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EN PORTADA

EL TEU CENTRE DE REFERÈNCIA
AL VALLÈS ORIENTAL, 

sempre en constant expansió

C/ Joan Prim, 136. 08400 Granollers. Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

CONSULTA ALTRES 
TRACTAMENTS ESTÈTICS:

- Correcció del lòbul 
 esquinçat de l’orella
- Tractaments per a la 
 sudoració excessiva
 (aixelles i palmells)
- Tractaments per a 
 l’alopècia capil·lar
- Remodelació labial 
 amb àcid hialurònic (farcit  
 d’arrugues nasogenianes)

• TOXINA BOTULÍNICA TIPUS A
• MESOTERÀPIA FACIAL 
 AMB VITAMINES
• PEELINGS QUÍMICS
• HIDRATACIÓ FACIAL PROFUNDA
• FILS TENSORS - “FILS QUÍMICS”
• TAQUES FACIALS

Programes de rejoveniment facial
   SENSE CIRURGIA

També t’assessorem d'intervencions estètica amb cirurgia del nostre centre col·laborador

Dimarts es va presentar la 20a edició de la Grano-
llers Cup, el torneig internacional d'handbol base 
considerat com el millor del sud d'Europa, a la 
sala de plens de l'Ajuntament de Granollers amb 
la presència del president del BMG, Josep Pujadas; 
de l'alcalde de la capital del Vallès Oriental, Josep 
Mayoral, i d'altres autoritats. La competició, que 
es disputarà entre el 27 de juny i el 2 de juliol a 
les Franqueses del Vallès, Canovelles, Granollers i 
Vilanova del Vallès, tindrà més de 5.100 jugadors 
(44% noies) i 339 equips provinents de 17 països. 

"Any rere any ens apropem a la presència pa-
ritària d'home i dona", va dir Pujadas, a la vegada 
que recordava que a l'horitzó hi ha el mundial fe-
mení d'handbol del 2021, que ha impulsat Grano-
llers. En aquesta edició del torneig d'handbol base 
el nombre total d'equips serà inferior a la de l'any 

La Granollers Cup tindrà 
339 equips de 17 països

Aquesta xifra és inferior a la de l'any passat, quan en van ser 353, i al rècord del 2016. Dels 5.100 jugadors que
participaran en la 20a edició, un 44% seran noies, un percentatge proper a la paritat que vol l'organització

passat, quan en van ser 353, i a fa dos anys, quan 
es va assolir el rècord de 377. L'edició del 2015 és 
l'altra que també està per sobre de la d'enguany, 
amb 347. "No podem negar que hi ha hagut una 
petita davallada, sobretot a causa de la menor 
presència d'equips de l'Estat espanyol", va ex-
plicar el president del BM Granollers. El 2017 n'hi 
van haver 64 i aquest any n'hi hauran només 48, la 
xifra més baixa des del 2006.

Pujadas, però, no va voler buscar un argument 
que vagi més enllà de l'àmbit esportiu: "a Sara-
gossa i a Toledo s'han creat recentment dos 
tornejos amb característiques similars al nos-
tre i és normal que els equips vulguin anar ro-
tant". Desprès va recordar que la primera edició 
de la Granollers Cup, el 1999, va tenir 55 equips en 
total i ara en són cinc vegades més. La participació 

Rodrigo Corrales, porter 
del potent Paris Saint 
Germain, i Nerea Pena, 
del Ferencvárosi TC 
hongarès, són els 
padrins d'aquesta  
edició. Dijous assistiran 
a la inauguració.

Des d'aquí, i amb  
l'empenta d'en Pol 
García del BMG en el 
terreny, l'any passat es 
va ajudar a organitzar 
un torneig femení 
d'handbol a Kédougou. 
L'alcalde d'aquesta 
ciutat de 19.000  
habitants assistirà 
com a convidat a la 
Granollers Cup.

Padrins

Torneig

BM GRANOLLERS

LES AUTORITATS  Dimarts es va fer la presentació de la Granollers Cup a l'Ajuntament de Granollers

internacional és de 106 conjunts (Noruega és el 
país que n'aporta més amb 55) i la catalana, de 
185. A més, Pujadas va agrair la tasca dels 220 
voluntaris.

Per la seva banda, Mayoral va voler recalcar que 
en una ciutat "hi ha moments especials en el 
calendari i aquest n'és un. La Granollers Cup 
mostra una forma de viure l'esport a la nostra 
vila. Aquí el vivim molt intensament".  La ceri-
monia d'inauguració de l'esdeveniment comença-
rà dimecres 27 de juny a les 20 h a la plaça de la 
Porxada de Granollers, on es farà la presentació 
de tots els equips participants i hi haurà la presèn-
cia dels dos padrins de la competició d'enguany, 
els jugadors Rodrigo Corrales i Nerea Pena. A les 
21.20 h tindrà lloc una cercavila fins al Palau d'Es-
ports i allà s'inaugurarà el mur de les estrelles, el 
qual tindrà inscrits els guanyadors de totes les ca-
tegories de les diferents edicions de la Granollers 
Cup. El dijous a les 9 h serà quan començaran els 
tornejos, que es disputaran fins diumenge, la jor-
nada dedicada a les finals. Cada dia es jugaran més 
de 300 partits (de 30 minuts cadascun) repartits 
en 17 pistes. Això significa que, en total, es dispu-
taran uns 33.000 minuts d'handbol. 

Visites amigues del Senegal
Per últim, a l'acte de presentació Pujadas va voler 
destacar que hi haurà un equip procedent de la 
ciutat senegalesa de Kédougou. "A Granollers i a 
les poblacions de la rodalia viuen un bon grup 
de persones provinents d'aquest indret. Sen-
se anar més lluny, un integrant del nostre sè-
nior masculí, el Mamadou Gassama, i un altre 
del femení, la Keba Gassama, tot i haver nas-
cut a Granollers tenen família allà".  D'aques-
ta manera, el torneig pretén anar més enllà de la 
part esportiva.  sergi escudero
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Ensenyament destina 368.000 euros 
a la nova ampliació del Marta Estrada

PRIMERA FASE L'estiu passat ja es van iniciar obres per a l'ampliació del centre i es va edificar en un tros del pati

GRANOLLERS. El Departament 
d'Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya destinarà 
367.825,55 euros a la segona fase 
dels treballs a l'Institut Marta 
Estrada per tal que pugui acollir 
més cursos. De fet, les obres es 
van iniciar l'estiu passat amb una 
primera fase per adaptar espais 
interiors de l'edifici i construir en 
una part del pati, i van permetre 
incorporar les classes de 3r d'ESO 
al centre que feia dos anys que es-
tava en funcionament.

En aquesta segona fase, la Ge-
neralitat ha modificat el projecte 
director inicial per adaptar-lo al 
pressupost. Segons la directora 
del centre, Isabel Llorente, aques-
ta segona fase servirà per connec-
tar els dos edificis actuals i ampli-
ar espais –es crearan tres noves 
aules grans de grup, un taller de 
tecnologia, un laboratori i una 
aula de reforç per a visual i plàsti-
ca, així com es tiraran envants en-
tre les antigues aules de primària 
per a disposar de dues noves aules 
grans–. A més, les obres, que s'ini-
ciaran aquest estiu, acabaran la 
la reforma dels banys, de manera 
que el centre disposarà de lavabos 
nous i adaptats a totes les plantes.

Amb la modificació del projecte 
quedarà pendent per a una terce-
ra fase l'any vinent la instal·lació 
d'un ascensor a l'edifici principal 

Les Franqueses 
repinta i canvia 
els senyals viaris 
en uns 10 punts
Divendres els operaris de l'Ajun-
tament de les Franqueses van 
començar les feines per renovar, 
repintar i reorganitzar les senya-
litzacions viàries i de les zones 
d'estacionament en gairebé una 
desena de punts del municipi.

En concret, es canviarà el sen-
tit de l'últim tram del carrer Sant 
Ponç i del carrer de la Vesprada, 
i s'eliminarà el pas de vianants al 
carrer del Sol, a la cantonada amb 
carrer de Jaume I, on se n'hi habi-
litarà un de nou.

Redistribució dels aparcaments
A més, les actuacions també inclo-
uen la redistribució de les places 
d'aparcament del carrer Onze de 
Setembre, abans de la cruïlla amb 
el carrer Joan Maragall, i de les 
places en paral·lel del carrer Sant 
Isidre, entre els carrers Sant Jordi 
i Verge de la Mercè.

També es canviarà el costat de 
la zona d'estacionament del tram 
de l'avinguda les Franqueses a 
Milpins, així com es modificaran 
les zones de càrrega i descàrrega 
tant de la carretera de Cànoves 
com del carrer de l'Alba.

El consistori alertava que la 
data de finalització de tots aquests 
treballs de reforma de la senyalit-
zació viària del municipi depèn de 
la meteorologia i de la complexitat 
de cada actuació.  t.p.

amb recorregut de planta baixa a 
segona. Les reformes de l'interior 
de l'institut, explica la seva direc-
tora, es podran enllestir durant 
els mesos d'estiu per estar a punt 
a l'inici del curs. En canvi, la part 
de connexió exterior s'allargarà 
i el centre haurà de conviure uns 
mesos amb les obres.

L’Institut Marta Estrada obria fa 
tres cursos a les instal·lacions de 
l’antiga escola Fàtima, i s'iniciava 

amb dos grups de 1r d’ESO, al qual 
va sumar 2n i, l'any passat, 3r, tot 
mantenint només dues línies. La 
intenció és que continuï incre-
mentant alumnat fins a completar 
els quatre cursos d’ESO previstos.

Actuacions desencallades
El Departament d’Ensenyament 
durà a terme un seguit d’obres en 
diferents escoles i instituts, fet que 
permetrà millorar l’estat, a través 

de les obres de reforma i millora 
(RAM). En total se’n beneficiaran 
44 centres d’arreu del país, amb un 
pressupost ja aprovat l’any 2017 
pel Govern de 7.265.941 euros. 

El conseller d’Ensenyament, 
Josep Bargalló, ha signat l’autorit-
zació que permet desencallar un 
seguit d’actuacions que estaven 
pendents als diferents territoris, 
arran de l'aplicació de l'article 
155.  M.eras

EQUIPAMENTS   LA GENERALITAT INICIARÀ LA SEGONA FASE DELS TREBALLS A L'INSTITUT AQUEST ESTIU MOBILITAT

TONI TORRILLAS

Dia de les Persones RefugiadesA concurs l'ampliació de voreres del carrer Corró
Avui, dijous (18 h), la periodista Cristina Mas 
oferirà una xerrada a la Porxada amb el títol 
Morts a la Mediterrània. Amb motiu del Dia de 
les Persones Refugiades, també s'hi exposarà  
el treball fotogràfic A pie de valla. Frontera Sur.

L'Ajuntament de Granollers aprovava la setmana passada la licitació 
de les obres d'ampliació de voreres del carrer Corró, entre el carrer 
Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer, que, un cop adjudicades,  
s'iniciaran aquest estiu i donaran continuïtat al tram de plataforma 
única del carrer. També s'han licitat els treballs del carrer Josep Pinyol.

SOCIETAT
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GRANOLLERS. Correus de Grano-
llers ha estrenat la reforma de 
l'oficina situada entre la plaça 
Barangé i el carrer Agustí Vinya-
mata, que ha estat en obres des 
del juny de l'any passat, tot i que 

Segons Correos s'ha millorat 
l’atenció i l’accessibilitat dels ser-
veis postals als ciutadans, i s'ofe-
reix un espai modern i amable 
on poder realitzar les operacions 
amb més comoditat i agilitat. A Tu 

els treballs s'han fet per fases per 
poder mantenir el servei. Correos 
ha fet obres per transformar l'es-
tabliment de l'oficina postal tra-
dicional a una botiga comercial, 
batejada com a Tu Correos.

cORREOS

SERVEIS  LES OBRES INICIADES AL JUNY DE L'ANY PASSAT HAN MILLORAT L'ACCÉS I HAN TRANSFORMAT L'OFICINA EN BOTIGA

Correus estrena la reformada 
oficina de la plaça Barangé

NOVA IMATGE  L'espai té ara més semblança a una botiga que a una oficina postal tradicional

La creació dels jutjats d'instrucció 
8 i 9 de Granollers serà oficial el dia 
30 de juny, segons ha anunciat la 
consellera de Justícia, Ester Cape-
lla, juntament amb altres sales del 
país. La mesura estava pendent des 
de l'octubre, quan el consell de mi-
nistres del govern espanyol va do-
nar-hi llum verda i va crear les dues 
places de magistrats pertinents, a 
petició del Departament de Justícia 
català el 2015. A la pràctica els usu-
aris notaran poc la diferència, ja que 
aquests dos òrgans funcionen com 
a jutjats de reforç des del setembre 
de 2015, però ara es consoliden com 
a dues noves sales estables. Aquest 
era un compromís que ja havia pla-
nificat Carles Mundó, i la consellera 
ha lamentat que la "paràlisi" de 
l'activitat pública i política durant 
l'aplicació del 155 ho hagi aturat. Els 
dos jutjats es van obrir per pal·liar la 
saturació al partit judicial de Grano-
llers i ja fa mesos que els jutges de-
fensen que cal un desè jutjat.  

PENDENTS DE FA MESOS

Els dos jutjats 
de reforç seran 
estables a partir 
del dissabte 30

Correos tot s’orienta a millorar 
l’experiència dels usuaris, "faci-
litant-los un tracte diferenciat, 
una atenció més àgil i nous arti-
cles a la seva disposició".

Una de les principals novetats 
és la simplificació de processos i 
l’eliminació de formularis impre-
sos, que vol afavorir que els usua-
ris puguin decidir ells mateixos la 
seva compra o preparar els envia-
ments. D’altra banda, l’autoservei 
també està afavorit mitjançant ex-
positors que posen a l’abast dels 
usuaris una àmplia gama d’arti-
cles ordenats per àrees temàti-
ques, com embalatges ecològics, 
paquets prepagats, consumibles 
de papereria, llibres, etc.

Correos està convertint la xarxa 
d’oficines en centres multiservei 
en què la ciutadania pugui fer més 
operacions en menys temps. Per 
això a l’oficina de Granollers, amb 
un horari de dilluns a divendres de 
8.30 a 20.30 h sense interrupció, i 
dissabtes de 9.30 a 13 h, els clients 
podran des de comprar embalatges 
ecològics o sobres ja prefranquejats 
a recarregar el mòbil, enviar diners 
en qüestió de minuts a qualsevol 
país del món, comprar entrades per 
a espectacles o bé pagar els rebuts 
del gas, el telèfon i la llum.  M.e.
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GRANOLLERS. El president de la 
Generalitat, Quim Torra, visitava 
diumenge les exposicions sobre 
els bombardejos de la Guerra Civil 
al Museu de Granollers i destaca-
va la importància de recuperar 
la memòria històrica. "El que no 
podem permetre és que ens 
devori l'oblit. Exposicions com 
aquestes ens interpel·len 80 
anys després per adonar-nos 
de la gravetat i les conseqüènci-
es de la Guerra Civil i també que 
contemporàniament estan pas-
sant fets com aquests al món", 
afirmava Torra.

El president va visitar el Museu 
acompanyat de l'alcalde de Grano-
llers, Josep Mayoral, i regidors del 
PSC, PDeCAT i ERC. Prèviament, 
Torra acudia al consistori i signava 
el llibre d'honor de la ciutat.

Torra, que volia ser present a 

a Granollers. Art i memòria i Sota 
les bombes. Els atacs aeris a Cata-
lunya durant la Guerra civil. 

En acabat, Quim Torra també va 
visitar el refugi antiaeri de la pla-
ça Maluquer i Salvador.  acN

la inaguració i no va poder ser-
hi, tenia pendent les exposicions 
amb motiu del 80è aniversari del 
bombardeig de Granollers, de 
31 de maig de 1938: Desenrunar 
emocions. 80 anys del bombardeig 

GRANOLLERS. El comissari en cap, 
Ferran López, va presentar dijous 
de la setmana passada la seva 
renúncia a continuar exercint 
les funcions de cap dels Mossos 
d'Esquadra, segons va informar 
el Departament d'Interior de la 

Generalitat. Ferran López, que va 
ocupar el càrrec a finals d'octu-
bre de l'any passat després de la 
destitució del major Josep Lluís 
Trapero, és veí de Cardedeu, però 
està fortament vinculat a Grano-
llers i, de fet, va formar part de la 

La Diputació de Barcelona va 
aprovar dijous de la setmana 
passada un nou programa dotat 
amb 50 milions d’euros que té la 
voluntat d’oferir suport econòmic 
als governs locals de la demarca-
ció. A Granollers s'hi destinaran 
516.913,55 euros; a les Franque-
ses, 336.123 euros,  i al conjunt 
de municipis del Vallès Oriental 
6.735.879,97. L'Ajuntament po-
drà realitzar inversions en equi-
paments, infraestructures i béns 
locals, tant en inversió nova com 
de manteniment, reparació i con-
servació.

Repartit en dos anys
L'aportació de la Diputació es 
repartirà entre aquest any i el 
vinent, de manera que Granollers 
tindrà destinat per al 2018 un ajut 
de 134.397,53 euros, i per al 2019, 
de 382.516,04 euros. En el cas de 
les Franqueses seran 87.391,98 
euros per al 2018, i per al 2019, 
de 248.731,02 euros.

La presidenta de la Diputació, 

Mercè Conesa, ha assegurat que 
l’objectiu de la corporació "és 
acompanyar els ajuntaments 
en aquells projectes que vul-
guin millorar la qualitat urbana 
i l’entorn urbà; per això, hem 
disposat d’aquestes ajudes per 
tal que al llarg del 2018 i 2019 
els ajuntaments puguin desen-
volupar aquells projectes que 
són imprescindibles per a la 
millora d’aquesta qualitat ur-
bana".

El repartiment dels ajuts s’ha 
fet, únicament, sota un criteri de 
població i amb la voluntat d’asse-
gurar el reequilibri territorial de 
la demarcació. Primer de tot, s’ha 
adjudicat un import mínim a cada 
govern local en funció dels trams 
de població previstos (a 1 de ge-
ner de 2017).

Aquest programa, inclòs dins 
del Pla Xarxa de Governs Locals, 
connecta amb l'habitual Pla d’Ac-
tuació de Mandat 2016-2019 i la 
voluntat de la Diputació de refor-
çar el municipalisme.  

La Diputació lliurarà  
850.000 euros a les 
Franqueses i GranollersTONI TORRILLAS

ARXIU

INSTITUCIONAL  DIUMENGE VISITAVA LES DUES EXPOSICIONS QUE COMMEMOREN EL BOMBARDEIG FINANÇAMENT  NOU PROGRAMA D'AJUTS A EQUIPAMENTS

SEGURETAT  EL VALLESÀ VA RELLEVAR EL MAJOR TRAPERO A FINALS D'OCTUBRE DE L'ANY PASSAT DE MANERA "TEMPORAL"

El president Torra: "No podem 
permetre que ens devori l'oblit"

VISITA GUIADA  El president Quim Torra va visitar el Museu acompanyat de l'alcalde i diversos regidors

FERRAN LÓPEZ

Ferran López ha renunciat 
a comandar els Mossos

candidatura de l'actual junta del 
CNG com a coordinador de l'àrea 
de natació sincronitzada.

El conseller Miquel Buch li va ac-
ceptar la renúncia, que el comissari 
justificava perquè l'acceptació del 
càrrec a l'octubre va ser "temporal 
i limitada al període que s'obria 
amb la nova dependència go-
vernativa" i que amb la constitu-
ció d'un nou Govern "es posa fi a 
aquesta temporalitat". 
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www.jubanyassociats.com · Tel.630 275 468

Jubany & Associats
Assessors Immobiliaris

SOLAR EN VENDA
A Santa Agnès de Malanyanes

(la Roca del Vallès)
En zona immillorable. Apte per edifci 

plurifamiliar o cases adossades. 
Preu a negociar

GRANOLLERS. El Concert per la Lli-
bertat, impulsat per un col·lectiu 
de granollerins per recaptar fons 

Castellà. Com a convidats hi havia 
els familiars dels presos polítics 
Bernat i Ferran Pegueroles, marit 
i fill de Carme Forcadell; Laura 
Masvidal, dona de Joaquim Forn; 
Francesc Riera i Imma Bramona, 
cunyat i parella d'Oriol Junque-
ras; Isabel Turull, germana de Jor-
di Turull, i Agnès Ponsatí, germa-
na de Clara Ponsatí.

L'encarregat de conduir l'acte 
va ser el pallasso Tortell Poltrona 
que, davant la situació greu dels 
presos i exiliats, va convertir-se 
davant del públic en Jaume Mateu 
–tot desmaquillant-se per deixar 
de ser el clown i adoptar un posat 
més seriós–. Així, Mateu va donar 
pas a l'actuació de dos grups de 
flautes –Flaustaff i Frullato–, que 
van precedir les paraules dels fa-
miliars dels presos i del cantautor 

a la caixa de solidaritat amb els 
presos polítics i exiliats a través 
de l'Associació Catalana pels Drets 
Civils (ACDC), va omplir dijous 
el Teatre Auditori de Granollers 
amb més de 700 persones, entre 
les quals familiars dels polítics ca-
talans represaliats. La recaptació 
va ser de 12.258 euros, ja que es 
van vendre 681 entrades. A més, 
es van recaptar 1.740,95 euros a 
través de les donacions que els as-
sistents van fer a les urnes instal-
lades al TAG. Els organitzadors, 
però, encara no han pogut calcu-
lar l'import net, un cop es liquidin 
les despeses, entre les quals el llo-
guer de l'espai municipal.

Entre els assistents hi havia el 
conseller de Treball, el granollerí 
Chakir El Homrani, i els diputats al 
Parlament Eduard Pujol i Antoni 

XAvIER SOLANAS

L'ACTE VA COMPTAR AMB LA PRESÈNCIA DE FAMILIARS DELS REPRESALIATS, AIXÍ COM DEL CONSELLER EL HOMRANI I DIPUTATS

El concert al TAG per als presos 
i exiliats recapta 14.000 euros

HOMENATGE ALS PRESOS I EXILIATS  Jaume Mateu va conduir l'acte que va aplegar 700 persones al TAG

La xef Ada Parellada presentarà 
dimarts a la sala Sant Francesc (20 
h) El receptari groc, un conjunt de 
receptes de cuiners que han im-
pulsat sopar grocs en solidaritat 
amb els presos polítics, els exiliats 
i les seves famílies. El llibre inclou 
receptes de la pròpia Ada Parella-
da i també d'Àngels Guitart, Toni 
Vallory, Maria Rosa Pons, Rosa 
Ibáñez i Montserrat Esquerda, Car-
me Esquerda i Santi Carda i Fèlix 
Aranda. Les fotografies que acom-
panyen els plats són de Dani Codi-
na. Entre les receptes, n'hi ha que 
expliquen com cuinar crema de lli-
mona, pastís de formatge i mango, 
amanida groga d'endívies, arròs 
basmati, pollastre al curry i secret 
ibèric amb pols de blat de moro i 
salsa de safrà. El pròleg del recep-
tari és de Jordi Cuixart, que el cap 
de setmana va ser reelegit presi-
dent d'Òmnium. Els drets d'autor 
es destinen íntegrament a la caixa 
de solidaritat de l'ACDC.   t.p.

POLÍTICA

Ada Parellada 
presenta el llibre 
amb receptes 
dels sopars grocs

El DVD
EL CONCERT SOLIDARI ES VA
ENREGISTRAR PER FER-NE UN  
DVD, que es vendrà per 10 euros.  
Els beneficis d'aquesta iniciativa  
també aniran a l'Associació 
Catalana pels Drets Civils (ACDC) 
i es podran reservar i comprar 
–cal pagar-ho per avançat i en 
efectiu– a la seu d'Òmnium Cultural 
(3r pis de la Casa de Cultura Sant 
Francesc, els dimecres, de 18 a 20 
h, i els dijous, de 16 a 19 h), a la de 
l'ANC (al carrer Sant Jaume, 108, 
els divendres de 18 a 20.30 h) i a la 
botiga Les Flors del número 1 del 
carrer Corró (de dilluns a divendres, 
de 9 a 13 h i de 17 a 20 h).

Josep Tero, qui va ser professor de 
guitarra de Carles Puigdemont.

Seguidament, Marcel Mauri 
d'Òmnium Cultural i Pep Fort de 
l'ANC van llegir una carta de Jordi 
Cuixart i un recull de textos de Jor-
di Sànchez, respectivament. Tam-
bé hi intervenien, a través d'un ví-
deo, el president Puigdemont des 
de Berlín i la consellera Meritxell 
Serret des de Brussel·les.

En l'àmbit musical, el pianista 
Martí Ventura va oferir l'actuació 
Jazz per la llibertat, seguida d'un 
duet de violoncels que van inter-
pretar El cant dels ocells.

El cor participatiu, amb uns 120 
cantaires d'una dotzena de corals 
dirigits per Agustí Vidal, van in-
terpretar  dues peces de música 
religiosa –Cantique de Jean Ra-
cine, de Fauré i Ave Verum Corpus, 
de Mozart– i la cançó País petit, de 
Lluís Llach, un  dels moments més 
emotius de l'acte, en què Vidal va 
demanar al públic que encengués 
les llanternes dels seus mòbils per 
homenatjar els presos. L'acte soli-
dari va acabar amb la interpreta-
ció d’Els Segadors.  M.e.
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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P.-És cert que els antiinflamatoris són 
perjudicials per als hipertensos?
R.- Els antiinflamatoris constitueixen un 
grup molt ampli de medicaments amb 
característiques força diferents, motiu 
pel qual no es pot generalitzar. És pro-
bable que vostè es refereixi a l’Ibuprofè, 
que és d’ús molt comú. En aquest cas és 
cert que pot descompensar les xifres 
tensionals. Ha de ser el metge qui valori 
la conveniència o no d’administrar els 
antiinflamatoris i en quina dosi. No és 
el mateix una persona amb una hiper-
tensió lleu ben controlada i una bona 
funció renal que una amb hipertensió 
de difícil control: en el primer cas, l’ús 
d’ibuprofè en forma esporàdica no 
suposa un risc greu, mentre que en el 
segon el metge hauria de valorar el risc 
i el benefici de l’administració d’un de-
terminat tractament.

P.-Sóc un home sa de 57 anys. Cada 
quant temps m’hauria de fer una 
revisió?
R.- No hi ha normes fixes al respecte a 
persones sanes. En el seu cas, un home 
de la seva edat hauria de controlar de 
tant en tant les xifres de tensió arte-
rial, i tampoc no estaria gens malament 
valorar l’estat de la pròstata. En tot cas 
ha de ser el metge de capçalera qui 
determini la conveniència de fer deter-
minades proves i amb quina freqüència. 
En persones sanes no cal fer controls 
freqüents; amb una senzilla analítica 
(en els terminis que determini el metge) 
i controls periòdics de la tensió arterial 
és més que suficient.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:
info@activita.cat

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

LES FRANQUESES. Albano-Dante 
Fachin,  exdiputat de Catalunya 
Sí que es Pot i exsecretari general 
de Podem Catalunya, va presentar 
dimecres a la plaça de l'Espolsada 
de Corró d'Avall el llibre Informe 
Urgent, que ha escrit conjunta-
ment amb l'exdiputada Àngels 
Martínez Castells.

Fachin va explicar que aquest lli-
bre ha nascut arran de la situació 
que ha viscut i viu el país darrera-
ment i que intenta fer un repàs de 
l'última legislatura i de les experi-
ències que Fachin i Martínez van 
viure dins del grup polític. "És una 
manera de compartir les refle-
xions de tot el que es viu dins de 
les institucions i del Parlament, 
ja que des de fora la gent no hi 

vés del llibre les reflexions que 
ells mateixos han tingut després 
d'haver format part d'un grup 

té cap accés", ha assegurat Fachin.
 Com va explicar, l'objectiu dels 
dos autors era transmetre a tra-

MIREIA cARLES

POLÍTICA  ALBANO-DANTE FACHIN HA PRESENTAT EL LLIBRE 'INFORME URGENT' A LA PLAÇA DE L'ESPOLSADA DE CORRÓ D'AVALL

"La fractura és entre demòcrates 
i qui nega la veu als ciutadans"

XERRADA  Fachin, a la plaça de l'Espolsada de Corró d'Avall

Més llaços grocs als carrers franquesins 
El CDR de les Franqueses ha penjat nous llaços grocs en fanals del municipi 
per reclamar l'alliberament dels presos polítics. Al seu compte de Twitter 
ha publicat la imatge superior acompanyada del text Han volgut enterrar- 
nos i el que no sabien és que som llavors. L'acció coincideix amb  
una campanya informativa port a porta a favor de la República Catalana.

EL CDR DE LES FRANQUESES HA DUT A TERME L'ACCIÓ

El periodista i filòsof Jordi Grau-
pera, impulsor de Primàries per la 
República a Barcelona, vol expor-
tar el model de llistes "transver-
sals" independentistes arreu de 
Catalunya per a les eleccions mu-
nicipals de l'any vinent. Així ho va 
explicar al Col·legi de Periodistes, 
juntament amb Josep Manel Xime-
nis, impulsor de la primera con-
sulta independentista d'Arenys de 
Munt; l'organitzador de Primàries 
per Reus, Lluís Gibert, i la impul-
sora a Mataró, Mercè Feliu. Els im-

pulsors volen presentar el projec-
te en una convenció a Granollers, 
que es farà el dissabte 14 de juliol.

La coordinadora té tres objec-
tius principals: dur a terme, des 
dels municipis, de manera irre-
nunciable el mandat de l'1-O i 
exercir el control del territori per 
defensar la República, facilitar la 
logística per celebrar aquestes 
primàries i defensar des dels di-
ferents municipis, les institucions 
catalanes, el Govern i el Parlament 
de Catalunya. 

EN UNA CONVENCIÓ QUE SE CELEBRARÀ EL 14 DE JULIOL

parlamentari i que, fruit d'aques-
tes reflexions, la societat enten-
gui què ha passat i pugui decidir 
quins camins emprendre a partir 
d'ara. "Ara hem de trobar la ma-
nera que la societat actuï con-
juntament", va remarcar.

L'exdiputat també va fer una 
anàlisi de la situació en què es tro-
ba el país actualment, remarcant 
el ressò del referèndum i la ma-
nifestació de l'1 i el 3 d'octubre. 
"Hem vist com el resultat del 
referèndum no s'ha aplicat", va 
corroborar. També va reflexionar 
sobre quin ha de ser el paper de 
l'esquerra no independentista i va 
fer explícit que la societat no està 
fracturada entre independentis-
tes i no independentistes, sinó 
"entre una gran majoria que és 
demòcrata i una minoria que 
nega la veu als ciutadans".

L'acte va estar organitzat pel CDR 
de les Franqueses, la secció local de 
l'Assemblea Nacional Catalana i la 
llibreria l'Espolsada.  M.carles

Graupera presentarà a 
Granollers el projecte de 
llistes 'transversals'



dj, 21 juny 2018 11

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
04/06 Antonio Campos Brun 80 anys
11/06 Antonio Titos Ortega 77 anys
11/06 Aurora Prados López 75 anys
11/06 Núria Franquesa Carreté 94 anys
11/06 Manuel Pérez Porta 71 anys
12/06 José Antonio Pajuelo Blanco 69 anys
12/06 Montaña Losada Bermudo 87 anys
13/06 Enric Ventura Rovira 82 anys
13/06 Narcisa Saló i Baucells 91 anys
13/06 Lourdes Medina Presumido 69 anys
14/06 Manuel Delgado Vega 82 anys
14/06 Margarita Fernández  97 anys
16/06 Natàlia Gimeno Vilella 83 anys
16/06 María Salas Miñarro 90 anys
16/06 Maria Serra Masachs 89 anys
17/06 Julia Martínez Abellán 93 anys
17/06 Maria Fortuny i Coll 96 anys

17/06 Miquel Huertas Anfruns 90 anys
17/06 José Luis Lucio López 75 anys
18/06 Margarita Caudet Signes 82 anys
Bigues i Riells
16/06 Concepció Camp Camp 89 anys
Canovelles
17/06 Benjamina Solano Guardado 80 anys
Cardedeu
12/06 Pepeta Valls Cañes 99 anys
Les Franqueses del Vallès
16/06 Concepció Rof Solasegalés 90 anys
Llinars del Vallès
14/06 Carme Pasarell Perxachs 90 anys
La Roca del Vallès
16/06 Francesca Martí Bruguera 85 anys
Sant Feliu de Codines
11/06 Ramona Rubert Vilanova 91 anys

El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat i els consells comarcals 
del Vallès Oriental i Occidental 
han comunicat als ministeris de 
Foment i Transició Ecològica que 
no avancin en el desenvolupa-
ment dels estudis del tram de la 
B-40 –Quart Cinturó, Ronda del 
Vallès– entre Terrassa i Grano-
llers mentre no estigui completat 
el Pla Específic de Mobilitat del 
Vallès (PEMV) que les tres institu-
cions estan redactant.

El govern cataà i els dos consells 
comarcals han respost així a l’Estat 
en el procés d’avaluació ambiental 
d’aquesta actuació. “Considerem 
que qualsevol decisió sobre el 
traçat o les característiques de 
disseny de la Ronda del Vallès o 
B-40, així com la seva necessitat 
o no, ha de quedar supeditada 
als resultats del Pla, que està en 
fase avançada de redacció”, ar-
gumenten les tres institucions.

La Generalitat i els dos consells 
comarcals estan elaborant el Pla 
Específic de la Mobilitat del Va-
llès, en un procés que inclou la 

participació d’entitats i ciutadania 
i que ha de determinar les infraes-
tructures viàries i ferroviàries i 
altres elements de gestió de mo-
bilitat que permetin estructurar 
un sistema de transport públic 
col·lectiu competitiu, amb una es-
pecial atenció a la xarxa de busos 
interurbans i d’aportació a la xar-
xa ferroviària i al sistema d’inter-
canviadors.

Així mateix, el PEMV definirà di-
rectrius sobre les polítiques urba-
nes d’aparcament i les necessitats 
a la xarxa viària, tot plantejant i 
analitzant diversos escenaris, en 
funció de diverses alternatives. 
Actualment, ha finalitzat la part de 
diagnosi i s’està redactant la part 
de propostes del pla.

Els dos consells comarcals van 
enviar fa gairebé un any una carta 
conjunta al Ministeri de Foment 
perquè se’ls tingui en considera-
ció com a part interessada i afec-
tada, de la qual no han obtingut 
resposta, i que no han estat inclo-
sos en el procés d’avaluació am-
biental. i acN

Reclamació per 
frenar l'estudi 
del Quart Cinturó

INFRAESTRUCTURES  PRIMER, EL PLA DE MOBILITAT

La Generalitat i els consells comarcals del Vallès 
responen al procés d'avaluació ambiental de l'Estat

GRANOLLERS. Pau Llobet i Roura 
substituirà el conseller Chakir El 
Homrani com a regidor d'ERC-AG 
a l'Ajuntament de Granollers. El 
sociòleg de 39 anys va ser número 
5 de la llista local republicana de 
les darreres municipals i, després 
de la renúncia de la número 4 –Ma-
riona Serra–, prendrà possessió 
de l'acta de regidor dimarts, en el 
marc del ple ordinari de la ciutat.

Pau Llobet és militant d’ERC 
Granollers des de 2005. Llicenciat 
en Sociologia, té experiència dins 
l’àmbit dels serveis socials, i tre-
balla per la Secretaria de Família 
de la Generalitat en l’atenció a les 
famílies. Llobet és veí del barri del 

POLÍTICA  EL SOCIÒLEG, QUE VA SER NÚMERO 5 DE LA LLISTA, SUBSTITUEIX EL HOMRANI

Pau Llobet prendrà l'acta de 
regidor dimarts per ERC-AG

ARXIU

PAU LLOBET I ROURA

tractat temes esportius i de model 
de ciutat.

Llobet completarà el grup muni-
cipal d'ERC-AG fins a les properes 
eleccions juntament amb Pep Mur 
–que va encapçalar la llista el 2015 
i que ha anunciat que l'any vinent 
es retirarà de la primera línia polí-
tica– i Núria Maynou –qui va ser la 
número 2 i que serà la cap de llista 
en els propers comicis–.

Chakir El Homrani es va acomi-
adar de l'Ajuntament de Grano-
llers en un ple extraordinari l'11 
de juny després de prendre pros-
sessió del càrrec de conseller de 
Treball, Afers socials i Famílies de 
la Generalitat. i

Lledoner i pare de 2 fills. Llobet, 
que va jugar al BMG, és opinador 
del Diari Som, i en especial hi ha 
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ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS
AUTÒNOMS I PIMES
SERVEIS JURÍDICS

Divorcis i família. Reclamacions impagaments, clàusules 
abusives hipoteques, indemnitzacions danys i prejudicis. 

Laboral i Seguretat Social. Penal
Passeig Andalusia 7B. Bellavista. Les Franqueses del Vallès

93 023 09 82 ·      680 738 259

CAMPANYA DE LA RENDA 2017
Declaració Renda a 30 €

Una persona va morir dimarts a 
primera hora del matí després de 
ser atropellada per un tren que 
circulava entre les estacions de les 
Franqueses i la Garriga, segons va 
informar Renfe.

Els fets van passar cap a les 
6.45 h, a prop de l'estació de Cor-
ró d'Avall. La víctima, de 49 anys, 
va rebre atenció mèdica al lloc de 
l'atropellament, però no es va po-
der fer res per salvar-li la vida.

A causa de l'accident, la circula-

ció entre totes dues estacions, de 
via única, es va interrompre du-
rant gairebé dues hores, fins que 
als volts de les 8.30 h l'autoritat 
policial va permetre reestablir el 

servei ferroviari. Rodalies de Ca-
talunya va assegurar que a mig 
matí la circulació de trens ja funci-
onava pràcticament amb normali-
tat, tot i que es van registrar afec-
tacions que van poder superar els 
60 minuts. 

Mentre va durar la incidència, 
Renfe va habilitar un servei alter-
natiu per carretera entre Corró 
d'Avall i la Garriga. Per la seva 
banda, Protecció Civil va activar la 
prealerta del Ferrocat.  t.p.

SUCCESSOS  LA CIRCULACIÓ DE TRENS ES VA INTERROMPRE DURANT GAIREBÉ DUES HORES I RENFE VA HABILITAR UN SERVEI ALTERNATIU PER CARRETERA

Atropellament mortal a la R3, 
entre les Franqueses i la Garriga

T.p.

INCENDI Tram de la ronda tallat, mentre el vehicle encara cremava

Un cotxe s'incendia a la ronda Nord
Un vehicle va incendiar-se dilluns cap a les 20 h mentre circulava en 
direcció a les Franqueses per la ronda Nord de Granollers, just en el pont 
que passa per sobre la carretera de Cardedeu. El conductor va sortir-ne 
il·lès i no hi va haver cap ferit. L'incendi, però, va obligar a tallar el tram 
durant gairebé una hora, fins que a les 21 h els Bombers van extingir el foc. 

Un nou espai digital permet 
consultar dades clíniques
El Departament de Salut de la Ge-
neralitat ha impulsat als ambu-
latoris de la zona metropolitana 
nord, entre els que es troba l'aten-
ció primària del Vallès Oriental, 
un espai digital de consulta que 
permet als pacients disposar de la 
seva informació personal de salut, 
dades com, per exemple, el pla de 
medicació vigent, les vacunes ad-

ministrades i els informes clínics, 
entre d'altres. 

En aquest sentit, la Direcció 
d’Atenció Primària Metropolitana 
Nord ha engegat una campanya de 
promoció de l'espai La Meva Salut, 
un espai digital, personal i intrans-
ferible de consulta que permet a la 
ciutadania disposar de la seva in-
formació personal de salut. 

ONcOvALLèS

Una vintena de models desfilen  
contra el càncer de pell

A causa de l'accident es 
van registrar afectacions a 

la línia que van superar 
els 60 minuts

MODELS  Dues de les participants en la desfilada d'Oncovallès

GRANOLLERS. Amb motiu del dia 
del càncer de pell, la Fundació 
Oncovallès va celebrar divendres 
una marató d’activitats a la pla-
ça de la Porxada, entre les que hi 
va destacar la tradicional desfila-
da de roba interior i de bany per 
a dones afectades de càncer de 
mama. Un total de 23 models van 
lluir roba d’Anita Care gràcies a 
Ortopèdia del Vallès i bosses per 
a afectats de càncer de còlon  de 
The waiigo. També van desfilar 
models amb roba de Barbany, Cla-
xon, Don Adelino, Carles i Africa.

L'acte també va comptar amb la 
participació de l'empresa Marvi 
perruques, ja que algunes models 
portaven les seves perruques. Ma-
rionnaud de Granollers va donar 
una bossa amb productes pels 
models i col·laboradors i Grup Lo-
ber Ramassar va proporcionar la 

es van instal·lar taules informa-
tives, i es van repartir cremes de 
protecció solar dels laboratoris La 
Roche Posay. 

lona de fons d'escenari i la catifa 
taronja que va omplir la Porxada. 
Després, va actuar un grup de ball 
en línia. Durant tot el dia, a més, 
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Pl. Onze de Setembre, 13. 1r.  Granollers 
931 319 131 l 686 149 787 
info@131espaciodenegocios.com 

En coworking o despacho por horas

RESERVANDO ON-LINE
https://alquilerdespachos.reservio.com

En tu próximo servicio de coworking o despacho por horas, obtén un 
25% de descuento en el total de tu factura mensual de estos servicios.

Descuento no acumulable a otras ofertas, no aplicable a bonos ni a otros servicios de 131 Espacio 
de Negocios. Sólo para COWORKING tarifa horas o día y DESPACHO HORAS tarifa horas y días.

25% DTO

ESPACIO DE NEGOCIOS www.131espaciodenegocios.com

GRANOLLERS. Com a les gales més 
glamuroses, dimecres un photo-
call rebia els convidats a l'acte 
central del 75è aniversari de l'es-
cola Educem al Teatre Auditori. 
Un cop a la sala, l'acte explorava 
el seu vessant més còmic i d'en-
treteniment amb el mag Marín, 
exalumne del centre del cicle for-
matiu de Farmàcia i batxillerat, i 
que es va fer popular en guanyar 
el concurs PuraMagia a TVE.

L'acte, que també ha servit per 
per a la graduació dels alumnes de 
batxillerat i cicle formatiu de grau 
mitjà i superior, arribava als mo-
ments més emotius amb els par-
laments de Mercè Comas, actual 
directora, i d'Anna Maria Duran, 
que ha comandat el centre durant 
53 anys, i a la qual es va aprofitar 
per homenatjar.

 L’escola va néixer l'1 d’octubre 
de l’any 1942 sota la direcció d’Es-
teve Duran i Serra, i la col·laboració 
de l’Elena Mejan i de Miquel Cas-
tanyer, es va impulsar la creació a 

així que l'escola, coneguda popular-
ment amb el nom d’Acadèmia Cots, 
va tenir 103 alumnes en el seu pri-
mer curs, que ocupaven el 1r pis de 
la plaça Maluquer i Salvador, 19.

Actualment l’escola compta amb 
615 alumnes a la postobligatòria, i 
ofereix batxillerat, escola d’adults i 
cicles formatius de grau mitjà i su-
perior –també online–.  M.e.

Granollers del Centro de Enseñanza 
Mercantil, agregat pedagògicament 
a l’Acadèmia Cots de Barcelona. 
Aquest és l'inici de l’actual escola 
Educem. El centre va començar im-
partint els cursos de peritatge mer-
cantil oficial i els estudis de tècnica 
comercial i cap de comptabilitat, i 
ben aviat es va convertir en un cen-
tre de referència a la ciutat. Tant és 

GRANOLLERS. El govern local ha 
adjudicat l'ampliació i reforma 
del taller de macanització de 
l'Escola Municipal del Treball 
(EMT) a l'empresa Estructuras y 
Obras La Roca, per un import de 
162.180,95 euros (IVA inclòs), 
una xifra que representa una re-
baixa de 4,55% respecte al pres-
supost de licitació dels treballs. 

L'inici de l'obra serà en els pro-
pers dies i el termini d'execució 
és de 4,5 mesos, de manera que 
no estarà enllestida del tot al se-
tembre, però el consistori preveu 
que a finals d'octubre ja es pugui 
utilitzar. El regidor d'Educació, 
Francesc Arolas, ha recordat que 
l'ampliació és conseqüència del 
conveni signat fa dos anys amb la 

LES FRANQUESES. Els Serveis Territorials del Departament d'Ensenya-
ment han anul·lat la reunió amb l'Ajuntament de les Franqueses, pro-
gramada pel proper dimarts, per tractar la continuïtat de la segona línia 
de P3 a l'escola Bellavista-Joan Camps, que Ensenyament havia plan-
tejat de tancar després de les preinscripcions. L'Ampa del centre con-
siderava que la trobada ja arribava tard. Però dimecres Ensenyament 
encara la postposava més, fins a principis de juliol.  t.p.

GRANOLLERS. La demanda d'am-
pliació de l'Institut Carles Vallbo-
na, que permetria ampliar-hi la 
formació professional (FP), s'ha 
concretat amb una actuació pro-
visional. La Generalitat hi està 
instal·lant un barracó –o mòdul 
prefabricat, com l'anomena Ense-
nyament– que "alleugirà la satu-
ració de les aules arran de l'alt 
volum d'alumnat, però que no 
servirà per poder oferir algun 
cicle més de grau mitjà", explica 
el regidor d'Educació de l'Ajun-
tament de Granollers, Francesc 

Arolas. De fet, el mateix departa-
ment considera que seria adient 
incrementar un cicle de grau mit-
jà d'informàtica, però el centre té 
dificultats d'espai.

Arolas considera aquesta "me-
sura provisional, un primer 
pas per a l'ampliació", així com 
un "recurs per a l'any vinent 
en cas que calgui ambpliar un 
grup d'ESO". Amb tot, el regidor 
està pendent d'una reunió amb 
Serveis Territorials, que s'ha en-
darrerit arran del canvi de govern 
i els nous nomenaments.  M.e.

La Generalitat instal·la 
un mòdul prefabricat 
a l'INS Carles Vallbona

TONI TORRILLAS

EDUCACIÓ  EL MAG MARÍN, EXALUMNE EL CENTRE, VA CONDUIR LA GALA D'ANIVERSARI BARRACÓ ALS ESPAIS EXTERIORS DEL CENTRE

L'AJUNTAMENT TAMBÉ PREVEU AQUEST ANY CANVIAR TOTA LA XARXA INFORMÀTICA

Educem commemora els 75 
anys de trajectòria al TAG

CANVI  L'antiga escola s'ha reconvertit en institut de secundària

Adjudicada l'ampliació del 
taller de mecànica de l'EMT

Serveis Territorials suspèn la reunió 
de dimarts sobre P3 i la passa a juliol

M.E.

OBRES  Fa dies que es treballa en la instal·lació del mòdul

Fundació Paco Puerto, vinculada a 
CCOO, que va cedir la seva maqui-
nària per als cicles formatius de 
l'EMT. "L'any passat ja vam fer 
una primera obra i ara enllesti-
rem un nou porxo i ampliarem 
el taller de mecànica, sobretot 
pel que fa a la part de soldadu-
ra", indica el regidor. 

D'altra banda, Arolas ha avançat 
que també s'està a punt d'adjudi-
car la renovació de la xarxa infor-
màtica del centre, una actuació 
que suposarà una inversió muni-
cipal d'uns 80.000 euros.  M.e.
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LES FRANQUESES. Roger Gallardo, 
alumne del Centre Tècnic Vallès, 
va guanyar el CatSkills –el Cam-
pionat de Catalunya de Formació 
Professional (FP)– en la categoria 
de Tecnologia de l'Automòbil, un 
certamen en què van participar-hi 
10 centres catalans i que es va ce-

i un muntatge d'elements.
El guardó li permet participar 

en un concurs similar d'escala es-
tatal (SpainSkills) que tindrà lloc 
l'any 2019. Si guanyés, Gallardo 
passaria a competir a escala euro-
pea i mundial, a través del certa-
men WorldSkills.  t.p

lebrar el cap de setmana passat.
Gallardo, que viu a Santa Maria 

de Palautodera, va proclamar-se 
campió de la prova pràctica a què 
es va presentar, relacionada amb 
els vehicles i els seus components, 
en què se li va demanar exercicis 
com un diagnòstic, una reparació 

El 30 de juny arrencarà el projec-
te educatiu Kart Academy 2018 al 
Circuit de Barcelona-Catalunya, 
en el qual es podran veure els 
karts que han dissenyat i constru-
ït els estudiants de cicles forma-
tius en automoció i que es presen-
taran al traçat català.

La primera edició de Kart Aca-
demy, patrocinat per DOGA i el 
Circuit, ha nascut de la col·labora-

ció entre la Sociedad de Técnicos 
de Automoción (STA), el Clúster 
de la Indústria de l’Automoció 
de Catalunya (CIAC), Motors-
port2020.cat i la Federació Cata-
lana d’Automobilisme (FCA). És 
un projecte adreçat a estudiants 
d’escoles i instituts de formació 
professional.

El 30 de juny és el dia que els 
estudiants hauran de fer la posa-

cTv

EDUCACIÓ  L'ESTUDIANT DEL CENTRE TÈCNIC VALLÈS GUANYA EL CATSKILLS I ANIRÀ A L'ESTATAL

EL PROJECTE EDUCATIU RECULL ELS DISSENYS DELS CICLES FORMATIUS EN AUTOMOCIÓ

Roger Gallardo, millor alumne 
de tecnologia de l'automòbil

AL TALLER  Roger Gallardo, del Centre Tècnic Vallès, podrà participar al concurs SpainSkills l'any vinent

El Circuit rebrà el concurs 
de karts fets per estudiants

da en escena i intentar superar 
una sèrie de proves estàtiques i 
dinàmiques amb els seus karts. 

A les proves estàtiques al matí 
hauran d’exposar els vehicles a 
una inspecció tècnica i hauran de 
presentar el projecte davant els 
jutges de la competició. A la tarda, 
si han superat la inspecció tècni-
ca, podran dur a terme les proves 
d’acceleració, handling i resistèn-
cia, on es valorarà el comporta-
ment i la fiabilitat del kart que han 
construït.

En aquesta primera edició s’hi 
han inscrit fins a 10 equips.  

Som Energia està fent difusió d'una 
campanya, Impuls Solar Vallès, que 
vol impulsar un mínim de 100 
instal·lacions fotovoltaiques d’au-
toproducció en habitatges al Vallès 
Oriental i l'Occidental, que es pre-
sentarà avui, dijous (20 h), a la seu 
de La Magrana Vallesana, al carrer 
Isabel de Villena. Sud Renovables, 
en col·laboració amb la cooperati-
va CEMID, ha estat l’empresa esco-
llida, mitjançant el concurs que s’ha 
fet entre empreses de la zona, per 
oferir el servei integral (material, 
instal·lació i legalització) segons 
les condicions i criteris que han 
establert els grups locals de Som 
Energia de la zona del Vallès. 

El desenvolupament tecnològic 

que s’està produint en tot allò re-
lacionat amb l’energia solar facilita 
que l’autoproducció o lo producció 
domèstica d’electricitat mitjançant 
la instal·lació de plaques fotovol-
taiques resulti ja una opció realista, 
viable i econòmicament rentable. 
Som Energia considera que ha 
arribat el moment de promoure 
aquesta fórmula i per això es posa 
en marxa la campanya de compra 
conjunta d’instal·lacions d’au-
toproducció solar entre els socis i 
sòcies de la cooperativa. 

D’aquesta manera es vol possibi-
litar que cada vegada més persones 
puguin accedir a produir-se la seva 
pròpia energia per assolir un mo-
del més distribuït i lliure. 

Som Energia impulsa 
plaques fotovoltaiques 
en habitatges del Vallès

MEDI AMBIENT  EL PROJECTE ES PRESENTA A LA MAGRANA

L'Escola Colors inaugura 
el mural del seu 10è aniversari
LES FRANQUESES. Divendres (18 h), coincidint amb la festa de final de 
curs, l'Escola Colors inaugurarà el mural del seu 10è aniversari. Es trac-
ta d'una producció artística ideada per la creadora i habitual col·labora-
dora del centre Maria Busquets Bruguera, que ha treballat amb l'alum-
nat i la resta de la comunitat educativa. El mural el conformen petites 
rajoles de ceràmica pintades que unides formen el logotip del centre. 
Així culminarà la celebració de la primera dècada de vida de l'escola, 
que també ha programat activitats durant tot el curs.  

L'OBRA DE CERÀMICA HA ESTAT IDEADA PER MARIA BUSQUETS

OFICINES
Professionals 54m2

AV. SANT ESTEVE
Situat als baixos 
interior. Tres despa-
txos, sala d’espera 
interior, lavabo i 
segona sala d’espera 
anexa. 350€/mes. 
Comunitat, aigua 
i IBI inclòs. 
2 mesos de fiança.

LOCAL 45m2AMB ALTELL. C. PEP VENTURA A 40m AV. SANT 
ESTEVE I HISENDA. Entrada vehicles, lavabo, altell per ofici-
nes. Disposa també de 2a porta d’entrada pel vestíbul. Apte 
paleta, lampista, magatzem, etc. o qualsevol activitat. 360€/
mes Comunitat, aigua i IBI inclòs. 2 mesos de fiança.

LOCAL 126m2. C. SANT JOSEP DE CALASSANÇ. Molt 
econòmic. Entrada amb pendent per cotxe, 2 sales interiors, 
lavabo. Apte magatzem, paleta, lampista, etc, reunió d’amics 
o qualsevol activitat. També disposa de 2a porta de’entra-
da pel vestíbol. 380€/mes Comunitat, aigua i IBI inclòs. 2 
mesos de fiança.

TORRE VENDA. ZONA MONTSENY. ESTIL NÒRDIC. Parcela 
874 m2, 4 hab, 2 banys, garatge, porxo, zona jocs infantils, 
ajardinada, etc. 290.000€.

PARQUINGS
ZONA ESCOLA PIA, Av St Esteve, C. Pinyol. Cotxe mitjà. 42€/mes
ZONA HISENDA, Av St Esteve. Cotxe mitjà. 42€/mes
PARQUING VENDA, Escola Pia, Sant Esteve. Cotxe mitjà. 8.900€

LOCAL ESPECIAL 
90m2 AL CENTRE. 
CARRER REC 33. 
SEMISÓTANO
Amb tots els serveis, 
molt preparat per 
qualsevol activitat 
o magatzem al 
Centre. 380€/mes. 
Comunitat, aigua i 
IBI inclòs. 2 mesos 
de fiança.

LLOGUER · VENDA (a Granollers)

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

OFERTES
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93 846 56 06

La Clínica Dental Ri-
card Trayter ofereix un 
servei integral de salut i 
estètica bucodental. La 
Filosofi a de les nostres 
clíniques és la de donar 
la màxima atenció tèc-
nica i humana, tot amb 
el millor tracte perso-
nalitzat i proper per fer 
sentir al pacient el més 
còmode possible.

Desenvolupem totes les especialitats que requereixen la salut 
i l’estètica bucodental dels nostres pacients, amb els materials 
i les tècniques més avançades i innovadores, per aconseguir el 
benestar físic, psíquic i social dels nostres pacients.

ODONTOLOGIA GENERAL 
PERIODÒNCIA
ENDODÒNCIA
PROSTODÒNCIA
PATOLOGIA ARTICULACIÓ ATM
CIRURGIA ORAL
IMPLANTS DENTALS I ORTODÒNCIA PER A NENS I ADULTS
TRACTAMENT DEL RONCADOR
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La plataforma Granollers vol aco-
llir organitza dijous a la plaça 
de la Porxada (18 h) la xerrada 
Morts a la Mediterrània, un acte 
que comptarà amb Cristina Mas, 
periodista de la secció d'interna-
cional del diari Ara i membre de 
Lluita Internacionalista. Mas ha 
acompanyat en diverses ocasions 
la tripulació de l'ONG Proactiva 
Open Arms en la seva missió de 
rescat de migrants en aigües del 
Mediterrani.

Coincidint amb la xerrada, l'en-
titat inaugurarà a la biblioteca de 
Can Pedrals l'exposició A pie de va-
lla, frontera sud, una cinquantena 
d'imatges del periodista i fotògraf 
Antonio Sempere que pretenen 
denunciar les polítiques migratò-
ries tant de l'Estat espanyol com 
de la Unió Europea i conscienciar 
sobre la situació migratòria a la 
frontera sud d'Europa, entre Es-
panya i el Marroc. L'exposició es 
podrà veure des d'aquest diven-
dres, 22 de juny, fins al proper 6 
de juliol.

Granollers vol acollir es va pre-
sentar el maig de 2017 arran de la 
campanya Casa Nostra, Casa Vos-
tra per donar suport a l'acollida 
de persones refugiades a la ciutat, 
exigir el tancament dels CIE i de-
nunciar el comerç d'armes. 

CONFERÈNCIA  

La Porxada acull 
una xerrada  
sobre migració 
al Mediterrani

SOLIDARITAT  L'AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES VA DESTINAR UNS 410.000 EUROS EN AJUTS ECONÒMICS DIRECTES L'ANY 2017

Entitats del tercer sector avisen 
que la pobresa es cronifica 
LES FRANQUESES. Les tres entitats 
sense ànim de lucre que col·labo-
ren amb l'Ajuntament de les Fran-
queses repartint lots d'aliments 
a famílies del municipi alerten 
que la situació, lluny de millorar, 
es cronifica: "la situació de les 
famílies que necessiten ajuts 
alimentaris està estancada i 
és preocupant que no vagi a la 
baixa. Hi ha molts ajuts que han 
esdevingut crònics", assegura 
Natàlia Sanchis, membre de la 
Fundació El Xiprer. 

La responsable de l'àrea social 
de l'entitat Estel del Matí, Hilda 
Mendoza, també creu que "la si-
tuació és molt semblant a anys 
anteriors, però cada cop ens 
arriben més famílies que, tot 
i treballar, necessiten que els 
donem menjar perquè els sous 
amb prou feines els arriben per 
pagar el lloguer", afirma. Per a 
Nancy López, presidenta de l'as-
sociació Maná, el 2017 "va ser un  
any molt fort. Vam atendre  més 
persones que altres anys i ens 
va arribar molta més gent ne-
cessitada que altres vegades", 
assegura López. 

Una representació d'estudiants de 4t d'ESO de l'institut Lauro, de Bellavista, 
van entregar dimarts 250 euros a l'associació sociocultural Maná. L'alumnat va 
recaptar els diners durant la gala de final de curs.

Donació dels alumnes de l'IES Lauro

Excepte El Xiprer, que atén uns 
450 franquesins a través del Banc 
dels Aliments i d'oferir esmorzars 
i dinars, les altres dues entitats 
també organitzen tallers sociocul-
turals, i Maná, a més, va impulsar 
el 2017 el Projecte Nadó, que fa 
donacions de productes com bol-
quers, llet o cotxets a famílies amb 

infants de 0 a 24 mesos. Nancy 
López calcula que l'entitat atén 
unes 80 famílies a través del Banc 
dels Aliments i una quarantena 
d'infants als tallers, mentre que  
Estel del Matí dóna aliments i pro-
ductes d'higiene a una cinquante-
na de famílies tant de Granollers 
com de les Franqueses –unes 25 

de cada municipi–, i atén una vin-
tena d'infants gràcies a les seves 
activitats de lleure. 

Renovació dels convenis
Totes tres entitats van renovar 
l'any passat els convenis de col·la-
boració amb l'Ajuntament de les 
Franqueses. El Xiprer va signar 
un  acord segons el qual rep un 
ajut de 10.000 euros, mentre que 
a Maná se li cedeix el local situat 
al carrer Aragó 24, on hi ha tant el 
Banc d'Aliments com el Projecte 
Nadó. A Estel del Matí se li paguen 
les despeses del programa Eco-
aliment, que gestiona els espais 
de recollida d'aliments. A més, el 
consistori també contribueix a 
cobrir els costos de transport per 
dur els aliments fins als locals de 
totes dues associacions. 

Segons l'Ajuntament, l'acord 
amb les tres entitats va suposar 
una despesa d'11.300 euros el 
2017. Aquests diners s'afegeixen 
a la partida que el consistori desti-
na a ajuts directes a les persones, 
que l'any passat va superar els 
410.000 euros. A més de la col·la-
boració amb entitats sociocultu-
rals i amb Banc d'Aliments, l'Ajun-
tament va destinar 100.498 euros 
a ajuts econòmics directes per co-
brir despeses d'habitatge, farmà-
cia o manutenció; 46.760 euros a 
pagar els costos de serveis com la 
llum, el gas o l'aigua; 154.883 eu-
ros a un miler de beques; 90.546 
euros a serveis d'atenció a domi-
cili i 6.175 euros a subvencions a 
entitats d'acollida. En total, l'any 
2017 es van atendre fins a 2.887 
usuaris. i t.p.Granollers en Transició 

amplia els Premis Esteve
TONI TORRILLAS

Tercera edició del sopar solidari BMG Xefs
Les jugadores del BMG Kaba Gassama, Mireia Torras i Clàudia Corbera i els ju-
gadors Àlex Màrquez, Mamadou Gassama i Edgar Pérez van participar dimecres 
en la tercera edició del sopar solidari BMG Xefs. Els esportistes van comptar 
amb l'ajuda dels xefs Raquel Resina (Coquinaria i El Parque), Andrés Armendariz 
(restaurant San Francisco), Rosa Parera (Can Parera), Julià Bellalta (La Cruïlla i 
El Portal Vell), José Fernández (Os Galegos) i David Vàzquez (D.O.). Creu Roja va 
ser la beneficiària del sopar.

TONI TORRILLAS

SIS JUGADORS DEL CLUB VAN PARTICIPAR EN LA INICIATIVA

GRANOLLERS. Granollers en Tran-
sició lliurava dissabte els Premis 
Esteve, uns guardons que reco-
neixen les iniciatives que impul-
sen un canvi de model energètic i 
social i que enguany han atorgat 
més reconeixements que mai.

Els premis Esteve han estat per 

a l'Institut Celestí Bellera, per la 
seva tasca de foment de l'ús de la 
bicicleta amb un aparcament se-
gur a l'interior del centre educatiu 
i activitats de difusió associades. 
Els guardons també han recone-
gut el butlletí digital És l'ou, creat 
l'any passat per a la difusió de 

projectes comarcals de transició 
ecosocial, i que es publica cada 
lluna plena.

Un altre premi va ser per al pro-
jecte Revolta de la cooperativa Ta-
purna i l'Institut Antoni Cumella, 
amb la col·laboració de les l’esco-
les Salvador Espriu i Salvador Llo-
bet, per al tractament de residus 
de menjador escolar amb una mà-
quina compostadora. 

També va rebre un premi Este-
ve la Universitat Popular de Gra-
nollers (UPG) pel foment de la 
cultura i el coneixement a preus 
econòmics i sense condicions prè-
vies; als veïns de la ronda Sud i la 
plataforma Integració Ronda Sud, 
per l’impuls d’accions per denun-
ciar les molèsties de soroll i conta-
minació que genera el trànsit que 
passa per aquesta via amb talls de 
carretera inclosos, i per a la pri-
mera fira d’economia social i con-
sum responsable, que impulsava 
al maig el CDR de Granollers.

La jornada del quart aniversari 
de Granollers en Transició va in-
cloure també un dinar al restau-
rant Anònims i un taller infantil 
per imaginar, per mitjà d'una ma-
queta, la ciutat desitjada. i M.e.

GUANYADORS  Els premiats amb l'organització del certamen

RECONEIXEMENTS  ES VAN LLIURAR DISSABTE COINCIDINT AMB L'ANIVERSARI DE L'ENTITAT

ASSOcIAcIó MANá
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OPINIÓ

La o les paraules que defineixen les 
persones amb diversitat funcional han 
anat canviant a mesura que aquesta ha 
esdevingut un insult: tonto, subnormal 
entre d’altres. És cert que la societat ha 
evolucionat i ara també evoluciona la 
nomenclatura en funció del respecte a 
les persones: Diversitat funcional és la 
que millor la defineix. Però, discapaci-
tat, què vol dir? Si ens ho mirem bé, tots 
tenim capacitats i tots tenim discapaci-
tats, no tenim les mateixes habilitats, ni 
coneixements, ni possibilitats, ni gus-
tos. Resumint: tots som DIVERSOS.

Es tracta dels drets i deures de les 
persones, de ser iguals i tenir un accés 
universal a les oportunitats. Tots tenim 
la capacitat de decidir sobre la nostra 
vida i, per petita que sigui, se’ns ha de 
respectar i és obligació de tots els es-
taments de la societat intentar facili-
tar-ho. 

Els nostres nois i noies aporten al 
seu entorn la seva vivència, superació, 

MERCÈ
LLAURADÓ

Presidenta del Centre
 Ocupacional APINDEP

empatia, solidaritat, respecte, ganes 
de lluitar, inclusió i molts altres valors 
necessaris per conviure en una societat 
plural i diversa. És clar que necessiten 
més suports en la seva vida per poder 
potenciar les seves capacitats i per mi-
nimitzar els efectes de les seves disca-
pacitats, però hi tenen dret; tots tenim 
dret a ser diferents.

Apoderament, una altra paraula actu-
al: vol dir tenir poder sobre el que fas 
i com ho fas. És un fet que no s’ha de 
qüestionar, però que sovint es qüesti-
ona quan hi ha diversitat funcional pel 
mig. La conclusió és que quan neixen 
nous conceptes, com l’apoderament 
o diversitat funcional, se’n parla molt 
però s’educa poc.

Resumint: les entitats, administraci-
ons i altres hem de posar els recursos 
adients per superar les circumstànci-
es personals, però també cal canviar 
la mirada sobre les capacitats de les 
persones i així no caldrà canviar tantes 
paraules.

egurament, mentre assistíem a 
les mobilitzacions de sindicats 
i plataformes de pensionistes, 
molta gent de la meva gene-
ració ha pensat que a diferèn-

cia dels pensionistes d’avui, ells i elles no 
tindrien pensió. Malauradament és una 
opinió generalitzada, i, per desastre, és el 
primer pas cap a la destrucció d’un dels 
millors sistemes de pensions que existei-
xen al món, el nostre, que no penja dels 
vaivens de l’economia especulativa per 
que és públic.

És solidari entre generacions, les treba-
lladores i treballadors d’ara paguem les 
pensions de qui se les han guanyat. És un 
sistema just, perquè al llarg de la nostra 
vida laboral construïm la nostra pensió 
mitjançant les cotitzacions. El nostre sis-
tema de pensions no és cap luxe, és un 
dret reconegut a l'article 50 de la Consti-
tució que les treballadores i treballadors 
ens hem guanyat amb anys de lluita.

Qualsevol opinió que parli de privilegi, 
d’insostenibilitat del sistema, o de neces-
sitat de reforma urgent, és una opció reac-
cionària, deliberada, que pretén desestabi-
litzar el sistema per continuar aprofundint 
en la trencadissa de l’estat del benestar i en 
la fractura de la classe mitjana, per acapa-
rar poder i recursos a les capes altes de la 
societat, cosa que no hem de permetre.

La moció de censura de Pedro Sánchez, 
les obertures al diàleg amb la nova Gene-
ralitat, que la primera reunió d’estat que 
s’hagi produït sigui amb els agents socials, 
o la darrera reunió de la comissió parla-
mentària del Pacte de Toledo que retorna 

Salvar les pensions
la revalorització de les pensions a la previ-
sió d’indexació de preus al consum (IPC), 
són símptomes de canvi cap a un context 
més positiu cap aquest dret constitucional.

CCOO portem des de la vaga del 1985 
compromesos amb el sistema de pensi-
ons, i ara estem immersos en la campanya 
pròpia: les pensions són un dret, no un 
privilegi, que el 12 de juny exposàvem a 
Mollet. CCOO ha proposat mesures que in-
jecten 75.000 milions d’euros al sistema, 
mesures dins l'òptica de qui més té més 
paga, i que solucionen els 35.000 milions 
de dèficit, torna a omplir la guardiola de 
les pensions que el PP es va trobar amb 
66.800 milions i ha deixat amb 8.000, i 
lluita contra el deute de la Seguretat Social 
que actualment és del 3,5% del PIB espa-
nyol. Permeteu-me que afirmi que el PP ha 
mostrat ser un pèssim gestor públic, entre 
d'altres. Les pensions són un problema 
de tothom. Lluitem i treballem perquè la 

meva generació la cobri, i també la dels 
nostres fills. Tindrem pensió si la batallem 
i la defensem.

La despesa més alta del pressupost de 
l’estat són les pensions, com no pot ser 
d’una altra manera, i la següent és el tras-
pàs a les comunitats autònomes, on hi ha la 
sanitat i l’educació, així com les polítiques 
assistencials. Com ha de ser. O en què ens 
hem de gastar els calers que generem en-
tre totes i tots? En autopistes fallides? En 
avions de guerra? En la plataforma Castor? 
Ens els hem de gastar en estat del benestar. 
Justícia social, i dignitat. Com ha de ser.

S

Aquesta setmana, un restaurant de Granollers, el Naltrus, reclamava a la 
plataforma internacional TripAdvisor que inclogui la categoria de 'Cuina 
catalana' en l'apartat que utilitzen els establiments per descriure's. Sembla 
que el portal de comentaris ha respost afirmativament a la demanda, tot i 
que es dóna un marge de mesos per a fer-ho efectiu. Els responsables de 
Naltrus i molts dels altres usuaris de TripAdvisor fan notar que la plataforma 
tampoc no inclou el català entre les llengües en què els clients poden fer els 
seus comentaris a l'establiment. Tot plegat pot semblar una minúcia, però en 
els detalls hi ha la qualitat i, sovint, són l'origen de canvis. Segons el darrer 
informe de la Plataforma per la Llengua, el català ha perdut 300.000 parlants 
habituals en 15 anys, i més del 70% de les persones que saben parlar català 
canvien de llengua quan algú els respon en espanyol. Tant aquest gest com 
el fet de no reclamar els drets lingüístics en el marc del món globalitzat  
poden acabar en la desaparició del català. És una evidència provada que 
les llengües minoritàries han de disposar d'algunes mesures de protecció  
especials, com les tenen les espècies en perill d'extinció. Ningú no posa 
en dubte el valor de la biodiversitat. En canvi, sí que s'ataca la diversitat 
lingüística, malgrat ser un dels puntals del patrimoni cultural de la  
humanitat. Els detalls són més importants del que sembla.

ATENTS ALS DETALLS
Editorial

LALO  
PLATA

Secretari general de la unió 
intercomarcal de CCOO Vallès 

Oriental-Maresme-Osona 

En què ens hem de gastar 
els calers que generem entre 

tots? En autopistes fallides? 
O en l'estat del benestar?

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomGRN

Sol.licitada reunió urgent la setmana 
passada. També amb direcció de centres 
públics. Entenem que acabeu d’aterrar 
però corre pressa o farem tard.
Asseguem-nos en una taula i par-
lem-ne. La petició de NO tancament de 
línia de P3 és molt raonada. Gràcies i 
molts encerts. Segur!

Francesc Colomé @franColome C. El Homrani @ChakirelHomrani

20 de juny, Dia Internacional de
les Persones Refugiades. Catalunya 
sempre ha estat un país d’acollida, 
compromès amb les persones que 
arriben a casa nostra perquè fugen 
de la persecució i l’odi. El nostre 
compromís, avui, segueix 
inalterable.
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MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV
sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

HORARI COMERCIAL:
De dilluns a divendres: 7.30 a 13.30h i 15.00 a 20.00h
Dissabte: 8.00h a 13.30h i de 16.00 a 20.00h

www.gress.es

C32 
C32 SORTIDA

ARGENTONA
CENTRE

També disposem
d’esglaons i sòcols

OFERTA!

NOMÉS A
5 MINUTS DE
GRANOLLERS

PAVIMENT
INTERIOR / EXTERIOR
31,6x31,6cm
    Antigel
    Antilliscant C3

7,35€/m2
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MERCÉ CATALANA. 
45 anys, afectuosa, 
implicada i educada. 
Només dissabtes i 
diumenges de 9 del 
matí a 12 de la nit. 
Estic a Granollers. 
Sortides. Trucam i 
quedem. Teléfon de 
contacte: 631 39 40 
55. Discreció.

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

Des de 1987. La garantia per a empreses i candidats

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

SOP SELECCIÓ S.L. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

Empresa fabricant i distribuidora de maquinaria, situada a 
població del Barcelonès, precisa 
incorporar  candidats/es:
OPERARI/ÀRIA AMB FORMACIÓ O CONEIXEMENTS ELÈCTRICS I/ 
O MECÀNICS (Ref.2206-01)
No cal experiència anterior. L'empresa ofereix formació espe-
cífica de les seves màquines industrials. Cal carnet de conduir, 
doncs les feines les fan al taller de l'empresa o també a casa dels 
clients. Feina polivalent de suport tant al taller i magatzem com 
també de repartiment i postvenda. Valorem facilitat de relació i 
capacitat de tracte amb la gent. Incorporació immediata, con-
tracte de 3 mesos de prova amb possibilitat de ser indefinit. Sou 
fixe més incentius. Vehicle i telèfon d'empresa.

Empresa distribuidora de vehículos 
industriales y camiones, ubicada en 
el Vallès Oriental, precisa incorporar: 
OFICIAL PRIMERA MECÁNICO/A 
(Ref.2206-06)
Candidatos/as con experiencia demostra-
ble en la reparación y mantenimiento de 
camiones. Se ofrece contrato indefinido, 
salario negociable.

Empresa fabricant de maquinària  in-
dustrial especial i també el manteniment 
i reparació d'equips hidràulics precisa: 
CAP DE TALLER  (Ref.2206-03)
Candidats/es amb reconeguda experièn-
cia en feines de responsable de taller me-
cànic ( mínima de 10 anys). Formació me-
cánica a nivell de: FP II, maestria industrial, 
CFGS, etc Amb dependencia directa de la 
propietat, es responsabilitzarà del bon 
funcionament del taller mecànic d'empresa 
consolidada i de prestigi en el seu sector. 
Condicions i retribució negociable en fun-
ció de l'experiència i valúa dels candidats. 
Dots de Coordinació i Direcció d'equips de 
treball del taller. Incorporació immediata i 
contracte directa amb l'empresa.

Empresa fabricant d'accessoris d'acer 
inoxidable, ubicada a Granollers, precisa:
OPERARI/ÀRIA SECTOR METALL 
(Ref.2206-04)
Cerquem candidats/es amb experiència en 
la manipulació i el conformat de la planxa, 
del tub. Per realitzar treballs d'embotició, 
petita caldereria, i planxa. Es valorarà co-
neixements i/o experiència en soldadura 
TIG. S'ofereix contracte directa i estable amb 
l'empresa. Jornada partida de 8 a 13h. i de 15 
a 18h. Salari negociable.

Empresa industrial ubicada al Vallès 
Oriental precisa:
ADJUNT/A A DIRECCIÓ COMERCIAL EXPORT 
(Ref.2206-05)
Candidats/es amb formació de CFGS o es-
tudis universitaris (ADE, Empresarials, etc) i 
amb experiència en departaments Comer-
cials d'Exportació. Imprescindible anglès 
i francès nivell alt. Cerquem candidats/es 
amb caràcter comercial, capacitat orga-
nitzativa, autonomia. Les seves principals  
funcions seràn: donar suport a la Direcció 
Comercial Exportació. S'ofereix contracte 
directa i estable amb l'empresa. Salari ne-
gociable .

COMPRAMOS libros, 
juguetes, cómics, 
cromos, antigüeda-
des y arte religioso,
restos de pisos y 
casas. Pago al mo-
mento. José Miguel. 
679-736-491.

ALTRES
COMPRA / VENDA

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

ALTRES
CONTACTES

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el trata-
miento de aguas residuales, industriales y urbanas, con pre-
sencia a nivel mundial, ubicada en el Vallès Oriental, necesita 
incorporar un/a : 
DELINEANTE-PROYECTISTA (Ref.2206-02)
Con dependencia directa del Director Industrial, las tareas a de-
sarrollar serán: Diseño de piezas para corte y plegado. Diseño 
de piezas mecanizadas. Despieces, elaboración listas de com-
ponentes. Elaboración de documentación técnica. Ejecución de 
proyectos. Planos de implantación, trato con proveedores.Im-
prescindible nivel usuario avanzado de AUTOCAD. Imprescindible 
persona con experiencia como delineante industrial y excelentes 
conocimientos como proyectista. 

FINCA EN VENTA EN 
LA GARRIGA. C-17. 
Sup. 75.000 m2. Edif 
1.000 m2. Casa de 
1.316 m2 dividida en 
sótano 418 m2. P. baja 
303 m3. 1ªP. 313 m2 
(42 m2 terrazas). 2ª P 
138 m2. Frontón. Pis-
cina 92 m2. PRECIO: 
700.000 € (Ref.100). 
EMINAD Tel. 93 870 
36 66. 

LOCAL EN ALQUI-
LER. GRANOLLERS. 
Joan Prim. Sup 100 
m2. P. 1.100 €/mes 
(Ref 976). EMINAD 
Tel. 93 870 36 66. 

LOCAL EN VENTA 
GRANOLLERS. Jo-
sep Mª de Sagarra. 
Sup. 100 m2. Es-
quinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maciza. 
Chimenea de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. P.V. 
140.000 € (Ref.396). 

EMINAD Tel. 93 870 
36 66.

LOCAL EN ALQUI-
LER. GRANOLLERS. 
Rafael Casano-
vas. Sup. 245 m2 + 
40 m2 altillo. Todo 
acabado. 14 m. fa-
chada. Persianas 
eléctricas. Aseos. 
A.A. Alarma. Agua y 
luz. Alt. 5 m. P. 1.500 
€/mes (Ref.860). 
EMINAD Tel.93 870 
36 66.

SOLAR URBANO EN 
VENTA EN GRANO-
LLERS.  Carles Riba. 
Sup.120 m2. Sostre 
edificable 522 m2. 
Preu repercussió 
671€/m2. (Ref 105). 
EMINAD Tel. 93 870 
36 66.

La botiga L'Art en Decoració té 
més de 30 anys d'experiència en 
el món de la decoració de la llar i 
això es nota tant en la seva oferta 
de productes com en el seu tracte 
i assessorament al client.

A la botiga no només es dedi-
quen a la venda, sinó també a la 
confecció de cortines i comple-
ments tèxtils per a cada casa. A 
L'Art en Decoració hi trobareu tot 
tipus de cortines, estors, panells, 
d'ona perfecta, clàssiques i mont 
funcionals. 

Per a satisfer a cada client, L'Art 
en Decoració s'ajusta a les neces-
sitats i gustos de cadascú, perquè 
tothom en surti content.

A més, també arreglen tot tipus 
de cortines per no haver de can-
viar-les si no es vol. 

I per acabar d'arrodonir els 
serveis als client, a L'Art en Deco-
ració també s'arregla tot tipus de  
roba de vestir –baixos de panta-
lons, cremalleres, vestits, etc–. 

L'ART EN DECORACIÓ
c. Navarra, 35 - Granollers

Tel. 93 870 39 66

L'Art en Decoració, experiència 
i bon gust per vestir la teva llar

L'equipament juvenil Gra de Granollers va 
acollir l'acte de lliurament de beques d'an-
glès que atorga Cambridge School a alum-
nes del Vallès Oriental. Es tracta de la sego-
na edició de beques de Cambridge School, 
després de l’èxit de l’any passat, en què 18 
alumnes també van ser becats. “El primer 
any de beques ha estat una experiència 
molt positiva tant per als alumnes com 
per a nosaltres i estem molt decidits a 

seguir endavant per poder continuar 
ajudant a alumnes que tenen molta mo-
tivació i capacitats per preparar-se per 
al seu futur”, indicava Sarah Edge, directora 
general de Cambridge School. 

Enguany han estat becats 18 alumnes més 
d'instituts de 9 municipis de la comarca, en-
tre els quals el Cumella, el Vallbona, el Belle-
ra i l'EMT de Granollers. Les beques inclouen 
tot el curs i els llibres (uns 1.100 euros).

CAMBRIDGE SCHOOL
pl. de la Porxada, 39 - Granollers - Tel. 93 870 20 01

www.cambridgeschool.com

Cambridge School beca 18 joves del 
Vallès Oriental per estudiar anglès

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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Avaria a la telefoniaEmagina du la fibra al polígon de Santa Eulàlia
Precisament els usuaris de telefonia fixa de 
la companyia de comunicacions Emagina i 
alguns de telefonia mòbil patien una avaria 
dimecres al matí arran d'una incidència a la 
xarxa d'Orange, que se solucinava en hores.

La firma granollerina Emagina, del grup Estabanell, ha començat 
a comercialitzar els serveis de fibra òptica al polígon industrial 
Can Magre de Santa Eulàlia de Ronçana, després d'haver realitzat 
la instal·lació els darrers mesos. Així, Emagina pot donar servei 
a les 65 empreses que hi estan instal·lades.

ECONOMIA

FIRES  EL PARC FIRAL VA ACOLLIR DISSABTE UNA NOVA EDICIÓ DEL FESTIVAL DEL MOTOR

GRANOLLERS. Oriental Brewing 
Company ha obert les portes amb 
l’ambició de convertir el seu pro-
ducte en la cervesa de Granollers 
i la cervesera de referència del 
Vallès Oriental. Es tracta d'una 
microcervesera situada al núme-
ro 14 del carrer d'Orient –a tocar 
de l'avinguda Sant Esteve– amb 
un obrador amb capacitat per a 
produir 500 litres.

L’obrador funciona "al 100% 
amb energia elèctrica sosteni-
ble provinent d’una cooperati-

va –Som Energia– i el bagàs que 
en resulta de les elaboracions 
és reaprofitat com a aliment 
per a les vaques d’una explota-
ció lletera a les Franqueses del 
Vallès", destaca l'empresa.

L’Oriental Brewing Company 
elabora cerveses de tots els es-
tils –en especial Ale– i accessibles 
per a tots els paladars. Propera-
ment l'espai de l'Oriental Brewing 
comptarà amb una zona de tastos 
i organitzarà visites guiades i acti-
vitats per a grups.  

Oriental Brewing obre 
un obrador de cervesa

COMERÇ  AMB UNA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ DE 500 LITRES

Fira Caprabo de Productes de Proximitat
Granollers acollia dissabte la Fira Caprabo de Productes de Proximitat 
del Vallès amb parades de 15 petits productors i cooperatives agràries 
de la comarca. La fira, que enguany celebrava la seva tercera edició, 
va ser inaugurada per l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral,
i altres responsables d'institucions comarcals i de la Diputació.

cApRABOEL MÓN DEL MOTOR 
CONVERTIT EN OCI 
REVALIDA L'ATRACTIU

La 3a edició del Festival del Motor, celebrada dissabte, va palesar la consolidació amb 
més de 200 vechicles exposats i milers de visitants que van passar pel Parc Firal de 
Granollers. S'hi va fer una concentració de vechicles clàssics, el Bike i Car Show, la 
Llotja de Vehicles Clàssics i l'espectacle de Freestyle que va posar el punt i final a la 
jornada. "Estem molt contents de com va anar", diu Isaac Gómez, director del festival.

TONI TORRILLAS

Naltrus Restaurant pressiona 
TripAdvisor perquè inclogui 
la categoria 'Cuina catalana'
GRANOLLERS. La plataforma Trip 
Advisor s'ha compromès a activar 
"aviat" la nova categoria de Cuina 
Catalana al seu web, després que 
Naltrus Restaurant, un establi-
ment que ha obert fa dos mesos 
al carrer Alfons IV, ho reclamés i 

fes difusió de la seva demanda a 
través de les xarxes.

Naltrus està especialitzat en 
cuina catalana i reclamava al por-
tal de comentaris que inclogués 
aquesta etiqueta, de la mateixa 
manera que ja té les de cuina basca 

RESTAURACIÓ  L'ESTABLIMENT TAMBÉ RECLAMA QUE S'HI PUGUIN FER COMENTARIS EN CATALÀ

i gallega, per exemple. "Vaig par-
lar amb ells per telèfon i em van 
dir que no podien posar Cuina 
Catalana, que poséssim que fè-
iem cuina mediterrània o cuina 
de mercat", explica. "Volem pres-
sionar perquè aparegui l'etique-
ta correcta, perquè ens sembla 
discriminatori", lamenta un dels 
socis de Naltrus, Josep Nogués. 
De fet, a TripAdvisor, Naltrus Res-
taurant té les etiquetes Comedor i 
Saludable. Naltrus també reclama 
que TripAdvisor admeti comenta-
ris en català. i M.e.
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LES FRANQUESES. Les obres del 
nou polígon de les Franqueses, 
situat a la carretera que porta 
de Granollers a Cardedeu, ja han 
començat. És l'anomenat Sector 
N, un espai de 455.000 m2 bruts  
–uns 225.000 m2 de sòl industri-
al– amb capacitat per a una cin-
quantena d'empreses.

Fonts municipals apunten que 
els treballs s'allargaran 12 o 13 
mesos i que ja s'estan realitzant 
compravendes de solars. El con-
tracte d'obra per urbanitzar i de-
senvolupar el futur polígon es va 
adjudicar a principis d'any a l'em-
presa Abolafio Construcciones per 
un import de 8.347.486,26 euros.

La resta de polígons, quasi plens
Segons dades de l'Ajuntament, els 
altres tres polígons franquesins es 
troben pràcticament al màxim de 
la seva capacitat. Els del Congost 
i el Ramassar ja estan al 100% 
d'ocupació, mentre que el del Pla 
de Llerona és al 95%.

pensa crear cap altra empresa en 
el futur, mentre que un 40% sí 
que té intenció de fer-ho i un 20% 
ja ho ha fet.

L'informe també apunta que, de 
mitjana, les empreses tenen 2,2 
treballadors, tot i que el 44,8% 
només en té un. La major part dels 

A més, un estudi de la Diputació 
de Barcelona indica que gairebé 
set de cada 10 empreses sorgides 
el 2014 a les Franqueses conti-
nuen en actiu (68,2%). Entre les 
que han tancat, el 60% va fer-ho 
per motius econòmics. El 40% 
d’aquestes persones diu que no 

T.p

INDÚSTRIA  ALGUNES EMPRESES JA HAN INICIAT LA COMPRA DE SOLARS AL NOU POLÍGON INDUSTRIAL FRANQUESÍ

Comencen les obres del  
sector N, que duraran un any

URBANITZACIÓ  Espai del Sector N on han començat les obres

negocis establerts al municipi han 
facturat menys de 50.000 euros 
en l'últim any (41,3%), tres de 
cada 10 han facturat entre 50.000 
i 100.000 euros, i un 20% ha su-
perat els 100.000 euros anuals. La 
mitjana, segons l'estudi, se situa 
en els 94.444 euros.  t.p.

Negoci

Reempresa és un servei impulsat per 
la CECOT i la Diputació en què un nou 
emprenedor pren les rendes en la ges-
tió d’una empresa que ja existeix per 
tal de continuar l’activitat i preservar 
el patrimoni empresarial i els llocs de 
treball. Fins ara, a les Franqueses s’han 
promogut 15 casos de Reempresa, que 
han generat 677.101 euros d’inver-
sió induïda al teixit empresarial i han 
permès mantenir 31 llocs de treball. 
Aquestes xifres situen el municipi per 
sobre de la mitjana en el rànquing de 
Reempresa a la província de Barcelo-
na. Les xifres demostren que la taxa de 
supervivència de les reempreses, en 
un període de sis anys, arriba fins al 
87%, segons informa el consistori. 

LA CESSIÓ D'EMPRESES 
GENERA 677.000 €

Granollers tindrà 
un servei fix de 
cooperativisme
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental ha posat en marxa qua-
tre punts fixos d’assessorament 
sobre cooperativisme i economia 
social i solidària. Un d'aquests és 
a Granollers, en concret, al Servei 
d’Empresa i Emprenedoria de Can 
Muntanyola (camí del Mig, 22). 
Els PuntCoop són serveis públics 
i locals d’assessorament i acom-
panyament per a persones em-
prenedores que tinguin intenció 
d’iniciar un projecte empresarial 
col·lectiu, empreses que vulguin 
millorar la seva viabilitat o asso-
ciacions que vulguin fer la trans-
formació a l'empresa, sempre en 
el marc de l’economia social i so-
lidària (ESS).

Tot plegat s'adreça a iniciatives 
d’ESS que pretenguin consoli-
dar-se o enxarxar-se, entitats sen-
se ànim de lucre, entitats socials 
amb activitat econòmica i petites 
i mitjanes empreses interessades 
en l’economia social i solidària. Per 
a més informació: info@ateneuco-
opvor.org o al 693 827 752. i

ECONOMIA SOLIDÀRIA
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Carrer Ponent, 4
Plaça Caserna, 3
Telèfon 93 879 40 82
08401 - GRANOLLERS
Dimarts tancat excepte festius
Diumenge nit obert per encàrrec
www.restaurantlayon.com

OBERT TOT L’ AGOST

El millor estiu, als millors establiments de Granollers
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El CNG, cinquè en aigües obertes
Les noies del Club Natació Granollers van aconseguir la 
cinquena posició  per clubs en el Campionat d'Espanya d'Aigües 
Obertes disputat el cap de setmana passat a Sevilla. Pel que fa 
a la categoria masculina els nedadors del CNG es van haver 
de conformar amb una 16a posició. 

Futbol solidari a Llerona
Els veterans del CE Llerona van organitzar 
dissabte el primer torneig solidari en què 
van enfrontar-se amb el Bugils de Jakarta 
(Indonèsia). L'objectiu de la jornada era recollir 
roba esportiva per un orfanat indonesi.

ESPORTS

GRANOLLERS. Tot i el protagonis-
me dels pilots espanyols en les ca-
tegories de Moto GP, Moto 2 i Moto 
3, el Circuit va registrar aquest 
diumenge només 90.537 espec-
tadors, una xifra notablement 
inferior als 99.837 aficionats que 
es van reunir l'any anterior i als 
91.896 que ho van fer fa unes set-
manes en el Gran Premi de Fór-
mula 1, que també va registrar 
un descens respecte als 94.623 
del 2017. Els 90.537 espectadors 
rebaixen la mitjana dels últims 
anys, quan el dia de Gran Premi la 
xifra d'assistents s'havia mogut al 
voltant dels 100.000 espectadors, 
i queda molt lluny del rècord del 
2008, quan en van ser 113.150. La 
suma d'espectadors dels tres dies 
de Gran Premi va ser 155.401. El 
2017 havia sigut de 176.391. "No 
la considerem una mala dada. 
Al final estem parlant igual-
ment de molts aficionats, són 
xifres que molt pocs esdeveni-
ments reuneixen. La principal 
davallada ha estat per part del 
públic  francès i no ajuda que el 
campionat no es faci en obert 
per televisió", ha explicat Míriam 
Ramos, cap de premsa del Circuit.

Pel que fa a la part estrictament 
esportiva, els guanyadors van ser 
Jorge Lorenzo a Moto GP, Fabio 

Diumenge hi van assistir 90.537 espectadors, una xifra que es queda lluny dels 
99.837 de l'any passat i, fins i tot, dels 91.896 que va registrar la Fòrmula 1 enguany

cIRcUIT

ASSISTÈNCIA INFERIOR  No totes les graderies es van omplir tant com les tribunes principals del Circuit

MOTOCICLISME  LORENZO ES VA IMPOSAR A LA CATEGORIA REINA I MÀRQUEZ SEGUEIX LÍDER DEL MUNDIAL DE MOTO GP

El Circuit perd 21.000 espectadors 
durant les jornades del Gran Premi

Quartararo a Moto 2 i Enea Bas-
tianini a Moto 3. Els tres havien 
aconseguit la pole position dis-
sabte. A la categoria reina, la sego-
na posició del podi la va ocupar el 
cerverí Marc Màrquez i la tercera, 
l'italià Valentino Rossi. El líder del 
Mundial continua sent Màrquez, 
ara amb 27 punts sobre Rossi. El 
granollerí Pol Espargaró ha acabat 
11è a la cursa i, d'aquesta mane-

ra, enguany se li segueix resistint 
entrar entre els 10 primers clas-
sificats. El seu germà Aleix no va 
acabar la carrera. 

Els pilots de Moto GP, amb Lo-
renzo, Màrquez i Rossi al capda-
vant, van guardar un minut de 
silenci en memòria d'Andreas 
Pérez, el pilot de Mollet del Vallès 
que va perdre la vida el cap de set-
mana passat en patir una caiguda 

al Circuit. A més, el seu equip, el 
Reale Avintia, va pintar de negre 
totes les motos dels seus pilots.       

Més tests al Circuit
Dilluns i dimarts les motos de la ca-
tegoria reina van continuar donant 
voltes al Circuit durant els tests de 
Moto GP. Màrquez va fer el millor 
temps. En els de finals de març la mi-
llor volta la va fer Maverick Viñales.  

GRANOLLERS. Les nedadores d’ar-
tística del Club Natació Granollers  
van fer un molt bon paper a la 
tercera jornada del Campionat de 
Catalunya, que es va disputar diu-
menge a Manresa, la capital del 
Bages. 

En aquesta cita, en què es van 
disputar les competicions de du-
ets i combos, el CNG va aconseguir 
un triple or i una medalla de bron-
ze. Pel que fa als combos, l’equip 
de Copa Catalana 3 i el de Copa 
2A van pujar al podi per penjar-se 
l’or. El combo de Copa 2B, en can-
vi, va classificar-se en cinquè lloc.

En els duet també hi va haver-hi 
un or, que va ser per a les germa-
nes Carla i Paula Colomé, de Copa 
Catalana 3. Agatha Aguilar i Clara 
Belmar (amb Lídia Garcia de su-
plent) van aconseguir el bronze i 
el duet de Copa Catalana 2B for-
mat per Laura Francisco i Judith 
Valldeoriola va ser quart. 

GRANOLLERS. Dos nedadors del 
Club Natació Granollers van par-
ticipar a la primera citat del Cir-
cuit Mare Nostrum, que va tenir 
lloc a Canet en  Rousillon (França) 
els dies 9 i 10 de juny. Els júniors 
Marcos Gil i Júlia Pujadas van es-
tar convocats en aquesta compe-
tició internacional amb la selecció 
espanyola i amb la selecció cata-
lana respectivament. Pujadas va 
poder classificar-se per a dispu-
tar la final B dels 200 papallona, 
aconseguint el quart lloc amb un 
temps de 2m 13s 53. Per la seva 
banda, Gil, amb l'espanyola, va fer 
un bon paper finalitzant en vuitè 
lloc als 1.500 lliures i en desena 
posició als 400 lliures. 

NATACIÓ ARTÍSTICA  

NATACIÓ  

Triple or del 
CNG a la 3a 
jornada de la
Copa Catalana

Júlia Pujadas 
i Marcos Gil fan
un bon paper
amb la selecció

FUTBOL  ELS DARRERS DIES ELS VALLESANS, DE LA MÀ DE NAMA SPORTS, HAN FITXAT QUATRE JUGADORS MÉS

GRANOLLERS. El club granollerí, 
sota la direcció de Nama Sports, 
segueix treballant per comple-
tar una plantilla competitiva de 
cara a la temporada vinent. Amb 
aquest objectiu, aquesta setmana 
s'han fitxat quatre jugadors més. 

El primer és Oriol Molins, proce-
dent del FC Santboià, un mitja-
punta polivalent, de 27 anys amb 
una àmplia experiència a Tercera 
Divisió. També ha passat per la 
Gramenet, el Vilafranca, el Cer-
danyola i el Prat. Aquesta serà la 

L'EC Granollers continua
confeccionant la plantilla

seva desena temporada a Tercera 
Divisió.

La segona incorporació és la de 
Xavi Civil, qui acaba de disputar 
els play-off d'ascens a Segona 
Divisió B amb el Terrassa, un da-
vanter clàssic amb experiència a 
la categoria de bronze del futbol 
estatal, en què va jugar amb el 
Cornellà, el Gavà i el Badalona. 
Durant la seva etapa al Sabadell 
B va coincidir amb l'actual tècnic 
de l'EC Granollers, José Solivelles. 

El futbolista, format a les catego-
ries inferiors del Prat, ha firmat 
per una temporada. 

També s'ha anunciat la incor-
poració de Joan Inés Gil, mig-
campista de 21 anys que aquesta 
última temporada ha jugat cedit 
per l'Hospitalet al Castelldefels. 
En categories inferiors, va passar 
pel Barça i la Damm. L'últim dels 
quatre fitxatges és Martí Serra, 
central de 19 anys procedent del 
juvenil de l'Almeria. 
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HORARI:  De 10 a 12 h
DURADA:  2h 
ADREÇAT A: Gestors, advocats, economistes, 
associacions de botiguers i tècnics municipals
Granollers Mercat

HORARI:  De 9 a 11.30 h | DURADA:  3h 
ADREÇAT A: Empresa 
Granollers Mercat

REEMPRESA: UN MERCAT 
D’OPORTUNITATS! 
NOVA DATA!! 

PERÚ I MÈXIC, ELS MERCATS 
EMERGENTS MÉS ATRACTIUS 
DE L’AMÈRICA LLATINA

 

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

JUNY 2018
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

ACTIVITATS DESTACADES ACTIVITATS: AVANÇ JULIOL

3 DE JULIOL (Formació de 6 hores) 
De 14 a 17 h
PROMOCIONS, DESCOMPTES, CUPONS...? 
AIXÒ FUNCIONA? 
Comerç. Granollers Mercat

6 DE JULIOL (4 hores) 
De 9.30 a 13.30 h 
10 COSES ++ QUE ELS AUTÒNOMS 
HAN DE SABER I NINGÚ ELS HI EXPLICA
SI TINC UNA BAIXA? LA JUBILACIÓ? LOPD?  I 
MÉS... Emprenedoria. Formació. Granollers Mercat

9 DE JULIOL 2018 (3 hores) 
De 9.30 a 12.30 h 
SUBVENCIONS  I FINANÇAMENT PER 
COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS
EXPLICACIÓ DELS REQUISITS I TRAMITACIÓ 
PER ACCEDIR A AQUESTES LÍNIES D’AJUTS
Org: Ateneu cooperatiu - Vallès Oriental
Emprenedoria. Granollers Mercat

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 31 D’OCTUBRE
Consulteu les bases a la seu electrònica. Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat

27 DE JUNY 2018 
4 DE JULIOL 2018 

Entrevistes individualitzades Oportunitats 
de negoci al Perú i a Mèxic
Org:  Boil International

NOVA
DATA

ITINERARI CREA
Programa de creació 
de cooperatives. 

INICI: 3/07/18 
Organitza: 
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AEh

FESTA DE PRESENTACIÓ Els creadors del projecte les Franqueses Wolves

LES FRANQUESES. L'Associació Es-
portiva Handbol les Franqueses 
ha volgut fer un pas endavant 
amb la creació d'una nova secció, 
la d'handbol platja, que s'anome-
narà les Franqueses Wolves. I ja 
comença amb un bon nombre 
d'equips. En concret, en seran 9, 
integrats per 75 jugadors en to-
tal. Les categories, en el cas feme-
ní, seran benjamí, aleví, infantil 
i sènior. En el masculí seran les 
mateixes, excepte la de benjamí. 
Però, a canvi, hi haurà un equip 
de veterans. 

"El nom té una explicació: el 
llop és un animal amb força, 
grapa i pel qual és molt impor-
tant la unió del grup i la com-
panyonia", va destacar Mireia 
Gasull, una de les persones que 

ha fet possible que els Wolves es 
converteixin en realitat.

El projecte es va presentar 
dissabte a l'envelat de Llerona i 
va comptar amb l'assistència de 
desenes de jugadors, familiars 
i responsables de les Franque-
ses Wolves, una secció que s'ha 
pogut crear gràcies a l'empenta 
de diferents pares i mares que 
tenien ganes que els seus fills 
segueixin practicant esport du-
rant la temporada estival, quan 
ja han finalitzat les competicions 
d'handbol de pista i a la majo-
ria de pavellons fa massa calor 
per disputar-hi partits. Totes les 
persones que estiguin interessa-
des en formar part d'alguns dels 
equips poden escriure a lesfran-
queseswolves@gmail.com 

HANDBOL  ELS CONJUNTS ES DIRAN LES FRANQUESES WOLVES

L'AEH les Franqueses crea
equips d'handbol platja

La cursa de Bellavista i la Marxa
Nòrdica tornen a omplir els carrers
LES FRANQUESES. Diumenge passat 
es va celebrar la 32a edició de la 
Cursa de Bellavista, una prova at-
lètica que ja s'ha convertit en una 
cita imprescindible del calenda-
ri esportiu franquesí. I també va 
tenir lloc la segona edició de la 
Marxa Nòrdica, una modalitat de 
caminada amb pals inventada pels 
esquiadors finlandesos a principis 
del segle XX.

Tant la cursa com la marxa nòr-
dica van tenir dues modalitats, la 
de 5 km i la de 10. En els dos ca-
sos el recorregut va ser pels car-
rers de les Franqueses del Vallès 
i pels seu entorn boscòs i va tenir 
com a punt d'inici la plaça Major 
de Bellavista. El recorregut va ser 
el mateix que l'any anterior, quan 

es va estrenar itinerari. Aquest 
esdeveniment va provocar que hi 
haguessin algunes restriccions de 

trànsit, les quals no van afectar de 
forma greu la circulació i la mobi-
litat dels vehicles. 

XAvIER SOLANAS

 ATLETISME  EN TOTS DOS CASOS VAN HAVER-HI MODALITATS DE 5 I 10 KM

PARTICIPACIÓ  Centenars d'atletes van córrer la cursa de Bellavista

L'Ajuntament 
inaugura la nova 
pista de càsting
al polígon Congost

Els triatletes de 
Granollers, segons 
de mitja distància 
a Banyoles

Aquest cap de setmana es va ce-
lebrar a Granollers el Campionat 
d'Espanya de Càsting, classifica-
tori per al Campionat del món 
que es farà a Suècia al setembre. 
Castiers de Catalunya, València, 
Aragó i Canàries es van disputar 
la seva participació al mundial a 
la nova pista de càsting de Grano-
llers. 

A causa de les obres d'adequa-
ció de l'àrea d'aparcament del 
polígon Congost, s'ha traslladat 
el camp de càsting de la Societat 
Esportiva de Pescadors de Grano-
llers a una nova ubicació al Camí 
Ral. La pista té 250 metres de llarg 
i 100 metres d'ample i s'hi poden 
practicar totes les modalitats de 
pesca esportiva. De fet, la de Gra-
nollers és l'única pista de Cata-
lunya dedicada exclusivament al 
càsting i està considerada una de 
les millors d'Europa.  

El Club Triatló Granollers va 
tornat a reivindicar-se com a re-
ferència a Catalunya en assolir  la 
segona posició en la 14a edició 
del Triatló de Mitja distància de 
Banyoles, una de les proves de 
més prestigi i emblemàtiques 
del calendari català de triatló. La 
prova, d'una distància de 1900 m 
de natació, 72 km de ciclisme en 
ruta i 20 km de cursa a peu, va re-
unir els millors clubs i especialis-
tes en aquesta distància. L'equip 
vallesà, format per Sergi Rubio, 
Marc Rius i Claret Rosset va pa-
rar el crono  en 12 h 5 m 32 s i, 
d'aquesta manera, va aconseguir 
pujar al segon calaix del podi i 
superar l'equip amfitrió, el CN 
Banyoles. En primera posició va 
quedar el CN Mataró. Jose Prieto, 
Alberto Rodriguez Espinosa, Ser-
gio Rodriguez i Xavi Reyes, del 
CTG, també van competir. 

CÀSTING TRIATLÓ 

GRANOLLERS. Durant els últims 
dies el KH7 ha tancat un nou fit-
xatge de cara a la plantilla de 
Robert Cuesta de la temporada 
vinent. La nova incorporació és 
la de la brasilera Giulia Guarieiro, 
jugadora de primera línia amb un 
potent tir exterior i molta solidesa 
defensiva, provinent del Super 
Amara Bera Bera, l’actual campió 
de la Lliga Guerreras Iberdrola, 
amb el qual va fer 58 gols en la 
seva temporada de debut a Espa-
nya. Amb aquesta ja en són dos els 
fitxatges fets fins ara. La primera 
va ser la de la jove i prometedora 
portera Nicole Wiggins. Pel que fa 
a l’apartat de renovacions, el pri-
mer equip del KH7 ha fet oficials 
les de les jugadors júniors Ona 
Vegué, Carmen Prelchi, Elene Vá-
zquez i Judit Ballesteros. 

Rama, millor tècnic d'Asobal
D'altra banda, l’entrenador del 
primer equip del Fraikin Grano-
llers, Antonio Rama, ha estat el 
guardonat amb el premi al millor 
entrenador de la Lliga Asobal de 
la temporada 2017-18 amb el 
16,48% dels vots, efectuats pels 
aficionats i els clubs de la lliga, i 
Adrià Figueras ha aconseguit per 
tercera temporada consecutiva 
el guardó de millor pivot, amb el 
25,73% dels vots. 

HANDBOL  

El KH7 tanca
un fitxatge
i renovacions 
per al curs vinent

LES FRANQUESES. Com cada any i ja 
en van 34 de seguits, les Franque-
ses va tancar les activitats espor-
tives de la temporada al munici-
pai amb la Diada del Joc i l'Esport. 

La jornada de dissabte va co-
mençar dissabte a les 9 h amb la 
trobada dels participants, que es 
van organitzar en diferents grups. 
Mitja hora més tard es van iniciar 
les activitats amb una gimcana a la 

zona esportiva de Corró d'Avall, la 
qual va durar fins al migdia, quan 
es va viure la festa de l'escuma a 
la Pista Poliesportiva Municipal 
de Corró d'Avall, que va tenir una 
hora de durada.

D'aquesta manera, els nens i 
nenes van poder cloure una bona 
temporada esportiva per afrontar 
el descans de l'estiu tot esperant 
la següent. 

La Diada del Joc i l'Esport
clou la temporada infantil

XAvIER SOLANAS

FESTA FINAL El curs esportiu ha acabat amb alegria pels nens i nenes

POLIESPORTIU  FINAL DE TEMPORADA A LES FRANQUESES



dj, 21 juny 2018 29



dj, 21 juny 201830

Anna Lorente
Farmacèutica i 

Assessora de Salut 
a Santiveri Granollers

93 870 85 46

ASSESSORAMENT NATURAL

Arriba l’estiu i les temperatures pugen, cosa que 
resulta molt molesta per a les persones que tenen 
cames pesades, que tenen varius o les persones 
que per la seva feina estan molta estona dempeus. 
Una dilatació excessiva de les parets venoses pot 
causar varius i hemorroides. Malgrat que hi ha fac-
tors de risc aliens a la dieta que afavoreixen aques-
tes molèsties, l’alimentació i els complements die-
tètics tenen un paper fonamental per al seu control. 
Els aliments més recomanables serien les amani-
des, l’all, la ceba, aliments rics en silici, l’oli d’oliva 
verge, el peix blau i fi bra dietètica sobretot en el cas 
de les hemorroides. Seria molt interessant el con-
sum de dos litres d’aigua al dia, per tal de fl uïdifi car 
la sang i combatre el restrenyiment. També podem 

prendre complements fi toterapèutics que en aju-
daran molt, com per exemple:

Acticir Venosan en ampolles de Santiveri, que 
és un complement alimentari destinat a millorar la 
circulació venosa, evitar l’aparició de varius i com-
batre la pesadesa de les cames i les rampes. A base 
d’extracte de groseller negre, extracte d’arònia, 
galzeran i atzerola.

Acticir gel piernas ligeras, un gel ideal que pro-
porciona sensació de descans i frescor des de la 
primera aplicació. Té una fórmula exclusiva a base 
de plantes, rusc, castanyer d’índies, centella, gink-
go, papaia, mirtil i cep, acompanyades d’olis es-
sencials d’aranja, llimona i mandarina que li apor-
ten una acció drenant. 

VARIUS I HEMORROIDES

SANTIVERI GRANOLLERS C. Roger de Flor, 75 | Podeu adreçar les vostres consultes al telèfon:

15
*Si presentes aquest anunci
o dius que ens has vist aquí

%EN PRODUCTES
RECOMANATS

DTE*

Víctor 
Font

Manté

Precandidat a la presidència del Barça

–Quina relació amb el futbol has tingut 
a Granollers?
–Jo vaig començar a jugar a futbol amb 
menys de 7 anys a l'Esport Club Grano-
llers. Llavors els dilluns a la tarda els nens 
d'aquella edat teníem el camp de futbol 
una estona per a nosaltres i corríem sense 
solta ni volta darrera de la pilota. Vaig ju-
gar al Granollers des de prebenjamí fins a 
juvenil. I a l'època de juvenil, entre que no 
era suficientment bo i que vaig començar 
a treballar i havia de faltar a molts entre-
naments, me'n vaig anar a jugar a l'Atlètic 
Vallès. 
–Vas penjar les botes a l'Atlètic Vallès?
–Va arribar un moment en què vaig comen-
çar la meva carrera professional i havia de 
viatjar de dilluns a divendres. Evidentment 
no tenia temps per entrenar. Va ser llavors 
quan amb diferents amics vaig anar a un al-
tre club de Granollers, el Gramix, que ja no 
existeix. Jugàvem a Tercera Regional. Jo feia 
de central i sortia al camp a marcar la línea 
ben ràpid perquè sinó se t'imposaven [riu]. 

Era l'època dels camps de terra i la pilota 
Mikasa.
-–Veig que no haguessis encaixat al Bar-
ça com a jugador.
–(Torna a riure) Fora conyes, en el Grano-
llers llavors hi havia una bona escola de 
jugadors. Al futbol base vaig compartir 
vestuari dos o tres anys amb en Sergi Bar-
juán i, fins i tot, amb en Toni Jiménez. I al 
Granollers també vaig establir relació amb 
el germans López, sobretot amb el Juli. 
–I has tingut algun contacte amb el BM 
Granollers o amb el Club Natació Grano-
llers?
–Amb el meu pare érem socis del Club Bàs-
quet Granollers quan estava a l'ACB. Recor-
do com una gran experiència anar a veure 
aquells partits de l'Areslux Granollers en el 
pavelló antic, en aquelles graderies de pe-
dra des d'on veies jugar de prop el Madrid, 
el Barça o els equips europeus. 
–El Barça és l'únic gran club espanyol 
que ha apostat per la lliga Asobal durant 
els últims anys. 

–La situació de l'Asobal és un tema de mer-
cat i, al final, el Barça té les possibilitats que 
té per solucionar-ho. El que no podem fer 
és convertir-nos en gestors de la lliga. Dit 
això, estarem presents per tirar endavant 
totes les iniciatives que es proposin amb 
l'objectiu de reforçar l'Asobal. 
–Vas decidir fer pública la teva precan-
didatura la setmana passada perquè 
creus que les eleccions a la presidència 
del Barça seran abans del 2021?
–La història recent i no tant recent del club 
diu que tot això és molt imprevisible. Cap 
dels últims mandats s'ha completat. Però el 
que fem ara és simplement una passa més. 
Nosaltres el 2015 ja vam fer una roda de 
premsa de presentació a Roca Umbert, aquí 
a Granollers. Des de llavors el meu equip i 
jo hi dediquem temps. Hem d'atraure el 
talent, no a barcelonistes amb ganes de 
llençar-se a la piscina independentment de 
l'experiència que tinguin.
–Un dels punts clau del vostre projecte 
és canviar el model d'ingressos del Bar-

ça per tal que pugui competir amb clubs 
de l'estil del Manchester City o el PSG. És 
possible mantenir la propietat del club 
en mans dels socis?
–La nostra opinió és que sí, però és evident 
que molta gent s'està adonant del perill que 
hi ha i s'ha de canviar la forma de treballar.
-Vas dir que està a punt de succeir la 
tempesta perfecta.
–La tempesta perfecta és la unió del final 
d'aquesta generació magnífica de futbolis-
tes, de la necessitat d'invertir en el projecte 
patrimonial més gran de la història del club 
–l'Espai Barça–, d'una competència amb 
més recursos que nosaltres, d'un mercat 
inflacionista, d'un món molt canviant...
–L'Espai Barça podria servir d'excusa 
perfecta per a demanar al soci un canvi 
en la propietat del club?
–Aquest és el risc.  sergi escudero

“Existeix el risc
que el Barça deixi 

de ser propietat 
dels socis”

ENTREVISTA
SERGI EScUDERO

El perfil

Té 45 anys. Actualment viu a Dubai, però l'any que ve tornarà a Granollers, on 
va nèixer i va crèixer. És cofundador i CEO de Delta Partners, i cofundador i 

conseller del diari Ara. Es presentarà a les eleccions del Barça del 2021.

Entrevista íntegra a
www.somgranollers.cat/entrevistes
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TAPEO
asaco club

TODO EL TAPEO A 5€

menú
menú especial grupos

PRECIO: 21€ (IVA INCLUIDO)

l Ensalada de mezclums con rulo de cabra  
 gratinado, frutos secos y vinagreta de 
 Módena y miel
l Timbal de escalivada con arenque y 
 olivada negra
l Surtido de embutidos ibéricos de bellota
 (lomo, salchichón y chorizo)
l Anchoas de l’Escala sobre carpaccio de  
 tomate y vinagreta de limón
l Triángulos de queso manchego curado  
 con Virgen Extra
l Plato de paletilla ibérica cebo de campo  
 (suplemento de 5€)
l Cecina de vaca vieja de Astorga
l Lacón a la gallega con cachelos 
 y pimentón de la Vera
l Sepia a la plancha y mahonesa de cítricos  
 (suplemento de 3€)
l Calamarcitos a la sevillana
l Mejillones al vapor con vinagreta de miso
l Torpedos de langostinos con Panko 
 y salsa agridulce Thai
l Pulpo a feira con cachelos 
 (suplemento de 10€)

l Pata de pulpo a la brasa con parmentier  
 de patata y aceite de pimentón 
 (suplemento de 12€)
l Pimientos de Padrón
l Caracoles a la llauna (suplemento de 2€)
l Las bravas de siempre (salsa a la antigua)
l Tempura de calçots con salvitxada
l Croquetas de escórpora (Asaco Club)
l Croquetas de jamón ibérico (Asaco Club)
l Croquetas del perol  (Asaco Club)
l Cremoso de morcilla de León con 
 sus torraditas
l Mini choricitos del Bierzo fl ameados 
 al Armagnac
l Oreja de cerdo con parmentier al aroma 
 de fruta
l Morritos de cerdo a la brasa con Virgen  
 Extra y pimentón de la Vera
l Callos de la yaya
l Mini bombas de la Barceloneta
l Pinchos de solomillo de cerdo
  estilo Marrakech
l Pan de coca con tomate (1.50€)

PICA PICA (UN PLATO CADA 4 PERSONAS)
l Surtido de embutidos ibéricos
 (lomo, salchichón y chorizo)
l Plato de queso manchego al aceite 
 de orégano
l Mejillones al vapor
l Las bravas de siempre
l Croquetas de club

BROCHETAS DE CARNE A LA BRASA
Pollo, butifarra, lomo chorizo del Bierzo y caliu

POSTRE O PASTEL
CAFÉ

bodega
l Aguas minerales
l Botella de vino para 2 personas o 
 2 refrescos o dos cervezas por persona

NO SE COMPARTEN MENÚS
LAS CUENTAS NO SE COBRAN POR SEPARADO

brochetas
de carne

(Por encargo)

Sergi Barjuán va nèixer el 28 de 
desembre de 1971 a les Franque-
ses del Vallès, trencant així l’es-
tadística que diu que la majoria 
d’esportistes professionals han 
vingut a la vida durant la prime-
ra part de l’any. Va jugar a l’EC 
Granollers dels 6 anys fins als 16, 
quan es va proclamar campió de 
Catalunya juvenil. La seva posició 
era la d’extrem esquerre. No va 
ser fins que va debutar al Barça C 
que l’entrenador, Toño De la Cruz, 
va decidir endarrerir la seva po-
sició al lateral amb el consell de 
Johan Cruyff, llavors tècnic del 
primer equip. 

A partir d'aleshores, la seva pro-
gressió seria imparable: va debu-
tar amb el primer equip al calent 
Ali Sami Yen el 24 de novembre de 
1993 i només dos mesos i mig més 
tard Javier Clemente, el seleciona-
dor espanyol, el convocà per pri-
mer cop a pocs mesos del Mundial 
per disputar un amistós davant 
Polònia a Santa Cruz de Tenerife, 

ARXIU

HISTÒRIES DEL MUNDIAL  |  SERGI BARJUÁN VA DISPUTAR VUIT PARTITS ENTRE EL D'ESTATS UNITS 94 I EL DE FRANÇA 98

L'aventura mundialista d'un franquesí:
el colze de Tassoti i el fracàs a França

vuitens de final es va desfer per 
3-0 de Suïssa i Barjuán va jugar els 
90 minuts en tots els partits. 

Durant els quatre anys que van 
passar fins arribar al Mundial de 
França 98 ningú li va treure la 
titularitat en el lateral esquerre 
espanyol. Pel mig hi hauria l’Euro-
copa de 1996 disputada a Angla-
terra, en la qual Espanya va tornar 
a caure a quarts de final, aquest 
cop davant l'amfitriona. 

A França les coses encara ani-
rien pitjor. Amb Barjuán com a ti-
tular, Espanya va perdre a Nantes 
davant Nigèria per 3 a 2 en el pri-
mer partit de la fase de grups amb 
una actuació nefasta de Zubizarre-
ta. En el segon partit el combinat 
de Javier Clemente no passaria de 
l’empat a 0 amb Paraguai i en l’úl-
tima jornada no serviria de res el 
6-1 a Bulgària. Barjuán encara tin-
dria temps de disputar una altra 
Eurocopa amb Espanya, la d’Ho-
landa i Bèlgica del 2000. França els 
eliminaria a quarts de final.  s.e.

en el qual va marcar l’únic gol del 
combinat espanyol, que va empa-
tar a un, i de la seva carrera com a 
internacional. Al Mundial d'Estats 
Units, Barjuán jugaria com a titu-
lar els cinc partits que la selecció 
va disputar fins als quarts de final, 
quan va caure davant Itàlia al Fox-
boro de Boston per 2 a 1, amb un 
gol de Roberto Baggio en el 87 i 

un cop de colze de Tassotti a Luis 
Enrique. El franquesí havia estat 
substituït en el 69 –va ser l’única 
vegada que no va completar tot el 
partit en un Mundial– per donar 
entrada a Julio Salinas. Prèvia-
ment, a la fase de grups Espanya 
havia empatat a dos contra Corea 
del Sud i a un contra Alemanya i 
havia guanyat per 3-1 a Bolívia. A 

ONZE INICIAL ESPANYOL En un dels partits del Mundial dels Estats Units

GRANOLLERS. Dilluns el Club Nata-
ció Granollers (CNG) inaugurarà 
la temporada d’estiu amb l’ampli-
ació de l’horari de bany de la pis-
cina exterior, que estarà oberta al 
bany lúdic de dilluns a divendres 
de 10 a 21 h i els caps de setmana 
de 10.30 a 20.30 h.

Durant aquesta temporada 
d’estiu es podrà gaudir de la zona 
exterior, que compta amb dues 
piscines: una de 50 metres, que 
la resta de l'any està climatitzada; 
i una altra de 25 metres, que ara 
mateix està en obres de rehabili-
tació per tal que dilluns pugui es-
tar oberta al públic. 

Ambdues piscines permeten el 
bany lúdic, tot i que també queda-
ran habilitats alguns carrers per a 
la pràctica de la natació. La zona 
exterior també disposa d’un so-
làrium de 4.000 metres quadrats 
de gespa natural amb una zona 
equipada amb hamaques, zona 
de pícnic, pista de pàdel i d'street 
bàsquet. 

POLIESPORTIU 

El Club Natació 
Granollers dilluns
inaugurarà la
temporada d'estiu 
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CULTURA
Concert de 13 anys de l'AnònimsToni Puntí presenta la temporada d'Escena grAn
El restaurant llibreria Anònims celebrarà dissabte
(12 h) el seu 13è aniversari amb un concert 
vermut a càrrec de l'artista Jenny Woo. També 
s'hi podrà veure La Mirada de Kati Horna. Guerra i 
Revolució (1936-1939), de la fotògrafa hongaresa.

El periodista cultural Toni Puntí serà l'encarregat dijous 28 de 
juny de conduir l'acte de presentació de la temporada d'espectacles 
d'Escena grAn, en un acte que es farà al Teatre Auditori de Granollers 
a partir de les 19 h. Puntí va ser el presentador, juntament 
amb Bibiana Ballbè, del conegut programa del 33 Ànima.

GRANOLLERS. Enguany només 
una foguera popular s'encendrà a 
Granollers després que desapare-
gui la que s'organitzava a la Font 
Verda. Així, l'Associació de Veïns 
del barri de Can Bassa organitza-
rà la tradicional foguera al camp 
del costat del pavelló d'esports 
(22.30 h), una activitat que s'em-
marca a les festes del barri.

En canvi, de revetlles n'hi haurà 
per triar. L'AV de Can Gili i el bar La 
Masia celebraran Sant Joan amb 
música durant tota la nit. També el 
Centro Cultural Andaluz se suma a 
la celebració amb una revetlla a la 
seva seu del carrer Manresa. El Ca-
sino també acollirà una de les re-
vetlles de la ciutat, amenitzada per 
Tovares (l'entrada valdrà 30 euros 
–20 per als socis–). L'endemà, s'or-
ganitza la festa de Sant Joan al cen-
tre cívic Palou per part de l'AV Sant 
Julià i al parc central de Ponent per 
part de l'AV. Al barri de l'Hostal la 
revetlla es va avançar i dissabte la 
feien a la placeta del Lledoner.

Teatre per a la seguretat
Com cada any, des de la Direcció Ge-
neral de Protecció Civil s'insisteix 
en els consells per tenir una revetlla 
segura. En aquesta línia de fer pe-
dagogia s'inscriu l'obra de teatre A 
foc lent que dijous protagonitzaven 
actors i actrius de la companyia Mil-
notes i que enguany es representa-
rà a diferents escoles catalanes. Di-
jous passat al matí es feia a l'escola 
Salvador Espriu, davant d'una cin-
quantena d'alumnes de 5è i 6è, als 

ARXIU

TRADICIÓ  CAN BASSA FARÀ EL FOC DE SANT JOAN AL COSTAT DEL PAVELLÓ, PERÒ ENGUANY NO N'HI HAURÀ A LA FONT VERDA

Només s'encendrà una foguera

L'ARRIBADA DE LA 
FLAMA DEL CANIGÓ 
RECORDARÀ ELS 
PRESOS I EXILIATS

L'arribada de la Flama del Canigó dissabte (19.15 h) a la Porxada marca l'inici del Sant 
Joan a Granollers. Organitzada per Òmnium, i procedent de la Garriga i les Franqueses, 
enguany tindrà un especial to reivindicatiu per recordar els presos polítics i exiliats ca-
talans. La flama arriba portada per 16 atletes del Club Atletisme Granollers, que aniran 
acompanyats de les imatges dels 16 presos i exiliats polítics. A la plaça, es llegirà el 
manifest i hi haurà les actuacions de l'Esbart Dansaire de Granollers, la banda Aires del 
Montseny (que acompanyarà els portadors de les torxes des del carrer Torras i Bages) 
i el col·lectiu d'Avui Cantem. El sisè any que la flama arriba a Granollers recordarà de 
manera especial Jordi Cuixart, president d'Òmnium, empresonat a Soto del Real.

quals també se'ls ha ensenyat a tirar 
pirotècnia correctament.

Consells davant la pirotècnia
Protecció Civil i Bombers recor-
den les recomanacions que cal 
seguir per tal que la celebració 

de la revetlla sigui segura, a l'ho-
ra d'encendre la foguera i els pe-
tards. Les fogueres hauran d'ha-
ver estat prèviament autoritzades 
i complir els requisits. A prop cal-
drà tenir algun mitjà per apagar el 
foc i assegurar-se que en acabar 

queda ben extingit. Els habitatges 
propers, han de tenir les finestres 
i balcons tancats, els tendals ple-
gats i haurem recollit la roba es-
tesa. Cal, també, que tant adults 
com infants manipulin i encen-
guin amb prudència els petards 

i que es llegeixin les instruccions 
abans de fer-ne ús, sempre res-
pectant les distàncies de seguretat 
que s'hi indiquen.  M.e.

n A banda de la revetlla, Can Bassa 
celebra les festes de Sant Joan des de 
fa una setmana amb desenes d'ac-
tivitats. La gresca, però, començarà 
oficialment aquest divendres (20 h) 
amb la traca d'inici al carrer Esteve 
Garrell. Seguidament (21 h) sortirà de 
la plaça Joan Oliver el Correbars amb 
l'animació de Quilombo Percusión –cal 
inscriure's una hora abans–. El grup 
escènic Implicadas oferirà l'espectacle 
Nuestra gran noche (21.15 h), seguit  
del dj Enric Font a la plaça Joan Oliver.

D'altra banda, dissabte les activitats 
començaran amb el Concurs d'ocells 
(de 9 a 13 h) a la plaça Joan Oliver, que 
també acollirà el Correaigua (13 h). Ja a 
la tarda (18 h) hi haurà un berenar in-
fantil i jocs de cucanya al carrer Cap-
cir, i a l'església de Sant Josep es farà 
la missa en honor de Sant Joan (18.30 
h). Després de la foguera, a mitjanit, hi 
haurà ball amb l'Orquestra Sara's. 

La festa es clourà diumenge amb 
el vermut dels soci al pati de l'Institut 
Celestí Bellera i el Vermut de la tercera 
edat al centre cívic (13 h);la 24a troba-
da de puntes de coixí a la plaça Joan 
Oliver (17.30 h), i l'actuació dels cursos 
de l'Institut Celestí Bellera, també a la 
plaça Joan Oliver, a partir de les 20 h. 
Es comptarà amb la col·laboració de 
Rafael Moreno, Irene García i Judith 
Alonso, així com artistes convidats.

VERMUTS, PUNTES 
DE COIXÍ I JOCS PER 
ENGRESCAR CAN BASSA
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Amanida verda
amb fruits secs i vinagreta

Macarrons amb bolonyesa
......

Paella de peix i marisc

Carn del dia a la planxa 
amb patates

......
Crema catalana

Fruita del dia
......

Pa i beguda de la casa

10.50€

C. Sant Josep, 16. Granollers
Obert de dilluns a dissabte

www.lasajolida.cat

RESTAURANT

PRODUCTES FRESCOS
DE 1a QUALITAT I PROXIMITAT

93 153 87 89

TOTS ELS DIJOUS
(Excepte festius)

Dijous Mercat!
MENÚ ESPECIAL

CUINA CASOLANA

LES FRANQUESES. La revetlla de 
Sant Joan d'aquest 2018 serà del 
tot especial per als Encendrots, els 
més petits de la colla franquesina 
dels Diables Encendraires, que 
celebraran el seu 10è aniversari 
gaudint del foc i de la festa.

Per commemorar-ho, la colla 
organitza dissabte una tarda ple-
na d'activitats que començaran 
amb la rebuda de la flama del Ca-
nigó (18.30 h).  Després hi ha pre-
vistos diversos tallers infantils i, 
a partir de les 20.30 h començarà 
una tabalada que s'allargarà fins a 
l'hora de sopar (21 h).

L'àpat, a base de carn a la bra-
sa, donarà pas al correfoc infantil 
dels Encendrots (23 h) i després 
s'encendrà la tradicional foguera 
de Sant Joan. Pels volts de la mit-
janit començarà un concert de dj, 
amb servei de barra a preus popu-
lars, que durà la festa a les Fran-
queses fins a les 2 de la matinada.

Tots els actes tindran lloc a la 
plaça de l'Ajuntament, excepte el 

Els petits de la colla dels Diables, 
els Encendrots, celebren 10 anys

ARXIU

TRADICIÓ  ELS ENCENDRAIRES FARAN SOPAR I CONCERT A LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT I L'AV DE BELLAVISTA FARÀ BOTIFARRADA I BALL

FOC I ESPURNES  El cabró dels Encendraires en un correfoc al municipi

correfoc, que començarà a la ram-
bla de la carretera de Ribes, i la fo-
guera, que s'encendrà al pàrquing 
del costat de la plaça.

D'altra banda, l'Associació de 
Veïns de Bellavista ha organitzat 
també una revetlla a la plaça Major, 
que començarà a les 18 h amb un 

grup d'animació infantil i escuma, 
i continuarà a les 20 h amb una 
botifarrada i música amb el grup 
Platinum a partir de les 22 h. i t.p.
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Dilluns vinent s'encetarà l'Obert 
per Vacances, el programa d'estiu 
de Roca Umbert que, fins al 21 de 
juliol, durà a l'antiga fàbrica activi-
tats pensades per a professionals, 
combinades amb actes oberts a 
tothom i gratuïts, com les diferents 
propostes musicals dels dijous.

La terrassa del bar tornarà a ser 
l’escenari dels concerts a la fres-
ca, amb propostes gratuïtes. El 5 
de juliol, Ivette Nadal & Caïm Riba 
presentaran el treball Arbres, 
mars, desconcerts. El 12 de juliol 
serà el torn de Les Violines, un 
grup íntegrament femení nascut 
per oferir una nova sonoritat en 
l’àmbit de la música tradicional 
catalana amb el violí com a ins-
trument protagonista. La darrera 
proposta musical arribarà de la 
mà de Quimi Portet, que el 19 de 
juliol presentarà el seu desè àl-
bum La Festa Major d’Hivern.

El moviment també serà prota-
gonista amb diverses propostes: 
el 6 de juliol es farà l’espectacle 
final del projecte de dansa comu-
nitària Dispostivo Labranza, en 
què han participat una quarante-
na de persones majors de 40 anys 
que han treballat conjuntament 
d’abril a juny per crear aquesta 
proposta. El 14 de juliol arriba el 

Quimi Portet i Ivette Nadal obriran 
'per vacances' a Roca Umbert

PROGRAMACIÓ  LES ACTIVITATS D'ESTIU TAMBÉ INCLOUEN TALLERS I XERRADES ADREÇADES A PROFESSIONALS DEL MÓN CULTURAL

ARXIU

PROPOSTES MUSICALS Quimi Portet i Ivette Nadal han presentat els anteriors treballs a la Nau B1 de Roca Umbert

torn del swing amb The Hot Swing 
Machine, organitzat per Lindy 
Frogs, i que farà ballar tothom 
amb la millor música dels anys 20 
i 30. I el 21 de juliol, la companyia 
resident de dansa integrada Liant 
la Troca presentarà el seu projec-
te de final de temporada.

Tallers del moviment
Del 25 al 29 de juny, l’artista vi-
sual i activista Daniel G. Andújar 

conduirà el workshop Territori de 
resistència: vigilar. Es tracta d’un 
taller teòric i pràctic on s’aborda-
ran temes com la contaminació 
visual, el cos com a últim estadi 
del procés de digitalització, el nou 
ordre informacional o la pràctica 
artística com a territori de resis-
tència. En paral·lel al workshop, 
cada tarda a les 20 h hi haurà 
una conferència oberta a tothom 
i gratuïta a càrrec del fotògraf i 
assessor de Roca Umbert Joan 
Fontcuberta –qui enceterà el cicle 
de xerrades amb Els ulls del gran 
germà–, l'investigador i comissari 
independent italià Bani Brusadin, 
la periodista digital Mercè Molist 
i l'escriptor José Luís de Vicente.

En la programació de movi-
ment també hi ha dos workshops 
que es faran la primera quinzena 
de juliol. Del 2 al 6 de juliol, la ba-

llarina canadenca Louise Michel 
Jackson impartirà el taller Ins-
tinctive-reflective, que constarà 
d’una primera part centrada en 
la formació física i l’enfocament 
dinàmic del moviment, i una se-
gona part en què es treballarà la 
presència i l’enfocament a través 
de jocs lúdics físics i mentals. Del 
9 al 12 de juliol, la reconeguda 
internacionalment companyia de 
dansa contemporània Humanho-
od, farà un workshop intensiu de 
moviment inspirat en les pràcti-
ques del txi kung i del tai txí i en 
què es treballarà amb moviments 
fluids i de terra, improvisacions, 
ritme i moviments circulars.

L’oferta per a professionals es 
completa amb cursos de diver-
ses disciplines organitzats per 
l’UGranollers la primera setmana 
de juliol. i M.e.

Els dies 29 i 30 de juny la Biblioteca Roca Umbert ha programat les cinquenes 
Jornades Laboratoris de Lectura, adreçades a bibliotecaris, al món de l’educació, 
agents culturals i interessats a incorporar diferents llenguatges narratius i artís-
tics a les activitats de promoció lectora. Aquesta edició versarà sobre Habitar la 
imatge. El relat fotogràfic a la literatura per a infants..

Jornades Laboratoris de Lectura

Artemisia obre 
una exposició 
internacional 
sobre Catalunya
LES FRANQUESES. La galeria Artemi-
sia inaugura divendres (20 h) l'ex-
posició Matisos, mirades sensibles 
vers Catalunya, una mostra que 
reflexiona sobre la influència que 
Catalunya ha tingut sobre artistes 
d'edats, nacionalitats i estils diver-
sos. La mostra està organitzada 
conjuntament amb la United Pho-
tographic Artists Gallery, una ga-
leria de Florida (EUA) dirigida per 
Pierre Dutertre que gestiona la fei-
na de 23 fotògrafs internacionals. 
En concret, hi participaran 20 ar-
tistes. Es tracta de Sandrine Arons 
(EUA i França), Garry Beeber, Scott 
Bolendz, Maria Chapin, Erik Cocks, 
Lisa Fitch, William Glover, Chris-
tine Ghezzo, Stephen Lang, Annie 
Rosse Gonzalez, David A Monroe, 
Michael Trefry i Ron Weiss –tots 
ells fotògrafs dels Estats Units–, 
l'espanyol Julio Calvo, Guillermo 
De Angelis (d'Argentina i Itàlia),  
Pierre & Cathy Dutertre, (d'orígens 
francès i nordamericà,  l'alemanya 
Dorothee Elfring, el cubà José Gó-
mez, Monika Ruiz B. Mozi (de Co-
lòmbia i França) i també Gerard 
Staron, d'Argèlia i França. i  t.p.

ART

GRANOLLERS. El grup 1110 serà 
l'encarregat d'amenitzar el pro-
per vespre del cicle Miramecres, 
que el restaurant Mirallet de la 
plaça de la Porxada organitza 
cada dimecres. 1110 compta amb 
Nadya Mokoeva a la veu, Ramon 
Bau a la guitarra, Toni Sánchez a 
la bateria i Aleix Forts al baix.  

El Miramecres tanca 
el juny amb 1110
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L'ESBART MARAGALL 
VA A L'ESSÈNCIA DEL 
BALL TRADICIONAL

El ball del mocador [a la imatge] –juntament amb les gitanes, el ball pla, el ball de 
valencians i el ball de cascabells– va ser un dels ingredients de l'espectacle d'ar-
rel tradicional Essències, que dissabte l'Esbart Maragall de Barcelona presentava 
al centre cultural de Marata, on se celebrava un avançament al Sant Joan, amb 
coca i vi bo per a tots els assistents.

GRANOLLERS. L’alumnat de l'esco-
la Arsènic Teatre, situada a Roca 
Umbert, anirà passant a mostrar el 
seu treball del curs a Llevant Tea-
tre. L'escenari de la sala de Ponent 
rebia ja el cap de setmana passat 
els alumnes de primer del cicle de 
Grau Superior en Tècniques d'Ac-
tuació Teatral, amb un treball di-
rigit per la britànica Anne Dennis 
durant les tres darreres setmanes 
a Arsènic. 

L'espectacle titulat The Nobodi-
es, que suposa la creació més pro-
fessional d'aquestes mostres, do-
narà pas als tallers més amateurs 
d'Arsènic. 

Els més menuts –del taller de 
6 a 8 anys– començaven dilluns, 
però el gruix de les mostres s'ini-
ciaran aquest dijous (19.30 h) 
amb Què passaria si…?, el muntat-
ge dels infants del taller de teatre 
de 9 a 11 anys. Mort accidental 
d'un anarquista, el clàssic satirico-
polític de Dario Fo, dirigit per les 
docents del centre Maria Castillo 
i Marta G. Otín, serà el muntatge 
que dilluns (20.30 h) duran a Lle-
vant Teatre l'alumnat del taller de 

15 a 18 anys. Dimarts (21 h), el 
grup jove de teatre musical, dirigit 
per Laura López i Marta G. Otín, 
portarà a escena Cabaret polític. 
Dimecres (20.30 h) serà el torn de 
l'alumnat del taller de teatre de 12 
a 14 anys, que representaran Aquí 
no paga ni Déu, una altra comèdia 
política del dramaturg italià Dario 
Fo, escrita en plena crisi del petro-
li i ara dirigida per Maria Castillo. 
Dijous de la setmana vinent (20 
h), alumnat també dels tallers per 
a joves de 12 a 14 anys presentarà 
el muntatge Anagnòrisi, dirigit per 
Xavi Lucha. 

Maria Castillo ha dirigit també 
el taller de teatre visual, que pre-
sentarà al Llevant Teatre diven-
dres 29 de juny (21 h) el muntatge 
Sota els llençols. Finalment, el diu-
menge 1 de juliol (19 h), el taller 
de teatre del grup d'adults pre-
sentarà Todas, dirigit per Maria 
Manau, i el taller de dansa teatre 
durà al Llevant dilluns (19.30 h) el 
muntatge Buona notte, dirigit per 
Nora Baylach.

Les entrades a totes les sessions 
tenen un preu de 6 euros. i M.e.

Arsènic mostra 
més tallers després 
de 'The Nobodies'

XAvIER SOLANAS

ARTS ESCÈNIQUES  L'ALUMNAT A LLEVANT TEATRE DANSA  EL CENTRE CULTURAL DE MARATA VA ACOLLIR DISSABTE L'ESPECTACLE 

TEATRE  CURSOS ALS CENTRES I CASALS CULTURALS

X.SOLANAS

'THE NOBODIES' El treball de l'alumnat de grau superior, guiat per Anne Dennis

El muntatge The Nobodies, que els alumnes de Grau Superior han treballat amb 
la prestigiosa ballarina, actriu i mim Anne Dennis, també s'ha pogut veure a 
Barcelona gràcies a una petita mostra que es feia dimarts al Mercat de les Flors. 
Anne Dennis, que ha estat unes setmanes a l'escola granollerina, va ser durant 
molts anys cap del Departament de Moviment de Rose Bruford College  
of Speech and Drama de Londres.

De Llevant al Mercat de les Flors

L'Escola de Teatre municipal 
obre les inscripcions
LES FRANQUESES. L’Escola de Tea-
tre de les Franqueses ha obert les 
inscripcions de cara al nou curs, 
que començarà el 17 de setembre. 
El servei, gestionat pel Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut i per la com-
panyia de teatre Frec a Frec –amb 
Beti Español i Joan Monells al 
capdavant–, ofereix cursos per a 
alumnes a partir dels 3 anys.

Els tallers tenen un preu de 28 
euros mensuals i les inscripcions 
es poden fer al centre cultural de 

Bellavista, de dilluns a divendres de 
16 a 20 h, i al centre de Can Gandu-
xer, de dilluns a divendres de 9 a 14 
h i els dimarts i dijous de 16 a 18 h.

Els cursos per a infants de 3 a 
5 anys es farà els dilluns (17 h) a 
Cant Ganduxer i al casal cultural 
de Corró d'Avall; els de 6 a 9 anys, 
dilluns als mateixos espais i ho-
rari; els de 10 a 12, dijous (17 h) 
al centre de Bellavista; els de 13 
a 18 anys, també dijous (18.30 h) 
a Bellavista, i el grup d'adults, di-
vendres (19 h) a Bellavista. 

Entre Mares tanca 
el curs amb una 
festa Bollywood
GRANOLLERS. El grup de lactància 
i criança respectuosa Entre Mares 
tancarà el curs dimarts (17.30 h) 
amb una festa a la plaça Maluquer 
i Salvador. L'activitat, dedicada 
als ritmes i les danses orientals 
de Bollywood, comptarà amb la 
col·laboració del Centre Shindia 
de Granollers i la seva professora 
Yuraima. A banda del ball, també 
es farà un berenar per a la maina-
da assistent. L'activitat és oberta i 
gratuïta, i s'hi podrà aprendre els 
passos bàsics d'una coreografia 
de Bollywood. 
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

Previsió meteorològica
de dijous 21 al diumenge 24 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

32º 19º 30º 18º 28º 18º 29º 18º

CINEMA  EL FESTIVAL COMENÇARÀ DIMARTS AL PARC TORRAS VILLÀ AMB LA COMÈDIA 'C'EST LA VIE'

El Cinemafreshhh! projectarà 
un dels films a les piscines

GRANOLLERS. La sisena edició del 
festival de cinema a la fresca Cine-
mafreshhh! començarà dimarts al 
parc Torras Villà, el seu emplaça-
ment habitual. Enguany, però, com 
a novetat, la darrera projecció del 
cicle –el 24 de juliol– es traslladarà 
a les piscines municipals, gràcies a 
una col·laboració del CNG.

La regidora de Cultura, Mireia 
López, destacava com s'ha consoli-
dat el Cinemafreshhh! que omplirà 
el Parc Torres Villà cada dimarts, 
amb una projecció a les 22 h. Amb 
tot, l'espai s'obrirà des de les 20.30 
h "per poder gaudir del servei 
de bar i menjar i el lloguer de ca-
dires, gràcies als col·laboradors 
entregats", com el restaurant 
Can60 i Estrella Damm.

El Cinemafreshhh!, organitzat pel 
Cineclub de l'Associació Cultural, 
compta també amb la col·laboració 

de l'Ajuntament, el col·lectiu Fan-
tàstik i Biombo Studio –que s'encar-
rega del cartell, que enguany com-
bina imatges d'actors de culte amb 
elements d'un espai verd–.

Precisament, Lambert Botey, 
del Cineclub, destacava aquesta 
barreja de "viure el cinema al 
parc. La nostra intenció és acos-
tar el cine a espais on normal-
ment no n'hi ha", de manera que 
el Cinemafreshhh! és una continu-
ació de les sessions habituals del 
Cineclub al Centre Cultural, però 
adaptades al clima i a un espai 
"que a l'estiu ve més de gust".

Botey recordava que el Cinema-
freshhh! ja és un festival arrelat a 
la ciutat i amb un públic fidel, que 
enguany podrà gaudir de cinc pel-
lícules a la fresca.

La primera serà C'est la vie 
(2017), una comèdia francesa so-

bre l'organització d'un casament, 
dirigida per Olivier Nakache i Eric 
Toledano, els autors d'Intocable.

El 3 de juliol el parc rebrà La 
Llamada (2017), una altra comè-
dia, en aquest cas espanyola, i que 
s'ha adjectivat com a divina, ja 
que s'emmarca en un campament 
cristià a Segòvia, amb les actrius 
Macarena García, Anna Castillo i 
Belén Costa.

El dimarts 10 de juliol (2017) 
es projectarà la primera pel·lícula 
fantàstica del cicle, Guardians of 
the Galaxy 2 de Marvel, a la qual 
seguirà, el 17 de juliol, Wonder 
Woman, una altra comèdia fantàs-
tica que "també és un al·legat al 
feminisme", apunta Botey.

Finalment, i ja amb el banyador 
posat al CNG, el 24 de juliol el Cine-
mafreshhh! proposa Captain Fan-
tastic (2016), una tragicomèdia 
protagonitzada per Viggo Morten-
sen que reflexiona sobre si és pos-
sible viure amb normalitat partint 
d'una educació no habitual.

L'alcalde, Josep Mayoral, tanca-
va la presentació del Cinemafres-
hhh recordant les darreres refor-
mes al parc, "amb més gespa i 
una nova il·luminació adapta-
da a les activitats, com aquest  
festival".  M.e.

SUMA  Els organitzadors i col·laboradors que permeten tirar endavant el festival de cinema a la fresca

M.E.

Festa Holi a la plaça Can Ganduxer
LES FRANQUESES. Divendres, entre les 18.30 i les 21 h, la plaça de Can 
Ganduxer de les Franqueses acollirà una festa Holi, organitzada pel 
Centre Municipal de Joves. El Holi és un festival hindú de primavera 
que els darrers anys s'ha popularitzat molt a Catalunya i que consisteix 
a omplir-se de colors els uns als altres.

ACTIVITATS DE PRIMAVERA
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Festa final d'Alesplaces!
La plaça Joan Oliver, a Can Bassa, acollirà dimecres 
(18 h) la festa final del projete Alesplaces!, iniciat 
al maig. Amb el títol de Fes-te la plaça!, la trobada 
servirà per descobrir el resultat de les diverses 
activitats del programa que s'han anat succeint.

La revetlla de Sant Joan es viurà arreu de la comarca amb foc, música i sopars 
populars. Als municipis més propers, com la Roca, les botifarrades seran també 
protagonistes. L'Associació Juvenil Tronaos n'organitzarà una a la Verneda amb 
gresca inclosa –la Buti Farra–. Serà al migdia i tindrà un preu de 5 euros.  
A partir de les 18 h la festa es traslladarà a la plaça Sant Jordi on hi haurà tallers,  
espectacles infantils, actuacions musicals, un sopar popular i l’encesa de la 
foguera amb la flama del Canigó, que arribarà a les 10.30 h de la mà de l'ANC.

D'altra banda, a Cardedeu la gresca començarà a les 18.30 h amb un taller de 
fanalets i xocolatada popular a càrrec d'Hi Som. A les 20 h arribarà la flama amb 
els gegants, capgrossos i la cuca dels mil pins. A continuació es farà l'encesa del 
peveter i la lectura del manifest a càrrec d'un familiar de l'exconseller de Cultura 
Lluís Puig. També es farà un sopar popular i la gresca acabarà amb balls  
tradicionals amenitzats per La banda d'en Vinaixa.

A la Garriga el foc i el ball també estaran garantits a partir de les 21 h, d'una 
banda, pel Centre Excursionista, que durà la flama, i per l'altra banda, per  
l'entitat El Brou del Mestre, que organitza una nit de dj a la pista 1.

A Llinars encentran foguera als Camps de l'Illa, un cop hi arribi una comitiva 
dels Diables la Piula, acompanyats de la Mulassa, des de la plaça de la Vila, on  
a les 22 h arribarà la flama del Canigó, de la mà del Centre Excursionista.

Fogueres i concerts al Vallès
Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 21
18 h Plaça del centre cultural 
de Bellavista
Juguem amb aigua. Adreçat a famílies 
amb infants de 0 a 9 anys i dones 
embarassades (organitza l'Espai Nadó)
18 h Centre cultural de Bellavista
Preparem les vacances
DIVENDRES, 22
18 h Escola Colors
Festa de fi de curs i del 10è aniversari 
de l'Escola Colors
18.30 h Plaça Can Ganduxer
Festa Jove d'Estiu. Festa Holi
DISSABTE, 23
18.30 h h Plaça de l'Ajuntament
Sant Joan. 10è aniversari infernal dels 
Encendraires. Rebuda de la flama i 
activitats (tallers infantils –19 h–, 
Tabalada –20.30 h). Sopar (21 h), 
correfoc infantil (23 h), encesa de 
la foguera a l'aparcament (23.30 h) 
i dj fins a les 2 de la matinada
DIUMENGE, 24
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DIMARTS, 26
18 h Centre Cultural de Bellavista
Taller de cuina i sopar 
de tancament de curs

ARXIU

DIJOUS, 21
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de 
correspondència. Descobreix què 
passava a Granollers els anys 30
19 h Centre cívic Nord
Mostra de Treballs Artesanals 
del centre cívic. Fins al 28 de juny 
DIVENDRES, 22
9 h Centre cívic Can Bassa
Festes del barri i revetlla de Sant Joan. 
Fins al diumenge [consulteu la secció 
de Cultura]
9 h La Troca. Roca Umbert
Jornada d'infermeria del Vallès Oriental. 
La salut mental i addiccions
17.30 h Museu de Granollers
Aranyes i insectes a les vostres mans!
DISSABTE, 23
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa i 
mercat de segona mà 
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes) 
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers 
9 h Plaça de Lluís Perpinyà
Encants solidari de l'Associació 

Protectora d'Animals 
9 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters 
22 h Centre cívic Can Gili
Festa de Sant Joan
22 h Centro Cultural Andaluz
Revetlla de Sant Joan
22.30 h Casino
Revetlla de Sant Joan amb Tovares 
DIUMENGE, 24
17 h Centre cívic Can Bassa
24a Trobada de puntaires de Can Bassa
19 h Casino
Ball social amb Camelot
24 h Centre cívic Palou
Centre cívic Palou
DILLUNS, 25
20.30 h Llevant Teatre
Espectacles dels tallers de l'Escola 
Arsènic. Fins divendres 
DIMARTS, 26
11 h Can Jonch
Ajuda'ns a identificar fotografies 
antigues. Grup de treball de l'Arxiu 
17.30 h Plaça Maluquer i Salvador
Final de curs d'EntreMares 
amb danses de Bollywood en família, 
amb la col·laboració del Centre Shindia
DIMECRES, 27
18 h Gra. Equipament juvenil
Xerrada: Experiències de viatges, 
treballar i viure a l'estranger

AGENDA

Ajuntament de Granollers. Pl. baixa
Guerra civil i bombardeig. 
Fotografies de l'Arxiu Municipal 
(AMGr). Fins al 3 d'agost.
Museu de Ciències Naturals
Elements4life.  
Fins a l'1 de juliol
Alliance Française
Exposició Incert, fotografies 

d'Enric Canet. Fins al 30 de juny
Galeria Sol
Exposició Terra de Cartografies de 
l'horitzó, de Jaume Mestres.
Fins al 22 de juny
La Tèrmica. Roca Umbert
Exposició Indústries en temps 
de guerra 1936-1939. 
Dissabte, de 18 a 20 h i diumenge, 
d'11 a 13 h. Fins al 21 d'octubre

Museu de Ciències Naturals
Descobreix els ratpenats. 
Fins al 8 de juliol 
Museu de Granollers 
Utopies persistents. Fins a l’octubre
Artemisia, Art & Tendències 
(les Franqueses) 
Exposició Matisos, mirades sensibles 
vers Catalunya. S'inaugurarà 
divendres a les 20 h. 

Cardedeu comptarà amb La banda d'en Vinaixa 
per amenitzar el ball després del sopar popular

Bigues i Riells celebrarà una de les festes majors més matineres de la comarca, del 
26 de juny a l'1 de juliol. Per començar a escalfar motors per als dies més intensos 
de la gresca, dimarts (20 h) ha programat una sessió de contes en pijama, a 
càrrec de Jeep Casulla, a la Biblioteca. S'hi soparà, però caldrà anar vestit amb 
pijama i sabatilles.  Dimecres, amb motiu de la festa major, també es farà un 
acapte de sang, de 17 a 21 h, per iniciar el dijous (17 h) amb una festa de l'escuma.

La festa de Bigues i Riells escalfa 
motors amb contes en pijama
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