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La Generalitat pressuposta més de
cinc milions per al nou centre de salut

La proposta econòmica del Govern s’ha
de sotmetre a aprovació al desembre

La inversió general al Vallès Oriental
creixeria fins a més de 30 milions

font: generalitat

La Generalitat ha presentat el
projecte dels pressupostos per a
2017, que s’han de debatre a mitjans de desembre. Si el Parlament
hi dóna el vistiplau, quedaran
aprovades inversions importants
a la ciutat, algunes llargament esperades.
És el cas dels 5 milions previstos per a la construcció del nou
centre de salut, que s’ha d’emplaçar als terrenys de l’antiga Policlínica, al carrer Girona, i que –si es
compleix aquesta previsió– es començaria a desenvolupar 12 anys
després que la Generalitat retirés
el concert a l’històric servei sanitari del centre de la ciutat.
Durant aquest any, el Servei
Català de la Salut ha procedit a la
redacció del projecte bàsic i executiu del futur centre, que preveu
quatre quiròfans de cirurgia major ambulatòria, servei d’urgències i servei d’atenció a la salut

PROJECTE DELS
PRESSUPOSTOS
DE LA GENERALITAT

» Construcció del nou Centre de Salut (a l’antiga Policlínica)
» Inversions Hospital General de Granollers

2017

» Policlínica del Vallès

Previsió d’inversions
a Granollers

» Conservació integral zona est Barcelona

» Millora de ferm C-17, des de Parets fins a la Garriga

» Torre Pardalera (Montmeló). PDU Circuit
» Pavelló poliesportiu
» Sala de tecnificació i seu federativa de bàdminton
» Sala de gimnàstica
» Material esportiu Federació Catalana de Gimnàstica

L’Ajuntament reclama
la residència del carrer Tetuan

L’Ajuntament de Granollers retreu a la Generalitat que hagi incomplert el
compromís de finançar el 50% de l’obra de la residència d’avis i centre de
dia del carrer Tetuan. Amb tot, el regidor d’Hisenda, Jordi Terrades,
assegurava que la construcció de l’equipament no s’ha dut a terme perquè,
malgrat “tenir un projecte executiu que es podria licitar demà, si la Generalitat
no fa la concertació de places públiques és impossible tirar-lo endavant,
encara que el paguéssim només nosaltres”. “Si hi ha el compromís, no
dubtin que la construcció serà una prioritat del govern”, insistia Terrades.
La residència d’avis i centre de dia, a l’antiga pista d’handbol, necessitaria
una inversió d’uns 9,2 milions d’euros, i preveu 32 places de centre de dia i
habitacions per a 33 o 34 usuaris, segons detalla el govern local.

redacció del projecte –a l’UTE formada pels despatxos Albert Vitaller Arquitectura SLPU i Sanabria
i Planas-Gallego Arquitectos SKP–
, el Departament de Salut advertia
que la licitació de les obres hauria
d’esperar fins al 2017, supeditada
a la disponibilitat pressupostària.
Si finalment els pressupostos de
la Generalitat són aprovats, el nou
centre de salut podria complir els
terminis que fixava CatSalut –tot i
que el pressupost final del centre
s’apropa als 20 milions–.

75,5 euros per habitant

La Generalitat preveu altres inversions importants en matèria
de salut –en concret, 2,5 milions
a l’Hospital–, que sumades a les
vinculades al desenvolupament
del PDU al Circuit, millores a la

2.917.600 €
500.000 €
925.000 €
925.000 €

» Torre Pardalera (Granollers). PDU Circuit

sexual i reproductiva (ASSIR),
que ocuparan uns 7.110 metres
quadrats en planta baixa i tres pisos. Ja a l’estiu, quan es licitava la

5.008.437,96 €
2.500.000 €
242.414,39 €

64.346 €
30.949,91 €
10.815 €
8.231 €

C-17 i altres inversions menors,
sobretot en l’àmbit esportiu, suposen una inversió a la ciutat de
poc més de 13 milions d’euros.
Pel que fa al conjunt del Vallès
Oriental, la proposta d’inversions de la Generalitat arribaria als
30.424.391 euros, que suposen
una mitjana de 75,5 euros per habitant, un increment considerable
respecte a les xifres dels darrers
anys. De fet, segons càlculs de la
Generalitat, la mitjana inversora
per habitant de la darrera dècada
a la comarca és del 50,9 euros per
habitant.
El projecte de pressupostos
també preveu, entre d’altres, la
construcció de l’Escola Quatre
Vents de Canovelles i la remodelació del CAP Joan Mirambell de
Caldes de Montbui. n M.E.
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PDU del Circuit

PROP DE 2 MILIONS
A TORRE PARDALERA
La proposta de pressupostos
mostra també com la Generalitat
està disposada a complir els
terminis que marca el pla director
urbanístic (PDU) del Circuit pel que
fa al seu desenvolupament. Així,
destina prop de dos milions d’euros
al sector de Torre Pardalera, un
espai de 28.000 metres quadrats als
termes de Granollers i Montmeló,
paral·lel a la recta del Circuit. El
PDU preveu que es desenvolupi els
propers quatre anys (en cinc anys
després de l’aprovaió del PDU, que
es va fer l’any passat). El sector
de Torre Pardalera ha d’acollir els
usos comercials relacionats amb el
món del motor, a les plantes baixes
de les vuit parcel·les d’un bulevard
comercial, i d’oficines, tecnològic i
ús de centre d’esdeveniments, a les
plantes superiors.
De fet, l’Ajuntament de Granollers
ja avançava la setmana passada
que en les inversions municipals de
l’any vinent es preveuen 500.000
euros per iniciar els projecte de
Motorsport a l’entorn del Circuit.
El PDU preveu dos sectors més,
Can Guitet i Can Ninou-Can Riba.

PUOSC

EL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE
CATALUNYA (PUOSC) 2016-2017
ha destinat a l’Ajuntament de
Granollers 163.163,3 euros per
a manteniment d’equipaments i
béns públics, i que es distribuiran
en 65.305, 32 euros de l’anualitat
2016, més 32.652,66 euros de
bestreta de 2016, i 65.305,32
d’anualitat de 2017. L’objectiu és
alliberar despesa corrent.
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Granollers aprova un pressupost El PSC s’avé a estudiar
de prop de 81 milions d’euros un procés participatiu
La proposta econòmica per a 2017 s’aprova amb l’únic
vot contrari de la CUP i l’abstenció dels grups de CiU i ERC
Pressupost Municipal

2015

2016

2017

68.408.994,50

70.167.277,01

78.731.256,25

Museu Municipal

1.145.083,14

1.169.704,81

1.234.592,04

Granollers Audiovisual / Roca Umbert*

1.218.264,40

1.320.231,46

1.526.600

Granollers Mercat

1.257.497,50

1.284.515

1.233.645,55

Granollers Escena

1.598.412,88

1.672.858,60

1.872.000

Granollers Promocions

1.356.281,80

1.337.975,21

1.373.165

74.984.534

76.952.562

80.768.973,68

Ajuntament

PRESSUPOST CONSOLIDAT
*Aquest any s’ha creat la nova Societat Municipal Roca Umbert

Amb l’únic vot contrari de la CUP
i l’abstenció de la resta d’oposició
present –el regidor del PP es va
excusar per malaltia–, el ple de
dimarts va donar el vistiplau als
pressupostos municipals per a
l’any 2017, que situen els ingressos i les despeses en prop de 81
milions d’euros, un 4,9% més que
el pressupost d’enguany.
El regidor d’Hisenda, Jordi Terrades, va argumentar el perquè
del creixement dels diners de les

715

AQUESTA ÉS LA PLANTILLA DE
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
i els organismes Patronat del Museu
i Granollers Mercat per a 2017,
que dimarts s’aprovava al ple, amb
l’abstenció de CiU i ERC i el vot
contrari de la CUP. Segons el detall
de la proposta, dels treballadors de
l’Ajuntament, 494 són funcionaris;
196, laborals, i 8, eventuals. La
despesa en persones creix un 2,9%.

arques consistorials, que atribueix
a un increment de les transferències corrents d’altres administracions. “Tenim la certesa que les
transferències de l’Estat augmentaran uns 960.000 euros,
un 53% més que el 2016”, indicava l’edil. A més, Terrades explicava que amb una part del romanent positiu de 2015 l’Ajuntament
ha amortitzat dos crèdits “que tenien un interès fora de mercat,
de manera que hem reduït despeses financeres un 21%”.
Les inversions creixeran un
41%, la qual cosa, segons Terrades, “no significarà augmentar
l’endeutament, que a 1 de gener de 2018 estarà en 31,5 milions, igual que ara, i per sota
dels límits legals”, destacava.

Les inversions polèmiques

Més que estar en desacord amb les
inversions proposades pel govern
–que l’AraGranollers avançava
en l’edició passada–, el principal
grup de l’oposició, CiU, qüestionava els terminis, “l’ordre de prioritats”, deia Àlex Sastre, qui, per

Clases intensivas

SÁBADOS

font: ajuntament

exemple, hagués posat en primer
lloc les partides de promoció econòmica. Sastre també apuntava
que, arran de la importància de la
despesa en Roca Umbert Fàbrica
de les Arts dels darrers 10 anys
–que puja a uns 12,3 milions d’euros–, caldria obrir “un debat per
calendaritzar les futures inversions i estudiar què cal fer-hi”.
En canvi, la CUP criticava “el retorn a la política del totxo”, deia
la portaveu, Maria Oliver, qui destacava que un terç de les inversions
són per al camp de futbol a Palou, la
reurbanització del nord del carrer
Girona i actuacions a Roca Umbert.
“Destinar 1,3 milions a un estadi
de futbol és desproporcionat”,
afegia. La CUP demanava posar
“èmfasi en les classes desfavorides. L’Ajuntament s’hauria d’assemblar més a Robin Hood que
al cardenal Richelieu”, concloïa.
En resposta, l’alcalde, Josep Mayoral, descrivia els pressupostos com
“immersors, perquè pensen en
la gent que pateix i perquè invertir vol dir també generar llocs de
treball”. n MONTSE ERAS

75€

/MES

INGLÉS 2hrs / 3 hrs / 5 hrs
nivel básico - intermedio
Conversación + gramática
Para más información e inscripciones: C/ Agustí Vinyamata, 73. Granollers.
Tlf. 93 870 20 47 info@aprendamosfacil.com www.aprendamosfacil.com

El govern socialista de la ciutat
ha acceptat quatre propostes de
l’oposició que suposen fer un pas
en dos dels temes més reclamats
pels grups municipals: la participació i la promoció econòmica.
Així, a proposta d’ERC, el PSC es
compromet a iniciar un estudi per
analitzar la tarifació social en alguns impostos i taxes de cara a les
ordenances fiscals de 2018 –una

El govern adopta quatre
compromisos arran
de tres propostes d’ERC
i d’una de Ciutadans

reivindicació que també fa seva
la CUP–. També, a proposta d’Esquerra, elaborarà un pla estratègic
d’acció social i es compromet en el
primer trimestre de 2017 a analitzar diversos models de pressupostos participatius “per tal que
durant l’abril”, deia Terrades, “es
pugui decidir si se n’aplica algun” –una iniciativa que també reclama la resta de grups de l’oposició–. “Hem presentat propostes

amb una incidència que va més
enllà dels números i que obren
un debat i una manera diferent
d’aproximar-nos”, deia el regidor
republicà, Chakir el Homrani.

Promoció per captar inversions

Responent a una demanda de
Ciutadans i a un dels eixos “que
emanen del pla estratègic”, el
PSC també anunciava que destinarà un mínim de 150.000 euros –provinents del romanent de
tresoreria de 2016, que Terrades
avançava que serà positiu– a la
promoció de la ciutat per captar
inversions i donar suport a l’activitat empresarial innovadora a
la ciutat. “Si som valents, trobarem solucions”, deia el regidor
de C’s Roberto Carmany.

Altres propostes acceptades

El govern també va acceptar de
Ciutadans la proposta d’adaptació progressiva de parcs infantils
per a persones amb alguna discapacitat i l’augment de la partida
–a 100.000 euros– per instal·lar
punts de càrrega de vehicles elèctrics. n M.e.

El consistori contradiu Hisenda
sobre el pagament a proveïdors
L’Ajuntament de Granollers ha indicat que la mitjana del termini de
pagament als seus proveïdors és de 14 dies, tot contradient així les dades
publicades pel Ministeri d’Hisenda, que indiquen que el període de pagament
de Granollers és de 41,2 dies. “Aquesta diferència en el nombre de dies de
pagament es troba en el fet que el Ministeri d’Hisenda inclou en el conjunt
del grup municipal Granollers empreses i consorcis. Sobre alguns d’aquests
consorcis l’Ajuntament no té capacitat de gestió, per tant, amb alguns d’ells
aquest període mitjà de pagament està per sobre de 80 dies, i això fa que
la mitjana de tot ascendeixi”, argumenten fonts municipals. Segons la Llei
orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el termini
màxim de pagament hauria de ser de 30 dies.

PRODUCTES DE LA
GRANJA ARMENGOL
Llet fresca, recuit de vaca, gran varietat
de postres (iogurts, flams, cremes...).
Assortit de formatges
de cabra, vaca i ovella.
Melmelades i mel
d’elaboració artesana.
Pizzes artesanes.
PARADA Nº52.
Mercat de Sant Carles. Granollers
Horari: Dimarts a Dissabte de 7.30 a 14 h.
Divendres tarda de 17 a 20 h.

659 171 089
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El 4% de tiquets de zona blava, amb el mòbil

Acapte de sang

El 4% de les operacions als parquímetres de les zones blaves s’han fet
a través de l’aplicació per a mòbil que es va posar en funcionament
el novembre de l’any passat i que permet que no calgui portar diners
en metàl·lic per pagar l’aparcament. Aquest sistema de pagament,
gestionat per l’empresa Eysa, passarà a anomenar-se El pàrquing.

El Banc de Sang i Teixits organitza dilluns
dos acaptes solidaris de sang, a les 10 h i a
les 17 h, a la plaça Can Trullàs. D’altra banda,
l’Hospital de Granollers és un centre fix de
recollida, de dilluns a divendres al matí.

URBANISME DESPRÉS DELS ANYS MÉS ACCENTUATS DE LA CRISI, COMENCEN A DESENVOPULAR-SE ALGUNS DELS PAU i PMU PREVISTOS AL PLANEJAMENT DE LA CIUTAT

El grup Sorigué construirà tres
blocs al passeig de la Muntanya

Projectat el sector dels
carrers Quevedo i Llevant
ajuntament

L’Ajuntament adequarà un aparcament al costat de l’Hospital
com a alternativa al que es va habilitar en aquests terrenys
Arran de la crisi la majoria de
desenvolupament urbanístic previst al POUM ha estat aturat. Ara,
però, l’Ajuntament comença a
rebre alguns promotors que sondegen el terreny, tal com ha confirmat la regidora d’Urbanisme,
Mònica Oliveres. És el cas del grup
Sorigué, que fa prop d’un any que
va comprar part del sòl delimitat
pel passeig de la Muntanya, l’avinguda Franscesc Ribas, la via del
tren, i Agustí Vinyamata. A l’espai
el planejament hi delimita un polígon d’actuació urbanística (PAU)
d’uns 17.000 metres quadrats,
dels quals 1.300 es destinaran a
zones verdes i vialitat, i 4.000 seran destinats a sostre residencial,
amb un màxim de tres edificis plurifamiliars, amb diferents alçades,
d’entre els 8 pisos màxims a la
banda de Francesc Ribas i els 6 de
la façada que doni a Vinyamata.
El descampat més gran del PAU
és el terreny privat del passeig de
la Muntanya que fa anys que el veïnat utilitza com a aparcament. De
fet, l’estiu de l’any passat, l’Ajuntament el va pavimentar i va senyalitzar-hi unes 200 places. Oliveres
ha remarcat que aquest és “un
pàrquing circumstancial en uns
terrenys privats que es podia

xavier solanas

MAQUETA L’antiga Vissa es transformarà en dos pisos i una plaça

TERRENYS Les obres no començaran fins a tenir alternativa al pàrquing
fer servir mentre el propietari
no hi volgués fer res”. Ara, doncs,
quan comencin els treballs d’urbanització, l’aparcament desapareixerà. L’Ajuntament, però, assegura
que no es tiraran endavant fins
que no hi hagi una alternativa i, de
fet, ja ha adjudicat els treballs per
adequar un espai d’aparcament
gratuït en uns terrenys privats
del costat de l’Hospital. Segons
Oliveres, les obres d’aquest espai
començaran a mitjans de desembre i l’espai disposarà d’un centenar de places. Amb tot, ha explicat
que aquesta és una primera fase:
“Al llarg de l’any vinent veurem

com funciona, quina és la demanda, i es podria ampliar fins
que el nombre de places sigui
igual al de l’actual aparcament”.

Altres promocions

Aquesta no és la primera promoció de l’empresa Sorigué a Granollers. Actualment, la firma està
comercialitzant els pisos que ha
construït aquest any al número 8
del carrer Joan Prim, a la cantonada amb Torras i Bages. Es tracta
de 17 habitatges de 3 i 4 habitacions, dues places d’aparcament
soterrat i un traster, que ronden
el mig milió d’euros. n m.eras

El pla de millora urbana (PMU) 8,
publicat després de l’aprovació
definitiva –com a darrer tràmit
abans del projecte executiu– es
correspon amb l’illa delimitada
pels carrers de Quevedo al nord,
de Llevant a l’est, de Josep Pinyol al sud i d’Orient a l’oest,
amb l’exclusió de l’edifici existent
que ocupa la cantonada dels carrers Orient i Quevedo, de manera que abarca una superfície de
2.427 metres quadrats –l’espai
de l’antiga nau de l’empresa tèxtil
Viuda Sauquet, SA (Vissa)–.
Aquest serà el primer sector del
centre de la ciutat, previst al planejament, que es desenvoluparà
després d’una època d’estancament immobiliari. El PMU preveu
la implantació de dues edificacions d’habitatges plurifamiliars

adosats a les mitgeres de l’edifici
ja existent a la cantona d’Orient
i Quevedo, amb una alçada de
planta baixa més quatre pisos al
carrer Llevant i planta baixa més
tres a Josep Pinyol. El PMU estableix que del màxim de 47 pisos
que s’hi construiran, el 30% seran d’habitatge de protecció.
A més, el planejament preveu
1.058 metres quadrats d’espai
públic, que preveu una plaça central amb un jardí arbrat, una grada i un espai per a jocs infantils.
El mateix planejament estableix que abans de quatre anys la
propietat ha de presentar el projecte d’urbanització i el projecte
d’enderroc de la planta de Vissa.
De fet, l’avantprojecte és iniciativa de la família Sauquet Rovira,
propietària dels terrenys. n
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SALUT L’ACTE SOLIDARI PER DONAR VISIBILITAT A AQUESTA DOLENÇA MINORITÀRIA ES FARÀ DISSABTE AL VESPRE A BIGUES I RIELLS

Dermatòlegs de l’Hospital actuen en benefici
dels afectats de la malaltia d’Stickler
Un grup de dermatòlegs de l’Hospital de Granollers participaran
dissabte (20 h) en l’espectacle solidari a favor dels malalts d’Stickler que tindrà lloc al local social
Font del Bou de Bigues i Riells. Es
tracta d’una patologia que afecta
els infants, del tot desconeguda
pel que fa al nombre d’afectats i,
en conseqüència, sense possibilitat d’accedir a ajudes públiques i
investigació científica. En aquest
sentit, l’acte solidari pretén aconseguir fons –uns 48.000 euros
més IVA– per a l’establiment del
primer cens d’afectats a l’Estat, a
fi de donar visibilitat a la malaltia.
Rosa Sánchez, vicepresidenta
de l’associació espanyola d’afectats d’Sticker i vinculada a la comarca, explica com n’és d’important aquest “cens de pacients i
metges perquè hi tinguin accés
hospitals per fer consultes i

a.g

GET BACK Santi Biel, psiquiatre, i Antonio Guilabert, cap de Dermatologia
obrir línies de recerca”. El fill de
la Rosa, l’Alejandro, té 9 anys i en
fa dos que li van diagnosticar la
malaltia. Amb tot, va presentar els
primers símptomes de ben petit
–“als 7 mesos vam començar les
primeres consultes a Sant Joan
de Déu”, recorda la mare– i, de fet,
als 14 mesos se li diagnosticava

una miopia magna –amb 18 diòptries–. “Costa molt de diagnosticar perquè no la coneixen ni els
metges”, diu Sánchez, qui alerta
del perill d’un diagnòstic tardà que
pot arribar a suposar la pèrdua
total de la visió de l’afectat, i que
“fa que els malalts siguin incompresos en moltes ocasions”.

A banda del grup de dermatòlegs
Get Back –especialitzat en versions
dels Beatles–, l’espectacle comptarà amb el grup d’oftalmòlegs de la
clínica Barraquer Cámara 4; el de
veïns de l’Ametlla The Muppets, i
el mag Toni Muñoz. D’altra banda,
els assistents tindran la possibilitat
de participar en l’acció pictòrica de
l’artista plàstic Daniel Berdala.
A banda del cens, l’associació, que
compta amb uns 200 socis d’arreu
de l’Estat –entre els quals, 50 malalts–, també vol aconseguir 25.000
euros per a un projecte d’investigació sobre l’afectació de la marxa que desenvoluparà l’Hospital
Niño Jesús (Madrid.) “La unitat de
malalties minoritàries de Sant
Joan de Déu encara no té previst
incorporar l’Stickler, però pensem que si es fa més coneguda
despertarà interès”, explica Sánchez, que destaca que l’Institut de

Medalles d’or de la institució sanitària
per als doctors Hernansáez i Herrero
Emotiu i entranyable acte el que
va celebrar-se dijous al vespre a
l’Hospital General de Granollers
amb motiu de la celebració de la
segona edició dels reconeixements
Fets d’Història que han rebut, en la
distinció Les Pedres de l’Encant i a
títol pòstum, el doctor Jeroni Font
i Cunillera (Reus, 1914 - Granollers, 2008) i el comptable Josep
Dachs i Armengol (Sant Hipòlit de
Voltregà, 1902 - 1980), i en la de
Medalles d’or, els doctors José M.
Hernansáez i Arturo Herrero.
Les Medalles d’or reconeixen la
tasca realitzada per dues persones que han creat estructura en
l’Hospital modern, com és el cas
d’Hernansáez, “col·laborador del
doctor Reixach amb una dedicació exclusiva a l’Hospital traspassant l’àmbit professional fins
al punt de viure en el centre”, i
el doctor Arturo Herrero, primer
internista de l’Hospital i creador
del servei de Medicina Interna que
va dirigir fins que va passar a ser el
cap de Servei de Consultes Externes. Tots dos es van mostrar “feliçment agraïts” pel reconeixement.
En la tercera distinció Mans de
l’Hospital, que reconeix entitats
o associacions que han ajudat i
donat suport a l’Hospital, va homenatjar-se el Patronat Constituent del Reglament intern de l’any

xavier solanas

RECONEIXEMENTS Els guardonats, familiars i responsables de la Fundació Hospital Asil de Granollers
1955, “per la seva dedicació altruista als inicis de la institució,
que va contribuir amb el seu
temps personal i l’aval econòmic necessari per la continuació
del centre”.
L’acte, presentat pel doctor Ger-

mà Morlans, va comptar amb la
participació d’un grup de jazz. En
les seves intervencions, tant l’alcalde Mayoral com el director de
l’Hospital, Rafael Lledó, van mostrar-se agraïts per la tasca realitzada per totes aquestes persones i

van considerar de “justícia” el seu
reconeixement.
Juntament amb l’atorgament
d’aquestes distincions, va fer-se
la presentació pública de la recent
creada Associació de Treballadors
de l’Hospital. n P.M.

UNA SÍNDROME
GENÈTIC PROGRESSIU
n La síndrome d’Stickler és una

condició genètica progressiva que
es transmet, normalment, de pares
a fills. Afecta el col·lagen, que és
la proteïna més abundant del cos, i
teixit connectiu i de sustentació dels
diferents òrgans. El col·lagen també
és una part important del cartílag
que cobreix les extremitats dels
ossos en les articulacions. Aquesta
patologia es manifesta, a la vista, a
través de visions molt limitades, alts
riscs de despreniment de retina,
cataractes i glaucoma. També
afecta l’oïda, amb otitis durant la
infantesa i pèrdues importants
d’audició. A més, a part d’afectar
d’una manera important la mobilitat
de la persona, pot conduir a una
osteoartritis. També pot suposar el
paladar enfonsat i la micrognàtia.

Microcirurgia Ocular de Barcelona,
pioner a Europa, ha començat a col·
laborar amb l’entitat. n m.e.

Les farmàcies
s’adhereixen
al programa
‘Pren-te el pols’
L’Ajuntament s’ha adherit a Pren-te
el pols, un programa de detecció de
les arítmies per prevenir l’ictus, malaltia que centra La Marató de TV3
del 18 de desembre. Fins al 20 de
desembre, les persones majors de
60 anys poden anar a qualsevol de
les 15 farmàcies de la ciutat que hi
participen i prendre’s el pols de manera gratuïta. Si es detecta alguna
irregularitat, es derivarà la persona
al centre de salut. La campanya està
promoguda pel Servei Català de la
Salut, la Fundació ICTUS i el Consell
de Col·legis Farmacèutics, i pretén
promoure el control del pols com
un hàbit saludable, una mesura
que els centres de salut ja prenen
habitualment a majors de 60 anys.
L’ictus és una alteració brusca de la
circulació de la sang al cervell que
afecta cada any unes 13.000 persones a Catalunya. n

C/Riera, 16 local. 08420 CANOVELLES
Tel. 93 840 34 46 / 619 28 29 05 · info@calzadosesther.com
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NOMÉS AL DESEMBRE

EL PREU INCLOU:
 Plat de dutxa de càrrega
mineral antilliscant
classe 3
 Acabats de rajola a escollir
entre més de 20 models
 Mides de fins a 120x70 cm
 Retirada de l’antiga
banyera i runa ocasionada
 Mà d’obra

A més, per 400 € pot afegir
mampara de vidre
d’alta seguretat
*Promoció amb regal vàlida per a
l’obra completa (plat+mampara)

(Foto no contractual)

A més...

El contingut de la cistella és:
1 peça de 7 a 7,5 kg aprox. de pernil serrà Gran Reserva Pedro Diego l 1 tascó de
250 g de formatge de llet crua d’ovella V de Navarra l 2 ampolles de 75 cl de cava brut
Etiqueta Negra Delapierre l 2 ampolles de 75 cl de vi negre Rioja Vectrum l 1 ampolla
de 75 cl de vi blanc sec Conde de Caralt l 1 barra de 150 g de torró tou As del Sabor l
1 barra de 150 g de torró de crema cremada As del Sabor l 1 estoig de 150 g d’assortit
de polvorons La Alacena l 1 estoig de 120 g de rosques de vi El Mesías l 1 estoig de 80
g d’ametlles farcides Doña Jimena l 1 estoig de 100 g d’assortit de bombons Lacasa l
1 estoig de 100 g de trufes al cacau Lacasa l 1 estoig de 100 g de còctel de fruits secs
selectes Itac l 1 llauna de 80 g de tonyina del nord en oli d’oliva Consorcio l 1 llauna de
69 g de musclos fregits en oli d’oliva, 8/14 peces, Portomar l 1 llauna de 200 g d’olives
farcides d’anxova Serpis l 1 caixa de pernil
l

Li regalem aquesta cistella
o una targeta regal
d’El Corte Inglés de 100€*
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SERVEIS DISSABTE ES COMMEMORA EL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

EDUCACIÓ LA COMUNITAT EDUCATIVA VA VOTAR DIMARTS

El Sírius ha atès 3.242
persones en una dècada

Marta Estrada donarà
nom a l’institut nou

Dissabte, coincidint amb el Dia internacional de les persones amb
discapacitat, el Centre per a l’Autonomia Personal Sírius celebrarà
el seu desè aniversari. En aquesta primera dècada d’existència,
el centre ha atès 3.242 persones
amb diversitat funcional, una xifra que s’amplia a més de 8.000
persones que se n’han beneficiat
si es tenen en compte també els
familiars dels usuaris, el 80% dels
quals són de Granollers i el 20%
de la resta de la comarca.
La celebració s’iniciarà a les
10.30 h a l’equipament juvenil Gra,
on es projectarà el documental
Vides diverses (durada 36 minuts)
que mostra la necessitat i capacitat
d’autonomia de les persones amb
discapacitat física. Marta Rodríguez, una de les protagonistes granollerines del documental, usuària
del servei d’assistència personal
d’ECOM (moviment associatiu in-

tegrat per organitzacions de persones amb discapacitat física) i
membre de la seva junta directiva
explicarà com va viure l’experiència de protagonitzar el film.
Després de la projecció del documental, a la plaça de l’Església,
es facilitarà informació sobre l’activitat que fa el Sírius, s’oferirà un
taller d’insígnies i una xocolatada
a càrrec d’Apadis, entitat que promou la integració social i laboral
de les persones amb discapacitat.
El Sírius és un equipament municipal destinat a atendre i donar
suport a persones amb diversitat
funcional, familiars, cuidadors
i professionals. A la seva seu del
carrer Almogàvers, 24, el Sírius
exposa productes de suport per
fer més còmode la vida a les persones discapacitades. El Sírius
també ofereix assessorament en
supressió de barreres arquitectòniques i accessibilitat, i infor-

Moció de C’s

MESA LOCAL DE
LA DIVERSISTAT
El ple de dimarts va aprovar per
unanimitat una moció, presentada
pel grup municipal de Ciutadans,
que insta el consistori a impulsar
la creació d’una Mesa local de la
Diversitat Funcional, que actuarà
com a òrgan de participació,
cooperació i col·laboració entre
l’administració local i les entitats
representatives d’aquests col·lectius
amb implantació a Granollers.
La mesa haurà de garantir la
participació activa de les persones
amb diversistat funcional en la
millora de la seva qualitat de vida.

VOTACIONS L’Institut va sotmetre a votació les propostes més exitoses
mació sobre recursos, serveis
i tramitació d’ajuts. Una de les
prestacions és el Banc de Productes de Suport (BAT), un servei de
préstec gratuït i temporal de productes com cadires de rodes, elevadors, llits articulats, etc. n

Impuls a polítiques
per posar fi a
la sida el 2030

El Col·legi de Metges premia Esteve Llargués
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) ha atorgat el Premi a
l’Excel·lència Professional al doctor Esteve Llargués Rocabruna, director del
Servei de Medicina Interna i especialitats de l’Hospital General de Granollers
i coordinador de diferents projectes reconeguts i premiats internacionalment,
com el We love eating, que s’ha desenvolupat a la ciutat.

@INSGRANOLLERS

El ple ha aprovat unànimement
l’adhesió a la Declaració de París
d’acció accelerada a les ciutats
per tal de posar fi a l’epidèmia de
la sida a escala muncial el 2030.
En el marc del Dia mundial de la
lluita contra la sida, Granollers
s’ha compromès ha impulsar polítiques i estratègies per lluitar contra la malaltia i assolir els objectius
fixats a París, fent especial èmfasi
en la detecció, el la lluita contra la
discriminació i en l’adopcoió de
mesures per evitar l’exclusió d’accés al sistema sanitari públic. n

Després d’un procés participatiu,
la comunitat educativa del nou
Institut de Granollers –que començava a funcionar el curs passat– ha triat el nom nou del centre, que passarà a dir-se Institut
Marta Estrada.
D’entre les propostes recollides, el Consell Comarcal en va triar dues de finalistes “vinculades
a la nostra història, projecte i
ciutat” que dimarts se sotmetien
a votació. Pares, mares i tutors
d’alumnes, l’alumnat i el personal
de l’institut van poder triar entre
Marta Estrada i Can Rovireta, el
nom de la masia desapareguda
del segle XIX a l’obertura del carrer Maria Palau.
Finalment, la majoria de membres de la comunitat votaven per

batejar el centre amb el nom de
Marta Estrada, una granollerina
nascuda el 1946 que ha dedicat
la seva vida a la ciència i que serà
la primera dona que donarà nom
a un centre educatiu de la ciutat.
Biòloga i oceanògrafa, reconeguda internacionalment, ha rebut
econeixements com el premi Trégouboff de l’Acadèmia de Ciències
de París (1992), la medalla Narcís
Monturiol al mèrit científic i tecnològic (1995), la Creu de Sant
Jordi (2004) i la Medalla de la
ciutat de Granollers (2005). Marta Estrada és membre de la Reial
Acadèmia de les Ciències i Arts de
Barcelona i la seva carrera investigadora l’ha desenvolupat, gairebé tota, a l’Institut de Ciències del
Mar (ICM) de Barcelona. n
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JOVENTUT LA FEDERACIÓ ES VA REUNIR AL CENTRE CULTURAL

Esplais Catalans-Esplac
reclama que els infants
siguin escoltats

esplac
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ENTITAT LA JUNTA, PRESIDIDA PER CONSOL FUSTÉ, VA PRESENTAR-SE DIJOUS

L’associació de treballadors jubilats
de l’Hospital ja compta amb 144 socis
Presidida per Consol Fusté, l’Associació de Treballadors Jubilats de
l’Hospital de Granollers es va presentar dijous. L’associació és una
iniciativa impulsada pel director
del centre, el doctor Rafael Lledó,
i altres persones de l’Hospital que
neix, assenyala la presidenta, “amb
l’objectiu de continuar vinculats
a un centre amb el qual ens sentim identificats i units”.

A diferència d’altres associacions de caire similar que només són
representades per metges, la de
l’Hospital General és oberta a tots
els extreballadors, bé per jubilació
o per algun tipus d’invalidesa.
La junta que presideix Consol
Fusté està formada per Ángel Serrano (vicepresident), Pepita Pellicé
(secretària), i M. Pilar Castellanos,
Mercè Guillamet, M. Alicia Belén,

Antoni Ibáñez, Isidro Martín, M.
Dolors Navarro, M. Rosa Oliva, M.
Nieves Otero, Rosa Ríos i Teresa
Subirats, vocals.
Els 144 associats actuals tenen
dret a descomptes a la cafeteria i el
pàrquing, a participar gratuïtament
en congressos i actes especials que
es facin al centre i a col·laborar en
l’organització de la propera edició
de Fulls d’Història. n p.Monja

Santa Esperança, 14, 1r
Tel. 93 870 36 66. 08400 Granollers
www.eminad.com · eminad@eminad.com
FINCA EN VENTA

TROBADA Més de 300 monitors es van trobar diumenge al Centre Cultural
Esplais Catalans-Esplac, la federació que agrupa a 106 esplais laics i
progressistes de Catalunya, va celebrar diumenge al Centre Cultural
de Granollers la 35a assemblea
general ordinària, el màxim espai
de decisió de l’entitat. Més de 300
monitors i monitores de 66 esplais
d’arreu del país van aprovar els
principals projectes de l’associació
per a l’any vinent, així com els posicionaments de l’entitat.
Un d’ells ha estat la reivindicació
de la plena ciutadania dels infants
i del seu dret a ser escoltats. “Volem que els infants puguin participar arreu i se’ls reconegui com
a persones amb veu i vot”, va
afirmar Irene Torrecilla, presidenta de l’associació. “La participació
infantil és un dels nostres pilars
i no volem que sigui així només
a l’esplai”, afegeix.

Els esplais d’Esplac també han
reclamat una major presència
i reconeixement de les entitats
d’educació en el lleure a la societat i als mitjans de comunicació.
“En els moments difícils per a
les nostres entitats sí que es fa
ressò, sense escatimar detalls,
del tipus d’entitat que ha estat la responsable dels fets i es
desvaloritza la nostra feina positiva”, apunta la resolució aprovada a l’assemblea. “La nostra
tasca diària es mereix un espai
als mitjans de comunicació, tal
com el tenen altres agents educatius”, conclou.
Enguany, set nous esplais han
entrat a formar part de la federació. Així, els 106 esplais d’Esplac
estan formats per monitors i voluntaris i que comparteixen un
model associatiu i democràtic. n

Convenis amb subministradores
per eradicar la pobresa energètica

Amb els vots a favor de PSC i C’s, el ple municipal ha aprovat un acord
per exigir al govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les
empreses subministradores perquè condonin el deute i assegurin els
subministraments bàsics a les llars en situació de risc d’exclusió residencial, així com que aquests acords i les aportacions de cada empresa
es facin públics al web de la Generalitat. CiU, ERC i la CUP s’hi abstenien,
i els dos darrers grups municipals especificaven que el seu vot respon
al fet que consideren la moció “insuficient”.

Defuncions
Granollers
22/11 Margarita Fabra
22/11 Paquita Boadas Bosch
22/11 Andrés Jiménez Merino
24/11 Teresa Malla Arbó
25/11 Emilia Rocha Aranda
27/11 Josefa Sentías de Encio
27/11 Joan Malbet Buqué

90 anys
87 anys
66 anys
80 anys
82 anys
97 anys
75 anys

28/11 Emilia Mula Lorente
28/11 Matilde Salas Delgado
28/11 Amada Batista Vizcaino
La Roca del Vallès
26/11 MªCarmen Pérez Moya
Cardedeu
27/11 Aroa López Cabeza

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

97 anys
84 anys
78 anys
87 anys
38 anys

GRANOLLERS. PINTOR VERGOS-PºMONTAÑA. Sup 50m2. Exterior, luz natural. Instalac.
P. 350€/mes (Ref 293)

FINCA EN VENTA

LA GARRIGA. Cerca Carrefour. Fachada
C-17. Superf 75.000m2. Bosques, regadio.
Llana. Masia pairal con estilo sup 1.000m2.
Bajos y 2 plantas. Invernadero. Piscina,
frontón. P.700.000€. (Ref 100)

PARKINGS
Pº MONTAÑA-Costa Rica. Coche grande
4,70x 2,43 y trastero 4,30x5,20m = 23 m2,
altura 4 m. P.Alquiler 150€/mes. También
venta. (Ref.125)
SANT ESTEVE. Escola Pía. Venta o alquiler.
4,80x2,40m. 60€/mes.(Ref.136)
RAMBLA TARRRADELLES. 5 plazas.6,45x
2,35m. Venta 14.000€. Cada uno. (Ref.151)
GIRONA. Primer Marques Franqueses. 5,50x
2,56m Alquiler 60€/mes (R.162)
CAMPRODON. 2 plazas. C/u 6.500€. (R.163)
PRINCESA. Cervetó. 5,55x2,35m. Venta
12.000€. Alquiler 50€/mes (R.164)
AUSIAS MARCH Coche mediano 4,20x 2,20m.
Venta 8.000€ (R.165)
Pl. JAUME I. (Lledoner) 4,75 x 2,60m. P V.
15.000€ (R.159)
CATALUNYA. Centro. Alquiler o venta 65€/
mes (Ref.160)
CARLES RIBA. Font Verda. plazas grandes. P.
65 €/mes (Ref.129)
Pº MONTANYA. Coche grande. 62 y 70€mes
FONTANELLA. Isabel de Villena-Princesa.
grande 70 €/mes.
CORRO. 4,75x2,15m. P. 65€/mes. (Ref.158)
PONENT. Plazas grandes. P. Alquiler 70€/
mes. (Ref.132)
LLIRI-SANT ESTEVE. Edificio Casa Viva.4,65 x
2 m. P. 60€/mes (Ref.120)
C. ZORRILLA. 4,70x 2m. Coche pequeño. Venta 5.000€. (Ref.154)

OFICINAS EN ALQUILER
GRANOLLERS.FOLCH I TORRAS. Sup. 180 m2.
Amueblada y céntrica. 3 oficinas. Recepción
35m2. Sala espera. Despacho conjunto + 6
despachos. 2 ascensores. Edificio comercial
P. 1.000 €/mes (Ref.338)
GRANOLLERS.PRINCESA. Céntricas. Junto ayuntamiento. Pk op. misma finca. Sup
200 m2. diáfana. Ascensor. P.1.200€/mes
(Ref.329)
GRANOLLERS. Nou. Sup.110 m2. Parquet.
Recep, 5 despachos, 2 baños. Puerta blindada. Caja fuerte. Luz y agua P. 500€/mes
(Ref.271)
GRANOLLERS. C.INGENIER.Centro.
Sup
90m2.Aseo. P. 750€/mes. (Ref 340)
GRANOLLERS. SAN ROC. Sup 117m2+24m2
terraza. Ideal estudio. P. 400€/mes (Ref 326)

GRANOLLERS. PL PORXADA. Centro zona
peatonal. Sup 45m2+35m2 planta. Salida
a dos calles. Con instalac. P.2.300€/mes
(Ref.954)
LES FRANQUESES-LLERONA. Fachada
carretera a L’ Ametlla. Sup. 73.800m2.
Edif.1.200 m2. Con instalaciones para restaurante. Todos los servicios.

LOCALES EN ALQUILER

GRANOLLERS. JOAN PRIM. Sup. 140m2
bajos + 160m2 altillo + 42m2 sótano. Centro peatonal. 10m fachada. Cristaleras.
Luces y rejas. Suelo gres. Instal. P.4.000€/
mes (Ref.903)
GRANOLLERS. PºMONTAÑA. Sup 302m2. Amplia fachada de 16m. suelos gres y parquet. P.
1.600€/mes (Ref 972)
GRANOLLERS.AVD.ST.ESTEVE. Supe 150m2.
Esquinero.P. 890 €/mes (Ref 971)
GRANOLLERS. Ingeniers. Centro, peatonal.
Sup 84m2. Con instalac. Fachada 6,5m. Cristaleras. P. 650€/mes (Ref 970)
GRANOLLERS.C.GIRONA. Local. Campo Futbol. Sup 101m2. Cristaleras, aseos. P. 1.200€/
mes (Ref 969)
GRANOLLERS.C.REC. Sup bajos 220m2 +
sótanos de 150m2. Cristaleras e instalac.
P.800€/mes (Ref 967)
GRANOLLLERS. CENTRO. LLIRI. Sup 143m2.
Posib. Salida humos. P. 1.300€/mes (Ref 966)
GRANOLLERS. JOSEP Mª DE SAGARRA. Sup.
90m2. Chim. Aseos y trastero. Rejas en puertas y ventanas. A.A. P. 650 €/mes (Ref.961)
GRANOLLERS.PRINCESA. Sup. 180m2. Buena
situación. Pav terrazo. Aseo. Pre instalación
A.A. Persianas. Luz y agua. Columnas. P.800
€/mes (Ref.964)
GRANOLLERS.CENTRO. Sup. 120m2. Céntrico.
Actividad reciente de bar cafetería. Posiblidad
de hacer salida de humos. Pav gres. Luz y
agua. P. 1.900€/mes (Ref.958)
GRANOLLERS. ZONA ESTACIÓN. PL. SERRAT I
BONASTRE. Sup 30m2. Cristaleras e instalac.
P. 400€/mes. (Ref 955)
GRANOLLERS.RAFAEL CASANOVAS. Sup.
51m2. Peluquería equip. Cristaleras. Persianas. P. 500€/mes (Ref.941)
GRANOLLERS.PONENT. Sup. 253m2+192m2
patio. Acabado. Divisiones, Aseo. Gres. Calef
eléct. ilum. P. 1.500€/mes (Ref.920)
GRANOLLERS.JOSEP CARNER. Sup. 45m2.

Esq. Cristaleras. Persianas eléc. A.A. Aseo.
Ilum. P. 500€/mes (Ref.880)
GRANOLLERS.GIRONA. Sup. 160m2 + 136m2
altillo. Fachada 6m. Aseos. (Ref.877).
P.1.300€/mes (Ref.878)
GRANOLLERS. FREDERIC MONTPOU. Sup 300
m2 + 83m2 altillo. Oficinas 50m2. Se puede comunicar con otro local (Ref.878). Aseo y vestuario. P. 850€/mes (Ref.877)
GRANOLLERS.PRAT DE LA RIBA. Sup. 250
m2. Fachada 10,6m. Suelos, cristaleras, aseo,
alarma. Venta o alquiler 2.000€/mes. op.
compra (Ref 352)
GRANOLLERS.NORD. Sup. 120m2. Zona Caprabo. Frente Aki. 10m. fachada de vidrio.
Baño. P. 1.000€/mes (Ref.804)
GRANOLLERS.VOLUNTARIS. Sup. 200 m2 +
250m2 patio. Fachada. 2 calles. Oficina 20
m2. Almacén 70m2. 2 Pk opc. P.900€/mes
(Ref.797)

GRANOLLERS.CENTRO. Local de 308m2
planta baja, entresuelo comercial de
211m2 y sotano de 308m2 comercial, altura 2,5 m. Total superficie 827m2. Fachada
8m. (Ref 965)

LOCALES EN VENTA

GRANOLLERS. Pl Torras i Bages. Centro.
Sup 45 m2. Con instalac. Puerta electric.
P 95.000 €. (Ref. 392)
GRANOLLERS.VIDAL I JUMBERT Sup. 75 m2.
Fachada 8 m. Suelos gres, Cristaleras, puertas
metálicas eléctricas, Carp. alum. Aseo. A.A. P
160.000 € (Ref. 318)
GRANOLLERS. ROSSELLÓ. Sup. 207m2. Fachada 10 m. P. 180.000 € (Ref.292)

PRECISAMOS
pisos y casas
en alquiler y venta
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POLÍTICA EL JURISTA I SENADOR VA OFERIR DIMECRES UNA XERRADA AL MUSEU DE GRANOLLERS

IGUALTAT DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

Santi Vidal: “La república catalana Rebuig al masclisme
garantirà que cap pensionista
cobri menys de 1.000 euros”

xavier solanas

Dijous s’evidenciava com el jutge i
senador per ERC Santi Vidal es va
convertir la setmana passada en
el representant de moda del sobiranisme. Després que el Tribunal
Suprem confirmés la suspensió de
sou i feina de l’antic jutge de l’Audiència de Barcelona, decretada
pel Consell General del Poder Judicial per participar en la redacció
d’un projecte de constitució catalana, centenars de granollerins i
vallesans van voler mostrar-li el
seu suport i van desbordar l’aforament de la sala d’actes del Museu de Granollers.
Vidal es va referir als passos que
està seguint el procés i, sobretot,
als avantatges d’un Estat propi,
“que tenim 10 mesos per explicar als qui encara no estan convençuts”. Entre alguns aspectes
que destacava, el senador assegurava que la llei de la Seguretat Social catalana –ja redactada– estableix que “la república catalana
garantirà que cap pensionista
cobri menys de 1.000 euros al
mes; tothom ha de tenir una
renda mínima digne”, insistia.
Segons el ponent, “els números
han estat validats per tres organismes internacionals, com
el Deutsche Bank, que apunta
que una Catalunya independent
seria el vuitè Estat de la UE en
renda per càpita”, deia. Actualment l’Estat espanyol està en el 14.
Santi Vidal considera que,
“d’aquí a uns anys, quan el procés s’estudiï, es veurà que tot
haurà estat més ràpid del què
pensàvem”. També exposava les
diferències amb Escòcia: “nosal-

m.e.

A LA PORXADA L’acte central del 25-N va acabar amb l’encesa d’espelmes

PLE ABSOLUT Moltes persones es van quedar fora de la sala del Museu
tres tenim enemics que utilitzen totes les armes legals i il·legals. Ens amenacen i nosaltres
contestem amb accions, com
concentracions i, la propera,
l’aprovació dels pressupostos,
per molt que alguns mitjans només parlin de malentesos amb
la CUP”. Segons el republicà, a la
segona quinzena de gener s’aprovaran els pressupostos “per a la
consecució de la república catalana del 2018”.
El senador també explicava que
en la constitució del nou Estat hi
treballen 19 equips d’experts que,
entre altres aspectes, han redactar tres lleis que a finals de maig
s’haurien d’aprovar al Parlament:
la de transitorietat jurídica, la de
la seguretat social i la de la hisenda
pròpia. En aquest sentit, assegurava que la llei catalana no tindrà
“les llacunes que permeten els
fraus fiscals de l’espanyola. Caldrà pagar tot el que toca, però es
tindrà transparència d’on van a

La Porxada acollia divendres l’acte central del Dia contra la violència masclista, que incloïa la lectura del manifest i una performance
en record a les víctimes d’aquesta
xacra social. Prèviament, l’alcalde, Josep Mayoral, recordava que

enguany 400 persones han passat per serveis de l’Ajuntament
a la cerca de suport i, d’aquestes,
223 han estat objecte de violència de gènere. L’acte es va cloure
amb l’encesa d’espelmes en record a les víctimes. n

EL DELEGAT DE LA
GENERALITAT A LA
UE, A LA TARAFA

CCOO DEMANA MÉS PREVENCIÓ

n Òmnium, amb la col·laboració

n Des del secretariat de la dona de CCOO s’exigeix un pla de prevenció

de l’ANC, ha organitzat una altra
xerrada per al proper divendres (20
h), a la Sala Tarafa, amb el delegat
del govern català a Brussel·les,
Amadeu Atafaj, que explicarà
com es veu el procés català des
d’Europa. Altafaj és periodista i té
experiència com a corresponsal a
Brussel·les, així com també va ser
comissari europeu de
Desenvolupament i Ajuda
Humanitària i portaveu d’afers
econòmics de la Comissió Europea.

parar cada un dels euros que paguem, com passa als països nòrdics. Pagarem tots els impostos,
però rebrem més de l’administració”, assegura Vidal. n M.e.

contra les violències masclistes en el marc de totes les etapes educatives i
la formació professional. El sindicat també demana que es faci un
desplegament general de les lleis tant a l’Estat com a Catalunya que
garanteixin la protecció i la reparació davant les diverses formes de
violències masclistes. González adverteix en aquest sentit que “actualment,
les dones pateixen principalment dos tipus de violències masclistes: les que
tenen lloc en l’àmbit familiar i de la parella i les que es produeixen sovint en
l’àmbit laboral”. La responsable de la Dona i Igualtat fa una crida “a
denunciar totes les situacions, ja que sovint, les conseqüències són les
mateixes”, i reclama tolerància zero davant l’assetjament sexual.
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COOPERACIÓ ELS RESPONSABLES DE LA INICIATIVA APUNTEN QUE LES XIFRES DE LA RECOLLIDA SÓN SIMILARS A L’ANY PASSAT

COMUNICACIÓ

Granollers recull 72.000 quilos
per al Gran Recapte d’aliments

Lavínia produirà
dos anys més els
informatius i altres
continguts de VOTV

El Gran Recapte del Banc d’Aliments, celebrat divendres i dissabte, ha aconseguit uns 72.000
quilos a Granollers i el seu entorn
–Vilanova, la Roca i les Franqueses–, a falta encara del recompte
definitiu que ha d’incloure les
banyeres de cartró de 500 quilos que no estaven del tot plenes.
Amb tot, Ramon Mora, coordinador del Vallès Oriental, assenyala
que “els resultats obtinguts seran molts similars als de l’any
passat o una mica superiors”.
Mora remarca com a aspectes
principals de la doble jornada
solidària “el coneixement general que té ja la ciutadania de la
campanya, i la bona tasca realitzada pels voluntaris, més de
200 en el cas de Granollers i
més de 1.100 a tota la comarca”.
Durant la setmana, els voluntaris han seguit treballant per fer
la classificació definitiva dels aliments recollits al magatzem que El

`P.M.

VOLUNTARIS La iniciativa s’ha dut a terme a 31 centres de Granollers i entorn
Xiprer té al polígon del Ramassar i
portar a terme l’entrega corresponent a totes les entitats col·laboradores durant els propers dies.
En el cas del Granollers, una
seixantena de tones es lliuraran a
El Xiprer, que atén més de 3.000

persones al mes, i la resta a l’Estel
del Matí i l’Associació el Manà de
les Franqueses.
El Gran Recapte s’ha dut a terme a 31 centres de Granollers,
Vilanova i les Franqueses –una de
les sis zones en les quals s’ha divi-

Més campanyes

LA UVIC AMB EL
REBOST SOLIDARI
La Universitat de Vic (UVic) ha
organitzat fins al 16 de desembre
una recollida d’aliments a diferents
punts de la seva xarxa de centres.
Així, un dels espais on es poden fer
les donacions –sobretot es demana
oli, llet, potets sense carn per a nens
i bolquers de les talles 3 i 4– és
l’edifici del CTUG, a Roca Umbert,
que és el campus granollerí de la
UVic. La recollida és en benefici del
Rebost Solidari de Vic.

dit el Vallès Oriental–, i a 137 de
tota la comarca, que ha fet possible la recollida de 144 tones.
La majoria de les persones que
hi han col·laborat ho han fet tot
aportant els productes que es
consideraven més necessaris: llet,
oli, arròs, llegums…
Enguany, s’han tornat a repetir
accions solidàries ben singulars,
com el lliurament de carros totalment plens d’aliments. n p.m.

L’empresa New Media Audiovisual SLU, del grup Lavínia, ha tornat a guanyar el concurs públic
per produir els informatius i altres continguts de Vallès Oriental
Televisió (VOTV), amb un pressupost de 829.000 euros per a dos
anys. Així, el consorci de la televisió vallesana pagarà 414.900
euros anuals a Lavínia, que ha
reduït un 1,5% el pressupost de
la licitació. Al concurs s’hi havia
presentat una altre empresa, JP
Pro Produccions, que reduïa un
7% el pressupost, però que en els
barems de la licitació ha puntuat
molt per sota de l’actual productora. Entre els criteris puntuables
hi havia el funcionament del servei, la dinamització de l’activitat a
xarxes socials i la disposició dels
recursos necessaris per fer programació en directe. Així, New
Media Audiovisual ha obtingut 32
punts i JP Pro, 10. n m.e.

LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE ACOLLIRÀ EL RECITAL DEL COR DE CAMBRA AMICS DE LA UNIÓ

CIUTADANIA RECONEIXEMENT A OLGA PEY I JOAN GARRIGA

Sopar i concert a favor
del projecte ‘Família
i infància’ de Càritas

Les Medalles de la Ciutat
es lliuraran el dia 16

La parròquia de Sant Esteve acollirà divendres un concert i un sopar
solidari amb el projecte Família i
infància que porta terme Càritas,
i que s’adreça especialment a infants i adolescents amb una seixantena d’iniciatives diferents.
A les 20.30 h hi actuarà el Cor
de Cambra d’Amics de la Unió,
dirigit pel granollerí Josep Vila Jo-

ver, i premiat en diversos concursos de cant coral. El concert serà
gratuït i es demanarà una col·laboració voluntària per a la causa.
El sopar, elaborat pel servei de
càtering d’El Gato Verde, tindrà
un cost de 20 euros, i se celebrarà a la sala d’Arqueologia, a les
21.15 h. Els interessats en assistir-hi poden comprar els tiquets

als establiments Joan Sitges, Joieria Espelt, floristeria Les Flors,
El Far, Llenceria Font i al despatx
parroquial.
Dins de l’àmpli programa Família i infància, Càritas Diocesana gestiona serveis com centres
oberts, centres de lleure, reforços
educatius, casals d’adolescents i
joves, centres de suport matern
infantil i espais familiars d’acompanyament a la criança, servei
d’ajuda a la llar, cases d’acollida,
espais de guarda d’infants i centres Paidós –acompanyament integral diari de famílies amb fills
menors de 6 anys–. n

Les Medalles de la Ciutat de 2016,
que el ple acordava atorgar a Olga
Pey i Joan Garriga, es lliuraran el
divendres 16 de desembre, a les
20 h, en un acte a la Sala Tarafa,
que es va estrenar com a escenari
d’aquests reconeixements el 2015.
Dimarts, la regidora Alba Barnusell detallava en el ple el mèrit
dels dos homenatjats. Olga Pey i
Rufí es distingeix per “haver estat
i continuar sent una dona activa

en el món cívic i cultural de Granollers”, amb més de 30 anys en
el teatre amateur i com a cofundadora de la companyia Acte Quatre.
Joan Garriga i Andreu ha contribuït a investigar i difondre la Guerra Civil i el franquisme a Granollers.
“La seva reconeguda expertesa
va motivar el seu nomenament
com a membre del consell assessor de Can Jonch”, es recorda com
a part dels mèrits. n

REDACCIONAL
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La Diputació de Barcelona destina 20 milions
d’euros a reforçar el teixit empresarial local
L’objectiu és reforçar la solvència econòmica local i afavorir
la inversió en equipaments i infraestructures
La Diputació de Barcelona destinarà 20 milions d’euros
a reforçar el teixit empresarial local i la seva solvència
econòmica afavorint la inversió en equipaments i
infraestructures. Serà gràcies a un nou programa d’inversió local aprovat aquest mes de novembre i destinat als ajuntaments i les quatre entitats municipals
descentralitzades de la demarcació.
El suport a la petita i mitjana empresa té un innegable

impacte econòmic i pot promoure una especialització
de la producció, i, també, de la comercialització dels
productes propis d’un territori determinat. És per
aquest motiu que aquest nou programa promou la
contractació de petites i mitjanes empreses per tal
d’afavorir el desenvolupament econòmic local, millorar les oportunitats laborals i contribuir a garantir
la cohesió social.

Concessió d’ajuts econòmics
del programa complementari
de suport a la inversió local
ENS DESTINATARI
Aiguafreda

21.269,95

Bigues i Riells

50.582,72

Caldes de Montbui

82.370,67

Campins

14.156,56

Canovelles

67.901,46

Cànoves i Samalús

29.901,97

Cardedeu

76.833,14

Figaró-Montmany

18.842,26

Fogars de Montclús

24.952,99

Granollers

Criteris d’adjudicació
La distribució dels 20 milions d’euros d’aquest programa té la voluntat
de garantir una distribució justa i objectiva. S’assigna un import inicial de
10.000 € a tots els ens destinataris
amb l’objectiu d’assegurar l’equilibri
territorial i el suport als petits municipis, i es completa la distribució amb
les variables població, extensió i capitalitat comarcal.

Millora dels camins
La Diputació de Barcelona també
ha aprovat el repartiment dels 11,2
milions d’euros corresponents al
programa complementari de millora
de camins locals, entre els projectes
presentats pels ajuntaments.
Per valorar les sol·licituds presentades pels ajuntaments, s’han tingut en

compte com a criteris la urgència de
l’obra, com ara per a la reducció de
riscos imminents, estabilització de
talussos o restitució de la vialitat, la
connectivitat a nuclis disseminats,
la ràtio d’importància social a partir
de km de camins/1.000 habitants,
l’aportació econòmica municipal i la
importància dels camins en l’àmbit
territorial municipal.

Aposta de mandat
Els programes complementaris que promou la Diputació de
Barcelona formen part del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2016-2019”.
Mitjançant aquest pla, la Diputació
treballa amb els ajuntaments per
canalitzar la transferència de recursos econòmics, tècnics i materials als
governs locals.

22.738,06

La Garriga

71.380,35

La Llagosta

57.397,96

La Roca del Vallès

59.106,41

L'Ametlla del Vallès

43.824,38

Les Franqueses del Vallès

87.810,06

Lliçà d'Amunt

69.067,68

Lliçà de Vall

35.963,61

Llinars del Vallès

52.737,09

Martorelles

27.854,23

Segueix-nos a twitter: @diba

194.387,10

Montmeló

42.261,97

Montornès del Vallès

70.026,41

Montseny

20.069,14

Parets del Vallès

79.207,24

Sant Antoni de Vilamajor

34.844,29

Sant Celoni

92.427,55

Sant Esteve de Palautordera

22.546,80

Sant Feliu de Codines

35.695,57

Sant Fost de Campsentelles

44.509,92

Sant Pere de Vilamajor

36.595,62

Santa Eulàlia de Ronçana

39.540,30

Santa Maria de Martorelles

14.493,93

Santa Maria de Palautordera

47.527,49

Tagamanent

25.600,54

Vallgorguina

27.022,89

Vallromanes

22.462,64

Vilalba Sasserra

14.504,92

Vilanova del Vallès

33.427,82

Total Vallès Oriental
© Jean-Bernard Nadeau / Quickimage

275.338,46

Gualba

Mollet del Vallès

FOTO CAN SERRA FAÇANA. Eva Guillamet / Diputació de Barcelona. El nou programa promou la contractació de petites i mitjanes empreses per tal
d'afavorir el desenvolupament econòmic local Autor: Joan Francès Estorch
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En record d’Antoni Jonch

EDITORIAL

IMPULS AL CENTRE DE SALUT
Dimarts, el govern de la Generalitat presentava el projecte de pressupostos per a
2017 que Junts pel Sí pretén aprovar a mitjans de desembre al Parlament, amb
el suport de la CUP. Precisament, fa tot just una setmana el senador d’ERC, Santi
Vidal, assegurava al Museu de Granollers que aquest document s’aprovarà. Si les
prediccions del jurista són encertades, Granollers rebrà una de les partides
d’inversions més elevades dels darrers anys que, d’una banda, permetria
desencallar una reivindicació històrica, el nou centre de salut als terrenys de
l’antiga Policlínica, amb a priori la conseqüent millora de la salut pública a la
ciutat. D’altra banda, el govern català aposta per iniciar el desenvolupament del pla
director del Circuit, un projecte que genera menys consens a la ciutat, però que és
també una aposta de l’Ajuntament. Sigui com sigui, la inacció és poc beneficiosa,
de manera que l’aprovació del document seria una bona notícia per a la ciutat.

PER COMPARTIR

ORIOL

FONT I BASSA

Graduat per l’ESCAC
@OriolFontiBassa

CARRETERA I MANTA

D

e matinada em desperto amb
el teu plor: massa aviat per llevar-se, massa tard per anar a
dormir. Camino mig despullat
per una casa en què el fred de tardor se li ha
ficat a dins. T’agafo. La llum del lavabo ens
encega als dos mentre et canvio el bolquer.
Tornem al llit i et dono el biberó intentant
encertar-te la boca entre la foscor i les meves parpelles que es resisteixen a obrir. Ta
mare dorm, aquesta és la meva guàrdia.
Una hora després tornes a estar en silenci. Jo dono voltes pregant per dormir ràpid.
Despertador. Esmorzar. Feina.
Et sento plorar al pis de dalt: ta mare
s’ocupa de tu. Què faria sense ella?
Intento escriure, intento muntar. La
feina surt lenta. Vaig a una reunió, m’encarrego de la botiga. Rodatges. Confonc
paraules, no sé què vaig a buscar a l’escriptori i molt menys què volia dir quan m’interrompen. Arrossego els peus i la meva
esquena és una contractura.
Arribo a casa just per dinar, però encara
no ens deixes. Ta mare fa cara de cansada,
tot i així està preciosa. Camino amb tu als
braços, ¿per què t’agrada tant pujar i baixar escales? Començo a suar, les cames em
fan mal. Noto el teu pes mort, la teva respiració profunda: estàs dormint.
T’estiro al bressol i seiem a taula. La casa
està en silenci. Dinem corrents i intentem fer
una estona de sofà. Una estona de sofà que

mai podem aprofitar els dos junts perquè tu
no tens més son. Ella t’agafa i se li il·lumina
la cara: no hi ha ningú més feliç al món.
Una mica més de feina que no acaba de
sortir mai. Una consulta al pediatre. La
visita diària a la farmàcia. Un passeig pel
centre tota la família: sí, el Moe també.
L’hora del còlic s’acosta ¿l’aconseguirem
despistar avui?
A casa un bany calentó i intentem que
mengis. Sembla que trampegem el moment. Sopem per torns mentre l’altre et fa
la bicicleta a la taula del menjador. Finalment, però, esclates: plor incontrolable,
inconsolable, insuportable. Torno a pujar
escales, t’estirem i juguem. Cantem cançons. Pipa, biberó, pit. Res funciona.
Últim recurs: carretera i manta.
T’emboliquem perquè no agafis fred,
et carreguem a la cadireta del cotxe i fem
quilòmetres: Mataró, la Garriga, Terrassa
o Sant Celoni. I a Puiggraciós el dia de la
superlluna rodejats de cotxes que més
que cuidar nens, els estaven fent.
Una hora de viatge, a vegades més.
T’adorms i et dic en broma que el quilometratge te’l descomptaré de la paga: 0,21
euros el quilòmetre. Tarifa estàndard.
Arribem a casa i són la una. Portes estona
somiant i a les quatre et despertaràs. Amb
sort a les cinc. Cada un al seu llit. Cansats,
morts. Amb el llum que et vam comprar a
l’Ikea et deixo al bressol i per un moment
obres els ulls, sembla que em mires, somrius i jo em desfaig. És tot el que necessito
per oblidar el cansament, els plors i les poques hores de son. Un somriure teu és tot el
que fa falta per llevar-me quan ploris, per
pujar les escales cent vegades, per fer mil
quilòmetres cada nit. Per seguir un dia més.
Només un somriure. n

FINA JONCH

Psicòloga. Filla d’Antoni Jonch

E

n el bagul dels records, que tots
guardem al fons de la nostra
ànima, no són poques les persones que van poder observar,
viure i gaudir la transformació que al llarg
de les dècades dels anys 60 i 70 del segle
passat va experimentar el parc zoològic
de Barcelona.
Des de mitjans dels anys 50, aquell atàvic “parque de las fieras” –així era com se
l’anomenava llavors– va començar a canviar poc a poc la seva fesomia. Aquelles
tristes i insignificants gàbies que l’omplien d’una manera gens acadèmica van
poder ser substituïdes gradualment per
unes instal·lacions més modernes i atractives. L’anomenada Gran Fauna Africana o
l’Aquarama –el recinte del dofins, envoltat en les seves entranyes peixeres, grans
i petites, plenes de peixos tropicals de colors preciosos– són exemples fefaents de
com el Zoo es va anar transformant en un
recinte modern, nodrit d’uns ambients de
fauna i flora pioners i únics al món.
Tota aquesta metamorfosi es deu a la
figura del granollerí Antoni Jonch i Cuspinera. Ell en fou l’artífex principal a partir de l’any 1954, quan va guanyar les oposicions al càrrec de conservador del parc, i
encara més quan, dos anys després, va esdevenir-ne el director. I també cal dir que
enguany, el 16 d’abril, es commemoraven
els 100 anys del seu naixement.
Davant d’aquests fets cal preguntar-nos:
Què en queda de la seva tasca? Què en sabem? Em ve ara a la memòria un article
que l’historiador nostrat Joan Garriga va
escriure a La Vanguardia, l’any 2004, i
en el qual plantejava aquest interrogant:
Antoni Jonch, desmemòria interessada?
L’autor venia a dir que la història té una
ideologia i que, per tant, la pot escriure
gent diversa i amb uns interessos i tendències que no necessàriament han de ser
coincidents.
Antoni Jonch, el meu pare, va haver de
demanar una anticipació de la seva jubilació perquè al capdavant d’aquella institució, el seu estimat Zoo barceloní, ja no

podia treballar-hi més. Els de la generació
progre que hi van entrar amb l’adveniment
de la democràcia van voler canviar-ho tot,
la qual cosa volia dir que tot allò que s’havia fet durant la dictadura franquista, per
bo que fos en alguns pocs casos, ja no interessava. Volien canviar el rumb i posar-hi
el seu segell.
Antics companys de feina del Zoo –jo
vaig treballar-hi durant deu anys– em van
dir no fa massa temps: “A en Jonch el van
menystenir; podríem dir que li van fer
mobbing. Que trist!...”. I així fou, doncs, que
l’any 1984 es jubilà. I van tenir la barra de
nomenar-lo director consultiu, fins a l’any
1986. El bo del cas és, però, que al llarg
d’aquests dos anys, com era d’esperar, no
va haver-hi ni una sola consulta de part
dels nous gestors del parc. Aquest fet pot
ser un petit indicador més de la tan exitosa transició a la qual ens hem hagut de
resignar al llarg de tots aquests anys.
Aquella generació progre de la nostra
transició va voler deixar de banda tota
una sèrie de gent, entre els quals l’Antoni Jonch, perquè ja no els era útil. Els feia
nosa. Quina llàstima de país!

Aquella generació ‘progre’ de
la transició va voler deixar de
banda tota una sèrie de gent
que els feia nosa. Quina llàstima!

Ell mateix va deixar dit respecte al Zoo:
“el meu desig hauria estat el de col·laborar-hi tota la vida i de manera altruista...”.
En un moment que s’està debatent el seu
futur, em va agradar molt llegir a La Vanguardia del 27 d’agost passat allò que comentava un dels seus treballadors: “Jonch
recorria les instal·lacions cada matí; veia
cada dia el que passava amb els animals...
Ara s’han substituït tècnics qualificats per
gestors que no coneixen els animals. S’ha
donat prioritat al màrqueting”. Quanta raó
tenia, com hi ha món!
Aquesta és, per tant, la situació... I dissortadament, també, allò que resta de la
tasca d’un home que va donar mitja vida
pel parc zoològic de Barcelona, que va deixar empremta i tot un llegat del qual gairebé ningú no vol saber-ne res. Cal esperar,
si més no, que la bona gent de Granollers
no el tinguem en l’oblit. n

LA PROPERA SETMANA SORTIM DIVENDRES! Amb motiu del festiu
decretat pel 8 de desembre, la propera edició de l’AraGranollers es distribuirà
divendres, i no dijous com és habitual. Bona setmana!

www.aragranollers.cat Carrer Mare de Déu de Montserrat, 36, edifici CTUG · 08401 Granollers · T- 93 172 07 77 · F- 93 579 33 88
Editora CONTRAPUNT SCCL fundada l’any 2001. Rambla Pompeu Fabra, 32 · 08100 Mollet del Vallès STAFF. Gerència Sílvia Vinyeta svinyeta@contrapunt.cat, Conseller Delegat Ramon

Torrents ramon.torrents@aragranollers.cat Direcció Montse Eras montse.eras@aragranollers.cat Departament Comercial Francesc Rosell publicitat@aragranollers.cat Tel. 93 172 07
77 publicitat@sitjespubli.com Tel. 93 870 64 17 Redacció Paco Monja · Clara M. Clavell · José Luis Rodríguez Beltran redaccio@aragranollers.cat Disseny Gràfic Olga Riart disseny@
aragranollers.cat Fotografia Xavier Solanas - Raül Medina Administració administracio@contrapunt.cat Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-12952-2015 ISSN:
Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 21.03 h del 30 de novembre · CONTRAPUNT SCCL Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la
millor publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) * Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2013)

Membre de l’Associació de Mitjans
d’Informació i Comunicació

CONTRAPUNT SCCL forma part
del grup empresarial cooperatiu

Control de difusió i Audiència

Amb la col·laboració de

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments
d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

OPINIÓ

dj, 1 desembre 2016

Capats emocionals
MONTSE REDONDO
Periodista

A

dmeto que no sóc gaire amant
dels dies assenyalats, però hi ha
temes tan importants que tot el
que sigui per fer-los visibles i eradicar-los s’accepta. El 25-N, Dia internacional per l’eliminació de les violències envers
les dones, és un d’aquells dies que em fan
reflexionar i pensar fins a quin nivell d’hipocresia podem arribar. El cas és que, sense
treure importància a la violència física, crec
que és molt important destacar també la violència no física, aquella que qualla com la
pluja fina fins i tot entre els i les que el 25-N
es manifestaran d’alguna manera contra la
violència envers les dones. I faig separació
de gènere en l’article, no perquè vulgui ser
políticament correcte, sinó perquè aquest
tipus de violència també l’exerceixen dones
cap a altres dones.
Perquè… saps què és la violència obstètrica? És la que pateix la dona quan va a
viure un dels moments més importants de
la seva vida i no la deixen escollir, quan la
maltracten a ella i al seu nadó. També és violència que jutgin la teva manera de criar;
que et critiquin per donar el pit –o per no

donar-lo–; per la teva lactància perllongada,
perquè afirmes que t’encanta parir, tenir
fills; per voler canviar la teva vida perquè
ara et sents més còmode en un altre entorn
més calmat, més tranquil, vivint cap endins.
Perquè… saps com se sent una dona quan
vol tornar a la feina després de ser mare? És
violència envers la dona que trobi retrets
quan es vol reincorporar a la feina i demana
poder conciliar perquè vol ser mare i també
dedicar-se a allò que li agrada. És violència
que ni es pugui reincorporar perquè els
ajustos que s’han fet mentre no hi era l’han
deixat fora d’òrbita. És violència que si s’in-

La violència física és inacceptable
però també ho és aquesta
que gairebé tothom accepta
amb un “i què vols fer-hi?”

corpora la facin fora perquè, segons l’empresa, ja no rendeix tant (i mira que quan
una dona és mare aprèn a ser més resolutiva
que mai). És violència que en un moment en
què se sent feble o sensible per tots els moments que viu no hi hagi ni un bri d’empatia
cap a ella, ni tan sols de les dones que d’autodenominen feministes. D’un feminisme mal
entès, és clar, aquell que la dona ha de ser
igual que l’home. I no, no som iguals.
I el més trist o el que pot provocar més

dolor és la falta d’empatia de l’entorn de la
dona que viu aquesta situació precisament
perquè aquest tipus de violència, la que no
deixa marca, està tan interioritzada en homes i dones que s’accepta amb naturalitat
quan en realitat és d’una crueltat extrema.
I seguida d’aquesta crueltat arriba la falta
d’empatia de l’entorn: dels companys de feina que segueixen el seu camí amb el cap cot,
dels amics que li expliques i no et saben comprendre; d’aquell o aquella sindicalista que
queda indiferent quan se n’assabenta, de la
simpatitzant del partit més radical que t’adverteix que són coses que passen. I quin mal
que fa aquesta violència invisible. Quin mal!
I què me’n dieu de la dona que intenta
consolar-te donant la seva visió derrotista
de com n’és de difícil ser dona? Que t’entén
perfectament perquè ella també s’ha trobat
en aquestes situacions, que et diu que sap
alguna feina, però d’aquelles que no pots
optar-hi amb fills, que s’ha tornat tan cruel
com els seus botxins. Situacions com aquesta et fan fer-te una idea de fins a quina punt
podem interioritzar aquesta situació que fa
tan mal, però que no deixa marca.
Amb tot això vull dir que la violència física és inacceptable, però que també ho és
aquesta altra que s’ha normalitzat, aquesta que gairebé tothom accepta amb un “i
què vols fer-hi?”. I potser el més senzill per
eradicar-la és que no mirem cap a una altra banda quan tinguem una situació com
aquestes al nostre costat, que tots plegats
treballem per no convertir-nos en uns
capats emocionals. n
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CIBERACTIVITAT

Segueix-nos a @aragranollers

Segurament una figura amb
clars i obscurs, però Cuba té una
sanitat i una educació pública
que ja voldríem molts i moltes!
#FidelCastro

Mònica Llorente @MonicaLlorente
Avui els herois anaven vestits
de vermell i es deien Marc,
Álvaro, Vicente... Una remuntada
èpica que passarà a la història.
#OrgullBMG

BM Granollers @BMGranollers

Sí que passa al costat de casa:
“En el que portem d’any, 185
granollerines han hagut de
ser ateses ateses per casos de
violència masclista”

Sala Ventura @nuriasala98

Partit d’avui de junior Fenix vs
Bocs queda suspès per la pluja
caiguda i el mal estat del
terreny de joc. Gràcies
ajuntament

GranollersFenix @granollersfenix
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El Trabuc, l’Europa i DO apropen els llegums

DFactory

El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en col·laboració amb
l’Associació Gastronòmica CuinaVO, el Gremi d’Hostaleria del Vallès
Oriental, Slow Food i l’Associació Llavors Orientals, organitza les
segones Jornades de Llegums del Vallès, de divendres i fins al
31 de març de 2017. Hi participen El Trabuc, la Fonda Europa i DO.

El mercat nadalenc de dissenyadors
emergents DFactory tornarà enguany
a Roca Umbert, entre el 21 de desembre
i el 8 de gener, amb 50 marques,
18 foodtrucks i 20 actuacions musicals.

INDÚSTRIA ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE CONGOST I JORDI CAMP

COMERÇ

El govern prioritzarà la captació
d’inversions als polígons

Gran Centre,
satisfet del ressò
de la campanya
Black Friday

M.E.

i millores en la dotació i gestió de
serveis bàsics, subministraments
i serveis avançats, la promoció de
serveis de cooperació i xarxes de
col·laboració entre les empreses i
entre altres administracions, i el
foment de l’associacionisme.
Per complir el protocol s’ha
constituït una comissió de seguiment, formada per, com a mínim,
dos representants designats de
l’Ajuntament i tres representants
designats per l’Associació d’Empresaris, que es reunirà periòdicament.

Impuls a una campanya

LA SIGNATURA Josep Mayoral i Joan Grau rubricaven l’acord entre l’Ajuntament i l’associació a Can Muntanyola
L’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Congost i Jordi
Camp signaven dijous un protocol que estableix el marc de relacions per desenvolupar accions
de millora d’aquestes espais industrials. “Deixem constància
escrita dels procediments, tot
i que la relació amb l’administració ja fa temps que és fluida”, deia Joan Grau, representant
de l’entitat d’empresaris dels dos
polígons, que tenen el 45% de les
empreses totals dels set polígons
industrials de la ciutat.
L’alcalde, Josep Mayoral, desta-

Aquestes festes,
cuinem per a tu!

cava “la potència dels polígons
de la ciutat, que facturen uns
4.800 milions d’euros anuals”.
Com a element clau de l’economia local, Mayoral apuntava que
“han de ser espais de qualitat,
tant pel que fa als serveis com
a l’urbanisme”. En aquest sentit, recordava com es va fer una
remodelació integral del polígon
Congost, que, juntament amb Jordi Camp, són els històrics, “els de
la indústria més arrelada a la
ciutat”.
Així, doncs, Grau reconeixia que
en el vessant urbanístic el gruix
de la feina està enllestida. “Ara

Horari
Dilluns tancat
Dimarts a dissabte: de 7 a15 h
Diumenges: de 9 a 15.30 h

parlem d’urbanització menor o
de posar un desfibril·lador als
Bombers que ens doni servei”,
detallava.
De fet, entre les accions i propostes a desenvolupar que detalla el protocol hi ha la creació,
millora i manteniment de la base
de dades del teixit empresarial
dels polígons –una tasca que desenvolupa Can Muntanyola, que
precisament acollia la signatura
del conveni–, així com també la
promoció i difusió del polígon i de
l’associació d’empresaris.
El protocol també planteja estudis sobre la situació dels polígons

Roger de Flor, 85
Tel. 93 870 20 46
Granollers

Mayoral ha avançat que l’Ajuntament es proposa, de cara al 2017,
impulsar una campanya de captació d’inversions als polígons de
la ciutat. “Ja ho estem fent, però
creiem que és un bon moment
per passar a una fase més explícita, perquè torna a haver-hi
visites de gent que vol invertir”, ha indicat l’alcalde.
De moment, Can Muntanyola
du a terme una feina de detectar
titularitats d’espais buits –a vegades propietat de bancs– “per evitar problemes majors i reclamem als propietaris les seves
responsabilitats”, va explicar
Mayoral. El director de Granollers Mercat, Jordi Táboas, alertava de la importància no només
del nombre de naus desocupades,
sinó també de la qualitat d’aquestes instal·lacions. “Les naus més
antigues i obsoletes han quedat fora de mercat”, deia.
Grau feia notar la manca d’espais industrials grans a la ciutat
i el fet que Congost i Jordi Camp
són dels polígons de Catalunya
amb un percentatge més baix
de naus desocupades. Amb tot,
Mayoral insistia que el govern té
com a prioritat facilitar l’accés
d’inversors als polígons i apuntava com a única oportunitat de
creixement de sòl industrial una
ampliació del polígon Coll de la
Manya. n M.ERAS

“Estem satisfets dels resultats
del Black Friday en la mesura
que hi han participat la majoria
dels centres associats a Gran
Centre”. Laura Sabatés, presidenta de l’Associació de Comerciants
de Granollers, valora positivament la participació, divendres
i dissabte, de més de 80 establiments i empreses en el Black Friday, una iniciativa comercial que
incentiva les compres mitjançant
la presentació d’importants descomptes. Els establiments que
han participat en aquesta proposta oferien divendres i dissabtes
descomptes que anaven del 20%
al 50%.
Sabatés valora també molt especialment “l’important suport
que vam rebre amb la presentació de la campanya per part
de TV3 des de Granollers”. “La
notícia va saber recollir l’esperit social, comercial i solidari
de l’entitat, formada en la seva
majoria per botigues petites i
representatives de la ciutat”,
conclou. n

Campanya de Nadal

JORNADA SOLIDÀRIA
A FAVOR DE CAPIVO
Divendres es dóna el tret de sortida de la
campanya de Nadal, amb l’encesa dels
llums fins a Reis. Una de les primeres
propostes per viure aquestes festes és
la Jornada Solidària que organitza Gran
Centre a favor de Capivo, una entitat
d’atenció i formació de la petita infància,
que gestiona el CDIAP de la ciutat. Així,
dijous, de 17 a 22 h, la plaça Maluquer
acollirà inflables infantils solidaris.
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ENTITATS DIMECRES ES VA PRESENTAR LA NOVA ASSOCIACIÓ

Més que Comerç pren el relleu de
La Traca i amplia el radi d’acció

p.m.

Neix l’associació Més que Comerç, una nova entitat que agafa el relleu a La Traca, fundada
l’any 2009 i presidida durant
tots aquests anys per Estel Armengol.
El canvi de nom, que comporta també una ampliació del
radi d’acció –els carrers Travesseres, Catalunya, Corró, Santa
Elisabet i Torras i Bages–, es
converteix, segons han destacat
els membres de la nova junta,
“en un punt i a part, arran del
creixement que ha experimentat l’associació, resultat
EL RELLEU Armengol passa la presidència a Rodriguez
d’una necessitat imperiosa
d’organitzar diversos esdeveniments guarnirà els carrers que en formen part
amb l’objectiu d’augmentar la circula- amb unes jardineres especials i sortejarà
ció pels carrers i petits comerços per entre els clients diferents obsequis amb
motiu de la campanya de Nadal.
part de més persones”.
A l’acte de presentació van assistir-hi
La nova associació, que presidirà José
Rodríguez i que compta amb 29 socis, ha diversos representants d’unes quantes aspresentat la nova identitat corporativa i sociacions comercials de la ciutat, així com
els nous adhesius identificadors. També ha l’alcalde Josep Mayoral. Convençut que
donat a conèixer l’acord al qual han arribat “les coses estan millorant a nivell ecoamb Pàrquings Blaus per tal de gaudir de nòmic”, l’alcalde va dir que “iniciatives
com aquesta serveixen per mostrar la
descomptes especials.
Durant aquest desembre, l’associació gran vitalitat de Granollers”. n paco monja

www.canmuntanyola.cat
SERVEIS QUE PRESTEM A GRANOLLERS MERCAT

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
Si ets una persona emprenedora t’informem dels passos
a seguir per crear la teva pròpia empresa i t’acompanyem
i assessorem en el procés
d’elaboració del teu pla d’empresa.
El servei d’emprenedoria és
un servei gratuït.
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord
Tel. Granollers Mercat

93 861 47 83

Què t’oferim? sessions informatives sobre com muntar
una empresa i com fer el teu
pla de negoci, formació gratuïta en temes empresarials i
una servei de consultes i assessorament personalitzat.

Programa Reempresa
El programa Reempresa, és un nou model d’emprenedoria i
creixement empresarial que consisteix en donar continuat a
negocis que estan en funcionament i que es posen a la venda.

Programa Municipi Cooperatiu
El programa Municipi Cooperatiu és un programa de foment del
cooperativisme impulsat per la Federació de Cooperatives de
Treball Catalunya.

Adreçat a:

» Persones emprenedores
» Cooperatives de treball
» Organismes públics
» Estudiants
» Associacions amb voluntat de transformar-se en cooperativa

Amb el suport de

Properes
actuacions
15.12.2016

de 9.30 a 13.30 h
Emprenedoria Social
IDEES de negoci que
aporten solucions a
necessitats socials
Empresa i emprenedoria

20.12.2016

de 9.30 a 11.30 h
La cooperativa, un model

per emprendre.
Persones emprenedores
Emprenedoria i Societats
Civils Privades (SCP)
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Classificats

PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@ARAGRANOLLERS.CAT

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER
GRANOLLERS. Centro. Piso turístico.
Cocina
equipada.
Comedor. Habitación
matrimonio.
Habitación múltiple 4-6
pers. Aseo c/ducha.
Suelo madera y A.A.
Equipado con toallas,
ropa cama. Secador
pelo, plancha, 2 tv.
Kit amenites. Piano
eléc. Korg 88 teclas.
Precio 90€/dia 4 pers.
EMINAD. Tel.93 870
36 66
PA R K I N G - P º M O N TAÑA-Costa
Rica.
GRANOLLERS. Coche
grande 4,70 x 2,43m y
trastero 4,30 x 5,20m
= 23m2, alt. 4 m. Precio alquiler 150€/
mes. También venta.
EMINAD. Tel. 93 870
36 66 (Ref 125)
PARKING-SANT ESTEVE. ESCOLA PÍA.
GRANOLLERS. Venta o alquiler. 4,80 x
2,40m. Precio 60€/
mes. (Ref 136). EMINAD. Tel. 93 870 36
66
PARKING-LLIRI-SANT
ESTEVE.
GRANOLLERS. Edificio Casa
Viva. 4,65 x 2 m.
Precio 60€/mes. EMINAD. Tel. 93 870 36
66 (Ref 120)

PARKING-C.ZORRILLA. GRANOLLERS.
4,70 x 2m. Para coche
pequeño. Precio venta
5.000€. EMINAD. Tel.
éfono 93 870 36 66
(Ref 154)
PARKING-C.GIRONA.
GRANOLLERS. Local.
Campo Futbol. S.101
m2. Cristaleras, aseos. Precio: 1.200€/
mes. Eminad. Tel. 93
8703666 (Ref 969)
SOLARES EN L’AMETLLA DEL VALLÈS.
Ref.15787.
Disponemos de tres solares edificables en
l’Ametlla del Vallès.
Urb. La Miranda.
Sup. Desde 695 m2 a
1060 m2. Consúltenos. Desde 60.000€.
Tel. 938 468 256
CASA - CANOVELLES
Ref. 15920. Casa de
337 m2 en can duran.
Canovelles. 1037 m2
parcela. 5 habitaciones, 3 baños, jardín, piscina… Precio
520.000€. Teléfono
de contacto 938 468
256
MASÍA EN VENTA.
Ref. 15838. Masia en
finca de 38.334m2.
Masia con 4 habs dobles, 3 baños, 3 salones, bodega… terreno
de cultivo, bosque,
Precio: 625.000€. Tel.
938 468 256

Empresa industrial del sector
metalúrgico, precisa incorporar
DELINEANTE PROYECTISTA

(Ref.0212-02)
Des de 1987
La garantia per a empreses i candidats En dependencia directa con Dirección Téc-

Empresa concessionari de camions i vehicles industrials,
situat al Vallès Oriental, precisa

Multinacional líder en el sector de alquiler de
vehículos industriales, precisa

RECANVISTA SECTOR AUTOMOCIÓ (Ref.0212-01)

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE DPT. DE ANALISIS
DE RIESGOS E IMPAGADOS (Ref.0212-04)

Candidats/es amb experiència mínima de 3-5 anys en tasques de recanvista,valorem positivament procedència del sector automoció, vehicles industrials i maquinaria en general. Valorable formació Mecànica,
tant automoció com industrial. Realitzarà tasques de subministrament
de recanvis al taller de la pròpia empresa i també a clients externs.
També contemplen candidats procedents de subministres industrials i
altres sectors tècnics que contemplin atenció i tracte amb clients. Candidats polivalents i adaptables.
Clínica Dental Privada de Granollers precisa incorporar
RECEPCIONISTA- ATENCIÓ AL CLIENT (Ref.0212-03)
S’encarregarà de la recepció presencial i atenció telefònica, agenda,
etc. Cerquem candidats/es amb formació com a Auxiliar Dental /Auxiliar Odontologia /Higienista dental , o bé amb experiència demostrable
en tasques de recepció i administració en Clínica Dental. Candidats/
es amb domini tant parlat com escrit del català i el castellà, així com
dels programes del paquet office i molt valorable experiència amb el
Programa Gesden. Es valorarà bona presència , do de gent, capacitat
organitzativa , etc. S’ofereix contracte estable i directa amb l’empresa
( 40 h. setmanals). Imprescindible residència a Granollers o rodalies.

Se incorporará a equipo joven y dinámico, encargándose de dar soporte al dpt. de Análisis de
Riesgo e Impagados. Imprescindible experiencia en
analisis de balances o riesgos. Funciones: Análisis
de Riesgo, Atención telefónica con clientes, Contabilización y conciliaciones de cuentas de clientes,
Gestión de Impagos. Formación a nivel Diplomatura Empresariales, CFGS Administración y Finanzas
, FP II Administración , así como un buen dominio
de Excel y Word. Valorable conocimiento de idiomas
(Inglés, Francés). Se ofrece contrato directo y estable con la empresa. Sueldo inicial 18.000€ anuales.

nica tanto en oficina como en obra, las
funciones principales a desarrollar serán:
Desarrollo de nuevos proyectos, Diseño de
piezas para corte y plegado, Diseño de piezas mecanizadas, Despieces y elaboración
listas de materiales. Elaboración y actualización de la documentación técnica. Planos
de Implantación, Isométricos de Tuberías,
P&ID. Colaboración con el departamento
técnico- comercial y fabricación en la definición de procesos. Imprescindible entre
3-5 años de experiencia profesional como
delineante proyectista en ENTORNO INDUSTRIAL (farmacéutica-química- alimentaria). Dominio de MS-Office. Nivel muy
elevado de AutoCAD. Se valorará el dominio
de programas de diseño 3D. Se valorará conocimientos de Depósitos.

Cerquem: PARELLA DE MASOVERS (Ref.0212-05)
El perfil és d’un matrimoni de mitjana edat que els agradi viure al camp i sense fills a càrrec (o que
ja estiguin independitzats). S’ofereix vivenda amb tots els gastos pagats i feina a tots dos amb
contracte laboral estable. L’ideal és que la parella s’instal·li de manera permanent a la casa. L’un
s’encarregarà de la cura dels animals, de l’hort i jardí el manteniment en general de la casa.L’altre
s’encarregarà de la cuina de la casa de colònies. Feina estable amb alta al règim general de la
seguretat social i vivenda inclosa.

Ens trobaràs a: Espanya, 8. Granollers. info@sopselec.com · www.sopseleccio.com
GRAN OPORTUNIDAD
VENTA LOCAL CANOVELLES Ref. 15807.
Precio:
120.000€.
Carrer diagonal.Esquinero. 94 m2. Tel.
938 468 256
CASA EN VENTA GRANOLLERS Ref.
15235. Se vende
casa en Granollers

calle Sant Marc.
Precio de venta:
299.000€. Superficie 296 m2. Dispone
de 4 habitaciones,
2 baños, 2 cocinas,
garaje, tres plantas,
patio, piscina, barbacoa… acabados de
primera calidad. Más
información llamar a:
938 468 256

CASA EN VENTA GUALBA. Ref. 15535.
Se vende casa en
Gualba. Superficie:
170 m2 en parcela
de 751 m2. Dispone
de 5 habitaciones,
3 baños. Precio:
174.000€. Para más
información llamar
al teléfono: 938 468
256

Ets professor/a
d'anglès,

nadiu o amb un nivell C2?
Envia'ns el teu CV a:

cv.languages@gmail.com

L’APARADOR

La Pastisseria Tres Torres t’ofereix
postres i plats mediterranis de qualitat

Des del 1988, la Pastisseria Tres Torres
elabora les millors postres amb productes
de primera qualitat perquè els teus àpats
acabin de la millor manera.
Hi trobaràs pastissos de fruita, coca de
Llavaneres amb crema, bandes de pasta
de full i tortells, entre d’altres. A més, i des
de fa cinc anys, també disposen de servei
de cuina mediterrània i ofereixen menú

diari (10 euros) i de cap de setmana (11
euros), així com plats de carta.
També compten amb un complet servei
de càtering, menjar per emportar i disposen d’una gran varietat de pans, com el
rústic o el pa de coca.
Els trobaràs cada dia, de dilluns a diumenge, de 5 a 22 hores i només tanquen
per Nadal i Cap d’Any.

PASTISSERIA TRES TORRES Carrer Lluís Companys, 13 I GRANOLLERS
Tel. 93 870 76 06 I www.facebook.com/pastisseriatrestorres

Els millors serveis de telefonia són
a l’empresa centenària Piguillem
L’empresa Piguillem,
negoci centenari de
Granollers, ha passat
de generació en generació i s’ha anat adaptant als canvis. Van
començar venent màquines de cosir, electrodomèstics,
hi-fi,
televisors, disposaven
de llistes de noces, i
actualment es dedica
al 100% a la telefonia.
L’empresa compta
amb 118 anys d’experiència i 25 anys en
el món de la telefonia
mòbil, 21 dels quals
dedicats exlusivament
a Vodafone, abans
Airtel. “Seràs ben rebut, siguis particular o empresa, i com
sempre amb la garantia d’un comerç
centenari i en constant evolució”, diu
l’empresa.

PIGUILLEM TELEFONIA

Actualment Piguillem Telefonia té tres
botigues, una a Granollers, una a Figueres
i una altra a Girona.

Plaça de la Corona, 18 I GRANOLLERS I Tel. 93 707 77 08 I www.piguillem.com
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La selecció catalana a Granollers

Granuec inicia la temporada

La selecció catalana absoluta masculina i femenina d’handbol
jugaran el 21 i 22 de desembre a Granollers. El combinat femení
disputarà la Copa de les Nacions d’Handbol Femení, mentre que el
masculí jugarà el 22 un partit amistós contra el Qatar, vigent
subcampiona del món. Els partits seran a la pista de bàsquet del CBG.

El Granuec ha iniciat la temporada 20162017 amb una estada a Andorra el cap de
setmana passat. Uns dies abans, Jan Isern,
sub16, va ser 3r en el Trofeu Obertura
de la federació espanyola a Madrid.

HANDBOL AVUI (11 HORES) ES FARÀ EL SORTEIG DE LA COPA EHF AMB EL BMG EN EL POT TRES

El Fraikin Granollers, a la fase
de grups per tercer any seguit
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Formació La iniciativa compta amb el suport de la Mútua Granollers

Tercera edició del calendari
de valors del BM Granollers

xavier solanas

bmg

PRESENTACIÓ Un dels moments de l’acte de la campanya
VICTÒRIA L’expedició granollerina celebra la victòria de l’eliminatòria en la pista del ZTR Zaporozhye
El Fraikin BM Granollers serà
avui en el sorteig de la fase de
grups de la Copa EHF, que tindrà
lloc a Viena (Àustria) a partir de
les 11 hores. Semblava complicat que l’equip de Carlos Viver
assolís el passi per tercer any
seguit després de perdre l’anada
de la tercera ronda al Palau d’Esports contra el ZTR Zaporozhye
(27-29), però dissabte passat a
Ucraïna –en una pista molt deteriorada– es va carregar d’èpica i
d’història per classificar-se amb
un gol en el darrer sospir d’Álvaro Cabanas (28-30).
L’extrem dret va ser l’heroi del
partit, va ser l’autor del gol decisiu i el màxim golejador, amb 11

dianes. El jugador càntabre, fitxat
aquest estiu, està sent una peça
fonamental per a la banqueta
del Fraikin Granollers i a la pista del Zaporozhye ho va tornar
a demostrar. Tot i això, els granollerins van arribar al descans
amb el 15 a 12 a favor dels locals,
que posava l’eliminatòria molt
complicada. A la represa, l’equip
no va deixar de creure-s’ho fins al
gol del darrer segon de Cabanas.

Sorteig a Viena

El Fraikin Granollers serà per tercer any consecutiu en el sorteig de
la fase de grups de la Copa EHF i
d’aquesta manera complirà el primer gran objectiu de la tempora-

da. Els de Carlos Viver s’han classificat entre els 16 millors equips
de la segona màxima competició
continental. El Fraikin està en el
pot 3 i evita així l’alemany Magdeburg, que és un dels equips més
potents. La fase de grups comptarà amb quatre grups amb quatre
equips.

Proper dimecres a Logronyo

La marató de partits continua
pel Fraikin. Ahir va jugar contra
el Bada Huesca, partit de lliga
Asobal, a l’hora del tanacemnt
d’aquesta edició. El proper dimecres jugarà a Logronyo contra el
Naturhouse la Rioja a partir de les
20.30 hores. n

“On n’hi ha dos n’hi ha tres. Vam
col·laborar en les dues primeres edicions i continuem donant
suport per tercer any a aquesta
bona iniciativa educativa i cultural del BM Granollers”. Ho va
dir Jaume Bages, president de la
Mútua de Granollers, que remarcava aquest dimarts a la sala d’actes del CEMAV la participació de la
Mútua en l’edició del calendari de
valors editat pel BM Granollers.
Com en anys anteriors, el calendari corresponent a 2017 permet
llegir cada mes de l’any una reflexió relacionada amb els valors
esportius, socials i educatius que
el BM Granollers intenta inculcar,
no només als jugadors de totes les
seves categories, sinó també als
aficionats, familiars i societat en
general. Algunes d’aquestes refle-

xions són: Jo comparteixo, ajudo i
jugo amb tothom; la tolerància és
fàcil d’aplaudir, difícil de practicar
i molt difícil d’aplicar; aprenem a
assumir reptes i a tirar-los endavant; ajudar la gent que ens envolta, estimar-la, respectar-la i confiar-hi; el respecte als altres és la
primera condició per saber viure,
entre d’altres.
El president del BM Granollers,
Josep Pujadas, va agrair l’ajuda i
col·laboració de la Mútua de Granollers i la bona tasca dels pares
i mares dels jugadors que ho fan
possible. “No només l’edició
d’aquest calendari, sinó el conjunt d’iniciatives que es fan al
club per tal de continuar apostant pels valors que ofereix la
pràctica esportiva de l’handbol”, va dir Pujadas. n paco monja
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ATLETISME DIUMENGE ES DISPUTARÀ LA 50a EDICIÓ DE LA PROVA QUE ORGANITZA EL CLUB ATLÈTIC

BOWLING GUANYA EL CAMPIONAT A SANT VICENÇ DELS HORTS

Mig segle de Cros Internacional

Josep Delgado, a l’Europeu
per la victòria en el Català

Quan aquest diumenge soni el
tret de sortida del 50è Cros Internacional de Catalunya Ciutat
Granollers amb uns 1.500 atletes
entre les 24 curses, suposarà la
cinquantena edició que hi col·labora Josep Girbau, de 75 anys.
“Quan ho senti em quedaré
tranquil. Tota la feina prèvia
ja s’haurà fet. Són 50 anys col·
laborant amb aquest cros”, adverteix un dels membres històrics
del cros i actual vocal del Club Atlètic Granollers, que organitza la
cursa amb la col·laboració de la
Federació Catalana d’Atletisme.
Des de la seva primera edició,
l’any 1967, han passat milers d’esportites i col·laboradors, però tan
sols una desena han treballat en
la cursa des dels seus inicis. Tanmateix, com Girbau, hi ha altres
noms rellevants, com Josep Roca,
Josep Pous, Joan Pont, Fermín Gutiérrez, Josep Comas o Francesc
Font. “El dia que tota aquesta
gent ja no ens ajudi, el cros segur que continuarà, però ja no
serà el mateix. Fa mig segle que
contribueixen a fer possible el
cros granollerí, sense res a canvi”, explica el president de CAG,

jl.r.

PREPARATS Joan Cutrina i Josep Girbau, davant la foto de la primera cursa
Joan Cutrina.
Dels primers records que a Girbau se li vénen al cap del cros, ell
destaca “la feinada prèvia que
s’havia de fer en les primeres
curses. No només per adequar
el terreny; abans la sortida es
feia fora de la pista d’atletisme
i es corria per la zona de Tres
Torres, sinó també fer dorsals,
les cintes del recorregut...” i remarca que “ara, amb el xip, per
exemple, tot és més fàcil”.

Des de fa 15 anys, la cursa
compta amb incentius econòmics
per als esportistes professionals,
fet que abans no passava. “Abans
es pagava en espècies perquè
no es podien oferir diners. A
Mohamed Gammoudi –l’any
1968– se li va regalar una moto;
i a un altre atleta una màquina
de cosir”, recorda Girbau.
Diumenge, la cursa tornarà a
lluir amb atletes com Marc Alcalà
(FCB) o Laia Andreu (CAG). n jl.r.

BÀDMINTON I Divisió d’Honor

WATERPOLO I Primera Divisió

BÀSQUET I Copa Catalunya

L’AGE es prapara
per rebre el líder, el
Recreativo la Orden

El CNG trenca la ratxa El CB Granollers vol
de cinc victòries a la sumar la 8a victòria
contra el Sant Cugat
piscina del Tenerife

L’Associació Granollers Esportiva
de bàdminton rebrà dissabte (18
h, pavelló Congost) un dels rivals més complicats de la Divisió
d’Honor i actual líder, el Recreativo IES la Orden. Els granollerins
vénen de perdre la jornada passada contra el CB Pitius (6-1), rival
directe per la permanència.

El sènior masculí del CN Granollers de waterpolo va trencar la
dinàmica de cinc victòries a la
pista del líder, el Tenerife-Echeyde (16-8). Els granollerins ara
ocupen el tercer lloc de la Primera Divisió amb 15 punts, a 3 del
primer classificat. L’11 de desembre visitarà el Waterpolo Sevilla.

El masculí del CB Granollers intentarà sumar la vuitena victòria
de la temporada aquest dissabte
a la seva pista contra la UE Sant
Cugat (19.30 h). Els granollerins
ocupen el 4t lloc, a una victòria
dels primers classificats, Sant Josep i Mataró. El femení rebrà dissabte el Tarragona (17.45 h).

Josep Delgado, del Club Bowling
Granollers, s’ha proclamat campió
de la tercera edició del Campionat
de Catalunya sènior de bowling i
ha aconseguit el bitllet per disputar l’Europeu d’Irlanda. El Català
va tenir lloc entre el 24 i 27 de novembre a Sant Vicenç dels Horts
amb la participació de 37 esportistes de 14 clubs.
Delgado va guanyar Alberto
Chaparro del Club Full Strikes de
Vilanova i la Geltrú, per només 8
pals. L’esportista vilanoví va liderar la classificació fins a les darreres tirades, quan el granollerí
va assaltar el primer lloc assolint
un total de 1.842 punts. Durant
el campionat també va destacar
Pere Tusquella, del Bowling Granollers, que va aconseguir la millor partida amb handicap de 244
pals. Tusquella va acabar al 6è lloc
de la general amb 1.733 punts.
Josep Delgado ara s’haurà de
preparar per disputar del 24
de juny al 2 de juliol de 2017 el

antonio segura

JOSEP DELGADO
Campionat d’Europa sènior, que
tindrà lloc a Dublín (Irlanda). El
granollerí anirà a l’Europeu com
a representant de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling. n

FUTBOL I Tercera Divisió TERCERA VICTÒRIA DE L’ATLÈTIC VALLÈS

Vuitena derrota de l’ECG
abans de rebre a casa l’Europa
EC GRANOLLERS - EUROPA
Diumenge, 11 h, carrer Girona

L’EC Granollers va sumar la vuitena derrota de la temporada
–sisena com a visitant– després
de perdre 3 a 0 contra el Santfelienc. Els d’Albert Cámara ocupen
el 13è lloc amb 18 punts i tenen
un coixí de 4 amb el descens. L’EC
Granollers rebrà diumenge l’Eu-

Per Nadal,
qui res no estrena,
res no val!

ropa, que és avantpenúltim amb
12 punts i encadena una dinàmica
de quatre partits sense guanyar.

L’Atlètic del Vallès descansa

En Tercera Catalana, l’Atlètic del
Vallès va sumar la tercera victòria
després de guanyar contra el Lliçà
de Vall per 1 a 0. Els granollerins
arriben a la jornada de descans
del futbol català a l’avantpenúltim lloc amb 10 punts. n

Vine a celebrar aquestes
festes amb nosaltres

Obrim els dies

OBERT DE DILLUNS A DISSABTE
ESPECIALITAT EN ENTREPANS
FREDS I CALENTS · MENÚ DIARI ·
PLATS COMBINATS · TAPES

Plaça de les Hortes, 5 (Roger de Flor). Granollers. Tel. 93 860 65 65

C/ Rec, núm. 3-5
08401 GRANOLLERS

T. 938 708 540

24 DESEMBRE
SANT ESTEVE
i CAP D’ANY
Mare de Déu de Núria, 22. Granollers
info@sanfranciscorestaurante.com
sanfranciscorestaurante.com

PUBLICITAT
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F. JAVIER LIÉBANA ZAFRA

ABOGADO
Especializado en

Derecho Laboral
y Seguridad Social

GRANOLLERS
C/Enric Granados, 18 (Greg Center Negocis)
Tel 664 238 263 · 93 861 82 11

MATARÓ
Ronda Rocablanca, 66
Tel. 93 180 19 30

fliebana@icavor.com www.liebanabogados.vpweb.es
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MOTOR EL KRT, AMB SEU A GRANOLLERS, HA GUANYAT EL TÍTOL DE CAMPIÓ DE SUPERBIKES

NATACIÓ EL PERIPATÈTICS GUANYA LA PROVA DEL CNG

La Generalitat homenatja
el Kawasaki Racing Team

Disset equips completen
els 10.000 metres nedant

El Kawasaki Racint Team, amb
seu esportiva a Granollers, al costat del Circuit Barcelona-Catalunya, ha tornat a ser el principal
protagonista de la categoria de
Superbikes el 2016 amb el títol
de constructors, el Campionat del
Món de pilots amb Jonathan Rea
i el subcampionat de Tom Sykes.
L’equip, amb una vintena de tècnics catalans, va rebre un homenatge de la Generalitat aquest dimarts al Museu i Centre d’Estudis
de l’Esport Dr. Melcior Colet, de
Barcelona.
L’estructura de l’equip, majoritàriament catalana, està encapçalada per Guim Roda, que ha aconseguit dominar la categoria en
tres dels darrers quatre anys amb
el campionat de Sykes el 2013 i
el de Rea el 2015 i 2016. La representació catalana dins el KRT

–gestionat per Provec Racing,
que pertany a l’empresa catalana
Disproject– la formen més de vint
integrants, entre mecànics, engi-

Moto GP

MARXA LA PROVA, DE 40 KM, ES VA DISPUTAR DIUMENGE

La FIM premia el
Circuit per la tasca
amb el Kiss Barcelona
El Circuit de Barcelona-Catalunya
ha estat guardonat per segona
vegada amb el Federació Internacional (FIM) Environmental
Award 2016 per la seva tasca en
matèria de sostenibilitat pel seu
programa KISS Barcelona 2016,
dut a terme durant la darrera edició de MotoGP. “Els resultats van
ser molt positius: al Circuit es
van repartir 4.000 bosses KISS
Barcelona, 6.000 gots reutilitzables i es van donar 1.000 kg
de menjar”, informa en una nota
el circuit vallesà. n

xavier solanas

krt

A LA PISCINA Un dels moments dels 10.000 metres del relleus
AL MUSEU La sala barcelonina es va omplir per l’homenatge
nyers i altres professions. Guim
Roda va remarcar que ”som un
grup multicultural però de naturalesa catalana”. n

aeg

La Matagalls Granollers, amb 371 persones
La 27a edició de la Marxa Matagalls Granollers, de l’Agrupació Excursionista,
va comptar amb 371 participants diumenge passat. La prova, de 40 km, es
va iniciar amb 15 minuts de retard per la boira i no va haver-hi cap incidència.

L’equip Peripatètics va completar
els 10.000 metres nedant per Relleus del Club Natació Granollers
després d’1 hora, 26 minuts i 51
segons. La segona edició de la
prova de natació va tenir lloc diumenge a la piscina exterior climatitzada de 50 metres del club granollerí amb un total de 17 equips.
L’equip guanyador dels 10.000
metres estava format per Carlos
Rojas, Miquel Caralt, Joaquim Anfruns, David Rojas i Santi Ribell,
socis del Club Natació Granollers,
que es van proclamar campions
de la prova en categoria masculina. En la mixta, es van imposar el
Màsters Sant Andreu 2 –segon de
la classificació general– amb un
temps de 2 hores, 33 minuts i 42
segons. El conjunt estava format
per Mariona Tolrà, Sara Romera,
Luis Sanmartín, Olga González i
Marta Ramon. En la categoria femenina, el conjunt Supernenes
va ser el més ràpid –sisè de la
general– després de 2 hores, 47
minuts i 15 segons. Supernenes
estava format per sòcies de l’enti-

tat granollerina amb Judit Andújar, Roser Borrel, Anabel Gracia,
Adriana López i Mònica Miras. n

Català

JÚLIA PUJADAS I
CARLA SECO, BRONZE
Júlia Pujadas i Carla Seco, del Club
Natació Granollers, van penjar-se
una medalla de bronze en el Trofeu
Fèlix Santamans, que va ser la
segona cita del Circuit Català de
Trofeus. La competició va tenir
lloc diumenge passat a Manresa.
Pujadas va penjar-se la medalla
de bronze als 200 metres estils
i va compartir calaix amb dues
nedadores olímpiques: Jéssica Vall,
primera, i África Zamorano, segona.
Per la seva banda, Seco va pujar
al tercer esglaó del podi dels 50
metres esquena, on també
hi havia l’olímpica Merche Peris
(Sabadell) en primer lloc.
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Toc-Toc se solidaritza amb El Xiprer

Taller de fotollibre al Museu

Divendres (21 h) es durà a terme, al GRA, l’obra de teatre
Toc-toc a càrrec del grup de teatre Tot-Toc Teatre de Llerona.
Tot succeeix a la sala d’espera d’un reconegut psiquiàtric, on
sis pacients fan teràpia comuna mentre esperen el metge.
L’espectacle recaptarà aliments per a El Xiprer.

Dissabte i el 17 de desembre es realitzarà
un taller de creació de projectes fotogràfics
al Museu de Granollers. L’activitat, gratuïta,
tindrà lloc de 10 a 14 h i per inscriure’s cal
escriure a museu@ajuntament.granollers.

MÚSICA EL CANTANT HI ACTUARÀ DISSABTE (21 H) AMB EL COMANDO SIERRA SEMILLA

El reggae i la lluita de Macaco
embolcallaran el Teatre Auditori
“Em fa molta il·lusió actuar als
teatres ja que em permet retallar distàncies i poder mirar als
ulls de la gent, cosa que no puc
fer als festivals. Mastegar més
les cançons i poder-me ficar
entre les butaques em ve molt
de gust”, explica Macaco (Dani
Carbonell) que dissabte (21 h)
actuarà al Teatre Auditori.
Macaco, un dels artistes més
coneguts de l’escena musical de
l’Estat i un dels més influents –pel
que fa a l’anomenada música llatina– a tot el món. Estarà acompanyat pel Comando Sierra Semilla,
una formació reduïda, que farà
possible una connexió més íntima
i espontània entre el públic.
El so de Macaco es caracteritza
per una barreja de reggae, rumba
i altres sons llatins que l’ha portat
a festivals i grans recintes de tot
el planeta. Una de les particularitats de les lletres de Macaco són
els missatges socials. Un exemple
seria el conegut tema Seguiremos
que s’ha convertit en un símbol
de defensa de la santitat pública
o la cançó Semilla que parla del
perill dels transgènics. “Busco
un debat respectuós i intento
transmetre-ho a tots els meus
concerts”, afegeix el músic.
Artista socialment actiu i compromès amb el medi ambient,
Macaco col∙labora amb importants institucions per a la conservació del planeta. El seu projecte

david ruano
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TEATRE CARME ABRIL I MARIONA CASANOVAS SERAN A PONENT

Consells femenins d’un
bloc a l’obra ‘Inspira’m’
Dissabte (21 h) i diumenge (19 h),
les actrius Carme Abril i Mariona
Casanovas presentaran al Teatre
de Ponent Inspira’m, una obra que
es basa en dues amigues que creen
un bloc en el qual aconsellen altres
dones. Amb el temps, els problemes apareixen. “Mostra com el
poder de la paraula i la reflexió
pot portar-nos a camins insospitats i a realitats amagades”,
expliquen les actrius sobre aquest
espectacle, que convida a gaudir
del plaer de la paraula.
Carme Abril és coneguda pel
seu paper de La Riera de TV3 i

també per haver format part del
repartiment d’El Cor de la Ciutat,
Ventdelplà o Amar en Tiempos Revueltos. Abril també ha participat
en clàssics teatrals com El Cafè de
la Marina.
Mariona Casanovas, que viu a
la Garriga, ja ha estat a Ponent en
temporades passades dirigint Explica’m un conte, entre altres. Destaca per una llarga carrera teatral
i cinematogràfica amb obres com
Paraules d´Avui, sota la direcció
de Frederic Roda i Maria Manau, i
el seu darrer curtmetratge Blacklight de Javier Castillo. n
xavier solanas

CANTANT Presentarà el darrer treball ‘Historias tattooadas’
Movimiento, amb suport i coproduït amb National Geographic, el
van fer mereixedor del prestigiós
premi Ondas pel suport a la lluita
per a la conservació de l’ecosistema. “Estic acabant un tema sobre
els refugiats seguint la mateixa
línia que els altres temes, però
investigant en la producció”, diu
el cantant barceloní.
El seu repertori, després de
més de 15 anys de carrera i 7 àlbums d’estudi, s’ha convertit en
una successió d’un èxit rere l’alPlaça de la vila nº 9
Lliça de Vall. 08185 Barcelona

93 515 39 41
setitres@remax.es

¿CONOCES
A ALGUIEN
QUE QUIERA

COMPRAR
VENDER?
¡Llámame!

Óscar Calvo 666 491 449
oscar.calvo@remax.es

tre. El darrer treball, Historias
tattooadas, sonarà dissabte a Granollers, així com els temes Love
is the only way, Moving o Hijos de
un mismo Dios que han marcat la
seva trajectòria.
“Estic vivint un moment molt
bonic. Tanco el cercle del disc i
és probable que al març vagi a
Amèrica Llatina. Ara posaré el
marcador a zero i sortiré de la
zona de comfort. Si et sacseges
una mica és quan surten coses”,
afegeix Macaco. n Clara M.CLAVELL

CUB celebra una dècada amb Nueva Vulcano
Divendres, a la Nau B1, el CUB, espai d’assaig musical, que funciona a Roca
Umbert de Granollers sota la gestió de Rumb, va celebrar la seva dècada
amb un concert que va comptar amb Nueva Vulcano com a cap de cartell
i els vallesans Obrigada i el quintet granollerí Denegro Partizan, que aviat
publicaran un nou treball.
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MÚSICA EL CONCERT, QUE HAVIA DE CELEBRAR-SE L’11 DE NOVEMBRE, HA EXHAURIT LES ENTRADES

Sopa de Cabra presenta els
seus ‘Cercles’ divendres al TAG
El concert de Sopa de Cabra, previst per divendres 11 de novembre i ajornat per un còlic nefrític
que va patir el cantant Gerard
Quintana, tindrà lloc finalment
aquest divendres (21 h) al Teatre
Auditori.
Després de quinze anys sense
actuar, Sopa de Cabra posa la maquinària a punt i torna als escenaris per oferir en directe el seu
últim treball musical Cercles, publicat el novembre de l’any passat
i raó per la qual el grup va decidir
tornar als escenaris.
El disc reflexiona sobre l’amor
i s’hi troben autèntics miralls generacionals que retraten l’esperit
del que es cou al carrer en aquesta època de lluita, d’esperança i
de canvis.
Sopa de Cabra ha estat el grup
que, cantant en català, més entrades va vendre el 2015 i que està
en camí de repetir la fita aquest
2016. El grup continua fent rock
d’autor amb un so que es comple-

La nit contemplativa
xavier solanas

sopa de cabra

DIRECCIÓ Colomer va dirigir l’Orquestra de Cambra i Amics de la Unió

GRUP Quintana estarà acompanyat de la seva formació habitual
menta perfectament amb els seus
èxits de sempre.
Quintana estarà acompanyat de
la formació habitual: Jaume Soler
(Peck) i Josep Thió a les guitarres,
Cuco Lisícic al baix i Josep Bosch
a la bateria.

Sopa de Cabra és una de les
bandes més veteranes de Catalunya i la que que més discos en
català i més entrades de concert
ven. Ha publicat setze discs i va
omplir tres dies consecutius el
Palau Sant Jordi. n

ART L’ARTISTA DONARÀ TOTES LES APORTACIONS A L’ONG PROACTIVA OPEN ARMS

Pau Farell subhastarà
un centenar d’obres
“Acabes acumulant un munt
d’obres que formen part d’un
procés; acabo una etapa i en
començo una altra”, explica Pau
Farell, artista resident de Roca
Umbert des de fa gairebé 5 anys,
que acaba la seva estada al recinte
fabril aquest mes.
Farell explica que normalment
un artista exposa la seva obra,
però que ell, dimecres a partir

DIUMENGE ES VA ESTRENAR L’OBRA DE BERNAT VIVANCOS

de les 18 h a la Sala Miranda de
l’Espai d’Arts, oferirà una subhasta amb un centenar d’obres seves
que ha creat al llarg d’aquests
últims anys de residència a Roca
Umbert. Totes les aportacions
aniran destinades, íntegrament, a
l’ONG Proactiva Open Arms, que
treballa per ajudar els refugiats.
A partir de gener, Pau Farell
formarà part del nou espai gra-

PAU FARELL
nollerí de coworking Artèria que
comptarà amb artistes de tota
mena de disciplines i estarà ubicat al Camí Romà. n clara m.Clavell

No passa gaire sovint que s’estrenin composicions noves i encara
menys amb la presència del compositor. A Granollers va passar,
diumenge, al Teatre Auditori, amb
les Cançons nocturnes de Bernat
Vivancos, una obra que va interpretar el Cor Infantil Amics de la
Unió i l’Orquestra de Cambra. I és
que l’ocasió ho mereixia, ja que
l’obra servia de preàmbul per encetar la nova programació de l’orquestra i per celebrar el seu quart
de segle, els 20 anys dels Amics de
la Unió i el quinzè aniversari del
Teatre Auditori.
Abans de començar, el periodista Javier Pérez Senz va entrevistar
Vivancos per conèixer particularitats de l’obra, com la influència
francesa i el ritme tranquil que la
caracteritza. I va ser ben bé així.
Amb poca llum i amb sons molt
suaus que anaven in crescendo,
l’orquestra va trencar el gel d’un
concert que es caracteritzaria per
un ritme pausat, a vegades monòton, tot generant una atmosfera,
molt contemplativa. Després del
preludi orquestral, la seixantena de
cantaires del Cor Infantil va sortir a

l’escenari sense fer soroll i formant
part del mosaic nocturn que s’anava creant. Dotze cantaires portaven unes espelmes que servirien
de fil conductor del concert; a cada
cançó un nen n’apagava una. Al
llarg de tot el concert, i dirigits per
Edmon Colomer, els artistes van
posar veu a poemes sobre la nit de
poetes catalans com Espriu, Pere
Quart o Salvat-Papasseit. I ho feien
amb tanta subtilesa i precisió que a
vegades semblava que l’orquestra
formava part de les mateixes veus.
Entre tema i tema, la clarinetista
Teresa Nogueron presentava una
sèrie d’interludis que tocava a diferents punts del teatre, com a les
escales del lateral, que s’acompanyaven d’una immensa lluna. La
posada en escena, obra de David
Pintó, era subtil i elegant. Cap al
final de l’obra, amb el tema trobadoresc Quan lo rosinhols escria,
l’espectacle va fer un canvi i amb
l’arribada de l’albada també va venir El cant dels ocells, que va servir
per tancar l’esperada estrena i la
conseqüent eterna ovació entre el
públic, que no va aconseguir cap
bis. n C.m.c

Música d’autor i cabaret a La Llúpola

La cerveseria La Llúpola acull, dissabte (21 h), l’espectacle del grup La
rateta que escombrava l’escaleta que barreja diferents disciplines (cabaret, clown, dansa i música). “La Rateta és una mossa que ha passat
de dona promíscua a dona enamorada amb fills. De cop el món
real li sobta tant que es retroba amb la família Ratolina per interpretar els problemes que suposa la vida”, explica el grup. n

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA
2000
Benezet-Molins SCP
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.

PUBLICITAT
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Pica Pica a taula:
Selecció de primers
plats per a compartir:
• Pernil de Guijuelo
amb pa amb tomàquet
• Dips de verdures
en tempura amb crema
de formatge a les herbes
• Orly de pollastre amb salsa bbq
• Daus de salmó marinat a l’anet
• Tosta d’escalivada amb anxoves
• Croquetes de peix i marisc

• Tarta Sacher
• Cheese cake
amb salsa de gerds
• Tartaleta de lemon curd

1 beguda per persona
(aigua mineral, o 1 copa
de vi, o 1 copa de cervesa)
Cafè
Torrons i neules
*Ampliació de begudes
4.50 € (inclou vi blanc,
vi negre, cava i refrescs)

• Suprema de bacallà
amb samfaina
• Lluç a la Donostiarra
• Rostit de vedella amb
fruits del Montseny
• Mar i Muntanya,
pollastre amb escamarlans

30,50€
SOPAR +
DISCO

(* Copes no incloses en el preu)
C/Turó Bruguet, 2. 08402 Granollers · Tel. 93 879 62 20 Fax: 93 879 58 46
granollers@ciutathotels.com · www.ciutathotels.com
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LITERATURA I LLENGUA RECONEIXEMENT AL POEMARI DE LA BARCELONINA ROSA MARIA ARRAZOLA I LA NARRATIVA DE LA GARRIGUENCA MARIA TERESA RABAL

Dos textos sobre les dones guanyen
els premis de poesia i novel·la d’Òmnium

xavier solanas

Dos treballs dedicats a la dona
han estat els guanyadors dels
premis de poesia i novel·la de la
27a edició de la Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental,
organitzada per Òmnium. Divendres, la Sala Tarafa acollia l’acte de
lliurament de guardons, conduït
per l’actor Toni Albà, qui hi feia
gala de les imitacions que l’han fet
famós.
La barcelonina Rosa Maria Arrazola i Díaz guanyava el Premi
de Poesia Estabanell Energia amb
l’obra Buit de març, un “poemari
sòlid, ben defensat, amb cites
que ens toquen de prop, i sobre
la situació de les dones arreu
del món”, explicava el jurat. Per
la seva banda, Arrazola recordava
tant les escriptores que l’han precedit com les alumnes que li confien les seves experiències, que li
han inspirat un llibre que “és un
crit que demana el reconeixement, la igualtat i el respecte”.
En canvi, el Premi de Novel·la
Josep Saperas es quedava a la comarca, concretament a la Garriga,

FOTO DE FAMÍLIA Guanyadors i organitzadors al final de l’acte de lliurament de premis a la Sala Tarafa
el poble de Maria Teresa Rabal i
Verdaguer, autora d’Aquell petit
triomf, la seva primera novel·la.
Òmnium també lliurava la quarta edició del Premi Eugeni Xammar
de Comunicació, patrocinat per
Elèctrica Canet, i que es va atorgar
al projecte Sona en català, també
de la Garriga. Nascut com un programa musical a Ràdio Silenci, s’ha
convertit en una proposta trans-

mèdia de difusió de la música en
català. El jurat destacava “la tasca
per al país de tots els professionals que es dediquen a la informació de proximitat, amb propostes d’alta qualitat que han
contribuït a fer de Catalunya un
país avançat i integrador”. Així,
el jurat feia un reconeixement a “la
qualitat i la tasca informativa”
de l’AraGranollers, així com atorga-

abans a l’assemblea general anual
celebrada a la Casa de Cultura Sant
Francesc.
Bolea, fins ara tresorer de l’entitat presidida per Picart, va arribar a Granollers el 1997 i va estar
treballant en una multinacional de
l’automoció fins al 2000, quan va
crear una petita empresa d’enginyeria. El nou president recordava

com Òmnium al Vallès Oriental
ha passat de 1.160 socis el 2012
als més de 3.000 actuals. “Penso
treballar a fons fins a l’objectiu
final; deixar un país millor als
nostres fills”, deia Bolea.
Per la seva banda, Remei Picart
passa a ser vicepresidenta, tot assegurant que “continuaré lluitant
per la llibertat del país”, deia.
Actualment, al Vallès Oriental hi
ha sis seccions d’Òmnium –Granollers, Baix Vallès, Baix Montseny,
Vallès Nord-Cingles de Bertí, la
Garriga i Sant Fost. n m.e.

Sergi Bolea pren el relleu de
Remei Picart a la presidència

El mateix divendres es visualitzava
el canvi de presidència d’Òmnium
Vallès Oriental, que assumia el
granollerí Sergi Bolea i Noya com
a relleu a Remei Picart, del Montseny, que ha estat al capdavant de
l’entitat durant els darrers quatre
anys i que es mantindrà a la junta
com a vicepresidenta. La nova junta va ser aprovada una setmana

va un accèssit a Josep Maria Codina
pel seu treball d’investigació sobre
la relació epistolar entre el forner
Martí Vilaró i l’escriptor Josep Pla.
El lliurament de premis va acabar amb diversos reconeixements
“a la gent que va mantenir la
capacitat de treballar quan no
era tan fàcil”, deia el president
d’Òmnium, Jordi Cuixart. L’entitat
feia dos reconeixements especials,

Als Països Catalans

RECONEIXEMENT
A RÀDIO ARRELS
El sisè Premi Ramon Casanovas a
l’acció cívica a favor de la llengua
catalana requeia enguany en Ràdio
Arrels, que des de fa 35 anys emet
íntegrament en català al territori de
la Catalunya Nord, a qui Òmnium
agraïa “el coratge i la persistència”.
Els seus responsable asseguraven
que “els darrers anys el català ha
guanyat prestigi, i esperem haver-hi
tingut a veure en part”. Ràdio Arrels
instava el públic a ajudar-los amb la
nova pàgina web que està impulsant
per mitjà del micromecenatge a la
plataforma Tot Suma.
D’altra banda, el 16è Premi Jaume
Camp de Sociolingüística va ser per a
Natxo Sorolla, pel seu treball Tria de
llengües i rols sociolingüístics
a la Franja des de la perspectiva
de l’anàlisi de xarxes socials.

a Joan Sala Vila, un dels impulsors
de la Festa de les Lletres, i Agustí
Molet, que va impulsa la flama del
Canigó per Sant Joan. També es
reconeixia la tasca de Tradicions i
Costums de Mollet pel foment de
la sardana. n montse eras
x.s.

RELLEU Sergi Bolea es va adreçar al públic un cop presentat per Picart
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CINEMA AQUEST CAP DE SETMANA S’HA ESTRENAT, A BARCELONA I A MADRID, LA PEL·LÍCULA ‘LA POLS’ DE LLÀTZER GARCIA

MÚSICA

Laura López: “L’únic que el film manté és
la relació dels personatges i l’argument”

El trompetista
Ivó Oller presenta
‘Way’ al Casino

ASTROLABI FILMs

labi Films li va interessar molt
el projecte quan ho vam representar al teatre. Al passar-ho
a cinema es van trobar nous
matisos i l’únic que es manté
és la relació entre els personatges i l’argument”, explica Laura
López, actriu granollerina que interpreta el paper de la Ruth.
L’argument gira al voltant de la
mort del pare dels protagonistes.
Això és el que ha sentit en Jacob
(Guillem Motos) quan ha despenjat el telèfon. Dos minuts més tard
ha oblidat del tot aquesta notícia.
Se n’ha oblidat tan completament
que ni tan sols ho ha comunicat

a la seva germana Ruth, amb qui
conviu en un pis modest d’una
petita ciutat. Aquest és el principi
del llarg dia i mig que va passar
des de la mort del pare fins al seu
enterrament. “La pel·lícula tracta de la mort; del ritual que té la
societat quan un ésser estimat
mor i no sentim el que hem de
sentir. La gent s’hi sent molt
identificada”, expica López.
Laura López va guanyar el premi
Biznaga de Plata a la millor actriu,
al Festival de Màlaga, i va estar nominada als Premis Butaca.
La música és original de The
New Raemon. n clara m. clavell

Ivó Oller, compositor i trompetista
amb una extensa trajectòria professional, serà divendres (22 h) al
Cicle de Jazz del Casino per prresentar el seu segon disc, Way, un
àlbum amb temes propis i alguna
versió amb un toc més elèctric.
A partir d’una base sòlida en
forma de quartet (Martí Ventura
al piano, Bernat Guardia al baix
i Pere Foved a la bateria), Oller
busca plasmar, en aquest treball,
les influències, experiències i
anècdotes dels personatges que
ha anat coneixent al llarg de tota
la seva trajectòria professional.
També vol fer honor al títol del
disc que s’ha creat fent camí. n

ESCENA Guillem Motos i Laura López, en un moment de la pel·lícula
A l’abril del 2014 la Sala Flyhard
de Barcelona acollia l’obra La
pols escrita i dirigida per Llàtzer
Garcia, dramaturg i director de
la companyia Arcàdia i professor
de l’ESCAC. Dos anys més tard,
igual que va passar amb l’obra El

rei borni, l’espectacle ha passat
de l’escenari a la gran pantalla, i
aquest cap de setmana els cinemes Girona i Maldà de Barcelona
i l’Artistic Metropol de Madrid
l’han acollit com a estrena oficial.
“Al productor Josep Pi d’Atro-

Agustí Molet, fill de Granollers, es va incorporar
a Òmnium Cultural l’any 1974 (aleshores sota la
presidència de’n Pere Canal i Baliu), fa doncs 42
anys. Ja des d’un primer moment va mostrar la
seva predisposició a vincular-s’hi activament i ben
aviat va esdevenir vocal de Relacions Públiques de
la nova junta presidida per en Martí Suñol. Juntament amb ell, va promoure la visita a centres escolars de Granollers i comarca, amb la finalitat de
promoure la divulgació i l’ensenyament del català
entre els alumnes.

AUDIOVISUALS L’ARTISTA ÉS RESIDENT A ROCA UMBERT

Quim Rueda crea l’animació
del curt ‘Hōfuku-Revenge’
La productora vallesana Dawn
Melodies Productions, amb seu
a Parets i formada pel granollerí Tony Navarro i Anaís Medina,
ha realitzat el curtmetratge Hōfuku-Revenge que ha comptat amb
l’animació realitzada per l’artista
granollerí, i resident a Roca Umbert, Quim Rueda, que també és
l’autor del cartell oficial. “L’any
passat, al mercat Spamdarts de
Roca Umbert, em va proposar
fer l’animació del curt”, explica
Rueda.
Hōfuku-Revenge submergeix a
l’espectador en una història de
ciència ficció, amb tocs de suspens
i erotisme. Basada en llegendes
japoneses, la història explica les
peripècies del seductor Hèctor i la
seva relació amb la Luna. És época d’exàmens i l’Hèctor prepara el
seu treball final amb ella. Tot dóna
un gir inesperat quan ella descobreix que aquest l’ha estat enganyant, i que farà el possible per acabar el treball a temps i aconseguir
l’aprovat. “Hi ha un llibre que
surt a la història i té un enigma.
Aquí és on passa la història i
on hi trobem l’essència japo-

nesa. La manera d’introduir la
història és més occidental”, diu
l’artista granollerí que afegeix que
“un minut del curt és animació
i explica les incògnites que et
queden del vídeo”.
Quim Rueda, de 24 anys, va estudiar a l’Escola Superior d’Art i
Disseny Pau Gargallo (Badalona)
i va guanyar la Beca de Disseny
Jove 2015-2016 on va realitzar la
imatge corporativa del Gra.
Fa tres anys que és resident a
Roca Umbert i al març farà una
residència a un centre artístic de
Kyoto, gràcies a una beca que li
han concedit.
El rodatge del curt, que dura 10
minuts, es va fer a Barcelona, Blanes i Còrdova durant el gener.
El curtmetratge ha guanyat dos
premis: Millor Animació al 12
Months Film Festival de Romania
i Millor Direcció al Direct Monthly
Online Film Festival dels Estats
Units. També ha estat projectat
a festivals internacionals (Austràlia, Mèxic, Argentina) i a nacionals (Begur, Girona).
Està previst que es projecti a
Granollers. n c m.C

Per finançar l’activitat dels mestres, atès que Òmnium no disposava de recursos econòmics (anys
1974-75), va promoure la venda de Loteria de Nadal de l’entitat i va recaptar 75.000 pessetes en
els dos anys que es va efectuar aquesta acció. A
partir del curs 1975-76, la situació es va capgirar
amb la resolució judicial que emparava l’ensenyament de la llengua catalana a les escoles, gràcies
a l’acció d’uns advocats de Vic.

ÒMNIUM
RECONEIX
EL COMPROMÍS
AMB L’ENTITAT
I EL PAÍS
D’AGUSTÍ
MOLET I ROCA
L’entitat va distingir Molet en el
marc de la Festa de les Lletres
Catalanes, pel seu ampli bagatge a
favor de la promoció i divulgació de
la llengua i cultura catalanes

En els anys 1975-76 va impulsar la Flama del Canigó i els Focs de Sant Joan, amb la col·laboració de
l’Agrupació Excursionista de Granollers. El mateix
any 1976 va presidir els actes de proclamació de
Granollers com a Ciutat Pubilla de la Sardana.
Entre 2002 i 2006, com a gerent de l’empresa Ferreteria la Comarca, va patrocinar en nom d’Òmnium i juntament amb el president de l’entitat Ramon Casanovas, un concurs de redacció en català
amb la participació de les escoles de Granollers,
que es convoca anualment al maig i que se celebra al Casino de Granollers Club del Ritme.
A banda d’Òmnium, Molet és soci d’entitats com
l’Agrupació Sardanista de Granollers, l’Esbart Dansaire de Granollers (va ser-ne ballador), del Congrés de Cultura Catalana, de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), l’Obra
del Ballet Popular, de l’Assemblea Nacional Catalana i de la Penya Barcelonista de Granollers.
Òmnium va voler agrair la trajectòria d’Agustí Molet, “per haver estat sempre una persona compromesa amb les entitats que promouen la defensa i
divulgació de la llengua i cultura de la nació Catalana”, i li va fer el reconeixement divendres passat
a la Sala Tarafa en el marc de la 27a Festa de les
Lletres Catalanes del Vallès Oriental.
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CULTURA POPULAR VAN TENIR LLOC DIJOUS PASSAT A LA TROCA AMB MOTIU DELS DEU ANYS

Programació Esportiva:

Una setantenta de persones acudeix a
les Jornades de les Cases de la Festa
Dijous passat, una setentena de
persones assistien a les jornades
celebrades a la Troca de Roca
Umbert amb motiu del seu 10è
aniversari sobre les Cases de la
Festa de Catalunya.
La primera taula rodona de la
jornada, moderada per Pau Plana,
va comptar amb la participació
de Carles Lax com a representant
de la Troca; Xavier Miret del Seny
Major de Cervera; Xavier Cordomí de la Casa dels Entremesos
de Barcelona i Carles Freixes del
Quarto dels Gegants de Solsona.
Tots ells van explicar la gestió de
la seva Casa de la Festa.
Lax va explicar com es va gestar
la Troca i sobretot Roca Umbert.
“Quan es planteja Roca Umbert
com a pulmó cultural es crea
una expectació brutal. Fins
aleshores, les entitats assajaven en edificis vells de la ciutat
que havien de ser enderrocats.
La Troca volia anar més enllà
d’una Casa de la Festa”, va dir
Lax, que va viure des dels inicis el
procés de creació de la Troca.

El bestiari popular ocupa la Dents de Serra
Fins aquest dissabte, la Nau Dents de Serra exposa tot el bestiari que
s’acostuma a veure durant la festa major de la ciutat. La idea va sorgir de
Gerard Nogueira i Arnau Torrillas, membres dels Amics dels Gegants.
La jornada va continuar amb
dues taules rodones més.
Una tractava sobre la divulgació amb l’entorn i l’altra sobre el

L’Hospital se suma al Yarn Bombing
L’Hospital General ofereix una mostra de les possibilitats que ofereix el
ganxet, una iniciativa coneguda com a Yarn Bombing. La proposta, que es
pot veure a diversos espais del recinte sanitari, ha estat impulsada per Les
Guerrilleres del Ganxet, un grup format per treballadors, familiars i usuaris,
així com membres d’altres entitats que els agrada fer ganxet.

LA PREVISIÓ METEOROLÒGICA

El temps: de dijous 1 al diumenge 4 de desembre

treball en xarxa, que va comptar,
entre altres ponents, amb la intervenció d’Alfons Senyé, gestor
de La Troca. n clara m.clavell

CIRC

Dissabte

Diumenge

Rhumia és el nou espectacle de
Rhum & Cia, la companyia de teatre de pallassos formada per Jordi
Martínez, Pep Pascual, Joan Arqué
i Roger Julià, que tindrà lloc diumenge (18 h) al Teatre Auditori.
Amb entrades clàssiques, nous
números de creació i la incorporació de la pallassa Laura Aubert,
l’espectacle barreja moments
més clàssics del teatre clown amb
escenes originals creades amb
jocs de paraules i música.
Uns pallassos carregats d’utopia, justícia i generositat dirigits
pel vallesà Martí Torras. La companyia es va crear en homenatge
al reconegut pallasso Monti. n

Farmàcies
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

16º

7º

17º

7º

Club Bàsquet Granollers - U.E. Sant Cugat
amb Albert Rozas i Jordi Diéguez
FUTBOL. Diumenge 4, 12.00 h

Camp municipal de futbol del carrer Girona
www.radiogranollers.cat

La màgia del circ
explicada al TAG
per Rhum & Cia

Divendres

Pavelló C.B. Granollers

xavier solanas

HOSPITAL GENeral

Dijous

BÀSQUET. Dissabte 3, 19.30 h

16º

7º

15º

8º

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

E.C. Granollers - C.E. Europa
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

agenda

Concert solidari del cor femení
El cor femení de Granollers, dirigit pel Marc Dosaiguas,
oferirà un concert solidari. Serà diumenge (19 h) a la Sala
Tarafa i el cor també comptarà amb la Coral Infantil Refila
de Vilamajor i la Coral Contrapunt de Barcelona. Els
beneficis del concert seran per a La Marató de TV3.

DIJOUS, 1
00 h Universitat Popular de Granollers
Inscripcions als cursos del segon
trimestre a través de www.upg.cat.
10 h GRA
Inscripcions del taller Joves Xefs:
Postres de Nadal
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció
de correspondència
18 h GRA
Xerrada dirigida a joves de 1r i 2n
d’ESO. Enamorament i tipus de parella
18.45 h Biblioteca Roca Umbert
Library Talks. Rosa Parks and how
one person can make a difference
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller. Pinterest: la teva col·lecció de
fotografies i vídeos. Places limitades
19.30 h Biblioteca Roca Umbert
Presentació del llibre A recer de les
ventades de Mercè Amat Ballester
20 h Ateneu de Granollers
Debats a l’Ateneu. Òptica i geometria
al quadre ‘Las Meninas’ de Velázquez,
amb el professor de matemàtiques
Carles Lladó
22 h Fonda Europa
Concert. Dijous Brass
DIVENDRES, 2
17.30 h Ajuntament
Visita a l’exposició El palau olímpic
i la transformació del seu entorn
17.30 h La Troca
Taller. Vine a fer el teu pessebre

Exposicions
AB Galeria d’art
Llibres i més llibres

Ajuntament
El palau olímpic i la transformació
del seu entorn. Del 2 de desembre
al 24 de febrer

Aliança Francesa

Pintar con luz, d’Antonio Soldevila

Anònims

Autoretrat de les emocions

17.30 i 18.30 h Museu
de Ciènies Naturals
Taller. Insectes i aranyes a les vostres
mans!
18 h GRA
Xerrada dirigida a alumnes de 3r i 4t
d’ESO. Estratègies per lligar, i
prevenció de les malalties
de transmissió sexual (MTS)
19 i 22 h Centre Cultural
Cinema. El olivo
19 h Biblioteca Can Pedrals
Inauguració exposició fotogràfica
Festa Major, a càrrec de l’Associació
Fotogràfica Jaume Oller
20.30 h Parròquia Sant Esteve
Sopar solidari a favor del projecte
Família i infància i concert del Cor
de Cambra Amics de la Unió
21 h GRA
Dnit solidari. Obra de teatre Toc-toc
21 h Teatre Auditori
Concert amb Sopa de Cabra
22 h Casino
Concert amb Ivó Oller Group

DISSABTE, 3
10 h Museu de Granollers
De la fotografia al llibre. Taller
12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers
18 i 20 h Centre d’Arts en Moviment
Teatre sensorial. Espectacle Ca
l’Isaura amb el Col·lectiu dels Silencis
21 h Teatre de Ponent
Teatre. Inspira’m

Biblioteca Can Pedrals
Festa Major

Centre Cultural
Confluències a partir del negre

El Niu
Obra d’Albert Rocarols

Galeria El Sol

Aquarel·les de Pelegrí Monroig

Museu de Ciències Naturals

Cuida’t les dents
Descobreix els ratpenats
Escarabats

Voltem per l’entorn

dj, 1 desembre 2016

31

La sonoritat del massís del
Montseny serà a Can Palots

21 h Teatre Auditori
Concert amb Macaco
21 h Cerveseria La Llúpola
Concert amb La rateta
que escombrava l’escaleta
23 h Casino
Festa dels 80

DIUMENGE, 4
18 i 20 h Centre d’Arts en Moviment
Teatre sensorial. Espectacle Ca
l’Isaura amb el Col·lectiu dels Silencis
18 h Teatre Auditori
Circ. Rhumia amb Rhum & Cia
18 h Casino
Ball social
19 h Centre Cultural
Cinema. El olivo
19 h Teatre de Ponent
Teatre. Inspira’m
DILLUNS, 5
10 h Plaça Can Trullàs
Campanya donació de sang

DIMECRES, 7
18 h Espai d’Arts (Roca Umbert)
Subhasta benèfica amb obres de
l’artista Pau Farell
DIJOUS, 8
18h Teatre Auditori
Teatre GPS. Cosas que se olvidan
fácilmente
18 h Casino
Ball social

Explorant els secrets de l’Amazones

Museu de Granollers
Constitucions de Catalunya
1481-1706
Fotollibre. Aquí i ara
Mirades i diàlegs
Paisatges

Nau Dents de Serra
La Casa de la Festa Major. Últims
dies

Taller Tasmània

Fotografies de Pere Cornellas

Deu percussionistes, una formació de vent i una ballarina interpreten els
temes musicals composats a partir de l’estudi rítmic dels sons que es
produeixen a la muntanya, tals com el cant de la mallerenga, les tempestes i
el vent. També s’han estudiat les llegendes i faules del Montseny, les danses
tradicionals i l’obra poètica de diferents autors que s’han inspirat en la
muntanya. Es tracta de l’espectacle de MontRauxa que es representarà,
dissabte (21 h), al Teatre Auditori Can Palots de Canovelles i on hi sonaran
tabals construïts especialment per al projecte, eines del camp, garbells,
cossis amb aigua i la recuperada guitarra d’ossos, un instrument que
originàriament es feia amb ossos de cabrit o xai que sonarà en la seva versió
feta amb canya del Montseny. Un projecte que vol homenatjar el massís
del Montseny, a partir de la reinterpretació dels seus sons i la seva tradició.
MontRauxa compta amb un curós treball escènic de l’espectacle, dirigit per
Toni Mira.

Un viatge pel món del hip hop
amb l’espectacle ‘Hipstory’
Hipstory és un espectacle
lúdic i didàctic i, com indica
el seu nom, explica la
història del hip hop, tant de
la dansa com de la música,
des de 1960 fins a
l’actualitat. Mitjançant
explicacions coreogràfiques i gags humorístics,
cinc ballarins (Clara Pons,
Berta Pons, Lluc Fruitós, Pol
Fruitós i Carlos Carmona) i
un músic (Guillem Sons)
mostren les diferències entre els
estils com popping, locking i
b-boying. També es parlarà del
beatbox, de l’scratch i de la música

funk. L’espectacle, de la companyia
Brodas Bros, tindrà lloc dissabte (20
h) al Centre Cultural de Cardedeu.
L’entrada costa 6 euros.
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