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L'Hospital
guanya el plet
per recuperar
l'aparcament
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concessió del pàrquing ha d'abandonar-lo,
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EN PORTADA
ARXIU

LES OBLIGACIONS
DELS PROPIETARIS
ENCARREGAR LA INSPECCIÓ
tècnica d'edificis als professionals
acreditats i assumir-ne le cost.

PRESENTAR L'INFORME ITE
Municipi

Edificis plurifamiliars
anteriors al 1972

Cartes
campanyes ITE

ITE presentades
a mitjan juny

Granollers

732

697

135

Les Franqueses

186

183

36

TOTAL

915

880

171

Menys d'un 20% de les comunitats
ha fet la inspecció tècnica d'edificis
va cap deficiència, el 40% tenia deficiències lleus i el 30% importants. Només un 3%
presentava deficiències greus –requereixen
intervenció immediata– i un 0,1% deficiències molt greus i, per tant, un perill real per
als seus ocupants.

La necessitat de control

“Es tracta de fer una inspecció visual
per part d’un professional especialitzat
–arquitecte o aparellador– en què s’analitza com està fet l’edifici, els materials,
l’estructura o les instal·lacions”, explica
l'arquitecte Daniel Navarré. “De vegades hi
ha patologies que no es veuen a simple
vista, i per això val la pena que un professional hi faci un cop d’ull”, afegeix l’arquitecte, qui apunta que “és important passar
la inspecció dins els terminis marcats per
garantir la seguretat dels veïns”.
Les comunitats de propietaris són les encarregades de sol·licitar la inspecció, que
posteriorment es registra en un informe
que descriu les característiques generals i
l’estat de conservació de l’edifici: façanes,
pilars, bigues, mitgeres, cobertes, patis...

SI HI HA DEFICIÈNCIES
a resoldre caldrà aprovar un programa
de rehabilitació acompanyat d'un fons
de reserva per garantir-ne l'execució.

EN LA COMPRAVENDA D'UN

VISTES A Granollers hi ha 732 blocs de pisos construïts abans de 1972, obligats a passar la ITE

Com els vehicles i els ascensors, els edificis –concretament els de 45 anys o més–, han
de superar una inspecció tècnica per garantir-ne l’estat de conservació i evitar possibles patologies o defectes que posin en risc
la seguretat dels veïns. De fet, quan l’edifici
compleix 45 anys, la Generalitat comunica
mitjançant una carta a les comunitats de
propietaris la necessitat de passar la inspecció, una norma obligatòria per a tots els edificis plurifamiliars i també per als unifamiliars
construïts a menys d’1,5 metres de la via pública, zones d’ús públic o finques adjacents.
Segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, aquest any hi ha registrats
a Granollers i les Franqueses 915 edificis
plurifamiliars construïts abans de 1972,
és a dir, que estan obligats a passar la inspecció tècnica d'edificis (ITE). Amb tot, a
mitjan juny d’enguany, només 171 comunitats de propietaris havien lliurat a la Generalitat l’informe de la inspecció, una dada
que representa menys del 18,7% del total
de les 915 inspeccions requerides.
Finalment, pel que fa a les ITE presentades a escala catalana, el 13,6% no registra-

a l'Agència de l'Habitatge abans del
termini fixat, als 45 anys, per obtenir
el certificat d'aptitud de l'edifici.

L’informe qualifica les possibles deficiències que poden afectar els elements comuns
de l’immoble, sobretot pel que fa a l’accessibilitat, l’estructura, els tancaments, les
humitats o l’estat de les instal·lacions i els
subministraments de llum, aigua i gas.
Un cop obtingut l’informe cal sol·licitar a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el certificat d’aptitud de l’edifici, una qualificació
que té una vigència de 10 anys –sempre que
no presenti cap defecte– i que, alhora, serveix
a l’hora d’iniciar alguna reforma a l’edifici. A
més, en cas que es detectin deficiències, la
propietat de l’immoble ha d’aprovar un programa de rehabilitació, conservació i adequació dels habitatges amb la supervisió dels tècnics que cal executar en el termini d’un any si
les deficiències són lleus, i en mig any si les
deficiències són greus o molt greus.
No disposar de la ITE suposa una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari i podria arribar a comportar sancions d’entre 9.000 i 90.000 euros per als
propietaris o les comunitats de propietaris
en cas que es produeixi algun incident que
afecti a béns o persones. i x.lloreda / m.eras

habitatge la part venedora ha
d'entregar al comprador el certificat
d'aptitud atorgat per l'administració i
una còpia de l'informe ITE.

NOVA CONVOCATÒRIA

Subvencions per
a la rehabilitació
d'habitatges
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya
ha publicat recentment les bases per
accedir a les subvencions per a la
rehabilitació d’edificis de tipologia
residencial. Es tracta d’ajuts destinats
a rehabilitar elements comuns en
edificis per obres de conservació, de
millora de l’eficiència energètica i la
sostenibilitat, la seguretat o per fer
ajustos en matèria d’accessibilitat.
Poden accedir a les subvencions les
juntes de propietaris, les agrupacions
de juntes de propietaris i els
propietaris únics d’edificis, i la quantia
màxima de la subvenció s’estableix
en funció dels costos o despeses
subvencionables de les actuacions de
rehabilitació de l’edifici. Les
sol·licituds s’han de fer al departament
d’Habitatge de la Generalitat.

4

dj, 12 juliol 2018

SOCIETAT

Garcia-Pey presenta l'onomàstica de Vilamajor

Sobre el pla d'igualtat

La sala Orila de la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor acollirà
divendres (20 h) la presentació del llibre Quadern de Vilamajor,
núm. 10, Noms de lloc i de persona de Sant Pere de Vilamajor, un
recull de la toponímia i l'antroponímia del poble, obra de l'expert
granollerí Enric Garcia-Pey.

El tercer Pla d'igualtat de gènere de
Granollers està a exposició pública, abans
de l'aprovació definitiva. L’expedient es pot
consultar al CIRD – carrer Portalet, 4, 4a
planta–, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

TRIBUNALS LA SENTÈNCIA DÓNA LA RAÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS SOBRE LA FI DEL CONTRACTE

El jutge reclama a Proursa que deixi
la gestió del pàrquing de l'Hospital
arxiu

GRANOLLERS. El Jutjat de primera
instància núm. 6 de Granollers ha
dictat la sentència que posa fi al
contenciós entre la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
i l’empresa Proursa en relació
amb el contracte d’explotació de
l’aparcament de l’Hospital. El tribunal ha donat la raó a l'Hospital
que, en acabar-se la concessió de
gestió del pàrquing, es va trobar
que Proursa es va negar a marxar-ne, el desembre de 2016.
La sentència estima la demanda
de resolució contractual interposada per la fundació contra Proursa i declara extingit el contracte
amb efectes del passat 31 de desembre de 2016. El jutge, a més,
condemna a Proursa a posar a disposició immediata de la Fundació
les instal·lacions de l’aparcament,
i a indemnitzar-la per la seva explotació indeguda des de l’1 de
gener de 2017 i fins al moment en
què sigui lliurat.
D’altra banda, la sentència desestima íntegrament la demanda
interposada contra la fundació, i
condemna a Proursa a pagar les
costes del procediment judicial.
La fundació ha explicat que ja ha
requerit formalment a l'empresa
perquè compleixi els pronunciaments de la sentència.
La Fundació Hospital Asil de
Granollers va demandar el gener

FI DE CONTRACTE El desembre de 2016 l'empresa Proursa es va negar a deixar l'aparcament del centre sanitari
de l'any passat l'empresa Promociones Urbanísticas del Vallès SA
(Proursa), que ha estat durant 30
anys la concessionària de l'aparcament de l'Hospital. El contracte,
que s'havia prorrogat dues vegades, havia acabat el 31 de desembre i la intenció de la fundació era
entomar la gestió directa del pàrquing. Proursa, però, es va negar a
marxar-ne, i el seu personal de seguretat i manteniment literalment
no va voler deixar les instal·lacions.

Es dóna la circumstància que fa
cinc anys el contracte de concessió ja s'havia prorrogat perquè els
documents que acreditaven l'inici
de l'explotació no estaven massa
clars. La història de l'aparcament
comença el 1984 quan l'Hospital decideix atorgar l'explotació
durant 15 anys a l'empresa que
construís el pàrquing. Proursa va
ser l'adjudicatària i, a l'hora de fer
l'obra, la inversió va ser superior
a la prevista, per la qual cosa es

van concedir 10 anys més de concessió gratuïta.
Ara, tot i la sentència favorable,
l'Hospital haurà de quedar a l'espera perquè l'empresa encara podria
presentar un recurs. En tot cas, la
Fundació de l'Hospital està més a
prop de poder entomar les obres
al pàrquing que havia anunciat fa
més de dos anys, així com iniciar
la gestió directa. A més, segons el
projecte presentat el 2016, es pretenia abaratir les tarifes. i M.ERAS

EQUIPAMENTS

La licitació de
les obres a l'IES
Marta Estrada
queda deserta
El Departament d'Ensenyament
de la Generalitat ha declarat deserta la licitació de la segona fase
dels treballs de l'Institut Marta
Estrada de Granollers, a la qual
preveu destinar 367.825,55 euros
i que permetrà connectar els dos
edificis actuals i ampliar espais.
El concurs ha quedat desert
malgrat que s'hi van presentar 13
empreses, que no han complert
els requisits de la licitació. Així,
doncs, la Generalitat haurà d'adjudicar els treballs pel procediment
de negociat sense publicitat, una
fórmula possible legalment ja que
l'obra no supera el milió d'euros i
que es realitza després de la consulta i negociació prèvia amb un
mínim de tres empreses.
Les obres interiors –es crearan
tres noves aules grans de grup, un
taller de tecnologia, un laboratori
i una aula de reforç per a visual
i plàstica, així com es tiraran envans entre les antigues aules de
primària per disposar de dues
noves aules grans, i es reformaran
els banys– s'han de fer aquest estiu perquè estiguin enllestides a
l'inici del proper curs escolar. En
canvi, es preveu que les reformes
per a la connexió exterior s'allarguin uns mesos més, de manera
que convisquin amb el funcionament habitual del centre.
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URBANISME EN EL MARC DEL PROJECTE MURS QUE PARLEN, L'ARTISTA ERB MON TREBALLA AMB UN CENTENAR DE JOVES DEL GRA A LA PLAÇA DE LA BÒBILA

Un grafit sobre el bombardeig del 38
inicia la transformació d'una plaça
GRANOLLERS. La influència del

Guernica de Picasso es deixarà
veure a la nova intervenció del
projecte Murs que parlen, que
més d'un centenar de joves –dirigits per l'artista brasiler Erb Mon–
estan desenvolupant a la plaça de
la Bòbila de Granollers, just darrere del pavelló de bàsquet del
carrer Girona. Si més no, així ho
explicava Mon, que ha posat en
valor el funcionament "trilateral" del mural i el fet que es faci
de manera participativa. "És molt
important perquè l'art esdevé
útil", diu l'artista.
Per a Mon, el mural no només és
una obra artística, sinó que també
és un element de rehabilitació de
l'espai i de participació i treball
social. "L'autoria és dels joves; jo
sóc com un director d'art. I això
és important perquè veuen com
ells han canviat el seu entorn i
prenen més consciència que cal
respecte per a l'espai comú",
diu Mon.

De fet, la regidora d'Urbanisme, Mònica Oliveres, ha explicat
que, precisament, aquest projecte
busca que "el fet creatiu tingui
un impacte a qualsevol racó de
la ciutat. Si tots ens sentim nostres no només les parets sinó
també les places i els carrers, la
convivència millora", apunta. En
aquest sentit, considera que les
intervencions artístiques poden
millorar molt el barri.
Seguint el relat d'Oliveres, l'alcalde, Josep Mayoral, avançava
que aquest mural és un primer
pas per a una plaça "que s'ha de
transformar, amb una millora
de l'espai públic de trobada" i
destacava "l'art com un factor de
renovació".
Per a Erb Mon, els joves "no només són espectadors del canvi,
sinó que poden ser actors del
canvi i senten que poden canviar la seva ciutat", així com també
"veuen com als veïns els agrada
la intervenció".

M.E.

TREBALL Els joves de l'itinerari del Gra pintaran el mural fins divendres
Els 108 nois i noies que hi participen formen part d'un itinerari
del Gra sobre arts urbanes dissenyat conjuntament amb Roca Umbert. Entre els joves artistes hi ha

Alba Barrado, de 14 anys, que troba "una bona idea poder transmetre coses pintant els murs",
i Álvaro Guzmán, de 13, que destacava l'"originalitat del mural

que explica la guerra i com Granollers té una història".
El bombardeig del 1938 sobre
Granollers serà la temàtica dels
murs que es pintaran a la ciutat
aquest any, amb motiu dels 80è
aniversari d'aquesta tràgica efemèride el 31 de maig. Aquest estiu es pinta el mur de la plaça de
la Bòbila i a la tardor se'n pintaran
dos més, un dels quals al pati de
Can Jonch, per commemorar els
10 anys del centre.
En el cas del mural de darrere el
pavelló de bàsquet, s'hi veurà "el
Vallès amb una invasió de llops
com a elements obscurs que envaeixen la ciutat", descriu Mon. Es
tracta d'una obra simbòlica amb influències de les avantguardes abstractes per "evitar que el mural
sigui tan negatiu com si es plasma el bombardeig d'una manera
realista", deia Mon, qui també pretén que la imatge final pugui tenir
diferents interpretacions.
Els joves van començar a pintar
dilluns i la feina comença de bon
matí i fins al vespre. Preveuen
acabar divendres, i dimarts, a les
12 h, es presentarà el resultat en
el marc de la cloenda d'aquesta
temporada del projecte Murs que
parlen. i MONTSE ERAS
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INFRAESTRUCTURES L'ENTITAT ESPERA QUE LES OBRES DEL TERCER CARRIL ES LICITIN EL 2019

ES PREVEU QUE ES PUGUI UTILITZAR A PARTIR DE FESTA MAJOR

La Xarxa C-17 insisteix perquè
comencin les obres de la R3

Diumenge s'instal·larà
la passera entre la
Font Verda i el centre

El desdoblament de la línia de tren
R3 ha estat en l'agenda de l'Associació Xarxa C-17 des de la seva
creació. L'alcalde de Granollers
i president de l'agrupació, Josep
Mayoral, ha destacat que el col·
lectiu està satisfet amb els avenços en el desdoblament de la línia,
de moment entre Parets i la Garriga. Alguns dels progressos que
ha apuntat Mayoral han estat els
estudis d'impacte ambiental que
ja s'han realitzat i els projectes
d'eliminació de dos encreuaments
amb la via a Granollers, valorats
en un milió d'euros. Amb tot, però,
els alcaldes de la xarxa creuen
convenient continuar pressionant
perquè les expectatives, que són
altes, "no decebin", i que l'any
2019 es puguin començar a veure
les obres.
A l'assemblea de dilluns a Torelló de la Xarxa també es tractava el

col·lapse de la C-17, per on passen
diàriament 94.000 vehicles. Durant el 2017 s’han fet millores en
reasfaltat, tractament antilliscant,
consolidació de talussos, reparació de bonys i condicionament
general de ferm, tanques, biones
i senyalització. Actualment s’està
acabant la redacció de les obres del
tercer carril entre Mollet i Granollers, que es podria licitar el 2019.
El tercer carril proporcionarà una
millora bàsica perquè "es concentraran les entrades i sortides en
pocs punts, de manera que es
guanyaran minuts en temps de
desplaçament i fluïdesa". Segons
Mayoral, el tercer carril a la C17
serà "una important injecció de
suport a la mobilitat en aquest
àmbit". Segons calcula la xarxa,
durant els dos últims anys s'ha
captat inversió al territori per valor de 90 milions d'euros.

ajuntament

11 projectes
SÓN EL NÚMERO D'EIXOS
DE TREBALL DE LA XARXA C-17

per posar en valor el patrimoni
industrial, territorial i de
coneixement del corredor d'aquesta
zona industrial. Es tracta del
desdoblament de la R3, trobar
solucions a la carretera C-17, el Pla
Director del Circuit de Catalunya,
els Jocs Olímpics BarcelonaPirineus 2026, el desenvolupament
i millora dels polígons industrials,
impulsar la Formació Professional
Dual, el transport de mercaderies,
el corredor elèctric de la C-17,
el transport públic per carretera,
la gestió assistencial de la salut i
projectes europeus
d'especialització i competitivitat
territorial.

URBANISME L'ESPAI DE LLERONA ERA ANTIC I S'HI FA UNA REFORMA INTEGRAL

Nous jocs infantils a les Antigues Escoles
AJUNTAMENT

LES FRANQUESES. Els jocs infantils

de la zona de les Antigues Escoles
de Llerona s'han començat a substituir per uns de nous, ja que l'espai
de joc era força antic i necessitava
una reforma integral per complir
amb les condicions mínimes de
seguretat i estabilitat Els nous jocs
que s'instal·laran són una estructura per a infants de 3 a 12 anys i
un gronxador amb un seient normal i un de bressol. Coincidint amb
les obres també s'ha instal·lat una
nova font a l'espai. T.P.

ESTRUCTURA Les peces metàl·liques que s'han d'instal·lar sobre la via
GRANOLLERS. La matinada de dis-

sabte a diumenge, entre la 1 i les
4 h, es preveu instal·lar la passera
per a vianants que creuarà la línia
del tren de França, i que comunicarà el carrer Joan Enric Dunant i
el passeig de la Muntanya.
Un cop col·locada la passera
s'haurà d'instal·lar la rampa de
baixada per connectar-la fins al
carrer de l'Enginyer, de manera
que es mantindrà el tall de trànsit
al carrer Joan Enric Dunant fins la
setmana del 20 de juliol. Posteriorment també s'hi haurà de col·locar
enllumenat.
La construcció d'aquest nou
pont forma part del desenvolupa-

ment 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
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. Les obres les porten a
terme la junta de compensació del
sector formada per diversos propietaris.
La previsió és que aquest nou
pont per a vianants es pugui fer
servir al voltant de festa major.

La Campanya contra el Quart Cinturó
reclama a l'Estat que escolti el territori

RENOVACIÓ Els operaris hi treballaven la setmana passada

Com ja feien les administracions comarcals, la Campanya contra el
Quart Cinturó –que es projecta entre Terrassa i Granollers– ha reclamat
al nou executiu espanyol que escolti el territori abans de tirar endavant
el projecte, i assegura que el PP –que va fer l'estudi informatiu– no tenia
ni idea de l’espai que havia de creuar la carretera.
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COOPERACIÓ EN UN ACTE DE RECONEIXEMENT A LES PERSONES QUE FA ENTRE 40 I 45 ANYS QUE COL·LABOREN AMB L'ENTITAT

SOLIDARITAT

Creu Roja homenatja els socis
i els voluntaris més veterans

Bellavista acull
un concert solidari
amb Pallapupas

La futura botiga
de roba de Càritas rep
la benedicció del bisbe
El bisbe Josep Àngel Sainz Meneses
ha beneït i inaugurat el projecte de
la botiga de roba de Càritas, que es
preveu que s'enllesteixi al setembre.
L'acte va coincidir amb la visita del
bisbe a Granollers per homenatjar
els voluntaris que han fet possible
els 40 anys del rober de Càritas i, en
especial, a Rosa Fajula, qui n'ha estat
al capdavant durant els darrers anys.
Sainz Meneses va cloure la visita
pastoral amb una missa a Sant Esteve.

MÉS DE 3.500
PERSONES ATESES

creu roja

GRANOLLERS. La Creu Roja de Gra-

nollers va celebrar divendres al
Casino un acte d'homenatge i de
reconeixement a les persones que
porten col·laborant amb l'entitat
entre 40 i 45 anys.
Van rebre el reconeixement els
socis Josep Clapera Roca, Immaculada Cabanes Mauri i Ramon
Large Vila. El president de la Creu
Roja Granollers, Xavier Guàrdia,
a més de lliurar els diplomes, va
donar les gràcies a tots ells per
la feina que fan cada dia de manera desinteressada. "Cal fer un
reconeixent explícit a tots els
que col·laboren per ajudar a les
persones que més ho necessiten", va assegurar.
A continuació, es va destacar especialment la feina de les empreses
i institucions que col·laboren dins
l'entitat. Els responsables de la
Creu Roja Granollers van agrair la
participació del restaurant Denominació d'Origen i el centre de for-

Voluntariat

UNIÓ Fotografia dels socis i voluntaris homenatjats, després de l'acte
mació, APEC Granollers, "perquè
ajuden a formar professionalment a la gent. Els ofereixen les
eines necessàries perquè es puguin integrar en el món laboral".
També es va homenatjar els
més de 182 voluntaris de la Creu

Roja Granollers. L'entitat va reproduir un vídeo que mostrava un
recull de fotografies on s'ensenyava la feina d'aquestes persones.
Guàrdia va agrair especialment
els seus treballs, assegurant que
són el cor de la Creu Roja de Grar.m.

Creu Roja Granollers va sumar al llarg
de l'any passat 61.775 socis i, actualment, disposa d'un equip format per 15
persones tècniques i 182 voluntàries,
que van destinar 5.574 hores a l'entitat. Al llarg de 2017 l'entitat va atendre
més de 3.500 persones i va fer més de
12.000 intervencions.
nollers. "Les hores que treuen
de les seves vides desinteressadament són a canvi de l'agraïment de la gent que atenen".
Durant l'acte, Nati Bautista, coordinadora de l'entitat, va presentar el resum de l'informe d'activitat que es van dur a terme durant
l'any 2017. Bautista va destacar la
pujada del nombre d'intervencions respecte a l'any anterior i va
aclarir que "això no vol dir que
s'hagin atès a més persones,
sinó que el que s'intenta és treballar més en cada una de les
persones per oferir un servei de
més qualitat". mireia carles

LESFRANQUESES. El Teatre Auditori de Bellavista acollirà dissabte
(17 h) un concert de swing i folk
en favor de l'ONG Pallapupas, que
comptarà amb el grup Cap per
Ball i la Big Band Combo de Granollers.
L'activitat està organitzada per
l'Associació d'Intercanvis Socials i
Culturals i el preu de les entrades
és de 4 euros, que es poden pagar
la mateixa tarda. Els diners recaptats es destinaran a Pallapupas,
que des de l'any 2000 duu somriures i bon humor als hospitals i
centres sanitaris.
Justament, està previst que l'entitat comenci a treballar a l'Hospital
de Granollers en les properes setmanes després que l'associació de
comerciants Gran Centre impulsés
el servei de pallassos a la planta de
pediatria. El projecte ha estat possible gràcies als 23.000 euros que va
destinar-hi, uns diners sorgits de la
campanya de compres nadalenca i
de la col·laboració de CaixaBank. i

UNA SEIXANTENA DE PERSONES VAN PARTICIPAR EN L'ACCIÓ

55.950 metres nedats al CNG
en la 25a edició del Mulla't
GRANOLLERS. Diumenge al matí,

coincidint amb la 25a edició del
Mulla't, una seixantena de persones van nedar a la piscina exterior
del Club Natació Granollers (CNG),
on van acumular 55.950 metres en
suport a les persones que conviuen
amb esclerosi múltiple. Fins i tot els
més petits es van animar a nedar
per solidaritzar-se amb les persones afectades per la malaltia i van

rebre el seu diploma acreditatiu.
Entre totes les braçades, destaquen els 4.100 metres que van
completar cada un dels nedadors
del club Lluís Escrits, Luisa Mar
Morales i Albert Blanco. Al migdia,
a més, unes 200 persones es van
llençar a l’aigua en un salt conjunt
i simultani. El CNG és una de les
600 piscines catalanes adherides
a la campanya Mulla’t. i
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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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CONSULTORI MÈDIC

SUCCESSOS L'ACCIDENT VA PASSAR DILLUNS PELS VOLTS DE LES 14 H

SEGURETAT

Un camió perd part de la
càrrega de bombones de butà
a la ronda Sud i aixafa un cotxe

S'incorporen
dos nous
agents a les
policies locals

integració ronda sud

GRANOLLERS. Un camió va perdre

Aclariment davant dels dubtes sorgits per la retirada d’alguns lots de
Valsartan.
Bastants lots que contenen el principi actiu Valsartan (tractament per
a la hipertensió) han estat retirats
del mercat a conseqüència de la seva
contaminació per una substància
potencialment cancerígena (probablement en quantitats majors que les
que es donen en els lots afectats).
Inicialment les persones que estiguin
prenent algun preparat amb Valsartan dels lots afectats han de seguir
la recomanació de sanitat: acudir al
metge de capçalera per procedir, si
cal, al canvi de marca o per decidir
si considera pertinent alguna alternativa.
P.- Viatjo a un país en el qual no és
obligatori però sí recomanable la
vacuna del tifus. Què haig de fer?
R.- Aquesta és una decisió personal.
Les recomanacions higienicodietètiques, com beure aigua embotellada,
evitar menjar o beure en llocs en què
no estiguin clares les garanties d’higiene, rentar-se les mans abans de
menjar, etc., acostumen a funcionar.
En tot cas sempre es pot optar per la
clàssica vacuna dues setmanes abans
de la probable exposició. Actualment
també hi ha l’opció del tractament
oral també amb la suficient antelació
al viatge.
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

dilluns part de les bombones de
butà que carregava mentre circulava per la rotonda del carrer
Esteve Terrades, a la ronda Sud
de Granollers. Part de la càrrega
va anar a parar sobre un turisme
pràcticament nou, que va quedar
aixafat.
Els fets van passar pels volts de
les 14 h i va ser presenciats per
una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que va avisar la Policia Local
granollerina. Els agents van desplaçar-se fins al lloc dels fets i van
sancionar el conductor del camió
perquè, segons fonts policials, no
duia la càrrega ben fixada.
També es va redactar un comunicat amistós d'accident entre els
dos conductors, ja que la policia
assegura que els danys causats no

BOMBONES DE BUTÀ El camió va perdre part de la càrrega mentre circulava
superaven els 20.000 euros. L'incident va causar retencions, però
no es van lamentar ferits.
L'incident va ser denunciat per

Una treballadora d'un
restaurant, atesa per
l'incendi d'una paella
Una treballadora del restaurant
La Tagliatella, situat al carrer
Montseny número 10 del polígon del Ramassar, va haver de
ser atesa pels serveis mèdics de
l'Hospital de Granollers després
d'haver inhalat el fum causat per
l'incendi d'una paella a la cuina on
treballava, segons va informar la
Policia Local.
El foc es va declarar dilluns pels

voltants de les 23.30 h i, segons
fonts policials, van ser els mateixos treballadors els qui van poder
apagar-lo.
Tot i això, una dotació dels Bombers, de la Policia Local de Granollers i del Sistema d'Emergència
Mèdiques (SEM) es van traslladar
fins al restaurant per atendre la
dona i assegurar-se que el foc estava totalment extingit. i

la plataforma Integració Ronda
Sud, que alerta dels riscos que
consideren que suposa la ronda
per a la seguretat dels veïns. T.P.

GRANOLLERS / LES FRANQUESES.
Els 255 nous agents de les policies
locals de 67 ajuntaments catalans
que s’han graduat aquest curs a
l’Escola de Policia de Catalunya
–entre els quals, un que s'incorporarà a la Policia Local de Granollers
i un altre al cos de les Franqueses–
van rebre dimecres a Mollet els diplomes del Curs de formació bàsica
per a policies de mans del conseller d’Interior, Miquel Buch. El curs
de la 31a promoció es va iniciar
al setembre amb 281 agents, dels
quals 24 han suspès i 2 han causat
baixa. El Curs de formació bàsica
per a policies capacita l’alumnat
per integrar-se en els cossos de la
Policia de Catalunya i per exercir
les funcions bàsiques d’un servei
de policia. L’ISPC s’ha convertit en
un referent europeu en cossos de
seguretat i emergències.

OBITUARIS EL GRANOLLERÍ VA MORIR DILLUNS ALS 38 ANYS

Mor Zigor Amador, iniciador
de l'handbol platja local
El granollerí Zigor Amador, entrenador vinculat al Club Handbol Parets i impulsor de The Corbi Team
–equip d'handbol platja de Granollers–, va morir dilluns als 38 anys
a causa d'una malaltia. Amador ha
estat sempre vinculat amb el club
d'handbol platja granollerí, ja des
dels seus inicis ara fa uns 14 anys.
El seu comiat es va fer dimarts a la
tarda al tanatori.

CHPARETS

ZIGOR AMADOR
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JOVENTUT L'AJUNTAMENT EXPLICA LES CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI DEL PLA JOVE I OBRE EL PERÍODE DE REDACCIÓ DE L'EINA DE PLANIFICACIÓ

Un de cada quatre joves troben
a faltar oci nocturn a la ciutat
GRANOLLERS. L’Ajuntament de Gra-

nollers treballa en l’elaboració del
que serà el nou Pla Jove del municipi i que serà l’eina per planificar
les polítiques públiques adreçades
als i les joves de la ciutat del 2019
al 2022. Des de setembre de 2017
fins al passat mes d’abril, s’ha fet la
primera fase d’aquest nou pla que
ha consistit en una diagnosi participativa per determinar les prioritats per al nou document.
Algunes conclusions extretes de
la primera fase de diagnosi són
que la població jove de Granollers
(d’entre 12 i 35 anys) representa
un 27,6% de la població total de la

ciutat (16.607 persones). Un 22%
són joves nouvinguts/des d’entre
15 i 29 anys, la majoria provinents
de l’Àfrica i d’Amèrica del Sud.
Pel que fa a temes de salut, els
joves indiquen que volen abordar
i treballar a l’institut temes com
l’assetjament escolar, les violències masclistes i la sexualitat.
El 24,5% de joves de la ciutat,
especialment els més grans de 18
anys, afirmen que hi ha una mancança d’oci nocturn també marcada
per la limitació dels horaris dels locals i pel desplaçament que implica
sortir de la ciutat. El 35% de joves
diuen que participen d’alguna acti-

vitat a la ciutat i el 25% són o han
estat voluntaris d’alguna entitat.
Amb tot, només 1 de cada 3 joves
coneix el Punt del Voluntariat, i el
62% pensa que no tenen poder de
decisió en termes de participació.
Es posa de manifest que la
marca el Gra està totalment consolidada, amb 8 de cada 10 joves
que la identifiquen. El 66% de les
persones joves coneixen el Servei
de Joventut i el puntuen amb una
nota mitjana del 7,2. Les activitats
de Joventut més conegudes són el
Musik N Viu, les sales d’estudi i el
Túnel del Terror. En canvi, només
3 de cada 10 joves diu que hi ha

LES ACCIONS QUE ES PRIORITZARAN
n Segons ha explicat l'Ajuntament, algunes de les accions que prioritzarà el
nou pla seran establir i adaptar les activitats segons siguin per la franja 12-16
anys o 18-35 anys; continuar incorporant la perspectiva dels territoris i el treball
conjunt; crear un projecte de participació pels nois i noies majors de 16; dur a
terme el Fòrum Jove com a projecte de participació de 12-16 anys amb una part
de pressupostos participatius, i crear accions i metodologia conjunta entre el
Pla d’Infància i Adolescència i el Pla Jove respecte la franja 12-16 anys. A més, es
pretén promoure una metodologia de treball transversal amb la resta d’àmbits
municipals); que el pla estigui fet amb perspectiva de gènere i que sigui un
pla inclusiu; donar continuïtat als programes de joves creadors, ampliant-los
amb temes d’innovació tecnològica; plantejar i reformular l’oferta d’oci alternatiu
pels joves de més de 16 anys; continuar i millorar les estratègies de comunicació,
així com les expectatives dels joves; establir procediments de qualitat en el
treball amb joves, i donar més valor als programes d’emancipació juvenil.

activitats al seu barri.
Ara i fins a l’octubre, es durà a
terme la segona fase que consistirà en el disseny i redacció del nou
Pla Jove amb el suport de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Aquesta
fase, que també serà participati-

va, inclourà diverses accions com
tallers participatius amb joves i
entitats; dues jornades a la tardor,
una amb personal tècnic i l’altra
oberta a entitats i joves de la ciutat; i les aportacions d'una taula
política i sindical.

EDUCACIÓ PRESÈNCIA A L'EXPO SCIENCE EUROPE

El treball sobre noms
de dona als carrers, a
una mostra internacional
arxiu

GRANOLLERS. Paula Macias i Gal·

la Masclans, dues exalumnes de
l'institut Carles Vallbona, han estat
seleccionades per participar en la
propera edició de l'Expo Science
Europe, un certamen internacional
que promou projectes científics,
d'investigació i d'innovació tecnològica. Macias hi participarà amb
un treball de recerca sobre els carrers de Granollers que homenatgen figures femenines –una tasca
que demostra la poca presència de
les dones al nomenclàtor de la ciutat, amb només 15 espais–, mentre

PAULA MACIAS
que Masclans ha estat seleccionada
per la seva investigació sobre la triquinosi. El certamen internacional
se celebrarà del 16 al 22 de juliol a
la ciutat polonesa de Gdynia. T.P.
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PARTICIPACIÓ TAMBÉ S'HAN FET PROPOSTES DE PROMOCIÓ I PER AL MUNDIAL FEMENÍ D'HANDBOL

CREIX EL DE PAPER, CARTRÓ I ENVASOS, PERÒ NO EL VIDRE

El Consell de Ciutat repensa el
futur de l'Hospital de Granollers

Es duplica el reciclatge
de matèria orgànica

ajuntament de granollers

GRANOLLERS. El Consell de Ciutat,

el màxim òrgan de participació
ciutadana, és un dels agents que
participen al disseny del Pla Estratègic de l'Hospital General de
Granollers 2018-2022, un full de
ruta que Rafael Lledó, el director del centre, qualifica de "clau
i imprescindible per oriental
i guiar l'organització de l'hospital durant els propers anys".
Lledó es mostra disposat a replantejar les activitats i els objectius
del centre hospitalari "d'acord
amb els temps canviants propis
del sector sanitari i, en general,
de la societat en què vivim", ha
explicat. El repte és que l'hospital
es transformi de cara al 2022 cap
a una cultura participativa per
"posar en valor tant la veu dels
pacients com el talent dels professionals que hi treballen".
A més de repensar el futur de
l'Hospital, en la darrera reunió el
Consell de Ciutat també ha revisat
els resultats dels pressupostos

LES FRANQUESES. Durant els primers
cinc mesos de 2018 els franquesins
han reciclat un 22% dels residus
generats, una xifra superior a la dels
dos anys anteriors, segons dades
municipals.
D'entre totes les deixalles reciclades, la matèria orgànica és la que
més ha crescut, passant del 3% del
2017 a l'11% del total recollit el
2018. En concret, els contenidors
marrons han recollit al maig un
220% més de deixalles que l'any
passat, quan es van recollir 90 to-

nes. Enguany s'ha arribat a les 289
tones.
El reciclatge del paper i del cartró
també ha augmentat, en el seu cas
un 86%. Des del gener fins al maig
de 2018 s'ha arribat a les 102 tones,
mentre que en el mateix període de
l'any passat se'n van recollir 55. En
els primers cinc mesos també s'han
aconseguit reciclar 91 tones d'envasos –un 20% més que al 2017–.
En canvi, les xifres són negatives
en el reciclatge del vidre, ja que se
n'ha reciclat un 3% menys.

LES FRANQUESES. Dues avaries en
només 24 hores de diferència han
afectat el sistema de subministrament d’aigua de les Franqueses,
que proveeix Sorea. La primera es
va produir dimarts al carrer del
Bosc, a Bellavista, on es va haver de
tallar la circulació al carrer i, també es van veure afectats els serveis
d’aigua i gas del mateix carrer i del

de Rosselló. El trànsit al carrer del
Bosc es va reobrir el mateix dia,
segons va informar la Policia Local.
D’altra banda, dimecres es
va produir una nova avaria, en
aquesta ocasió a la carretera de
Ribes 130-150 de Corró d’Avall.
En aquest cas es va veure afectat el
servei de subministrament d’aigua
en diversos carrers propers.

Afectacions al servei d'aigua

TROBADA L'última reunió del plenari del Consell de Ciutat
participatius i s'han presentat algunes accions que es duran a terme en l'àmbit del civisme i de la
convivència.
D'altra banda, també s'han presentat les propostes fetes pels
membres de les comissions del
Mundial Femení d'Handbol 2021

i de Promoció de la ciutat.
Des del passat plenari, aquestes comissions s'han reunit dues
vegades i es preveu que seguiran
treballant un cop finalitzi l'estiu
per tal de continuar concretant
accions que es puguin desenvolupar en els propers anys.
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POLÍTICA L'AUDITORI ACOLLIRÀ DISSABTE LA PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA DEL FILÒSOF I PERIODISTA JORDI GRAUPERA

Es presenta al TAG el projecte
Primàries per la República
oriol font

la República; Oriol Vila, regidor de
Demòcrates de Catalunya i membre de l'Assemblea d'Electes de
Catalunya; i Mercè Feliu, impulsora de Mataró per la República.

Dissabte, tots els detalls

PRESENTACIÓ Mercè Feliu, J.M. Ximenis i Oriol Vila, dimecres al TAG
GRANOLLERS. El Teatre Auditori

va acollir dimecres la presentació de la convenció Primàries per
la República, un projecte que es
presentarà dissabte a Granollers
i que segons els impulsors pretén
"bastir llistes transversals" a
través de processos participatius
o primàries obertes per tal d'elegir les candidatures que concorrin
a les eleccions municipals de l'any

vinent. D'aquesta manera, es vol
que els comicis siguin "el primer
pas efectiu" cap a la República de
Catalunya.
A l'acte de presentació que va
celebrar-se al TAG van participar-hi Josep Manel Ximenis, impulsor i coordinador de les consultes sobre la independència de
Catalunya i portaveu provisional
de la Coordinadora Primàries per

ELS TIQUETS VALEN 20 EUROS I JA ES PODEN COMPRAR

L'ANC farà un sopar groc
a Can Comas el 26 de juliol
GRANOLLERS. L'assemblea territorial de l'ANC a Granollers organitza el dijous 26 de juliol (19.30 h)
un berenar-sopar groc en solidaritat amb els presos polítics i els exiliats. L'àpat tindrà lloc als jardins
Salvador Casanova de la plaça de
Can Comas –a l'espai on hi havia
l'antiga fàbrica Comas, entre el
carrer Sant Jaume i el carrer Molí–

i els diners recaptats es destinaran
al fons de l'Associació Catalana
pels Drets Civils, impulsada per
les famílies dels empresonats i els
exiliats. El preu dels tiquets serà
de 20 euros i es poden comprar
els dimarts a la plaça de la Porxada (de 19.30 a 20 h) i els divendres
al local de l'ANC, al carrer de Sant
Jaume 108 (de 18 a 20.30 h).

Defuncions
Granollers
02/07 Julio Fernández Velasco
02/07 Ángel Fuentes Páez
02/07 Javier Fuente Mojarro
02/07 Antonio Albó Mataró
03/07 Florián Jiménez Serrat
03/07 Paquita Hernández Martínez
04/07 Francesc Vilardebó Badia
04/07 Santiago Mora Prado
04/07 Pepita Enrich Crivillés
05/07 Dolors Micó Ródenas
06/07 Pedro Tíscar Reche
06/07 Pedro Funes Moreno
07/07 Carmen Pin Fernández

90 anys
72 anys
79 anys
76 anys
67 anys
88 anys
57 anys
80 anys
86 anys
90 anys
96 anys
85 anys
89 anys

07/07 Narcís Arabia Martí
07/07 Manuel Barreno Zambrano
07/07 Maxi Martín Rodríguez
07/07 Júlia Prats Ledesma
08/07 Florència Tejedor Pierrà
08/07 Jaume Valls Torres
09/07 Zigor Amador Sorondo
09/07 Joan Ribell Roca
St. Feliu de Codines
04/07 Gregori Lázaro Pérez
09/07 Joan Vernet Palos
Sta. Maria Palautordera
03/07 Josep Lluís Lluís Grijalba

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

73 anys
67 anys
90 anys
55 anys
73 anys
86 anys
38 anys
75 anys
86 anys
70 anys
77 anys

El periodista i filòsof Jordi Graupera explicarà dissabte el projecte
Primàries per la República a Granollers en un acte, de nou, al Teatre Auditori, que començarà a les
10 h i que està previst que s'allargui fins a les 13.30 h.
La proposta que impulsa Graupera consisteix en exportar el
model de llistes transversals inde-

pendentistes arreu de Catalunya
per a les eleccions municipals de
l'any vinent.
La coordinadora té tres objectius principals: dur a terme des
dels municipis de manera irrenunciable el mandat de l'1-O i exercir
el control del territori per defensar la República, facilitar la logística per celebrar aquestes primàries
i defensar, des dels diferents municipis, les institucions catalanes,
el Govern i el Parlament.
Pel filòsof i periodista, les eleccions municipals seran des de l'1-O
la primera vegada que es podrà
votar "sense el control ni la repressió de l'Estat". Graupera assegura que, quan va llançar la proposta de primàries per Barcelona
fins a 14 municipis es van posar
en contacte amb ell interessant-se
pel projecte, entre els quals Terrassa, Sabadell i Lleida.

L'ACTE SERÀ AQUESTA TARDA

Andreu Pujol
presenta el llibre
sobre l'1 d'octubre
a Corró d'Avall
LES FRANQUESES. Avui, dijous, a
partir de les 19.30 h, la plaça de
l'Espolsada de Corró d'Avall acollirà la presentació del llibre Vam
fer un referèndum, de l'historiador i escriptor Andreu Pujol Mas
(Breda, 1986).
El llibre, publicat per Edicions
Saldonar, explica com es va preparar el referèndum d'independència i repassa de forma cronològica tot el que va passar els dies
previs a l'1 d'octubre de 2017.
L'acte està organitzat pel CDR
de les Franqueses, que ha comptat amb la col·laboració de la llibreria l'Espolsada.
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OPINIÓ

Editorial

Un racó de món

REHABILITAR VS CONSTRUIR
La tímida recuperació de l’economia ha comportat una reactivació del sector
de la construcció que no fa albirar gaires alegries, si es té en compte que el
model que va portar a la crisi immobiliària s’està reproduint. L’auge de les
grues i els maons és fàcil de repetir, mentre que les polítiques de rehabilitació
d’edificis costen més de quallar. I és que, fins i tot, les comunitats de
propietaris es mostren poc preocupats per tenir cura dels habitatges, com
demostra el fet que la inspecció tècnica d’edificis (ITE) no estigui passada per
la majoria de les llars que hi estan obligades –i que moltes no aproven a la
primera–. El govern català ha convocat uns ajuts per complir aquest requisit i,
de fet, els municipis també estan desenvolupant actuacions per donar suport
a la rehabilitació d’edificis. És evident que tant socialment com mediambiental
és més convenient rehabilitar que construir –malgrat el mercat tiri cap a un
altre costat–. Com recordava el govern granollerí dimarts, amb motiu de la
presentació del nou projecte de Murs que Parlen, les intervencions
urbanístiques –i artístiques– són també intervencions socials. Val la pena
no oblidar-ho.

Bústia
En record a Eva Serra
El passat 3 de juliol va morir la professora
Eva Serra i Puig. El seu traspàs representa
la pèrdua d’una historiadora de referència
obligada en la historiografia catalana de
l’època moderna i alhora d’una persona
compromesa fins al final en els drets i llibertats del país. Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de
Barcelona, era també membre numerària
de l’Institut d’Estudis Catalans.
Va centrar la recerca en la Catalunya dels
segles XVI i XVII sobre els quals les seves
aportacions han resultat cabdals i innovadores, primer en l’àmbit de la història
agrària i el règim senyorial, després en
l’àmbit de la història política amb l’anàlisi
de les institucions catalanes i les relacions
amb la monarquia hispànica en moments
tan significatius com la revolució de 1640
i la Guerra de Successió. A ella devem la
nova visió sobre les Corts, la Generalitat i
les constitucions catalanes, que lluny de
la imatge que s’havia volgut donar de ser
rèmores del passat medieval, disposaren
d’una important capacitat de representació
i de control enfront de les exigències de la
monarquia.
Va tenir també una significativa vinculació amb Granollers i el Vallès que hem
d’agrair profundament. L’Eva ha format
part des de la primera edició, l’any 1978,
del jurat de la Borsa d’Estudis Memorial

Joan Camps, convocada per l’Associació
Cultural de Granollers a través del Centre
d’Estudis de Granollers i en conveni amb
l’Ajuntament de Granollers. La seva participació reunia un triple significat: la vàlua com a historiadora, el fet d’haver estat
companya del professor Joan Camps en el
Departament d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona i la coincidència plena
amb ell en el compromís cívic i polític.
Però la pèrdua de l’Eva Serra és, per sobre de tot, la d’una persona generosa, vers
els companys, els alumnes i al país. La seva
empremta no s’esborrarà perquè la seva
obra, en tots els camps, és d’una solidesa
inqüestionable.
Comissió Directiva del Centre d’Estudis, Junta
de l’Associació Cultural i Jurat de la Borsa d’Estudi
Memorial Joan Camps / GRANOLLERS

Un petit gran llibre
Probablement sigui la definició més correcta per il·lustrar la darrera obra de Jordi
Amat. De fet, Amat aconsegueix amb poques pàgines –i aquí rau el seu gran mèrit–
cloure tota una llarga època política iniciada amb la polèmica aprovació de l’Estatut
de 2006. Un nou Estatut per a Catalunya
com a gènesi d’una nova confrontació entre
Madrid i Barcelona atiada massa vegades,
com el propi autor posa de manifest, per
una clara irresponsabilitat política present
a ambdues parts.
Martí Mancilla / GRanollers

ORIOL FONT I BASSA

QUAN EL CARRER
QUEDA ORFE

C

om deia Gandalf, “en els albors
de la tempesta, torno a vosaltres”. I jo, altra vegada, assalto
aquestes línies per necessitat
més que no pas per plaer (bé, per plaer,
també). Però sobretot necessitat perquè
ho faig perquè hi ha coses que no se saben dir. Coses que queden al pap i s’hi podreixen durant anys, perquè no trobem el
moment, perquè no trobem el lloc o, simplement, perquè no ens atrevim. Però a
casa, calmat, amb l’aire que condiciona el
nostre benestar en aquests dies de calor
infernal i amb algun líquid fresc gola avall
per fer créixer les paraules, el que volem
dir, mica en mica, va prenent forma.
Fa unes setmanes, la meva amiga Txus
Tijeras explicava, en aquestes mateixes
pàgines, que tanca Can Torres, i parlava
de Can Puigdomènech, Can Sitges, Can
Barbany… i potser es va deixar de parlar
de Can Castelló, que ja veurem quin futur
li espera sense l’Enric. Però sota els grans
noms de ciutat, sota aquest centre tan
Gran i tan petit a la vegada, hi ha els seus
barris i els seus carrers, amb la seva gent
i les seves botigues. Botigues que, quan
tanquen, més enllà de robar-nos records
i identitat com a col·lectiu, en roben una
part de nosaltres com a individus. Perquè
quan en tanca una d’aquestes, no trobes a
faltar la botiga, trobes a faltar el botiguer.
El que venia ho pots trobar arreu, el que
et donava se’n va amb ell. Botiguers que
deixen orfe el carrer.
I potser parlar de carrer és excessiu,
potser hauria de parlar d’aquell tros de
carrer que, els que hi vivim, ens sentim
nostre. Aquella zona de confort on saps
qui sortirà de cada portal, aquella part
on saludes, et preocupes i rius. Potser no

arriba a ser carrer, però el fet és que ens
quedem orfes. Orfes de pare i de mare.
Tanca Ca la Conxita o, com s’havia convertit d’un temps ençà, Ca la Montse (i en
Jaume). He de ser sincer, si hagués sigut per
mi, pel que hi comprava jo, haurien tancat
fa molt de temps, però la seva presència no
era només per comprar les cerveses, el vi o
l’aigua. Marxa la memòria viva i el diari del
barri. Qui em va dir que en Nil era la sisena
generació de la meva família que naixia en
aquest tram carrer i, també, qui informava
de les defuncions, els preus de venda de les
cases o quan donarien el tret de sortida a
les obres. Unes obres que van començar a
matar aquesta bodega que era punt de trobada de veïns i tertúlies.
Ells m’han vist créixer. Jo els he vist ferse grans. A estones salutacions fugaces,
a estones converses que et feien arribar
tard. Com, qui i què. Passat, present i futur.
Tot es guardava entre botes, sifons, cascos
retornables i una banqueta que quan hi
seia la meva àvia ja semblava vella. Adéu
al so de la persiana que marcava la sortida
i la posta de sol.
Ara marxen per descansar. Merescudament. Lluny. Tant que el Nil ja no preguntarà per la Montse quan passem per davant de la bodega de camí cap a l’escoleta,
perquè no en quedarà ni l’edifici. Un solar
buit de tres cossos serà qui ens saludarà
cada matí. Un solar que de moment serà
niu de bestioles i, en un futur que ningú
sap com de proper serà, es transformarà
en niu per a vés a saber quantes famílies
que ompliran aquest carrer amb nous
riures, nous problemes i nous records. Records que no inclouran ni en Jaume ni la
Montse, igual que en Nil no sabrà qui eren
els Gea i la seva bacallaneria i els seus llegums cuits i els seus prestatges plens de
copes; ni que a Ca la Lola hi podies comprar de tot; ni que hi havia un senyor que
es deia Valentí que et tallava els cabells
amb tisores poc esmolades.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN
És inacceptable que la zona de càrrega i
descàrrega de @Correos a #Granollers
estigui anul·lada amb jardineres.
Fins quan @granollers? Si algú ha de
descarregar paquets grans per enviar
com ho fa?!

Antonio Escañuela @escanueladrums

somlesfranqueses@diarisom.cat

Avui Cantem, la coral ciutadana de
Granollers, ha omplert dos autocars
per desplaçar-se a Olot a cantar
pels carrers de la població. Després,
un dinar de germanor ple de caliu.
Ens ho hem passat d’allò més bé!

Marta Buil @mbuil

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat

Centre audiovisual de Roca Umbert
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somgranollers.cat somlesfranqueses.cat
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FEINA
PROFESSIONALS

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Empresa fabricante de maquinaria de proceso,
líder en su sector, situada en el Vallès Oriental,
precisa :
INGENIERO/A TÉCNICO COMERCIAL JUNIOR
(Ref.1307-01)
Candidatos/as con formación de Ingeniero Químico o Industrial (no descartables otros) con
alguna experiencia al menos de 2 años como
comercial en venta de maquinaria. Valoramos
procedencia sectores: farma, química fina, química, alimentación , cosmética e ingenierías.
Candidatos/as capacitados para defender técnicamente los proyectos y negociación de los
mismos , valorándose si ya dispone de cartera de
clientes.Recibirá la formación y soporte técnico
de producto de los proyectos que desarrolle , des
de los departamentos técnicos.Inglés a todos los
niveles, valorándose otros. Serán sus funciones:
Atención, y seguimiento de la cartera de clientes
existente, nacional y europeo fundamentalmente.
Búsqueda e identificación de nuevas oportunidades de negocio dentro de su área de actuación,
nacional y europeo. Gestión comercial del ciclo de
proceso de venta, definición necesidad, elaboración de las ofertas, negociación y seguimiento
del proyecto apoyado por el departamento técnico. Se ofrece contrato estable y directo con la
empresa, incorporación inmediata y retribución
competitiva según valores aportados.

Multinacional química fabricante de soluciones plásticas, ubicada en
el Vallès Oriental , precisa incorporar:
ADJUNTO/A RESPONSABLE CONTROL DE CALIDAD (Ref.1307-02)
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. Gestionar las Auditorías de Proceso / APPCC. Coordinar la auditoria
de la empresa certificadora o dar soporte en las de cliente y preparar el
plan de acciones correctoras de dichas auditorías. Impartir formación y
seguridad alimentaria según las necesidades que se produzcan a otros
departamentos. Gestionar los datos de entrada de las reclamaciones y
devoluciones de cliente en un Excel y/o SAP a efectos estadísticos. Gestión
de la reunión del Grupo APPCC. Elaborar respuesta a peticiones documentales de cliente. Dar soporte a la gestión del acta y participar en el
Comité de Calidad. Gestionar la información de entrada y resultados del
Grado de satisfacción del cliente. Apoyar la realización de los ejercicios de
trazabilidad exigidos por los clientes. Realizar auditorías a proveedores en
caso necesario. Colaborar en la Gestión de la Calibración. de los equipos
de medición. Gestion del control con Demeet. Se ofrece contrato directo
con la empresa. Horario de lunes a viernes de 8 a 17h. Rango salarial: 3040.000€ brutos anuales en función de la experiencia y conocimientos.

Multinacional química para soluciones plásticas,
ubicada en el Vallès Oriental, precisa incorporar:
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL
(Ref.1307-03)
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 (814h). Rango salarial a partir de 38.000 € brutos anuales.

TRABAJOS PUNTUALES: montaje /
desmontaje muebles, correas persianas, grifos, wc,
pintura. Transportes
/ mudanzas: nacional / pequeños
recorridos.
Ikea,
bricodepôt... desde
20 €/hora. 658 11 48
23 - Sr. Gustavo
IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA
LOCAL EN ALQUILER. GRANOLLERS.
Joan Prim. Sup 100
m2. PRECIO: 1.100 €/
mes (Ref 976). EMINAD. Más información: 93 870 36 66.

LOCAL EN VENTA GRANOLLERS.
Josep Mª de Sagarra. Sup. 100 m2.
Instalaciones bar.
Chimenea. Aseos y
trastero. Rejas en
puertas y ventanas.
AA P.V. 140.000 €
(Ref.396). EMINAD
Tel: 93 870 36 66.
RELAX
CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
ME LLAMO SUSI.
Madurita, 50 años,
gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me
gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo
tipo de servicios.
Llámame. Teléfono:
698 233 361.

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

SOP SELECCIÓ S.L. SERVEIS D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. Espanya, 8. Granollers. info@sopseleccio.com · www.sopseleccio.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

NISSAN - SANTI ENRIQUE
Ctra. Masnou-Granollers, km 15,2. Granollers.Tel. 93 860 18 53
red.nissan.es/santienrique

Arriba el Qashqai del futur

Amb la tecnologia d'assistència a la conducció
Nissan presenta el nou Qashqai amb el sistema ProPILOT, la tecnologia d'assistència
a la conducció en les tasques de direcció,
acceleració i frenada del vehicle d'una forma simple i intuitïva.
El sistema ProPILOT és el primer pas cap
a la conducció autònoma basat en la lectura
del trànsit i en les condicions de la carretera
que realitzen la càmera frontal instal·lada

al parabrisa i el sensor de radar situat rere
el logo 3D Nissan de la graella frontal. Amb
l'assistència al conductor en les tasques més
pesades del dia a dia, el nou Qashqai permet
reduir la fatiga i l'estrès, alhora que augmenta la seguretat i el control sobre el vehicle.
El futur de la mobilitat intel·ligent arriba
ara de mans del crossover més venut a l'Estat espanyol i amb més projecció del mercat.

AUTOESCOLA XIOL
Carrer Josep Umbert, 58. Granollers
Tel. 93 870 03 96

Aquest estiu, l'autoescola Xiol t'ho
posa fàcil per aprovar la teòrica
L'autoescola Xiol ha programat aquest estiu
dos cursos intensius per aprovar l'examen
teòric del carnet de conduir en pocs dies.
El primer curs s'estrenarà dilluns vinent
i s'allargarà una setmana i escaig, fins al
25 de juliol. La segona sessió donarà el tret
d'inici el 27 d'agost, coincidint amb la festa major de Granollers, i s'acabarà el 5 de
setembre. El centre ha programat aquestes

dates pensant en els estudiants més joves,
que ja han acabat el curs i estan de vacances,
de manera que els és un moment ideal per
posar colzes i aprovar la part més feixuga
del carnet de conduir.
Xiol és un negoci familiar que actualment
dirigeix la tercera generació de la nissaga.
Compta amb 65 anys d'experiència a Granollers i 75 a Barcelona que l'avalen.
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Tasmania rep la distinció de botiga artesana

Tanca la sastreria Canal

La joieria Tasmania del carrer Corró de Granollers ha rebut dues
acreditacions de la Generalitat que la distingeixen com a producte
d'artesania (D'A) i com a establiment de venda d'artesania catalana.
Aquestes acreditacions són concedides a les persones que compleixen
els requisits establerts per la Generalitat en matèria d’oficis artesans.

La sastreria Canal del carrer Marià Sans està
liquidant el gènere i, un cop acabi aquest procés,
tancarà les portes per jubilació. La parella de
propietaris hi hauran estat 33 anys. L'origen del
negoci, però, es remunta al 1941 amb Joan Canal.

PLANIFICACIÓ EL TEIXIT PRODUCTIU, L'OCUPACIÓ, LA MOBILITAT, EL MEDI AMBIENT, L'ÀMBIT SOCIAL I LA GOVERNANÇA, EIXOS

COMERÇ

La Taula Vallès Oriental Avança marca
els reptes propers del Vallès Oriental

Del Rec al Roc
celebra el sopar
anual al carrer

L’envelliment de la població, la
precarització de les condicions
de treball, la manca de gestió dels
polígons o la manca de sostenibilitat del model actual de mobilitat
dels ciutadans són alguns dels
reptes futurs de la comarca identificats en la diagnosi estratègica
del Vallès Oriental, presentada dimecres passat a l’auditori d’Inkemia de Mollet per la Taula Vallès
Oriental Avança amb representants d'organitzacions empresarials, sindicats i administracions.
La Taula, formada per 29 dels
39 ajuntaments de la comarca, el
Consell Comarcal, els sindicats
UGT i CCOO, les patronals Pimec
i UEI, va encarregar fa uns mesos
l’anàlisi dels reptes i les oportunitats de la comarca per redactar
posteriorment el Pla Estratègic de
Desenvolupament Econòmic Local
i l'Ocupació del Vallès Oriental, un

x.l.

TROBADA La diagnosi estratègica de la comarca es va presentar a Mollet
full de ruta per orientar i definir
el pla d’acció dels agents socials i
econòmics de la comarca els propers anys.
L'anàlisi, coneguda com a diagnosi estratègica del Vallès Ori-

Punts forts d'una comarca diversa
La diagnosi també assenyala els punts forts de la comarca, com que genera
ocupació en tots els sectors, el seu potencial turístic o l’especialització dels
darrers anys en l’àmbit del transport i la logística. Jordi Xena, vicepresident del
Consell Comarcal, destacava que “el Vallès Oriental és una de les comarques
més diverses de Catalunya, i això fa, justament, que el ventall de possibilitats
sigui molt ampli i que puguem marcar accions en molts àmbits”. Xena
també destacava el treball conjunt i transversal entre tots els agents implicats.

ental, ha anat a càrrec de l’empresa
Actíva Prospect, i ha comptat amb
la participació de més de 150 persones de diferents àmbits i sectors
relacionats amb el desenvolupament econòmic i l'ocupació.

Reptes i oportunitats

Entre els reptes i oportunitats territorials identificats destaca l'oportunitat de les administracions i els
agents socials i econòmics del territori d’impulsar plegats iniciatives
en matèria de desenvolupament
econòmic, mentre que pel que fa
al teixit productiu hi ha reptes com
la reindustrialització basada en la
innovació, el coneixement i l'augment de la productivitat, o l'obso-

lescència dels polígons d'activitat
econòmica (PAE) en relació amb
els requeriments actuals del teixit
empresarial i per manca de gestió.
També es planteja l’escassetat de
mà d’obra tant en la indústria com
en el sector del transport i la necessitat de generar productes turístics,
comercials o agroalimentaris vinculats als actius històrics, naturals,
agraris i culturals de la comarca.
En mobilitat s'assenyala l’augment del transport de mercaderies i la manca sostenibilitat del
model actual de mobilitat dels
ciutadans, i, en treball i ocupació,
la diagnosi apunta com a reptes
la precarització de les relacions
i condicions laborals, l’ocupabilitat dels col·lectius amb baixos
nivells d’instrucció o l’adequació
de l’oferta formativa als requeriments empresarials, entre d’altres.
De l’àmbit social s’identifica la
necessitat d’atendre una població
cada vegada més envellida i els
col·lectius més necessitats, així
com els processos d’exclusió social o l’augment demogràfic.
Finalment, el document de diagnosi també identifica reptes i
oportunitats des de la perspectiva
mediambiental, com l’impacte de
l’activitat productiva, residencial i
de la mobilitat en el medi ambient
o la consciència en els hàbits de
consum. i x.lloreda

GRANOLLERS. L’associació de comerciants Del Rec al Roc celebrarà divendres, a partir de les
20.30 h, el seu sopar anual a la
fresca, entre la plaça dels Cabrits
i el carrer Santa Anna. En aquesta ocasió, la trobada de botiguers,
veïns, familiars i amics comptarà
amb la col·laboració de la cuinera
granollerina Ada Parellada, xef del
restaurant Semproniana de Barcelona. A més, a banda del sopar
també s'han preparat activitats
per divertir petits i grans. Els tiquets, que tenen un preu de 15 euros, es venen a la Farmàcia Parera
i a la Perfumeria Colomina. En cas
de pluja, el sopar es traslladaria a
la sala Sant Francesc.

Posa't en joc

Del Rec al Roc, amb el Servei Local
de Català, ha engegat un concurs
que pretén fomentar l'ús del català als comerços i difondre algunes
paraules específiques de cada botiga i negoci. Així, des de dilluns i
fins al 31 de juliol es pot participar
al concurs Posa't en joc. Cal demanar una butlleta de participació al
comerç de l'entitat i marcar-hi la
resposta adequada a unes preguntes que s'exposaran als aparadors.
Només s'admetrà una butlleta per
persona i pregunta. El 14 de setembre es farà el sorteig dels guanyadors amb premis de cistelles
de productes. m.e.
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AGRICULTURA AL MERCAT DEL DISSABTE A LA PLAÇA DE LA CORONA

CuinaVO oferirà una mostra
gastronòmica i un tast de
tomàquets de varietats locals
GRANOLLERS. Dissabte, en el marc del mer-

cat del dissabte de Granollers a la plaça de
la Corona, els cuiners de l'associació gastronòmica CuinaVO oferiran una mostra
de cuina en viu (showcooking) i un tast de
varietats locals de tomàquet. Els cuiners
elaboraran en directe tres receptes amb
tomàquets produïts al Vallès Oriental: Cor
de bou, Rosa ple, Pometa, Montserrat, Palosanto, Cicerol, Pare Benet, de penjar, nas
de bruixa... que podrà tastar tothom qui ho
vulgui. Els visitants també podran fer un
tast de tres tomàquets de varietats locals i
un tomàquet híbrid, per comparar la qualitat d’aquests productes. Ho faran en dues
sessions, a les 11 i a les 12 h.
Entrada la primavera i durant els mesos d'estiu és quan els tomàquets tenen el
punt de maduració òptim per ser consumits, i també quan conserven intactes les
seves vitamines i propietats nutricionals.
Els impulsors de l'activitat ho reivindiquen amb el lema Al Vallès, el tomàquet fa
olor i té gust.
El Consell Comarcal, que impulsa aquesta activitat amb el suport de l'Ajuntament

ARXIU

TOMÀQUETS DE LA COMARCA
i de la Diputació de Barcelona, està treballant des de 2009 amb el productors d’horta de la Xarxa Productes de la Terra de la
Diputació de Barcelona per recuperar les
varietats locals del tomàquets del Vallès
Oriental. Ara es proposa coincidint amb el
mercat del dissabte, que aplega més d'una
vintena de productors locals i ecològics de
producte fresc, com ara fruita, verdura,
hortalisses... i llet, formatge, pollastre, ous,
embotit, pa, mel, oli, etc. de Granollers (Palou), municipis de la comarca i altres comarques, com el Maresme o Osona. i
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ESPORTS

Lluna Casanova, bronze al campionat català

Torneig de 24 h de futbol sala

Lluna Casanova, gimnasta artística del Club Natació Granollers, va ser
bronze absolut al campionat de Catalunya de gimnàstica artística
femenina disputat a Vic. A més, va aconseguir l'or en Via Olímpica 10.
D'altra banda, la nedadora del CNG Júlia Pujadas va ser cinquena als
200 metres papallona en l'Europeu Júnior que s'ha disputat a Hèlsinki.

Divendres i dissabte el Complex Esportiu de
Corró d'Avall acollirà el torneig de 24 hores
Madform Futbol Sala. Hi haurà tres categories:
infantil, cadet i Open. Les inscripcions encara
estan obertes a info@madform.com.

MOTOCICLISME VA TRENCAR LA RATXA DE 3 VICTÒRIES CONSECUTIVES DEL FOLCH ENDURANCE

Kawasaki Català guanya
les 24 hores del Circuit
circuit

PODI MULTITUDINARI Cares noves respecte les edicions passades
El Kawasaki Català Aclam, format
per Enrique Ferrer, Julien Pilot,
Ricardo Saseta i Kevin Denis, va
aconseguir trencar la ratxa de tres
triomfs consecutius del Yamalube
Folch Endurance a les 24 Hores
de Catalunya de Motociclisme i va
sumar la seva setena victòria en
les 24 edicions d'aquesta prova
en completar 742 voltes al Circuit.
El van acompanyar en el podi dos
equips francesos: el Team BDM
Performance-B Motorsport (guanyadors de la categoria O-SBK), a
sis voltes, i el Tecmas, a quinze.
L'equip d'Eduard Català, que enguany ha canviat la Yamaha amb
la que han participat els últims 20
anys per una Kawasaki, va liderar
la prova des de la tercera hora i
va saber aprofitar els abandonaments durant la tarda de dissabte del Yamalube Folch Endurance
i el Proelit Racing Team, primer
i segon classificats l'any passat.

D'aquesta manera, van tornar
a guanyar després de sis anys
sense fer-ho. Amb set victòries
encara queden lluny de les onze
aconseguides per l'equip Folch
Endurance (quatre d'elles en les
últimes cinc edicions). “La cursa
ha sigut molt difícil, com totes
les 24 Hores en què hem participat aquí, però se'ns ha posat
una mica de cara quan Folch i
Proelit han tingut problemes.
Estem molt eufòrics per haver
guanyat perquè no ho fèiem des
del 2012. Però aquest any, coincidint amb el canvi de marca i la
recomposició de l'equip, entre
Kawasaki, Dunlop i nosaltres
ho hem aconseguit", va explicar
Eduard Català, el cap de l'equip
de Molins de Rei. A més, el Català
Aclam va aconseguir la volta ràpida de la cursa amb un temps d'1m
47s 378.
L'equip granollerí Motos Gaspar

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

va quedar 17è a la general i quart
en la categoria O-SBK. Però aquest
resultat no reflecteix la gran cursa
que van fer perquè van arribar a
anar primers durant la primera
hora i ocupaven el quart lloc a
falta de només dues hores pel final de les 24 Hores. Tot això se'n
va anar en orris quan es va trencar el motor, fet que va provocar
la caiguda sense conseqüències
físiques de Marc Creu en el revolt
de la Moreneta. De totes maneres,
els granollerins van decidir no
abandonar per tal d'intentar mantenir la tercera plaça en la categoria O-SBK gràcies a les 28 voltes
d'avantatge que portaven llavors
respecte el quart classificat, però
finalment la van perdre.

Homenatge a Enric Saurí

El Motos Gaspar es l'equip en què
l'any passat va còrrer Enric Saurí,
el pilot granollerí que va perdre
la vida durant la disputa de les 24
Hores i que era un dels propietaris d'aquesta escuderia. Per homenarjar-lo Motos Gaspar va decidir participar aquest any i, per
recordar-lo, el pilot Álex Rubio va
empènyer a peu la moto fins a la
línea de meta per tal d'acabar la
cursa després d'estar dues hores
a boxes sense la possibilitat d'arreglar-la a causa dels greus desperfectes. L'altre equip granollerí,
el TSB-Coelba, va ser 29è.
El Team LCR Endurance va ser
el primer classificat en Superstock
1000 mentre que el B The Travel
Brand Endurance Racing ho va fer
en Superstock 600. 51 equips van
participar enguany a les 24 Hores:
25 d'ells francesos, 24 catalans, un
portuguès i un franco-guaianès.
D'aquests, en van acabar 31.

HANDBOL ACTUALMENT ERA DELEGAT DEL FILIAL

Mor l'exjugador i extècnic
del BMG Joan Ribell Roca
bmg

GRANOLLERS. Joan Ribell Roca, ju-

gador del BM Granollers durant
els anys 60 i, més tard, entrenador del primer equip, va morir
dilluns als 75 anys. Darrerament
havia estat el delegat del filial vallesà, que aquesta temporada ha
aconseguit la cinquena posició a la
Primera estatal. Ribell va dedicar
gran part de la seva vida al club
blanc-i-blau.
La seva familia ha volgut agraïr
amb un escrit les nombroses mostres de suport rebudes després de
conèixer-se la noticia: "el pare era
senzill, discret, molt treballador
i lleial. La familia i el BM Granollers van ser la seva vida". La
cerimònia de comiat va tenir lloc
dimarts a la parròquia de Sant Es-

JOAN RIBELL ROCA
teve de Granollers i van assistir-hi
amics i companys del club, que
també l'han recordat a les xarxes.

TORNARÀ A JUGAR AL GRUP 4 DE SEGONA CATALANA

El CF Les Franqueses ja
coneix el seu calendari
xavier solanas

MATEIX GRUP Els franquesins començaran a casa davant el Can Parellada
LES FRANQUESES. La Federació
Catalana de Futbol ha fet oficials
aquesta setmana els calendaris
dels sis grups de Segona Catalana.
D'aquesta manera, el CF Les Franqueses, que ha quedat enquadrat
en el 4 com la temporada passada,
ja coneix els seus rivals.
Seran el Ripollet, el Berga, la
Sabadellenca, el Can Parellada
(contra qui Les Franqueses disputarà com a local l'última jornada de lliga el cap de setmana del

25 de maig), el Parets, la Gramenet (contra qui l'equip franquesí
disputarà com a local la primera
jornada de lliga el cap de setmana
del 2 de setembre), el Juan XXIII,
el Masnou, el Matedepera, el Joanenc, el Roda de Ter, el Cardedeu,
el Sabadell, el Caldes de Montbui,
el Sallent, el Vic Riuprimer i el Castellar. En aquest grup, l'any passat
Les Franqueses va aconseguir la
tercera posició. L'ascens tornarà a
ser l'objectiu.

ESPORTS
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BÀSQUET EL TRADICIONAL TORNEIG JA PORTA 28 EDICIONS
raül medina

HANDBOL LA NOVA INCORPORACIÓ TANCA LA PLANTILLA

Spartans, campió del Perestroika
L'equip madrileny Spartans va emportar-se el 28è Torneig de 12 Hores
La Perestroika de les Franqueses del Vallès en guanyar a la final al
Pitopáusicos. El millor jugador del torneig va ser Guillem Estrada
(Pitopáusicos), i Miki (Pitopáusicos), el guanyador del concurs de triples.

ATLETISME

La pivot Laura Masip és
el quart fitxatge del KH-7
bmg

GRANOLLERS. La pivot dretana

Laura Masip, de 24 anys i de Sant
Antoni Vilamajor, és el quart i últim fitxatge del KH-7 BM Granollers per a la temporada 2018-19.
Masip ha format part durant sis
anys del primer equip femení del
Vilamajor de la Lliga Catalana i ha
entrat en diverses convocatòries
de la selecció catalana absoluta.
D'altra banda, el KH-7 s'enfrontarà al BM La Roca en les semifinals de la Supercopa Catalana i el
Fraikin a l'Handbol Bordils.

LAURA MASIP

PÀDEL ES DISPUTARÀ AL NOU PÀDEL LES FRANQUESES
ATLETISME VINDRAN ELS MILLORS ATLETES ESPANYOLS

Granollers, seu de l'estatal

Dissabte es disputarà el Campionat d'Espanya de Federacions
Autonòmiques a les Pistes Municipals d'Atletisme de Granollers
amb la participació dels millors
atletes espanyols en categoria ab-

soluta i un total de més de 800 atletes inscrits. Les competicions es
disputaran de 9.30 a 22 h i hi haurà l'assistència de Raúl Chapado,
president de la Real Federación
Española de Atletismo.

Pablo Aymá, al Torneig Sarsa
Sarsa, el concessionari oficial de
Seat, Volkswagen, Audi i Skoda
del grup Movento, celebrarà divendres i dissabte a les instal·lacions del Nou Pàdel Les Franqueses
un torneig d'aquesta disciplina
de la mà de Pablo Aymá, un dels
entrenadors més destacats del
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moment, que oferirà un clínic als
assistens. La competició s'adreça
principalment als clients del concessionari i a les seves parelles.
Les inscripcions estan obertes.
A més, tots els participants podran provar les pales de la marca
Rossignol.

La Mitja Marató de
Granollers es farà
a finals de febrer
L'Associació Esportiva La Mitja,
organitzadora de la Mitja Marató
de Granollers-les Franqueses-la
Garriga, finalment ha decidit que
l'edició del 2019 es disputi el diumenge 24 de febrer per tal de deixar dues setmanes de marge amb
la Mitja Marató de Barcelona, que
se celebrarà el 10 de febrer. Així,
la vallesana deixarà de fer-se el
primer diumenge de febrer, com
era costum.
Aquest canvi s'ha decidit després de calcular que uns 5.000
atletes de l'àrea metropolitana de
Barcelona que voldrien disputar
la Mitja de Granollers no ho fan
per la proximitat amb les dates
de la Mitja de Barcelona. De totes
maneres, abans de prendre la decisió final els organitzadors van
enviar una enquesta als corredors
d'edicions passades per tal que
donessin la seva opinió. La majoria va apostar pel canvi de dates.
D'altra banda, a l'enquesta també es preguntava per altres qüestions relacionades amb les curses
populars.
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ENTREVISTA
President del Club Natació Granollers

Eduard
Escandell

SERGI ESCUDERO

“Treballem en la creació
d'una secció d'esport
adaptat i acabarem
la zona d'aigües”

Perfil
Eduard Escandell, de 48 anys, va ser jugador de waterpolo i nedador del CNG,
entitat de la qual és soci des del 1983. Actualment encara fa travessies amb amics
durant l’estiu, però admet que des que és president del CNG només s’ha banyat un
cop a les instal·lacions. Es dedica professionalment a l’assessorament d’empreses.

–El 28 de juny va fer un any del
triomf de la teva candidatura
en les eleccions a la presidència
del Club Natació Granollers.
–Ha sigut un any en què hem fet
molta feina que no es veu perquè
sobretot ha tingut lloc en l’estructura interna del club. Però, a la
llarga, aquest treball donarà els
seus fruits.
–Un dels punts principals de la
teva candidatura era propiciar
un canvi de valors. Ho heu aconseguit?
–Sempre és més immediat allò
que val diners. Ens hem assegut a
parlar i ens ho hem qüestionat tot
per ser més efectius i eficients. Els
treballadors del CNG han hagut de
fer un esforç molt gran, sobretot
els del consell de direcció.
–En quin sentit?
–Abans hi havia una direcció general única que ara està acompanyada d’un consell de direcció, el
qual participa activament en la
presa de decisions i en el disseny
del pla estratègic per assolir els
objectius de la junta.
–Pel que fa a les qüestions que
valen diners, a la campanya
electoral vas dir que tenies la
intenció crear una secció d’esport adaptat. Com ho teniu?
–Estem treballant en la creació
d’una secció d’esport adaptat. L’altre dia vam tenir una reunió amb
el nedador Miguel Luque, la punta
de la llança del projecte, i amb el
Joel Serra, el seu entrenador, per
conversar sobre com podem ferho tot plegat.
–I les piscines i la sala de fit-

ness, en quina situació estan?
–Les piscines 4 i 5, les dues exteriors, havien d’estar enllestides el
dia 24 de juny per tal d’obrir-les
de cara a la temporada d’estiu.
En el cas de la 4, vam haver de
donar-nos presa a l’hora d’arreglar-la perquè uns problemes estructurals que ens vam trobar impedien que estigués en condicions
d’obertura a l’estiu si no hi actuàvem. Pel que fa a la sala de fitness,
hem creat l’espai de crossfit que
ens van recomanar els professionals del club.
–D’altra banda, l’anterior junta
directiva de Josep Maria Mas va
començar la construcció d’una
nova zona d’aigües que actualment està aturada. Quan es reprendran les obres?
–Com es va dir en l’assemblea extraordinària, hem de preservar
els diners que ja ens hem gastat.
Per tant, s’ha de fer una actuació
el més aviat possible per tal que
no es malmeti allò que ja està
construït. L'acabarem. Però ara no
hem pogut destinar els diners en
aquesta despesa perquè les prioritats han sigut les piscines 4 i 5.
–Fa un temps vas dir que, amb
només el 34% de la zona d’aigües construïda, ja s’havia gastat el pressupost previst –al voltant dels 550.000 euros–.
–Això passa per no posar sobre la
taula què valen realment les coses. Si val 10, doncs mirem com
hem de pagar aquests 10, i que el
soci voti si li sembla bé.
–Un altre projecte que va partir
de l'anterior junta és el del Cen-

tre de Tecnificació de Natació
Sincronitzada de les Franqueses del Vallès. Si finalment s’enllesteix, el CNG en voldrà fer ús?
–Ara és una instal·lació promoguda per una entitat privada amb
connivència amb l’Ajuntament de
les Franqueses. Quan el projecte sigui una realitat, parlarem si
tant ells com nosaltres ho creiem
oportú.
–Però el projecte va néixer de
l’anterior junta directiva del
CNG i l’idea inicial era que l’utilitzés el club granollerí.
–Jo només conec el que jo he viscut
des que presideixo l’entitat. I no et
dic que no estiguem interessats en
utilitzar aquestes instal·lacions. El
que sí et dic és que primer el projecte s’ha de fer realitat i després
valorarem les opcions. Potser la
instal·lació serà tan fantàstica
com diuen, però ens demanaran
una barbaritat per fer-ne ús.
–La junta directiva que lideres
generalment s’ha estalviat les
crítiques a l’anterior.
–No hem volgut ser bel·ligerants
amb ningú. Volem portar una línia
tranquil·la, pausada i coherent.
–Per què llavors vau decidir fer
pública la Due Dilligence sobre
la gestió de la junta de Josep
Maria Mas?
–El primer motiu és perquè a la
campanya electoral ens hi vam
comprometre. El segon és per un
exercici de responsabilitat, i el
tercer és per una qüestió de transparència. Els socis han de ser coneixedors de la situació en què es
troba el club i SERGI ESCUDERO
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CULTURA

El Mirallet, al ritme dels granollerins Lausana

'Wonder Woman' al Torras Villà

El grup granollerí Lausana serà el proper en actuar al Miramecres,
les sessions de concert que organitza el Mirallet durant tot l'estiu.
La banda, conformada per Claudi Arimany (guitarra elèctrica i cors),
Àlex Macias (baix) i Jordi Carné (veu principal i guitarra acústica),
actuarà el dimecres 18 de juliol a partir de les 21.30 h.

La pel·lícula Wonder Woman serà la que es
projectarà en la propera sessió de cinema a
la fresca que se celebra els dimarts al parc
Torras Villà (22 h). Dirigida per Patty Jenkins,
la pel·lícula s'oferirà en anglès amb subtítols.

CULTURA POPULAR TINDRÀ LLOC EL 14 DE JULIOL AL PATI DE LES ANTIGUES ESCOLES

LA FESTA MAJOR DEL BARRI SE CELEBRARÀ DEL 13 AL 15 DE JULIOL

Palou estreny llaços entre veïns Can Mònic es
amb la Lluïda, la festa del poble prepara per a tres
dies de gresca
Palou estrena dissabte la primera
edició de la Lluïda, la festa del barri, i ho farà amb una desena d'activitats que organitzen l'Associació
de Veïns Sant Julià, l'Esplai Guai i el
Col·lectiu La Lluïda.
La jornada començarà a les 10
del matí amb una caminada cultural a càrrec de la historiadora local
Cinta Cantarell, que començarà a
les antigues escoles i passarà per
punts emblemàtics del poble, com
l'església de Sant Julià, la Torre de
les Aigües o el mas Junyent. Al migdia, l'Esbart Dansaire actuarà al pati
de les antigues escoles –que acollirà
tots els actes programats– i el duo
Guillem i Paco recitaran poesia amb
l'espectacle Confesiones. A més, al
llarg del dia l'artista Carlos Morán
exposarà les seves aquarel·les inspirades en Palou al Centre Cívic i
també hi pintarà un mural.

arxiu

DANSA L'Esbart Dansaire actuarà dissabte durant la Lluïda
Després de dinar, l'Esplai Guai de
Palou s'encarregarà de fer divertir
el més petits amb una gimcana i un
berenar que començaran a les 16
h, i a partir de les 18 h es representarà un espectacle familiar amb la

Un cartell de pes

La Lluïda s'estrena amb un cartell musical de pes. Sobre l'escenari hi passaran
el vallesà Joan Garriga, ànima de Dusminguet i veu i acordió de La Troba Kung
Fú, i també el francès Madjid Fahem, guitarrista de Manu Chao. Tampoc no hi
faltaran el rock dels granollerins Magret de Paco i el metall de Goliat, grup que
a l'abril es va proclamar guanyador de la 3a edició del concurs [És] Música.
L'últim en actuar serà el DJ Barretina Soundsystem, tot un habitual de les festes
granollerines, que posarà el punt final a la nit.

Activitats d'aigua
i pallassos a la festa
major de Ponent
La festa infantil amb xocolatada,
melindros i pallassos va ser una de les
activitats estrella de la festa major del
barri de Ponent, que va començar a
les 10 del matí amb la traca i el posterior pregó. Durant tot el matí, els més
petits van poder participar en castells
d'aigua i de multiobstacles, i també
es van refrescar en la festa d'escuma
de colors, que es va allargar pràcticament fins l'hora de dinar. Després
dels pallassos, l'associació de veïns va
organitzar un sopar de germanor que
va aplegar desenes de granollerins.
La festa major va acabar amb ball i
música a càrrec del Duo Mediterrani.

companyia de pallassos En Joangi
i la Tina, que interpretaran La gran
festa.
Entrada la nit, hi ha previstos
concerts de músics íntegrament
vallesans, després de la botifarrada
popular –amb opció de menú vegetarià–. El tret de sortida el donaran
Joan Garriga & Madjid Fahem (23
h), que aniran seguits de Magret de
Paco, Golíat i de la música de DJ Barretina Soundsystem.
L'organització apunta que La
Lluïda neix amb l'objectiu de crear
un espai de trobada del veïnat de
Palou. Així es pretén que els habitants del poble es coneguin més i es
fomenti la vida comunitària. T.P.

El veïnat de Can Mònic està cridat
divendres durant tot el matí a decorar la plaça de Can Mònic per
donar el tret de sortida a la festa
major del barri, que s'allargarà
fins diumenge 15 de juliol i centrarà bona part de les activitats
entorn al reciclatge.
El gruix d'activitats començarà
divendres a la tarda amb propostes per als més petits, que podran
participar en el concurs de dibuix
de festa major (17.30 h) i jocs infantils populars (19 h).
Després de la traca d'inici (21
h) se celebrarà un sopar a la fresca que anirà seguit de música i espectacles fins la matinada. A més,
durant tot el dia tindrà lloc un
concurs de truites de patates i de
decoració de balcons.
Dissabte, el dia començarà amb
una holi party (10.30 h) seguida
d'una festa de l'aigua (11 h). A
partir de les 12.30 h, se celebrarà
un vermut i també un dinar popular (14 h) i, a la tarda, hi haurà in-

flables i s'organitzarà un partit de
futbol 7 que enfrontarà el veïnat
de Can Mònic amb el de Can Bassa
(19 h). Per refer forces, a les 21.30
h se celebrarà un altre sopar a la
fresca (21.30 h) i després hi haurà una sessió de discoteca amb DJ
Miquel TB.
La festa major del barri de Can
Mònic acabarà diumenge amb
més activitats d'aigua durant el
matí i un nou dinar popular a partir de les 14 h.
Més tard hi ha previst un bon
grapat d'activitats que començaran amb un bingo (16 h) i un taller
de pinta-cares amb berenar infantil al local de l'Associació de Veïns
a partir de les 18 h.
A les 20.30 h se sortejaran els
lots de la venda de paperetes i a
les 21 h s'entregaran els premis
del concurs de truites, de balcons,
de dibuix i del partit de futbol. La
traca de les 21.30 h posarà el punt
final a la festa major de Can Mònic
d'aquest 2018. i

LA FESTA MAJOR DEL BARRI VA SER EL CAP DE SETMANA PASSAT
raül medina

raül medina

Cuina, cinema i ball al barri de Tres Torres

REFRESCANTS Les activitats d'aigua van tenir un gran èxit a la festa del barri

El carrer Voluntaris 92 va acollir el gruix d'activitats de la festa major del
barri de Tres Torres, que va començar divendres amb una mostra de cuina
de pastissos sense greixos, un botifarrada i cinema a la fresca. Al llarg del
cap de setmana, l'Associació de Veïns va programar àpats populars,
demostracions culinàries, tallers de dibuix, activitats d'animació infantil i ball.
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CULTURA POPULAR LES ACTIVITATS D'AIGUA VAN SER LES PROPOSTES ESTRELLA, JA QUE VAN AJUDAR A FER PASSAR LA CALOR DEL CAP DE SETMANA
raül medina

Bellavista fa un nou rècord
en l'estirada de tractor d'adults
LES FRANQUESES. La intensa calor
del cap de setmana no va frenar
el veïnat de Bellavista a l'hora de
participar en la quarantena de
propostes programades durant la
festa major del barri.
Sens dubte, les activitats d'aigua
van ser de les que van tenir més

èxit, com el correaigua de dissabte
o el tobogan aquàtic, una de les novetats de la festa d'enguany.
D'altra banda, les propostes que
acostumen a aplegar més veïns
van tornar a ser multitudinàries,
com és el cas de la tradicional arrossada o l'espectacle de varietats
raül medina

JOCS D'ENTITATS una de les proves de la gimcana va ser la cursa de sacs

de l'envelat que va posar el punt i
final a la festa major.
Però qui sembla que no va notar la calor van ser tots aquells
que van participar en l'estirada de
tractor d'adults, que van acabar
amb un nou rècord a la butxaca
després que el cronòmetre s'aturés en els 17,38 segons. En canvi,
els més petits no van poder superar-se i el seu tractor va creuar
la línia de meta als 25,81 segons
–el rècord el van aconseguir l'any
passat, amb 18,44 segons–.
Precisament, les colles de
Guillots i Suats fan un balanç molt
positiu de la festa major, sobretot
de la resposta del veïnat en activitats com la suada guillada, la cursa
d'obstacles que l'entitat va organitzar divendres al vespre.
Per la seva banda, la Comissió
de Festes de Bellavista ha destacat l'alta participació en la festa
d'enguany i també l'èxit de totes
les propostes, incloses les activitats noves. t.p.

ARROSSADA Com és habitual, va ser una de les propostes més multitudinàries
raül medina

ESTIRADA de tractors adulta
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TRADICIÓ SERÀ A LA PLAÇA MALUQUER AMB LES COLLES D'ESPLUGUES I SITGES CONVIDADES

Els Xics estrenen la Diada d'estiu
per mostrar els millors castells
abans de marxar de vacances
Aquesta nova trobada a Granollers comptarà també amb
activitats paral·leles d'animació infantil, concert, dj i sopar popular
Els Xics de Granollers estrenaran
dissabte la Diada d'estiu, una nova
trobada castellera ideada com a
escenari per a portar els millors
castells de la temporada abans de
marxar de vacances i de la festa
major de Blancs i Blaus.
Aquesta diada especial canvia
també l'emplaçament habitual
dels castells a Granollers, de manera que no es farà a la Porxada,
sinó que se celebrarà a la cruïlla
de la plaça Maluquer i Salvador i
el carrer Sant Roc, davant de l'oficina de Turisme i la Fonda Europa.
La colla granollerina ha convidat
per a l'ocasió els Castellers d'Esplugues i la Colla Jove dels Castellers de
Sitges, que els acompanyaran a plaça a partir de les 18 h, un cop el sol
de l'estiu sigui menys agressiu.

Actes per a tots els públics

De fet, per combatre la calor del
juliol, les activitats paral·leles de
la Diada d'estiu començaran a les
10.30 h amb una refrescant festa

arxiu

ta Garbuix organitza la 26a edició
de la caminada nocturna de Corró
d'Avall, que enguany porta per títol
el lema Estem ratllats. De fet, tots

L'Aplec nocturn omplirà de
sardanistes el Torras Villà
Dissabte, a partir de les 20.30 h, el
parc Torras Villà del centre de Granollers s'anirà omplint de sardanistes per participar al ja històric Aplec
de Nit, que enguany arriba a la 69a
edició. L'Agrupació Sardanista de
Granollers hi ha convidat les cobles
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona, Jovenívola de Sabadell i Principal del
Llobregat per tal d'oferir una vintena de sardanes i hores de música.

Repertori en record a Llampallas

AMUNT Els Xics deixaran la Porxada per portar els castells davant l'Europa
de l'escuma. Al migdia, començarà
un vermut i pícnic amenitzat amb
música punxada amb vinils per
anar-se preparant per a l'actuació.
Un cop acabada la diada castellera, a les 20 h començarà un concert amb els Engrallats, el grup de

músics dels Xics nascut el 2014 i
que duen el so de la gralla arreu
del país.
La jornada continuarà amb un
sopar popular a la fresca i es clourà a partir de les 22.30 h amb dj
fins a la 1 h.

els particpants que hi vagin disfressats del famós personatge amagadís Wally rebran un obsequi.
El recorregut té una extensió
de 9 quilòmetres i cal portar-hi

un lot i una armilla reflectant. Les
inscripcions començaran a les
21.15 h a la nau de Can Ganduxé,
des d'on se sortirà a les 22 h. La
inscripció té un preu de 4 euros (3
per a menors de 16 anys) i inclou
dos avituallaments, la tradicional
xocolata desfeta a l'arribada, així
com la participació al sorteig de
regals.

La 26a caminada nocturna
de 'Garbuix' cercarà a Wally
LES FRANQUESES. Dissabte la revis-

AMB LES COBLES SANT JORDI, PRINCIPAL I LA JOVENÍVOLA

El programa començarà a les 21 h
amb una sardana de Manel Saderra
dedicada a la colla sardanista Violetes del Bosc. El repertori també
inclourà la paça En recordança a
l’amic, dedicada al expresident de
l’entitat Joan Llampalles i Barcelona-92 de Ricard Viladesau –compositor i intèrpret de tenora–en
commemoració del centenari del
seu naixement. A més, hi sonaran
diverses sardanes de compositors
granollerins com Ramon Vilà i Fer-

Butisardana
En el decurs de l'Aplec també se
celebra el sopar de la Butisardana,
en què l'organització disposa taules
i cadires al parc per poder-hi sopar
a la fresca. Aquesta és la 18a edició
d'aquest àpat popular, que inclou
també beguda i postres.

rer, Josep M. Ruera, Pau Marons
i Francesc Camps. L'Aplec de Nit
acabarà amb el repicó de les tres
cobles, que interpretaran La Santa
Espina com a sardana de germanor.
A l'Aplec també se celebrarà el
30è concurs de colles improvisades –les inscripcions es poden fer
quan comenci el mateix Aplec–, la
14a sardana incògnita –interpretada per la Cobla Sant Jordi– i els
sortejos tradicionals de la panera
de fruita i el pernil, així com el servei de bar i entrepans.

La pirotècnia Mediterráneo
farà els focs de festa major
GRANOLLERS. Diumenge, l’Ajunta-

ment de Tarragona acollia l’acte
de lectura del veredicte i lliurament de premis del 28è Concurs
Internacional de Castells de Focs
Artificials Ciutat de Tarragona.
Per 14è any consecutiu hi col·labora l’Ajuntament de Granollers
amb el Premi Especial Festa Major de Granollers-Trofeu Blancs i
Blaus, que enguany ha estat per
pirotècnia del Mediterráneo.
Al concurs s'hi han presentat 13
empreses i quatre hi han participat:

la italiana Poleggi, Tomàs de Benicarló (Castelló), Xaravia (Ourense) i
Pirotecnia del Mediterráneo (València). El jurat del concurs ha acordat
que la pirotècnia guanyadora del
concurs sigui Poleggi. La segona
classificada ha estat la pirotècnia
del Mediterráneo i ha obtingut el
Trofeu Blancs i Blaus i l’adjudicació
dels focs artificials de la festa major
de Granollers. Així doncs, serà l'encarregada de les tronades i dels focs
artificials que es faran el 2 de setembre a les 22.30 h al Parc Firal.
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MÚSICA EL QUINTET OFEREIX UN REPERTORI BASAT EN LA TRADICIÓ DELS PIRINEUS I ALTRES INDRETS D'EUROPA

Les Violines porten la música folk a
l'Obert per Vacances de Roca Umbert
juliana dos santos

dió diatònic, habitual company
del violí en els formats de ball
folk, i baix i bateria, fins finalment
arribar a la formació acústica actual de tres violins (Simone Lambregts, Núria Balcells i Coloma
Bertran), acordió diatònic (Clara
Ribatallada) i contrabaix (Maribel
Rivero). Aquest any presenten el
seu nou àlbum Quatre estacions
en què viatgen per tonades del
seu repertoris des de l’any 1996.

El cicle

QUINTET La base del grup de música tradicional és el violí
El programa musical d'Obert per
Vacances portarà avui a Roca Umbert la formació Les Violines, una
banda de música folk que ofereix
un repertori basat en temes antics
dels Pirineus i d'altres músics de la
tradició musical catalana, així com

música tradicional d'altres països.
Les Violines neixen l’any 1996
amb la idea d’oferir una nova sonoritat en l’àmbit de la música
tradicional catalana amb el violí
com a instrument protagonista.
Més tard el grup incorpora l’acor-

El cicle de concerts de l'Obert per
Vacances a la terrassa del bar de
La Troca, que obria la setmana
passada Ivette Nadal i Caïm Riba,
continuarà el dijous 19 de juliol
amb el concert de Quimi Portet,
exÚltimo de la Fila, que hi presentarà el seu desè àlbum en solitari,
La Festa Major d'hivern. i

Dj 12 de juliol, 21 h
Bar de Roca Umbert. Preu: Gratuït

VETLLADA DE MÚSICA
I BALL AMB THE HOT
SWING MACHINE
n També en el marc de l'Obert per Va-

cances, l'associació Lindy Frogs de foment del swing a Granollers organitza
dissabte (21 h) la ballada amb música
en directe a la plaça del Cotó de Roca
Umbert, que anirà a càrrec de The Hot
Swing Machine, amb la millor música
dels anys 30 per a balladors experts i
novells. La banda barcelonina és de les
primeres que va recuperar el gènere a l'Estat, a meitat dels anys 90. The
Hot Swing Machine segueix el camí de
les grans bandes anglosaxones amb
un swing i un jump blues més proper
a sons enèrgics i potents. El grup va
produir un disc amb l'exbaixista de la
banda de rock Los Rebeldes, Aurelio
Morata, en què van comptar amb les
col·laboracions del cantant Carlos Segarra i el saxofonista Dani Nel·lo.

CURSOS

Can Bassa ofereix
una classe oberta
de dansa africana
L'associació Afrodundu oferirà
divendres (19 h), al centre cívic
Can Bassa, una classe oberta i
gratuïta de dansa africana, amb
ritmes del Senegal. S'hi podrà
aprendre a ballar el barambai
i el kuku a ritme de percussió.
L'activitat s'emmarca en el cicle
de tardes als centres cívics de
l'estiu.

GIRES

El Cor Jove d'Amics
de la Unió, a Turí
El Cor Jove d'Amics de la Unió
Veus serà fins diumenge –hi va
viatjar dimecres– a Torí (Itàlia)
per mostrar-hi el nou repertori
de música sacra. De fet, dimecres la formació de veus mixta ja va fer un assaig obert a la
Sala Tarafa per tal de mostrar la
feina feta durant la segona part
d'aquest curs. Aquest treball
també es durà durant el proper
curs a església petites del Vallès.
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MÚSICA GRANOLLERS REBRÀ CORALS INFANTILS D'ALEMANYA, POLÒNIA I FRANÇA

El Congrés de Puericantores du
tres cors europeus a la Tarafa
congrés puericantores

VEUS Es tracta d'una troba de corals infantils que canten en llatí

Congrés i ara, 20 anys després, tornarà a ser la seu de la 42a edició.
A Granollers hi participaran
161 cantaires i directors, que estaran acompanyats dels membres
de la Coral Albada que també
participa i coorganitza al congrés
com a membre de la Federació
Catalana de Puericantores. Seran els cors Mädchenkantorei am
Paderborner Dom (Alemanya),
Młodzieżowy Chór Miejski Canticum Novum (Polònia) i Maîtrise
de la Cathédrale St. Étienne de
Metz (França), que arribaran a la
ciutat a les 16 h, a Roca Umbert, i
faran activitats separats en grups
dins de Roca Umbert, el Museu de
Granollers, el Museu de la Tela i
l’Adoberia. A les 17.30 h hi haurà
la recepció amb l’alcalde i autoritats a la Sala Tarafa i a les 19 h
començarà el concert. Per acabar,
a les 20.30 h, hi haurà un sopar a
la Porxada amb ambientació dels
Geganters de Granollers.

GRANOLLERS. Amb motiu del Con-

Es tracta d’una celebració cultural mundial que reunirà 4.000
nens cantaires de 14 nacionalitats
(Alemanya, Àustria, Bèlgica, Canadà, Catalunya, Espanya, França,
Itàlia, Lituània, Polònia, Suècia i
els EUA), més de 45 capellans de
tot el món i un bisbe del Canadà.
Barcelona va acollir l’any 1998 el

Panoràmic, a
un dels principals
festivals de foto

ART EXPOSICIÓ DE PINTURA A L'OLI I AQUAREL·LA

grés Internacional de Puericantores –nens cantaires en llatí–, organitzat aquest any a Barcelona per
la Federació Catalana de Puericantores, que tindrà lloc de l’11
al 15 de juliol se celebrarà, aquest
dijous, un concert a Granollers i
un altre a la Garriga.

El festival Panoràmic Granollers
ha estat present a Les Rencontres d'Arles, un dels principals
aparadors internacionals de la
fotografia i de la imatge i un dels
esdeveniments més importants
de l’escena cultural internacional.
De fet, en les darreres edicions el
certamen ha superat els 125.000
assistents.
La delegació catalana ha presentat l'exposició Demain c'est
aujourd'hui i una recopilació de
projectes d'alumnat de l'escola
Grisart. A més, l'artista Joan Fontcuberta, resident a Roca Umbert,
també va participar en una de
les conferències programades en
aquesta 49a edició, juntament
amb el fotògraf Israel Ariño.

raül medina

L'obra de Pere Singla a la Sol
La Galeria Sol –antiga Casa Matas– inaugurava divendres una exposició
de pintura a l'oli i aquarel·la de l'artista Pere Singla. La mostra es podrà
visitar fins al 8 de setembre.

Farmàcies

Previsió meteorològica
de dijous 12 al diumenge 15 de juliol
Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

30º 19º 31º 19º 32º 20º 32º 20º

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

Taller d'sketchig amb Anna Obón
El centre cívic Nord acull avui, dijous (18.30 h), un
taller d'sketchig, un dibuix senzill que serveix per
plasmar, de forma ràpida i sobre paper, un record
o alguna idea. Es farà una sortida per l'entorn
del centre, amb les indicacions d'Anna Obón.

GRANOLLERS
DIVENDRES, 13
9 h Plaça de la Corona
Fira d'artesans. Tot el dia
17 h Can Mònic
Festa major del barri amb el lema
Reciclem. Fins diumenge
19 h Centre cívic Can Bassa
Classe oberta de dansa africana
20 h Centre cívic Can Gili
Espectacle de circ Adoro, amb
la companyia Alta Gama
DISSABTE, 14
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal i de segona mà
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris
9 h Plaça de la Corona
Mercat del dissabte amb dues sessions
de show cooking i tast de varietats
locals de tomàquet (11 h)
10 h Centre cívic Palou
La Lluïda. Festa de Palou. Tot el dia
10.30 h Plaça Maluquer i Salvador
Diada d'estiu dels Xics. Activitats

tot el dia
19 h Teatre Auditori
Fi de curs d'Studio de danza Maestre
20 h Casino
3a Verbena del Carmen
21 h Parc Torras Villà
69è Aplec de Nit
21 h Roca Umbert
Revetlla de música swing
amb The Hot Swing Machine
23 h Casino
Festa dels anys 80
DIUMENGE, 14
18 h Teatre Auditori
Festival de fi de curs de l'àrea de dansa
del Club Natació Caldes

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

Voltem per l’entorn

La Torreta viu la festa major
amb una trentena d'actes

arxiu

DIMARTS, 17
22 h Parc Torras Villà
Cinemafreshhh! Wonder Woman
DIMECRES, 18
21.30 h El Mirallet
Miramecres amb Lausana

LES FRANQUESES
DISSABTE, 14
17 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert de Folk & Swing
22 h Sortida de Can Ganduxer
26a Caminada Nocturna Estem ratllats
19 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
Casa Matas
Exposició Pintura a l'oli i aquarel·la de
Pere Singla. Fins al 8 de setembre
La Tèrmica. Roca Umbert
Exposició Indústries en temps
de guerra 1936-1939. Dissabtes tarda
i diumenge matí. Fins al 21 d'octubre
Museu de Granollers
Utopies persistents. Fins a l’octubre

La Torreta donarà el tret de sortida avui a la seva festa major amb una trentena
d'actes lúdics, culturals i esportius, que tindran lloc a Can Tàpies, la plaça
Valldoriolf, la Devesa de la Font del Cargol i les instal·lacions esportives. A més,
els diferents carrers del barri acolliran les cercaviles i els recorreguts dels
correfocs. Dijous la festa començarà amb la traca de l'associació 666 Diables de
la Roca, que donarà peu a un sopar popular i al concert del grup de versions dels
70 i 80 Freemen. L'inici oficial, però, anirà de la mà de l'Associació de Dones de la
Torreta Trismar, que farà el pregó amb motiu del 20è aniversari de la trobada
de puntaires. També serà el dia de les havaneres i el concert jove amb Noel
Biniés, grup guanyador del 1r concurs de grups musicals celebrat a la Festa de la
Creu i Los Tripianas, segon classificat del mateix concurs organitzat per l’entitat
del Casal Santa Maria del Jaire. Dissabte començarà amb activitats infantils i el
concurs de truites. A la tarda, hi haurà el Repte dels Cargols, amb cercavila, cursa
i cargolada popular. La jornada es clourà amb el correfoc i el ball amb Swing
Latino. Diumenge, la Torreta viurà el darrer dia de la festa amb, entre d'altres,
la paella populars, un espectacle de tribut a Pepe Rubianes i els focs d'artifici.

FENT CAMÍ A LA NATURA
www.campbase.es | C. de la Bassa , 15. Parets del Vallès | Tel. 935 621 225

Ascensió al Montardo
Per Juan Carlos Borrego

FITXA TÈCNICA
SITUACIÓ: Vall d’Aran, Aigüestortes
PUNT DE SORTIDA I ACCÈS:

Pont deth Ressèc que està situat seguint una pista
forestal que surt d’Arties, poble situat entre Vielha
i el Port de la Bonaigua
ALÇADA MÍNIMA I MÀXIMA:

1.328 m - 2.833 m

DIFICULTAT: Alta
DURADA DE LA SORTIDA: 12 h

OBSERVACIONS: És recomanable fer l’excursió en dues etapes.
Una des de l’aparcament fins al refugi de la Restanca, on es
pernoctarà. I una segona sortint del refugi, fer el cim i tornar
al cotxe.

ARTICLE PATROCINAT PER

Deixarem el cotxe ben aparcat a la
zona del Pont deth Ressèc, i començarem a caminar amb rumb sud
(marques del GR 11) per una pista
ampla que ens acosta al Pont deth
Rius, on prendrem el corriol que,
obac, travessa un bosc de pins i
avets. Vora el riuet, hem de seguir
les indicacions cap al refugi d’Era
Restanca.
De sobte el bosc s’esclarissa i apareix el llac d’Era Restanca, en el vèrtex del qual trobarem el refugi del
mateix nom. Aquest llac és artificial,
però les vistes des de la presa són
magnífiques.
Al refugi podem fer nit o bé continuar l’excursió seguint la riba del
llac. Les marques de GR ens acostaran al bonic llac del Cap deth Port,

d’aigües tranquil·les i transparents.
El voregem per afrontar una tartera que ens situa al Collet o Coret
d’Oelhacrestada.
Hem de perdre cota durant una estona fins a trobar-nos una cruïlla.
En aquest punt abandonarem el GR i
trencarem cap al nord, seguint unes
fites. Al nostre abast, un paisatge de
pics i llacs interminable.
El terreny, erosionat pels gels des de
fa segles, és aspre. El sender va fent
cap amunt fins al Coth de Montardo,
una collada des de la qual afrontem
el que queda d’ascensió fins al cim,
de belles panoràmiques del parc
d’Aigüestortes i de la Val d’Aran.
La tornada la farem pel mateix recorregut, desfent el camí de pujada
fins al cotxe.
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