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EN PORTADA

La combinació d’una natalitat bai-
xa –tot i que amb un cert repunt 
els darrers anys– i una esperança 
de vida cada cop més alta fa que 
l’envelliment de la població sigui 
generalitzat al país, i des de 1995 
a Catalunya hi ha més població 
major de 65 anys que menor de 
15. Concretament a Granollers, 
aquesta circumstància es pro-
dueix des de l’any 2014, quan hi 
havia 9.753 majors de 65 anys 
i 9.501 menors de 15. L’1 de ge-
ner de 2017, segons les dades 
d’estimacions de població publi-
cades per l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat), a Grano-
llers hi havia 107,5 majors de 65 
anys per cada 100 menors de 15. 
A més, la població de més de 95 
anys va passar de ser d’una sei-
xantena de persones l’1 de gener 
de 2007 a l’entorn d’un cente-
nar una dècada després. De fet, 
l’índex de sobreenvelliment –el 
nombre de majors de 85 anys per 
cada 100 majors de 65– també 
creix, i segueix una tendència si-
milar a la del conjunt del país, que 
actualment té un índex de sobre-
envelliment del 16,4% –per sobre 
del granollerí, però–.

Més joves que al conjunt del país
Pel que fa al Vallès Oriental, és 
una de les comarques de Catalu-
nya amb un menor percentatge 
de població de 65 anys i més (un 
16,2%).  A Granollers aquesta po-
blació representa un 17,28%, un 
punt per sobre de la mitjana co-
marcal, però per sota de la catala-

La població granollerina envelleix, 
tot i que ha repuntat la natalitat

Nacionalitats

La població d’origen asiàtic i  
d’Oceania de Granollers s’ha duplicat 
en 10 anys, mentre que la provinent 
de l’Amèrica del Sud s’ha reduït a 
la meitat de 2006 ençà. Segons les 
dades del cens municipal, l’any 2016 
hi havia 619 granollerins provinents 
d’Àsia (1,02%), mentre que una 
dècada abans n’eren 291 (un 0,5%). 
En canvi, els sud-americans han 
passat de ser 3.272 (un 5,5%) abans 
de la crisi a 1.745 (un 2,9%) en 10 
anys. També han disminuït els veïns 
d’origen africà, tot i que en menor 
mesura –de 4.416 (7,5% de la  
població) a 4.116 (6,84%).  
De la resta de ciutadans arribats  
a Granollers d’altres països, prop  
del 2% ho fan d’Europa i un 0,7% de 
l’Amèrica del Nord i el Canadà. Els 
ciutadans catalans o de la resta de 
l’Estat són el 86,6% de la població.

ELS VEÏNS D’ORIGEN 
ASIÀTIC S’HAN 
DOBLAT EN 10 ANYS

na, que és del 18,6%).
Segons l’estimació publicada la 

setmana passada per Idescat, la 
població resident a Granollers l’1 
de gener de 2017 és de 59.974, 
una xifra que no correspon amb 
la del cens municipal (60.767 ha-
bitants). Amb tot, fons d’Idescat 
defensen que “les xifres estima-
des recullen millor que passa al 
territori. Sovint el padró queda 
curt perquè no recull els can-
vis que la ciudania no comu-
nica”. Així, partint de l’estimació 
d’Idescat, la població granollerina 
ha crescut en un any 511 perso-

nes, de manera que consolida  la  
tendència de creixement iniciada 
l’any anterior –quan l’increment 
va ser de 331 habitants.  

Com a la majoria de comar-
ques del país, el saldo migratori 
és el component que ha aportat 
més creixement de població, 384 
persones més, entre el saldo de 
migració amb l’estranger (306) i 
la migració interna (78) –amb la 
resta de Catalunya i de l’Estat–, 
que en el cas de Granollers també 
ha estat positiva. La resta d’incre-
ment poblacional deriva del crei-
xement natural que ha suposat un 

El número d’habitants ha augmentat i 
confirma la tendència iniciada el 2015

saldo positiu de 127 infants –el 
2016 van néixer 613 nadons i van 
morir 486 persones–.

Pel que fa a la comarca, el crei-
xement ha estat de 2.784 perso-
nes, de les quals 1.123 corres-
ponen al creixement migratori 
interior; 936, a l’estranger, i 725 
al creixement natural. 

De fet, percentualment, és una 
de les comarques del país que 
més creix en població, només per 
darrere del Baix Penedès, el Giro-
nès, el Barcelonès, Osona, l’Anoia 
i el Vallès Occidental, i empatada 
amb el Maresme. n  montse eras

SÓN EL GRANOLLERINS QUE 
L’1 DE GENER DE 2017 VIVIEN
a l’estranger, segons les dades 
d’Idescat. Aquesta xifra –lligada 
a la fuita de talent del país– 
ha anat creixent any rere any, 
com a mínim des de 2009, quan 
només hi havia 683 residents
a l’estranger. L’increment  
després de la crisi econòmica 
ha estat cada cop més evident 
i darrerament s’ha accelerat. 
Des de 2012, els granollerins 
residents a l’estranger s’han 
multiplicat per dos. I el darrer 
any del qual es tenen dades 
se n’hi han sumat gairebé 300 
–de 1.811 a 2.107–.

2.107

L’augment de ciutadans prové, en 
bona part, del creixement migratori

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ
(2007 fins a 2017 a Granollers)
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Gala Trinidad, el primer nadó 
del 2018 nascut a Granollers

Maribel Gómez i Felipe Trinidad 
van arribar a l’Hospital General 
de Granollers a primera hora del 
matí del dia 1 de gener. A les 8 h hi 
ingressaven i a les 13 h donaven la 
benvinguda a la Gala, un nadó de 
3,550 kg nascut de part natural. 

El bebè havia de néixer a fi-
nals de desembre però, en en-

FUTUR  El Felipe i la Maribel amb la Gala, el primer nadó nascut a la comarca l’any 2018

societat
L’ONCE deixa 400.000 euros
El Sorteig de Nadal de l’Once va repartir dilluns un 
primer premi de 400.000 euros a Granollers. La butlleta
va vendre’s en un quiosc del carrer Girona de forma 
telemàtica a través del terminal punt de venda, un sistema 
amb què es pot escollir, a l’instant, el número pel sorteig.

Servei de recollida d’arbres de Nadal
Divendres 12 es recolliran els arbres de Nadal per reciclar-los. 
Per fer ús d’aquest servei s’ha d’avisar prèviament per telèfon 
(93 860 32 06) els dies 10 i 11 (de 9 a 14 h), o enviar un correu 
electrònic a mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.
cat, del 6 a l’11 de gener. 

INFÀNCIA  HAVIA DE NÉIXER A MITJANS DE DESEMBRE, PERÒ VA FER-HO EL DIA 1 A LES 13 H

darrerir-se, ha passat de ser de 
les més petites de la classe a la 
més gran: “Ha nascut a les 42 
setmanes d’embaràs, no volia 
sortir” comenta en Felipe, que 
també apunta que el part va anar 
“bé i molt ràpid”. Poques hores 
després del naixement, el pare 
assegurava que “la Gala es porta 

molt bé, només menja i dorm”, i 
també explicava que el nom el va 
escollir la mare: “les dones tenen 
més bon gust a l’hora de triar”, 
indicava. 

La Gala és el segon fill de la pa-
rella, que ja té un nen de quatre 
anys. La família viu al barri de Be-
llavista, a les Franqueses. n

La grip entra en fase  
epidèmica a la comarca

La grip ja ha entrat en fase epidè-
mica al Vallès Oriental. L’Hospital 
de Granollers ha donat per inicia-
da l’epidèmia després que aques-
ta setmana hagi superat els 109 
casos per cada 100.000 habitants, 
el llindar que indica quan una ma-
laltia es converteix en una passa.

Ara, es preveu que l’epidèmia 
de grip s’allargui a la comarca 
durant 12 setmanes, és a dir, fins 
a principis del mes d’abril. Els 
infants, les persones amb malal-
ties greus o cròniques, les dones 
embarassades i la gent gran són 
els grups de població amb més 

risc de patir la malaltia que, en la 
majoria de casos, dura entre una i 
dues setmanes.

En cas de patir la grip –febre 
alta, tos, mal de cap i malestar en 
general–, l’Hospital de Granollers 
recomana trucar al 061 abans 
d’anar a Urgències, per tal de re-
bre indicacions el més ràpid pos-
sible i, al mateix temps, evitar col-
lapsar els serveis d’urgències de 
l’Hospital. També es pot contactar 
el servei del 061 al correu 061cat-
salutrespon@gencat.cat, mitjan-
çant l’app 061 CatSalut Respon o 
pel xat i el formulari del web. n

SALUT  EL LLINDAR ÉS DE 109 CASOS PER 100.000 HABITANTS

CONSULTES  L’Hospital recomana trucar al 061 abans d’anar a Urgències

ARxIu

Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

Horari: Dll 15.30 a 20.30 h.
Dm a dv 9.30 a 20.30 h. Ds 9 a 13 h.

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000
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Inversió pública de 57.568 euros 
per arreglar les goteres a l’escola 
especial Montserrat Montero

El ple municipal, celebrat l’últim di-
mecres de l’any passat, va aprovar 
–amb els únics vots en contra de Cs 
i PP– un acord de suport a la mo-
ció presentada pel Consell Escolar 
Municipal en defensa del model 
d’immersió lingüística de l’escola 
catalana i del seu professorat. El 
consitori, així, mostra el reconeixe-
ment a tots els mestres, professors 
i altres professionals del sistema 
educatiu i els encoratja “a continu-
ar treballant per construir des 
de les nostres escoles una ciutat 
més justa, plural i lliure”. 

El manifest del Consell Escolar, 
redactat el passat octubre, desta-

ca el valor cohesionador del mo-
del educatiu. “Som un sol poble, 
també gràcies a l’escola. Infants 
i joves han esdevingut durant 
l’escolarització ciutadans d’una 
societat plural i integradora”, diu 
el text. El manifest també considera 
les competències lingüístiques com 
a fonamentals per garantir la comu-
nicació i enriquir les persones. “El 
millor antídot davant les menti-
des i les acusacions infundades 
d’aquells que no poden acceptar 
la solidesa del sistema educatiu 
és seguir construint una escola 
de qualitat, amb passió i esperit 
crític”, conclou. n 

EQUIPAMENTS  INTERVENCIÓ A SIS COBERTES D’AULES D’UN DELS PAVELLONS DEL CENTRE

AjuNtAmENt

Agevo ofereix un ‘viatge’ al Brasil
El cicle de conferències a les Aules Universitàries (Agevo) comença una 
nova temporada dimarts (18.30 h) amb la ponència Nord-Est del Brasil: 
El Cor Negre, a càrrec de l’informàtic, viatger i fotògraf Jordi Llorens. 
La conferència es farà com sempre al Museu de Granollers, després de 
l’assemblea general de l’entitat. n

L’Arxiu Municipal digitalitza 
més de 45.000 pàgines de 
documents en l’últim any

L’Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr) continua la digitalització 
de documentació dels fons de 
l’AMGr, amb el suport de l’Oficina 
de Patrimoni Cultural de la Dipu-
tació de Barcelona. L’objectiu és 
facilitar-ne la consulta i posar-la 
a l’abast de tothom. Actualment hi 
ha més de 220.000 pàgines en su-
port digital. Durant el darrer any 
–fins al desembre de 2017– s’han 
digitalitzat 45.229 pàgines de do-
cuments, premsa i estudis con-
servats a l’AMGr, que, progressiva-
ment, incorporem a l’Arxiu Digital. 
19.547 d’aquestes pàgines s’han 

REHABILITACIÓ  L’actuació afecta les cobertes de les aules del pavelló 3

AmGR

TREBALLS  Amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació

MEMÒRIA HISTÒRICA  MÉS DE 220.000 FULLS EN SUPORT DIGITAL

EDUCACIÓ  EN EL MARC D’UN INTERCANVI AMB UN INSTITUT DEL NORD DE FRANÇA

Una vintena d’alumnes de l’Escola Pia ha fet visita al Parlament Europeu, 
situat a Estrasburg, durant un intercanvi amb el Lycée Fabert de Metz, un 
municipi del nord de França. Els estudiants, que cursen 3r i 4t d’ESO i també 
1r de Batxillerat, van aprendre aspectes com el funcionament del Parlament, 
com s’escullen els eurodiputats o en quines ciutats es distribueixen les ins-
titucions europees. Fa nou anys que l’alumnat de l’Escola Pia que estudia 
francès fa intercanvi, una experiència que serveix per practicar l’idioma i 
també per conèixer una mica millor Europa tot visitant la regió de Lorena i 
Alsàcia, escenari de conflictes i bressol de la Unió Europea.   

LA PIA VISITA
EL PARLAMENT  
D’ESTRASBURG

EScOLA PIA

digitalitzat durant els darrers me-
sos de l’any passat, de setembre a 
desembre.

A més, el 2017, també s’han 
digitalitzat 9 pel·lícules dels 
Fons Audiovisuals de l’AMGr, ori-
ginàriament, en Super 8. Per tant, 
ja n’hi ha 108 en format digital

En el cas de les imatges, a l’Ar-
xiu Fotogràfic, es poden desca-
rregar i consultar fotografies de 
l’Arxiu d’Imatges de l’AMGr. 

L’Arxiu Municipal de Granollers 
amplia, periòdicament, la quanti-
tat de fotos publicades al portal 
d’imatges. n

El ple dóna suport a la moció 
del Consell Escolar en defensa 
de la immersió lingüística

Fa unes setmanes van començar 
les obres de rehabilitació per 
eliminar les goteres de les sis 
cobertes d’aules del pavelló 3 de 
l’Escola d’Educació Especial Mon-
terrat Montero. La intervenció 
consisteix en substituir la xapa 
metàl·lica exterior, dels acabats 
i dels canals de recollida d’aigua, 
de l’aïllament tèrmic entre xapes 
i el reforç dels elements estructu-
rals de suport amb tractament de 
protecció corrosiva amb pintura. 

Les obres han estat adjudicades 
a l’empresa Estructuras y Obras 
la Roca, SL per 57.568 euros (IVA 
inclòs). Es preveu que els treballs 
acabin a principis de febrer.

El consistori granollerí calcula 
que des del curs 2008-09 inverteix 
en el manteniment uns 250.000 
euros anuals –una xifra que l’any 
passat va ser superior arran la re-
forma de la piscina terapèutica del 
centre–. Per això –i malgrat que el 

Consell Comarcal també participa 
en el manteniment del centre que 
dóna servei també a més d’un 70% 
d’alumnes de fora de Granollers–, 
s’han cercat convenis de col·labo-
ració amb altres municipis perquè 

aportin recursos per garantir-ne 
el funcionament. L’any passat el 
centre també rebia 150.000 euros 
de la Diputació de Barcelona, que 
es comprometia a donar-hi més 
suport. n



PUBLICITAT 7dj, 4 gener 2018



SOCIETAT8    dj, 4 gener 2018

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
28/12 Rosa Gurri Girbau 86 anys
25/12 Antonio Herrerías Azor 87 anys
25/12 Francisca Sánchez Sánchez 78 anys
25/12 Maria Genebat Figuerola 93 anys
25/12 Gabriela Caparrós Venteo 89 anys
26/12 Concepció Bernet Clavé 88 anys
26/12 Bartomeu Barjuan Badell 84 anys
27/12 Félix Pereira Cid 80 anys
27/12 Juana Miras 92 anys
28/12 José Mª Cuevas Martínez 63 anys
28/12 Rosa Alegre Jubany 87 anys

28/12 José Pacheco Fuentes 89 anys
29/12 Dolores Meral Pérez 83 anys
29/12 Albina Macías Hernández 81 anys
30/12 Francisca Albó Roca 87 anys
30/12 Víctor Roberto del Rey Diana 77 anys
30/12 Antonio Clemente Sáez 95 anys
30/12 Antonio Pérez Baena 87 anys
29/12	 Pere	Espaulella	i	Bufia	 85	anys
30/12 Manuel Sanabria González 77 anys
01/01 Soledad Ruiz Moreno 88 anys
01/01 Mª Teresa Tierno Sáiz 67 anys
01/01 Isidre Burgués Burgués 85 anys

L’Hospital encara 
no té data pel  
judici del pàrquing
El judici pel pàrquing de l’Hospi-
tal de Granollers continua sense 
data gairebé un any després que 
el centre hospitalari demandés 
l’empresa Promociones Urbanís-
ticas del Vallès SA (Proursa) per-
què no volia abandonar l’aparca-
ment. 

El cas es remunta al 31 de de-
sembre de 2016, data en què fi-
nalitzava el contracte i l’empresa 
havia d’abandonar les instal·laci-
ons perquè l’Hospital en volia as-
sumir la gestió directa. Contra tot 
pronòstic, però, els treballadors 
de Proursa es van negar a marxar 
seguint indicacions de l’empresa i 
la fundació va decidir interposar 
una demanda contra la concessi-
onària. A més, fonts de l’Hospital 
asseguraven que l’empresa no ha-
via invertit “ni un euro” per mi-
llorar les instal·lacions en els 30 
anys de gestió del pàrquing. 

Es dóna la circumstància que fa 
sis anys el contracte de concessió 
ja es va prorrogar perquè els do-
cuments que acreditaven l’inici de 
l’explotació no eren del tot clars. 
El fet és que l’any 1984 l’Hospi-
tal va decidir concedir durant 15 
anys l’explotació de l’espai a l’em-
presa que construís l’aparcament. 
Proursa va ser-ne l’adjudicatària 
i, a l’hora de fer l’obra, la inversió 
va ser superior a la prevista, per 
la qual cosa es van concedir 10 
anys més de concessió gratuïta. 

En finalitzar els 25 anys d’ad-
judicació prevista, es va fer una 
nova pròrroga, però aquest cop 
de 5 anys i amb un cànon. És en 
aquest punt, passat el lustre, que 
Proursa es nega a abandonar les 
instal·lacions i l’Hospital es troba 
a l’espera d’una sentència  des de 
fa un any. 

Abans que es donés aquesta si-
tuació, la Fundació de l’Hospital 
havia anunciat que començaria 
obres a l’aparcament per millo-
rar-ne les instal·lacions i que el 
gestionaria de forma directa, tot 
abaratint les tarifes actuals. n

AjuNtAmENt dE GRANOLLERS

El nou punt de recàrrega 
tindrà un cost de 46.000 €

Oberta l’ampliació de 101 places  
de l’aparcament del polígon Congost
Ja està en funcionament l’aparca-
ment que s’ha ampliat al carrer 
Marconi amb el carrer Arquíme-
des, al polígon industrial del Con-
gost. L’espai té ara una capacitat 
per a 313 vehicles, un centenar 
més que abans de les obres, quan 
només n’hi cabien 212. El solar on 
s’ha fet l’ampliació, de terra acabat 
amb sauló, té una superfície total 
de més de 2.500 metres quadrats. 

Els treballs d’ampliació van 
començar a finals de novembre i 
han tingut un cost de 57.431 eu-
ros. A més de l’augment de places 
d’aparcament, al solar s’hi han 
plantat una seixantena de freixes 
i també s’hi ha posat enllumenat 
led nou. L’aparcament està pen-
sat per donar servei tant a les em-
preses del polígon industrial com 
al futur camp de futbol que s’ha 
de construir a Palou. 

Al costat de l’aparcament, molt 
a prop dels horts municipals, s’hi 
ha habilitat una zona verda amb 

NOU ESPAI  Imatge de l’ampliació de l’aparcament del polígon industrial Congost

URBANISME  AL COSTAT S’HI HA HABILITAT UNA ZONA VERDA AMB ÀREES DE PÍCNIC, UN MIRADOR I UNA XARXA DE CAMINS

380 arbres, entre roures, pollan-
cres, pins i alzines sureres, que es 
regaran amb una nova xarxa. 

L’espai compta ara amb tres 
zones de pícnic, una font i un mi-
rador, i també hi ha una xarxa de 

camins que portarà fins a les fà-
briques del polígon i als horts mu-
nicipals. n

L’Ajuntament ha adjudicat a l’em-
presa Etecnic Movilidad Electrica 
SRL el contracte de subministra-
ment i instal·lació d’una estació 
de recàrrega ràpida per a vehi-
cles elèctrics que se situarà a les 
Pistes d’Atletisme. L’adjudicació 
s’ha fet per gairebé 46.000 euros,  
(38.014,38 euros més 7.983,02 
euros en concepte del 21% d’IVA). 

Actualment, a la ciutat hi ha 
dues estacions de recàrrega, una 
municipal a l’aparcament de Can 
Comas i l’altra de l’empresa Esta-
banell i Pahisa al carrer del Rec.

El nou punt que s’instal·la-
rà a les Pistes d’Atletisme serà 
l’únic previst de càrrega ràpida 
per aquest any. També se n’hi 
col·locarà un de semiràpida als 

voltants de Can Muntanyola –
que s’hauria d’haver instal·lat el 
2017– i un altre entre l’Hospital 
General i el polígon Ramassar que 
està previst que s’instal·li al llarg 
del 2018. A més, enguany també 
s’han de crear tres punts d’apar-
caments perifèrics (la Bòbila, Es-
tació del Nord i Ponent) amb tres 
preses cadascun. 

De cara al 2019, es preveu afe-
gir un punt més de càrrega ràpida 
i un altre de semiràpida i, el 2020, 
un més de semiràpida i tres punts 
més de pàrquings perifèrics amb 
tres preses cadascun. 

Per tal d’ajustar-se a les plani-
ficacions, l’Ajuntament va anunci-
ar a principis de l’any passat que 
destinarà més de 300.000 euros 
fins el 2020 per a la instal·lació, 
manteniment i pagament de les 
despeses elèctriques de tots els 
nous punts de càrrega que posi 
en marxa, ja que el servei serà 
de caràcter general i gratuït. Els 
usuaris només hauran de dispo-
sar d’una targeta per fer ús del 
carregador. 

Seguint aquesta línia, el pressu-
post d’inversions per al 2018 que 
es va aprovar a finals d’octubre  in-
clou una partida de 50.000 euros 
que es destinarà a nous punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics. 
Des de l’Ajuntament es calcula que 
en dos o tres anys la ciutat disposi 
de 300 vehicles totalment elèc-
trics i 800 híbrids. n

TRIBUNALS

MOBILITAT  EL CONSISTORI PREVEU INVERTIR 300.000 EUROS FINS AL 2020 PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES ESTACIONS DE CÀRREGA
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EL PEATGE DE LA 
C-33 S’ENCAREIX

Autopistes

Des de dilluns el peatge de la C-33, 
gestionada per l’empresa Invicat 
del grup Abertis (antiga Acesa), 
s’ha encarit dos cèntims i ara costa 
1,63 euros enlloc dels 1,61 euros 
de 2017. Per als vehicles pesats de 
categoria 1, el preu passa de 2,60 
euros a 2,63 i per als de segona 
categoria, s’incrementa de 3,27 
euros a 3,31, quatre cèntims més. 
La via uneix Barcelona amb l’AP-7 i 
és de titularitat de la Generalitat en 
el tram entre Barcelona i Montmeló. 
Des del 2012, la Generalitat aplica 
a la xarxa de la qual és titular un 
sistema de descomptes generals 
acumulatius per bonificar la mobi-
litat obligada i els comportaments 
eficients dels usuaris.

S’instal·len els contenidors 
de matèria orgànica nous
L’Ajuntament ja ha començat a 
instal·lar els 450 contenidors de 
matèria orgànica nous, que se su-
men als de rebuig que es van can-
viar a la tardor. 

Els nous bidons tenen una capa-
citat de fins a 2.200 litres, set ve-
gades més que els que s’han subs-
tituït, amb l’objectiu d’evitar que 
els contenidors quedin plens i es 
desbordin. També tenen una boca 
rectangular fixa per on llençar les 
deixalles, de manera que no cal 
tocar la tapa.

Mentre s’instal·len els nous 
contenidors marrons, també es 
duen a terme uns 300 treballs 
complementaris per canviar se-

nyalitzacions dels espais on es 
col·loquen els contenidors –ja que 
són més grans que els anteriors i, 
per tant, ocupen més espai– i per 
reordenar aparcaments tot pin-
tant, movent o posant pivots. La 
majoria dels contenidors substi-
tuïts ja fa 15 anys o més que van 
entrar en funcionament i estaven 
força degradats. 

El consistori va anunciar a l’oc-
tubre la substitució dels més de 
400 contenidors de rebuig i tam-
bé dels de brossa orgànica, des-
prés que l’Ajuntament adjudiqués 
el nou contracte del servei de ne-
teja i recollida de residus a l’em-
presa Talher. n

El preu de la T-10 a Barcelona 
s’encareix i ara val 27,40 euros
La Generalitat, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona han acordat un in-
crement mitjà de preus de prop del 
2% i preveuen que el 2017 s’assoli-
rà un nou rècord de demanda, amb 
985 milions de viatges.

El títol més usat, la T-10, s’en-
carirà 25 cèntims el 2018 i el seu 
preu serà de 10,20 euros (per a 
una zona). En el cas dels usuaris 
de Granollers, que paguen tres 
zones, el preu de la T-10 serà de 
27,40 euros. El bitllet senzill tam-
bé s’apuja; el de tres zones costa-
rà 4,10 euros (10 cèntims més).

El consell d’administració de 
l’Autoritat del Transport Metropo-
lità (ATM) ha aprovat la política ta-
rifària del sistema integrat de l’àrea 
de Barcelona de l’any 2018. Les 
tres administracions consorciades 
al si de l’ATM (la Generalitat de Ca-
talunya, l’Ajuntament de Barcelona 
i l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona) han acordat per unanimitat 
una actualització de les tarifes de 

MOBILITAT  TMB INCREMENTA LES TARIFES DE TRANSPORT PÚBLIC UN 2%

prop del 2% (en la línia de l’incre-
ment interanual de l’IPC) després 
de cinc anys de contenció de preus.

Tot puja
Coincidint amb l’inici del 2018, 
han augmentat els preus de ser-
veis bàsics com el gas, l’electricitat, 
l’aigua i el butà. En concret, el gas 
pujarà un 6% i en el cas de l’aigua, 
l’Agència Catalana de l’Aigua ha 
aprovat un augment del 12% de 
la tarifa que cobra als municipis 
i entitats que li compren l’aigua. 
Ara, serà l’ajuntament o l’entitat 
subministradora qui repercuteixi 
aquesta pujada en els usuaris. 

Aquests augments s’hauran 
d’afrontar amb increments molt 
moderats tant de les pensions, que 
només s’incrementaran un 0,25%, 
com dels salaris, que pujaran com 
a màxim un 1,42%, que és la mit-
jana d’increment en els convenis 
col·lectius signats fins al novem-
bre, segons dades del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social. n  

VIA PÚBLICA  DESPRÉS D’HAVER RENOVAT ELS DE REBUIG

L’Ajuntament enquesta  
els joves de 12 a 35 anys
El servei de Joventut de l’Ajun-
tament ha llençat una enquesta 
als joves d’entre 12 i 35 anys per 
recollir les seves opinions sobre 
temes com la salut, l’habitatge la 
cultura o la participació. L’objec-
tiu és crear una diagnosi a partir 
de les seves impressions i poder 
crear així la base del nou Pla Jove 
de Granollers 2019-2022, des-
prés que l’anterior finalitzés el 
passat 2017. 

L’enquesta està conformada 
per 37 preguntes i s’estructura en 
deu blocs temàtics: dades socio-
demogràfiques, participació, mo-
bilitat, salut, habitatge, esports, 
cultura, oci, activitats organitza-
des pel servei de joventut i preo-
cupacions i prioritats dels joves.

Els joves, tant granollerins com 
de fora de la ciutat, poden respon-
dre les preguntes del formulari 
que trobaran al web de l’Ajunta-
ment http://www.granollers.cat  
fins a finals de gener i el nou Pla 
Jove es començarà a dissenyar a 
la primavera. 

El consistori pretén que el pla 
es treballi de forma participada 
amb el jovent, de manera que ja el 
2017 s’han organitzat assemblees 
plenàries al Consell Municipal de 
la Joventut de Granollers (integrat 
per entitats, grups polítics, dele-
gats del Consell Escolar i grups 
juvenils), trobades tècniques amb 
serveis de l’Ajuntament i sessions 
de treball amb Representants Edu-
catius de centres de la ciutat. n

JOVENTUT  PER INCLOURE LES OPINIONS AL PLA JOVE 2019-2022 
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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 fi ns 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€
Instal·lem a tot Catalunya

A més, per 400 €, afegeixi una mampara de 
vidre d’alta seguretat de 6 mm de gruix

AQUEST MES GAUDEIXI DE LA NOSTRA PROMOCIÓ!

(preu amb iva inclòs)

Regal*
sabonera o

agafador
cromat

(Només durant
aquest mes)

*Només per a instal·lacions completes
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UNA ESTUDIANT DE 
DRET I ADE, AMANT 
DE LA HISTÒRIA

L’autora

Paula Macias Olmo (5 de gener 
1999) va començar a treballar en el 
projecte de nomenclatures femenines 
de Granollers el curs 2015/16, quan 
estudiava primer de Batxillerat a 
l’institut Carles Vallbona. Va triar el 
tema “perquè m’encanta la història; 
és un hobby”, assegura. Abans 
havia estat alumna de l’Educem, va 
cursar els últims cursos de Primària 
al Granullarius i al setembre va  
començar a estudiar el doble grau de 
Dret i ADE a la Universitat Pompeu 
Fabra. Assegura que li agradaria 
treballar en l’àmbit de la direcció 
empresarial, però no ho té del tot 
clar: “també m’imagino treballant 
en el departament legal d’alguna 
empresa i, si em decantés només 
per Dret, opositaria a jutge”, afirma. 

L’Ajuntament estudia crear un itinerari 
pels carrers i jardins dedicats a dones

Granollers estudia impulsar un 
itinerari que recorri a peu els 17 
espais de la ciutat dedicats a do-
nes històriques. La iniciativa sor-
geix d’un treball de recerca sobre 
la nomenclatura femenina de la 
ciutat de Paula Macias, exestudi-
ant de l’institut Carles Vallbona. 
Macias ja s’ha reunit amb tècnics 
de l’Ajuntament per traslladar del 
paper al carrer el recorregut que 
va crear durant l’estudi. “Els es-
pais estan molt dispersats, així 
que vaig crear dos itineraris: 
un al nord de la ciutat i un altre, 
al sud”, explica. 

Macias ja ha fet l’itinerari nord, 
un recorregut circular de sis qui-
lòmetres que es pot completar en 
poc més d’un hora i que és apte 
per a infants. La ruta comença 
i acaba a la plaça de la Porxada i 
passa pels carrers Agustina d’Ara-
gó, Camí Romà (antigament Mari-
ana Pineda), Maria Anna Mogas, 
pels jardins Maria Corbera, pel 
carrer Maria Àngels Anglada, Joan 
Prim (antigament Isabel II), Maria 
Palau i pels jardins d’Enrica Roca. 

El projecte està pensat per a tot 
tipus de públic i, a més, recorre a 
les noves tecnologies per fer-lo 
més amè: “vam fer una prova 
pilot amb la placa del carrer 
d’Agustina d’Aragó i vam acon-
seguir que fotografiant-la amb 
una app gratuïta anomenada 
Augment aparegués la imatge 
de la dona a la pantalla del mò-
bil en format 3-D”, assegura. 

Les plaques però estan situades 
molt enlaire i sovint el mòbil no 
les pot detectar. Quan Macias va 
plantejar el problema a l’Ajunta-
ment, se li va oferir la possibilitat 
de col·locar rajoles amb un codi 
QR al terra, just a sota de les pla-
ques. “D’aquesta manera, quan 
el mòbil la llegeixi, apareixerà 
una fitxa amb informació del 
personatge que dóna nom a 
l’espai”, apunta l’estudiant. Ma-
cias ja ha presentat una proposta 
de rajola a l’Ajuntament, però el 
projecte encara s’ha d’acabar de 
perfilar.

Disset espais de més de 600
A Granollers hi ha unes 600 no-
menclatures, però només 17 fan 
referència a personatges his-
tòrics femenins, dos dels quals 
s’han perdut. És el cas del carrer 
d’Isabel II, que va estar vigent del 

IGUALTAT  A LA CIUTAT HI HA HAGUT 17 ESPAIS AMB NOMS FEMENINS, COM L’AVINGUDA MARIE CURIE O EL CARRER MARIA CORBERA, PERÒ DOS JA HAN DESAPAREGUT 

1840 al 1869. Després, va passar 
a ser Joan Prim fins l’any 1939, 
quan va anomenar-se carrer del 
Generalísimo Francisco Franco. 
No va ser fins l’any 1979 quan va 
recuperar el nom previ a la dicta-
dura.  L’altre carrer amb nom fe-
mení que ha desaparegut és el de 
Mariana Pineda, que es va anome-

nar així del 1936 al 1939, any en 
què va recuperar l’antic nom de 
Camí Romà. 

De la quinzena d’espais actuals, 
només tres fan referència a dones 
relacionades a la ciutat. Es tracta 
dels Jardins d’Enrica Roca, grano-
llerina dedicada a l’Associació de 
Dones Lliures de la ciutat; els de 

La idea neix d’un treball de recerca d’una estudiant de l’institut Carles Vallbona

Maria Corbera, néta del mecenes 
de l’Hospital, i Maria Palau, cate-
quista fundadora de l’església de 
Fátima de Granollers. 

D’entre tots els espais només 
hi ha una avinguda, dedicada a 
la Premi Nobel Marie Curie. “El 
carrer d’Agustina d’Aragó és 
un carrer sense sortida i els 

jardins de Gabriela Mistral no 
estan identificats amb cap pla-
ca. El carrer d’Isabel de Villena 
és al centre però té una placa 
força deteriorada, com també 
ho està la del carrer Mercè Ro-
doreda”, apunta Macias. 

Tot i això, l’any 2005 l’Ajunta-
ment va donar nom femení a diver-
sos carrers del barri de Can Bassa, 
una de les àrees amb major con-
centració de carrers femenins. Va 
ser aprofitant la remodelació de la 
zona i que es van urbanitzar alguns 
carrers: “El consistori és consci-
ent del dèficit de nomenclatura 
femenina i per això va fer-hi no-
ves incorporacions, com el car-
rer Monterrat Roig, Maria Eulà-
lia Capmany, Caterina Albert i 
Margarida Xirgu”, afirma Macias.

L’estudi sobre la nomenclatura 
femenina ha estat seleccionat en-
tre els 40 millors treballs de recer-
ca de l’Estat espanyol i Macias el 
presentarà a un certamen que se 
celebrarà a Mollina (Màlaga) del 8 
al 12 de gener. A l’espera de rebre 
més distincions, la selecció li ha 
merescut un premi de 1.000 euros 
que l’estudiant destinarà al carnet 
de conduir.  n  txell parera

Carrer de
Maria Palau

Carrer
Isabel
de Villena

Carrer
Agustina d’Aragó

Carrer
Maria Anna Mogas

Carrer 
M. Àngels

Anglada

Camí Romà 
(antic Mariana 
Pineda)

Carrer Joan Prim
(antic Isabel II)

Carrer
Mercè
Rodoreda

Av. Marie
Curie

Carrer
M. Eugènia
Capmany

Carrer M. Lluïsa
Algarra Coma

Carrer Margarida Xirgu

Carrer
Montserrat Roig

Carrer Caterina Albert

Jardins
d’Enrica Roca

Jardins
Maria Corbera

Jardins
Gabriela
Mistral

Poeta, novel·lista, 
crítica i assagista
literària catalana

Princesa d’Astúries
i reina d’Espanya

Catequista 
fundadora de 
l’església de 
Fátima de
Granollers

Granollerina dedicada a 
l’Associació de Dones Lliures de 
Granollers on van allotjar refugiats, 
mares solteres i criatures durant la 
Guerra Civil espanyola

Religiosa i escriptora valenciana 
del s. XV

Primera jutgessa 
catalana i espanyola, que va 
exercir a Granollers durant 
els anys de la Guerra Civil

Poetessa, pedagoga xilena i primera 
dona llatinoamericana a rebre el premi 
Nobel de literatura 

Defensora de Saragossa 
contra els francesos durant
la Guerra del Francès

Heroïna espanyola de la 
causa liberal al segle XIX

Religiosa i fundadora de la 
congregació de les 
Franciscanes Missioneres 
de la Mare del Diví Pastor

Néta del mecenes de 
l’hospital de Granollers 
Jaume Corbera i Tiana, la qual 
va formar part del Patronat de 
l’Hospital de Granollers

Física i 
química 
polonesa

Escriptora
catalana

Novel·lista,
dramaturga i 
assagista barcelonina

Escriptora catalana coneguda com a Víctor Català Actriu uruguaianocatalana

Escriptora i periodista catalana

carrers i jardins 
amb noms
de dones

PROPOSTA
D’ITINERARIS

ITINERARI NORD

ITINERARI SUD
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SOLIDARITAT  HI HA COL·LABORAT ALUMNAT DEL CENTRE VALLÈS, QUE HA EMBOLICAT ELS REGALS

Creu Roja ha recollit joguines 
per a més de 170 infants 
La campanya de recollida de jo-
guines de Creu Roja Granollers ha 
servit perquè 178 infants d’entre 
0 i 12 anys tinguessin regals du-
rant les festes de Nadal.

La xifra ha augmentat un 25% 
en comparació amb la campanya 
del 2016 i, de fet, ha superat les 
previsions inicials d’enguany, que 
l’entitat s’havia marcat en un cen-
tenar de lots.

A més, segons Creu Roja, en 
aquesta 25a edició de la recollida 
també s’ha millorat el contingut 
dels lots entregats, ja que totes 
les joguines eren completament 
noves i s’ha procurat que no fos-
sin ni sexistes ni bèl·liques. En 
total, s’han distribuït regals a 98 
famílies en col·laboració amb Cà-
ritas.

A més dels voluntaris que han 
recollit, preparat i entregat els 
regals, enguany s’ha comptat per 
primera vegada amb la col·labo-
ració d’alumnat del Pla de transi-
ció al treball (PTT) d’Auxiliar de 
vendes, oficina i atenció al públic 

cREu ROjA

La ‘presó’ solidària arriba 
el dia 18 a Granollers

La presó solidària de la campanya 
Un poble empresonat –impulsada 
per Òmnium, l’ANC i el CDR d’Oso-
na– serà del 18 al 24 de gener a 
Granollers. Es tracta d’una acció 
performance per denunciar la pri-
vació de llibertat a què estan sot-
mesos els presidents d’Òmnium i 
l’ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, 
així com també el vicepresident 
Oriol Junqueras i el conseller Joa-
quim Forn. 

Aquestes entitats han constru-
ït una presó simulada que ha co-
mençat a instal·lar-se a diverses 
ciutats de Catalunya. Després de 
l’estrena a Vic i el pas per Olot i 
Tàrrega, el 18 de gener arribarà 
a la capital vallesana –en un espai 

encara per acabar de determinar, 
tot i que les entitats organitzado-
res han sol·licitat la plaça de la 
Porxada–.

La instal·lació simula dues cel-
les d’empresonament com les que 
poden estar els presos polítics. 
Es tracta que estiguin ocupades 
per voluntaris que hi faran torns 
de dues hores –tant diürns com 
nocturns– en solidaritat amb els 
presos i per fer palesa la no-nor-
malitat que suposa l’existència de 
presos polítics a l’Europa del se-
gle XXI. Els voluntaris s’han d’ins-
criure al web Unpobleempresonat.
cat. Els torns començaran a les 20 
h del dijous 18 i acabaran a la ma-
teixa hora del dimecres 24. n

POLÍTICA  S’INSTAL·LARÀ DEL 18 AL 24 A LA CIUTAT

REIS  Algunes de les joguines que ja s’han repartit a 98 famílies

uNPObLEEmPRESONAt

ESTRENA  Les cel·les van instal·lar-se per primer cop al novembre a Vic

TORNA EL LLAÇ GROC A LA FAÇANA DE 
L’AJUNTAMENT PELS PRESOS POLÍTICS
n El llaç groc per reclamar la llibertat dels 
presos polítics torna a penjar de la façana 
de l’Ajuntament des de dijous passat, tal 
com es va acordar a la junta de portaveus 
de dimecres, prèvia al darrer ple municipal 
de l’any. El consistori havia retirat el llaç 
el dia 7 de desembre per ordre de la Junta 
Electoral Central, que havia rebut una  
denúncia de Ciutadans abans de l’inici de 
la campanya electoral. El partit taronja 
també va queixar-se per algunes  
pancartes penjades en edificis privats del 
centre que demanaven la llibertat dels 
Jordis i els consellers. La Junta Electoral 
també va obligar a retirar-les. Un cop 
passades les eleccions del 21-D, la majoria de símbols per reclamar la 
llibertat dels presos polítics han retornat allà on eren. 

D’altra banda, Crida per la Democràcia ha convocat avui, dijous (20 h),  
una concentració davant de l’Ajuntament per demanar la llibertat d’Oriol 
Junqueras, citat a declarar al Tribunal Suprem.

L’acció denuncia la privació de llibertat 
de Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart

del Centre Vallès, que s’ha encar-
regat d’embolicar els regals.

A la recollida hi han col·laborat, 
a més de desenes de ciutadans a 
títol individual, diverses entitats, 
com els instituts Celestí Bellera i 
Antoni Cumella, l’Escola Pia, MC 
Mutual, l’AV Can Mònic, l’empresa 
Henkel Ibérica, la concessionària 

Aigües Ter-Llobregat i les associ-
acions d’empresaris dels polígons 
industrials Congost i Jordi Camp, 
Coll de la Manya, i Font del Rà-
dium. A més, el Club Natació Gra-
nollers va fer una recollida entre 
socis a la seva seu i l’EC Canove-
lles va donar parques de roba per 
a infants i joves. n

LA LLAMINADURA, QUE COMMEMORA EL 10È ANIVERSARI DE L’ENTITAT, ÉS JA UN REFERENT SOLIDARI

REIR supera les 3.000 piruletes 
venudes per a les cartes als Reis 

La piruleta REIR, una llaminadura 
de xocolata que destina els bene-
ficis a fer possible les cartes als 
Reis de nens i nenes en risc d’ex-
clusió social, superarà enguany 
les 3.000 unitats venudes. Des 
de REIR (Recursos Educatius per 
a la Infància en Risc d’Exclusió) 
asseguren que “la Piruleta s’es-
tà convertint, gràcies al suport 
de moltíssima gent anònima 

REIR

SUPORTS DE CARES CONEGUDES  Thais Villas i Òscar Dalmau han ajudat a promocionar les piruletes solidàries

i de personatges coneguts en 
l’àmbit social, en un referent 
solidari de les festes de Nadal 
que permet portar la màgia 
d’aquests dies a llars amb di-
ficultats”. Aquesta quarta edició 
del projecte, que ha comptat amb 
una parada davant del Museu de 
Granollers durant el desembre, 
ha comptat amb la col·laboració 
d’alumnes de l’escola Jardí, que 

hi han fet tasques de voluntari-
at. A més, comerços d’arreu de la 
comarca han volgut ser punts de 
venda. 

Per a REIR, el projecte no no-
més fa possible les cartes als Reis, 
sinó que també dóna visibilitat a 
una realitat social. Tot i que man-
ca tancar els números, REIR con-
firma que la Piruleta atendrà totes 
les sol·licituds d’ajuda rebudes. n
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CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

L’estudi d’una jove de la ciutat –Paula Macias– destaca la poca presència 
dels noms de dones al nomenclàtor de la ciutat. Només una quinzena dels  
sis centenars de personatges històrics que bategen els carrers de Granollers 
són dones. Sens dubte aquest és un reflex d’una societat masclista que ha 
minimitzat el paper de la dona des de molts segles ençà i fins a l’actualitat. 
Com explica l’Institut Català de la Dona, la inclusió de noms femenins a l’espai 
públic és una manera de donar visibilitat a les aportacions que fan les dones a 
la nostra societat, que molts cops són poc conegudes. El país i la ciutat tenen 
dones que bé es mereixen aquesta promoció –algunes d’elles  
premiades dins i fora de la seva ciutat–. De la mateixa manera que fa anys 
que es tria una pregonera per a l’Ascensió per revertir un saldo negatiu de 
noms femenins, la comissió municipal de nomenclàtor hauria de tenir en 
compte aquesta desavantatge de la dona de cara a futurs batejos, de manera 
que els noms femenins siguin tant anecdòtics.

SENSE DONES ALS CARRERS
EDITORIAL

Acabo de veure servir 
sangria amb copa de baló. 
No vull viure més. Acabem 
amb això, si us plau.

Aleix Salvans @aleixsalvans

Perquè, exactament, quin cost 
(polític) ha patit fins ara 
l’Estat per tenir el nostre 
Govern a la presó i a l’exili?

Àlex Sastre @alexsastre83

CIBERACTIVITAT                Segueix-nos a @aragranollers

1978-1979 amb la Constitució vigent de 
l’Estat espanyol i amb el primer estatut 
d’autonomia de Catalunya de després del 
franquisme, reformat entre 2004 i 2006 –
modificació que van impugnar, cal no obli-
dar-ho, els mateixos actors que ara han in-
tervingut les institucions catalanes–.

No es volen adonar, els dos bàndols, 
que hi ha més banderes en joc en aquesta 
batalla d’escacs. Sí, és cert que l’estelada 
destaca als balcons de moltes persones i 
que destaca, darrerament en altres bal-
cons, la bandera bicolor espanyola amb 
l’escut de la monarquia ben visible al mig.

Hi ha menys banderes tricolors espa-
nyoles, però hi són. Hi ha poques senyeres 
catalanes sense estrelles: algunes que es 
poden comptar sense fer-se cap embolic. 
No he vist gaires banderes blanques, però 
n’he sentit a parlar i –en el sentit que es 

tracta de la bandera de la pau–, jo la pen-
jaria: llàstima que el meu bacó no és gens 
visible des de cap carrer.

Hi ha qui penjaria banderes del seu 
color partidari, taronjes, roges, verdes, 
morades, blaves, grogues... No he vist cap 
bandera negra, ni falta que fa.

L’única cosa que voldria dir a qui hagi 
de ser la nova presidenta del Parlament 
de Catalunya (misteri número 1) i el nou 
president de la Generalitat de Catalunya 
(misteri número 2) és que vulguin tenir en 
compte tothom i les seves banderes. I els 
que les rebutgen totes, que també hi són.

Sí, és un dilema difícil representar tot-
hom, sens dubte, però si accepten el càrrec, 
si us plau, al menys que ho intentin, hagin 
passat el Nadal a la garjola (quina putada!), 
a les fires de vi calent del centre d’Europa 
(quin privilegi!) o a la seva comarca.

Tinguem un any 2018 amb seny i amb 
raonaments que no compliquin encara 
més el nostre laberint: segur que hi ha una 
sortida. Segur! n

a setmana que ve està previst 
que es formi de nou el Parlamet 
de Catalunya, a la Ciutadella de 
Barcelona, la mateixa institució 

legislativa que el PP, amb la seva majoria 
absoluta al Senat espanyol, va obligar a 
dissoldre a finals d’octubre –arran de la 
declaració unilateral d’independència en 
seu parlamentària catalana, més simbòli-
ca que real–, tot convocant de seguida uns 
comicis ben especials que van tenir lloc 
pocs dies abans de Nadal, fent un ús molt 
peculiar de l’article 155 de la Constitució, 
al meu entendre de forma borda.

Les porres policials de la diada del re-
ferèndum de l’1 d’octubre i les ulteriors 
ordres judicials d’encarcerament, primer 
de dues persones representatives del món 
associatiu independentista  –els anome-
nats Jordis– i –posteriorment– dels mem-
bres de l’executiu català cessat (menys un) 
es van veure amanides des dels poders de 
l’Estat espanyol amb aquestes eleccions 
–ara sí, a la força– de caràcter netament 
plebiscitari.

Vam pensar alguns (i imagino que devia 
pensar qui les convocava) que així es desfe-
ia l’anomenat bucle en el qual havia entrat, 
des de feia mesos, el procés d’autodetermi-
nació no autoritzat (ni pactat) del poble de 
Catalunya sobre el seu futur polític.

Ans al contrari, el resultat de les elecci-
ons ha complicat una mica més –una mica, 
no gaire– el panorama social i polític a Ca-
talunya i, de retruc, el panorama espanyol.

Perquè tot està igual que abans, sense 
cap majoria clara que advoqui per la inde-
pendència de Catalunya en els termes en 
què l’han conjurat els quatre o cinc partits 
independentistes (jo ja vaig despistat de 
còmput de sigles) ni, tampoc, cap majo-
ria clara sobre el manteniment de l’statu 
quo del sistema polític instituït el bienni 

L

HI HA MÉS 
BANDERES!

PIULADES SOTA PORXADA

PACO GALÁN 
GORDILLO

Politòleg

Teatre de La Unió Liberal, l’any 1891
Imatge de l’interior del teatre de l’entitat social La Unió Liberal, fundada el 1887 i que  
va inaugurar la seu social el 1891 –situada on actualment hi ha el Museu de Granollers–. 
autor desconegut / col·lecció josep garrell soto / arxiu municipal de l’ajuntament

Fem Memòria No es volen adonar, els dos
bàndols, que hi ha més banderes
en joc. N’hi ha menys tricolors
espanyoles, però hi són
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BUSCO COSIDORA 
QUE TREBALLI DES 
DE CASA O TALLER 
AMB MÀQUINES 
OVERLOCK I PLANA.
Trucar 656909282 
(Isa) 

LOCAL EN ALQUILER 
EN GRANOLLERS. 
Pau Casals. Sup. 94 
m2. Instalaciones 
bar. Barra de bar 
equip. Obrador  c/
cámara obra. Aseos. 
Cristalera autom. 
Persianas eléctricas 
Luz y agua. Posible 
salida de humos. A.A. 
PRECIO. 1.000 €/mes 
(Ref.987)EMINAD. 
Teléfono de contac-
to:  93 870 36 66
 
LOCAL EN ALQUILER 
GRANOLLERS. Joan 
Prim. PB: 52 m2 
+ 1 ª P . 5 2 m 2 + P a -
tio 25m2. A.A.Luz y 
agua. P. 1.000 €/mes 
(Ref.793). EMINAD.  
Más información al 
tel. 93 870 36 66
 
LOCAL EN ALQUILER 
EN GRANOLLERS. 
Perpinyà. Sup. 292 

m2. Casa/local cén-
trico. Bajos 117 m2, 
4 hab y baño. planta 
117 m2 4 hab, baño y 
terraza Altillo. Patio. 
Ideal para rte. Jar-
dín 240 m2. PRECIO: 
5.000 € (Ref.924). 
EMINAD. Infórmese:  
93 870 36 66

FINCA EN VENTA EN 
LA GARRIGA. C-17. 
Sup. 75.000 m2. Edif 
1.000 m2. Finca llana a 
pie autovía. Formada 
por bosque, campos, 
labranza, torrente, 
jardines. Casa de 
1.316 m2 dividida en 
sótano de 418 m2. P 
baja 303 m3. 1ª P 313 
m2 (42 m2 terrazas). 
2ª P 138 m2. inverna-
dero. Piscina 92 m2. 
Frontón. jardines. P. 
700.000 € (Ref.100).
EMINAD Tel. 93 870 
36 66
 
LOCAL EN ALQUILER. 
LES FRANQUESES. 
Bellavista. Sup. bajos 
80 m2 + sótanos 80 
m2. Buena situación, 
a 50 m. estación 
tren. Aseo. Persiana. 
PRECIO. 550 €/mes 
€ (Ref.394). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66
 
ALQUILER DE LOCAL 
EN GRANOLLERS. Sta. 
Esperança. Sup. 75 m2 
bajos + 75 m2 piso. 

Centro peatonal. 
Cristaleras. Puerta 
eléctrica. A.A. Insta-
laciones. P. 3.500 €/
mes (Ref.981). EMI-
NAD Tel. 93 870 36 66
 
PLAZA DE PARQUING 
EN VENTA GRANO-
LLERS.  Ausies March. 
Para coche mediano. 
Buen acceso. No hay 
pilares. 4,20x 2,20 m. 
P. 8000 € (Ref.165). 
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66

LOCAL EN VENTA O 
ALQUILER EN LLIÇÀ 
DE VALL. La Vila. Sup. 
62 m2 + 50 m2 alti-
llo. Centrico.Aseo. 
Alt.2,50 m. Cristal y 
persiana. Pav gres. 
P. 140.000 € PRECIO. 
alquiler 600 €/mes 
(Ref.393). EMINAD. 
Tel. 93 870 36 66
 
SE VENDE LOCAL EN-
GRANOLLERS. Apeles 
Mestres / Joan Prim. 
Sup. 150 m2 + 84 m2 
altillo almacén. Es-

quinero 6 m. fachada 
una calle y 15 m. fa-
chada la otra. Actual-
mente alquilado 900 
€/mes. Cristaleras. 
Instal. Aseos. PRE-
CIO VENTA: 235.000 
€ (Ref.390).EMINAD 
Teléfono de infor-
mación: 93 870 36 66
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PER ANuNcIAR-tE EN AQuEStA SEccIÓ: PubLIcItAt@ARAGRANOLLERS.cAt

Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

VENDA/LLOGUER

IMMOBILIÀRIA

OFERTA

FEINA

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

Important empresa, líder en el seu sector, precisa per les seves 
instal.lacions al Vallès Oriental un
ENGINYER DE QUALITAT (Ref.0401-05)
Es responsabilitzarà de l’assegurament del control de qualitat a 
caldereria fabricant d’equips a pressió i maquinària, també ela-
boració de dossiers  de qualitat, i coordinació i comprovació de 
proves no destructives. Coneixedor de metal.lúrgica industrial i 
soldadura, normativa d’equips a pressió. Nivell alt d’anglès. Edat 
ideal 25-35 anys.

Empresa situada en el Vallès Oriental, sector Caldereria, 
precisa 
INGENIERO DE VENTAS  (Ref.0401-01)
Candidatos/as con formación a nivel de Ingeniería Quí-
mica o Industrial (no se descartan otros), nivel medio 
de idioma inglés, valoramos experiencia comercial en 
sectores	 petroquímico/químico/	 química	 fina/farma/	
ingenierías... etc. El ámbito y la zona a cubrir es la de Ca-
talunya 50% y España 50%. La empresa ofrecerá forma-
ción	y	soporte	técnico	suficiente	para	realizar	su	función.	
Inicialmente, tendrá soporte de la Dirección comercial 
para	 responsabilizarse	posteriormente.	 Perfil	 comercial	
(venta técnica de productos ) en venta directa a clientes 
industriales,	no	a	 través	de	distribuidores.	Contrato	fijo	
y directo con la empresa. Retribución orientativa 30-
35.000€	en	base	a	salario	fijo	+incentivos.

Empresa de manteniment , serveis i reformes , indus-
trial i particular, ubicada al Vallès Oriental, precisa
LAMPISTA OFICIAL PRIMERA. Amb experiència demos-
trable de més de 5 anys.(Ref. 0401-02)
APRENENT DE LAMPISTA. Candidats amb formació i/o 
certa experiència i amb ganes d’aprendre. 
Per a incorporar-se a empresa líder de la zona en el 
manteniment i reforma d’indústria, cases particulars i 
locals comercials.
PALETA OFICIAL DE PRIMERA amb experiència demostra-
ble de més de 5 anys. (Ref. 0401-02)
MANOBRA. Candidats amb certa experiència i amb ga-
nes d’aprendre.
PER AMBDÓS LLOCS: Horari de 8 a 13h. i de 15 a 18h. (es 
requereix	flexibilitat	horària	en	funció	de	la	urgència	de	la	
feina). S’ofereix contracte de 3 mesos de prova+ inde-
finit.	Sou	a	partir	de	21.000	€	bruts	anuals+	bonus	(sou	
negociable en funció de la valua i experiència del candi-
dat). Cotxe d’empresa+dietes.

Concessionari de vehicle nou i seminou de reconeguda marca 
internacional , ubicada al Baix Vallès, precisa 
COMERCIAL AUTOMOCIÓ (Ref.0401-03)
Candidats/es amb exp. demostrable en el sector automoció, 
exercint tasques d’atenció al client i venta comercial, de vehicle 
nou o semi-nou. S’ofereix contracte estable, sou negociable.

Multinacional del sector alquiler de vehiculos industriales, pre-
cisa para sus instalaciones en Granollers
ADMINISTRATIVO/VA POSTVENTA COMERCIAL (Ref.0401-04)
FUNCIONES: Coordinación para entrega de vehículos nuevos y 
de	parque.	Realizar	rapport	final	de	mes.	Coordinación	recogida	
de	vehículos	por	fin	de	contrato,	cancelación	anticipada	e	 im-
pago. Coordinación cambios de vehículos y cambios de cliente.  
Recopilación y seguimiento de información de reparaciones con 
incidencias. Envío, seguimiento y recuperación de documenta-
ción contractual a clientes y comerciales. Seguimiento y factura-
ción de vehículos de Relevo Permanente. Seguimiento ubicación 
vehículos: Agencia y Delegación Cliente. Revisión anual. Segui-
miento para trámite de primeras tarjetas de transporte para 
clientes. Otros seguimientos de documentaciones en gestoría 
para trámites a clientes. PERFIL REQUERIDO: FP, CFGM o CFGS 
Administración.	 Conocimientos	 intermedios	 de	 Excel	 y	 Office.	
Alta capacidad de comunicación e interacción telefónica. Se 
ofrece contrato directo y estable con la empresa. Horario de 9 a 
13h. i de 15h. a 19h. de lunes a viernes.

COMPRAMOS libros, 
juguetes, tebeos, 
antigüedades y arte 
religioso, restos de
pisos y casas. Pago 
al momento. José 
Miguel. Teléfono: 
679-736-491.

ALTRES

Ayuda económica 
continuada a mujer.
Hombre de 52 años, 
busco mujer para 
ser amantes. Posible 
ayuda económica.
Llámame o manda-
me un whatsapp y 
hablamos.
Tel 612 57 23 80 

CONTACTES

L’APARADOR

La nova Arbeca és un espai cèntric i ide-
al per començar bé el dia amb un bon 
esmorzar. A més, de dilluns a dissabte 
aquest restaurant familiar i acollidor ofe-
reix un menú diari de cuina casolana. La 
nova Arbeca ofereix una gran varietat de 
possibilitats gustatives, plats únics i de-
gustacions de qualitat. Cuina variada i que 
fa una aposta per als arrossos.

A més, disposa de diverses sales i una 

gran terrassa, de manera que és un espai 
perfecte per a celebracions. De fet, els di-
vendres i dissabtes a la nit s’hi fan sopars 
exclusius per a grups, festes familiars, ani-
versaris, comiats de solters, etc. I els àpats 
es poden complementar amb dj.

Per arrodonir l’oferta, la nova gerència ha 
impulsat també per als dissabtes les tradi-
cionals calçotades –amb calçots il·limitats i 
racions generoses–. Per llepar-se’n els dits!

La nova Arbeca ofereix menú diari i 
dissabtes de delicioses calçotades

RESTAURANT LA NOVA ARBECA   I  GRANOLLERS
Passatge Arbeca, 3  I  679 63 37 09 

Guifi.net és un projecte tecnològic que 
es va iniciar el 2004 a la comarca d’Oso-
na per resoldre les dificultats d’accés a 
Internet de banda ampla en àrees rurals 
davant la manca d’interès per part dels 
operadors tradicionals. Per mitjà de radi-
oenllaços fets amb routers wifi, els veïns 
voluntaris van desplegar una xarxa pròpia 
per connectar diferents punts geogràfics. 
Així va néixer aquesta xarxa de telecomu-
nicacions oberta, lliure i neutral basada en 
un model de col·laboració i amb una infra-
estructura mancomunada. 

A més, paral·lelament, Guifi.net s’ha 
desenvolupat com a projecte social en el 
camp de les telecomunicacions per fer 
possible que tota la ciutadania pugui gau-
dir-ne en les condicions més favorables 
possibles, mitjançant connexions a preus 
justos, ja sigui en entorns urbans o rurals i 
fent èmfasi en facilitar la participació dels 
col·lectius desfavorits.

Guifi.net és també un projecte econòmic 
que posa en pràctica en el sector un mo-
del econòmic disruptiu, basat en el model 
de comuns i l’economia col·laborativa per 

mitjà del desplegament mancomunat de 
la xarxa, així com una explotació econòmi-
ca ostenible i justa.

A Granollers, a través de l’operadora vi-
gatana Goufone, ofereix una oferta de con-
nexió a internet amb fibra òptica, mòbil 
4G i fix per 36,20 euros al mes (300 Mb) 
o 39,95 euros mensuals (1.000 Mb) i l’alta 
gratuïta.

El projecte guifi.net, una xarxa 
de telecomunicacions lliure i justa

GUIFI.NET  
Goufone  I  93 390 05 16  I  goufone.com

L
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Granollers tanca el 2017 amb 518 aturats 
menys que el desembre de l’any anterior

El darrer mes de 2017 ha deixat un 
bon regust a la ciutat pel que fa a les 
dades de l’atur. Després de quatre 
mesos consecutius d’increments 
pel que fa a persones inscrites a 
l’Oficina de Treball de la Generali-
tat (OTG), al desembre el total de 
desocupats va caure en 102 perso-
nes i la taxa d’atur registral se situa 
novament a l’entorn del 12,3% –si-
milar al setembre i lleugerament 
superior a la mitjana de la comar-
ca–. Des de juliol, però, la ciutat ha 
augmentat el nombre d’aturats en 
108 persones, dels 3.622 a mitjans 
d’any als 3.730 actuals.

Tot i els augments registrats a 
mitjans del 2017, la rebaixa d’en-
guany d’unes 500 persones és 
semblant a la que es va produir 
entre 2015 i 2016, quan els ins-
crits a l’atur van descendir en 519 
persones. De fet, el comportament 
anual va ser molt semblant, amb 
un descens de l’atur al desembre 
després de quatre mesos d’aug-
ment –coincidint amb els mesos 

d’estiu i tardor–, precedits de mig 
any de baixades.

D’altra banda, el comportament 
de l’atur a la ciutat el 2017 ha estat 
similar al del conjunt de la comar-
ca, tot i que al Vallès Oriental el 
canvi de tendència a la baixa ja es 
va produir al novembre, després 
dels augments de l’estiu.

La tendència de la capital va-
llesana és lleugerament més opti-
mista que la del conjunt del país. 
Tot i que aquest desembre la taxa 
d’atur a Catalunya també ha dis-
minuït (un 1,1%), el descens ha 
estat menor que el de 2016, i està 
en la línia dels registrats els dos 
anys anteriors –2014 i 2015–. Per 
cinquè any consecutiu, el balanç 
és positiu pel que fa a la reducció 
interanual de l’atur, si bé s’ha mo-
derat la intensitat de la davallada.

Alerta per la manca de subsidis
Tot i la tendència a la baixa de l’atur 
i a l’augment dels contractes –a 
l’entorn d’un 7% a la comarca res-

EL CONSELL 
COMARCAL VISITA 
LA PLANTA DE SEAT

Foment de la indústria 

Un grup de professionals del sector 
de l’ocupació i el desenvolupament 
local del Vallès Oriental i del Consell 
Comarcal van visitar al desembre 
la planta de Seat amb l’objectiu de 
conèixer com ha gestionat aquesta 
empresa el pas cap a la indústria 
4.0. La visita es va centrar en  
explicar què és aquesta quarta  
revolució industrial i com Seat ha 
anat formant els seus treballadors 
per preparar-los per al canvi de 
model empresarial.

Actualment el Consell Comarcal 
està treballant en el foment del  
pas de la indústria tradicional a la 
indústria 4.0, que es caracteritza 
sobretot per l’ús de les noves  
tecnologies tant en producció com 
en comunicació i serveis. Segons 
l’ens comarcal, aquest nou model 
industrial suposa una millora en la 
competitivitat de l’empresa i en la 
qualificació professional, tot fugint 
de la precarització laboral.

La visita va ser possible gràcies 
a la col·laboració de la UGT, que va 
fer de vincle entre les dues entitats.

economia
Aturada dels mercats de dissabte
Els paradistes dels mercats del dissabte de la plaça  
de la Corona i de Can Bassa han decidit no instal·lar 
parada aquest dissabte tot coincidint amb el dia
de Reis. Els dos mercats tornaran a funcionar amb  
normalitat a partir del 13 de gener.

Últims dies del concurs d’Instagram
El dia de Reis, dissabte, acaba el període per participar 
al concurs de Nadal a Instagram que han organitzat  
les associacions de comerciants de la ciutat. Per 
participar-hi només cal seguir el perfil @nadalgranollers, 
penjar-hi una foto i etiquetar-la amb #nadalgranollers. 

OCUPACIÓ  EL NÚMERO D’INSCRITS A L’OFICINA DE TREBALL DE LA GENERALITAT EL MES PASSAT VA SER DE 3.730, UN CENTENAR MENYS QUE AL NOVEMBRE

fONt: GENcAt

Els desocupats cauen el darrer mes 
després de quatre mesos d’augments 

Al Vallès Oriental s’han ocupat des 
del gener més de 2.400 persones

pecte al 2016–, el consistori alerta 
que moltes de les persones que 
actualment estan inscrites a l’OTG 
ja no cobren cap tipus de presta-
ció –una circumstància que manté 
en alerta els Serveis Socials i obliga 

a mantenir el pressupost del pla 
de xoc municipal, enguany inclòs 
al pressupost general–. A més, els 
sindicats han fet notar durant tot 
l’any l’augment de la precarització 
laboral, una realitat que es palesa 

amb la baixada dels sous mitjans i 
amb l’augment de la temporalitat 
dels contractes –i dels treballadors 
a temps parcial– i el descens de les 
relacions laborals indefinides, en-
tre altres aspectes. n  m.e.

GENER

Vallès
Oriental

Granollers

4.200

25.354

4.186 4.163 3.987 3.837 3.697 3.622 3.663 3.686 3.806 3.832

25.283 25.029 24.238 23.509 22.566 22.521 23.148 22.886 23.172 23.129

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

3.730

22.943

EVOLUCIÓ DE L’ATUR EL 2017
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

GENER 2018

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 GENER 2018

Les activitats organitzades per Granollers Mercat són subvencionades i gratuïtes pels assistents amb prèvia inscripció.

SESSIONS
GRUPALS

EMPRENEDORIA

11 i 25 DE GENER
De 9.30 a 12 h
Formació emprenedoria 
2.5 h
COM MUNTAR UNA 
EMPRESA
Tràmits, fi scalitat, ajuts, 
subvencions i 
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

18 DE GENER
De 9.30 a 12 h. 
Formació emprenedoria 
de 2.5 h
CANVAS I PLA 
D’EMPRESA
Comença amb el 
CANVAS i acaba amb 
el Pla d’empresa
Granollers Mercat

24 DE GENER
De 9.30 a 13.30 h. 
Formació empresa i 
emprenedoria de 4 h
PLANIFICA LA TEVA WEB 
AMB CANVAS
Aprofi ta el canvas  del 
teun negoci per pala-
nifi car els continguts i 
funcionalitats 
de la teva web
Granollers Mercat

17
9.30 a 12.30 h 
Formació emprenedoria i empresa 3 h
KIT DE COMUNICACIÓ PER EMPRENEDORS
Coneixerem 2 eines clau per a crear 
continguts	digitals	(Canva,	Buff	er)
Granollers Mercat

29
9.30 a 13.30 h
Formació emprenedores 40 h
ETS EMPRENEDORA? PLA D’ENTRENAMENT 
DE L’EMPRENEDORIA
Neuroeducació, coaching i utilització 
del visual Thinking
Granollers Mercat

31
9.30 a 13.30 h
Formació empresa i emprenedoria de 4 h
BILLAGE: FACTURA, PROJECTES I 
COMERCIALITZA LA TEVA EMPRESA 
Coneix un dels millors CRM 
per a emprenedors
Granollers Mercat

19
9 a 14 h
Formació	bonifi	cable	de	10	h
MICROSOFT WORD. AVANÇAT 
Conèixer les possibilitats d’aquest programa 
i ampliar el seu ús en tasques diàries
Cambra de Comerç. Delegació Granollers

22
9 a 14 h
Formació	bonifi	cable	de	10	h
INICIACIÓ A L’EXCEL
Aplicar els nous coneixements 
al lloc de treball
Cambra de Comerç. Delegació Granollers

23
9 a 15 h 
Formació	bonifi	cable	de	6	h
INCOTERMS 2010. AVANÇATS
Tenir coneixements per negociar la 
compravenda internacional i millorar els 
coneixements en el comerç internacional.
Cambra de Comerç. Delegació Granollers

El preu del lloguer augmenta  
més d’un 20% en l’últim any
El lloguer a Granollers s’ha incrementat 
més d’un 20% en l’últim any, segons dades 
de la immobiliària Habitaclia. En concret, 
entre l’octubre del 2016 i l’octubre del 
2017, els pisos de lloguer van encarir-se un 
24,5%. Tot i que el novembre passat els llo-
guers oscil·laven entre els 5,44 euros/m2 i 
els 12,63 euros/m2, els preus s’han dispa-
rat en els últims mesos, sempre segons da-
des d’Habitaclia, i a finals d’any la mitjana 
se situava als 9,21 euros/m2. 

El preu del lloguer a la ciutat va comen-
çar a incrementar-se ja a finals del 2016 –a 
l’octubre el cost mitjà del metre quadrat era 
de 7 euros i al desembre ja era de 8 euros–, 
tot i que es va reduir sensiblement a princi-
pis d’any –al febrer, el cost havia disminuït 
fins els 7,86 euros–. Fins l’estiu, els preus  
mitjans van mantenir-se força estables, 
augmentat primer de forma moderada –al 
març la mitjana del lloguer a la ciutat era 
de 8,52 euros/m2– i disminuint una mica 
després, però a partir del mes de juliol van 
tornar a augmentar, passant dels 8,16 eu-
ros/m2 del juny als més de 9 euros del no-
vembre passat. 

Segons Habitaclia, la major part del parc 
d’habitatge de lloguer disponible a Grano-

HABITATGE   A FINALS DEL 2017, EL PREU MITJÀ DEL M2 ERA DE 9,21 EUROS

Preus d’immobles nous

Segons la Societat de Taxació, les quatre  
capitals de província catalanes –Barcelona, 
Girona, Lleida i Tarragona– registren el preu 
mitjà més alt d’un habitatge nou respecte a 
la resta de capitals de l’Estat. A Catalunya, el 
preu mig per comprar una casa se situa en 
els 3.452 euros el metre quadrat construït, el 
triple que a Extremadura i més del doble que 
al País Valencià. De fet, Catalunya és una de 
les comunitats on més ha crescut el preu mitjà 
d’un habitatge nou en l’últim any i es preveu 
que sigui on més augmenti al llarg del 2018, 
juntament amb la Comunitat de Madrid. 

UN HABITATGE NOU A 
CATALUNYA VAL EL TRIPLE 
QUE A EXTREMADURA

llers es concentra actualment a la zona del 
centre de la ciutat, al barri de Sant Miquel, 
al Lledoner i també Sota el Camí Ral. n 
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esports  
El BMG regna al trofeu de Bordils
Tant el cadet com l’infantil del BM Granollers tornen  
del Torneig de Nadal de Bordils amb la victòria. L’infantil es  
va imposar a la final al BM la Roca per la clara victòria de 51  
a 22. Per la seva banda, el cadet va superar al FC Barcelona  
en un treballat partit que va guanyar per 27 a 20.

El carnet UVic, a Granollers
La Universitat de Vic ha arribat a un acord 
amb el Club Natació i el Club Tennis Pàdel 
Granollers perquè els estudiants amb el 
carnet UVic Esports puguin utilitzar les 
instal·lacions de les dues entitats.

La renovació que ha iniciat el 
club de la mà del nou tècnic, Jose 
Solivelles, i el director esportiu, 
Dani Rizaldos, va agafant forma. 
Segueixen les negociacions amb 
el CF les Franqueses per intentar 
incorporar Guillem Pujol –ope-
ració que la setmana passada 
semblava pràcticament tancada 
però que encara manca rubricar–, 
i dimecres es feia pública la in-
corporació del primer fitxatge, el 
migcampista de Barcelona Albert 
Cachorro Grould, de 19 anys.

Cachorro arriba cedit fins a 
final de temporada pel Terras-

VOLEIBOL  EL TORNEIG ES VA DISPUTAR A VALLADOLID
AE cARLES VALLbONA

L’infantil A del Vallbona queda sisè a la Copa
L’infantil A de l’AE Carles Vallbona va quedar sisè de la Copa  
d’Espanya de voleibol que es va celebrar de dimecres a dissabte  
a Valladolid. Les granollerines van signar un bon campionat i 
van quedar segones a la fase de grups, per darrera del Goldcar 
Rendimiento, amb dues victòries de tres partits. D’aquesta  
manera es va classificar per jugar els quarts de final contra 
Covadonga, qui els va negar l’accés a les semifinals amb una  
victòria. Dissabte van disputar el partit pel cinquè lloc. Davant, s’hi 
van trobar les balears del Sóller –vigent campió d’Espanya–. 20 a 
25 i 10 a 25 van ser els resultats dels dos sets que van necessitar 
les illenques per deixar les granollerines sisenes. n

L’EC fitxa Albert Groult per reforçar l’equip 
i aconseguir la permanència a Tercera

sa –cinquè classificat del mateix 
grup de Tercera en què juga l’EC–, 
amb qui té contracte fins al 2019 
i on no estava tenint minuts de 
joc. El barceloní, que resideix a 

Premià de Mar, ha jugat al CE 
Premià (2012-15), la UE Vilas-
sar (2011-12), al FC Argentona 
(2009-11), al CE Premià (2007-
09) i va començar a practicar el 

FUTBOL I Tercera Divisió  EL MIGCAMPISTA BARCELONÍ ARRIBA CEDIT DEL TERRASSA FINS A FINAL DE TEMPORADA

BASQUET  VAN PARTICIPAR A LA COMPETICIÓ 12 EQUIPS FEMENINS I 16 DE MASCULINS

Cornellà i Joventut de Badalona 
guanyen el Torneig de Nadal del CB
El pavelló del carrer Girona i el de 
Can Bassa van ser les dues seus 
del Torneig de Nadal de minibàs-
quet organitzat pel CB Granollers 
i que es va disputar de divendres 
a dissabte. Enguany hi van com-
petir 28 equips –16 masculins i 
12 femenins– amb la participació 
internacional de dos equips fran-
cesos. La final femenina va en-
frontar Cornellà A i el UE Mataró 
A, amb victòria pel club del bar-
celonès –55 a 33–, que també va 
arribar a la final masculina, però 
que va caure davant del Joventut 
Badalona A, que es va emportar 
el torneig –68 a 44–. L’última jor-
nada es van disputar es dos All 
Stars del torneig, en els quals es 
van poder veure junts els millors 
jugadors i jugadores de la compe-
tició.

EcG

xAVIER SOLANAS

ALBERT GROULT  Arriba per reforçar el mig camp de l’equip

EN JOC  Tres dies de minibàsquet al carrer Girona i Can Bassa

El torneig també va estar marcat 
per l’aplicació de les noves tecno-
logies, amb la integració de l´acta 

digital en línia des de la web de 
tots els partits, gràcies a l’aplicació 
creada per l’empresa NBN23. n

Dissabte comença la segona volta de la lliga que portarà els granollerins a jugar 
al camp del Santfeliuenc, amb qui van empatar en el primer partit de la temporada

TENNIS

El Nou Tennis Belulla acollia la se-
gona edició del Torneig de Nadal 
en categoria absoluta. La tenista 
granollerina Laura Pous, i el barce-
loní Marc Fornell, van fer bones les 
apostes i es van endur el torneig 
en les respectives categories –els 
dos sortien com a caps de sèrie 
número 1–. Pous va guanyar clara-
ment a la estatunidenca Isabella 
Harvison en dos sets –6 a 2 i 6 a 
0– i va tancar la competició cedint 
només sis jocs en els quatre partits 
que va disputar. Per la seva banda, 
Fornell ho va tenir més complicat 
contra Jordi Mas, de Mataró, i va 
necessitar el tercer set –4 a 6, 7 a 5 
i 6 a 2– per endur-se el trofeu.

Durant aquesta setmana, s’estan 
disputant les semifinals i finals de 
la competició en categories infe-
riors –de benjamí fins a júnior–. 
En la primera edició, el torneig va 
tenir 170 participants, enguany, 
ha pujat fins als 200 –60 dels quals 
han sigut en categoria absoluta i 
vuit tenen una beca esportiva a 
universitats d’Estats Units–. n

Laura Pous guanya 
el Torneig de Nadal 
del Tennis Belulla

futbol a Barcelona, a l’escola La 
Salle. Grould s’incorpora a la dis-
ciplina de Solivelles per solventar 
els problemes que el tècnic veu al 
mig camp. De la carta als Reis de 
l’entrenador, encara falta un cen-
tral, un lateral i entre dos i tres 
davanters.

Comença la segona volta
Dissabte a les 18 h, l’EC visitarà el 
camp del Santfeliuenc en el primer 
partit de la segona volta. En el pri-
mer duel de lliga, els granollerins 
van empatar a casa contra els de 
Sant Feliu –1 a 1–. Una volta des-
prés, l’EC obre la zona de descens 
i els del Llobregat van dues posici-
ons per sobre. Un nou empat servi-
ria de poc per a les aspiracions dels 
de Solivelles, que han de començar 
a sumar de tres en tres si volen sor-
tir del pou de la classificació. n

SANTFELIUENC - EC GRANOLLERS  
Dissabte,  18 h Sant Feliu Llobregat
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ATLETISME

NATACIÓ

Queden poc més de dos mesos per 
a la disputa de la Marató de Bar-
celona i el CNG ha obert un pro-
grama d’entrenaments per pre-
parar-la. Des de dilluns fins al dia 
de la cursa –11 de març– es podrà 
gaudir d’entrenaments presenci-
als i rutines de treball individual.

Les tasques de reparació que s’es-
tan realitzant a la piscina 4 –exte-
rior– del CNG s’allargaran fins a 
dilluns i no es podrà reobrir diven-
dres com estava previst. El club in-
forma que, en cas d’acabar abans, 
la instal·lació podria estar en mar-
xa durant el cap de setmana.

El CNG prepara la 
Marató de Barcelona

L’obertura de la 
piscina s’endarrereix

ARxIu / x.SOLANAS

HANDBOL  L’EQUIP AMB MÉS REPRESENTACIÓ GRANOLLERINA ÉS EL JUVENIL FEMENÍ, AMB 8 DE LES 16 MEMBRES

El BMG aporta 25 jugadors a les seleccions 
catalanes que disputaran l’estatal a Galícia
Fins diumenge es disputa a Galícia 
–Vigo i Pontevedra– el Campionat 
d’Espanya de seleccions autonò-
miques d’handbol en categories in-
fantil, cadet i juvenil –tant masculí 
com femení–. Com ja és habitual, 
el BM Granollers hi és representat  
amb un gran nombre de jugadors 
que demostren el bon estat del 
planter granollerí i la gran feina 
formativa que està fent el club.

Enguany, defensaran la camise-
ta de la selecció catalana 25 juga-
dors que competiran en les dife-
rents categories –només superat 
pel FCB amb 28–. L’equip amb més 
presència granollerina és el juve-
nil femení, amb 8 jugadores de les 
16 que componen el conjunt. Són 
Maria Muñoz, Anna Sánchez, Irene 

BÀDMINTON  LA VICTÒRIA DEIXARIA EL CONJUNT GRANOLLERÍ AMB LA PERMANÈNCIA GAIREBÉ ASSEGURADA I PODRIA COMENÇAR A TREBALLAR EN EL NOU PROJECTE

El partit de la 
jornada es disputa al 
pavelló del Congost

AGE

ANADA L’equip ja va guanyar a Jaén per 3 a 4 a la primera volta

L’Associació Granollers Esportiu 
es juga la tranquil·litat a la lliga 
aquest cap de setmana, ja que 
una victòria deixaria molt encar-
rilada la permanència a la Divisió 
d’Honor de bàdminton, l’objectiu 
que el club s’havia marcat per 
aquesta temporada.

Dissabte a les 18 h, els grano-
llerins, que són cinquens amb 9 
punts, rebran al Benalmádena, 
setè (i últim) amb 3 punts, des-
prés de la sorprenent victòria 

que van aconseguir contra l’actual 
campió de lliga, l’IES La Orden. La 
Federació Espanyola ha qualificat 
l’enfrontament com el partit de 
la jornada i es retransmetrà per 
Teledeporte. “Crec que serà un 
partit molt intens, dur i, sobre-
tot, igualat”, explica Dani Garcia, 
entrenador dels granollerins, qui 
recorda que “en el partit d’anada 
vam fer 9 hores i mitja de viatge 
en furgoneta fins a Màlaga i, 4 
hores després d’arribar, ja es-

tàvem jugant”. Els vallesans van 
guanyar el partit per 3 a 4. Garcia 
confessa que “esperem que el 
cansament del viatge, que a no-
saltres no ens va afectar, sí els 
afecti una mica a ells”. L’equip ha 
treballat durant les vacances na-

dalenques amb treball individual 
específic i entrenaments d’equip. 
“Em sembla que només hem 
tingut un dia i mig de vacances”, 
indica l’entrenador. La victòria 
deixaria el conjunt amb 12 punts, 
molt allunyat de l’última plaça que 

condemna al descens. “Com que 
només som set equips” –per la 
retirada del CB Estrada– “supo-
sem que només baixarà un i no 
en promocionarà cap, així que 
la salvació estaria gairebé asse-
gurada”, comenta el tècnic.   

Preparant el nou projecte
Dani Garcia ha començat a prepa-
rar el projecte de cara a la prope-
ra temporada, en la qual el club 
vol fer un salt qualitatiu i intentar 
lluitar pels primers llocs. “Hem 
començat converses amb clubs 
i jugadors, però fins que no tin-
guem la permanència tancada 
no podrem signar res”. Garcia 
també reconeix que hi ha un fac-
tor econòmic que els pot tancar 
les portes. “Necessitem més im-
plicació de l’Ajuntament o un 
patrocinador potent”. n

Montero, Maria Utera, Marta Mera, 
Júlia Gavañach, Ona Vila i Martina 
Capdevila. Al cadet masculí, el se-
güent equip amb més granollerins, 
n’hi ha cinc: Martí Ruiz, Jan Gurri, 
Lluís Permanyer, Jan Rof i Marc 
Ferré. De prop els segueix el ju-
venil masculí –Pau Ferré, Josep 
Quirós, Oriol Miró i Nil Guiteras– i 
l’infantil masculí –Jordi Sala, Víc-
tor Romero, Bernat Povill i Ferran 
López– amb quatre jugadors del 
BMG. Per a la selecció de cadet 
femení hi ha convocades Júlia Illa 
i Marta Vila, i per l’infantil femení, 
Anna Zarzuela i Ainoa Garrido.

El BM la Roca hi tindrà 16 re-
presentants –11 femenins i 5 
masculins– i les Franqueses, una –
amb Danae Sánchez a l’infantil–. n

El Fraikin escalfa motors contra Tuníssia
Dijous, aprofitant l’aturada per l’Europeu de Croàcia a partir del 12 de gener, 
el Fraikin s’enfrontarà a Tuníssia –Palau Olímpic (19.30 h)– per començar 
a preparar la segona volta de la lliga, que començarà a inicis de febrer, i la 
fase de grups de la EHF. El dia 21 jugarà contra la Selecció Catalana.
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Fa dies que Roca Umbert es pre-
para per donar la benvinguda als 
Reis Mags d’Orient amb activitats 
i tallers per a tota la família. Ara, 
aquest moment tan esperat està 
a punt d’arribar perquè Melcior, 
Gaspar i Baltasar ja són a les por-
tes de la ciutat disposats a fer rea-
litat els desitjos dels infants –so-
bretot d’aquells que s’han portat 
més bé durant l’any–.

Abans de rebre’ls, tots els nens 
i les nenes estan convidats a les 
instal·lacions de Roca Umbert 
divendres a la tarda (17 h) per 
participar a la picarolada que 
despertarà Ses Majestats i evitarà 
que, després del llarg viatge que 
han fet, s’adormin i alguns infants 
es quedin sense regals. Els qui hi 
vulguin participar, poden dur tot 
tipus de sonalls i picarols, i també  
aquells construïts durant el taller 
de picarols de Roca Umbert. 

Un cop ja estiguin ben desperts, 

els Reis s’enfilaran a les carros-
ses i començarà la cavalcada reial 
(17.30 h), que sortirà de l’antiga 
fàbrica i farà el recorregut habitual 
passant pel carrer Lluís Compan-
ys, Camp de les Moreres, Magalla-
nes, Francesc Macià, Alfons IV, la 
plaça de la Corona, els carrers An-
selm Clavé, Joan Prim, Ramon Llu-
ll, Rafael Casanova, Torras i Bages 
i la plaça de la Constitució.

En aquest punt, les carrosses 
s’aturaran i Ses Majestats con-
tinuaran el recorregut a peu pel 
carrer Roger de Flor, la plaça de 
la Caserna, el carrer Santa Anna, 
la plaça de l’Oli i la Porxada. En 

aquest tram, els Reis caminaran 
i no podran repartir caramels. 
Durant tota la cavalcada, Mel-
cior, Gaspar i Baltasar aniran 
ben acompanyats de la gent dels 
Escoltes de Granollers, de Colò-
nies Sant Esteve, de l’Esplai Guai 
de Palou, de la Xarxa de Centres 
Oberts, de Granollers Pedala i de 
les Dames de Foc.

Un cop a la Porxada, els nens i 
les nenes podran veure personal-
ment Ses Majestats, donar-los la 
carta en mà i explicar-los quins re-
gals els fa més il·lusió rebre. A l’ac-
te, hi col·laboraran el Consell dels 
Infants i el col·lectiu Avui Cantem, 

ITINERARI La cavalcada farà el recorregut habitual: des de Roca Umbert fins a la Porxada passant per Lluís Companys, la Corona i Joan Prim

Abans de rebre Melcior, Gaspar i 
Baltasar, els infants estan citats  
divendres a Roca Umbert (17 h) 
per despertar-los amb una picarolada

Granollers, preparada per rebre 
els Reis Mags d’Orient

Cartes i desitjos 
dels més petits
Aquesta tarda (18 h) l’associació 
de comerciants Del Rec al Roc 
ha organitzat una carta gegant 
de Reis al carrer Santa Anna, 
davant la plaça de les Olles. 
L’activitat coincidirà amb la  
proposta de la il·lustradora Clara 
Sáez a l’Espai d’Arts de Roca 
Umbert (de 17 a 20.30 h), en què 
dirigirà La Galàxia dels Desitjos, 
un taller infants de 4 a 10 anys 
fabriquin els seus desitjos per 
a l’Any Nou i els puguin enlairar 
per la galàxia.

Per esperar l’arribada dels 
Reis, La Troca organitzarà avui, 
dijous, (de 10.30 a 13.30 h i de 
17 a 20.30 h) i divendres al matí 
(de 10.30 a 13.30 h) un taller 
de fanalets per a què els infants 
puguin rebre Ses Majestats. 
A més, aquesta tarda (de 17 a 
20 h) serà l’última oportunitat 
per visitar el campament reial 
del patge Gregori i descobrir les 
carrosses reials, la Tèrmica on es 
cuina la pols màgica i el carbó, 
els regals, la xocolateria reial i 
moltes altres sorpreses. Aquesta 
activitat l’organitzen les AV Sota 
el Camí Ral, Tres Torres, Sant 
Miquel i Sant Mònic, les Dames 
de Foc, l’Esplai d’Assís i els 
Amics dels Pastorets. 

Divendres a la tarda, Ses 
Majestats faran visita a  
l’Hospital (18 h), on accediran per 
l’entrada principal de l’edifici de 
Consultes Externes. Diumenge 
visitaran el Casino (20 h), just 
després del ball social amb 
Camelot (18 h). L’acte té un preu 
de 10 euros, però és gratuït per a 
tots els socis i els abonats.  

Més rebudes 
reials a la ciutat

Fanalets per  
il·luminar el camí

cultura
Poesia a Roca Umbert
La poesia que recull el llibre Tots els cavalls, d’Antònia 
Vicens, serà la protagonista d’Escampant els versos. Club  
de poesia, una proposta que acollirà la biblioteca de Roca 
Umbert dimarts de la setmana que ve a la tarda (19 h), 
amb la dinamització de Joan Gener. 

El perfeccionista a la cuina
La biblioteca de Can Pedrals organitzarà dilluns a  
la tarda (19 h) Reduccions. Club de lectura i cuina, una 
trobada per parlar del llibre El perfeccionista a la cuina,  
de Julian Barnes. L’activitat està conduïda per la cuinera 
Ada Parellada. 

NADAL  DIVENDRES, ELS MÉS PETITS PODRAN DESPERTAR SES MAJESTATS I ACOMPANYAR-LES FINS A LA PORXADA, ON PODRAN ENTREGAR-LOS LES CARTES

ROCA UMBERT
SORTIDA CAMPAMENT

PLAÇA 
DE LA PORXADA
ARRIBADA I RECEPCIÓ

C. Lluís Companys

C. Francesc Macià
C. Alfons IV

C. Anselm Clavé

C. Joan Prim

C. Rafael de Casanova

C. Roger de Flor

C. Torras
i Bages

Plaça de la 
Constitució

C. Santa Anna

Plaça de la 
Caserna

Plaça
de l’Oli

C. Ram
on Llull

C. Camp
de les
Moreres

C. Magallanes

Plaça de
Sant Miquel

Plaça de
la Corona

Plaça de
Maluquer i 
Salvador

Plaça de
Perpinyà

RECORREGUT DE LES CARROSSES
RECORREGUT A PEU I SENSE 
CARROSSES (en aquest tram no 
es reparteixen caramels)

que els donaran la benvinguda en 
nom de la ciutat. En cas de pluja, la 
recepció es farà a la sala Nau B1 de 
Roca Umbert.

Tant la picarolada per desper-
tar els Reis Mags com la recepció 
a la Porxada comptaran amb tra-
ducció en llengua de signes. n 
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L’eterna pugna entre el bé i el mal

El Teatre Auditori 
(TAG) ja s’ha om-
plert dues vegades 
per veure el clàssic 

nadalenc dels escenaris catalans. 
Amics dels Pastorets va tornar 
a entretenir desenes de famílies 
amb el clàssic de Josep M. Folch i 
Torres, protagonitzat per Lluquet 
i Rovelló.

L’obra que representa també 
la lluita entre el bé i el mal, ha 

guanyat enguany amb fures, que 
acompanyaven Llucifer amb el 
seu intent d’impedir als pastors 
l’arribada al portal de Betlem. 
L’arcàngel Sant Gabriel –amb un 
exèrcit més escàs– aconseguia 
com sempre imposar-se als dimo-
nis. 

Els Pastorets han comptat tam-
bé amb la col·laboració de Passal-
tpas, que han estat els encarregats 
d’una dansa grega, a la qual es van 

poder afegir també els actors que 
feien de pastors.

Tot plegat es va arrodonir amb 
la interpretació de l’Hallelujah 
de Leonard Cohen a l’escena del 
naixement, un dels moments més 
emotius del muntatge popular, en 
què participen unes 160 persones.

Diumenge (18 h), qui encara no 
ho hagi fet, tindrà una nova opor-
tunitat d’anar al TAG a veure Els 
Pastorets. n

TRADICIÓ  AMICS DELS PASTORETS VAN PORTAR EL CLÀSSIC DE FOLCH I TORRES AL TEATRE AUDITORI, AMB LA COL·LABORACIÓ DE PASSALTPAS

x.S.

PASSALTPAS  L’entitat va oferir una dansa grega en el marc de l’espectacle d’Amics dels Pastorets

xAVIER SOLANAS

EL MAL  Llucifer convoca els dimonis per aturar el camí de Lluquet i Rovelló
x. SOLANAS

EL BÉ  L’arcàngel Sant Gabriel i tres àngels que combaten el rei de l’infern
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AUDIOVISUALS  EL MAPPING DE CAN PEDRALS VA RECREAR UN ARBRE DELS DESITJOS DE NADAL, AMB IDEES DE L’ALUMNAT DE LES ESCOLES DE LA CIUTAT

Les façanes d’edificis 
públics de la ciutat 
es van transformar 
de dijous a dissab-

te al vespre gràcies als mappings 
–projeccions sobre superfícies al 
carrer– que s’hi van projectar en el 
marc d’aquestes festes nadalenques 
i com una de les principals nove-
tats del programa festiu. La façana 
de la biblioteca de Can Pedrals va 
acollir un arbre dels desitjos, que 
va recollir 166 propostes emeses 
per l’alumnat de primària de les 16 
escoles de Granollers.

A la façana de l’Ajuntament, la 
projecció de llums i colors es com-
binava amb la il·luminació nadalen-
ca habitual de l’edifici consistorial. 
El videomapping de la façana del 
Museu era el més minimalista, però 
va ser el mes vist gràcies a la seva 
situació en un dels carrers comer-
cials més importants del centre. n

La 21a edició del Pingra  
rep més de 5.500 visites

Llevant Teatre rep el premi 
Home dels Nassos 2017

Més de 5.500 persones, entre in-
fants i adults, han passat per la 
21a edició del Parc Infantil de 
Granollers, el Pingra, que va or-
ganitzar-se els dies 27, 28 i 29 de 
desembre al Palau d’Esports.

La Soca, l’entitat que organitza 
el Pingra, assegura que ha estat 
“una edició amb novetats i molt 
tranquil·la”, amb visites força 
repartides durant els tres dies de 
parc excepte la tarda de dijous, un 
dels moments de més afluència de 
gent.

De totes les activitats noves 
d’aquesta última edició, les que 
han funcionat millor han estat el 
minilaberint, les novetats en els 

tallers, l’ampliació de la zona de 
nadons i la millora del karaoke. 
L’organització diu estar contenta 
amb el funcionament del parc in-
fantil de Nadal d’enguany i expli-
ca que ja rumia millores de cara a 
l’any vinent.

Una de les principals novetats 
en què pensa La Soca és el canvi 
de gestió del bar, que durant 17 
anys ha funcionat gràcies a un 
grup d’amics propers a l’organit-
zació. La idea de La Soca és que a 
partir de la propera edició del Pin-
gra s’estreni un projecte nou i que 
la barra passi a ser gestionada per 
una entitat granollerina, pendent 
de confirmar. n

El 2017 s’acomiada amb missatges a les façanes

ENTITATS  ELS BLAUS LLIUREN UN RECONEIXEMENT HONORÍFIC PÒSTUM A LLUÍS BERTRANS

La iniciativa cultural –hereva del 
Teatre de Ponent– Llevant Tea-
tre, impulsada per Txell Remo-
lins i Esteve Ferrer, ha estat la 
guanyadora del premi Home dels 
Nassos 2017, que atorga la colla 
dels Blaus per mitjà de votació 
popular. El guardó es va lliurar 
dissabte a La Troca, juntament 
amb un premi honorífic a títol 
pòstum a Lluís Bertrans (1973-
2017), excap dels Blaus i iniciador 
d’aquests premis. 

El premi Home dels Nassos s’ha 
atorgat a l’equipament cultural 
pel “valor d’obrir el teatre amb 
una programació estable i fer-
ho amb el nom de Llevant al 
barri de Ponent”, i ha hagut de 
competir amb altres finalistes, 
com el Punt G –per voler posar 
fi al masclisme a la festa major–, 
els esglaons de l’estació de Grano-
llers-Centre –per “ser exemple 
d’accessibilitat”–, el moviment 
okupa de Ca l’Enkant, i Ferran 

López –substitut del major Tra-
pero–, l’Ocine –per voler intimi-
dar el cinema a la fresca de Gra-
nollers–, el Mercat de proximitat 
dels dissabtes–, els 20 anys d’El 
Xiprer i el Dinar d’aprofitats, i el 
regidor i diputat del PSC, Jordi 
Terrades –”pels nassos d’aclarir 
la posició del partit”–.

Finalment, Llevant Teatre, que 
pren el relleu als Xics –Home dels 
Nassos 2016–, ha aconseguit 460 
vots, el 24,4% del total dels vots 
recollits per mitjà d’Internet. Es-
teve Ferrer va recollir el premi de 
l’edició d’enguany, i la dona i els 
fills de Bertrans el reconeixement 
honorífic. n

x.S.

DESITJOS  Les frases dels infants i joves de la ciutat es van anar succeint

x.S.

LA CARRETERA  La façana del Museu va ser de les més vistes pels vianants

xAVIER SOLANAS

ARBRE NADALENC  Can Pedrals va recollir els desitjos de l’alumnat de la ciutat

x.S.

TRANSFORMACIÓ  La projecció convivia amb llums de Nadal de l’Ajuntament
NADAL  L’ANY VINENT CANVIARÀ LA GESTIÓ DEL BAR DEL PARC
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Els Blancs pengen 
la ‘llufa’ sobre el 
trasllat de la Disco 
Inferno al Parc Firal

El 45è cicle de jazz es tanca amb un ple al 
Casino per al concert de Gabriel Amargant
Divendres passat l’actuació de 
Gabriel Amargant Trio va posar 
el punt i final a la 45a edició del 
Cicle de jazz al Casino, que va om-
plir la sala per escoltar els dar-
rers temes d’aquesta banda lide-
rada pel saxofonista català. 

El cicle, que s’iniciava el setem-
bre de l’any passat amb un ho-
menatge a Amador Garrell i Soto 
amb motiu del centenari del seu 
naixement, ha tingut una assis-
tència irregular. Segons JazzGra-
nollers, l’entitat organitzadora, el 
novembre va ser el mes més fluix 
pel que fa al nombre d’especta-
dors. “Potser coincidint amb 
un moment ple d’interrogants, 
vam notar una davallada de 
públic, però al desembre s’ha 
remuntat”, explica Lluís Sitjes, 
president de JazzGranollers.

En canvi, la valoració del cicle 
pel que fa a la qualitat “és molt 
possitiva”, diu Sitjes, qui des-
taca que s’hi han pogut escoltar 
els grans noms del panorama del 
jazz català –David Mengual, Car-

EL DARRER DEL CICLE  El trio liderat pel saxofonista Gabriel Amargant omple el Casino

TRADICIÓ

Seguint la tradició del 28 de desem-
bre, la colla dels Blancs va difondre 
al seu web i a les xarxes socials la 
seva inocentada, en què alertava 
que la Disco Inferno de festa major 
es traslladaria al Parc Firal i seria 
de pagament. Segons la broma dels 
Blancs, la decisió s’havia pres per 
“l’obligació per part de l’Ajunta-
ment d’instal·lar limitadors de 
so a les places, la necessitat de 
contrarestar els ingressos de la 
botiga de festa major de la colla 
dels Blaus, i les reiterades quei-
xes dels veïns”. La inocentada es 
completava amb una imatge del 
web d’Escena grAn per comprar 
les suposades entrades. n  

xAVIER SOLANAS

MÚSICA  L’ORGANITZACIÓ ESTÀ A PUNT DE PRESENTAR EL PROGRAMA DEL 28è FESTIVAL DE JAZZ DE GRANOLLERS

me Canela, Francesc Vidal, Albert 
Bover, Horacio Fumero i el mateix 
Amargant, per exemple– així com 
“s’ha tingut l’oportunitat de 
veure i escoltar músics inter-

nacionals com Rick Margitza, 
Bill Mchenry i Eliot Zigmund”, 
destaca Sitjes.

D’alta banda, JazzGranollers 
es prepara ja per a la 28a edició 

del Jazz Granollers Festival, que 
la setmana vinent presentarà la 
programació, que començarà el 
19 de gener al Casino i que comp-
tarà amb 14 concerts. n

Si us vau creure la 
notícia sobre la marxa 

de l’alcalde que vam 
publicar la setmana 

passada a la pàgina 8 és que 
sou uns innocents. Gràcies per 

prendreu-vos-ho amb humor!
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LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

El temps: de dijous 4 al diumenge 7 de gener
Dijous Divendres Dissabte Diumenge

18º 7º 17º 7º 15º 6º 12º 6º

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

MÚSICA  LA NOVA TEMPORADA INCLOURÀ LA VISITA DE L’ESCOLANIA DE MONTSERRAT

La Fundació Pro 
Música Sacra de 
Granollers ha pre-
sentat la programa-

ció d’aquest 2018 del cicle La mú-
sica del cel, que coincideix amb la 
commemoració del 10è aniversari 
de l’orgue Josep M. Ruera, constru-
ït el 2007 per la firma alemanya 
Hugo Mayer i estrenat el 2008 
per l’organista alemany Christi-
an Von Blohn, que precisament 
tornarà aquest mes a la ciutat per 
recordar l’efemèride. “Després de 
més d’un centenar de concerts 
amb l’orgue, d’una vintena de 
classes magistrals, de la visita 
d’organistes de tres continents, 
d’estrenes i primeres audicions, 
de repertoris que cerquen tant 
la compensació als compositors 
oblidats del país com l’obertura 
a les novetats més radicals, amb 
molts bons cors, orquestres i so-
listes, podem dir que hem estat 
generosament beneïts, tenint 
en compte que passa a un indret 
sense tradició de música d’or-
gue i a comarques”, valora l’orga-
nització.

La nova temporada continuarà 
amb aquesta trajectòria de luxe 
amb intèrprets com Álvaro Carni-
cero, que comparteix la condició 
d’organista amb la de piano mo-
dern i que musicarà la pel·lícula 
muda Christus (1916); l’organista 
de la Capella Sixtina, el català Joan 
Paradell; el reputat improvisador 
luxemburguès Maurice Clement, 

El cicle de Música Sacra celebra 
10 anys de l’orgue a Sant Esteve

Palou commemora Sant 
Julià amb una missa especial, 
un vermut i un quinto solidari
La parròquia de Sant Julià de Pa-
lou commemorarà diumenge el 
dia del seu patró amb tres actes 
que ja són tradició. 

El programa festiu començarà 
a les 12 h amb la missa especial, 

presidida per mossèn Josep Mon-
fort, rector de la parròquia, acom-
panyat pels cants de Montserrat 
Armadans i l’orgue de Dolors Ro-
vira. Seguidament, a les 13 h, les 
Antigues Escoles de Palou acolli-

UN TASTET DE LA PROGRAMACIÓ DE LA MÚSICA DEL CEL

       21 DE GENER
10 anys d’orgue a Granollers.

Christian Von Blohn
L’organista alemany oferirà un 

repertori que inclourà la Toccatta 
i Fuga en re menor de J.S. Bach, 

entre altres peces.

      30 DE SETEMBRE
L’organista de la Capella  

Sixtina. Joan Paradell i Solé
El prestigiós organista català 

arribat de Roma oferirà  
també una classe magistal 

prèvia al concert

      25 DE MAIG
L’Escolania de Montserrat. 
Més de 700 anys cantant 
la pau
Concert de commemoració 
del 80è aniversari del  
bombardeig de Granollers  
amb l’orgue de Vicenç Prunés 
i la direcció de Llorenç 
Castelló

ran el vermut popular organitzat 
per l’Associació de Veïns de Palou.

La jornada es clourà amb la ter-
cera edició del Quinto Solidari a 
benefici de Càritas, que també se 
celebrarà a les Antigues Escoles, 
de 18 a 20 h. Per participar-hi cal 
portar monedes de mig i un euro 
per a les partides. A més, durant 
el joc, el cor adult Albada farà una 
cantada de nadales. L’acte inclou 
un berenar i sorteig de regals, a 
banda dels mateixos premis del 
Quinto. 

que actuarà conjuntament amb 
el Cor de Cambra de Granollers, i 
l’organista titular de Sant Esteve, 
Vicenç Prunés.

Les corals també tindran un 
protagonisme clar. La coincidèn-
cia amb els actes que l’Ajuntament 
programa a l’entorn del 80è ani-
versari del bombardeig feixista de 
Granollers ha permès incloure al 
cicle un concert de l’Escolania de 
Montserrat, amb un programa a 

l’entorn de la pau, que inclourà 
l’estrena d’una obra escrita per a 
l’ocasió. També passaran per La 
música del cel el Cor l’Aixa, el cor 
Veus i el basc Leioa Kantika Kora-
la, el Cor de Cambra de Granollers 
amb Olivier Clement, i la històrica 
Coral Sant Jordi.

D’altra banda, la setmana pas-
sada l’entitat va enregistrar en CD 
una antologia organística de mos-
sèn Valentí Miserachs i Grau. 

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

FUTBOL
DIUMENGE 7 DE GENER, 18.00 h
CAMP MUNICIPAL LES GRASES
(Sant Feliu de Llobregat)

F.C. SANTFELIUENC - ESPORT CLUB GRANOLLERS
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

Programació Esportiva

www.radiogranollers.cat
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DIJOUS, 4
9 h Roca Umbert
Casal Tecnològic de Nadal i Campus 
Tech Band. Darrer dia 
10.30 h La Troca
Taller de fanalets. Activitat gratuïta
10.30 h Roca Umbert
DFactory Christmas Market.  
Darrer dia
17 h Roca Umbert
El campament reial del patge Gregori
17 h Espai d’Arts de Roca Umbert
La galàxia dels desitjos amb  
la il·lustradora Clara Sáez
18 h Plaça de les Olles
Carta gegant de Reis. Darrer dia

DIVENDRES, 5
10.30 h La Troca
Taller de fanalets

17 h Roca Umbert
Despertem els Reis! Fem tots  
junts una picarolada, amb sonalls  
i picarols, per despertar els Reis 

d’Orient
17.30 h De Roca Umbert a la Porxada
Cavalcada reial
18 h Hospital General
Els Reis d’Orient visiten l’hospital
20 h Plaça de la Porxada
Recepció als nens i nenes dels Reis

DISSABTE, 6
22 h La Troca  
Ballada de swing

23 h Casino
Festa dels anys 80 amb Josep Resina

DIUMENGE, 7
12 h Centre cívic Palou
Festes de Sant Julià de Palou. Missa  
i vermut, i Quinto de Nadal  
18 h Teatre Auditori
Els Pastorets, amb Amics dels 
Pastorets de Granollers i Passaltpas
18 h Casino
Ball social amb Camelot

agenda  
 Sobre la ‘pre-Catalunya’

En el marc del cicle El fil de la història, dimecres  
(18 h) la Biblioteca Roca Umbert acollirà la conferència  
La pre-Catalunya: visigots, musulmans, carolingis i 
societat comtal (segles VIII-X), a càrrec de l’historiador 
Diego Valverde.

A les Franqueses, des de fa alguns anys, els Reis arriben la tarda del 5 de 
gener en helicòpter després d’un llarg viatge des de l’Orient llunyà, a les 17 
h a la Zona Esportiva Municipal de Bellavista i a les 17.35 h a la plaça Joan 
Sanpera de Corró d’Avall, on la gresca començarà a les 16.15 h amb  
xocolatada i animació infantil a la plaça de l’Ajuntament. El municipi  
segurament és l’únic del país que acull tres cavalcades, en les quals els Reis 
Mags són acompanyats per un seguici de patges, carrosses, tractors i  
bandes musicals. A Llerona les carrosses reials surten a les 18.35 de Cal 
Sant Pare Petit després d’un taller de fanalets (17 h) per rebre Melcior,  
Gaspar i Baltasar com es mereixen.

Enguany, a més, i per primera vegada, Ses Majestats no pujaran d’amagat 
als domicilis, sinó que es presentaran personalment a casa dels més petits, 
entraran per la porta i els entregaran en mà els regals –d’aquesta nova  
iniciativa en gaudiran 66 famílies–. Aquesta és una iniciativa de l’Associació 
de Botiguers Comerciants i Professionals de les Franqueses (LF Comerç) i  
La Cívica, que pretén afegir un component especial i un toc de màgia a 
la festivitat. Melcior, Gaspar i Baltasar visitaran als infants casa per casa 
i repartiran els regals abans de marxar a preparar la llarga nit de feina.

Voltem per l’entorn

Les Franqueses, el municipi 
de les tres cavalcades reials

Exposicions
 Ajuntament

130 anys de La Unió Liberal.  
Exposició fotogràfica de l’Arxiu 
Municipal. Fins al 23 de febrer 
Pessebre institucional
 Museu de Ciències Naturals

Primats. La nostra petjada al seu 
món. Fins al 29 d’abril de 2018
Descobreix els ratpenats. Fins  
al 8 de juliol de 2018
Escarabats. Fins al 8 de juliol 
 Museu de Granollers 

Utopies persistents. 
Fins a l’octubre

Mirades i diàlegs. Exposició  
permanent del fons del Museu
La llum que et va tocar. Pintures de 
Lluís Estopiñan. Fins al 25 de febrer
 Llibreria La Gralla

Exposició fotogràfica Hope: 15 
lliçons de vida, de Georgia Porredón.  
Fins al 12 de gener de 2018
 Galeria Sol

Exposició del pintor vallesà Paco 
Cámara. Fins al 7 de gener de 2018
 Centre Cultural

Mostra del premi Manel Batlle.  
Fins al 22 de gener de 2018

 Tasmania (c/Corró, 21)
De Nova York a Tasmania. Els limits 
de la tempesta, de Sagi Tarbal i Jordi 
Sànchez. Fins al 5 de gener 

20 h Casino
Arribada dels Reis d’Orient

DILLUNS, 8
19 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions. Club de lectura i cuina, 
amb Ada Parellada

DIMARTS, 9
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+ de 3 anys) 
18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries 
(Agevo). Nord-est del Brasil: El Cor 
Negre, a càrrec de Jordi Llorens  
19 h Biblioteca Roca Umbert
Escampant els versos. Club de  
poesia, dinamitzat per Joan Gener

DIMECRES, 10
9 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura

Canovelles ha impulsat les Passejades per descobrir Canovelles, tres rutes que 
recorren el terme municipal per apropar-se als masos, camps i boscos, a més 
dels racons més interessants del nucli urbà. La passejada pels voltants de Can 
Marquès recorre el límit nord-est del municipi, a l’entorn del torrent de Can 
Marquès i ofereix bones vistes a Sant Llorenç del Munt i Sant Miquel del Fai. 
L’itinerari del nucli antic, Can Quana i el veïnat de Sanaüja passa per l’església 
de Sant Fèlix, la font de Can Duran i el torrent de Fangues, entre altres indrets. 
Finalment, la passejada pel nucli urbà de Canovelles visita els principals parcs 
i places del municipi; va del bosc de Ca la Tona i una zona de carrers de cases 
de planta baixa a les avingudes més modernes.

Rutes per descobrir Canovelles



PUBLICITAT32    dj, 4 gener 2018


