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DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

EDUCACIÓ

LA GRANOLLERINA LAIA SERRADESANFERM HA
OBTINGUT LA MILLOR NOTA DE LA SELECTIVITAT
DEL VALLÈS ORIENTAL AMB UN 9,7 3

COOPERACIÓ

CÀRITAS TANCARÀ EL ROBER I OBRIRÀ
UNA BOTIGA SOLIDÀRIA DE ROBA A
UN LOCAL DEL CARRER SANT JAUME 18

OBRES L'ESCOLA PIA HA COMENÇAT LA SEGONA FASE DE L'AMPLIACIÓ QUE PERMETRÀ DISPOSAR DE MÉS AULES, UN GIMNÀS I UNA SALA D'ACTES 4 i Editorial

Inicien els treballs per enderrocar
l'església dels escolapis a l'estiu

xavier solanas

PROMESES DEL MUNDIAL 2021
Les alevines del KH-7 BMG van ser un dels quatre equips vallesans
que va proclamar-se campiones a la 20a Granollers Cup 26 i 27

POLÍTICA

El col·lectiu de treballadors
municipals per la democràcia
reclama l'alliberament
dels presos polítics 12
CULTURA

La Nau B1 obrirà a l'octubre
temporada musical amb
Roba Estesa, mentre que el
TAG portarà Sergio Dalma 32

2

dj, 5 juliol 2018

3

dj, 5 juliol 2018

EN PORTADA

Les notes de la 'sele'
deixen bones sensacions a
Granollers i les Franqueses
Els centres granollerins i l'institut Lauro, de les
Franqueses, es donen en general per satisfets amb
els resultats que ha obtingut el seu alumnat a les
proves d'accés a la universitat (PAU). Enguany s'hi
han presentat una vintena d'alumnes granollerins
més que el curs passat, i només tres dels 340 que
s'han examinat no han superat l'examen, segons dades facilitades pels centres. A les Franqueses, l'institut Lauro va presentar 41 alumnes a la prova i l'han
passat 40 –l'institut El Til·ler presentarà la seva primera promoció a les PAU el curs 2018-2019–.
Entre tots els estudiants, la granollerina Laia Serradesenferm, del Cervetó, és l'alumna que ha tret
millor nota (9,7), seguida d'Helena Martínez, alumna de l'Escola Municipal del Treball (EMT), que ha
obtingut un 9,6. En total, cinc alumnes de l'EMT

Centre

han aconseguit notes superiors al 9 en la fase general de l'examen. A l'Escola Pia n'han estat tres, i la
nota més alta l'ha obtingut de nou una noia, Anna
Ayguasanosa (9,3). On també asseguren que recordaran la promoció que acaba d'avaluar-se de les
PAU és a l'Educem, on Gerard Vallestí ha obtingut
la millor nota a la selectivitat (8,90) i David Pelufo
ha aconseguit la millor nota d'accés a la universitat,
amb un 13,390 sobre 14. Pau Masip, amb un 9,20, i
Núria Fernàndez, amb un 8,6, són els alumnes amb
millors notes del Celestí Bellera i del Carles Vallbona
respectivament, mentre que Raúl Navas ha obtingut
la nota més alta del Cumella, amb un 8,35.
L'alumne franquesí amb més bon resultat a les
proves d'accés a la universitat ha estat Albert Pérez,
que ha aconseguit un 8,3. t.p.

Alumne/a

PAU Batx.

La granollerina Laia
Serradesanferm treu un 9,7
a la selectivitat i és la millor
nota al Vallès Oriental
Laia Serradesanferm, de Granollers, ha obtingut un 9,7 a la
fase general de la selectivitat,
un resultat que la converteix en
l'alumna amb la nota més alta de
la ciutat –i de la comarca, coincidint amb la d'una estudiant de
Sant Celoni–. La granollerina és
alumna del Cervetó, on ha obtingut un 10 a batxillerat, i es
presenta a la universitat amb
una nota d'accés de 13,68 sobre 14.
Serradesanferm assegura que
va sortir amb "bones sensacions"
de les PAU, tot i que no s'havia
preparat especialment la prova
perquè "els examens finals ja em
van servir per estudiar, així que
m'havia dedicat més a practicar
el tipus d'examen de la selectivitat".
A més de la fase general, que
inclou llengua catalana, castellana, anglesa i història, va examinar-se de matemàtiques socials, matemàtiques científiques
i física. De fet, Serradesanferm
assegura que vol estudiar Física,

x.s.

"no perquè tingui clar què vull
fer després, sinó perquè de totes les carreres no me n'atreia
cap altra", apunta. Per accedir a
aquests estudis, a la granollerina
li calia un 11,42 sobre 14 –un 8,5
sobre 10–.
Un cop acabada la selectivitat i
després d'assegurar-se l'accés a
Física, Serradesanferm té previst
fer un intercanvi al País Basc amb
la Coral Infantil dels Amics de la
Unió, on canta, i també marxarà
de vacances amb la família per
descansar abans de començar el
nou curs a la universitat. t.p.

Escola Cervetó

45 aprovats, 0 suspesos

Laia Serradesanferm

9,7

10

Escola M. del Treball

Helena Martínez

9,6

9,14

Escola Pia

Anna Ayguasanosa

9,3

9,9

INS Celestí Bellera

Pau Masip

9,2

9,19

Educem

Albert Pérez, el franquesí amb més nota

Gerard Vallestí

8,9

9,5

INS Carles Vallbona

Núria Fernàndez

8,6

9,86

INS Antoni Cumella

Raúl Navas

8,35

9,05

INS Lauro

Albert Pérez

8,3

9,01

Albert Pérez, de l'institut Lauro de Bellavista, és
l'alumne franquesí que ha aconseguit una nota més
alta a la sele, amb un 8,3. Pérez ha tret un 9,01 a batxillerat i encara la universitat amb una nota d'accés
de 12,23. El curs vinent té pensat fer el grau en
International Business Economics a la Universitat Pompeu Fabra tot i que està pendent de la nota de tall d'enguany, que
l'any passat era de 12,40.

38 aprovats, 0 suspesos
68 aprovats, 0 suspesos
85 aprovats, 1 suspès

33 aprovats, 0 suspesos
46 aprovats, 0 suspesos
22 aprovats, 2 suspesos
40 aprovats, 1 suspès
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SOCIETAT

Deumal farà l'adequació de paviments anual

L'Arxiu tanca a les tardes

L'Ajuntament de Granollers ha adjudicat a Construccions Deumal
SA les obres d'adequació de paviments per un import de 112.467
euros (IVA inclòs), un import que ha representat una rebaixa
d'un 10% respecte al pressupost de licitació. Es tracta de les
actuacions de reasfaltat que s'executen anualment a la ciutat.

L'Arxiu Municipal de l'Ajuntament
de Granollers, situat al número 7 del
carrer Sant Josep, ha iniciat l'horari
d'estiu, de manera que romandrà obert
de dilluns a divendres d'11 a 14.30 h.

EQUIPAMENTS LA SEGONA FASE D'AMPLIACIÓ DEL CENTRE PERMETRAR CONSTRUIR-HI UN GIMNÀS I MÉS AULARI

L'Escola Pia comença els treballs
per enderrocar l'església annexa
xavier solanas

Granollers
amplia l'atenció
a les dificultats
socioeducatives

pis, s’hi instal·li l’educació infantil.
Un cop enllestida aquesta fase es
podrà fer el forat al pati per construir el pavelló soterrat que, com
que ha de tenir uns 7 metres d’alçada, farà que el nou pati –de 440
metres quadrats– vagi a l’alçada
del primer pis.
Un cop finalitzi tot el projecte,
l’escola tindrà 11.125 metres quadrats, 6.180 dels quals seran fruit
de l’ampliació. i M.ERAS

L’Ajuntament de Granollers ha
ampliat els serveis socials municipals amb dos equips bàsics d’atenció primària integrats per equips
multidisciplinaris més amplis amb
l’objectiu d’oferir un servei més
àgil i eficient que permetrà l’atenció a persones, famílies i grups
que presenten dificultats socioeducatives. A partir d'aquesta
setmana l'atenció es dispensarà a
Serveis Socials Zona Nord (centre
cívic Nord) i Serveis Socials Zona
Sud (Masia Tres Torres). En el cas
d’aquelles persones que se’ls ha
assignat un grau de dependència
seran ateses a la Zona Centre de
serveis socials, al carrer del Portalet, 4 primera planta, on hi haurà
un equip que dispensarà un assessorament més especialitzat.
Els equips bàsics d’atenció social primària fan la recepció i anàlisi
de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea corresponent; la informació, orientació i
assessorament a persones i famílies; l'aplicació de plans de millora
de suport a persones i famílies; la
detecció i prevenció de situacions
de risc o d’exclusió social; la tramitació i seguiment de programes
i prestacions quan sigui necessari;
treball social comunitari i tramitació de propostes de derivació als
serveis socials especialitzats.

GRANOLLERS. L'Escola Pia ha inici-

at els treballs per enderrocar l'església de la cantonada dels carrers
Conestable de Portugal i Sant Josep de Calassanç, en uns terrenys
que han de permetre que el centre
educatiu disposi d'un pavelló i un
gimnàs. La capella del Col·legi dels
pares Escolapis –ara Escola Pia–
es va projectar l’any 1940 i va ser
beneïda el 3 de juliol de 1945. Tot
i que el seu valor arquitectònic és
escàs, el centre en preveu conservar alguns elements ornamentals
–escultòrics i el rosetó–.
Els treballs que ara comencen
són la continuïtat a una primera
fase, que s’iniciava el 2016, i que ha
duplicat l’espai d’aulari –l’escola
ha guanyat 2.000 metres quadrats
d’aules– i ha permès obtenir aules
complementàries adaptades a les
noves necessitats pedagògiques
– vinculades al projecte Summem–,
com “dos grans espais que trenquin la dinàmica de 25 alumnes
per aula”, explicava el director del
centre, Xavier Ambrós.
Amb tot l'ocupació del 100%
d'aquest nou aulari depèn de la
finalització de la segona fase que
ara comença, ja que inclourà aules
infantils a la primera planta i que
ara es mantenen a l’edifici actual.
Precisament, l’enderroc de l’església és el primer pas per a aquesta
segona actuació. Els darrers dies,

OBRES Els treballadors estan preparant el mur de separació de l'església i l'escola per a l'enderroc
els operaris han començat a retirar el sostre d'uralita i a preparar
l'espai entre l'església i les mateixes instal·lacions de l'escola per
poder procedir a l'enderroc.
Des de l'Escola es fa notar que
l’ús de l'espai que actualment
ocupa l'església –que va acollir la
darrera missa el 17 de juny– es
mantindrà, ja que el nou edifici
preveu disposar d’una sala d’actes
a la planta baixa amb una capa-

citat per a unes 450 persones. A
més, permetrà dotar l’escola de
l’anhelat gimnàs i, posteriorment,
pavelló.
L'enderroc ha d'estar enllestit
al setembre, abans de l'inici del
curs, de manera que el terreny
quedarà lliure per construir el
nou edifici de dues plantes. El
projecte –dissenyat pel despatx
granollerí d’arquitectes CPV– preveu que, sobre el pati, al primer

SERVEIS SOCIALS
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MOBILITAT ALGUNS VEÏNS SOSPITEN QUE LES FEINES PRETENIEN REDUIR EL SOROLL PER TAL QUE L'ESTUDI SONOR SURTI EL MÉS FAVORABLE POSSIBLE

Feines d'asfaltat a la ronda Sud
causen malestar entre el veïnat

plataforma integració ronda sud

plataforma integració ronda sud

MOLÈSTIES Els treballs d'asfaltat van començar pels volts de les 22 h
GRANOLLERS. La plataforma Inte-

gració Ronda Sud s'ha queixat a
l'Ajuntament de Granollers que la
matinada de diumenge a dilluns
es fessin tasques d'asfaltat en un
tram urbà de la via a partir de les
22 h, segons el veïnat "per tapar
forats en els trossos que estan

pitjor i on els camions fan més
soroll". Alguns veïns sospiten que
els treballs pretenien reduir el
soroll de la carretera per tal que
l'estudi sonor que s'ha de realitzar després de l'estiu surti més
favorable que si es fes ara. "Especulem amb aquesta teoria per

la urgència amb què s'ha fet i,
suposadament, sense demanar
permís. Si no, quina altra explicació hi ha?", es pregunta Pau
Tomé, portaveu de la plataforma.
L'Ajuntament assegura que
l'actuació va ser realitzada pels
serveis de manteniment de carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i que el consistori no va
tenir "comunicació prèvia ni
coneixement" dels treballs fins
que alguns veïns van començar a
trucar a la policia local. L'equip
de govern ha explicat al veïnat
que la Generalitat "s'ha compromès que no torni a passar" i que
aquesta actuació serà l'única que
farà perquè, efectivament, és a la
part en més mal estat del tram
urbà de la ronda.
Tot i això, els veïns de la carretera expliquen que aquesta setmana, novament a la nit, s'han
realitzat treballs de pintura en els
punts que es van reasfaltar. "De

Primera protesta al peatge de la Roca
Una desena de membres de la plataforma Integració Ronda Sud es van
concentrar divendres en el pont proper al peatge de l'AP-7 de la Roca per
demanar-ne la supressió. Els veïns s'hi van manifestar durant una hora
i mitja aproximadament amb cartells i pancartes, i asseguren que molts
vehicles "tocaven el clàxon com a mostra de solidaritat". Durant l'acció
reivindicativa, agents dels Mossos d'Esquadra van aixecar acta de la
protesta, tot i que no van identificar cap dels concentrats.
dia tenim el soroll dels vehicles
i a la nit, el de les màquines. A
sobre, coincideix en ple estiu,
que tenim les finestres obertes", lamenta Tomé. El portaveu

de la plataforma diu que el veïnat
tornarà a demanar explicacions
"perquè si s'han de fer aquestes
actuacions, s'avisi i no es molesti tant els veïns", apunta. t.p.
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SEGURETAT ELS ROBATORIS AMB VIOLÈNCIA I INTIMIDACIÓ, EN CANVI, DISMINUEIXEN GAIREBÉ A LA MEITAT (43%) I PASSEN DELS 30 ALS 17

Els robatoris amb força augmenten
un 30% en un any a les Franqueses
ajuntament de les franqueses

realitzat 59, mentre que durant el
mateix període de l'any anterior
se n'havien comptabilitzat 44. La
xifra representa un increment
del 34%. El perfil més habitual
de les persones detingudes a les
Franqueses és el d'un home –dels
59 detinguts, 55 han estat homes
i només quatre dones– amb una
edat superior als 36 anys. Quatre dels detinguts eren menors
d'edat. Les 59 detencions s'han
realitzat pràcticament a parts
iguals entre Policia Local (51%) i
Mossos d'Esquadra (49%).

Més multes i menys accidents

EL CONSELLER D'INTERIOR Miquel Buch, amb l'acalde Francesc Colomé, després de la junta local de seguretat
LES FRANQUESES. Els robatoris

amb força –aquells que no impliquen violència o intimidació en
les persones– han augmentat un
29,3% entre juny de 2017 i maig
de 2018 a les Franqueses. La dada
contrasta amb els robatoris en
què sí s'empra la violència, qualificats com a delictes greus, que
durant el mateix període han
disminuït gairebé a la meitat –un
43,3%–. En els últims 12 mesos
se n'han registrat 17, mentre que
en el període anterior se n'havien
comptabilitzat 30. Entre juny de
2017 i maig de 2018 també han
disminuït un 12,5% els robatoris
amb força a les llars franquesines,
tot i que aquells sense ús de la força han augmentat.
Les xifres s'han fet públiques

després de la junta local de seguretat que es va celebrar dimarts a
la tarda a Can Ribas amb presència de l'alcalde, Francesc Colomé;
el regidor de Seguretat Ciutadana,
Joan Antoni Marín; i el conseller
d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, a més de representants
de la Policia Local de les Franqueses, del cos dels Mossos d'Esquadra, del de Bombers de la Generalitat i de la Guàrdia Civil.
Justament, els Mossos d'Esquadra van assegurar que les Franqueses és un dels municipis de Catalunya amb menys fets delictius
per cada 1.000 habitants, unes dades que Marín considerava "positives" perquè "anem en la bona
línia". En la junta local de seguretat també es va explicar que el

nombre de detencions al municipi ha augmentat: entre juny
de 2017 i maig de 2018 se n'han

11.553

SÓN LES DENÚNCIES DE TRÀNSIT

entre juny de 2017 i maig de 2018,
que han augmentat en més de 3.000
respecte al mateix període de l'any
anterior, quan se'n van registrar
8.461. La gran majoria de les multes
fan referència als semàfors –9.150–.
D'altra banda, en l'últim període han
augmentat els atropellaments al
municipi, que han passat de quatre
a cinc, tot i que l'informe de la junta
local de seguretat assegura que la
tendència va a la baixa.

Entre juny de 2017 i maig de 2018,
les denúncies de trànsit han augmentant en comparació amb el
mateix període de l'any anterior,
i s'ha passat de 8.461 a 11.553
denúncies de trànsit. D'aquestes,
9.150 fan referència als semàfors,
segons dades facilitades pel consistori.
Pel que fa als accidents de trànsit al municipi han disminuït un
4,17%, seguint la tendència que
ja es va registrar durant el mateix
període de l'any anterior, i no s'ha
produït cap accident mortal. Els
atropellaments, però, han augmentat lleugerament –se n'ha registrat un més que l'any anterior, i
han passat de quatre a cinc–. Com
en el cas dels accidents, la tendència també es manté a la baixa, ja
que en dos períodes anteriors a
juny de 2016 n'hi havia hagut 11.

La policia entra a les aules

Després de la junta local de seguretat, el conseller d'Interior Miquel Buch ha assegurat que sortia

de la reunió "content tant per les
dades delictives a les Franqueses com per la col·laboració policial entre Mossos d'Esquadra
i Policia Local, que és una tendència que es dóna arreu del
país", ha assegurat.
En aquest sentit, els dos cossos
policials estan duent a terme sessions formatives a centres educatius franquesins. En concret,
la policia local ha dut a terme 21
classes d'educació viària a estudiants de tercer i cinquè de primària, i nou classes més a alumnes
de segon d'ESO. A més, també ha
organitzat xerrades relacionades
amb les xarxes socials, el bullying
i el ciberbullying a l'Institut El Til·
ler, on n'han fet quatre, i a l'Institut Lauro, on n'han fet cinc. En
paral·lel, els Mossos d'Esquadra
també ofereixen xerrades sobretot dedicades a l'ús d'Internet i les
xarxes socials. t.p.

Més controls als
ciclistes durant
tota la setmana

LES FRANQUESES. Dilluns es va do-

nar el tret de sortida a una campanya que s'allargarà fins diumenge i en què la Policia Local de
les Franqueses farà més controls
per detectar infraccions comeses
pels ciclistes –com distraccions,
circulació de risc o mal estacionament–. Alhora, també se sancionarà les accions tant de vianants
com de vehicles que puguin posar
en perill els ciclistes.
Les accions s'emmarquen en
una campanya del Servei Català
de Trànsit per a la seguretat dels
ciclistes. És la primera iniciativa
d'aquest tipus coordinada a escala
catalana que se centra en el col·
lectiu dels ciclistes.
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CONSULTORI MÈDIC

ENTITATS L'ASSEGURADORA PRESENTAVA DIJOUS LA MEMÒRIA 2017, ANY EN QUÈ HA GUANYAT 606.298 EUROS

La Mútua invertirà 280.000 euros
en remodelar l'àrea d'Urgències
m.e.

8.000
ÉS APROXIMADAMENT
EL NÚMERO DE SOCIS ACTUALS,

P.- Què és la fibromiàlgia?
R.- És una malaltia crònica, benigna,
relativament freqüent que es dóna
majoritàriament en dones. Produeix
dolor musculoesquelètic, alteracions
del son (son no reparador), cansament, ansietat, de vegades depressió
i rigidesa articular matutina. El dolor
se situa principalment en cervicals,
lumbars, espatlles i malucs. No sol
haver-hi alteracions analítiques ni
radiològiques.
P.- El meu fill de set anys fa
reiteradament un moviment amb
la boca. El pediatre m’ha dit que
no li doni importància i que
desapareixerà sol.
R.- Entenc que es refereix a un
tic. Els pediatres estan avesats a
aquests problemes i acostumen a
tenir experiència en aquests temes.
Generalment els tics desapareixen
en l’adolescència. Segurament ja
l’hi deu haver dit el pediatre, però
és bo que la família i l’entorn no li
donin importància. Normalment no
necessita tractament i amb el pas del
temps es resol tot sol.

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita
ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

AL CAPDAVANT DEL PROJECTE El president de La Mútua, Jaume Bages, i el director general, Josep Rius
GRANOLLERS. La Mútua de Gra-

nollers iniciarà aquest juliol les
obres de remodelació de l'àrea
d'Urgències de la Clínica del
Carme, en què hi invertirà uns
280.000 euros, segons explicaven
els responsables de la junta de
l'entitat en el marc de l'assemblea
general, celebrada al Cemav.
El president de la Mútua, Jaume Bages, renovava el càrrec a la
junta, en què també es mantenen
Joan Antón Díez, Rosa M. Coma, M.
Antònia Parellada i Félix Masjuan,
mentre que Manel Quer anunciava
la seva retirada. La renovació de la
junta s'aprovava amb 154 vots a
favor, 5 en blanc i 1 nul.
Bages es va adreçar als mutualistes per recordar un "2017 que
difícilment oblidarem a Catalunya", així com "l'esforç" de l'entitat per millorar els quiròfans,
implementar la llei de protecció

de dades, consolidar la solvència
i avançar en el nou pla estratègic.
Bages destacava també l'àrea social de l'entitat, que l'any passat
va aprovar un fons social per al
manteniment de les quotes dels
mutualistes que tenen problemes
econòmics puntuals i que ha entrat en vigor l'1 de gener.
A més, l'assemblea va aprovar
gairebé unànimement els comptes
de l'exercici 2017, que s'ha tancat
amb un superàvit del 606.298 euros, un resultat que supera en uns
340.000 euros el de l'any anterior.
Amb tot, el director general de la
Mútua, Josep Rius, reconeixia que
l'any passat "no va anar tan bé
com esperàvem", tot i que assegura que a hores d'ara "ja ho estem recuperant".
El resultat positiu de la Mútua
és encara major si s'hi sumen les
societats vinculades, com el Cen-

tre de Medicina Avançada del Vallès (Cemav), i arriba a superar els
720.000 euros. Amb tot, l'aportació que anualment fa la Mútua al
Cemav per eixugar el crèdit hipotecari que es va demanar per
construir l'edifici del carrer Agustí
Vinyamata va crear cert desacords
amb alguns mutualistes. La junta
explicava que les aportacions al
Cemav –que malgrat tenir beneficis no genera prou liquiditat– seran cada any inferiors i que finalitzaran el 2025, quan tot el deute
estarà pagat.

Afectats per les obres

A més, tot i els 130.000 euros de
benefici del Cemav, Bages explicava que les obres al carrer Sans
"han afectat negativament en
uns 50.000 euros en el compte
d'explotació", deia Bages. A l'edifici del Cemav hi ha un aparca-

dels quals, el 32% són granollerins,
mentre que el 16% és la primera
corona de la ciutat i un 6,18% de
la resta de la comarca. Segons les
xifres facilitades a l'assemblea, la
Mútua té també 16.500 assegurats
i 18.000 riscos contractats. La
memòria també detalla altres xifres
sobre l'activitat tant asseguradora
com assistencial. Per exemple,
l'any passat van incrementar-se
les estades i mitges estades
d'hospitalització però, en canvi van
disminuir les consultes externes i
els productes assegurats. També hi
ha un augment palès dels serveis
d'urgències, ja que la Mútua de
Granollers les ha obert a altres
companyies, per tal d'obtenir més
finançament per suportar-ne els
costos.

ment soterrat que s'explota amb
el pupil·latge de places i la Mútua
assegura que el volum d'activitat
es podrà recuperar quan s'acabin
les obres de la plaça Pau Casals i
es "recuperi l'entrada" habitual
de l'aparcament.

Aprovació del pressupost

D'altra banda, l'assemblea també va aprovar el pressupost de la
Mútua per a 2018, en què l'entitat
preveu tancar amb un resultat positiu de 595.468 euros.
Tot el grup de la Mútua de Granollers té un patrimoni consolidat
de 24 milions d'euros. i M.E.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides fins 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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
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 fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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OBRES A PARTIR DE DIMARTS ES VA TALLAR AL TRÀNSIT EL CARRER JOAN ENRIC DUNANT, ENTRE BRUNIQUER I PINÓS, PER PERMETRE ELS TREBALLS

S'inicien les obres de la passera
que unirà centre i Font Verda
GRANOLLERS. A partir de dimarts

passat va quedar tallat al trànsit
el carrer Joan Enric Dunant entre
els carrers Bruniquer i Pinós, a
causa de les obres de construcció
d’una nova passera per a vianants
que creuarà la via del tren, entre
aquest mateix carrer i el passeig

de la Muntanya, de manera que
unirà el barri de la Font Verda
amb el centre de la ciutat.
El tall del carrer de Joan Enric
Dunant ve motivat per la construcció dels fonaments on s'ha
d'ancorar la nova passera, que
unirà el passeig de la Muntanya

i el carrer Joan Enric Dunant. Es
preveu que aquest tall s'allargarà
aproximadament fins a la setmana del 20 de juliol.
La construcció d'aquesta nova
passera forma part del desenvolupament del sector urbanístic
situat entre la via del tren i el

passeig de la Muntanya i entre la
rotonda del pont de l’Hospital, al
nord, i fins pràcticament el pont
del carrer d’Agustí Vinyamata, al
sud. Es tracta d'un espai on s'hi
estan construint 171 habitatges i
també un nou parc que comptarà
amb un itinerari per a vianants i
bicicletes que travessarà les diferents zones arbrades i equipades per al joc i per a l'estada. Les
obres les porten a terme la junta
de compensació del sector forma-

da per diversos propietaris.
Aquest nou pont per a vianants
sobre el tren permetrà connectar
un costat i l’altre de les vores del
ferrocarril, millorant la connectivitat general de la zona nord i
aproximant les noves zones verdes del sector a tot l’entorn immediat. Aquest fet, juntament amb
els nous recorreguts que propiciarà el pont, estendrà la millora
urbana del sector pels barris situats a ambdues vores del tren.

PATRIMONI S'HA DESBROSSAT LA ZONA I S'HA DESEMBUSSAT

El Consell del Poble de
Llerona recupera l'accés a
la font de Santa Margarida

AJUNTAMENT

LA FONT S'han fet tasques de desembussament del desguàs
LES FRANQUESES. La font de Santa

Margarida torna a estar oberta als
veïns després que el Consell del
Poble de Llerona hi hagi estat fent
tasques d'arranjament.
En concret, durant les últimes
setmanes s'ha desbrossat la zona
i s'ha retirat la vegetació que barrava el pas fins a la font. També
s'han realitzat feines de desem-

bussament del desguàs.
Tot i això, encara s'ha de refer la
canalització de sortida per evitar
l'acumulació d'aigua i també queda
pendent revisar les pèrdues perquè
la font torni a brollar amb normalitat. Així, el Consell vol recuperar la
font de Santa Margarida de Llerona
"com l'espai d'esbarjo que ha estat durant molts anys". T.P.

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

Consume menos
energía, gracias a
nuestras ventanas de
última generación de
aluminio y PVC

Si cambias todas
las ventanas de
tu casa, TE
REGALAMOS LAS
MOSQUITERAS

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall ·
Tel. 938 436 339 / 619 843 546
aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es
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SUCCESSOS DIVENDRES L'ESTABLIMENT BOSSANOVA ES VA HAVER D'ACORDONAR

L'ALCALDE HA INDICAT QUE ELS INCENDIS NO SÓN CASUALS

Cau part d'una biga en una
botiga del carrer Anselm Clavé
xavier solanas

GRANOLLERS. L'entorn de la boti-

ga de calçat Bossanova, al carrer
Anselm Clavé –la coneguda Carretera– es va haver d'acordonar
des de quarts de 5 de la tarda de
divendres després que s'hi desprengués part d'una biga de l'entrada tan bon punt s'obria per a
l'activitat comercial. Malgrat els
danys materials, no s'hi van produir danys personals.
El propietari del local, Jordi
Puig, ha explicat que l'edifici és
antic –és on fa 120 anys s'hi va
obrir la tintoreria familiar– i que
fa uns 5 o 6 anys que està llogat
a l'establiment Bossanova. Segons
li indicaven els Bombers –que s'hi
van desplaçar, com també la Policia Local–, les causes de l'esfondrament parcial és "el sobrepès
que hi podia haver del mateix
material de la botiga, entre biga
i biga, sumat a l'antiguitat de
l'immoble".
De fet, Puig, propietari també
del pis de sobre de l'establiment,
que també s'ha vist afectat, va
quedar a l'espera de l'informe
pericial per conèixer l'abast dels
danys. En un primer moment, ni

INCENDI L'estat de la cruïlla dels carrers Ponent i Cardedeu, diumenge

Segon foc a contenidors
en una setmana a
Corró d'Avall i Bellavista
ENSURT Divendres es va desprendre part del sostre de l'entrada de la botiga
propietari ni llogaters tenien prohibit entrar ni al pis ni a la botiga.
Ara, un cop s'ha comprovat que no
hi ha danys estructurals a l'edifici,

s'està esperant els pèrits de les
assegurances per reparar els desperfectes i poder obrir amb normalitat.

UN TURISME AMB TRES OCUPANTS, QUE VAN RESULTAR FERITS LLEUS, VA BOLCAR

Retencions importants per
un accident dimarts a la C-17
Un accident queva succeir la tarda
de dimarts, poc abans de les 17 h,
a la C-17 a l'altura de Granollers
produïa uns 4 quilòmetres de retencions en sentit nord, segons in-

f. colomé

formava el Servei Català de Trànsit.
El sinistre, que es va produir al
quilòmetre 19 de la via en sentit
nord, va obligar a tallar un carril,
de manera que es generaven im-

portants problemes de trànsit a la
C-17 durant més d'una hora.
L'accident va succeir quan un
turisme va bolcar a la calçada. Hi
viatjaven tres ocupants que van
resultar ferits lleus.
Cap a les 19 h el trànsit va tornar a la normalitat, després d'una
estona amb aturades residuals un
cop es va poder reobrir el carril.

LES FRANQUESES. Tres contenidors
van cremar la nit de diumenge a
la cruïlla entre els carrers Ponent
i Cardedeu, al barri Bellavista, segons va informar la Policia Local
de les Franqueses. L'avís es va
rebre a través del 112 a quarts de
quatre de la matinada i la policia
franquesina i una dotació dels
Bombers es van desplaçar fins al
punt de l'incendi, que es va donar
per extingit a les 4.06 h.
El foc va afectar tres contenidors, un fanal, els tendals i els
rètols de dos comerços propers i
també la façana del bloc de pisos
del carrer Ponent, 28, tot i que no
es van haver de lamentar ferits i el
veïnat en va resultat il·lès.
Aquest és el segon incendi en
contenidors al municipi en menys
d'una setmana. Per la revetlla de
Sant Joan també es va declarar un
foc a tres contenidors al carrer

Sant Ponç, a Corró d'Avall, que en
aquest cas va afectar tres vehicles
i la façana d'una botiga.
La policia franquesina considera
que tots dos incendis no han d'estar "necessàriament" vinculats.
Tot i això es manté alerta perquè, si
bé assegura que el foc de la matinada del 23 de juny s'atribueix a la revetlla de Sant Joan, el de diumenge
passat s'ha donat en un context de
revetlla de Sant Pere, amb menys
activitat. Així doncs, els agents no
descarten que hagi pogut ser provocat i asseguren que es matindran
"atents" per si els incendis en contenidors continuen.
L'alcalde de les Franqueses,
Francesc Colomé, a través de
Twitter, ha assegurat que els incendis "no han estat casuals" i
ha demanat col·laboració ciutadana per prevenir-los i trobar-ne els
responsables.
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POLÍTICA ES CONCENTRARAN L'ÚLTIM DIVENDRES DE CADA MES DAVANT DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS DE LA CIUTAT

Treballadors públics reclamen
la llibertat dels presos polítics
t.p.

GRANOLLERS. Una cinquantena de

treballadors públics es van concentrar divendres al matí davant
de l'Oficina d'Atenció Ciutadana
de Granollers (OAC) per reclamar
la llibertat dels presos polítics i el
retorn de tots els exiliats. Va ser
la primera concentració de l'anomenat Col·lectiu de treballadors
i treballadores públics de Granollers per la democràcia, nascut
justament com a forma de protesta dels empleats de l'administació
pública per l'empresonament i
l'exili del govern de la Generalitat,
dels presidents d'Òmnium Cultural i de l'ANC, de la presidenta
del Parlament, d'Anna Gabriel i de
Marta Rovira.
Durant la concentració es va
llegir un manifest de rebuig de la
judicialització de la política i de
respecte pels resultats de l'1 d'octubre i del 21 de desembre. Tam-

PROTESTA Els treballadors públics, durant la concentració davant de l'OAC
bé es va reclamar la retirada dels
càrrecs tant dels presos polítics
com dels exiliats, dels membres

de la mesa del Parlament i dels alcaldes imputats, i es va fer una crida "pacífica i ferma" a defensar

ÉS UN DELS QUATRE REPRESENTANTS DE LA CANDIDATURA VALLESANA AFÍ A DOMÈNECH I COLAU

Àlex Vega, al consell nacional
de Catalunya en Comú
LES FRANQUESES. Àlex Vega, regi-

dor d'Imaginem les Franqueses
en Comú-Entesa, serà un dels representants comarcals del Vallès
Oriental al consell nacional de Catalunya en Comú.
Vega formava part de la candidatura Construïm en Comú,
encapçalada pel paretà Lluís Moreno –qui finalment liderarà la delegació– i afí a Xavier Domènech i
Ada Colau. En el procés de primà-

ries, celebrat la setmana passada,
el grup oficialista va obtenir 156
vots (66,6%) i quatre representants –a més de Vega i Moreno
també en formaran part Mireia
Marín, de Mollet, i Carolina Gabaldón, de Lliçà de Vall–.
L'altra candidatura que es va
enfrontar a Construïm en Comú
va ser Per un Vallès en Comú i Plural, liderada per l'alcalde de Montornès, José Antonio Montero.

ilfc-e

els drets humans i a trobar una solució a la relació entre Catalunya i
Espanya. Els concentrats també
van insistir que treballen "per
tota la població" i es van posar a
disposició del poble de Catalunya.
L'acte va acabar amb crits de "llibertat presos polítics".
Els treballadors tenen previst
manifestar-se l'últim divendres
de cada mes en diferents equipaments públics de Granollers
"per tal de donar sortida als
empleats públics que vulguin
defensar els drets fonamentals
i expressar el seu malestar per
la situació política", va apuntar
Quim Pla, treballador de Granollers Mercat.
Per ara, el col·lectiu aplega tant
empleats de l'Ajuntament de Granollers com d'empreses contractades pel consistori i també del
Consell Comarcal, tot i que la intenció és obrir les concentracions
a totes les administracions públiques de la ciutat.
Totes les manifestacions tindran lloc durant l' hora d'esmorzar dels treballadors perquè cap
usuari quedi desatès. t.parera

L'Anònims presenta
un llibre sobre
el govern d'Allende

GRANOLLERS. El restaurant Anò-

ÀLEX VEGA

nims acull divendres a la tarda
(18.30 h) la presentació del llibre Chile 1970-1973. Mil días que
estremecieron al mundo. Poder
popular, cordones industriales y
socialismo durante el gobierno de
Salvador Allende un treball que
recorda els anys de govern de la
Unitat Popular a Xile. A l'acte de
presentació hi assistiran Franck Gaudichaud, autor del llibre, i
també Andreu Coll, de l'editorial
Sylone.

EN ELS TRES ANYS AL GOVERN

ERC veu superada
la "fragmentació"
del Consell
Comarcal
El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Consell
Comarcal del Vallès Oriental considera que els seus tres anys al
capdavant de l'ens han servit per
superar-hi "la fragmentació de
les etapes anteriors. Som una
comarca molt diversa, però
nosaltres pensem en tot el conjunt i no en parcel·les d’uns o
dels altres”, apunta el president,
David Ricart. Els consellers afirmen que “s’està fent molta feina
sense pensar en quins partits hi
ha a cada ajuntament”.
Arribat al tercer any al govern
del Consell Comarcal, els republicans consideren que es consolida
un "projecte de comarca”, en
paraules de Ricart. ERC destaca
també que s'han ampliat serveis,
alhora que s'integren polítiques en
àrees com el Turisme, Habitatge,
l’Acció Social i els diferents serveis
tècnics: “Ens hem cregut molt la
comarca i el Consell Comarcal".
"El resultat, a banda d’una millor optimització dels recursos,
és també la satisfacció dels tècnics municipals que troben resposta a l’ens comarcal, segons
afirmen alcaldes de poblacions
petites que són usuaris dels serveis tècnics compartits", explica
ERC en un comunicat. En els casos
de poblacions mitjanes, el Consell
Comarcal també ha alleujat les
conseqüències de la prohibició estatal de contractar més personal.
Oriol Ramon, president d’ERC
del Vallès Oriental, també assegura que per primer cop s’ha parlat
amb l’altre Vallès per trobar solucions conjuntes: “Ara hi ha més
relació que mai”.
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SERVEIS EL GRUP MUNICIPAL A L'OPOSICIÓ ASSEGURA QUE REP MOLTES QUEIXES DE VEÏNS

URBANISME S'HAN TROBAT EN LES OBRES A PAU CASALS

El PDeCAT-DC reclama mà dura
davant possibles incompliments
de l'empresa de neteja viària
GRANOLLERS. El grup municipal del

PDeCAT-Demòcrates presentava
dimecres un conjunt de preguntes
a l’equip de govern sobre l’estat del
servei de recollida d’escombraries
a Granollers. “No parem de rebre
queixes per la insatisfacció que
genera entre els ciutadans un
servei que és el més costós econòmicament i que no creiem que
estigui al nivell esperat”, manifestava el portaveu, Àlex Sastre.
El grup ha presentat per escrit,
perquè en quedi constància i poder rebre una resposta "més àmplia i concreta que la que es pot
rebre, per exemple, en un ple".
Les preguntes són sobre vuit fets a
l’entorn del servei de recollida d’escombraries: les pudors al voltant
dels contenidors de fracció orgànica, especialment dels nous models amb tapa oberta i amb quina
freqüència són netejats; el sobre-

eiximent de brossa en alguns contenidors; la freqüència de buidatge
dels diferents contenidors, "per la
sensació generalitzada que no
tots es buiden cada vegada"; la
dificultat d’obertura de la tapa dels
contenidors, especialment per part
de persones grans i amb dificultats

Sastre demana amb quina
freqüència es netegen els
nous models de contenidor
de fracció orgànica

de mobilitat; la neteja dels voltants
i sota els contenidors; l’existència
d’una auditoria o d’un informe de
qualitat del servei; la possible constància per part de l’equip de govern
de l’incompliment d’algun element
del contracte per part de l’empresa
concessionària, i l’existència d’un
estudi de satisfacció del servei.

El grup també ha constatat la necessitat d’un control més exhaustiu del contracte per tal de prestar
un bon servei i assegurar que l’empresa compleix amb allò estipulat
pel preu acordat. De moment no
hi ha hagut cap informe de retorn
de la persona que fa el seguiment
del contracte, i tot just fa poques
setmanes que s’ha licitat el control
de qualitat del servei, "més de 15
mesos després de l’inici de la
concessió", destaca Sastre.
El PDeCAT-DC ha demanat a
l’equip de govern que si es detecten incompliments per part de
l’empresa, s’apliquin penalitzacions: “els ciutadans paguen impostos i taxes i si els prestadors
dels serveis no compleixen amb
allò acordat, cal aplicar els elements de pressió i de defensa
dels interessos de la ciutadania
que té l’Ajuntament”.

m.e.

Els ossos que encurioseixen
Les obres de reurbanització de la plaça Pau Casals han descobert un
petit mur i un conjunt d'ossos d'animals, que estant sent objecte d'una
prospecció arqueològica, tal com obliga la llei. Amb tot, els primers indicis
descarten que les restes tinguin un gran valor per la seva antiguitat,
ja que s'han trobat a un nivell molt poc profund del subsòl.

Salut puntualitza que el CAP del centre
mantindrà una infermera de pediatria
Després que confirmés que el Servei de Pediatria del CAP Vallès Oriental
(c. Museu), es tancaria els mesos d'estiu per unificar els profesionals al CAP
Sant Miquel, l'Institut Català de la Salut ha explicat que durant unes setmanes s'hi quedarà una infermera que farà el triatge de les visites que s’hi presentin i valorarà si es tracta d’una urgència que hagi de ser atesa per un
metge de medicina de família del centre o si es pot redirigir al Sant Miquel.
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EDUCACIÓ L'ALUMNA D'EDUCEM HA PRESENTAT EL TREBALL 'ALICE IN THE VICTORIAN ERA'

La UVic premia la recerca
de batxillerat de Judit Moltó

NAZARED CIUDAD, ÁLEX MESAS, MARTA SANZ I WANG CHENG JI
ajuntament

uvic

BECATS A la dreta, Nazared Ciudad, Álex Mesas, Marta Sanz i Wang Cheng Ji

PREMIATS La Universitat de Vic va reconèixer els millors treballs d'alumnes de batxillerat
GRANOLLERS. Judit Moltó, estudiant del centre Educem de Granollers, ha obtingut un premi
exaequo en la categoria Eumo
_DC als millors treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, pel
treball Alice in the Victorian Era.
Aquests reconeixements els
atorga des de fa 20 anys la UVic
amb l’objectiu d’ajudar els estudiants preuniversitaris a incorporar-se a la formació universitària

tot incentivant les seves vocacions
científiques i promovent el gust
per fer recerca. En total es van
lliurar 30 premis, que es van repartir 10.500 euros.
Una altra veïna del Vallès Oriental, Clàudia Pocurull, de l’Institut
Manuel Blancafort de la Garriga,
ha obtingut un accèssit a la categoria Osona Contra el Càncer, pel
treball El càncer de pulmó: estudi
estadístic d’una mostra de pacients

CINC ALUMNES D'EDUCEM, PREMIATS
PER UN PROJECTE D'ESCAPE ROOM
n Zaira Bancells, Aleix Costa, Marc Guerrero, Èric Jaén i Marina Rovira, alumnes de
grau superior del centre Educem, han estat també premiats, en aquest cas amb
el guardó als Nous Professionals 2018, que atorga l'Ajuntament de Terrassa i el
Consell de la Formació Professional de Terrassa amb el suport de Cecot, la
Diputació, la Generalitat, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, els sindicats
CCOO i UGT i la Cambra de Comerç de Terrassa. Els alumnes granollerins, amb Sergi
Ambit com a tutor, s'han endut el reconeixement pel projecte Escape Room. Última
Parada, en la categoria de projectes de cicles formatius, dotada amb 500 euros.

Més de 870 infants i joves
inicien els casals d'estiu
Els casals d'estiu, activitats esportives i itineraris Gra que organitza
cada any l'Ajuntament de Granollers, des dels 3 fins a 16 anys,
estan en marxa. Enguany s'hi han
inscrit 873 nens i nenes i joves,

desglossats de la manera següent:
casal escolta: 79 participants; casal Lledoner: 135 participants;
casal Salvador Llobet: 183 participants; casal Estades Musicals:
110 participants; activitats espor-

SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y
antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.
SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO
Andrés Nateras

654 80 76 11

i anatomia patològica.
Els premis estan dividits en cinc
categories: Premi Bon Preu, dotat
amb 2.000 euros, als millors treballs en l'àmbit de les Ciències Socials i Humanitats; Premi Certis,
dotat amb 2.000 euros, als millors
treballs en l'àmbit de les Ciències;
Premi Eumo_DC, dotat amb 2.000
euros, als millors treballs en l'àmbit de les arts; Premi específic
Osona contra el Càncer, dotat amb
3.000 euros, i el Premi específic
Institut Català de les Dones, dotat
amb 1.500 euros, als millors treballs sobre perspectiva de gènere,
aportacions de les dones al món
dels sabers, prevenció de violències masclistes i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
En aquesta edició, s’hi han presentat 161 treballs, 13 més que
en l’edició passada, provinents
de 126 centres de 35 comarques
catalanes. El Vallès Oriental ha estat la comarca que més treballs ha
aportat (20). M.E.
tives: 247 participants; casal lingüístic: 39 participants i Itineraris
Gra: 80 participants.
Aquest és el segon curs que
l'Ajuntament organitza un casal
d'estiu inclusiu per a nens i nenes amb discapacitat (usuaris del
Centre Montserrat Montero), que
compta amb 20 inscrits de Granollers i també de les Franqueses, Sant
Celoni i Santa Eulàlia de Ronçana.

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA
2000
Benezet-Molins SCP
Carrer Nou,15. Granollers

93 870 07 80

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

Beca Josep Homs per
als millors expedients
acadèmics de l'EMT
GRANOLLERS. Nazared Ciudad
Gómez, Álex Mesas Fernández,
Marta Sanz Herrera i Wang Cheng
Ji han estat els quatre estudiants
de l'Escola Municipal del Treball
(EMT) que han rebut les Beques
d'Estudi Josep Homs en reconeixement al seu bon expedient acadèmic, en un acte celebrat dilluns
a la sala d'actes del centre.
La beca, que és de 1.000 euros
per estudiant, pretén ajudar a pagar la matrícula universitària als
alumnes amb el millor expedient
acadèmic de segon de batxillerat i
segon curs de cicles formatius de
grau superior del centre. Alhora,
homenatja el geògraf Josep Homs
(1954-1997), qui va ser professor
de l'EMT i director del Pla Estra-

tègic de Granollers.
La junta avaluadora la integren
Francesc Arolas, regidor d'Educació; Montse Bosch, directora de
l’EMT; Antoni Picola, exprofessor
del centre; Joaquim Colom, en representació de la Unió Empresarial Intersectorial, i Fina Martí,
vídua de Josep Homs, com a secretària.
En l'acte de cloenda del curs
també es van lliurar els premis
als estudiants amb millor expedient acadèmic de 4t d’ESO, les
matrícules d'honor de batxillerat
i les orles. L'acte va comptar amb
la participació d'Eduard Garrido
Ribó, exalumne del centre que
està fent un doctorat de química
a Escòcia. T.P.

Les Aules d'Extensió Universitària
de Gent Gran del Vallès Orinetal
(Agevo) ja han presentat el programa del darrer trimestre de
l'any, que inclou una dotzena de
conferència els dimarts al Museu
de Granollers i un concert a càrrec
de la Coral Sant Jordi a l'església
de Sant Esteve, com a cloenda del
25è aniversari de l'entitat, el 2 de

desembre. Agevo obrirà el cicle
de xerrades el 2 d'octubre amb El
periodisme en els temps de canvi, a
càrrec de l'exdirector de La Vanguardia Lluís Foix. La programació
es tancarà el 18 de desembre amb
l'espectacle de Pep Bou Univers
bombolles. També passaran pel cicle Joan Campàs, Rafel Grasa i Frederic Sesé, entre d'altres.

El darrer trimestre de
xerrades d'Agevo, a punt
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COOPERACIÓ EL BISBE SAINZ MENESES CLOURÀ DIUMENGE LA VISITA PASTORAL A GRANOLLERS

EL CENTRE COL·LABORA AMB ALEGRIA AMB GAMBO DES DE 2014

Càritas tancarà el rober i obrirà
una botiga de roba solidària
xavier solanas

GRANOLLERS. L’1 d'octubre Càri-

tas preveu posar en funcionament
una botiga de roba solidària que
substituirà l'actual servei de rober per a persones necessitades
que l'entitat gestiona des de fa uns
40 anys. La botiga s'instal·larà en
un local del número 31 del carrer
Sant Jaume, a tocar de la parròquia. Segons mossèn Josep Monfort, rector de Sant Esteve, l'establiment estarà obert a tothom.
"Hi haurà roba reciclada per
Càritas –provinent de donacions
i a preus econòmics– que es donarà per mitjà d'ajudes socials
acordades amb Serveis Socials
o bé hi podrà comprar tothom
qui ho vulgui", explica.
Per aquest motiu, diumenge
(18 h), coincidint amb la visita del
bisbe Josep Àngel Sainz Meneses,
a la sala Sant Esteve de la parròquia es farà un petit homenatge
als voluntaris que han fet possible
els 40 anys del rober de Càritas i,
en especial, a Rosa Fajula, qui n'ha

SUPORT El material és indispensable per a l'activitat sanitària d'Alegria

EMPLAÇAMENT La botiga de roba de Càritas s'obrirà al carrer Sant Jaume
estat al capdavant durant els darrers anys. Seguidament (18.30 h), a
les portes del local de la futura botiga, el bisbe en farà la benedicció
i la inauguració del projecte, que
s'acabarà d'enllestir al setembre.
D'altra banda, el bisbe de l'arxi-

prestat de Terrassa clourà la visita pastoral que s'iniciava al maig
amb una missa (19 h) que presidirà a Sant Esteve i que serà concelebrada per tots els preveres de
l'arxiprestat i amb membres de
totes les parròquies. Montse ERAS

ENTRE LES 10 I LES 14 H EL CNG ORGANITZARÀ ACTIVITATS LÚDIQUES I ESPORTIVES

Granollers torna a mullar-se
per combatre l'esclerosi
Diumenge, el Club Natació Granollers (CNG) serà una de les més
de 600 piscines de Catalunya que
tornarà a col·laborar amb la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, que arriba a la 25a edició i
està organitzada per la Fundació
Esclerosi Múltiple (FEM) per donar suport a les més de 7.500 persones a Catalunya afectades per

aquesta malaltia neurològica crònica del sistema nerviós central i
que encara avui no té cura.
De 10 a 14 h, el club organitza
a la piscina exterior de 50 metres l’activitat ludicoesportiva en
què es comptabilitzaran els metres nedats pels socis i usuaris
en suport amb les persones que
conviuen amb esclerosi múltiple.

OFERTES

LLOGUER · VENDA (a Granollers)

Els participants rebran un diploma acreditatiu. A les 12 h es farà
una crida per a què tots els socis i
usuaris es llencin a l’aigua alhora
en un salt conjunt i simultani en
totes les piscines adherides a la
campanya.
D'altra banda, durant tota la setmana es pot adquirir al club material de la campanya: tovalloles, necessers, bosses, llibretes i samarretes
amb disseny de Mariscal. També es
poden fer aportacions voluntàries a
través d’una guardiola, que és una
altra manera de mullar-se.

LOCAL 45m2AMB ALTELL. C. PEP VENTURA A 40m AV. SANT

ESTEVE I HISENDA. Entrada vehicles, lavabo, altell per oficines. 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
OFICINES
Professionals 54m2
AV. SANT ESTEVE
Situat als baixos
interior. Tres despatxos, sala d’espera
interior, lavabo i
segona sala d’espera
anexa. 350€/mes.
Comunitat, aigua
i IBI inclòs.
2 mesos de fiança.

hgg

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.

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’entrada 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€

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

L'Hospital envia
material quirúrgic a
l'ONG d'Iñaki Alegria
L’Hospital de Granollers ha enviat fa uns dies material quirúrgic
urgent per a la ONG Alegria amb
Gambo, impulsada per Iñaki Alegria, que va ser metge resident del
Servei de Pediatria del centre granollerí i que ara treballa a Etiòpia
per pal·liar les mancances sanitàries de l'Hospital de Gambo.
De fet, l'Hospital fa anys que
col·labora amb aquesta entitat solidària i, de fet, el 2014 signava un
conveni de col·laboració per apadrinar els tractaments d'infants
amb desnutrició severa, ja fos a
través de material sanitari o de

metges voluntaris.
De fet, aquesta setmana Alegria amb Gambo ha fet una crida
d'emergència per demanar ajuda
al primer món per salvar nens i nenes amb desnutrició severa de la
Unitat Terapèutica Nutricional de
l'Hospital de Gambo, que es troba
"col·lapsat i desbordat". "Necessitem suport per aconseguir els
antibiòtics suficients per poder
assumir els nous infants que arriben i contractar alguna infermera més per poder fer un seguiment correcte dels malalts",
explica Alegria. m.e.

L'Anònims inaugura la
mostra 'No a les guerres'
El restaurant llibreria Anònims,
del carrer Ricomà de Granollers,
va inaugurar dimarts l'exposició
fotogràfica No a les guerres. El
drama dels refugiats, d'Antonio
Velasco, que es podrà veure fins
al 28 de juliol. La presentació de
la mostra, però, es farà el proper
divendres 13 de juliol (19 h) de
la mà del mateix Velasco i de José
Luís Montero, amb qui l'autor va
compartir el viatge als camps de
refugiats de Grècia. "El drama és

doblement cruel en el cas de les
persones que fugen de Síria per
intentar continuar vivint. Un és
la guerra de la qual van fugir
milions de famílies. L'altre el
constitueixen les polítiques ignominioses, contràries als més
elementals drets humans, als
quals es veuen sotmesos per
la Unió Europea i els governs
d'Europa", lamenta Velasco, qui
alhora lloa la tasca humanitària i
la solidaritat de la ciutadania. i

Sessions del MAC molt vistes a Internet
Les sessions del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya (MAC) penjades
a Internet –Vimeo, Youtube i Facebook– han rebut més de 3.200 visualitzacions. Els vídeos més vistos han estat els de la sessió de Podcast Out
en què es parlava de nous formats a la ràdio, i el de Genís Roca sobre
creació de continuts digitals.
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CULTURA DE LA PAU REUNIÓ AMB LA DIRECTORA DE L'ICAN
AJUNTAMENT

TROBADA Manuela Carmena, Beatrice Fihn i Josep Mayoral

Granollers dóna suport
al tractat per prohibir
les armes nuclears
La directora executiva d’ICAN
(Campanya Internacional per a
l’Abolició de les Armes Nuclears), Beatrice Fihn, premi Nobel
de la Pau 2017, va mantenir una
reunió dijous a l’Ajuntament de
Madrid amb l’alcaldessa, Manuela Carmena, i l’alcalde de Granollers i vicepresident de Mayors
for Peace, Josep Mayoral. Fihn va
expressar la voluntat de rebre el

suport del món local per aconseguir l’efectiva del tractat de prohibició de les armes nuclears que
va ser aprovat per l’ONU el juliol
de l’any passat.
Carmena i Mayoral es van comprometre a compartir amb altres
ciutats aquesta petició i a treballar per incloure la lluita contra
les armes nuclears en les agendes
dels governs locals.

Creu Roja reconeix socis i
empreses col·laboradores
El Casino de Granollers acollirà divendres (20 h) l'acte de reconeixement de Creu Roja a persones sòcies, empreses i voluntaris que col·laboren amb l'entitat. Xavier Guàrdia, president de Creu Roja a Granollers,
obrirà l'acte i donarà pas a la coordinadora Nati Bautista, qui presentarà l'informe d'activitat 2017. Seguidament es faran els reconeixements
a les persones sòcies i la menció especial a empreses, així com l'agraïment al voluntariat. L'acte acabarà amb un sopar.

Defuncions
Aiguafreda
28/06 Martín Miró Malo
01/07 Nati López Rello
Cardedeu
29/06 María Suárez Álvarez
Granollers
13/06 Esperanza Parra Calleja
24/06 José Manuel Cajaraville P.
25/06 Felicísima Pardo Álvarez
25/06 Rafael Fuentes Montilla
25/06 Lidia Jubany Claret
26/06 Josefa Pradas Sanz
26/06 Joan Molins Virgili
26/06 Ana Cinca Casanovas
26/06 Enric Castelló Pou
27/06 Emilia Sánchez Martínez
28/06 Dolores Magaña Plaza
28/06 Antoni Mesas Mesas
28/06 Ángela Planas Puig
28/06 María Aranda Rueda

89 anys
65 anys
89 anys
88 anys
49 anys
95 anys
94 anys
87 anys
87 anys
85 anys
89 anys
57 anys
86 anys
95 anys
91 anys
89 anys
94 anys

28/06 Montserrat Vilardebó F. 90 anys
28/06 Victoriana Villazán Vizuete 85 anys
28/06 Magdalena Santos Sánchez 61 anys
29/06 Dolores Yélamos Fdez
90 anys
29/06 Pascual Valero Lorente
75 anys
29/06 Bárbara García Giménez 88 anys
30/06 Joan Valentí Bonjoch
80 anys
30/06 Ma Carme Tarter Ferrer 66 anys
01/07 Josefina Montes Quirante 87 anys
01/07 Toni Pérez Ballana
71 anys
01/07 Joan Riera Bover
73 anys
01/07 Juana García Chacón
68 anys
02/07 Manel Requena García
65 anys
La Roca del Vallès
25/06 Montserrat Serra Mora
99 anys
26/06 Teresa Vilà Pont
88 anys
St. Antoni de Vilamajor
29/06 Paquita Ramon Garcia
88 anys
St. Esteve Palautordera
30/06 Joan Domènech Boada
90 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

ENTITAT LA FONDA EUROPA VA ACOLLIR DISSABTE EL CANVI DE JUNTA DE L'ENTITAT

Felip Rovira, president del Rotary
La Fonda Europa va acollir dissabte la renovació anual de la
junta del Club Rotary Granollers
–que coincideix amb la renovació de tots els càrrecs de l'entitat
arreu del món–. Els membres del
club van triar Felip Rovira com a
president –fins ara vicepresident
de la junta presidida per Sandra
Pascual–.
La junta es completa amb Eugeni Riera com a tresorer, Jaume
Guinot com a macer i Ricard Gregori com a secretari.
L'acte va tenir lloc en un saló privat de la Fonda Europa, on Guinot
va actuar com a mestre de cerimònies. Després de fer el seu discurs
de comiat, Pascual va passar el testimoni a Rovira, que també es va
adreçar als assistents. m.e.

rotary

NOVA JUNTA Eugeni Riera, Felip Rovira, Jaume Guinot i Ricard Gregori
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OPINIÓ

Editorial

EL PATRIMONI SENTIMENTAL
L’imminent enderroc de l’església dels escolapis de Granollers ha despertat la
nostàlgia i les lamentacions d’alguns ciutadans que han crescut amb aquest
edifici del carrer Conestable. El fet que es tracti d’un espai religiós ha fet
qüestionar la decisió de l’Escola Pia, que aposta per millorar les seves
instal·lacions. La societat està poc acostumada a veure desaparèixer edificis
cristians, però aquests canvis no signifiquen cap daltabaix. L’església en
qüestió data dels anys 40 i els únics elements arquitectònics que la fan
singular –i que es conservaran– són imitacions del gòtic. Així, doncs, és un
edifici que no és clau per al patrimoni arquitectònic de la ciutat, malgrat ho
pugui ser per al patrimoni sentimental d’exalumnes i veïnat. La majoria de
símbols religiosos no es destrueixen perquè formen part del patrimoni cultural
de pobles i països, però quan el valor arquitectònic i històric no és tal, cal mirar
endavant. En una balança cal veure què pesa més: la nostàlgia per un espai
en desús o la millora d’un centre per oferir una millor qualitat educativa.

Des del balcó

EL REI DEL SUD

E

l Rei del Sud no es deia Jordi i
mai no havia ballat sardanes,
no coneixia Verdaguer, ni Pla,
ni Sagarra i la crema catalana
no era una de les seves postres preferides.
Tenia la cara tatuada pel sol, les mans endurides per la terra i els ulls plens de pluja, plens de sorra, plens de vent. El Rei del
Sud va néixer entre alzines, roures i oliveres, va créixer a l’ombra de senyors de barret blanc, camisa blava i cavall esvelt. Un
dia va fugir d’una casa arrebossada de calç
i tacada de geranis per instal·lar-se nord
enllà, entre el ciment d’un país de parla estranya, en una ciutat amb cos de poble, en
un barri humit de la perifèria i massa allunyat del centre, quan el centre ja era centre
però encara no era Gran.
I allà es casà i amb ella tiraren endavant
malvenent totes les hores del món, després,
amb l’ajuda interessada d’una entitat financera, compraren un pis, una nevera, un televisor i un Seat 600 que el mes d’agost els
portava fins aquell racó del sud on hi tenien
les arrels i encara quedaven senyors de cavalls esvelts i toros braus. Els caps de setmana de juliol, pujaven i baixaven Parpers
en direcció a una platja del Maresme i d’un
mar molt més blau que ara, amb peixos i
pops i musclos, on els nens feien i desfeien
castells de sal i de sorra, col·leccionaven
petxines i somniaven amb dracs catalans i
princeses extremenyes.

SANTI MONTAGUD

Amb la jubilació, voltà carrers i places
mentre observava com creixien les grues i els solars s’omplien de racholas, tochanas i formigó. Algun capvespre, passejava agafat de la mà de la Rocío, amunt
i avall, per la calle Mayor amb el record
del llarg i dur camí que havien recorregut
junts i se sentien agraïts a aquesta terra
per acollir-los, de la mateixa manera que
la terra hauria d’estar-ho d’ell per tirar endavant totes les històries en les que participaren. No podia estar quiet i durant uns
anys s’inventà un hortet a prop de les vies
del tren, les mateixes vies que a finals de
la dècada dels cinquanta, traslladaren ell i
els col·legues del seu regne.
El recordo en aquell bar de tota la vida
i avui regentat per xinesos, en aquell bar
d’olives, de cervesa i de dòmino, entre Ducados, mil renecs i el record dels Amancio,
Pirri, Gento, Zoco... mentre aixecaven copes de conyac per l’esperit d’un tal Juanito.
En dies laborables i abans de dinar, el
Rei del Sud ho deixava tot i caminava fins
l’escola de la mà d’un ritme antic, d’una
rumba de Los Chunguitos. Allà esperava
que surtis la Laia, que és sang de la seva
sang i filla de la seva filla, la mateixa que
l’altre dia li confessà que era independentista... i del Barça. I ell es rascà el cap
mentre renegava en veu baixa, després la
va mirar amb aquells ulls petits, riallers i
humits amb què els avis miren les nétes
quan els hi perdonen tot i pensen que ells
mai desapareixeran del tot.

Mandela, cent anys
del naixement d’un líder!
JOAN

VILA

President de
la Fundació Espavila

S

í, enguany es commemora el
centenari del naixement de
Nelson Mandela, un nom que
la història ha escrit amb lletres
d’or al costat de personatges
tan emblemàtics com Martin Luther King
o Mahatma Gandhi. Són autèntics referents universals de la lluita pels drets humans, per les llibertats i la justícia social
del segle XX. Són líders que, guiats pels valors més humans d’esforç i una gran fe en
els seus objectius, sense ser miraculosos,
van aconseguir el gran miracle d’obrir al
món noves perspectives de pau i germanor entre les persones.
“Sóc l’amo del meu destí. Sóc el capità
de la meva ànima. Els veritables líders han
d’estar disposats a sacrificar-ho tot per la
llibertat del seu poble”. Aquestes paraules
segur que resumeixen perfectament la
trajectòria d’aquest gran home que va lluitar contra l’Apartheid que discriminava
les persones negres del seu país. Va néixer
a Sud-àfrica el 1918 i després d’una intensa vida reivindicativa, va patir captiveri de
presó en condicions extremes durant 27
anys i va mantenir-se fidel als seus ideals;
finalment, va aconseguir els seus objectius, és a dir, que la població negra tingués
els mateixos drets que els blancs. Va ser el
primer president elegit democràticament
de Sud-àfrica i el seu esforç va ser reconegut internacionalment amb la concessió
l’any 1993 del premi Nobel de la Pau. “No
he pensat mai a aconseguir premis personals. L’home no lluita per les llibertats
pensant a guanyar premis, però quan vaig
saber que havia guanyat el premi Nobel de

la Pau, em vaig emocionar”.
Nelson Mandela ens ha deixat tot un
reguitzell de frases cèlebres encoratjadores que va anar escrivint en diferents
moments de la seva vida i que d’alguna
manera ens ajuden a entendre la grandesa d’aquest home; en cito algunes: “Vaig
aprendre que el coratge no és l’absència
de la por. L’home valent no és el que no té
por, sinó el que conquista aquesta por”.
“La major glòria a la vida no consisteix a
no caure mai; consisteix a aixecar-se cada
vegada que caiem”. “A la vida no hi ha passió quan es juga apostant poc, quan un es
conforma amb molt menys del que és capaç de fer”. “A vegades tot sembla impossible fins que es fa”... i per afrontar el final
de la vida amb l’orgull i la felicitat d’haver
complert, va escriure: “La mort és inevitable. Quan un home ha fet el que considera
que és el seu deure envers el seu poble,
pot descansar en pau”.

L’educació és l’arma
més poderosa
que podem utilitzar
per canviar el món

Acabo aquest escrit amb un raonament
que a mi em sembla meravellós: “Ningú
neix odiant als altres pel color de la seva
pell, pel seu origen o per la seva religió.
Les persones aprenen a odiar als altres;
per tant, si podem aprendre a odiar, també
podem aprendre a estimar. El cor humà és
més receptiu a l’amor que a l’odi”. “L’educació és l’arma més poderosa que podem
utilitzar per canviar el món”. Gràcies, Nelson, per aportar la teva llum a un món en
el qual sovint només veiem foscor. La societat en què vivim és capaç de descobrir
aquesta llum? Què n’opines? Espavila’t.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN
Vaig entrevistar fa un temps Jesús
Moreno. Tota una troballa! El menjador de
casa seva presidit per un piano i per una
foto compartida amb l’expresident dels
EUA #JimmyCarter. Un petit exemple de la
trascendència del personatge #Granollers

Imma Juncà @immajunca

somlesfranqueses@diarisom.cat

Que Sant Pere és
independentista és evident,
ha decidit aigualir la seva
pròpia revetlla.

Jordi Rosàs Rodoreda
@RodoredaJordi

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat somlesfranqueses.cat
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SOMCONTRAPUNT SCCL forma part
del grup empresarial cooperatiu:
Promou:
economia
social
aracoop
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Classificats

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Multinacional química
fabricante de soluciones plásticas, del Vallès Oriental, precisa:
ADJUNTO/A RESPONSABLE CONTROL DE CALIDAD (Ref.0607-01)
Candidatos/as con formación a
nivel CFGS en Calidad, Análisis de
Laboratorio, y/o Ingenieria Química o Industrial. Experiencia mínima de 3 años en dptos. Calidad,
imprescindible nivel medio-alto
de inglés. Conocimientos a nivel
de paquete Office, ISO's, Control
de Calidad, Calibración, Inyección
de plásticos, etc. Con dependencia directa del Responsable de
Calidad, su misión principal será
colaborar en las tareas de control de calidad, dando soporte
al Jefe de Calidad y pudiendo
llevara a cabo las tareas en caso
de auséncia. Responsabilidades
y funciones: Gestionar las incidencias con los proveedores y
realizar su evaluación. Gestionar
las incidencias y reclamaciones
de clientes. Elaborar los inputs
(informes, indicadores, gráficos,
etc.) para la posterior revisión de
dirección.

Empresa del sector maquinaria para packaging
flexible ubicada en el Vallès Oriental, precisa:
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO SAT (Ref.0607-02)
Prestará sus servicios para el dto de Servicio Asistencia Técnica al cliente. Ágil, con elevada capacidad de comprensión y captación del problema
y de sus posibles causas, y que de forma rápida
sepa donde hallar las respuestas y soluciones más
operativas y más viables en cada caso, tomando
decisiones adecuadas a la situación real de cada
avería. Tareas: Asistencia a clientes para resolver
averías en los equipos. Puesta en marcha de los
nuevos equipos. Demostraciones de maquinaria y
sus aplicaciones. Formación a clientes y operarios
de producción y mantenimiento. Requisitos: FP2 o
Ingeniero Técnico Electromecánico. No se requiere experiencia aunque se valorará. Dominio idioma
inglés. Imprescindible elevado grado de seriedad,
autonomía, responsabilidad, perseverancia y organización. Alta capacidad de comprensión técnica. Alto nivel de sociabilidad y de capacidad de
contacto con el cliente. Resolutivo, con capacidad
de priorizar y de valorar la magnitud de las averías. Disponibilidad para desplazamiento (30% del
tiempo). Disponibilidad horaria. Perfil humano técnico, pero muy orientado hacia la gestión y el servicio al cliente. Carnet de conducir. Paquete Office.
Se ofrece contrato directo con la empresa (6m+indefinido). Formación interna. Dietas y vehículo de
empresa en desplazamiento. Salario negociable.

Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

Multinacional química para soluciones plásticas , ubicada en el Vallès Oriental,
precisa incorporar:
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL (Ref.0607-03)
Candidatos/as con formación universitaria Empresariales, ADE, Económicas, etc. Imprescindible nivel Advanced de inglés, valorando muy positivamente francés y/o alemán. Experiencia
mín. de 3 años en dto. Administración Comercial, con personal a cargo. Conocimientos avanzados de Excel, SAP y Ofimática en general. Con dependencia directa del Director Comercial y
interactuando con todos los dptos de la empresa, coordinará y supervisará la gestión administrativa del dpto. comercial.
Responsabilidades y funciones: Coordinar y supervisar las tareas del equipo. Centralizar informaciones y autorizaciones de Director Comercial. Controlar cartera de ventas y previsiones:
entradas y facturación de los pedidos y presupuestos de ventas. Control de contratos e informes sobre las comisiones, parametrizar, liquidaciones de los representantes. Llevar a cabo el
presupuesto de ventas para las revisiones del Budget de los comerciales e introducir los datos
en SAP. Elaborar informes semanales, mensuales y trimestrales sobre los márgenes, volumen
de facturación y carteras. Revisar procesos administrativos para su estandarización. Controlar
los stocks de seguridad y/o obsoletos. Gestionar el control de riesgos: consensuar líneas de
crédito, obtener informes comerciales D&B.
Se ofrece contrato directo con la empresa. Horario: lunes a jueves (8 a 17h.) y viernes (8- 14h).
Rango salarial a partir de 38.000 € brutos anuales.
IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA
FINCA EN VENTA EN
LA GARRIGA. C-17.

Sup. 75.000 m2. Edificio 1.000 m2. Casa de
1.316 m2 dividida en
sótano 418 m2. Planta
baja 303 m3. 1ªPlanta
313 m2 (42 m2 terra-

Autogestió, cert temor i molta il·lusió
MURIEL

COMAS

Presidenta del consell rector
de Cafè del Centre, SCCL

Sense massa reflexions, un dia començo a formar part d’una cooperativa
molt jove. Jo, que he estudiat per dedicar-me a l’àmbit social, de sobte em
sento a gust treballant de cambrera.
El que m’interessa de veritat, però,
són els meus quatre socis i tot el que
intueixo, encara tímidament, que podem arribar a ser plegats. Treballem
molt, infinitament molt. Parlem de qui
som, cap a on anem, i ho decidim totes
juntes en llargues assemblees. Amb el
temps, l’activitat econòmica es torna
més estable i mirem més enllà de l’autoexplotació. A poc a poc comencem a
integrar que no tenim jefe i que podem
canviar l’orientació laboral a què estàvem destinats.
Se suposa que sóc empresària. M’han
arribat a dir que ara estic al bàndol de
la patronal. Enmig d’aquestes conver-

ses sempre hi ha algú que diu: “Que no...
que són una cooperativa!”. Però què coi
és una cooperativa de treball? Doncs
suposo que moltes coses. Per nosaltres
és el camí d’assoliment dels somnis que
cadascuna desitgem concretar. I durant
el recorregut ens resistim a què les
nostres vides les compri el mercat.
Treballem al Cafè del Centre. Servim sopars i menús de migdia. Dissenyem la carta i preparem combinats.
Fem gestions econòmiques, administratives, laborals i legals. Ara mateix
estem abolint el plàstic de les nostres
vides, mentre intentem fer les millors
paelles, reflexionem sobre el benestar
animal i ens plantegem nous models
de governança. També actualitzem
els estatuts, que ja toca, i evidentment
el règim intern. Ostres! Un soci acaba
de ser pare. Com podem dignificar la
prestació de paternitat? I així, com els
equilibristes, caminem pel desconegut
món de l’autogestió amb cert temor i
molta il·lusió. Dia a dia, amb el treball
de les nostres mans, comprem un trosset de la nostra llibertat.

zas). 2ª Planta 138 m2.
Frontón. Piscina 92
m2. PRECIO: 700.000
€ (Ref.100). EMINAD.

m2. PRECIO: 1.100
€/mes (Ref 976).
EMINAD Tel. 93 870
36 66.

LOCAL EN ALQUILER. GRANOLLERS.
Joan Prim. Sup 100

LOCAL EN VENTA
GRANOLLERS. En
calle Josep Mª de
Sagarra. Sup. 100
m2. Esquinero fachadas 21 m. Insta-

Más información al
teléfono: 93 870 36
66.

laciones bar. Mesas
y sillas de   madera
maciza. Chimenea
de obra. Aseos y
trastero. Rejas en
puertas y ventanas.
Aire acondicionado P.V. 140.000 €
(Ref.396). EMINAD
Teléfono de contacto : 93 870 36 66.

Multinacional lider en el seu sector, precisa per les seves instal.lacions al Vallès
Oriental:
CONSULTOR IMPLANTACIÓ ERP SAP BUSINESS ONE (Ref.0607-04)
Cerquem candidats/es amb formació a nivell de Grau en Informàtica o CFGS en Informàtica o bé candidats amb experiència
equivalent, titulats en Enginyeria Informàtica de Sistemes o superior en informàtica. Es responsabilitzarà de les següents
tasques: la Implantació de ERP / CRM i
serà imprescindible la experiència en SAP
Business One. Caldrà que tingui coneixements de les regles de negoci habituals
de les PIMES, i coneixements bàsics de
BBDD. Imprescindible nivell mig d'anglès
tècnic, ja que haurà de mantenir converses
tècniques amb SAP. S'ofereix feina estable
i amb contracte directa amb l'empresa.
Retribució negociable en funció de l'experiència del candidat/a. Horari laboral: Jornada partida de dilluns a dijous de 8.30h. a
14h. i de 15 a 17.30h. Els divendres de 8.30h.
a 14.30h.

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES
SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS
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ECONOMIA

Diploma per als punts d'informació turística

Formació per a cooperatives

La biblioteca Can Pedrals, el Celler del Ferrer, Gran Centre i l'Hotel
Granollers són les empreses i entitats de la ciutat que han rebut el
diploma per la participació en el projecte Punts d'Informació Turística
del Vallès Oriental, en el marc de la Jornada TurismeVallès, celebrada
el juny a Caldes.

Can Muntanyola –a través de Granollers
Mercat i l'Ateneu Cooperatiu– acollirà el juliol
cinc formacions gratuïtes amb l’objectiu de
donar eines per crear noves cooperatives o
per millorar el funcionament de les ja creades.
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INFORME LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA CAMBRA DE COMERÇ HAN PRESENTAT LES DADES DE LA DEMARCACIÓ EL 2017

El Vallès Oriental és la comarca on més
ha augmentat el teixit empresarial
El Vallès Oriental és la comarca de
la província de Barcelona on més
ha augmentat el teixit empresarial
el 2017, segons l'Informe territorial que publiquen anualment la
Diputació i la Cambra de Comerç
de Barcelona, per fer balanç de
l'evolució econòmica. Amb tot,
aquest creixement és força moderat (1,1%) i dista bastant del 3,1%
de l'any anterior i encara més del
5,4% que es va donar al Garraf i
que va ser el més alt. De mitjana,
la demarcació ha incrementat un
0,8% les empreses.
En total, al Vallès Oriental hi
havia l'any passat 12.393 empreses, de les quals el 72% són de
serveis (8.899); un 17%, indústria (2.150); un 10%, contrucció
(1.256), i un 1% es dediquen a
l'agricultura (88%). De fet, el sector que més ha crescut percentualment és el de la construcció,

cambra

com també han disminuït places
laborals el subsector de vehicles
de motor (179 menys), de fabricació de begudes (160), el comerç al
detall (146) i els productes informàtics i electrònics (60).
L'informe també destaca que el
Vallès Oriental concentra el 20%
dels llocs de treball de la indústria
química de la demarcació.

Prestacions per desocupació

ACTIVITAT Es manté la tendència a l'alça en la generació de llocs de treball
amb 56 nous negocis, seguit dels
serveis. En canvi, l'agricultura ha
perdut 4 empreses a la comarca.
De fet, l'evolució dels llocs de
treball continua la tendència po-

4 anys seguits de més ocupació

A la finalització de l’any 2017, l’ocupació registrada de la població resident al
Vallès Oriental obté un increment del 3,6%, idèntica a la de l’any anterior, i per
sobre de les dades de la demarcació de Barcelona. Amb aquesta xifra acumula
quatre anys continuats de creixement de l’ocupació. Així, l’any acaba amb 170.883
persones ocupades residents a la comarca, gairebé 6.000 més que l’any anterior.
Per sexes, l’ocupació creix gairebé igual en les dones (3,7%) que en els homes
(3,5%). Les dones representen el 46% de la població ocupada.

sitiva, amb un augment del 3,7%,
però amb menor intensitat que els
quatre anys anteriors.

L'ocupació ocupa

Pel que fa als subsectors d'activitat, el que ha guanyat més llocs
de treball a la comarca ha estat
el d'activitats relacionades amb
l'ocupació (1.083), seguit del comerç a l'engròs (628). També
han incrementat llocs de treball
les activitats especialitzades de
construcció (373), les indústries
químiques (319) i el cautxú i plàstic (314). En canvi, els anomenats
serveis socials sense allotjament
han perdut 254 llocs de treball,

A final del 2017 hi ha concedides
12.587 prestacions per desocupació, un 10,5% menys que en l’any
anterior. La taxa de cobertura no
varia del 58,6% respecte a l’any
anterior. Les tipologies de prestació per desocupació disminueixen
el nombre respecte a l’any anterior: les prestacions contributives, un 5,1%; les assistencials, un
16,1%, i les de renda activa d’inserció, un 23,0%.

Places hoteleres

Pel que fa a l'activitat turística,
l'informe alerta que el Vallès Oriental ha experimentat una lleugera pèrdua de places hoteleres
(-0,3%), malgrat que al conjunt
de la demarcació l'oferta hotelera mostra un augment de places
disponibles a la majoria de les comarques. De fet, en el conjunt de
la demarcació els viatgers en hotels han augmentat un 3,1%. i m.e.

L'ECONOMIA
CIRCULAR ALS
POLÍGONS I ROCA
UMBERT, ESTRATÈGICS
n A l'informe presentat enguany per
la Diputació i la Cambra també s'hi
recullen els 10 projectes estratègics
més destacats de cada comarca. Al
Vallès Oriental se'n destaquen dos de
Granollers. El primer és el GRID, una
plataforma virtual –www.gridgranollers.com– que vol donar servei a les
empreses per aplicar un nou model
d'economia circular i facilitar l'ús eficient dels recursos de l'entorn industrial (residus, actius, usos, etc.) que es
poden veure revaloritzats a partir de la
simbiosi. A més, hi ha una secció anomenada Coopera, per activar projectes
que requereixen la participació del
conjunt d'indústries, com poden ser
serveis i projectes mancomunats. GRID
Granollers és una iniciativa impulsada
per l'Ajuntament de Granollers i les associacions del polígons de la ciutat.
D'altra banda, com l'any passat, el
mapa de projectes estratègics locals de la comarca destaca el paper
de Roca Umbert com a espai dedicat
a les indústries culturals, creatives i
audiovisuals. L'objectiu és convertir les
indústries culturals, creatives i audiovisuals en eines de desenvolupament
econòmic del territori.
Finalment, l’informe es completa amb
quatre monografies –com una enquesta d'hàbits de consum–, i 12 articles
d’autor que permeten aprofundir en el
coneixement d’elements més concrets
d’aquestes economies locals.
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FEINA EL NOMBRE DE DESOCUPATS ÉS MENOR A LA COMARCA PER CINQUÈ MES

L'atur es redueix en 113 persones
a Granollers i 13 a les Franqueses
L'atur ha caigut al juny per cinquè mes
consecutiu a la comarca, i també ho ha fet
tant a Granollers com a les Franqueses. En
concret, a la capital del Vallès Oriental hi
ha hagut 113 persones menys inscrites a
l'atur que al mes anterior, segons dades
del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat. En total, a la
ciutat hi va haver 3.349 persones aturades
al juny.

Per la seva banda, a les Franqueses es
van comptabilitzar 1.014 veïns inscrits al
Servei d'Ocupació de Catalunya al juny, 13
menys que al maig.
A nivell comarcal, la xifra d'aturats ascendeix als 20.930, 647 menys que al
maig. La reducció de l'atur al Vallès Oriental és una tendència que es manté de
de principis de 2018, tot i que ho fa d'una
forma més moderada que ara fa un any. i

Les Franqueses busca 'Talents en potència'

Deu veïns de Bellavista s'incorporaran a la Brigada Municipal durant mig any de la mà de l'últim Pla
d'Ocupació de les Franqueses, vinculat al Pla de Barris. En l'àmbit laboral, el municipi també està
duent a terme el projecte Talents en potència, una iniciativa dirigida tant a persones perceptores de
la Renda Garantida Ciutadana com a persones amb discapacitat o trastorns mentals, amb l'objectiu
que trobin feina. El projecte ofereix orientació individualitzada, formació transversal i pràctiques en
empreses. Cadascuna de les dues línies disposa de 30 places i compta amb un tècnic especialitzat
que acompanya les persones fins que aconsegueixen feina. Alhora, l'Ajuntament col·labora amb el
programa del Consell Comarcal Fem Ocupació per Joves, que facilita els contractes en pràctiques,
i també participa en el projecte Ocupació a la Indústria Local, que es desenvoluparà fins al 2020 i
pretén ocupar joves en el sector metal·lúrgic, d'automoció i de les indústries auxiliars.

COMERÇ ACTIVITATS DE GRAN CENTRE I MÉS QUE COMERÇ
xavier solanas

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Tens una idea de negoci
o de projecte col·lectiu
emmarcat en l’Economia
Social i Solidària?
T’acompanyem en el procés
de manera GRATUÏTA:
contacta amb nosaltres!
A qui ens dirigim?
• Persones emprenedores que vulguin iniciar un projecte empresarial
col·lectiu
• Iniciatives d’ESS (cooperatives, fundacions, associacions, societats
laborals, etc.) que pretenguin enfortir-se, consolidar-se o enxarxar-se
• Entitats sense ànim de lucre
• Entitats socials amb activitat econòmica
• Petites i mitjanes empreses interessades en l’ESS

PuntsCoop,

els punts d’assessorament fix
de l’Ateneu Cooperatiu
PuntCoop Cardedeu
• Espai d’assessorament fix: CSETC (C/Josep Vilaseca, 23,
Cardedeu). Dilluns a la tarda, de 16 a 18 h. (Mes d’agost tancat)
• Contactar amb el CSETC a info@csetc.cat o al 93 833 43 02*
PuntCoop Granollers
• Espai d’assessorament fix: Can Muntanyola (Camí del Mig 22,
P.I. Palou Nord 08401. Granollers). Dijous al matí, de 9.30 a 13 h.
(Mes d’agost tancat)
• Contactar amb Can Muntanyola a
empresagm@ajuntament.granollers.cat o al 93 861 47 83*
PuntCoop Parets
• Espai d’assessorament fix: Parets Empreses
(Carrer Major, 1, 08150 Parets del Vallès).
Últims dijous de cada mes a la tarda, de 18h a 20h.
(Mes d’agost tancat)
• Contactar amb Parets empreses al telèfon 93 573 88 96*

TRET D'INICI A UNES
REBAIXES AVANÇADES

Divendres, els comerços de Gran Centre van començar el
període de rebaixes amb un parell de dies d'antelació a l'1 de
juliol, com s'havia fet habitualment. Les rebaixes van coincidir amb la Granollers Cup i moltes botigues van sortir al
carrer en la primera edició de la RedCup que es va estendre
des de Torras i Bages i fins a la plaça de la Corona. Dissabte,
Més que comerç també va iniciar les rebaixes amb una fira
als carrers Cataunya, Corró, Travesseres i Santa Elisabet.

Conveni del Gremi d'Hostaleria i Nexo Gestió
El Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental ha signat un acord de col·laboració amb Nexo
Gestió, una empresa basada en solucions de millora i optimització de la gestió i els resultats de les petites i mitjanes empreses. Així, a partir d'ara les empreses agremiades
podran disposar d'un preanàlisis i un prediagnòstic inicial gratuïts. La firma del conveni va
tenir lloc la la setmana passada entre David Vázquez, president del gremi, i Francisco Franco,
representant de l'empresa.

PuntCoop Sant Celoni
• Espai d’assessorament fix: Centre Cultural La Clau.
Dimarts a la tarda, cada 15 dies, a partir del 3 de juliol, de 17 h a 20 h.
Per tant: 3, 17 i 31 de juliol; 18 de setembre; i 2, 16 i 30 d’octubre
de 2018. (Mes d’agost tancat)
• Contactar amb La Clau a info@laclaubaixmontseny.org*
L’Ateneu Cooperatiu espera amb ganes i il·lusió l’acollida de nous projectes
que enforteixin i facin créixer l’Economia Social i Solidària a la nostra comarca.
Per a més informació, accediu a www.ateneucoopvor.org o envieu un correu
electrònic a info@ateneucoopvor.org.

*Tot i així, l’Ateneu es pot adaptar a altres horaris depenent de les necessitats de les persones que volen rebre assessorament i/o acompanyament. En tots els casos podeu contactar amb l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental a Info@ateneucoopvor.org o al 693 827 752.
www.ateneucoopvor.org

@ateneucoopvor

info@ateneucoopvor.org
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PROGRAMACIÓ

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

JULIOL 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

06/07/2018 (4 hores)
De 9.30 a 13.30 h.
Empresa i emprenedoria
FISCALITAT - 10 COSES ++
DEL TREBALL AUTÒNOM
QUE S’HAN DE SABER I
QUE NINGÚ EXPLICA
Si tinc una baixa? La jubilació?
LOPD? I més...
Granollers Mercat
11/07/2018 (2 hores)
De 10 a 12 h.
Emprenedoria.
Sessió informativa
LES ASSEGURANCES ÈTIQUES.
T’explicarem altres maneres
d’assegurar la teva
activitat empresarial
Org: Ateneu cooperatiu

Vallès Oriental.
Granollers Mercat
16/07/2018 (3 hores)
De 9.30 a 12.30 h.
Emprenedoria.
Sessió informativa
COM PORTAR AL DIA LA
DOCUMENTACIÓ DE
LA VOSTRA COOPERATIVA.
Per a què serveixen els
llibres de socis i actes? Com
ho hem de fer?
T’ho expliquem
Org: Ateneu cooperatiu - Vallès
Oriental. Granollers Mercat
19/07/2018 (3 hores)
De 9.30 a 12.30 h.
Cooperatives

SESSIONS
GRUPALS
SUBVENCIONS, LÍNIES D’AJUT
I FINANÇAMENT ADREÇAT
A COOPERATIVES I
SOCIETATS LABORALS.
Explicació dels requisits
i tramitació per accedir a
aquestes línies d’ajuts.
Org: Ateneu cooperatiu
Vallès Oriental.
Granollers Mercat
17/09/2018 (7,5 hores)
De 14 a 16.30 h.
Comerciants
EXPRIMEIX FACEBOOK
AL TEU COMERÇ
Granollers Mercat
26/09/2018 (7,5 hores)
De 14 a 16.30 h.

Comerciants
COM ATRAURE CLIENTS I
PROMOCIONAR EL MEU
NEGOCI AMB INSTAGRAM
Granollers Mercat
09/10/2018 (5 hores)
De 14 a 16.30 h.
Comerciants
EXPRIMEIX WHATSAPP
AL TEU COMERÇ
Granollers Mercat
15/10/2018 (4 hores)
De 14 a 16 h.
Comerciants
YOUTUBE COM A
PLATAFORMA DE
VIDEOMÀRQUETING
Granollers Mercat

19 de JULIOL
De 9.30 a 12 h.
Emprenedoria. Formació
CANVAS I PLA D’EMPRESA
Comença amb el CANVAS
i acaba amb el
Pla d’empresa
Granollers Mercat
12 i 26 de JULIOL
De 9.30 a 12 h.
Emprenedoria. Formació
SESSIÓ INFORMATIVA
PER MUNTAR UNA
EMPRESA
Tràmits, fiscalitat, ajuts,
subvencions i
capitalització de l’atur
Granollers Mercat

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

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
Amb el suport de
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ESPORTS

HANDBOL PLATJA

41 medalles per al Club Natació Granollers

Torneig de 24 h de futbol sala

Festival de medalles per al CNG al Campionat de Catalunya de
Promoció i Nivells de Gimnàstica Artística Masculina, que es va
celebrar diumenge a Vic. L’excel·lent actuació dels gimnastes
granollerins va tenir com a recompensa la collita de 41 medalles:
10 d’or, 16 de plata i 15 de bronze.

L’Ajuntament de les Franqueses presentarà
avui, dijous (16 h), a la seu del Patronat
Municipal d’Esports el torneig de 24 hores
Madform Futbol Sala que es disputarà el 13 i el
14 de juliol al Complex Esportiu de Corró d’Avall.

HANDBOL TRES EQUIPS DEL BM GRANOLLERS I UN DE L'AEH LES FRANQUESES ES VAN EMPORTAR EL TORNEIG

La selecció
catalana juvenil
entrenarà a
les Franqueses

Quatre campions i cinc finalistes
vallesans en la 20a Granollers Cup

La nova pista d’handbol platja
ubicada a la Zona Esportiva Municipal de Corró d’Avall serà l’escenari dels entrenaments de la selecció catalana juvenil d’handbol
platja durant la tarda del dimarts.
El mes de juny l’Ajuntament de les
Franqueses va adequar una de les
pistes de bàsquet de la Zona Esportiva Municipal, i la va convertir
en una pista d’handbol platja, on
s'hi podrà entrenar durant els mesos d’estiu.
La selecció catalana juvenil
d’handbol platja, que va tenir coneixement de la nova iniciativa
del Consistori, ha triat les Franqueses per a preparar el campionat espanyol que se celebrarà a
Getafe els dies 6, 7 i 8 de juliol.
En l'actualitat qui utilitza aquesta pista és la nova secció de l'AEH
les Franqueses, les Franqueses
Wolves, que hi entrena. Les Franqueses Wolves és una iniciativa
que sorgeix amb l’objectiu d’impulsar durant l’estiu la pràctica
d’esports sobre sorra, un cop acabades les competicions d'handbol
en pista. La nova secció de l’entitat
franquesina ha nascut amb un total de 9 equips i més de 75 jugadors i jugadores. Els equips amb
els quals comptarà són un benjamí, un aleví, un infantil i un sènior
en categoria femenina i un aleví,
un infantil, un cadet, un sènior i un
equip de veterans en masculina.

Diumenge es va tancar la 20a edició de la Granollers Cup amb la
jornada de finals de les diferents
categories, en la qual va haver-hi
quatre campions vallesans, tres
en categoria masculina i un en femenina. El juvenil masculí del BM
Granollers es va proclamar vencedor del torneig en la seva categoria en desfer-se per 20-13 al BM
Villa de Aranda. El cadet masculí,
per la seva part, també va aconseguir endur-se la Granollers Cup en
guanyar la final davant la Selecció
Catalana per 21-18. L'últim dels
campions vallesans masculins va
ser l'aleví masculí del BM La Roca,
que es va imposar per 11-5 al Pays
d'Aix Provence en el partit decisiu.
A més, el júnior masculí de
l'AEH Les Franqueses va perdre la
final en la seva categoria davant el
BM Playa Sevilla per només un gol
de diferència (13-12) i l'infantil
del BMG també va sortir derrotat
del seu duel davant el Südbadischer (19-16).
Pel que fa a les categories femenines, va haver-hi final vallesana
en la categoria aleví: el KH-7 va
guanyar 20-15 al BM La Roca. Per
la seva part, l'infantil del BM Granollers va perdre contra el Südbadischer per un ajustat 15-14 i
el juvenil del BM La Roca va fer el

Cada cop més popular

Tot i que no té platja, el Vallès és
un indret on els diferents clubs i
jugadors han lluitat per poder seguir gaudint de la variant platja
del seu esport durant l’època estival. Les Franqueses ha apostat per
aquest projecte que particpa d'una
disciplina que cada vegada té més
seguidors. Els diferents equips
vallesans sumen més de 800 jugadors federats en aquest esport
i l'objectiu és que la xifra segueixi
creixent en els pròxims anys. Per
això les Franqueses Wolves i la
resta d'equips animen a tots els
joves a anar a provar l'handbol
platja i que s'afegeixen als seus
projectes en marxa.

XAVIER SOLANAS

CADET DEL BMG L'equip granollerí va guanyar 21-18 contra la selecció catalana
mateix davant el KFUM-2 (14-12).
En categoria cadet les campiones van ser l'IK VAG J02 (15-12 davant l'Stabaek Handball) i el Club
Handbol Martorell ho va ser en
junior (13-8 davant l'Skanela IF).
"Estem molt contents amb els
tres campionats i els dos subcampionats que ha aconseguit
el nostre club. A més, la majoria

ENTITATS PROVENEN DELS COMITÈS OLÍMPICS NACIONALS

Entrenadors de 16 països
aprenen al CN Granollers
Divendres el Club Natació Granollers va tornar a rebre els alumnes
del curs de Formació General en
Ciències Aplicades a l’Esport per a
entrenadors (CAD), que en la seva
38a edició organitza el Centre
d'Alt Rendiment Esportiu i l’INEFC amb el suport de Solidaritat
Olímpica, organisme depenent del
Comitè Olímpic Internacional.
Aquest és un curs que realitzen
entrenadors de diferents Comitès
Olímpics Nacionals amb l’objectiu

de poder integrar els coneixements adquirits i els mètodes
del curs per tal d'adaptar-los a la
realitat socioeconòmica de cada
un dels seus països. Enguany han
vingut entrenadors de diferents
disciplines procedents de 16 països –per exemple, Costa Rica,
Equador, Cuba, Angola, Brasil o
Guinea Equatorial– que van visitar el CNG. És el cinquè any consecutiu que el club col·labora en la
realització d'aquest curs.

dels 21 equips que hem portat
al torneig han arribat a les últimes eliminatòries", explica Juanjo García, responsable de l'àrea
social del BM Granollers i encarregat del centre de dades de la
Granollers Cup. "El feedback que
hem tingut per part de tots els
equips participants ha sigut bo.
Tot ha anat com estava previst
excepte durant la tarda de divendres, que va ploure i vam haver d'endarrerir alguns partits
fins al matí de dissabte", afegeix.

D'altra banda, es referia al fet que
engany hagin vingut menys equips
de la resta de l'Estat espanyol i de
l'estranger respecte a edicions passades. "Aquest any la Granollers
Cup ha coincidit amb un torneig
de característiques similars a Saragossa. Hem de preveure unes
dates atractives posades amb antel·lació". En aquest sentit, ja estan
confirmades les dates de la Granollers Cup de l'any que ve: del 26 al
30 de juny. Una 21a edició que té el
repte de ser paritària. s. escudero

MOTOCICLISME 25 ESCUDERIES SÓN FRANCESES

Les 24 hores del Circuit comencen
divendres amb 51 equips inscrits
El Circuit de Barcelona-Catalunya ja està preparat per acollir les 24 hores de motociclisme a partir de divendres. Enguany comptarà amb 51
participants, entre els quals hi haurà més representants catalans que
l'any passat. Seran 25 equips francesos, 24 locals, un portuguès i un
franco-guaianès. Entre els presents hi haurà el Yamalube Folch Endurance, l'últim vencedor de les AMV 24 Hores de Catalunya, que té un total d'11 victòries al seu palmarès. Un altre dels vells coneguts és l'equip
d'Eduard Català, que enguany inaugura una nova era. Com el seu nom
ja indica, el Kawasaki Català Aclam es presenta amb una nova marca i
amb nous pilots.
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GRANOLLERS CUP LES FRANQUESES, GRANOLLERS, CANOVELLES I VILANOVA VAN SER LES SEUS

Quatre dies amb olor
d'handbol al Vallès Oriental

Cadascun dels 339 equips participants provinents de 16 països
diferents i cadascun dels 5.100
jugadors i jugadores van ser els
protagonistes d’aquests quatre
dies d’handbol que la capital del
Vallès Oriental i les seus de Vilanova, les Franqueses i Canovelles
han viscut amb la 20a edició de
la Granollers Cup. De dijous a primera hora fins a diumenge a última hora es van disputar 1.180
partits en 17 pistes repartides
entre les quatre poblacions (6).
En total, es van sumar gairebé
33.000 minuts d’handbol. És a
dir, 24 dies de competició.
Rodrigo Corrales, porter del
Paris Saint Germain, i Nerea
Pena, lateral del Ferencvárosi TC,
van ser els padrins (1) d’aquesta
edició i el centre de les mirades
dijous durant la presentació de
la Granollers Cup a la Porxada
i, posteriorment, al Palau d’Esports.
Van haver-hi quatre campions
(2 i 4) i cinc finalistes vallesans.
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FUTBOL NAMA SPORTS SEGUEIX AMB EL PROCÉS DE PROFESSIONALITZACIÓ DEL CLUB

HANDBOL TERCER FITXATGE DEL CLUB GRANOLLERÍ

Tres nous fitxatges a la junta
directiva de l'EC Granollers
ECG

GRANOLLERS. L’Esport Club Gra-

nollers segueix amb la reestructuració de la junta directiva amb
l'objectiu de professionalitzar el
model de gestió del club. Després
d’anunciar fa uns dies les incorporacions del vicepresident Juan
Castillo i de dos vocals, Anna Alfonso i Pablo García, ara arriben
Xavier Robado i Àngel Aguirre,
també com a vocals, i Jordi Córdoba com a tresorer.
El primer fitxatge és el de Xavier Robado com a vocal. Robado
és un empresari del sector de les
telecomunicacions que va jugar al
Granollers des de ben petit i que
fa 13 anys que està vinculat als
veterans del club, 10 com a jugador (dos d’ells lluint el braçalet de
capità) i 3 com a entrenador. La
segona incorporació és la d'Àngel
Aguirre, qui també s’incorpora
com a vocal a la junta directiva
del club. Conegut com a Aguirre,
i fill del mític i desaparegut jugador Angel de Tomás Aguirre, va

Aina Fernández, nova
incorporació del KH-7
GRANOLLERS. Aina Fernández,
nascuda el 1999 a Sant Vicenç
dels Horts, torna al BM Granollers
per afrontar el seu segon any en
la categoria sènior després d'haver estat una temporada a l'Elx
Mustang, equip en el qual va patir
una lesió de llarga durada que la
va mantenir apartada de les pistes
durant la major part de la temporada 2017-2018.
En categories inferiors, Fernández va formar part de l'Handbol
Sant Quirze i el BM La Roca, i va
acabar la seva etapa formativa

com a juvenil al BM Granollers,
conjunt en què va poder debutar
amb el KH-7, entrenat per José
Luís Villanueva la temporada
2016-2017, a la Lliga Guerreras
Iberdrola.
D’altra banda, també en categories inferiors va ser convocada diverses vegades pel combinat català. Un or i dues plates és la collita
que es va endur Fernández en els
campionats de seleccions estatals
en categoria cadet i juvenil. A més,
ha viatjat diverses vegades amb la
selecció estatal.

CELEBRACIÓ AL DINAR HI VAN ASSISTIR UNES 200 PERSONES
ELS TRES DIRECTIUS Xavier Robado, Àngel Aguirre i Jordi Córdoba
ser futbolista professional en diversos equips com l'Espanyol, el
Sabadell o l'Europa. En el passat
ja va formar part de la junta directiva granollerina. L’últim membre
en incorporar-se a la junta directiva ocuparà el càrrec de tresorer
del club. Es tracta de Jordi Córdo-

pb granollers

ba, diplomat en ciències empresarials per la Universitat de Barcelona i amb un màster en banca i
finances per la Universitat Pompeu Fabra. Córdoba és el director
financer de Nama Sports, empresa
que du a terme la gestió del clubs
des del passat mes d'abril.

MOTOCICLISME CONTINÚA LA MALA RATXA DE RESULTATS DELS PILOTS VALLESANS

Els Espargaró finalitzen
12è i 13è en el GP d'Assen
GRANOLLERS. Els germans Espargaró continuen sense millorar els
seus resultats aquesta temporada.
Diumenge, en la vuitena prova
del Mundial de Moto GP, a Assen
(Holanda), es van haver de conformar amb lluitar entre ells per
la 12a posició. Finalment el premi
se'l va emportar el Pol (KTM) per
tan sols 110 centèsimes en un fi-

nal molt apretat en què també van
estar involucrats Scoot Redding,
Dani Pedrosa i Tito Rabat, els
quals han quedat 14è, 15è i 16è
respectivament.
D'aquesta manera, Pol Espargaró –que sortia 21è– s'ha endut
quatre punts i el seu germà Aleix
–7è a la graella–, tres. El primer és
14è en la classificació del Mundi-

al amb 32 punts i el segon és 18è
amb 16. Tot i això, l'Aleix (Aprilia) és qui va aconseguir acabar
entre els 10 primers en el GP de
Las Américas, posició que el Pol
encara no ha aconseguit aquesta
temporada.
La cursa d'Assen la va guanyar
Marc Màrquez, seguit d'Àlex Rins i
de Maverick Viñales, els quals van
completar un podi històric català.
El Tro de Cervera continua sent el
líder del Mundial, ara amb amb 41
punts d'avantatge sobre Valentino Rossi, segon.

La PB de Granollers celebra els 41 anys
La Penya Barcelonista de Granollers va celebrar diumenge el seu 41è
aniversari a la Masia de l'Ametlla del Vallès amb la presència d'unes
200 persones pertanyents a penyes com la del Figaró-Montmany, la de
la Garriga, la de Parets, la de Mollet, la Solera de Calella, la Gol 2000 de
Terrassa o La Calderina de Caldes de Montbui.
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L’ENTREVISTA
Director general de l'EC Granollers

Carlos Arean

“Un club sense
massa social és la teva
joguina i res més”
–D'on surt Nama Sports?
–Tenim diferents projectes. Fins fa un any i mig
el nostre principal mercat era la Xina. Això passa perquè un dels dos socis principals és xinès.
L'empresa es va fundar durant el moment en
què va haver-hi el gran boom del futbol en aquell
país i vam tenir una gran oportunitat estratègica
al territori.
–Quins projectes teniu a la Xina?
–Des d'acadèmies per a les federacions de Wuhan, Foshan o Ulanhot a ser assessors de la
Chinese Football Association. A més, tenim entrenadors espanyols treballant allà en diferents
projectes. Així que ens hem convertit en agents
del món futbolístic xinès. Però, en essència, el
que som és desenvolupadors de projectes de formació. I el creixement a la Xina ens ha portat a
obrir altres línies de mercat interessants.
–I aquí apareix l'opció de gestionar l'EC Granollers.
–Sí.
–Per què el Granollers?
–Gestionar un club és un desig personal dels socis de l'empresa. Fa uns tres anys vam començar a
obrir mercat a Barcelona com a conseqüència de
la creació d'una escola de formació futbolística
per a nens xinesos. Això ens va portar a treballar
conjuntament amb clubs d'aquí, com el Cornellà,
el Martinenc, l'Europa, el Sant Andreu, el Sants,
l'Horta, el Carmelo, el Júpiter i molts d'altres. Ells
tenen una estructura que nosaltres no teníem i
necessitàvem agafar-nos de la seva mà. A partir
d'aquí ens vam adonar que, si havíem estat capaços de desenvolupar tots els projectes a la Xina
i aquest de Barcelona, per què no podíem ser
capaços de gestionar un club amb tot el què això
implica. Llavors vam començar a buscar el lloc
idoni per fer-ho i el Granollers ens va semblar
molt interessant perquè és un club històric que

sergi escudero

La seu de Nama Sports
Nama Sports, la gestora de l'EC Granollers des de finals d'abril, té la
seu a la plaça Urquinaona de Barcelona i comparteix oficina amb les
seves empreses filials Panda, gestora d'assegurances per a la Xina, i
LactApp, una aplicació que gestiona temes de lactància i que pertany
a la dona d'un dels socis de Nama Sports. Allà ens rep Carlos Arean,
el director general del club, que ja havia ocupat aquest paper anteriorment al CE Sabadell.

fa uns anys va ser una referència en el futbol formatiu i que econòmicament està relativament bé
comparat amb la situació de bona part dels clubs
del futbol català d'avui en dia.
–En quin moment van començar les converses?
–Fa dos anys. Però, entremig, l'empresa FlashForward va entrar a gestionar l'EC Granollers.
La junta directiva va apostar en aquell moment
per aquest projecte i no pel que nosaltres havíem
presentat. Però sembla ser que no va funcionar
com els directius esperaven i van decidir deixar-lo de banda per tornar a parlar amb nosaltres.
–La junta directiva es mantindrà?
–Sí, nosaltres el que hem fet és un contracte de
gestió en què treballarem totes les àrees del club
per catapultar-lo cap a un model econòmic sostenible. Som conscients que durant els dos primers
anys això no serà possible perquè per a poder
tenir una economia sostenible has de generar
ingressos i, avui en dia, el club no en genera suficients. Per tant, haurem de crear noves línies de
negoci i això ens portarà un temps.
–De moment ja hi ha hagut sis incorporacions
de directius nous.
–Sí. Una de les coses que Xavier Abolafio, el
president de l'EC Granollers, ens va demanar
quan vam entrar a dirigir la gestió del club va
ser que l'ajudéssim a posar gent potent dins de
la junta directiva. La nostra pretensió és que la
junta estigui formada per persones que dominin perfectament les àrees del club en què els hi
toqui treballar. A més, hem buscat perfils coneguts a la ciutat i amb experiència al club. Ells ens
ajudaran a donar-li el tomb social, potser el punt
més gris actualment.
–Consideres que no hi ha una unió entre el
club i la ciutat?
–No és que no hi hagi una unió, sinó que directament viuen d'esquenes un de l'altre. I un club
sense massa social és la teva joguina però no és
res més. I nosaltres no volem una joguina.
–Javi Pérez és qui heu escollit com a director
esportiu del club.
–Sí, hem tingut aquesta sort. És el nostre director
esportiu a Nama Sports i fa molt temps que treballo amb ell. Està entre els millors d'Espanya en
formació de futbolistes no professionals. Si Javi
diu blau, per a mi serà blau.
–L'objectiu és la salvació o sou més ambiciosos?
–Volem una temporada tranquil·la i no haver de
salvar-nos en l'última jornada o dependre d'altres equips, com ha passat els tres últims anys.
La resta vindrà amb un bon treball des de baix
fins a dalt. sergi escudero
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NATACIÓ ES VA PENJAR LA MEDALLA DE PLATA EN LES PROVES DE 800 I 1.500 METRES LLIURES

BÀDMINTON L'AGE GRANOLLERS VA APORTAR 4 JUGADORS
federació catalana

Lluís Escrits, doble subcampió
de Catalunya júnior a Mataró
CNG

GRANOLLERS. El nedador del Club

Natació Granollers Lluís Escrits va
aconseguir dues medalles de plata en el Campionat de Catalunya
júnior Open que es va celebrar a
Mataró la setmana passada. La
primera va ser en els 800 lliures
i la segona en els 1.500. A més, va
ser bronze en els 400. El CNG també va aconseguir el subcampionat
català amb Alicia Zambrano en
els 400 lliures i amb l'equip dels
4x100 lliures, i tres bronzes amb
Laia Vera en els 200 i els 400 estils
i amb l'equip dels 4x200 lliures.

PODI CATALÀ La selecció sub 17 va ser tercera en el Campionat d'Espanya

Presència granollerina en
el tercer lloc de la catalana
GRANOLLERS. La selecció catalana

Pujadas i Gil, a l'Europeu Júnior

Marcos Gil i Núria Pujadas participen des de dimecres i fins diumenge en el Campionat d’Europa
júnior que se celebra a Hèlsinki
(Finlàndia). Formant part de
l’equip espanyol júnior, Pujadas
nedarà els 200 papallona, els 200
lliures, i els 200 i 400 estils, i Marcos Gil participarà en els 200, 400,
800 i 1.500 lliures.
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Núria Vera, campiona en aigües obertes
La nedadora del Club Natació Granollers Núria Vera es va penjar dues
medalles en el Campionat de Catalunya Open d’Aigües Obertes – 91a
Travessia al port de Barcelona- que es va disputar dissabte al Moll de
la Fusta. Vera va nedar els 10 km amb un temps de 2 h 26 m 32 s i es va
proclamar campiona de Catalunya en categoria júnior 2 i subcampiona
en categoria absoluta. Lluís Escrits va ser bronze en els 5 km júnior 1.

sub 17 de bàdminton va aconseguir la medalla de bronze en el
Campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques en edat escolar. Cinc dels integrants que han
aconseguit aquesta fita pertanyen
al club AGE Granollers: els jugadors Carlos Piris, Adrián Melero,
Guillem Rodríguez i Joan Monroy,
i el tècnic principal Marc Gallardo.
D'altra banda, el tècnic de suport

Carlos Olivar és del CB Canovelles.
Les jugadores de l'AGE Granollers
Assia El Hadmi i Laura Ferriz no
van poder participar en la competició per culpa de lesions.
En aquest campionat també hi
va participar la selecció catalana
sub 15, que va ser cinquena amb
sis jugadors de l'AGE Granollers:
els jugadors Oriol Altamira, Iván
Valenzuela, Sergi Alcalà, Hugo Ruz,
Marta González i Paula Molins.
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CULTURA

Els Patinautes i 21 espectacles familiars

Festa d'inici de temporada

Els més menuts tenen el seu espai a la sala Sant Francesc, però amb els
Patinautes i als 21 espectacles familiars programats aquesta temporada
aniran a altres equipaments com el TAG, on s'hi farà l’obra internacional
Caché Caché, inclosa al festival El més petit de tots. També es podrà veure
Petits Minuts del clown Marcel Gros, que fa mesos es va haver d'anul·lar.

Escena grAn estrenarà la temporada al TAG
amb Rhumans, un muntant de clowns amb
música de Rhum & Cia. Serà dissabte 22 de
setembre (21 h) i valdrà 5 euros. Serà, però,
gratuït per als abonats a la programació.

PROGRAMACIÓ DEL DARRER QUATRIMESTRE DE 2018 UNA SEIXANTENA D'ESPECTACLES AL TAG, LLEVANT TEATRE, CASA SANT FRANCESC, NAU B1 I CAN PALOTS

Escena grAn convida Clara Segura, David
Selvas, Roba Estesa, Joan Dausà i Sergio Dalma

El periodista Toni Puntí va ser
l'encarregat dijous de conduir la
presentació del proper quadrimestre d'Escena grAn, que començarà el 22 de setembre i acabarà el
27 de gener. L'acompanyaven els
programadors dels equipaments
adherits Txell Remolins, de Llevant Teatre; Laura Llamazares,
del Teatre Auditori de Granollers,
Martí Pujadas, de la Casa de Cultura Sant Francesc; Carme Ramon,
de la Sala de Concerts Nau B1 de
Roca Umbert i Miquel Fusté, del
Teatre Auditori Can Palots.
Els programadors van destacar les principals propostes de la
seixantena d’espectacles de teatre, música, òpera, dansa, circ i
màgia que ocuparan les sales de
Granollers i Canovelles. Propostes
per a grans públics, que preveuen
omplir les sales amb èxit, i altres
propostes més arriscades.
Pel que fa al teatre, tornaran
noms com el granollerí Pau Miró
que dirigeix Emma Vilarasau; Oriol
Broggi i Julio Manrique, Clara Segura, Joan Pera i David Selvas, entre
d'altres. També hi tindran cabuda
obres de teatre compromès i de petit format com A.K.A., Bomber(S) i la
premiada Fairfly, així com les dues
propostes del Cicle d’Arts en Transició que oferirà Llevant Teatre.
La música seguirà omplint els
caps de setmana amb cantants
com Sergio Dalma, que visitarà
per tercera vegada el Teatre Auditori, cantautors locals com Ivette
Nadal i Laura Godó, i grups amb
una presència destacada de dones, com ara Roba Estesa i Clara
Peya, que pujaran a l’escenari de
la Nau B1.
El TAG seguirà apostant per la
música clàssica d’excepció i les
formacions residents: l’Orquestra
de Cambra de Granollers, el Cor de
Cambra de Granollers i Veus-Cor
Infantil Amics de la Unió. A més,
acollirà, com a companyia convidada, La Conquesta del Pol Sud.
La dansa també hi serà present
amb noms consagrats i altres més
novells, i la màgia arribarà de la
mà del Mag Lari, que torna amb
l’espectacle 25 il·lusions. i m.e.

PROPOSTES DE SETEMBRE A GENER
SALA NAU B1
ROBA ESTESA i ALWAYS DRINKING
MARCHIG BAND –5 d'octubre (23 h)–

El grup femení de música festiva i
compativa presentarà el seu segon disc,
Desglaç, que potencia la lluita feminista i
la revolució col·lectiva i a la llibertat. Roba
Estesa també oferirà el seu espectacle,
que serà gratuït, en llengua de signes. Per
arrodonir la vetllada, l'amant més divertida
del funky, l'Always Drinking Marching Band,
oferirà també el seu espectacle.

TEATRE AUDITORI
SERGIO DALMA –6 d'octubre–

TEATRE AUDITORI
UN TRET AL CAP, DE PAU MIRÓ –12 d'octubre–

El conegut cantant presentarà el
disc Via Dalma III, la darrera part
d'una trilogia iniciada el 2010 i
dedicada a versionar grans clàssics
de la música italiana

El granollerí Pau Miró ha escrit i dirigit aquest thriller
periodístic amb tocs d'humor, en què tres dones
formen un triangle encapçalat per una periodista
massa incòmoda per al diari en què treballa i que
acaba de ser acomiadada –Emma Vilarasau–, la
seva germana –Imma Colomer–, i una víctima del
cas en què treballava –Mar Ulldemolins–.

TEATRE AUDITORI
ÈDIP, DIRIGIDA PER ORIOL BROGGI
–20 d'octubre–

La tragèdia grega de Sòfocles, versionada
per Jeroni Rubió, pren Julio Manrique com
a protagonista i, per tant, rei de Tebes.
L'acompanyen en el repartiment Carles
Martínez, Marc Rius, Mercè Pons, Ramon
Vila, Miquel Gelabert i Clara de Ramon.

LLEVANT TEATRE
A.K.A., DE LA SALA FLYHARD
–23 de novembre– Un relat de

l'adolescència i una història d'amor
juvenil i de denúncia del racisme

NAU B1
ELS CATARRES –1 de desembre–

TEATRE AUDITORI
CARMEN, DE LA CIA VÍCTOR
ULLATE BALLET –28 d'octubre–

Una nova mirada, audaç i trencadora, de
la gitana immortalitzada per la música de
George Bizet, de la mà d'una de les grans
llegendes de la dansa a l'Estat.

El trio vallesà presentarà el nou disc
Tots els meus principis, que ha arribat
després d'un any i mig d'aturada del
grup que ha provocat el ressorgiment
de la música festiva.

TEATRE AUDITORI
LES NOIES DE MOSSBANK ROAD, DIRIDIGA
PER SÍLVIA MUNT –30 de novembre–

Aquesta història protagonitzada per Clara Segura,
Marta Marco i Cristina Genebat parla de l'amistat
sorgida en un pis d'estudiants i com aquesta les
marca per tota la vida.

LLEVANT TEATRE
UN NADAL D'ESTRELLES, AMB EL COR
PLÈIADE D'AMICS DE LA UNIÓ
–21 i 23 de desembre–

Cançons de Nadal d'arreu amb veu femenina.

TEATRE AUDITORI
LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK, D'ÒSCAR WILDE
–25 de gener–

David Selvas dirigeix aquesta versió interpretada per
Laura Conejero, Miki Esparbé, Mia Esteve i Paula Jornet.
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ELS PROGRAMADORS APOSTEN PER CONTINGUTS D'ACTUALITAT QUE PUGUIN "COMPETIR" AMB LA TELEVISIÓ I EL FUTBOL

El repte d'atraure el públic jove
escena gran

La Sala Petita del Teatre Auditori
de Granollers (TAG) va acollir dijous la presentació de la nova temporada d’Escena grAn, un projecte que va néixer l’any 2013 i per
sumar esforços, i "ideat des del
colideratge dels espais que el
formen i amb l’objectiu d’oferir
una programació de qualitat
per Granollers, Canovelles i la
comarca”, el definia Carles Ribell,
director-gerent d’Escena grAn.
Tot i la satisfacció expressada
per Ribell pel que fa a les dades
d'assistència, el repte dels programadors és aconseguir arribar
al públic més jove. "Tot i tenir un
gran equip que treballa constantment per atraure nous públics, els joves segueixen sent el
col·lectiu que menys visita els
teatres”, va assegurar Fusté, i va
afegir que “hem de lluitar diàriament contra la nostra competència més directe: la televisió,
els partits de futbol...”. “Per això
és tan important dotar de contingut les propostes, contingut
que pugui interessar als joves
i estigui de plena actualitat”, va

51.000
ÉS EL NÚMERO D'ESPECTADORS
DE LA TEMPORADA ANTERIOR

a Escena grAn, segons el seu
director, Carles Ribell, qui també
va explicar que es tracta d'una xifra
que "suposa un 60% d’ocupació”.
A més, Ribell explica que “es va
aconseguir doblar el número
d’abonaments i passar de 500 a
més d’un miler”. El director del
Teatre Auditori va destacar també el
fet que “estem oferint una mitjana
de tres espectacles per setmana”,
una dada poc habitual en
programacions d’equipaments
similars, així com també va recordar
que aquesta setmana –dimecres–
s'ha iniciat la venda d’abonaments
de la nova temporada.

PRESENTACIÓ Txell Remolins, Miquel Fuster, Carme Ramón, Laura Llamazares, Martí Pujadas i el periodista Toni Puntí
remarcar Txell Remolins.
Llamazares també va posar
èmfasi en les experiències 360º
que ofereix Escena grAn per tal
que l’espectador, a més de “veu-

re” l’espectacle en qüestió, pugui
“viure” abans i després de la proposta una experiència única (amb
tallers, activitats, converses amb
els artistes...).

Els alcaldes de Canovelles i Granollers, Emilio Cordero i Josep
Mayoral respectivament, van tancar la presentació agraint l’esforç
per part de tot l’equip d’Escena

grAn, així com del públic que setmana rere setmana continua apostant pels escenaris locals. Mayoral
va destacar una programació “intensa, diversa i d’alt nivell que
recull la millor programació
del país i també espectacles de
gran qualitat produïts a casa”,
i va dessitjar “que la suma sigui
una exercici d’aquí i d’arreu”. i
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POPULAR ELS VEÏNS TAMBÉ ES TROBARAN SOTA LA PÈRGOLA PER FER-HI UN SOPAR POPULAR I BALL

Els infants de Ponent engalanen
el parc per la festa del barri
av ponent

av ponent

TEATRE

El reconegut
titellaire Jordi
Bertran serà a la
plaça Joan Oliver
En el marc de la programació de
Nits d'estiu als centres cívics de
Granollers, divendres (20 h) el
reconegut titellaire Jordi Bertran
durà a la plaça Joan Oliver de Can
Bassa l'espectacle Circus, un homenatge a Charles Chaplin inspirat en les seves pel·lícules. Jordi
Bertran és un dels titellaires més
admirats de l'Estat i té més de 40
anys de carrera en el món de les
titelles i els escenaris. El 1987 va
fundar la seva pròpia companyia
per difondre l'art de la marioneta
al públic adult. i

FI DE CURS L'alumnat de l'escola Ponent va treballar el juny en la decoració

MERAVELLES DEL MÓN Els dibuixos mostren patrimoni destacat d'arreu

GRANOLLERS. Enguany, i per quar-

la en una sala d'exposicions, amb
fotografies del procés del treball i
pintures de diferents element del
patrimoni arquitectònic de la humanitat, unes imatges que donen
nom a la decoració d'enguany, Les
meravelles del món.

ta vegada consecutiva, la pèrgola
del parc de Ponent s'engalanerà
per acollir la festa major del barri,
que se celebrarà dissabte amb un
ampli programa d'actes.
En aquesta ocasió, però, la de-

coració de l'espai serà fruit d'una
col·laboració de l'Escola Ponent,
que ha participat de bon grat en
la iniciativa de l'AV del barri. Així,
l'alumnat d'entre 3 i 12 anys s'ha
inspirat en la música per pintar
plafons, que convertiran la pèrgo-

Animació infantil, botifarrades
i balls per a Tres Torres
TONI TORRILLAS

GRANOLLERS. El barri de Tres Tor-

res viu aquest cap de setmana la
seva festa, que arrancarà divendres a la Masia de les Tres Torres amb una mostra de cuina de
pastissos sense greixos (21 h), un
botifarrada, també amb pinxos i
entrepans de cansalada, i cinema
a la fresca amb la pel·lícula Tadeo
Jones 2 (22 h). El gruix de les activitats, però, es faran a partir de
dissabte al carrer Voluntaris 92, al
costat del Palau d'Esports.
Dissabte, doncs, a les 18 h començarà l'animació infantil amb
pallassos i titelles de la companyia
Tururut. Seguidament (19 h), els
nens i nenes podran participar en
un taller de dibuix.
A les 19.30 h començarà la cercavila d'animació a càrrec del
grup Timbalers de Sant Andreu
de Barcelona, que acabarà a les
20.30 h a la masia de Tres Torres,
on es farà una altra demostració
de rebosteria saludable, a càrrec
de Healt Cook.
A les 21 h, tornarà a haver-hi un
àpat popular amb botifarres, pinxos i entrepans de cansalada, i a
les 21.15 h el grup de ball de saló,

La decoració haurà d'estar instal·lada a les 10 h de dissabte, per
donar inici a la festa amb una traca i el pregó (10.30 h). A les 11 h
també hi haurà jocs infantils, amb
castells d'aigua i d'obstacles. A les
12.30 h, es farà la festa de l'escuma de colors. Ja a la tarda, els
infants continuaran sent els protagonistes amb una festa (18.30
h) amb xocolatada i els pallassos
Dandy Clowns.
La festa acabarà amb el tradicional sopar de germanor (20.30 h)
i el ball amb el Duo Mediterrani, a
partir de les 22 h i fins ben entrada la nit. M.eras

The Whisky
Preachers serà al
proper Miramecres
El restaurant el Mirallet, a la plaça de la Porxada de Granollers,
ha programat per al proper Miramecres un concert de The Whisky
Preachers, un grup vallesà de versions de rock, soul i funk. La banda compta amb la veu de Joan Pastor –exJohnny Shepherd and the
Hurricanes–, la guitarra de Xavi
Iglesias, els teclats de Sergi Rodri i
la bateria de Jordi Riera. Una nova
proposta musical per als sopars a
la fresca de dimecres.

AL PATI DE LES ANTIGUES ESCOLES DE CORRÓ D'AMUNT
toni torrillas

Can Gili fa un vermut refrescant
El cap de setmana passat Can Gili també celebrava la seva festa de barri i
diumenge reunia els veïns al centre cívic per fer un vermut plegats. A més,
els infants podien jugar alhora que refrescar-se amb la instal·lació de jocs
inflables durant tot el matí.
a càrrec de José Luis Gascó i Magda Rodríguez, farà una exhibició.
Abans del ball amb l'orquestra
Cristian Grup, que començarà a
les 22.30 h, es farà també el pregó
de la festa.

Les activitats, organitzades per
l'AV de Tres Torres, acabaran diumenge (11 h) al carrer dels Voluntaris 92 amb una festa de l'escuma,
tobogans infantils, llits elàstics i altres jocs per als nens i nenes. M.E.

Festa del soci de l'AV Sant Mamet
Les entitats locals també estan de gresca, com és el cas de l'AV Sant
Mamet de Corró d'Amunt, que dissabte celebrava el dia del soci amb un
sopar popular al pati de les Antigues Escoles de Corró d'Amunt. L'ambient
s'animava amb unes classes de salsa abans de l'àpat i el colofó arribava
amb la música en directe del grup Esquitx.
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CULTURA POPULAR ELS ACTES COMENCEN DIJOUS I S'ALLARGUEN FINS DIUMENGE

Bellavista celebra la festa
major del barri amb una
quarantena d'activitats
LES FRANQUESES. Bellavista cele-

bra a partir de dijous una nova
edició de la festa major del barri
amb gairebé una quarantena d'actes pensats per a tots els gustos
i edats, que s'allargaran fins diumenge. El programa inclou activitats d’aigua, propostes culturals
de cinema i teatre, exhibicions i
sessions esportives, àpats populars i ball fins a altes hores de la
matinada.
El tret de sortida el donaran les
colles de Guillots i Suats dijous
amb la setena edició de la caminada nocturna, un recorregut de
set quilòmetres –una hora i mitja,
aproximadament– apte per a infants i que passa pels voltants del
municipi.
Justament, Guillots i Suats participaran a la festa amb cinc activitats, una de les quals La Suada
Guillada de divendres, una cursa
d'obstacles que les colles van estrenar l'any passat i que va tenir
una molt bona rebuda. Enguany,
s'ha modificat el recorregut i s'ha
obert a totes les edats perquè
tothom hi pugui participar –en la
primera edició hi havia una edat
mínima per poder fer les proves–.
La cursa començarà al Centre Cultural i acabarà a la plaça Nova, i
inclourà proves físiques com pujar escales tot esquivant pilotes
gegants o llençar-se a piscines
plenes d'aigua i farina. "L'objectiu és embrutar-se i passar-s'ho
molt bé", explica Noelia Romero,
presidenta de Guillots i Suats.
Dissabte, les colles organitzen

Un restaurant únic
amb espais i ambients
diferents

Menús diaris · Sopars · i molt més...
Menjadors de grups
Especialitzats en peix
Mare de Déu de Núria, 22. Granollers
info@sanfranciscorestaurante.com
sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

Guillots i Suats es renoven

2018
FESTA
MAJOR
BELLAVISTA | Del 5 al 8 de juliol
DIJOUS 5
21.30 h VII Caminada Nocturna
Lloc: Sortida de la plaça Major
22.00 h Cinema a la fresca
Lloc: Plaça Major

DIVENDRES 6

La colla de Guillots i Suats es troba en ple canvi generacional i són els més joves
els qui ara agafen les regnes de l'entitat. De moment, són una quinzena de nois i
noies els qui s'encarreguen d'organitzar la Diada de Guillots i Suats, les activitats
de la festa major de Bellavista o la participació de la colla a la fira d'entitats.
Noelia Romero, l'actual presidenta, fa una crida a què s'hi sumin més joves
perquè assegura que "si fossim més gent ampliaríem el ventall de propostes i
podríem desfilar per Carnestoltes o muntar altres activitats", apunta.
conjuntament amb la Hermandad
Rociera la tradicional xocolatada
popular i després participa en el
Joc d'Entitats, una proposta que
també va néixer l'any passat i que
consisteix en una gimcana amb
proves que organitzen diferents
associacions del barri. A la gimcana hi poden participar tant entitats com grups de veïns.
Diumenge al vespre, tot el veïnat de Bellavista està cridat a
participar en una de les activitats
estrella de la festa major: l'estirada de tractors, un dels actes més

consolidats i divertits de la festa,
que duu el segell inconfusible de
Guillots i Suats. Com ja és habitual,
se'n faran dues d'infantils i dues
d'adults, i l'objectiu serà trencar
els rècords que es van aconseguir l'any passat –establerts en
els 18,44 segons en l'estirada infantil, i en els 17,41 segons en la
d'adults–. A la nit, l'envelat de la
plaça Major serà escenari de l'espectacle de varietats, una altra de
les activitats de més èxit, que posarà el punt final a la festa major
del barri de Bellavista 2018. i t.p.

10.00 h Panera dels tresors
Lloc: Envelat de la plaça Major
10.30 h Contacontes
Lloc: Envelat de la plaça Major
11.30 h Tobogan aquàtic
Lloc: Plaça Major
12.00 h Espectacle Campi qui
pugui
Lloc: Envelat de la plaça Major
16.00 h Concurs de petanca
Lloc: Pistes del Casal
17.00 h Masterclass,
zumba per a tots
Lloc: Plaça Major
18.00 h Mostra d'Entitats
Lloc: Envelat de la plaça Major
20.00 h Ball de la Gent Gran
Lloc: Envelat de la plaça Major
20.00 h La suada Guillada
Lloc: Centre Cultural
22.00 h Correfoc infernal
23.00 h Presentació de la Festa
Lloc: Plaça Major
23.30 h Concert Jove
Lloc: Envelat de la plaça Major

DISSABTE 7
9.00 h Campionat de Tir
Lloc: Camp de Tir de
les Franqueses
9.30 h Matinal ioga
Lloc: Parc del Mirador
10.30 h Xocolatada popular
Lloc: Envelat de la plaça Major
11.00 h Gimcana Infantil
i Juvenil. Lloc: Plaça Major
11.00 h Espectacle d'animació i
Festa de l'escuma

Lloc: Plaça Major
14.00 h Arrossada popular
Lloc: Envelat de la plaça Major
18.00 h Joc d'entitats
Lloc: Plaça Major
19.30 h Correaigua infantil i
juvenil
Lloc: Passeig d'Andalusia
20.30 h Exhibició Gimnàs
Nokachi
Lloc: Envelat de la plaça Major
22.00 h Correfoc Infantil
22.30 h Ball per a tothom
Lloc: Envelat de la plaça Major
2.00 h Canya Jove
Lloc: Envelat de la plaça Major

DIUMENGE 8
9.30 h Segona Pedalada
Popular
Lloc: Sortida de la plaça Major
11.45 h Processó i Missa de
Festa Major
Lloc: Envelat de la plaça Major
12.00 h Sardanes i vermut
solidari
Lloc: Plaça Espanya
14.00 h Dinar de Germanor
Lloc: Envelat de la plaça Major
18.00 h Festival de Festa Major
Lloc: Envelat de la plaça Major
19.30 h Teatre 'El Coronel Ocell'
Lloc: Teatre Auditori de
Bellavista
20.00 h Estirada de tractor
infantil
Lloc: Passeig d'Andalusia
20.30 h Estirada de tractor
d'adults
Lloc: Passeig d'Andalusia
21.00 h San Fermines Infernals
22.00 h Comiat de la Festa
Lloc: Envelat de la plaça Major
22.15 h Espectacle de varietats
Lloc: Envelat de la plaça Major
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MÚSICA EL FESTIVAL MUSIK N VIU S'HA CONCENTRAT EN UN SOL CAP DE SETMANA, EN QUÈ EL TEMPS NO HI HA JUGAT A FAVOR

Reivindicació i nous formats
toni torrillas

XAVIER SOLANAS

OBERT PER VACANCES

Ivette Nadal i Caïm
Riba actuaran a
la terrassa del bar
de Roca Umbert
GRANOLLERS. La cantautora gra-

DIUMENGE La Rateta ja no escombra l'escaleta va actuar al Torras Villà

DISSABTE L'habitual escenari del Parc Firal va acollir els concerts nocturns

El Festival Musik N Viu de Granollers s'ha tancat amb bones sensacions després del canvi de model i
l'estrena del nou escenari del parc
Torras Villà. Enguany, les entitats
organitzadores decidien concentrar les nits musicals en un sol cap
de setmana, així com Ausa proposava apropar les activitats al centre

el festival, Torras Villà es convertia en escenari del Musik N Viu,
amb la proposta de La rateta ja
no escombra l'escaleta i les vallesanes The Crab Apples, que van
acompanyar un vermut que hauria estat més fresc si no hagués
coincidit amb el dia més calorós
d'aquest estiu.

de la ciutat i sumar el parc Torras
Villà a l'habitual espai del Parc Firal.
Els factors climatològics, però,
no han estat del tot proclius a
aquest nou emplaçament. Dijous
al vespre, quan es preveia estrenar-lo, va caldre suspendre els
concerts per una pluja persistent.
Diumenge, finalment i per tancar

El Parc Firal també va tenir una
assistència de públic moderada
malgrat va acollir algunes de les
bandes més seguides i amb més
projecció dels escenaris del país,
com Lágrimas de Sangre i El Diluvi, que van fer que les lletres reivindicatives fossin un altre dels
protagonistes del Musik N Viu. i

FESTA MAJOR 2018
BELLAVISTA | Del 5 al 8 de juliol

El comerç local de Bellavista us vol desitjar una bona festa major

nollerina Ivette Nadal serà l'encarregada d'obrir les vetllades
musicals del cicle Obert per vacances a Roca Umbert Fàbrica de
les Arts. Així, avui, dijous, acompanyada de Caïm Riba –compositor
de Pastora–, Nadal presentarà uns
nous arranjaments i el poemari
Arbres, mars, desconcerts. Durant
una hora i mitja es podrà escoltar
una revisió dels quatre disc de la
granollerina, així com poemes que
s'hi intercalaran. Amb aquest format duet, s'utilitzaran guitarres
acústiques i elèctriques per buscar "l'essència de l'ànima i l'àngel de les cançons mitjançant la
nova producció i la nova forma
de cantar-les", detallen els músics. El cicle Obert per vacances
també durà a Roca Umbert Quimi
Portet i Les Violines. i

Dj 5 de juliol, 21 h
Bar de La Troca. Preu: Gratuït

C. Girona 39-41
Les Franqueses,
Bellavista
93 849 38 09
www.saramfotografia.com

Carrer Girona, 21. Tel. 93 538 15 66 · 678 64 12 56
08521 Bellavista - Les Franqueses del Vallès
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CINEMA EL DIRECTOR GRANOLLERÍ TREBALLA AMB RUBÉN VILCHEZ EN 'ANUNNAKI'

Joan Frank Charansonnet
prepara una pel·lícula de terror
GRANOLLERS. Anunnaki serà el

nom de la nova pel·lícula del granollerí Joan Frank Charansonnet,
que ha començat a dirigir amb
Rubén Vilchez i que pretén ser un
homenatge a l'esperit dels films
de fa uns 30 anys amb imatges
de bars de carretera, motards,
noies i extraterrestres, que lluiten per la seva supervivència. Els
directors van més enllà del que la
trama mostra a simple vista i els
sumen una certa crítica social latent que pot llegir-se entre línies.
"Aquests anunnaki poden ser

EL CINEMAFRESHHH!
COMENÇA PASSIS DE
CINEMA FANTÀSTIC
n Després de dos vespres dedicats
a la comèdia, el cicle Cinemafreshhh!
farà dues noves sessions amb films
de gènere fantàstic. Així, el proper dimarts (22 h) el parc Torras Villà acollirà
la projecció de la segona part de Guardians of the Galaxy. El 17 de juliol serà
el torn de Wonder Woman.

perfectament els actuals banquers, empresaris o polítics que
ens mouen els fils de la societats modernes del mal anomenat primer món".
La productora Dejavu Films ha
fet públic el teaser d'Anunnaki. El
origen, que barreja el cinema indie
i la sèrie B dels anys 80. L'estrena
d'aquesta pel·lícula de cinema
fantàstic està prevista per al desembre d'aquest any.
Al film hi actuen el mateix Charansonnet, així com actors com
Dani Bernabé i Miquel Sitjar. m.e.

ART L'ARTISTA TINDRÀ UN DIÀLEG AMB LA MUSEÒLOGA CLARA REBOLLO

Carles Congost conversarà
sobre la seva obra al Museu
Avui, dijous (19 h), l’artista visual
Carles Congost participarà en l’activitat Diàlegs creuats: els artistes
diuen la col·lecció. Carles Congost
en diàleg amb Clara Rebollo, dins
el programa d’activitats a l’entorn
de l’exposició Utopies persistents,

que es pot visitar al Museu de
Granollers fins a la tardor.
L'activitat s’iniciarà davant de
l’obra Teenager, una de les peces
de la mostra. El creador i la museòloga faran un exercici de feedback obert a tothom, amb l'objec-

tiu de fer un relat coral. L'artista
compartirà comentaris de l'obra,
del moment artístic que viu i, fins
i tot, del seu futur. Congost és un
artista visual amb obra a la col·lecció del Museu. Té una llarga trajectòria expositiva, amb propostes
multidisciplinàries centrades en
els efectes del seu consum social.
Rebollo és museòloga, dinamitzadora d’exposicions i responsable de projectes d’art i educació.

Pere Singla mostra
olis i aquarel·les
a la Galeria Sol

xavier solanas

Divendres (20 h), la Galeria Sol
–antiga Casa Matas– inaugurarà
una exposició de quadres pintats
a l'oli i aquarel·les de l'artista Pere
Singla. La mostra es podrà visitar
fins al 8 de setembre.

El Gospel Choir serà
dissabte a Llerona

Dissabte (19 h), en el marc de l'Encicla't, l'església de Santa Maria de
Llerona acollirà el concert del Cor
Granollers Gospel Choir, de la mà
de l'Associació d'Intercanvis.

Uns 100 bibliotecaris a Roca Umbert
Un centenar de bibliotecaris i educadors es van trobar divendres i dissabte
a Roca Umbert, on se celebraven les Jornades de Laboratoris de Lectura,
dedicades al paper de la fotografia en la literatura infantil.

Farmàcies

Previsió meteorològica
de dijous 5 al diumenge 8 de juliol
Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

20º 08º 18º 07º 16º 06º 19º 08º

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
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AGENDA

Can Gili ensenya a ballar Bollywood
El centre cívic de Can Gili organitza dijous (de 19 a
20.30 h) una classe de Bollywood al ritme dels
musicals de l'Índia. Els assistents aprendran els passos
bàsics d’aquesta dansa a través d’una coreografia a
càrrec de Yuraima de l’Escola de ball Shyndia.

GRANOLLERS
DIJOUS, 5
19 h Museu de Granollers
Carles Congost en diàleg
amb Clara Rebollo
21 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Concert amb Ivette Nadal & Caïm Riba
21 h Escola de Música ART-9
Nit coral. Les 9 a l'Art-9
DIVENDRES, 6
18 h Festes del barri de Tres Torres
19 h Teatre Auditori
Dansa. Comics
20 h Centre Cívic Can Bassa
Circus. Activitat gratuïta
21 h Roca Umbert Fàbrica de les Arts
Espectacle final del projecte de dansa
Dispositivo Labranza
21 h Escola de Música ART-9
Nit coral. Les 9 a l'Art-9
DISSABTE, 7
10 h Festa Major del barri Ponent
12 h Teatre Auditori
Dansa. ¿Y tú de qué tribu urbana eres?
16.30 h Teatre Auditori
Dansa. ¿Y tú de qué tribu urbana eres?
19 h Teatre Auditori
Dansa. ¿Y tú de qué tribu urbana eres?
20 h Casino
Concurs de Country
20 h Centro Cultural Andaluz
Final de curso Centro Cultural Andaluz
21 h Centre Cívic Nord
Sopar-Teatre pel grup amateur de
teatre Gregori del Casal del Centre
DIUMENGE, 8
10.30 h Local AV Can Mònic
Taller: Reciclem
11 h Teatre Auditori
Dansa. Entre Butxaques
12 h Roca Umbert
Visites a la Tèrmica i al conjunt
de la Fàbrica de les Arts
18 h Teatre Auditori
Dansa. Entre Butxaques
18 h Sala Francesc Tarafa

Final de curs del projecte Carles Riera
amb els usuaris del SRC Granollers
Benito Menni

DIMARTS, 10
22 h Parc Torras Villà
Cinemafreshhh! Guardians of the
Galaxy Vol. 2
DIMECRES, 11
18 h El Gra
Xerrada del Gra: Has pensat mai en
formar part d'una entitat de lleure?
21.30 h El Mirallet
Miramecres amb The Whisky Preachers
L'actuació comptarà amb Joan Pastor a
la veu, Xavi Iglesias a la guitarra, Sergi
Rodri als teclats i Jordi Riera a la bateria

Exposicions
Ajuntament de Granollers. Pl. baixa
Guerra civil i bombardeig.
Fotografies de l'Arxiu Municipal
(AMGr). Fins al 3 d'agost.
Centre Cívic Nord
Exposició del 20è Ral·li Fotogràfic.
Fins al 20 de juliol
Casa Matas
Exposició Pintura a l'oli i aquarel·la
de Pere Singla. Inauguració 6 de juliol
(20 h). Fins al 8 de setembre
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Voltem per l’entorn

Santa Maria de Martorelles,
de festa major del 6 al 8

LA GURRINADA

LES FRANQUESES
DIVENDRES, 6
20.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Concert Intercanvi de Cors
18 h Centre cultural del Bellavista
Taller de cuina i sopar de tancament
de curs
DISSABTE, 7
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
de Corró d'Avall
XXVIII Torneig La Perestroika
19 h Església de Santa Maria
de Llerona
Cicle Musical Encicla't. Cor Granollers
Gospel Choir
19 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats

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 (les Franqueses)
Exposició Matisos, mirades sensibles
vers Catalunya.

Coincidint amb la festa major del municipi, Santa Maria de Martorelles celebra
divendres la tercera edició de la Gurrinada, una cursa de muntanya nocturna que
s'organitza tot coincidint amb les festes del poble. El tret de sortida de la cursa es
donarà a les 22 h a la plaça de l'Ajuntament i els participants tindran al seu davant
11,5 quilòmetres de recorregut pels voltants de Can Gurri, amb un desnivell positiu
de 400 metres. Al final de la cursa, a tots els corredors els esperarà una botifarrada i
un concert al poble. Les inscripcions online es tanquen avui, dijous, i ja hi ha uns 200
inscrits. La festa major del municipi s'allargarà del 6 al 8 de juliol i divendres es donarà
el tret de sortida amb el repic de campanes del migdia i la guerra d'aigua de la plaça
de l'Església (16.30 h). Al llarg del dia es llegirà el pregó a càrrec de Ricard Balada
(19.30 h), s'organitzarà una ballada de country i hi haurà música fins a altes hores de
la matinada. Dissabte començarà amb activitats dedicades als més petits, com un
torneig infantil de tennis o una festa de l'escuma, i al vespre l'orquestra Taxman
s'encarregarà de posar música a un concert i a una ballada. La nit acabarà amb la
Disco Mòbil. Finalment, diumenge hi haurà animació infantil, ball de gitanes, concert
de cant coral, inflables i un espectacle de cabaret, que posarà el punt final a la festa.

El Patronat de la Garriga acull una
comèdia protagonitzada per dones
Aquest cap de setmana, El Teatre de la Garriga – El Patronat serà escenari de la
comèdia Vapors, a càrrec de la companyia Nats Teatre. Es tracta d’una peça
inspirada en els anys 70 i protagonitzada per vuit dones que comparteixen
vivències i confessions entre els vapors d’uns banys turcs de Londres. Les
diferències inicials entre les protagonistes quedaran en un segon pla quan s'han
d'unir per lluitar contra el tancament de les instal·lacions. Vapors va guanyar el
premi Lawrence Olivier Award a la millor comèdia l'any 1981.
L'obra es representarà a El Patronat dissabte a les 20.30 h i diumenge, a les
19 h. Les entrades costen 8 euros i es poden comprar de forma anticipada a la
perrqueria Montse Vilaró (carrer Calàbria, 30).
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