LA CAMPANYA A LA COMARCA

PRESENTACIÓ  Jordi Terrades, entre Jonathan Martínez i Cati Siles

p.m.

En Comú Podem demana a la junta que 
habiliti un e-mail per substituir el fax
La junta electoral de zona de Granollers utilitza un número de fax per 
rebre les comunicacions pertinents. Així ho ha fet notar la coalició En 
Comú Podem, que li ha requerit que habiliti un compte de correu elec-
trònic per tal de millorar en “eficàcia i eficiència”. “És necessari co-
municar via correu electrònic per ser més àgils”, afirmen des de la 
coalició. n

PLE MUNICIPAL

clarament federalista “per acon-
seguir que Espanya sigui una 
nació de nacions”.

Terrades incidia en la necessi-
tat de treballar perquè tornin les 
empreses que han marxat com a 
conseqüència de la situació políti-
ca actual. També proposava la re-
ducció dels preus de les matrícu-
les universitàries, i projectes com 
l’impuls d’habitatges socials de 
lloguer amb noves construccions; 
la lluita contra la pobresa infantil 

LÓPEZ BURNIOL 
A CAN JONCH 

Federalistes d’Esquerres

Federalistes d’Esquerres del Vallès 
Oriental ha organitzat avui,  
dijous (19.30 h), a Can Jonch,  
la presentació de llibre Escucha 
Cataluña, escucha España, amb 
l’advocat i notari Juan José López 
Burniol, vicepresident de la Fundació 
La Caixa i coautor del llibre. 

i la protecció dels més desfavorits 
amb el desplegament total de la 
llei de la renda garantida.

Aquestes línies d’actuació han 
de servir, assenyalava, “per sortir 
de l’embolic en el qual ens tro-
bem per culpa de tots aquells 
que ens han ficat en aquest la-
berint de falses promeses que 
no ens porten enlloc”. Terrades 
deia també que “dels 130 presi-
dents que fins ara ha tingut Ca-
talunya, és evident que Puigde-

Suport municipal  
a les víctimes 
d’agressions ultres
L’Ajuntament assessorarà les 
persones que hagin estat víctimes 
d’agressions de caire feixista, ra-
cista, classista i sexista, així com 
oferirà assessorament jurídic per 
a la tramitació de la denúncia 
oportuna per discriminació. Així 
ho han aprovat per unanimitat, 
arran d’una moció proposada per 
la Crida-CUP. L’acord exposa que 
al llarg de les darreres setmanes 
s’han produït múltiples agressi-
ons d’aquest caire arreu del país., 
i denuncia que gran part d’aques-
tes s’han dut a terme durant i des-
prés de diferents mobilitzacions 
convocades per grups d’extrema 
dreta. La moció també proposa 
que l’Ajuntament es personi com 
acusació particular quan es pro-
dueixi qualsevol agressió de ca-
ràcter feixista, racista, classista, 
masclista i/o LGTBIfòbic a Gra-
nollers. Per últim proposa que 
l’Ajuntament denegui permisos 
d’ocupació de la via pública per 
dur a terme manifestacions i con-
centracions a grups d’extrema 
dreta. n

L’Ajuntament mantindrà el llaç groc mentre 
la junta electoral de zona no ho prohibeixi
L’Ajuntament de Granollers, go-
vernat pel PSC, mantindrà a la 
façana de la casa consistorial el 
llaç groc –símbol de la lluita per la 
llibertat dels presos polítics cata-
lans–, malgrat els socialistes cata-
lans s’hi han mostrat reticents –el 
PSC ha demanat a la junta elec-
toral central que sigui retirat du-
rant la jornada del 21-D–.

D’altra banda, el coordinador 
de Ciutadans del Vallès Oriental, 

Manuel Losada, ha anunciat que 
presentarà un recurs davant de la 
Junta Electoral Provincial perquè 
“es retirin totes les pancartes 
i símbols que trenquen amb la 
neutralitat de les institucions 
catalanes”. Losada ha lamentat 
que “determinades institucions 
s’han convertit en un instru-
ment de propaganda política al 
servei dels separatistes”, en re-
ferència, entre altres, al llaç groc 

que penja de la façana de l’ajunta-
ment granollerí. 

L’alcalde, Josep Mayoral, ha as-
segurat que no té intenció de re-
tirar el llaç, però que estarà ama-
tent a la decisió que comuniqui la 
junta electoral. De fet, el portaveu 
socialista a l’Ajuntament i dipu-
tat, Jordi Terrades, considera que 
“en aquest i en d’altres temes 
relacionats amb el 21-D, acata-
rem allò que estableixi la llei”. n

mont ha estat el pitjor”.
Preguntat sobre pactes poste-

lectorals, assegurava que “treba-
llarem per fer president Iceta –
que serà dimecres a Canovelles– i 
ho farem tenint ben present que 
no donarem suport a aquells 
que aposten per la independèn-
cia”. Diumenge el PSC farà una 
trobada a la nau Dents de Serra de 
Roca Umbert gairebé com a tret 
d’inici de campanya. n  P.mONJa
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L’AraGranollers rep el sisè premi de 
periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium
L’AraGranollers –diari digital i 
setmanari en paper– ha guanyat 
el 6è premi de periodisme Eugeni 
Xammar, que atorga Òmnium, en 
el marc de la Festa de les Lletres 
Catalanes del Vallès Oriental, ce-
lebrada divendres a la sala Tarafa.

El jurat –format per Santiago 
Ramentol, Esteve Plantada i David 
Bassa– valorava “l’arrelament al 
territori amb només dos anys 
de vida i la difusió multiplata-
forma”, explicava Bassa. Recollia 
el premi la directora de l’AraGra-
nollers, Montse Eras, qui va voler 
compartir el reconeixement amb 
tots els treballadors i col·labo-
radors del mitjà, així com amb 
els anunciants i, “sobretot els 
lectors, que ens fan confiança 
i donen sentit al projecte. No-
més podem respondre-hi d’una 
manera: seguint compromesos 
amb Granollers i, ara més que 
mai, amb les llibertats col·lec-
tives i el país”, deia la periodista.

Enguany, la Festa de les Lle-
tres Catalanes del Vallès Oriental, 
conduïda per l’actor Toni Albà, va 
esdevenir un acte per reivindicar 

COMUNICACIÓ  LA FESTA DE LES LLETRES CATALANES DEL VALLÈS ORIENTAL TAMBÉ HA GUARDONAT ELS ESCRIPTORS SALVADOR RIERA I JORDI ORTIZ

xavier solanas

mar martÍn

Homenatge als 
fundadors Jaume 
Camp i Ramon 
Casanovas
L’acte va servir també per recor-
dar els impulsors d’Òmnium al Va-
llès Oriental, Jaume Camp Lloreda 
i Ramon Casanovas Tresserres, en 
l’any del centenari del seu naixe-
ment. Ambdós van ser impulsors, 
en ple franquisme, de la secció 
local d’Unió Democràtica de Ca-
talunya i van ser uns dels primers 
membres d’Òmnium Cultural i 
fundadors de la delegació de l’enti-
tat al Vallès Oriental. Camp i Casa-
novas van ser uns dels principals 
impulsors de l’aprenentatge de la 
llengua catalana. A Camp, el com-
promís amb el català li havia supo-
sat alguna multa per fer-ne classes 
de manera clandestina. Tenia un 
taller on a finals dels anys 40 va 
instal·lar una placa de Gual perma-
nent, un nom llavors desconegut 
que era l’únic cartell de la ciutat 
en català durant el franquisme. En 
aquest sentit, per homenatjar-los, 
representants d’Òmnium i l’ANC 
els atorgaven la tasca dels versos 
d’Espriu “però hem viscut per 
salvar-vos els mots, per retor-
nar-vos el nom de cada cosa”. n

LLIURAMENT  Montse Eras recollia el guardó de la Festa de les Lletres amb el record constant dels presos polítics

la llibertat dels presos polítics 
catalans, en especial el president 
d’Òmnium, Jordi Cuixart. “Hem 
mantingut el lliurament de pre-
mis perquè no volem renunciar 
a la normalitat, però no hi som 
tots”, exclamava el president de 
l’entitat al Vallès Oriental, Sergi 
Bolea.

La vetllada continuava amb el 
lliurament del premi de novel·la 

Josep Saperas, que l’escriptora 
i membre del jurat Isabel-Clara 
Simó donava a Jordi Ortiz i Casas 
per l’obra Un cas de consciència. 
Seguidament, el premi de poesia 
Estabanell Energia s’atorgava a 
La romança 3.0 del drac negre de 
Salvador Riera Solsona, que pro-
tagonitzava un dels moments més 
emotius de l’acte. El poeta celoní 
Pau Gener recordava que “no po-

A FAVOR DE L’ESCOLA CATALANA  Membres del Casal del Mestre

Guardó al Casal del Mestre 
per l’acció cívica a favor 
de la llengua catalana
El Casal del Mestre va ser l’enti-
tat guardonada divendres amb el 
Premi a l’acció cívica en favor de la 
llengua catalana Ramon Casano-
vas. “Els mestres estem astorats 
en veure com l’escola catalana 
veu perillar la seva existència 

a causa de les polítiques retrò-
grades de l’Estat i alguns par-
tits. Animem a tots els docents 
a continuar educant dins l’es-
perit democràtic, de diàleg i de 
pau”, deien els docents del Casal 
del Mestre, que donarà el premi 

a la caixa de solidaritat amb els 
presos polítics.

Finalment, el premi Jaume 
Camp de sociolingüística ha estat 
per la tesi Usos lingüístics i iden-
titats socials entre adolescents ca-
talans i valencians d’Avel·lí Flors-
Mas, qui precisament destacava 
el model d’escola catalana com 
a peça “fonamental en la con-
solidació de l’ús públic de la 
llengua. Una situació malaura-
dament molt diferent és la del 
País Valencià, on es viu un pro-
cés de substitució lingüística”. n

dem viure amb normalitat men-
tre aquesta gent està a la presó. 
Per tant, viurem en la resistèn-
cia”. Gener proposava fer poemes 
que arribin a la presó i qualificava 
el poemari de Riera “d’obra ex-
cel·lent”. Emocionat, Riera, autor 
d’“un poema satíric en tres ac-
tes”, reconeixia gaudir del premi, 
“tot i que no hi ha res a celebrar 
perquè no hi som tots”. n
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EDUCACIÓ  EL PORTAVEU D’USTEC PARTICIPA EN UNA XERRADA A LA FILADORA SOBRE COM PLANTAR CARA AL 155 PER BLINDAR L’ESCOLA CATALANA

t.p.
“A altres comunitats autòno-
mes hi ha una casella en el 
full de preinscripció escolar 
per triar en quin idioma es vol 
estudiar. A Catalunya això no 
existeix, però fa patir que si el 
155 s’allarga acabi sent així a 
les properes preinscripcions, 
al febrer. Seria la guerra”, així 
de contundent es va mostrar 
Ramon Font, portaveu del sindi-
cat USTEC durant la xerrada La 
nostra escola no es toca, organit-
zada pel Casal del Mestre, CGT, 
USTEC i CUP a la Filadora. 

Justament, Font va posar 
d’exemple Inés Arrimadas, cap 
de l’oposició, per fer pal·lesa la 
importància de la immersió lin-
güística: “si Arrimadas no parlés 
català no seria cap de l’oposició 
perquè el seu partit no l’hagués 
proposat de cap de llista”, va 
assenyalar. “El que vol per ella 
ho hauria de voler per a famí-
lies que no aprendran català 
si no se’ls ensenya a l’escola”, 
va apuntar. I va afegir: “de fet, jo 

XERRADA  Ramon Font, Rosalia Molina i Anna Castelló, durant l’acte

Ramon Font: “Si ens toquen la immersió 
lingüística a les aules, serà la guerra”

crec que són aquestes famílies 
les més interessades en què es 
mantingui el sistema d’immer-
sió lingüística. La política de 
Ciutadans no els fa cap favor”. 

En aquest sentit, Font va afegir 
que “jo m’alegro molt que els 
socialistes votessin en contra 
de la proposta de PP i Ciutadans 

de fa uns dies al Congrés” en 
què demanaven un control sobre 
la llengua i els continguts a l’aula. 

El portaveu d’USTEC va mos-
trar-se preocupat que “no hi hagi 
pressupostos i es prorroguin. 
Això suposaria que en lloc de 
destinar els diners del creixe-
ment econòmic a centres edu-

catius i altres sectors,  se n’ani-
rien a eixugar el deute. És una 
notícia molt negativa pels ser-
veis públics”, va apuntar. 

Paral·lelismes amb les Balears
Font també va explicar que “s’ata-
quen els símbols –no podem 
penjar pancartes de Som Escola 
que diuen coses tan esbojarra-
des com democràtica, cohesio-
nadora i catalana–, es denun-
cien docents –falta que deixin 
de ser amenaces de por i siguin 
condemnes– i es carrega contra 
el català i la immersió lingüísti-
ca. Crec que aquests ingredients 
poden generar una cosa similar 
a la vaga general de docents de 
les Balears de 2013”. 

En la xerrada, també hi van inter-
venir Rosalia Molina (CGT) i Anna 
Castelló (Docents per la República). 
Mentre Castelló va reclamar “que 
es deixi treballar el professorat” 
i va reivindicar “el model d’escola 
de la Segona República”, Molina 
va demanar “trencar amb la polí-

tica de la por” que suposen les 
denúncies a mestres i que, va dir, 
“fan que molts docents s’auto-
censurin”. També va anunciar 
una manifestació el proper 17 de 
desembre a plaça Universitat (12 
h) en defensa de l’educació pública 
i democràtica. 

Durant el debat, alguns mestres 
entre el públic van demanar més 
contundència i més unitat contra 
l’aplicació del 155. L’organització 
va recollir les opinions i es va 
comprometre a “estudiar” les 
peticions.  n  txell Parera

L’AJUNTAMENT 
DEMANA BAIXAR LES 
RÀTIOS A 20 INFANTS
n L’Ajuntament, a petició del  
Consell Comarcal, ha aprovat una 
moció en què es compromet a dur a 
terme totes les accions necessàries 
per instar el Departament  
d’Ensenyament a mantenir en  
funcionament totes les línies i
tots els grups educatius, així com 
adequar les ràtios a la demanda
del municipi, amb una ràtio base
de 20 alumnes a P3. Tots els grups  
municipals van donar-hi suport.
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IGUALTAT  L’AJUNTAMENT APROVA UNÀNIMEMENT EL PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES DE GRANOLLERS

xavier solanas
La Policia Local ha introduït la 
valoració de risc en casos de vio-
lència masclista després de fer 
els atestats. Aquesta és una de 
les novetats que incorpora el nou 
protocol d’abordatge de les vio-
lències masclistes de Granollers, 
que dimarts aprovava el ple per 
unanimitat. La regidora d’Igual-
tat, M. del Mar Sánchez, recor-
dava que el primer protocol de 
2004 va ser referència per a altres 
municipis i que ara s’amplia, s’ac-
tualitza l’operativa i el treball en 
xarxa, i “es fa més àgil i efecti-
va”. El document ha permès cons-
truir un marc comú entre tots els 
agents socials, tècnics i polítics 
per actuar amb criteris consensu-
ats que possibiliten intervencions 
conjuntes i coordinades. Així, s’ha 
creat una situació de col·labora-
ció directa entre els agents locals 
i els Mossos d’Esquadra. També, 

25-N  La Porxada acollia l’acte central del Dia contra la violència masclista

La Policia Local incorpora una 
valoració de risc després dels 
atestats per violència masclista 

tipologia de les violències, com 
detectar-les i intervenir-hi (en 
funció del moment que s’intervé, 
el risc, la urgència), i es recullen 
els serveis  agents implicats en la 
prevenció, detecció i intervenció.

A banda de millorar els circuits 
d’actuació, el nou protocol també 
es fixa com a objectiu l’increment 
de les accions de sensibilització 
davant dades com els 150 casos 
detectats a Granollers. n  m.eras

cdr

Un centenar de persones a la marxa nocturna
La marxa que va celebrar-se divendres amb motiu del Dia internacional 
d’eliminació de la violència contra la dona organitzada pel Comitè de 
Defensa de la República va comptar amb la participació d’un centenar
llarg de persones i va desenvolupar-se en tot moment sense cap mena
d’incidents. Els participants van denunciar la violència institucional, 
estructural i simbòlica que acullen totes les expressions de violència vers 
les dones. En la marxa es reivindicava, des d’una perspectiva d’autodefensa 
feminista, la presència de les dones en aquells espais tant públics com  
privats que “tradicionalment s’han utilitzat per sotmetre la dona”. Per  
tancar la marxa un grup de participants declamava mitja dotzena de  
poemes d’autores feministes i llegien un manifest.

es posen a l’abast per a dones i 
infants en situacions de violència 
de gènere, recursos com ara els 
Serveis d’Acolliment d’Urgènci-
es – SAU, als quals Policia Local, 
mossos i Hospital General Asil de 

Granollers poden sol·licitar l’in-
grés, quan no es troben operatius 
els serveis especialitzats del CIRD 
i Serveis Socials.

El document descriu què s’en-
tén per violència masclista, la 
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FORMACIONS SUBVENCIONADES
PER A PERSONES DESOCUPADES

Les persones interessades 
per alguna d’aquestes 
formacions adreceu-vos a:

ESCOLA PIA GRANOLLERS
C/ Guaiaquil, 54. 08401 Granollers. Tel: 93 879 43 14 (matins)       636 275 942
Per mail: francesca.segales@epiagranollers.cat
Per la web:  epiagranollers.cat/epia-granollers/formacions

FORMACIÓ PROFESSIONAL

En totes les formacions es realitzen pràctiques 
en empreses i tots els alumnes accedeixen a la 
nostra borsa de treball.

Operacions auxiliars de 
serveis administratius i generals

INICI: 22 DE DESEMBRE 2017

» Sense nivell d’estudis requerits
» Classes: matins de dilluns a divendres
» Horari: de 8.00 a 14.00 h

INICI: 22 DE GENER 2018

Operacions de gravació 
i tractament de dades i documents
» Sense nivell d’estudis requerits
» Classes: matins de dilluns a divendres
» Horari: de 8.00 a 14.00 h
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CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

Trànsit i contaminació són dos conceptes units que cal abordar des d’una visió 
global. Dimarts el ple de Granollers donava llum verda al segon pla de mobilitat 
de la ciutat que, entre altres aspectes, insisteix en la pacificació del trànsit al 
centre i inicia un camí cap a una xarxa de circulació apta per a bicicletes  
–que alguns grups de l’oposició ja han trobat insuficient–. Sens dubte, el model  
de circulació a la ciutat serà transcendental, no només en la recuperació dels  
carrers per als vianants, sinó també en posar fre a uns nivells de contaminació  
que generen alarma en el conjunt de la comarca i l’àrea metropolitana. Tot i que 
les mesures locals són poc efectives si no s’acompanyen de mesures globals, les 
ciutats tenen un paper importantíssim en la sensibilització ciutadana i, per tant, 
han d’implementar mesures no sempre tan populars com voldrien els seus  
governants –com la que està disposat a entomar el govern per modificar  
l’ordenança de circulació per incloure limitacions de trànsit de vehicles  
contaminants en episodis de contaminació, com ha fet Barcelona–. No n’hi ha 
prou en bonificar els vehicles elèctrics que, de fet, continuen perpetuant un model 
de transport privat que col·lapsa ciutats i carreteres –mireu, si no, la C-17–.

El govern municipal defensava dimarts un pla de mobilitat “realista i factible”, un 
concepte que no hauria d’estar renyit amb mesures imaginatives i innovadores. 
L’aposta per una mobilitat responsable és cabdal i necessita atreviment. 

MOBILITAT I EMISSIONS NOCIVES
EDITORIAL

Catalunya s’enfonsa a la misèria 
perquè baixen les vendes als 
comerços un 4% i a Espanya 
un 1,5%. Si em pregunten a mi, 
anem millor que el 2016 

Jaume Guinot @JaumeGuinot

Des de l’independentisme  
hauríem de dedicar un  
pensament al lliri de dimensions 
siderals que hem dut aquests 
mesos #Llibertatpresospolitics

Sergi Morera @sergimorera

CIBERACTIVITAT                Segueix-nos a @aragranollers

No he pogut contrastar si els calaixos de 
les franquícies s’han omplert o no. Però 
la gent ha sortit al carrer i hem vist molta 
alegria per part dels consumidors.

Tanmateix aquestes darreres setmanes 
hem sortit sovint al carrer els que hem 
reivindicat llibertat als presos polítics i 
democràcia. Hem anat a Barcelona unes 
quantes vegades i també a la nostra Por-
xada, i hem cridat: “Independència, lli-
bertat presos polítics, els carrers seran 
sempre nostres...”. També vam fer vaga 
per protestar contra la violència policial 
del dia que vam anar a votar pacíficament.

D’altra banda, uns dies abans de l’1-O, 
vaig llegir una notícia en aquest mateix di-
ari (núm. 118, 28 setembre 2017, pàgina 
15) que em va deixar perplex. La notícia 
informava que l’hipermercat Carrefour 
del Camí Ral es renova i digitalitza, i va fer 
una presentació oficial amb la presència 
de l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral 
i el director de Carrefour a Catalunya i 
altres directius. Renoi! Vaig pensar, altra 
vegada el nostre alcalde va a la presen-
tació d’un supermercat. L’any passat ja 
vaig escriure que va anar a la presentació 
d’Aldi al centre comercial del Ramassar. 
Suposo que l’alcalde té una agenda molt 
variada d’activitats. Res a dir, perquè el 
nostre alcalde, en Mayo, està per tot ar-
reu, fa molt de carrer i pots parlar sempre 
amb ell en qualsevol moment i de qualse-
vol tema que afecti la ciutat, però no li veig 
la gràcia d’anar a fer inauguracions de sú-
pers quan al carrer passen coses.

Ja no tinc més espai per escriure. No-
més una cosa més. Quatre ratlles sobre 
la contaminació que hi ha hagut aquesta 
setmana a Granollers. Fa pocs dies vaig 
llegir que hi havia un avís preventiu per 
contaminació atmosfèrica a vuit muni-
cipis del Vallès Oriental. De fet, mentre 
anava amb bicicleta pel passeig fluvial i al 
mateix temps escoltava la ràdio, vaig sen-
tir la notícia “que la situació anticiclònica 
d’aquests dies ha propiciat l’augment de 
la contaminació en aquestes zones, sobre-
tot de partícules PM10”. I la Generalitat 
demanava als ciutadans “que facin servir 
el transport públic per davant del vehicle 
privat”. Doncs, apa, ja ho sabeu, feu servir 
el transport públic. La contaminació és un 
tema molt seriós que afecta tots els ciuta-
dans de Granollers, el Vallès, Catalunya, 
Europa i el món. 

Als polítics, atabalats per conservar el 
poder, els preocupen més les pròximes 
eleccions que pensar el món tal com és i, 
consegüentment, tenir la fortalesa d’ocu-
par-se’n. Respirar aire sa és necessari per 
a la nostra salut. n 

legim, escoltem, mirem, con-
versem cada dia sobre el ma-
teix tema. A la ciutat, tot pas-
sejant, quan trobem amics, 
coneguts i saludats parlem de 

política. Fa molts dies que la cosa ha anat a 
més. I la política hi és present. Forma part 
de la nostra vida. Llegim diaris amb paper 
o bé digitals, escoltem algunes emissores 
de ràdio, mirem tres o quatre canals de 
televisió, conversem amb familiars, amics, 
comentant tot el que està passant. Estem 
connectats als smartphones i contínua-
ment seguim les notícies d’actualitat. Es-
tem molt preocupats.

Ara el govern de l’Estat espanyol ens 
obliga a anar a votar el dijous 21 de de-
sembre. I així ho farem. O no? Estem can-
sats d’una situació política d’excepció no 
volguda i no desitjada. Però, els que em 
llegiu ja ho sabeu: anirem a votar. Altra 
vegada, ens cal demostrar que som demò-
crates i pacífics. Perquè aquests dies els 
catalans que som respectuosos amb els 
que opinen diferent estem patint una allau 
d’amenaces, desqualificacions, insults de 
baixa estofa, violència emocional, etc..

I segueixen a la presó en Jordi Cuixart, 
Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi 
Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raul Ro-
meva, Dolors Bassa, Carles Mundo i Merit-
xell Borràs. Són presos polítics! Per què 
hi són a la presó? No cal explicar més co-
ses de les que ja sabem, però, ells són a la 
presó injustament. També tenim el nostre 
govern a l’exili. El president de la Generali-
tat, Carles Puigdemont, i quatre consellers 
a Brussel·les, Toni Comín, Clara Ponsatí, 
Meritxell Serret i Lluís Puig. Per què són 
a l’exili? No cal explicar-ho perquè, amics 
lectors, ja ho sabeu. Tot plegat és una gran 
injustícia i això ens omple de tristesa cada 
dia. Els volem a casa i els volem ja.

Mentre, a Granollers, passen altres co-
ses. Recentment hem celebrat el Black Fi-
day, que és una manera d’activar al comerç 
i que la gent vagi a comprar allò que no ne-
cessita. Comprar per comprar. Ho hem vist 
aquest cap de setmana. Gent amunt i avall, 
entrant i sortint de tot tipus de comerç. 

L

JORDI  
PAGÈS

Artista

PRESOS POLÍTICS, 
GOVERN A L’EXILI
I BLACK FRIDAY

SIGUI EL QUE SIGUI HI ESTIC EN CONTRA

La vinyeta per Belio
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HOMBRE DE 52 
AÑOS BUSCA 
AMANTE. Posible 
ayuda económica 
continuada. 
Tel.	612572380

EN GRANOLLERS 
LAS CHICAS MÁS 
VICIOSAS Y TRA-
VIESAS TE ESPERAN 
EN CASA PRIVADA 
(c/ Gerona). Jóve-
nes	 y	 guapas.	 Local	
climatizado, videt 
en todas las estan-
cias,	zona	wi-fi,	fácil	
aparcamiento. Co-
pas	 gratis	 de	 11	 a	 6	
de	la	madrugada,	de	
martes	 a	 domingo	
hasta	 las	8	h.	Besos	
con	lengua,	lésbicos	
reales. Consolado-
res, francés sin. Ven 
a conocernos y date 
un capricho, un pa-
raiso de placer a tu 
alcance, sin prisas. 
603148676 llama 
y te informo sin 
compromiso. Nos 
lo comemos todooo:  
Mataró, Mollet del 
Vallès, Vic, Carde-
deu, Sant Celoni, 
Parets, Granollers...

Cl
as

si
fi

ca
ts

per anunciar-te en aQuesta secciÓ: puBlicitat@araGranollers.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

SOP SELECCIÓ S.L.		Espanya,	8.	Granollers.	info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com  SEGUEIX-NOS A:

RELAX

CONTACTES

VENDA/LLOGUER

IMMOBILIÀRIA

LOCAL EN ALQUILER 
EN GRANOLLERS. 
Pau Casals. Sup. 94 
m2. Instalaciones 
bar. Barra de bar 
equip. Obrador  c/
cámara obra. Aseos. 
Cristalera autom. 
Persianas elec. Luz 
y	 agua.	 Posible	
salida de humos. 
A.A. P. 1.000 €/mes 
(Ref.987)EMINAD. 
Tel.	93	870	36	66
 
LOCAL EN VENTA EN 
GRANOLLERS.  Sup. 
75 m2.	Fachada	8	m.	
Suelos	gres,	Crista-
leras, puertas eléc-
tricas,	 	 Carpintería	
alum. Aseo. A.A. P 
160.000	€		(Ref.	318).	
EMINAD.	Tel.	93	870	
36 66
 
LOCAL EN ALQUILER
GRANOLLERS. Joan 
Prim. PB: 52 m2 
+ 1 ª P. 5 2 m 2+ P a -

ES TRASPASSA

Multinacional americana fabricant i distribuidora de ve-
hicles autopropulsats, cerca per la seva filial espanyola
CAP DE MÀRQUETING I  COMUNICACIÓ (Ref.0112-03)
Candidats/es	 amb	 formació	 en	 l’àmbit	 del	 màrqueting	 i	
la comunicació, i exp.en tasques similars. S’encarregarà 
de	 la	Gestió	Global	del	Dpt.	de	Màrqueting	 i	Comunica-
ció (coordinació d’events, presentació de nous productes, 
seguiment	del	Plà	de	Màrqueting,	gestió	de	les	xarxes	so-
cials, web, etc). Imprescindible nivell alt de l’anglès,	així	
com	del	paquet	Office	i	usuari	habitual	de	xarxes	socials.	
S’ofereix contracte de substitució per maternitat (aprox. 
7 mesos). Incorporació prevista a 1 de febrer. S’ofereixen 
bones	condicions	salarials	i	horari	amb	certa	flexibilitat.

Empresa del sector automoció del Vallès Oriental, pre-
cisa: 
RESPONSABLE COMPTABLE I ADMINISTRACIÓ (Ref.0112-
04)
Reportant	 directament	 a	 Gerència,	 s’encarregarà	 de	 la	
Gestió Comptable (Costos, Plà Comptable, Tresoreria,etc) 
i Administrativa (Gestió del dep. Administratiu, formada 
actualment per 4 persones). Cerquem candidats/es amb 
experiència demostrable en tasques de Gestió i Control 
Comptable i Administratiu. Formació a nivell Empresarials 
o CFGS Administració i Finances, FP II, etc . Bon nivell del 
paquet	 Office.	 S’ofereix	 contracte	 estable	 i	 directa	 amb	
l’empresa.

Grup de carnisseries-xarcuteries ubicat al Vallès 
Oriental, precisa per les seves instal·lacions de 
venta al major un/a
OPERARI/A PER SALA D’ESPECEJAMENT 
(Ref.0112-01)
Candidats/es amb experiència en la indústria càr-
nica: Coneixement dels diferents productes, que 
sàpiga	desfer	 vedella,	pollastre,	 xai	 (amb	destresa	
en	l’ús	del	ganivet)	i	experiència	en	ús	de	maquinària	
(màquina de serra, màquina de tallar bistecs).
PROFESSIONAL D’ELABORATS CÀRNICS I ATENCIÓ 
AL CLIENT 1/2 JORNADA (Ref.0112-01)
Candidats/es amb experiència en el manipulat de 
carns i avirams, les seves principals tasques seràn: 
Manteniment de l’aparador, Obrador (elaboració 
d’hamburgueses,	filetejar	pollastres,	 elaboració	de	
pinxos,	mandonguilles,	carn	picada,	etc),	Atenció	al	
client (no serà la seva principal feina, però es re-
quereix	dots	de	gent	i	d’atenció	al	client	per	pics	de	
feina),	Neteja	i	acondicionament	de	l’obrador.
ADMINISTRATIVA POLIVALENT  1/2 JORNADA 
MATINS (Ref.0112-01)
Candidats/es per fer tasques d’atenció al client i ad-
ministratives	vàries	(seguiment	de	comandes,	 fac-
turació,	pagaments,	etc	).	Valorable	domini	d’anglès.

Multinacional líder en el sector de 
lloguer de vehicles industrials, precisa
ADMINISTRATIU/VA -ASSISTENT TÈCNIC 
(Ref.0112-02)
Cerquem candidats/es per treballar en 
entorn	 jove	 i	 dinàmic,	 amb	 formació	 a	
nivel de FP o CFGS Automoció- Me-
cànica	 o	 Enginyers	 Tècnics	 Industrials	
Mecànica, amb sòlids coneixements 
informàtics i coneixements en mecàni-
ca	de	vehicles	així	com	en	tasques	ad-
ministratives. Depenent de la Direcció 
Tècnica, les seves funcions seràn: Ges-
tió	i	codificació	de	les	factures	de	man-
teniment i reparació, Actualitzar con-
dicions de preus dels tallers, Albarans 
de facturació, Tasques administratives 
vàries. Perfil requerit: Motivació i inicia-
tiva en el treball, Ganes de formar part 
d’un equip consolidat, Bona presència, 
Actitud positiva. Amb capacitat de tre-
ballar en equip, comunicació i resolució 
de	problemes,	aprenentatge,	autonomia	
i mentalitat de servei.  S’ofereix contrac-
te directa amb l’empresa i inicialment 
contracte de substitució per baixa de 
llarga	durada.

LOCAL MOLT AGRADABLE 
A 5 MINUTS DE LA PORXADA

A GRANOLLERS
Més informació al:

tio 25m2. A.A.Luz y 
agua.	P.	1.000	€/mes	
(Ref.793). EMINAD. 
Tel.	93	870	36	66

ES TRASPASA
ESTABLIMENT DE
SERVEIS D’IMPRESSIÓ DIGITAL 
(targetes de plàstic, etiquetes i CD’s)

Establert al centre de Granollers des de 
fa mès de 20 anys, en ple funcionament i 
rendiment,	per	propera	jubilació.	Opció	de	
formació	específica	en	els	equips	i	softwa-
re d’impressió i acompanyament en el dia a 
dia	del	negoci,	per	un	temps	a	determinar.

Interessats trucar al 607 416 855 (Joan)

L’APARADOR

Els amants de la muntanya tenen un refe-
rent imprescindible a la botiga Illa Sports. 
Més de 50 anys d’experiència avalen l’es-
tabliment –fundat el 1963–, on es poden 
trobar tots els materials necessaris per ca-
minar, escalar, fer alpinisme, trail running 
i marxa nòrdica, així com assessorament i 
llibres i mapes, especialment de l’editorial 
Alpina. 

A més, Illa Sports ha estat sempre al cos-
tat de l’esport de muntanya i de les enti-
tats de la ciutat, com l’Agrupació Excursi-
onista (AEG) i l’Agrupament Escolta i Guia 
Sant Esteve, per axemple. De fet, la botiga 
és col·laboradora habitual de la marxa Ma-
tagalls-Granollers de l’AEG i la setmana 
passada va ser impulsora de la primera 
setmana de l’escalada a Granollers. 

Illa Sports, 50 anys d’experiència al 
servei dels amants de la muntanya

ILLA SPORTS  I  GRANOLLERS
C. Joan Prim, 165  I  93 849 90 10

Enguany, l’equip de Vehicle Industrial 
d’MB Motors ha celebrat el Mercedes Bike 
Tour a les instal·lacions de l’Hípica Can 
Vila, a Sant Esteve Palautordera.

Un centenar de participants han gaudit  
aquest novembre d’una ruta de 20 quilò-

metres dins el marc immillorable del Parc 
Natural del Montseny.

Les furgonetes Camper Expert i Mar-
copolo de Mercedes-Benz són el vehicle 
idoni per als amants de la bicicleta de 
muntanya. 

MB Motors celebra el Mercedes 
Bike Tour a l’Hípica Can Vila

MB MOTORS  I  GRANOLLERS
Ctra. Masnou, Km. 15,5  I  93 861 15 61  I  www.mbmotors.es
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L’oferta del Black Friday amplia 
l’èxit de vendes a dissabte

Optimus, l’antiga ferreteria 
Sirvent, s’estrenarà en  
la venda a través d’Internet

El Black Friday ha deixat un bon 
gust de boca al centenar de bo-
tigues que hi han participat. Se-
gons ha apuntat Laura Sabatés, 
presidenta de Gran Centre, “el 
sondeig que hem fet apunta 
a què dissabte hi va haver un 
increment de vendes respecte 
a l’any passat”, afirma. Si bé dis-
sabte va millorar, segons Sabatés, 
divendres va funcionar tan bé 
com el 2016: “la gent ja sap que 
el divendres hi ha descomptes, 
però faltava consolidar el dis-
sabte. Ho estem aconseguint, la 
fórmula de celebrar-lo els dos 
dies funciona bé”, indica.

“Els clients ja esperen el 
Black Friday i han respost bé a 
les promocions”, assegura Saba-
tés, que també diu que, de retruc, 

EQUIP  Els propietaris de la botiga i els responsables de la cooperativa QF+

això fa augmentar el nombre de 
comerços que se sumen a la inici-
ativa.

La propera activitat de Gran 
Centre tindrà lloc el 8 de desem-
bre, quan es presentarà al nova 

campanya solidària d’aquest Na-
dal. L’entitat ha recomanat als gai-
rebé 200 comerços adherits que 
aquell dia “obrin per fer pinya” 
i ambientar els carrers del centre 
de la ciutat. n  t.P.

x.solanas

economia
Formació digital a Roca Umbert
La biblioteca Roca Umbert organitza avui (18.30 h) una 
formació digital sobre la comunicació a distància. Es 
treballaran les aplicacions Whatsapp, Hangout i Skype, 
que permeten connectar amb gent d’arreu del món per fer 
reunions i entrevistes o aprendre idiomes. Preu: 3,75 €.

Eines avançades d’Excel
Can Muntanyola acull dilluns (9 h) la primera sessió d’un 
curs dirigit a usuaris d’Excel que vulguin perfeccionar els 
seus coneixements del programa. L’impulsa la Cambra 
de Comerç de Barcelona i consta de 15 hores lectives, 
repartides els dies 4, 11 i 18. Val 195 €.

COMERÇ  EL DIVENDRES ES MANTÉ I REPETEIX EL VOLUM DE NEGOCI D’ALTRES OCASIONS

Pimec homenatja el Gremi 
de Constructors i cinc firmes
Pimec del Vallès Oriental ha ho-
menatjat les empreses del territo-
ri amb més antiguitat a la patro-
nal, entre les quals n’hi ha cinc de 
Granollers i el Gremi de Construc-
tors al Vallès Oriental, també amb 
seu a la ciutat. 

En concret, han estat recone-
gudes les empreses granollerines 
Menzolit Vitroplast, dedicada a la 
fabricació de plàstic, Relem, que 
elabora tubs metàl·lics, Abratools, 
especialitzada en maquinària per 
a indústria i ferreteries, l’assesso-
ria empresarial Avs Legal i Econò-
mic, Talleres Cendra, que constru-
eix suports per a palques i panells 
solars, i el Gremi de Constructors 
del Vallès Oriental. 

Totes les empreses reconegu-
des estan instal·lades al polígon 
industrial del Coll de la Manya, 

excepte l’assessoria i el Gremi de 
Constructors. 

En total, 15 empreses de sis mu-
nicipis de la comarca han rebut el 
reconeixement en un acte que ha 
servit per posar en valor l’associ-
acionisme i facilitar la coneixença 
i comunicació entre els mateixos 
empresaris. 

Josep Lluís Santamarta, vice-
president de Pimec Vallès Orien-
tal, agraïa el suport dels empresa-
ris més antics, que s’han mostrat 
“preocupats per la inestabili-
tat” i han demanat que després 
del 21-D “es prioritzi la gover-
nabilitat de Catalunya i es posi 
fi a aquesta situació que està 
afectant les empreses”. 

L’acte també ha servit per fo-
mentar contactes i crear sinergies 
entre les entitats. n

EMPRESA  RECONEGUTS ELS SOCIS AMB MÉS ANTIGUITAT

Optimus, que va inaugurar diven-
dres la primera botiga a Granollers 
–a l’antiga ferreteria Sirvent–, apro-
fitarà la nova marca per impulsar 
les vendes per Internet. Aquest era 
un camp desconegut fins ara per a 
l’establiment, que pretén “comple-
mentar les vendes online amb 
les presencials”, afirma Delfí Sir-

vent, gerent. A més, Sirvent diu que 
podran vendre productes volumi-
nosos “que fins ara no cabien a 
la botiga, però que els podrem 
tenir al magatzem de Parets”. 

Una altra de les novetats serà 
l’atenció especialitzada a l’indus-
trial: “abans, quan venien havi-
en d’esperar-se amb la resta de 

clients. Ara intentarem que no 
hagin de passar per botiga, po-
tenciarem el magatzem”, explica. 

El gerent afirma estar satisfet 
amb el projecte d’Optimus: “és un 
gran pas per a nosaltres, ja que 
ens permet reduir les despeses i 
lluir una nova imatge de venda. 
Esperem augmentar el volum de 
vendes i ser més coneguts”. 

La nova Optimus, al carrer Joan 
Prim, fa 580 metres quadrats i s’ha 
reformat “per modernitzar-la, 
sense perdre l’essència”, diu Sir-
vent. El magatzem del carrer Corró 
té 1.200 metres quadrats. n  t.P.

DESCOMPTES  Les rebaixes van ser d’entre el 20% i el 30% de mitjana

x.solanas
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“No treballar la memòria té risc 
perquè du cap a l’analfabetisme”
“Vaig tenir un alumne amb un 
coeficient intel·lectual de 150. 
Era un geni i aviat es va comen-
çar a veure avançat tant als 
seus companys com als profes-
sors. Així que va deixar de venir 
a classe i va començar a liderar 
un grup de joves que es va en-
dinsar en el món dels negocis 
foscos. Resultat: va acabar a 
la presó per tràfic de drogues. 
La pregunta és: aquest noi era 
molt intel·ligent o molt estú-
pid?”. És un dels plantejaments 
que va proposar José Antonio 
Marina, professor, filòsof, escrip-
tor i pedagog, al seu auditori en el 
marc de la xerrada sobre intel·li-

XERRADA  EL PROFESSOR JOSÉ ANTONIO MARINA FA UNA CONFERÈNCIA SOBRE INTEL·LIGÈNCIA I TALENT, ORGANITZADA PER L’ASSOCIACIÓ GDE

Pilz recorre a la realitat 
virtual per millorar la
seguretat en la mobilitat
La multinacional Pilz, dedicada 
a l’automatització segura i amb 
una planta al polígon industrial 
Palou Nord, ha aprofitat la seva 
presència a la primera edició del 
Congrés de Mobilitat Intel·ligent 
que es va celebrar a mitjans de 
mes a Barcelona per presentar els 
projectes que està desenvolupant 
basats en la realitat virtual i la re-
alitat augmentada. 

L’empresa utilitza la realitat vir-
tual “per simular les actuacions 
necessàries en seguretat (...) i 
aplica la realitat augmentada 
per presentar als clients com 
serà el resultat final dels dis-
senys plantejats”, va assegurar 
Fernando Pérez, director de ven-
des del centre i sud d’Espanya de 
la companyia, durant la seva inter-
venció en una taula rodona sobre 
Tecnologies Intel·ligents per Infra-
estructures i Vehicles Ferroviaris. 
Segons Pérez, aquestes tecnologi-
es suposen “un gran progrés en 
el sector”. Pilz va compartir tau-
la amb les multinacionals Indra, 
Awaait i Kruchsidos.

A més de presentar les novetats 
en realitat virtual i augmentada, 
Pilz també va parlar de la moni-
torització intel·ligent (smart mo-
nitoring), un sistema que utilitza 
i que serveix “per obtenir una 
gran quantitat de dades i un 
control intel·ligent i a temps 
real dels sensors que interve-
nen  tant a nivell d’infraestruc-
tura com de material rodant, 

amb l’objectiu d’augmentar la 
seguretat i la satisfacció dels 
usuaris”, va apuntar Pérez. 

Bon regust
Pilz ha fet una balanç positiu de la 
participació al Congrés de Mobili-
tat Intel·ligent, que s’incorporava 
per primera vegada al Congrés 
Mundial de Ciutats Intel·ligents.  

Fonts de l’empresa han destacat 
que “Pilz ha tancat amb èxit la 
participació a la cimera sobre 
transport intel·ligent. La pri-
mera edició de l’esdeveniment 
ha comptat amb una gran par-
ticipació, amb un important 
programa de ponències sobre 
mobilitat del futur, una potent 
xarxa de contactes i col·labora-
cions i un intens debat sobre els 
desafiament que haurà d’afron-
tar la mobilitat en un futur”.  

A més de la participació en la 
sessió sobre les darreres nove-
tats per millorar la indústria fer-
roviària que va tenir lloc el 14 de 
novembre, l’empresa ha comptat 
també amb un espai d’exposicions.

La multinacional alemanya ha 
participat en el Congrés sobre 
Mobilitat justament quan celebra 
25 anys de presència a l’Estat es-
panyol –amb la seva planta a Gra-
nollers– i 15 anys a Portugal. 

La seu central de l’empresa es 
troba a la ciutat d’Ostfildern, a 
prop de Stuttgart, tot i que té seus 
en una setantena de paísos d’ar-
reu del món. n

PLE La sala del Museu va quedar petita per escoltar el professor Marina

gència col·lectiva organitzada per 
l’associació d’empresaris GDE. 

Segons Marina, cal distingir en-
tre intel·ligència i talent, entesos 
com la capacitat de dirigir bé el 
comportament i fer un bon ús de 
la intel·ligència, respectivament. 
“El 65%  dels llocs de feina en 
què treballaran els alumnes 
d’aquí 15 anys encara estan 
per inventar. Per tant, què els 
hem d’ensenyar, si no sabem 
a què s’afrontaran? La solució 
rau en desenvolupar el seu ta-
lent”, va apuntar el professor, 
que també va assenyalar que 
“la intel·ligència es basa en la 
memòria i la biologia. En l’era 

d’Internet, ens estem oblidant 
de treballar la memòria, i això 
és perillós perquè porta cap a 
l’analfabetisme”, va alertar. 

Marina va distingir entre la in-
tel·ligència generadora –“la que 
dóna idees, basada en el siste-
ma afectiu, cognitiu i motor”– i 
la intel·ligència executiva. “Per 
desenvolupar el talent, cal es-
collir bé les metes. El següent 
pas és entrenar la memòria i 
avaluar els resultats per adqui-
rir les condicions que ens per-
metin assolir l’objectiu. Així 
ampliem la intel·ligència”, va 
indicar Marina, i va posar d’exem-
ple la conducció: “al principi ens 

t.p. 

exigeix molta concentració i, a 
mida que conduïm, anem acos-
tumant-nos-hi fins que aconse-
guim conduir i parlar alhora”. 

El professor també va explicar 
que, a més d’entre els 0 i els 5 anys, 
s’ha descobert que entre els 13 i els 

18 és una segona franja d’edats d’or 
per aprendre.  “Es diu que entre el 
10% i el 12% de l’alumnat té dè-
ficit d’atenció. No és cert: només 
un 1% necessita atenció mèdica, 
la resta no ha treballat bé les in-
tel·ligències”. n txell Parera
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A QUI VA DIRIGIT?
Persones aturades, inscrites al SOC com a demandants de feina, i amb títol en Educació Secundària 
Obligatòria (o equivalent) o haver superat un certificat de professionalitar de nivell 1 o de la mateixa 
família professional.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR: Fotocòpia DNI/NIE, full demanda d’ocupació, títol acadèmic, CV

Aquesta oferta formativa està vinculada a la concessió de la subvenció d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries, adreçades prio-
ritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (TSF/288/2016, 24 d’octubre). Els 
cursos estan fi nançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb:

Servei Local d’Ocupació. Granollers Mercat. Ajuntament de Granollers
Masia de les Tres Torres. C. de les Tres Torres, 18-20

Tel. 93 861 13 90 · Fax 93 879 22 92
feinagm@ajuntament.granollers.cat

www.granollers.cat/ocupacioempresa/formacioocupacional

CP atenció sociosanitària 
a persones en el domicili

Data inici: 22 de desembre de 2017
Horari: De 15 h a 20 h

Nivell 2 - 620 h

CP atenció sociosanitària
a persones dependents
en institucions socials 

Data inici: 13 de febrer de 2018
Horari: De 9.30 h a 14.30 h

Nivell 2 - 470 h

FORMACIÓ OCUPACIONAL 2017
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esports  
Nou Trofeu Germans Cladellas
Els dies 4 i 19 es va celebrar el Trofeu Germans Cladellas,  
enfocat als més joves, amb l’objectiu que tastessin el màxim  
de proves. Hi van participar uns 280 atletes. El CAG i la FCA  
van recordar a Joan i Josep Cladellas, entregant una placa a les  
vídues, com a reconeixement a la tasca d’expansió de l’atletisme.

L’Escola Pia es presenta
447 esportistes van omplir la pista del  
Parquet en la presentació que l’Escola  
Pia va fer divendres –coincidint amb  
Sant Josep de Calassanç– dels grups  
d’extraescolars i equips de l’escola.

ATLETISME  LA PROVA ES DISPUTARÀ DIUMENGE AMB LES MILLORS FIGURES DEL PANORAMA CATALÀ

Diumenge es disputarà el 51è 
Cros Internacional de Catalunya- 
Ciutat de Granollers sota unes 
temperatures que s’esperen molt 
baixes. “Algun any l’hem dis-
putat sota la neu i no crec que 
aquest sigui el cas”, deia Joan 
Villuendas, president de la Fe-
deració Catalana d’Atletisme, en 
la presentació que va tenir lloc 
dilluns a l’Hotel Granollers. L’ac-
te, a banda de Villuendas, el van 
presidir Joan Cutrina, president 
del Club Atlètic Granollers (CAG); 
Josep Maria Antentas, vicepresi-
dent de la Federació Catalana, i 
l’alcalde, Josep Mayoral, que re-
cordava que el Cros Internacional 
és la prova esportiva degana de 
la ciutat i que “qualsevol atleta 
que ha sigut algú en l’atletisme 
de fons català, l’ha corregut”.  

La prova mourà entre 2.000 i 
2.500 corredors de totes les ca-
tegories –que van des dels vete-
rans, que sortiran els primers a 
les 9.30 h, fins als sub-8, que tan-
caran la cursa a les 13.30 h–. “Hi 
ha els millors de Catalunya, fal-
ten alguns masculins que han 
de córrer l’europeu la setmana 
que ve, però en categoria feme-
nina no falta ningú”, explicava 
Josep Maria Antentas, que es va 
atrevir a fer una petita quinie-

Més de 2.000 atletes es donaran cita 
al 51è Cros Internacional de Granollers

El Fraikin BM Granollers va certi-
ficar el pas a la fase de grups de la 
Copa EHF en guanyar al Balaton-
füred, al seu camp, en el partit de 
tornada de la tercera ronda per 25 
a 27. A l’anada, els de Rama havien 
guanyat al Palau per 28 a 21. La 

 FRAIKIN - SEGUROS ZAMORA
Dimecres,  18.30 h. Olímpic

o.f.

PRESENTACIÓ  L’acte va estar presidit Joan Villuendas, Josep Mayoral i Joan Cutrina

la: “En homes crec que el podi 
estarà entre Matew, Romeo i 
Ezzaydouni. En dones, jo apos-
taria per Jeptanui o Galimany”. 
Altres noms importants que par-
ticiparan al cros són Artur Bossy, 
Ibrahim Chakir, Gema Barrachina 
o Esther Guerrero.

Des de la federació es va voler 
recordar que aquest és el “mi-
llor cros que es disputa al país” 
i que “quan es fa, la resta de 

BALATONFÜREDI KSE                    25
KH-7 BM GRANOLLERS                 27

clubs no organitzen cap altre 
esdeveniment perquè tots els 
atletes estan aquí”. 

Campionat d’Autonomies
L’acte també va servir per fer pú-
blic l’acord al qual acabaven d’ar-
ribar, minuts abans, la Federació, 
el CAG i l’Ajuntament, i que va 
anunciar Villuendas. “El 13 i 14 
de juliol tindrem a Granollers 
el Campionat d’Espanya d’Au-

ESCALADA  HI VAN PARTICIPAR 150 ESPORTISTES
xavier solanas

Èxit absolut del Granollers Climbing Festival
El primer Open Bloc Urbà de Granollers, organitzat per Illa Esports, 
Indoorwall i l’AEG i que formava part del Climbing festival, va ser un 
èxit absolut, amb 150 participants –només van acabar el 20%– que 
van haver de superar els 20 obstacles d’escalada repartits per tota la 
ciutat en edificis com l’església, el Teatre Auditori o la muralla. El final 
de festa va tenir com a protagonista l’escalador Alex Huber i la  
projecció del documental A la luz de las montañas.

El Fraikin es classifica per la fase 
de grups de la EHF amb una victòria

renda de 7 gols que portaven no 
va fer que els vallesans sortissin 
a especular amb el resultat. “Hem 
volgut anar a guanyar el partit”, 
deia l’entrenador, Antonio Rama, 
al finalitzar l’enfrontament. 

Els locals van sortir a totes i 
gràcies a les aturades del seu por-
ter, Nandor Fazeka, i als llança-
ments des de més enllà de la línia 
dels nou metres d’Semenov, es 
van posar per davant al marcador. 
El Frankin va seguir amb el seu joc 
habitual: defensa dura per aconse-

guir gols fàcils de contraatac i un 
atac estàtic ordenat, que el va por-
tar al resultat final de 25 a 27. 

Després de la EHF, torna la lliga
Ahir es van enfrontar a l’Ademar 
de Lleó. Al tancament d’aquesta 
edició encara no havia finalitzat. 
Els granollerins jugaran dimecres 
vinent contra el Seguros Zamora. n

tonomies”, exclamava. Cutrina 
va fer evident la seva satisfacció i 
va explicar que “per a nosaltres 
és molt important tenir algun 
campionat estatal cada any a la 
ciutat”. n  O. fONt

HANDBOL I Divisió d’Honor  ELS GRANOLLERINS VAN SORTIR A GUANYAR EL PARTIT

DUATLÓ

ENTITATS

L’equip femení del Club Triatló 
Granollers, format per Laura Ter-
radas, Anna Planas i Marta Sarra-
rols, van fer segones –a 1 minut 
del C.N.Reus Ploms, amb qui em-
paten al primer lloc de la lliga– en 
la segona prova del Circuit Català 
de Duatló de Muntanya que es va 
celebrar diumenge a Porqueres. 
L’equip masculí –de David Mala-
gòn, Dan Costa i Oriol Aguilera–va 
quedar setè de la prova. n

Joan Cutrina, president del Club 
Atlètic Granollers, va fer pública 
en la presentació del Cros Inter-
nacional la intenció de començar 
la renovació de la junta del club.  
“És una feina dura i, a vegades, 
molt desagraïda. Necessitem 
que entri sang més jove i amb 
ganes de fer coses”. Cutrina as-
segurava que es faria de manera 
progressiva per tal que el canvi 
“no fos traumàtic” i que “s’anirà 
fent per fases, però la renova-
ció serà gairebé al complert”. n

Segona plaça del 
Triatló a Porqueres

Renovació de la 
junta del Club Atlètic
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Avinguda	Enric	Prat	de	la	Riba,	68.	08401	Granollers	
bits@bits-educació.com · www.bits-educació.com Truca'ns: 93 844 32 25

CURSOS ADREÇATS PRIORITARIAMENT A TREBALLADORS DESOCUPATS PROMOU EL SOC (FOAP 2017)

Titulació mín. exigida:  NIVELL 2: ESO, Graduat Escolar o FP1 // NIVELL 3:	Batxillerat,	Cicle	Form.	Grau	Mig	o	Sup.	o	FP2
Documentació per a inscripció: 	DNI,	currículum,	titulació	acadèmica	homologada	i	DARDO

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

DE EMPLEO ESTATAL
SERVICIO Pò BLICO

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES 
EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT
De	dll	a	dv:	9	a	15	h	(840	hores)

INICI: 01/12/2017 (NIVELL 2)
ACTIVITATS DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA
De dll a dv: 15 a 20.30 h (920 hores)

INICI: 15/01/2018 (NIVELL 2)
GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ 
ADMVA PER A AUDITORIA
De dll a dv: 9 a 15 h (670 hores)

INICI: 23/04/2018 (NIVELL 3)

ESPORTS

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA

La setmana passada es va celebrar 
a Salt la fase classificatòria de la 
Lliga estatal Iberdrola de gimnàs-
tica artística absoluta. Hi van par-
ticipar 30 clubs. El CNG va classifi-
car per a la primera divisió l’equip 
A –setè amb Marisol Pérez, Berta 
Pujadas, Lluna Casanova i Mari-
mar Pérez–. L’equip B –23è amb 
Helena Lucas, Andrea Villarroya, 
Alba Alguacil, Ona Perxachs i Ma-
rina Esteban– estarà a tercera. n

Dos equips del CNG 
a la Lliga Iberdrola

ENTITATS  CINC SINCRONISTES MARXEN AL CLUB NATACIÓ LES FRANQUESES

La setmana passada es va presen-
tar el Club Natació les Franqueses 
(CNF), dirigit per l’expresident 
del CNG, Josep Maria Mas. A l’ac-
te hi van assistir Cecilia Jiménez, 
Èlia Calvo, Helena Jaumà, Merit-
xell Mas i Pau Ribes, nedadors 
de sincronitzada que fins ara 
formaven part de l’entitat grano-
llerina, però que han fet el salt al 
club franquesí. En declaracions 
a aquest diari, el president del 
CNG, Eduard Escandell, explica 
que coneix “les relacions perso-
nals i familiars que hi ha amb 
algun dels esportistes que han 
marxat” i creu que aquesta és 
una de les claus del canvi. “Ens 
hauria agradat poder parlar 
amb ells abans que marxessin 
i mostrar el projecte que tení-
em per a ells i per a la secció”, 
diu el president, però considera 
que “el present i el futur de la 
natació artística granollerina 
està assegurat perquè seguim 

Escandell: “La sincronitzada 
granollerina està assegurada” xavier solanas

arxiu

DE SET  L’equip va guanyar als malaguenys per 13 gols a 6
EDUARD ESCANDELL

FUTBOL I Tercera Divisió DIUMENGE REBEN A LA UE FIGUERES

Nova derrota de l’EC que no 
surt de la zona de descens
Després de la victòria la setmana 
passada a casa contra l’Hospitalet  
–3er classificat–, diumenge l’EC 
es desplaçava al camp del Reus 
amb la intenció de poder sumar la 
segona victòria consecutiva i co-
mençar-se a allunyar dels llocs de 
descens. Els nois d’Albert Càmara 
van encaixar un gol al principi de 
cada part (minut 5 i minut 48), i 
tot i empatar el partit en tres mi-

nuts (gols de Felipe Sá al 64 i de 
Víctor Díaz al 67), un penal a fa-
vor del Reus va desequilibrar la 
balança. Els granollerins són 16 a 
dos punts del Palamós, que mar-
ca la salvació amb 15 punts. Diu-
menge reben al camp del carrer 
Girona a la UE Figueres, que  por-
ta cinc punts dels últims 18, però 
que ve de guanyar a l’Ascó –segon 
a la taula– a casa per 3 a 0. n

WATERPOLO I Primera Nacional  A DOS PUNTS DEL QUART

El sènior absolut masculí de water-
polo del CNG va guanyar el duel de 
la part mitja-baixa de la classificació 
que va disputar contra el Malaga. 
Ho va fer amb molta solvència, i va 
vèncer per 13 a 6 a les piscines del 
club granollerí. Dissabte a les 18.15 
h farà un dels desplaçaments més 
complicats d’aquesta lliga, que el 

portarà a jugar contra el Rubí, pri-
mer classificat amb 21 punts i que 
encara no coneix la derrota aquesta 
temporada –de fet, és el màxim go-
lejador amb 93 encerts, seguit de la 
Latina amb 71–. Els nois de Pablo 
Quattrocchio, amb la victòria de 
dissabte, han pujat fins a la vuitena 
plaça a només 2 punts dels quarts. n

Victòria solvent del masculí 
de waterpolo a Màlaga

tenint sincronistes a l’elit i s’es-
tà treballant molt bé la base”.   
L’entitat vol impulsar un equip 
absolut de sincronitzada amb ne-
dadores que no estiguin a la se-
lecció. “Quan s’arriba a dalt de 
tot, les noies entrenen o al CAR 
o a la Blume, i formen part del 
combinat estatal. Ens agrada-
ria tenir un equip absolut que 

Tercera Catalana FUTBOL SALA I Nacional Cat

Derrota de l’Atlètic del Vallès en 
la visita que va rebre del tercer 
classificat, el Sant Celoni. El con-
junt va caure per 0 a 2 en un partit 
en què els locals, per joc i per ac-
titud dels jugadors, van merèixer 
més. Dissabte es desplaçaran a 
jugar al difícil camp de la UD San-
ta Maria de Montcada –vuitè amb 
22 punts– per intentar sumar i 
millorar la 14a posició que ocupa 
actualment el conjunt a la taula. n

El CEFS Ciutat de Granollers no va 
poder passar de l’empat a quatre 
en el partit que dissabte el va por-
tar fins a les Borges Blanques en 
la novena jornada de la lliga. Els 
granollerins són tercers a 3 punts 
del primer, el Ripoll. Dissabte re-
bran al Betània Patmos a les 19 h 
al pavelló de Can Bassa. Els bar-
celonins són setens a una victòria 
dels vallesans –igualats amb el 
Borges i la Llagostense–. n

L’Atlètic del Vallès 
cau amb els celonins

Empat del CEFS que 
baixa al tercer lloc

entrenés a les instal·lacions del 
club”.

El CNF tindrà la seu al nou cen-
tre de tecnificació de natació sin-
cronitzada que es començarà a 
construïr al 2018 entre la ronda 
Nord de Granollers i la carretera 
de Cardedeu (C-251). Escandell 
no descarta poder, en un futur, 
arribar a algun conveni per utilit-
zar les instal·lacions, però recor-
da que “de moment és només 
un projecte”. Un equipament que 
també té al capdavant Mas i que 
es va començar a gestar quan era 
president del CNG. De fet, va ser 
un dels puntals en el que es van 
basar els candidats per criticar la 
gestió de l’expresident durant la 
campanya electoral per a la presi-
dència del club l’estiu passat. Ara 
mateix, però, el president grano-
llerí creu que és aigua passada. 
“No són els diners del CNG i ca-
dascú, amb els seus diners, fa el 
que vol”, conclou. n  O. fONt
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BASQUET I Copa Catalunya Primera Femenina RUGBI I Divisió d’Honor

El sènior masculí del CB acomu-
la una nova derrota i no aconse-
gueix escalar posicions –és desè–. 
Dissabte va caure a casa contra 
l’Esparreguera, primer classificat, 
per 63 a 82, en un partit en què 
els granollerins seguien d’aprop 
als del Baix Llobregat fins a l’úl-
tim quart. Dissabte visiten el CB 
Artés –vuitè–, amb qui només els 
separa un punt a la classificació. n

Abans de la visita de l’Olot de dis-
sabte a les 17.45 h al pavelló del 
carrer Girona, les noies del sènior 
del CB van perdre contra el Sant 
Adrià –segon classificat– per un 
ajustat 58 a 50. Les granollerines 
són desenes amb quatre partits 
guanyats i set perduts. L’Olot, cin-
què a la taula, va guanyar per 4 
punts al Sant Cugat negre, equip 
de la lliga de les granollerines. n

Els Spartans van caure amb àm-
plia diferència contra el CNPN,  
que fins ara era l’últim classificat 
empatat a una victòria amb els 
granollerins. Amb la derrota, els 
Spartans baixen fins a la darrera 
posició a la taula a falta d’un par-
tit per acabar aquesta fase prèvia, 
el que els enfrontarà al FC Barce-
lona blau, que és tercer amb sis 
victòries i dues derrotes. n

El CB no pot fer res 
contra l’Esparreguera

Ajustada derrota 
de les noies del CB

Contundent derrota 
del Rugbi Spartans

MOTOR  LA PROVA SOLIDÀRIA AJUDA AL DESENVOLUPAMENT DE LA ZONA DE MERZOUGA

La setmana vinent, del dia 2 al 8, 
es disputarà per Marroc –entre 
Melilla i la zona de Merzouga– la 
Maroc Challenge, un ral·li solidari 
que enguany arriba a la 13a edi-
ció. La prova té un total de 2.500 
quilòmetres dividits en 6 etapes i 
que passen per moltes de les anti-
gues pistes que s’utilitzaven en el 
mític ral·li París-Dakar. Es corre 
amb vehicles anteriors a 1997.

La representació vallesana està 
formada per 13 equips: el Ga-
marús Raid Team de Cardedeu, el 
Malalts Team Pistu Racing de Sant 
Celoni, el Rodamons Team, el Mit-
su Poma Team i el Jardipi Team 
de Santa Eulàlia. També el TRS de 
Riells del Fai, el Reciteam de Lliçà 
de Vall, el Xafarroks de la Roca i 
el Movint/Auto88 de la Llagosta. 

De Granollers hi participen qua-
tre equips, el Canyonero Team, el 
Cherokee Team, l’AMS Granollers 
i el Malalts Team Upper Diagonal, 
que té a Guillem Cumella al capda-
vant. “Serà la 10a vegada que hi 
participo, de moment l’he cor-
regut en sis ocasions i tres he 

Quatre equips de la ciutat seran 
al 13è Ral·li Maroc Challenge

malalts team

PARTICIPANTS  El Malalts Team Pistu Racing i l’Upper Diagonal

ACTIVITATS POPULARS  ES FARAN TRES SORTIDES SETMANALS

EXCURSIONISME  ENGUANY HI HAN PARTICIPAT 340 PERSONES

Granollers Camina per 
promoure la vida saludable
El Servei d’Esports de l’Ajunta-
ment sap molt bé que caminar és 
un dels exercicis més saludables 
que hi ha. Per aquest motiu està 
impulsant el programa Granollers 
Camina, orientat a persones ma-
jors de 50 anys però obert a tota 
la població en general. La inten-
ció és fer tres gups, dos de cami-
nades i un de marxa nòrdica, que 
sortiran dos dies per setmana al 
matí –dimarts i dijous, o dilluns i 
dimecres– durant una hora i mitja 
aproximadament. Les excursions 
es duran a terme per Granollers i 
el seu entorn i tindran sortida i ar-
ribada al parc de Torras Villà. Des 

de l’Ajuntament s’ha explicat que 
es vol “promoure, de manera 
senzilla, l’exercici físic saluda-
ble com a mètode de prevenció 
i tractament de malalties cardi-
ovasculars”. 

Durant el mes de desembre es 
faran sortides pilot perquè els 
interessats puguin fer un tastet, 
de forma gratuïta, abans d’apun-
tar-s’hi. Les inscripcions es po-
den fer a les oficines del Servei 
d’Esports, al carrer Jaume Camp. 
És imprescindible presentar un 
certificat mèdic o document sem-
blant conforme són aptes per a la 
pràctica esportiva. n

La Matagalls es farà a principis d’octubre
Tot i la pluja de la nit de dissabte, el diumenge es va aixecar clar i 
amb un sol radiant. Els aproximadament 340 caminadors que van fer 
la Matagalls-Granollers o la Semi, van poder gaudir, sense incidents 
remarcables, del trajecte, però amb un fred de novembre que es feia 
notar. Per aquest motiu, i també per poder aprofitar un parell d’hores 
més de llum, l’AEG ha decidit que, a partir de la propera edició, la  
clàssica caminda es farà la primera setmana d’octubre.

format part de l’organització”, 
diu Cumella, que ha quedat cam-
pió en dues edicions. Participarà 
amb Alícia Bové com a copilot i el 
seu objectiu és, a banda de lluitar 
per la victòria, “ajudar, si cal, als 
equips que participen amb cot-
xes amb tracció davantera, com 
Pandes, 4l... que tenen moltes 

més dificultats per realitzar el 
recorregut per la sorra”.

El vessant solidari és que des del 
ral·li s’aporta material, com roba 
de llit i materials escolars, per a 
centres educatius i orfenats, que 
ajuden al desenvolupament de la 
zona per on passen, que és molt 
pobre. n

raÜl medina



PUBLICITAT 25dj, 30 novembre 2017

Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

DESEMBRE 2017

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

PROGRAMACIÓ DESEMBRE 2017 AVANÇ GENER 2018
1
10 h. Webinar. 
Empresa i emprenedoria
LA BOTIGA A FACEBOOK
EmprenTIC:	programa	
de	capacitació	digital
Punttic Muntanyola
Granollers Mercat

4
9 a 14 hores. 
Formació	bonifi	cable	
de 15 h
EINES AVANÇADES D’EXCEL 
Conèixer totes les 
possibilitats que dóna el 
programa	informàtic
Excel	amb	la	fi	nalitat	
d’augmentar	la	
productivitat i millorar 
la qualitat de la feina 
en el dia a dia.
Cambra de Comerç
Delegació	Granollers

11
9.30 a 12.30 h. 
Formació	de	8	h	
Empresa i emprenedoria
EMPRENEDORIA 
+40 ANYS: PERQUÈ 
ÉS UN BON MOMENT?
Empodera’t per iniciar 
una activitat empresarial
Granollers Mercat

12
9 a 14 hores. 
Fomació	bonifi	cable	de	15	h
INICIACIÓ A L’EXCEL 
Iniciar-se	en	el	programa	
informàtic Excel amb la 
fi	nalitat	d’aplicar	els	nous	
coneixements de forma 
immediata al lloc de treball. 
Cambra de Comerç. 
Delegació	Granollers

10 a 13 h. Formació. 
Emprenedores
GESTIÓ DEL TEMPS.
ET FALTEN HORES EN 
EL TEU DIA A DIA?
Org.	Associació	
EmpentaGranollers

13
9.30 a 13.30 h. 
Formació	de	8	h
Empresa i emprenedoria
MILLORAR LA GESTIÓ PER 
REDUIR DESPESES. Ana-
litza aspectes econòmics i 
fi	nancers	essencials	de	la	
teva empresa
Granollers Mercat

18
9	a	14	h	i	de	15	a	18	h.	
Formació	bonifi	cable	de	8	h
PLANIFICANT ELS OBJECTIUS 
DE VENDA 2018: ESTRATÈGIA 

SESSIONS
GRUPALS

EMPRENEDORIA

14 DE DESEMBRE
De 9.30 a 12 h
SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA 
EMPRESA
Tràmits, fi scalitat, ajuts, 
subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

22 DE DESEMBRE
De 9.30 a 12 h. 
CANVAS I PLA 
D’EMPRESA
Comença amb el 
CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

I DESENVOLUPAMENT
Eines	de	planifi	cació,	
seguiment,	organització	
i execució de la tasca 
comercial per assolir els 
objectius	plantejats	per	
cada empresa
Cambra de Comerç.
Delegació	Granollers

Ets emprenedora? 
Vols iniciar una activitat econòmica?

PLA D’ENTRENAMENT PER 
A DONES EMPRENEDORES

40 h per treballar les habilitats 
emprenedores
10 sessions de 9.30 a 13.30 h

Inici el 29 de gener de 2018

Descobreix totes les possibilitats que 
ofereixen	les	plataformes	digitals

EMPRENTIC:
El meu negoci a Internet

Programa	modular	per	a	
persones emprenedores

Inici  10 de gener  de 2018

Vols	adquirir	un	negoci	rentable?
Descobreix	el	programa	

un nou model d’emprenedoria i 
creixement empresarial que dóna 
continuat	a	negocis	que	estan	en	
funcionament persones 
emprenedores



26    dj, 30 novembre 2017

cultura
Horroryzeme vol expandir-se
L’agrupació de joves Horroryzeme, coordinat pels  
granollerins Sergi Carrizo i Aitor Ondiviela, treballa per 
expandir-se i sortir de la comarca. L’entitat mantindrà 
esceveniments consolidats, com el passatge del terror 
al Gra, i el nou L’Hostal del Terror al centre cívic Nord.

La Nau B1, finalista als premis ARC
La Nau B1 és una de les quatre nominades al premi  
ARC 2017 a la millor programació de sala de concerts  
de Catalunya. La 15a edició dels guardons de la indústria 
musical del directe, que es lliuraran avui, també valoren 
la Mirona de Salt i les sales Marula i Sidecar de Barcelona.

TEATRE  UNA COMÈDIA DRAMÀTICA D’HISTÒRIES CREUADES D’EXCOMPANYES D’ESCOLA

El dolor és el tema principal d’E.
V.A., la proposta que, amb tot, és 
una comèdia i ha servit per cele-
brar els 25 anys de la companyia T 
de Teatre dalt dels escenaris. 

Després d’abordar temes com 
la maternitat, el sexe, les crisis ge-
neracionals i la pràctica escènica, 
la companyia femenina es posa a 
les mans de l’actor i director Julio 
Manrique per parlar de l’Escala 
Visual Analògica del Dolor (EVA). 
El resultat és una comèdia dra-
màtica en la qual quatre històries 
creuades de quatre excompanyes 
d’escola porten el públic a reflexi-
onar sobre el dolor, la seva poètica 
i les seves formes. El dolor físic, el 
crònic, el somàtic, el neuropàtic, el  
dolor vital, el moral, el quotidià i el 
de l’ànima.

Es tracta d’una coproducció 
de T de Teatre, Grec 2017 Festi-
val de Barcelona i Teatre Romea. 
Manrique la dirigeix a partir d’un 
text escrit per Marc Artigau, Cris-
tina Genebat i ell mateix. La inter-
pretació va a càrrec  Rosa Gàmiz, 
Carolina Morro, Marta Pérez, 
Carme Pla, Albert Ribalta, Jordi 
Rico i Àgata Roca. Les històries 
tracten d’una actriu que pateix 
un bloqueig i no pot cantar, d’una 
anestesista experta en l’EVA que 
ha acabat per anestesiar els seus 
propis sentiments, d’una mare 

T de Teatre celebra 25 anys amb 
‘E.V.A.’, dirigida per Manrique

soltera a punt de deixar marxar 
de casa la seva filla Eva, i d’una 
agent de la propietat immobilià-
ria que mai s’ha atrevit a prendre 
les seves pròpies decisions.

A l’obra, estrenada a l’estiu al 
Teatre Romea de Barcelona, “par-
larem de dones, d’emocions i 
de neurociències. I d’altres co-
ses, és clar: de casualitats que 
potser no ho són del tot, d’amis-
tats que el temps, inexorable-
ment, aprima o engreixa però 
que sempre modifica, o d’aquell 

ESPECTACLE GESTUAL DE COREOGRAFIES CIRCENSES, AMB ACROBÀCIA I DANSA

Vaivén Circo presenta el nou 
muntatge ‘DesHábitat’ al TAG
DesHábitat és una espectacle 
gestual, de coreografies circen-
ses, que barreja acrobàcia i dan-
sa –amb referències al flamenc–. 
Aquesta és la nova proposta de la 
companyia Vaivén Circo, que du-
rant 3 anys ha fet voltar l’èxit Do 
not disturb arreu de l’Europa. 

Ara Rosa Díaz dirigeix Miguel 
Moreno Bolo, Raquel Pretel, Che-
ma Martín i Emilio López –amb 
una coreografia de la mateixa 
Pretel i Natalia Ferrándiz– per ex-
plicar la història de quatre perso-

natges –quate supervivents– a la 
recerca d’un espai vital. Són per-
sonatges que busquen tranquil·li-
tat, que mostren la seva pau i que 
cooperen per aconseguir-ho però 
que han d’enforntar-se a conflicte. 
Com a armes utilitzen l’humor, la 
poesia i el circ. “Un espectacle 
que ens plantejarà les situaci-
ons des de la perspectiva que 
les petites coses són molt més 
importants que les grans i la 
necessitat de ser únic i autèn-
tic”, detalla la companyia. n

D DISSABTE 2 de desembre
Ll Teatre Auditori
H 21 h  € 25

EL REPARTIMENT  Julio Manrique amb les actrius de T de Teatre

t de teatre / d. ruano

concepte de què tant es parla i 
en la pràctica del qual encara 
no passem de ser uns aprenents 
força maldestres: l’empatia”, ex-
plica Manrique.

En finalitzar la representació, i 
en el marc de la proposta Activitat 
360º, el públic podrà conversar 
amb la companyia. n  m.e.

ACTIVITAT SOBRE 
CIRC, DIUMENGE

Espectacle 360º

En el marc del cicle Espectacle 360º 
i amb motiu del muntatge de  
diumenge, prèviament (16.30 h) 
es farà al mateix TAG una activitat 
familiar gratuïta amb el títol de Viu 
el circ!.

Mariona Casanovas estrena 
‘Sense estança’ al Llevant
Amb motiu del Dia Mundial dels 
Drets Humans –el 10 de desem-
bre– Llevant Teatre ha programat 
dues propostes sobre el drama 
dels refugiats. La primera serà 
aquest divendres de la mà de la 
vallesana Mariona Casanovas, que 
estrenarà –en una única sessió– 
l’espectacle poeticomusical Sense 
estança. Més endavant, el 15 i 17 
de desembre, la sala granollerina 
durà la proposta Lampedusa be-
ach, un text de Lina Prosa.

Sense estança és una proposta 
teatral que vol emetre un mis-
satge de solidaritat i, malgrat 
tot, d’esperança. L’actriu Mari-
ona Casanovas s’hi acompanya 
del director Enric Arquimbau i 
el guitarra Emili Cuenca, mem-
bre fundador de l’Orquestra de 
Cambra de Granollers. “Sense 
estança vol ajudar, a través de 
la bellesa poètica i el testimoni 
escrit de persones afligides, a 
apropar-nos a la seva realitat 
vital i emocional”, explica Casa-
novas. Per això s’hi podran escol-
tar textos de Sebastià Alzamora, 
Maria Àngels Anglada, Antoni 
Clapés, Kavafis, Josep Fàbrega i 
Selva, Francesc Vallverdú, An-
dreas Gryphius, Hans Sachs, Ma-
rius Sanpere, Salem Zenia, Joan 

D DIVENDRES 1 de desemb.
Ll Llevant Teatre
H 21 h  € 12

ESPECTACLE POETICOMUSICAL SOBRE ELS REFUGIATS

D DIUMENGE 3 de desembre
Ll Teatre Auditori
H 18 h  € 12

ELS AUTORS

llevant

Margarit, Joan Vinyoli, Santiago 
Rossinyol, Joana Raspall, Coloma 
Lleal, Marià Manent, Miquel Mar-
tí i Pol, testimonis sirians editats 
per Cristina Llaràs i un testimoni 
ghanès.

En el teatre, Casanovas ha treba-
llat també amb Arian Botey –a Res 
és gris–, Frederic Roda –Paraules 
d’avui de Montserrat Roig– i Txell 
Roda –Klàssics–, entre d’altres. n

Laura López exhaureix entrades
Les dues sessions de Barbes de Balena, amb l’actriu granollerina Laura 
López, van completar l’aforament del Llevant Teatre divendres i diumenge. 
L’espectacle, en què López es posa a la pell de la doctora Dolors Aleu –la 
primera llicenciada en medicina de l’Estat– reflexiona sobre el paper de la 
dona en la societat i els obstacles que ha de superar.

xavier solanas
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DANSA  L’ESCOLA OFEREIX UNA DESENA DE CLASSES DIFERENTS, DES DE HIP-HOP A SEVILLANES

xavier solanas
L’estudi de ballet Sylvia va obrir 
les seves portes ara fa 40 anys, 
a la plaça Folch i Torras. “Allà 
vam estar-hi dos anys, fins que 
ens vam traslladar al carrer 
Girona, on continuem a dia 
d’avui”, explica Silvia Teixidor, 
directora del centre.

L’escola ha comptat cada curs 
amb un centenar d’alumnes de 
mitjana, una xifra similar a l’ac-
tual. “Va per èpoques. Des del 
curs passat tenim en marxa un 
grup nou d’adults que volia fer 
clàssic i contemporani”, indi-
ca Teixidor, i afegeix: “ja hi ha 
exalumnes que m’han dit que 
troben a faltar la dansa i que 
potser s’hi apunten”.

Entre l’alumnat, hi ha moltes 
més noies que nois, “encara que 
ara la gent té la ment més ober-
ta i les coses canvien”, expli-
ca la directora. Tot i els preju-
dicis, cada any ha tingut algun 
estudiant masculí, com en José 
Manuel, que va descobrir el món 
de la dansa amb 17 anys: “va ser 

‘Áureo’, un espectacle de 
dansa internacional, al TAG

TALLERS DE DANSA 
A ROCA UMBERT

Workshops

Dissabte hi ha previstos dos tallers 
de dansa al Centre d’Arts en  
Moviment, a Roca Umbert. El primer 
serà un laboratori de dansa  
contemporània (15 a 17.30 h) a  
càrrec de Carmen Nájera, mentre 
que el segon girarà entorn a la  
dansa contact (18 a 20 h) i estarà 
dirigit per Silvia Sant Funk.
Els tallers estan pensats per 
persones majors de 18 anys amb 
sensibilitat pel ball. 

TROBADA  Alumnes i exalumnes de l’estudi, en la festa dels 40 anys

L’estudi de ballet Sylvia celebra 
quatre dècades de ball a la ciutat

el primer noi que vaig tenir. 
Venia de la Roca, sovint fent 
autoestop. Això és passió per 
la dansa!”. 

Actualment, el centre ofereix 
classes de ballet clàssic, d’inici-
ació a la dansa, hip-hop, cursets 
de balls de saló, dansa espanyola, 
jazz, dansa contemporània, sevi-
llanes, castanyoles i també fa la 

prova d’accés a la Royal Academy. 
La directora de l’estudi de 

ballet assegura que aquests 40 
anys “han passat volant” i que 
ja pensa en els 50. “Moltes per-
sones em pregunten si em jubi-
laré. Jo els responc que primer 
vull celebrar el 50è aniversari, 
i després ja veurem què faig”, 
apunta. n  txell Parera

ÉS UNA PROPOSTA PENSADA PER A TOTS ELS PÚBLICS

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) acull aquest divendres al 
vespre (21 h) l’espectacle Áureo, 
una proposta de dansa d’alta 
qualitat pensada per a tots els 
públics.

Es tracta de la unió de cinc 
coreografies curtes concebudes 
per coreògrafs diferents i inspi-
rades en estils de ball variats, 
que executen una dotzena de 
ballarins. La primera, de Jone San 
Martín, busca exprimir els espais 
a través de les trobades i les dis-
tàncies dels ballarins. A continua-
ció, Christine Hassid proposa una 
dansa per buscar la bellesa en 
temp de crisi i violència. Amb la 
tercera dansa, l’exballarina Judith 
Argomaniz torna a la companyia 
ja com a coreògrafa amb una pro-
posta de 10 minuts de durada 
i, després, Lukas Timulak explo-
ra els espais i les connexions 
entre ballarins amb un ball de 14 
minuts. Finalment, la coreografia 
d’Itzik Galili convidarà el públic a 
reflexionar sobre l’absurditat i el 
concepte del carpe diem. 

Amb aquesta proposta, la com-
panyia basca Dantzaz vol oferir un 
producte de qualitat, proximitat, 
excel·lència i espectacularitat. Tots 
els espectadors assistiran a una 
creació que no només té lloc a l’es-
cenari, sinó també al hall del TAG, 
on comença i acaba l’espectacle. n
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El bateria Eliot Zigmund duu  
el jazz novaiorquès al Casino 
El compositor i bateria Eliot Zig-
mund actuarà divendres (22 h) al 
Casino, en el marc del 45è cicle de 
jazz. Zigmund no estarà sol a l’es-
cenari, ja que tocarà amb el saxo-
fonista Bill McHenry i el contra-
baixista català Manel Fortià, tot 
formant un trio jazzístic únic que 
barreja diverses generacions i su-
posa un luxe per a les oïdes dels 
asssitents. El Cicle de Jazz al Casi-
no, que es va encetar al setembre, 
acabarà el 29 de desembre amb 
el tercer treball de Gabriel Amar-
gant Trio.

D’altra banda, l’Hotel Grano-
llers acollirà diumenge (11 h) 
l’actuació des pianistes Lluís Co-
loma i Carl Sonny Leyland, dos 
dels grans noms del boogie woo-
gie a Europa i EUA. n 

MÚSICA  ACTUARÀ AMB EL SAXOFONISTA BILL MCHENRY I EL CONTRABAIXISTA MANEL FORTIÀ

xavier solanas

La Gralla presenta un llibre 
sobre els valors en l’esport

CÒMIC  HA PUBLICAT EL LLIBRE DELS 40 ANYS D’‘EL JUEVES’

RICK MARGITZA, L’ÚLTIM A L’ESCENARI  El saxofonista Rick Margitza 
ha estat el darrer en actuar al 45è Cicle de Jazz al Casino. Ho va fer 
divendres passat acompanyat dels francesos Sylvain Romano i Pierre 
de Bethmann, al contrabaix i al piano respectivament, i l’italià Andrea 
Muchelutti a la bateria. 

Jordi Riera: “Demanar presó 
per unes vinyetes és absurd”

Avui, dijous, es presenta a la lli-
breria la Gralla (19 h) el volum Un 
pòdium irrepetible 2, la continua-
ció de la primera versió publicada 
l’any 2015 per l’escriptora Geor-
gina Esteva. 

Els protagonistes de la histò-
ria són la Martina i l’Èric, que en 
aquesta ocasió provaran esports 
com l’escalada, l’aikido, el bàsquet 
en cadira de rodes i la natació 
sincronitzada, a través dels quals 

aprendran valors propis del món 
de l’esport com el respecte, la con-
fiança o el compromís. És un llibre 
pensat per a un públic juvenil i pu-
blicat per l’editorial Gregal.

La presentació comptarà amb la 
presència de l'autora, la il·lustrado-
ra granollerina Montse Buñuel, el 
periodista esportiu Jordi Sanuy, el 
nedador de sincronitzada Pau Ribes 
i també Júlia Tornera, exnedadora i 
entrenadora de sincronitzada. n

Ramon Solsona, a 
la xerrada d’AGEVO
L’escriptor Ramon Solsona partici-
parà a la propera conferència que 
organitzen les Aules d’Extensió 
Universitària per a la Gent Gran 
del Vallès Oriental (Agevo). Solso-
na parlarà  de novel·la i cinema en 
una jornada que tindrà lloc dimarts 
(18.30 h) al Museu. Abans, han 
intervingut en aquestes xerrades 
Pascual Bernat, que  va parlar de 
Jules Verne; Núria Murtra, que es 
va centrar en la investigació clínica, 
i Montse Lorente, que va parlar de 
la novel·la Cien años de soledad. n

NIT DE LITERATURA I MÚSICA CLÀSSICA AL TEATRE AUDITORI

Coincidint amb el 40è aniversari 
de la revista El Jueves, el grano-
llerí Jordi Riera ha publicat un 
llibre que recull les 40 sèries més 
conegudes de la revista, com Clara 
de Noche o ¡Dios Mío!. “És una de 
les parts més entrenyables de 
la revista perquè els lectors ja 
esperen poder llegir les històri-
es, que s’han anat adaptant als 
gustos de cada època”, explica 
Riera. El llibre també inclou textos 
que expliquen anècdotes sobre les 
vinyetes, “com la d’un especial 
que vam fer de grans magat-
zems a Orgasmus Quotidianus, 

i responsables d’una d’aques-
tes empreses van demanar-nos 
d’on havíem tret la informació 
que era inventada”, recorda. 

El llibre es publica quan el di-
rector de la revista va haver de 
declarar fa uns dies per injúries  
a la policia. "Ens trobem en una 
involució de les llibertats. És to-
talment absurd que es demanin 
penes de presó per dibuixar vi-
nyetes", afirma Riera. I alerta que 
"s’està instal·lant l'autocensura 
per no tenir problemes amb la 
justícia. Sembla que anem enre-
re, són temps complicats". n t.P.

el jueves

Èxit de ‘Sonata Kreutzer’
El TAG va acollir diumenge l’espectacle Sonata Kreutzer, una proposta que 
va entrellaçar la música de Beethoven i Janáček, a càrrec de l’Orquestra  
de Cambra de Granollers, amb els textos de l’escriptor rus Lev Tolstoi,  
interpretats per l’actor David Jané. El concert va ser dirigit per Corrado Bolsi. 

xavier solanas
L’Anònims estrena 
‘Jugant a l’amor’, 
un disc de poesia
El restaurant Anònims presenta 
dissabte (19 h) el projecte Jugant 
a l’amor, un disc de poesia musi-
cada. La presentació anirà a càrrec 
del poeta Xavier d’Edimburg, autor 
dels textos, i hi assistiran músics 
vallesans que han col·laborat en 
la iniciativa, com Jordi Rosàs, Ma-
rina Fuster i Mireia Baiges. Jugant 
a l’amor és un recull de 19 poemes 
escrits i recitats per Xavier Marí 
que ha comptat amb la partici-
pació d’una dotzena de músics i 
cantants. El CD combina poemes 
musicats en clau de folk, pop, blues 
i country, mentre que  els  textos 
inclouen denúncia i reflexió, i fan 
una crida a la llibertat d’acció.  

Trobada de Clubs 
de Lectura al TAG
El Teatre Auditori va acollir dilluns 
la sisena Trobada de Clubs de Lec-
tura de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació. Més de 
1.300 lectors de la demarcació de 
Barcelona van assistir a l’acte, en 
què van gaudir de l’obra Els tres 
aniversaris, una comèdia de Rebe-
kka Kricheldorf dirigida per Jordi 
Prat en la qual Irina, una de les pro-
tagonistes, va a festes d’aniversaris 
amb els seus germans durant tres 
anys successius. El periodista Eloi 
Vila va conduir la trobada. n

CELEBRACIO  Jordi Riera (primer per la dreta) amb l’equip de ‘El Jueves’
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CINEMA  L’ORGANITZACIÓ HO CONSIDERA UN ÈXIT I ASSEGURA LA CONTINUÏTAT DEL FESTIVAL A ROCA UMBERT

raÜl medina
La primera edició del Festival 
Panoràmic Granollers de cinema 
i fotografia, que va tenir lloc de 
dimarts a diumenge, ha aconse-
guit una molt bona acceptació 
per part del públic professional i 
especialitzat, així com del públic 
general que ha vingut d’arreu de 
l’Estat espanyol, segons ha expli-
cat l’organització.

En quatre dies han passat 
per Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts més de 1.500 persones, que 
han pogut gaudir de workshops, 
tallers, visites guiades a les expo-
sicions, conferències, jornades 
tècniques i projeccions. En total 
s’han reunit més de 55 creadors 
de diferents disciplines, que han 
presentat al públic el seus tre-
balls. “Els assistents han remar-
cat la qualitat de la progra-
mació i han posat en valor les 
instal·lacions de Roca Umbert 
per fer-hi aquests tipus d’es-
deveniments”, indiquen fonts 
municipals, que han assegurat la 
continuïtat del festival, amb la 

El cineasta amateur  
Josep Rovira 
Gallemí ha estrenat 
‘Retorn al meu barri’

CONFERÈNCIES 
DE GANYET I SERRA

Més activitats

El festival encara té dues activitats 
programades més. Es tracta de les 
conferències de Josep M. Ganyet, 
comunicador i expert en noves  
tecnologies a Grisart Escola  
Internacional de Fotografia  
(divendres, 18 h), i la dels cineastes 
Albert Serra i Román Yñán a l’Espai 
d’Arts de Roca Umbert, el dilluns 
11 de desembre, a les 19 h.

TÈRMICA  Visita guiada a l’exposició de Jesús Vilamajó, director del festival

La primera edició del Panoràmic 
atreu més de 1.500 persones

segona edició l’any vinent també 
a Roca Umbert.

També destaquen la proposta 
pedagògica que s’ha fet durant tot 
el festival per apropar el món de 
la fotografia i el cinema indepen-
dent al públic general. Així, més 
de 325 estudiants de primària i 
secundària han visitat el festival 

i han participat en les activitats.
Panoràmic està organitzat per 

l’escola de fotografia Grisart i 
promogut per l’Ajuntament de 
Granollers i Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts. Un dels seus princi-
pals impulsors és el fotògraf Joan 
Fontcuberta, resident i assessor 
artístic de la fàbrica. n

PEL·LÍCULES LOCALS

El granollerí Josep Rovira Gallemí, 
director de cinema amateur, ha 
presentat aquest dissabte al cen-
tre cívic Nord, la pel·lícula Retorn 
al meu barri, una proposta cine-
matogràfica d’una hora de dura-
da en la qual participen diversos 
actors aficionats del barri del 
Lledoner.

Els actors principals de la pel·lí-
cula, rodada en bona part a diver-
sos espais del barri, són Josep 
Baldich i Maria Teresa de Llagó. 
En total, però, hi participen més 
de 30 persones.

Rovira Gallemí és autor d’al-
tres treballs cinematogràfics, 
entre els quals El Baró de trenta 
passes, produïda per l’Associació 
de veïns del barri del Lledoner 
i estrenada el 30 d’octubre del 
2010 amb la participació, entre 
altres, de Josep Bover, Olga Pey i 
Jordi Gendra. El 2013 va produir 
Falsa angoixa, també rodada a 
Granollers i protagonitzada per 
l’actriu i medalla de la ciutat, 
Olga Pey. n

‘LAS UVAS DE 
LA IRA’, DIMARTS

Més projeccions

D’altra banda, el cicle Dimarts 
Singulars del Centre Cultural 
projectarà, a les 20 h, el clàssic The 
Grapes of Wrath (Las uvas de la ira, 
1940), dirigit per John Ford i basat 
en la novel·la de John Steinbeck. 
Considerada com una de les 
obres mestres de Ford, va rebre 
dos Òscars i set nominacions.
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LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

El temps: de dijous 30/11 al diumenge 03/12/2017
Dijous Divendres Dissabte Diumenge

12º 1º 11º 2º 11º 1º 12º 1 º

ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. 
Cada dia de 9 a 22 h

DALMAU Av. Sant Esteve, 23.
de dilluns a dissabte, de 9 a 22 h

VINYAMATA  C. Museu, 20-22. 
Cada dia 24 h

POU I SALT Av. Francesc Macià, 129.
Cada dia de 8 a 22 h

Farmàcies

www.radiogranollers.cat
www.radiogranollers.cat
www.radiogranollers.cat

BÀSQUET. DISSABTE 2,	18.15	h
Club Bàsquet Artés - CB Granollers
Pavelló  CB Granollers
amb Albert Rozas 

FUTBOL. DIUMENGE 3, 12.00 h
EC	Granollers	-	U.E.	Figueres
Camp Municipal del Carrer Girona de Granollers
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

Programació Esportiva

www.radiogranollers.cat

ENTITATS  L’ASSEMBLEA DE LA COLLA VA RENOVAR LA JUNTA DIUMENGE PASSAT

L’assemblea general de la colla 
dels Blaus de Granollers, celebra-
da diumenge al migdia a la Troca, 
ha aprovat l’única candidatura 
presentada per renovar la junta 
gestora de l’entitat. La nova junta, 
formada per 14 integrants, tindrà 
Oriol Barnet, de 29 anys, com a 
cap de colla en substitució a Xavi-
er Guijarro, que feia tres anys que 
estava en el càrrec i que, al final 
de la festa major passada, ja va 
anunciar que no repetiria.

La resta de membres de la junta 
està formada per Oriol Altimira, 
Sandra Arisa, Màrius Catafal, Laia 
Cantons, Verònica Carballa, Laura 
García, Arnau Jofré, Cèlia Junque-
ras, Andrea Lizana, Jennifer Mo-
reno, Marc Rivas, Mireia Schröder 
i Enrique Claramunt.

Oriol Barnet té ja experiència 
en el món associatiu. A banda 
d’estar vinculat a Blaus des de pe-
tit, ha estat president de la colla 
gran de Diables de Granollers en-

Oriol Barnet substitueix Xavier 
Guijarro al capdavant dels Blaus

tre els anys 2010 i 2012.
D’altra banda, en acabar l’úl-

tima assemblea d’aquest any, es 
va fer una pregària al Sant Blau 
per donar inici a la circulació de 
la seva capelleta. “Tot blau, cre-
ient o practicant, té dret a gau-
dir de l’esguard i protecció del 

Aquest divendres els carrers de 
Granollers donaran la benvingu-
da al Nadal amb l’encesa de llums, 
la majoria repartides pel centre 
de la ciutat. 

Al llarg de les festes nadalen-
ques hi ha programades més 
d’un centenar d’activitats, en-
tre les quals, videomappings en 
façanes d’edificis emblemàtics 
com l’ajuntament, Can Pedrals i 
el Museu. Les projeccions es po-
dran veure els dies 28, 29 i 30 de 
desembre entre les 18 h i les 21 h, 
i es pretén ampliar-les de cara a 
l’any vinent. Una d’elles recrearà 
un arbre de Nadal en què s’hi po-
dran llegir desitjos de l’alumnat 
de totes les escoles de la ciutat. 

El videomapping no serà l’úni-
ca novetat d’enguany: Roca Um-
bert acollirà el campament del 

Més d’un centenar d’activitats 
per gaudir de les festes nadalenques

UNA DE LES NOVETATS D’ENGUANY SERAN LES PROJECCIONS SOBRE EDIFICIS EMBLEMÀTICS

Blaus

ESTRENA  La nova junta de la colla dels Blaus

Sant”, assegura la parròquia bla-
va, i per això es posa a disposició 
de tothom qui ho desitgi, la pos-
sibilitat d’albergar la capelleta a 
casa durant una setmana a l’any. 
Per apuntar-se cal entrar a www.
blausdegranollers.cat/capelleta-
santblau.  

REBUDA DISSABTE 
DEL PINGUAI

Parc de Nadal

En Pinguai i l’Espingueta arribaran a 
la plaça de Perpinyà aquest dissabte, 
per la festa de la Benpinguda (18 h). 
Enguany, el Pingra oferirà unes 80 
activitats al Parc Infantil de Nadal 
del Palau d’Esports, incloent-hi  
diverses novetats com un  
minilaberint o divertixocs. Tot plegat 
se sumarà a propostes ja tradicionals, 
com la tirolina, el rocòdrom, els llits 
elàstics, l’escalèxtric i el tobogan. A 
més, en aquesta 21a edició del Parc 
Infantil, s’ampliarà i es millorarà la 
zona de nadons. 

patge Gregori amb carrosses on, 
per primer cop, els més petits 
hi podran pujar per entregar les 
seves cartes als patges dels Reis 
Mags. Com ja és habitual, la Fàbri-
ca d’Arts acollirà diverses activi-
tats per als infants, com un taller 
de confecció de pessebres aquest 
divendres (17.30 h). La Cavalcada 
del dia 5 tindrà el mateix recor- 
regut que anys anteriors, però 
incorporarà més animació, com 
unes joguines gegants fetes de 
material reciclat. 

Enguany, Ramon Aumedes ha 
estat l’encarregat de dissenyar el 
pessebre, que recrea un refugi de 
la plaça de Can Sínia –Maluquer 
i Salvador– per recordar el bom-
bardeig del 31 de maig. Justa-
ment, l’any vinent es commemo-
raran els 80 anys de l’episodi. 
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DIJOUS, 30
15 h Centre Vallès
Xerrada. 
Informació sobre els al·lèrgens
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de  
correspondència. 
Descobreix què passava 
a Granollers els anys 30
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. 
Comunica’t a distància
19 h Biblioteca Roca Umbert
Club de lectura. Català fàcil: 
Confidències d’una reina, 
amb Teresa Sagrera
19.30 h Centre cívic Nord
Dia de Palestina 
i naixement del profeta 
19.30 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre de literatura 
juvenil Un pòdium irrepetible 2, 
de Georgina Esteva 
i Montse Buñuel

DIVENDRES, 1
16.30 h Biblioteca Can Pedrals
Debat a bat. Club de lectura jove 
de 12 a 16 anys. A càrrec de  
la bibliotecària Íngrid Blanch
17.30 h La Troca
Vine a fer el teu pessebre
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres 
mans! Desembre de 2017
18 h Espai Tranquil de Barbany
Viure sense ansietat. Com la teràpia 

gestalt i l’autoconeixement poden 
ajudar-te, amb Sonia Gutiérrez
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. Maudie
19.30 h Can Jonch
Projecció del videoreportatge 
TRUnKem fronteres
20.30 h Parròquia de Sant Esteve
Concert i sopar solidari amb 
el projecte Infància i Família
21 h Teatre Auditori
Dansa. Áureo, de Dantzaz Konpainia
22 h Casino
Concert d’Eliot Zigmund Trio

DISSABTE, 2
12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers, 
des de la Corona a la Porxada
14 h Roca Umbert
Tallers de dansa, 
dirigit a persones amb 
sensibilitat per la dansa
16.30 h La Troca
Festegi qui vulgui. 
Tallers de cultura popular. 
Festeja amb els diables
18 h Roca Umbert
Taller familiar de creació sonora. 
Amb infants entre 4 i 10 anys 
19 h Restaurant Anònims
Presentació del disc de poesia
musicada Jugant a l’amor, 
a càrrec de Xavier d’Edimburg 
i altres músics col·laboradors
21 h Teatre Auditori
Teatre. E.V.A., dirigida  

agenda  
 Observació de la lluna 

Dissabte (16.30 h) el Museu de Ciències Naturals ha programat 
una activitat familiar d’observació de la lluna amb telescopi des 
de l’entrada de la Tela. L’observació es farà de manera contínua 
fins a les 19 h. També, a les 16.45 i a les 17.30 h, es farà una  
sessió de planetari familiar –les places són limitades i cal reserva–.

Caldes de Montbui viurà aquest dissabte i diumenge la 32a edició de Fira 
de Nadal, que tornarà a rebre milers de visitants atrets per les singularitats 
d’aquesta celebració calderina, com el brou cuinat amb aigua termal i amb 
llenya en l’olla gegant més gran de Catalunya (una olla d’1,5 metres de  
diàmetre i amb capacitat per encabir 1.600 litres de brou). D’acord amb l’èxit 
d’altres anys, l’organització té previst fer dues olles grans de brou de Nadal 
i repartir-ne uns 3.000 litres (unes 9.000 racions) de Nadal durant els dos 
dies que dura la Fira. A més, els visitants podran degustar la verdura i la carn 
d’olla de la cocció del brou calderí. L’activitat es fa amb la col·laboració dels 
restaurants locals i altres establiments de proximitat que col·laboren amb 
l’aportació d’ingredients com són carnisseries, xarcuteries, polleries i llocs de 
venda de verdures i hortalisses. A banda dels gots de brou que sorgiran de la 
cocció amb llenya i aigua termal, centenars d’infants podran participar en 
les activitats familiars que inclou el programa. Durant els dos dies es repartirà 
el brou i la carn d’olla, es farà cagar el Tió, s’oferiran tallers nadalencs  
–sobretot infantils–, ballades de sardanes i s’exposaran catifes de flors de 
temàtica nadalenca. Per encabir tot això, Caldes posa a disposició de la Fira 
tot el centre històric, que aquells dies és d’ús exclusiu de les parades, els 
vianants i les activitats de carrer. Tot plegat crea un recorregut nadalenc  
delimitat pels carrers i les places principals. En aquest recorregut hi haurà 
150 parades d’objectes de Nadal, artesania, antiguitats, brocanteria,  
alimentació, i activitats repartides entre els carrerons amb més encant.

Voltem per l’entorn

Caldes torna a fer el brou 
nadalenc amb aigua termal

El primer cap de setmana de desembre se celebra la 21a edició de Fira dels 
Torrons a Llinars del Vallès, amb tot tipus de productes relacionats amb el 
Nadal i també enguany hi haurà propostes dolces i salades, a través de la 
incorporació de restaurants que oferiran als visitants plats pensants per a 
les festes. Es tracta dels tastos del tast a la carpa, on de 12 a 15 h i de 19 
a 21 h es podran tastar una dotzena de plats dolços (3 euros) i salalts (5 
euros). Per acabar de completar la proposta es farà el primer concurs de 
cuina de la fira dels torrons, coordinat pel Gremi d’Hostaleria comarcal.

Llinars completa la fira dels 
torrons amb tastos a la carpa

Exposicions
 Ajuntament

130 anys de La Unió Liberal.  
Exposició fotogràfica de l’Arxiu 
Municipal. Fins al febrer 
 Biblioteca Can Pedrals

El Granollers del Josep Jerez. De 
l’Associació Fotogràfia Jaume Oller. 
Inauguració divendres. Fins al 22  
de desembre
 Museu de Ciències Naturals

Primats. La nostra petjada al seu 
món. Inauguració divendres (19 h)
Descobreix els ratpenats
Escarabats. Fins al 31 de desembre
 Museu de Granollers 

Utopies persistents. Col·lecció  
d’art contemporani del Museu.
Fins a l’octubre de 2018
Mirades i diàlegs. Exposició  
permanent del fons del Museu

 Can Jonch
Seriosament… 25 arguments  
per la pau en còmic.  
Fins al 12 de desembre
 Llibreria La Gralla

Exposició del Premi Paco Merino. 
Fins al 10 de desembre
 Galeria Sol

Exposició de Paco Cámara.  
Fins al 7 de gener

per Julio Manrique  
22 h La Troca
Ballada de swing
23 h Casino
Festa dels anys 80 amb Jose Resina

DIUMENGE, 3
11 h Hotel Granollers
Concert de blues i boogie woogie 
amb Lluís Coloma i Carl Sonny 
Leyland 
18 h Teatre Auditori
Circ. DesHábitat de Vaivé Circo
18 h Casino
Ball social amb David Magen
19 h Centre Cultural
Cineclub. Maudie

DIMARTS, 5
16 h Col·legi l’Estel
15 minuts i salvaràs 3 vides!  
Donació de sang al col·legi
18.30 h Museu de Granollers
Conferència de les Aules  
Universitàries de Gent Gran (Agevo). 
Novel·la i cinema, amb l’escriptor i 
publicista Ramon Solsona
20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. 
The grapes of wrath, 
de John Ford, 
basada en la novel·la de 
John Steinbeck 

DIMECRES, 6
18 h Casino
Ball social amb Tempo
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