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Activita® precisa per completar el seu creixement i expansió, 

LA INCORPORACIÓ DE
LES SEGÜENTS ESPECIALITATS:

Els polígons tenen 
1.031 empreses i 521 
espais sense activitat

La Taula Vallès Oriental Avança va 
presentar dimecres el cens d'empreses 

dels polígons d'activitat econòmica

El 40% de la indústria manufacturera 
es concentra en sis municipis, entre 
els quals Granollers i les Franqueses

la quantitat d'espais buits és proporcionalment 
menor. N'hi ha censats 347, dels quals 174 corres-
ponen a naus –en lloguer (26), en reforma (20), en 
venda (26), en venda o lloguer (25)– i solars (77).

Segmentant la informació entre Granollers i les 
Franqueses, es pot concloure que aquest darrer 
municipi té un percentatge més elevat de finques 
sense activitat (188, un 1,99% del total) i concen-
tra un 13,14% dels solars de la comarca. 

Un cop creat el cens s'està treballant en un por-
tal web de polígons amb les dades recollides que 
es preveu presentar a la tardor, segons explicava 
la tècnica del Consell Comarcal, Mireia Rossell, qui 
també avançava que es vol crear un catàleg de pro-
moció industrial del Vallès Oriental per dinamit-
zar i consolidar el teixit industrial. i MONTSE ERAS

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. Granollers (14,26%), 
les Franqueses (9,37%), Canovelles i tres municipis 
més –Caldes, Parets i Lliçà de Vall– concentren la 
meitat de la indústria manufacturera de la comar-
ca, en especial dedicada als productes metàl·lics. 
Aquesta és una de les conclusions que es poden ex-
treure el cens d'empreses dels polígons d'activitat 
econòmica (PAE), que dimecres presentava la Taula 
Vallès Oriental Avança i el Consell Comarcal a la seu 
de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) a Grano-
llers. "Necessitàvem una eina per conèixer el sòl 
industrial existent i quines possibilitats té per 
captar nova indústria i no perdre'n", indicava el 
conseller comarcal Marc Candela, qui recordava al-
tres estudis impulsats per l'ens vallesà, com el cens 
de polígons l'any passat i la diagnosi sobre l'estat de 
les telecomunicacions el 2014. "L'objectiu és saber 
la disponibilitat de sòl i quines activitats es de-
senvolupen per poder informar empreses que 
busquin espai per implantar-se", insistia Joaquim 
Colom, director de la UEI.

Així, doncs, l'Observatori del Vallès Oriental i la 
consultoria Solucions han creat una base de dades 
de totes les empreses dels 161 PAE de la comarca, 
que ocupen 3.115 hectàrees –equivalents al 4,2% 
de la superfície de tot el Vallès Oriental– i hi tenen 
emplaçades més de 4.000 empreses actives.

D'aquestes, 1.031 són als termes municipals de 
Granollers i les Franqueses. De fet, mentre que la 
mitjana dels PAE del Vallès Oriental tenen una su-
perfície de 19,35 hectàrees i 78 dels 161 de menys 
de 10, els PAE de les Franqueses i Granollers 
superen les 50 hectàrees.

Pel que fa als espais susceptibles d'acollir noves 
implantacions d'activitat, a la comarca s'han cen-
sat censat 991 empreses inactives –ja estiguin en 
venda, lloguer o traspàs– i 888 sense informació. 
Entre les inactives s'hi compten 479 solars per 
edificar. En el cas de Granollers i les Franqueses 

Un 50% amb menys 
de 6 treballadors

Més de la meitat de les empreses dels polígons 
de la comarca són petites, d'entre 1 i 5 treballa-
dors, i només el 2,25% tenen més de 100 perso-
nes a la plantilla. Als polígons de Granollers i les 
Franqueses, la situació és similar, amb un 49,5% 
d'empreses de menys de 6 treballadors; un 16,3%, 
d'entre 6 i 10; un 15, 7% d'entre 11 i 25, i un 8,6%, 
d'entre 25 i 50. Les empreses que tenen entre 50 
i 100 treballadors representen el 2,8%, mentre 
que les que superen el centenar d'empleats són 
només el 2,6% –només un 0,9% de més de 250 
treballadors–.

LA LOGÍSTICA S'ACOSTA AL METALL
A Granollers i les Franqueses hi ha 112 centres de logística –entre emmagatzematge i 
transports–, una activitat que va prenent pes i s'apropa al sector del metall, que havia 
estat hegemònic. Ara hi ha 89 empreses de productes metàl·lics, tot i que n'hi ha 33 més 
de maquinària i equips. També té un pes important el comerç a l'engròs i la reparació 
de vehicles (amb 314 activitats). A la zona també hi ha 30 indústries alimentàries, 29 
químiques i 29 de productes de cautxú i plàstics, així com 53 constructores.

m.e.

PRESENTACIÓ  Els tècnics Marc Vila i Mireia Rossell amb Colom i Candela
consell comarcal

LOGÍSTICA

METALL
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El Servei d'Urgències del Centre 
tancarà dissabte i fins a festa major

SERVEI D'URGÈNCIES  L'equipament del Centre estarà tancat fins al 26 de juliol i obrirà coincidint amb festa major

GRANOLLERS. El Servei d'Urgènci-
es del Centre de Granollers tan-
carà aquest dissabte, en el marc 
de la reducció de serveis sanita-
ris durant els mesos de ple estiu, 
quan molts veïns de la ciutat i dels 
municipis de l'entorn són fora 
per vacances. De fet, l'Hospital 
General de Granollers, que ges-
tiona aquest espai del número 9 
de l'avinguda del Parc –als baixos 
de l'antic edifici de l'AISS–, té pre-
vista una disminució de consultes 
ambulatòries de l'entorn del 30%.

Aquesta mesura, que ja s'ha 
pres altres anys anteriors, man-
tindrà tancat l'equipament del 
centre fins al 26 d'agost, coinci-
dint amb l'inici de la festa major 
de Blancs i Blaus i la fi del període 
vacacional per a moltes famílies.

Així, doncs, entre el 21 de juliol 
i el 26 d’agost, totes les urgènci-
es s’atendran al mateix Hospital. 
De fet, l'equipament del centre 
s'adreça a persones amb malalties 
que no siguin greus i en les especi-
alitats de Medicina Interna i Trau-
matologia. La resta de casos s'han 
de dirigir habitualment a l'Hospi-
tal General.

Menys llits d'ingrés
Com també és habitual al juliol i 
agost i s'ha anat repetint els dar-
rers anys, l’Hospital de Granollers 
també ha tancat al voltant del 

i de 17 a 20 h, i els divendres, de 
10 a 14 h –els festius serà tancat–.

Trasllat provisional?
Pel que fa als centres d'assistència 
primària (CAP), fa unes setmanes el 
Servei de Pediatria del CAP Vallès, 
al carrer Museu, es traslladava al 
CAP Sant Miquel. Malgrat que l'ICS 
explicava que es tractava d'una me-
sura provisional per mantenir els 
horaris de Pediatria durant l'estiu, 
ara el mateix ICS ha reconegut que 
"a finals de setembre es valora-
ran els resultats" de la mesura, 
"de moment, provisional". i

SALUT  L'HOSPITAL DE GRANOLLERS TAMBÉ TANCARÀ UNA MITJANA D'UNS 20 LLITS DURANT JULIOL I AGOST

arxiu

Premi de 20.000 € de l'ONCELa Loteria Nacional deixa 50.000 € a Granollers
L’ONCE va repartir dissabte 20.000 euros a 
Granollers al sorteig del Sueldazo del cap de 
setmana. José Segura Barranco, del quiosc 
del carrer Roger de Flor, 81, va vendre
el cupó des del mateix punt de venda.

L'administració de loteria La Cantonada d'Or, al carrer Travesseres, 
28, va tornar a repartir fortuna dissabte i va donar el segon premi 
del Sorteig de la Loteria Nacional –un premi que ja va donar fa dos 
anys–. En concret, va entregar dos dècims de 25.000 euros cadascun 
amb el número 90.602, que també va caure a Bigues i a Mollet.

SOCIETAT

10% de llits, una xifra que suposa 
una mitjana d'uns 20 llits. Segons 
el centre, és la proporció que mar-
ca el Servei Català de la Salut als 
centres sanitaris. Amb tot, l'Hos-
pital assegura que la xifra de llits 
tancats pot disminuir en funció de 
la necesssitat.

Nou horari per donar sang
L'Hospital també ha modificat de 
cara a l'estiu l'horari i l'emplaça-
ment de l'espai per poder donar 
sang al centre sanitari. Ara es po-
drà fer al vestíbul de Consultes 
Externes els dilluns, de 10 a 14 h 

El centre d'atenció primària (CAP) 
Sant Miquel de Granollers acull 
des de dilluns una exposició sobre 
la declaració de voluntats antici-
pades amb l'objectiu de sensibilit-
zar tant els professionals sanitaris 
com la població en general sobre 
el dret d'autonomia del pacient i 
la utilitat de redactar el document. 
Les voluntats anticipades són les 
instruccions que una persona pot 
donar al seu metge per fer constar 
quin tipus d’atenció mèdica vol-
dria rebre o no al final de la vida 
en el cas de trobar-se en una si-
tuació d’incapacitat per prendre 
decisions i comunicar-se. L’expo-
sició hi estarà instal·lada fins al 
divendres 27 de juliol. 

DIVULGACIÓ

Exposició sobre 
el testament 
vital al CAP 
Sant Miquel

GRANOLLERS PERMET L'ENTRADA DE 
DOS ACOMPANYANTS ALHORA A L'UCI
n Des de fa uns mesos, l'Hospital General de Granollers permet l'entrada alhora 
de dos acompanyants dels pacients ingressats a la Unitat de Cures Intensives 
(UCI). Aquest és un nou pas en la humanització del servei, empresa a finals de 
2016, quan el centre va decidir reorganitzar l'àrea i permetre les visites durant les 
24 hores del dia. De fet, aquesta és una mesura que ara també implantaran els 
hospitals de l'Institut Català de la Salut (ICS), un cop s'ha demostrat científicament 
que el nivell d'estrés del pacient de l'UCI és més baix si està acompanyat d'una 
persona de confiança, de manera que la recuperació és més ràpida. El següent 
pas que ha fet l'hospital granollerí i que permet dos acompanyants–excepte
a la nit, per un tema de confort– pretén també facilitar la situació als familiars.
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Les xifres d'empadronament re-
collides des de l'1 de maig situen 
les Franqueses en els 20.013, els 
20.039 i els 20.075 habitants, de 
manera que ja fa mesos que el mu-
nicipi supera els 20.000 franques-
ins. Des de l'Ajuntament s'atribu-
eix l'augment d'empadronaments 
tant a la campanya porta a porta 
que el consistori va impulsar al 
maig, com també a l'edificació 
del municipi. De fet, ara mateix 
s'estan construint quatre blocs 
de pisos simultàniament: un a Be-
llavista (al carrer Aragó) i tres a 
Corró d'Avall (al carrer Tagament, 
a la carretera de Ribes i també al 
carrer de la Serra). 

Ara, el proper pas de l'equip de 
govern serà informar l'Estat que 
els 20.000 habitants del municipi 
se superen de manera constant i 
que la tendència a l'alça està con-
solidada. Això, l'alcalde Francesc 

Les Franqueses es consolida  
per sobre dels 20.000 habitants

POBLACIÓ  FA QUATRE MESOS QUE EL MUNICIPI SUPERA LA XIFRA DESPRÉS QUE AL MAIG S'IMPULSÉS UNA CAMPANYA D'EMPADRONAMENT PORTA A PORTA

toni torrillas

LES FRANQUESES  El municipi hauria de comptar ara amb nous serveis

Colomé assegura que es trans-
metrà al setembre, amb les dades 
dels darrers sis mesos. Si l'Estat 
ho accepta i reconeix les Fran-
queses com un municipi de més 

de 20.000 habitants, l'Ajuntament 
haurà de començar a oferir tots 
els serveis exigits a Llei de racio-
nalització i sostenibilitat de l'ad-
ministració local (LRSAL) propis 

d'una població d'aquesta mida. 
Ja en disposa de la majoria –com 
protecció civil o instal·lacions es-
portives públiques–, però falta 
la segona biblioteca –que s'està 
construint a Corró d'Avall– i el 
servei d'extinció d'incendis.

En aquest sentit, Colomé va 
aprofitar l'última junta de segu-
retat per parlar-ne amb el conse-
ller d'Interior, Miquel Buch, qui 
va veure de bon ull que el muni-
cipi faci ús del Parc de Bombers 
de Granollers o del de Voluntaris 
de la Garriga. "Seria insosteni-
ble que cada municipi de més 
de 20.000 habitants tingués un 
parc de bombers, per tant hem 
de fer sinergies i ajuntar-nos 
amb les despeses si cal", assegu-
ra Colomé.

Mentre les xifres s'acaben de 
consolidar, el consistori franque-
sí ja ha començat a fer els tràmits 

necessaris per demanar "els en-
tre 300.000 i 400.000 euros" 
que l'Estat ha d'atorgar a l'Ajun-
tament  per ser un municipi amb 
més de 20.000 habitants, ha afir-
mat l'alcalde. Els diners haurien 
d'arribar l'any 2020. 

La xifra, però, es consolida fora 
de temps per a les eleccions muni-
cipals de l'any vinent, que implica-
ria passar dels 17 regidors actuals 
als 21. Tot i això, Colomé apunta 
que "sí que som a temps de mo-
dificar les dedicacions dels regi-
dors i dels càrrecs de confiança, 
que són coses menors però que 
afecten el bon funcionament 
d'un ajuntament", indica.  T.p.

El consistori inicia els tràmits per rebre els diners de les competències que haurà d'assumir

20.075
HABITANTS 
Fins ara, és la xifra de franquesins
més alta registrada els últims 
mesos. Correspon a l'1 de juliol. La 
resta de mesos se n'han comptat 
20.039 (1 de juny) i 20.013 (1 maig), 
segons dades facilitades pel 
consistori. A mitjans de juliol, la 
xifra total de franquesins era, altra 
vegada, de 20.039 habitants. 
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GRANOLLERS. El Mercat de Sant 
Carles inaugurava oficialment di-
vendres la reforma que s'ha fet 
en aquest edifici inaugurat ara fa 
50 anys a la plaça de la Caserna. 
La remodelació, que ha tingut un 
pressupost superior als 800.000 
euros, ha afectat sobretot la part 
del soterrani. "La zona de venda 
s'ha anat mantenint, però a sota 
estava més descuidat, de mane-
ra que ara hem actualitzat l'es-
pai per treballar amb més co-
moditat i higiene", explica Josep 
M. Viaplana, membre de la junta 
del mercat.

Aquesta actuació "era neces-
sària sobretot per la comoditat 
dels paradistes, però també per 
continuar garantint la qualitat 
del producte", assegura el regidor 
de Serveis, Juanma Segovia.

Els treballs, consensuats entre 
l'Ajuntament i la junta de l'Asso-
ciació de Venedors del Mercat, 
han costat 833.430,32 euros IVA 
inclòs, i han consistit en la refor-
ma completa del soterrani, on hi 
ha les quatre noves cambres de 
refrigeració (separades per a cada 
grup alimentari: peix, carn, verdu-
ra i congelats) i els magatzems, així 
com obradors. S'hi han renovat 
les instal·lacions de clavegueram, 
telefonia, ventilació, enllumenat i 
també s'ha creat un espai per a la 
gestió de residus i s'ha instal·lat 
un nou muntacàrregues. "Ara ens 
estan ensenyant a fer una millor 
separació de residus", reconeix 
el paradista Pere Homs.

El Mercat de Sant Carles acaba la reforma 
del soterrani i ja pensa en la de la façana
La rehabilitació ha permès eliminar els contenidors que  
hi havia al carrer Sant Jaume i millorar la gestió de residus

L'equipament de la plaça de la Caserna celebrarà
a finals d'any el seu 50è aniversari i renovarà la imatge

m.e.

CARNS HOMS  Un dels obradors que s'han reformat al soterrani

EQUIPAMENTS  LA INVERSIÓ DE MÉS DE 800.000 EUROS S'HA DESTINAT EN BONA PART A LA PLANTA DE SOTA, ON HI HA LES CAMBRES, ELS OBRADORS I EL MAGATZEM

A més, també s'ha incorporat 
una plataforma que permet, per 
mitjà d'una graella amb aigua ca-
lenta, desfer el gel del peix i, així, 
facilitar la feina als botiguers. El 
paviment també és nou i està fet 
d'una resina antilliscant.

Viaplana ha explicat que aquesta 
setmana s'han trobat amb algunes 
errades dels nous sistemes, com la 
climatització de la cambra de resi-
dus i l'elevador, que no funciona 
correctament, però considera que 
les instal·lacions "s'aniran afinant 
i adaptant a la feina del mercat".

Història i futur
Fa 50 anys l'Ajuntament de l'època 
va aconseguir la cessió del solar on 
hi havia la caserna militar de Sant 
Carles per construir-hi el mercat. 
Abans d'això, la venda de peix, aus, 

cat". L'Ajuntament de Granollers 
ha avançat l'import de les obres als 
paradistes per poder-les fer reali-
tat a canvi d'allargar la concessió 
de les parades 25 anys més. Actu-
alment, 32 paradistes ofereixen els 
seus productes al Mercat Munici-
pal de Sant Carles, que correspo-
nen a 35 activitats diferents.

De cara a Nadal, l'equipament 
millorarà la façana i la imatge, una 
actuació que servirà per comme-
morar el mig segle de vida, ja que el 
Mercat de Sant Carles va ser inau-
gurat el 1968. En tot cas, les refor-
mes han de servir per millorar la 
qualitat de vida dels treballadors 
de l'espai, així com l'experiència 
del client. "Al mercat hi trobareu 
bon producte i un tracte perso-
nalitzat. I, a més, fareu ciutat i 
país", deia Homs. i MONTSE ERAS

m.e.

ZONA DE VENDA  Divendres l'Ajuntament hi feia una visita inaugural 

fruita i verdura s'aixoplugava a la 
Porxada, en un mercat que es para-
va i desparava diàriament.

Per commemorar el mig segle de 
l'equipament, l'Ajuntament pre-
para el "projecte d'embelliment 
de la façana i el disseny del nou 
logo del mercat", indicava el regi-

dor Juanma Segovia, qui alhora po-
sava en valor la col·laboració dels 
paradistes per desenvolupar els 
treballs i com s'ha aconseguit po-
sar ordre a les concessions de les 
parades i "garantir la continuïtat 
dels paradistes que han estat 
treballant durant anys al mer-

A la façana de la plaça de la Caserna s'ha ampliat la rampa d'accés existent,  
s'ha posat nou enllumenat a la marquesina i una doble porta automàtica, així com 
una persiana de tancament. A la façana del carrer de Sant Jaume s'ha construït 
una rampa d'accés i s'ha col·locat també una porta d'obertura automàtica. A la 
planta de venda, s'ha instal·lat nova il·luminació als passadissos de la zona de  
parades; s'ha insonoritzat la instal·lació de climatització, d'aire calent i fred, i 
s'han construït uns lavabos adaptats. Aquesta reforma ha comportat, a més, que 
hagin desaparegut els contenidors de residus de rebuig i matèria orgànica que 
hi havia al carrer, a tocar de la façana del carrer de Sant Jaume.

Actuacions a la planta de venda
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P.-Tinc reflux ocasionalment. Quines 
mesures no farmacològiques em re-
comana?
R.- Tot i que hi ha moltes mesures per 
ajudar a prevenir el reflux gastroesofà-
gic, és important destacar que aques-
tes mesures poden evitar el reflux, però 
en el cas d’esofagitis és convenient 
consultar un especialista. Entre les me-
sures que funcionen destaquen: perdre 
pes (en el cas d’excés de pes), evitar 
els àpats excessivament condimentats, 
repartir els àpats a cinc vegades al dies 
i evitar ingestes copioses. És important 
no anar a dormir immediatament des-
prés de l’últim àpat; seria ideal deixar 
passar almenys 90 minuts. També és 
important evitar el tabac, el cafè, el te 
i les begudes carbòniques. Mastegar 
xiclet sense sucre entre 30 i 45 minuts 
després de l’àpat és una mesura que 
funciona. Una altra mesura útil, encara 
que pot resultar confusa, consistiria a 
elevar uns 15 centímetres la capçalera 
del llit.

P.-Fa deu anys em vaig vacunar 
de l’hepatitis B. Hauria de tornar a 
vacunar-me?
R.- Inicialment, si la pauta de vacu-
nació va ser correcta i vostè no pateix 
cap malaltia greu, no és necessària la 
revacunació als deu anys. La vacuna 
de l’hepatitis B produeix una immuni-
tat perllongada: se sap que superior als 
15 anys, tot i que hi ha estudis que de-
mostren protecció fins als 30 anys des-
prés de la vacuna. Només en el cas de 
persones amb risc elevat de contraure 
l’hepatitis B haurien de fer controls per 
valorar la necessitat o no de revacu-
nar-se.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita

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

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

GRANOLLERS. La matinada de diu-
menge es va instal·lar la passera 
per a vianants que creua la línia del 
tren de França, i que comunicarà el 
carrer Joan Enric Dunant i el pas-
seig de la Muntanya, al barri de la 
Font Verda. Es preveu que el nou 
pas sobre la via es pugui començar 

de col·locar enllumenat.
La passera s'emmarca en les 

obres del polígon urbanístic del 
passeig de la Muntanya, que van 
a càrrec dels propietaris dels ter-
renys i de la constructora Sorigué, 
que presideix la junta de compen-
sació del sector de 17.127 metres 
quadrats, al costat de llevant de la 
via ferroviària.

La urbanització del parc i pisos
Sorigué ha iniciat els treballs per a 
la urbanització de l’entorn abans 
d’emprendre la construcció d’ha-
bitatges –un màxim de 171 pisos– 
que preveu el planejament. De fet, 
gran part dels terrenys (11.716 
metres quadrats) es destinaran a 
vialitat i zona verda, mentre que 
3.086 seran zona edificable –els 
2.325 metres restants a tocar de 
la via s’han de destinar a l’àmbit 
ferroviari–. El pla preveu cinc edi-
ficis plurifamiliars, repartits en 

a utilitzar pels volts de festa major. 
Abans s'haurà d'instal·lar la 

rampa de baixada per connec-
tar-la fins al carrer de l'Enginyer, 
de manera que es mantindrà el tall 
de trànsit en el carrer de Joan En-
ric Dunant fins la setmana que ve. 
Posteriorment també s'hi haurà 

toni torrillas

INFRAESTRUCTURES  EL PONT ES PODRÀ COMENÇAR A UTILITZAR PELS VOLTS DE FESTA MAJOR

Instal·lada la nova passera de 
vianants sobre la via del tren

PAS  Els operaris treballen per instal·lar la rampa de baixada connectada a la passera fins al carrer Enginyer

Repercussions

El portaveu del grup municipal del 
PDeCAT-DC, Àlex Sastre, ha fet notar 
que, malgrat considerar idònia l'actu-
ació de la passera de vianants, eviden-
cia que "el PSC ja incomplert una de 
les principals promeses electorals", 
referint-se al cobriment de la via. Sas-
tre ha recordat que fa uns 10 anys el 
seu grup ja va ser crític amb la propos-
ta urbanística que trobava "inviable" i 
que "ja va alertar que estava arribant 
una crisi immobiliària".

Amb tot, Sastre es felicita per la pas-
sera, "que dúiem al programa electo-
ral" i que considera del tot necessària 
per la "manca de connectivitat" entre 
els dos costats de la via. 

El regidor del PDeCAT, però, opina 
que la zona de l'entorn de la passe-
ra està "cada cop més degradada 
perquè està paralitzada urbanísti-
cament", i posa com a exemple l'en-
darreriment –sense data– del trasllat 
del camp de futbol del carrer Girona 
a Palou a l'espera dels permisos de la 
Generalitat.

Pel que fa al cobriment de la via, 
Sastre assegura que ara no es pot 
plantejar ni a curt ni a mitjà termini, 
però creu que és el moment "d'arribar 
a un gran consens de ciutat per anar 
a reclamar una solució i no fer-ne un 
ús electoral".

EL PDeCAT RECORDA 
QUE S'HA INCOMPLERT 
EL COBRIMENT DE VIA

tres zones, amb diferents alçades, 
d’entre la planta baixa i 7 pisos 
màxims a la banda de Francesc Ri-
bas i els 5 de la façana del passeig 
de la Muntanya.

Al parc s’hi plantaran 50 nous 
arbres i 552 arbustos. Hi haurà 
3.000 metres quadrats de gespa, 
que es regarà per degoteig, i s’ins-
tal·larà enllumenat de led.  M.E.

ajuntament

TREBALLS  La instal·lació es va fer de matinada, entre dissabte i diumenge
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Accident amb dos vehicles implicats  
a la ronda Nord de Granollers
Dos vehicles van veure's implicats en un accident dimarts a la ronda 
Nord de Granollers, ja en terme municipal de les Franqueses, segons 
informa el Servei Català de Trànsit. L'avís es va donar poc després de 
les 16.30 h i no hi va haver ferits, tot i que alguns testimonis assegu-
ren que un dels vehicles va pujar sobre del separador de carrils que 
s'està instal·lant a la C-352.

El Pla de Prevenció de Drogues 
i Promoció de la Salut C17, del 
qual forma part les Franqueses, 
posa disposició dels joves el Bus 
Nocturn C17 coincidint amb la 
celebració de les festes majors. El 
servei pretén facilitar la mobilitat 
nocturna dels joves i alhora reduir 
els possibles accidents de trànsit. 

MOBILITAT

Un tram del camí 
antic de Vic, tallat 
per obres d'asfaltat

El Bus Nocturn C17 
torna amb l'inici  
de les festes majors

Tant aquest divendres com dis-
sabte es tallarà un tram del camí 
antic de Vic de Corró d'Avall a 
la circulació perquè s'hi faran 
obres d'asfaltat i de pintura. En 
concret, no es podrà circular 
entre l'encreuament del pont 
del carrer França, del carrer del 
Molí i del carrer Penya. 

Les obres del projecte de rehabili-
tació i reforma de l'edifici munici-
pal del carrer Portalet, 4, al centre 
de Granollers –on hi ha les oficines 
de Benestar Social, el Centre d'In-
formació i Recursos per a Dones 
(CIRD) i l'Oficina Municipal d'In-
formació al Consumidor– estan 
pendents d'adjudicar-se. Aquest 
dilluns es va tancar el període per-
què les empreses interessades en 
el projecte presentessin les seves 
sol·licituds, després que a l'abril 
la junta de govern local aprovés el 
contracte d'execució dels treballs.  

Les obres tenen un pressupost 
de licitació de 495.826,60 euros 
sense IVA –599.950,19 euros amb 
IVA inclòs– i es preveu que co-
mencin després de les vacances 
d'estiu i que s'allarguin uns set 
mesos. 

Obres integrals
Segons apunta el regidor d'Obres 
i Projectes, Albert Camps, l'equi-
pament continuarà funcionant de 
forma habitual un cop comencin 
les obres, de manera que la feina 
dels serveis socials o del CIRD no 

es veuran interrompudes pels tre-
balls perquè es disposarà de l'es-
pai d'una planta de l'edifici que 
està buida. 

Les obres de rehabilitació afec-
taran cadascuna de les cinc plan-
tes de l'equipament, amb diverses 
distribucions i incorporacions o 
desaparicions d'espais. Alhora, tot 
l'edifici es reformarà per millorar 
aspectes com l'accessibilitat, l'aire 
condicionat o la calefacció. 

Les obres de rehabilitació afec-
taran cadascuna de les cinc plan-
tes de l'equipament, ja que tot 

El Consorci de 
Residus rep unes 
10.000 persones 
als seus tallers

MEDI AMBIENTURBANISME  ES REHABILITARAN LES CINC PLANTES DE L'EQUIPAMENT, QUE FUNCIONARÀ AMB NORMALITAT DURANT LES OBRES

600.000 € per reformar l'edifici 
de serveis socials del Portalet

DiBa

EDIFICI al carrer del Portalet 

l'edifici es reformarà per millorar 
aspectes com l'accessibilitat, l'aire 
condicionat o la calefacció. 

En concret, a la cinquena planta 
es modificarà tota la distribució,  
s'incorporaran nous despatxos, 
i s'hi ubicarà un espai de treball 
comú. El despatx de la quarta 
planta es farà més petit i també 
es crearà un espai de treball a la 
zona comuna.  

Al tercer pis se suprimirà una 
de les sales de reunions i, en canvi, 
al segon se'n crearà una de nova. 
En aquest planta també hi haurà 
un espai comú de treball. 

Finalment, a la primera planta 
de l'edifici s'aplegaran els despat-
xos, es mantindrà la sala d'espera 
i l'espai d'atenció a la ciutadania, 
i s 'hi farà una sala de reunions. A 
la planta baixa s'aïllarà la recepció 
i s'hi instal·larà una porta per po-
der tancar l'espai.  

Aquest curs, 10.269 persones 
han participat en les activitats 
d'educació ambiental que impul-
sa el Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental. Bona 
part d'aquesta xifra s'ha donat 
gràcies a la vuitantena d'escoles 
que han participat en els tallers, 
tot i que també s'han organitzat 
visites a les deixalleries –950 par-
ticipants– i a la planta de digestió 
anaeròbica i de compostatge –640 
participants–.  Entre totes les ac-
tivitats, la més reeixida ha estat la 
del drac de quatre colors, un taller 
que consciencia sobre la impor-
tància del reciclatge. 

El Consorci ja prepara les acti-
vitats del curs vinent, amb tres 
novetats destacades: per a edu-
cació infantil s’ha dissenyat el 
Trencaclosques del reciclatge, un 
taller per conèixer què va a cada 
contenidor. Pels alumnes d'edu-
cació primària, l’oferta s’amplia 
amb un taller sobre malbarata-
ment alimentari, mentre que per 
als estudiants d’ESO i batxillerat 
s’ha creat un taller sobre energies 
renovables procedents del tracta-
ment dels residus.

Les activitats d’educació am-
biental s’ofereixen des del curs 
1999-2000. Des d’aleshores, hi 
han participant 124.377 persones 
de diferents municipis d'arreu de 
la comarca.  

Les obres, que estan pendents d'adjudicació, s'allargaran uns set mesos
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L'ESGLÉSIA DELS 
ESCOLAPIS COMENÇA 
A ENDERROCAR-SE

Dimarts va començar l'enderroc de l'església dels escolapis en uns terrenys que 
han de permetre que l'Escola Pia disposi d'un pavelló i un gimnàs. Els treballs són 
la continuïtat d'una primera fase, que s’iniciava el 2016, i que ha duplicat l’espai 
d’aulari de l'escola, que guanya 2.000 metres quadrats d’aules. La capella es va 
projectar l’any 1940 i, tot i que el seu valor arquitectònic és escàs, està previst que 
se'n conservin alguns elements ornamentals.

xavier solanas

URBANISME  AMB LES OBRES, L'ESCOLA PIA GUANYARÀ 2.000 METRES QUADRATS D'AULES

Montserrat Montero  
renovarà la instal·lació 
elèctrica després de l'estiu
Les obres per reformar el sistema 
elèctric de l'Escola d'Educació Es-
pecial Montserrat Montero ja es-
tan en procés de licitació. La junta 
de govern local de l'Ajuntament 
de Granollers ha aprovat la con-
tractació de les obres per a l’exe-
cució del projecte d’adequació de 
la instal·lació elèctrica del centre 

i, alhora, ha acordat convocar la 
licitació dels treballs. Les empre-
ses que vulguin optar-hi poden 
presentar les sol·licituds fins al 
30 d'agost.

Les obres d'instal·lació elèc-
trica tenen un preu màxim de 
149.084,78 euros, dels quals 
123.210,56 euros corresponen al 

pressupost net i 25.874,22 euros a 
l’IVA (21%). Els treballs comença-
ran després de l'estiu i es preveu 
que s'allarguin dos mesos. 

Aquestes obres comptaran per 
primera vegada amb la col·labora-
ció del Consell Comarcal. El presi-
dent de l'entitat, David Ricart, 
i l’alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, han signat un conveni 
de col·laboració segons el qual el 
Consell aportarà 150.000 euros 
que ha subvencionat la Diputa-
ció. L’Ajuntament de Granollers 
n’aporta 50.000 i és l’encarregat 
de l’execució de les reformes. i

ELS TREBALLS TENEN UN PRESSUPOST D'UNS 150.000 EUROS I S'ALLARGARAN DOS MESOS

GRANOLLERS. Dilluns es va acabar 
el període perquè les empreses 
interessades en dur a terme el 
programa Fem un jardí al solar 
que hi ha al costat de l'institut Ce-
lestí Bellera presentessin les se-
ves sol·licituds. 

Ara, caldrà triar la millor pro-
posta per començar a execu-
tar l'obra, que té un pressupost 
de 313.948,66 euros sense IVA  
– 379.877,88 euros amb l'IVA del 
21% inclòs–. Es preveu que els 
treballs s'allarguin quatre mesos. 

Es tracta d'un projecte de refor-
ma integral de l'espai del barri de 
Can Bassa, entre els carrers Este-
ve Terrades i dels Pallars i el camí 
de Can Bassa. 

El programa ha estat premiat en 
diverses ocasions, ja que promou 
la participació d'estudiants en la 
creació d'espais verds de la ciu-
tat. Al projecte hi van participar 

EL PROJECTE 'FEM UN JARDÍ' COSTARÀ UNS 300.000 EUROS

centres com l'escola Granullarius 
amb el Parc de les Cinc (2001-
2003) o l'escola Mestres Montaña 
amb el Parc de la Mediterrània 
(2004-2005). i

Esbarjo

Avui, dijous, serà l'últim dia en què els 
patis oberts de l'Escola Joan Sanpera 
estaran tancats. Les feines de man-
teniment dels espais i de millora de 
l'escola han obligat a tancar provisi-
onalment els patis des de dimarts. El 
projecte pretén obrir els patis de les 
escoles al veïnat com a zones d'esbarjo 
fora d'hores lectives.

ELS PATIS OBERTS 
DE L'ESCOLA JOAN 
SANPERA, TANCATS

t.p.

ESPAI VERD  Aquest és el terreny on es farà el projecte 'Fem un jardí'

Alumnat del Bellera 
participarà en crear 
un nou espai verd 



dj, 19 juliol 2018 13



dj, 19 juliol 201814

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
09/07 Carmen Salamanca Roldán 93 anys
10/07 Carmen Artal Rodrigo 87 anys
10/07 Ana Mª González Prada 67 anys
10/07 Antonio Márquez Delgado 83 anys
11/07 José Luis Pueyo Villa 66 anys
11/07 Wilson Gancino Berrones 42 anys
11/07 Josep Roca Baurés 85 anys
11/07 Vicenç Puchol Ballester 85 anys
11/07 Adín Ballús Beltran 47 anys
12/07 Rafaela Jordán Campiñas 87 anys
12/07 Diego Aguilar Ramírez 72 anys
12/07 María Morales Giménez 81 anys
12/07 Miquel Garcia Ruiz 86 anys

13/07 Ángela Ledo Prieto 79 anys
13/07 Felicidad Padilla Parra 82 anys
13/07 Joaquín Hidalgo Carrascal 80 anys
13/07 Encarnación Leyva Ortiz 79 anys
14/07 José Santos Molina 89 anys
14/07 Lourdes Ayala Ruiz 64 anys
14/07 Luisa Sánchez Leiva 72 anys
14/07 Àngela Busqués Pla 83 anys
15/07 Carmen Rivera Rueda 82 anys
16/07 Joan Casellas Novell 94 anys
16/07 Josep Costa Guerrero 71 anys
16/07 Palmira Álvarez Lafuente 80 anys
16/07 Carmen Gutiérrez Verdejo 50 anys
16/07 Francisca Ordóñez Chacón 91 anys

OFICINES
Professionals 54m2

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

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

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

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

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

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

LLOGUER · VENDA (a Granollers)

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

OFERTES

GRANOLLERS. Des de 2014, l'Ajun-
tament de Granollers i la xarxa 
d'Alcaldes per la Pau tenen un 
conveni de col·laboració amb el 
Viver de Bell-lloc a Cardedeu per 
fer créixer llavors i plançons de 
l'arbre supervivent de la bomba 
atòmica d'Hiroshima, el ginkgo. 
Dilluns, l'alcalde, Josep Mayoral, 
va visitar el viver per fer un retorn 
del destí dels arbres als responsa-
bles de l'espai i als jardiners que 
els cultiven.

Així, els darrers dos anys, lla-
vors i plançons de ginkgos s'han 
plantat a les ciutats de Gavà, Sant 
Feliu de Llobregat, Vila-real (País 
Valencià) i l'abril passat, a Guer-
nica (País Basc). Aquest últim, al 
Parc d’Europa, a pocs metres de 
la Casa de Juntes i del roure que 
simbolitza les llibertats i tradici-
ons del poble basc, en un acte amb 
l’alcalde d’Hiroshima i president 
de Mayors for Peace, Kazumi Mat-
sui, i el lehendakari, Iñigo Urkullu.

El projecte de distribució d'aques-
tes llavors i plançons s'emmarca en 
les accions de sensibilització que 

Can Jonch) i fer-los arribar a altres 
ciutats. Viver de Bell-lloc, un grup 
d’entitats sense ànim de lucre amb 
accions orientades a promoure el 
creixement personal i la inclusió 
social i laboral de persones amb 
discapacitat intel·lectual, s'ocupa 
de la plantació de llavors i la cura 
dels plançons fins que estan en 
condicions de ser trasplantats. 

impulsa la xarxa d'Alcaldes per la 
Pau, que vicepresideix Mayoral. Els 
ginkgos creixen al Parc de la Pau 
d'Hiroshima, on hi va haver l’epi-
centre de l’explosió de la bomba 
atòmica el 6 d’agost de 1945.

Granollers es va comprometre a 
rebre les llavors i a fer-les créixer 
per tal de proveir de plançons Gra-
nollers (hi ha un ginkgo al jardí de 

L’Obra Social la Caixa ha destinat 
durant el primer semestre del 2018 
uns 155.000 euros a 38 projectes 
d’entitats socials del Vallès Orien-
tal, per mitjà de la xarxa d’oficines 

i el centre d’empresa de CaixaBank 
a Granollers. Actualment, l’entitat 
compta amb un total de 26 oficines 
al Vallès Oriental en les quals hi tre-
ballen 140 empleats.

GRANOLLERS. Arran de la propera 
obertura d'una botiga solidària de 
roba de segona mà al carrer Sant 
Jaume, Càritas organitza aquest 
divendres –de 21 a 22.30 h– la pri-
mera Nit a l'alçada d'un campanar, 
una activitat benèfica per recaptar 
fons i roba per la botiga, així com 
per parlar-ne amb els assistents. 
La vetllada, que es farà al terrat de 

Sant Esteve, inclourà tastets, cant 
en viu, chill-out, un monòleg i un 
sorteig entre els participants –que 
s'han d'inscriure a la secretaria 
de la parròquia o bé a la Llibreria 
Santa Anna fins divendres a les 
20 h. El cost de l'entrada serà una 
fruita i un mocador de coll, a ban-
da d'una aportació voluntària per 
a la botiga.  M.E.

Dins del marc de la prevenció, Oncovallès ha posat en marxa aquest 
estiu un projecte perquè els més menuts aprenguin i siguin conscients 
que s’han de protegir del sol. Durant el juny i juliol, la terapeuta Núria 
Vilamala –de la mà dels laboratoris La Roche Posay–, ha fet 17 tallers  a 
casals d’estiu d'ajuntaments de la comarca, com Canovelles, Sant Feliu 
de Codines i Santa Maria de Palautordera, amb uns 600 participants. 

Càritas fa un acte benèfic 
al terrat de Sant Esteve

ajuntament

MEMÒRIA HISTÒRICA  DILLUNS L'ALCALDE MAYORAL VA VISITAR L'ESPAI A CARDEDEU

AMB MOTIU DE LA FUTURA OBERTURA DE LA BOTIGA DE ROBA
PATROCINI  DURANT EL PRIMER SEMESTRE DEL'ANY HA DONAT 155.000 EUROS A LA COMARCA

Reconeixement al Viver del 
Bell-lloc per cultivar ginkgos, 
l'arbre supervivent d'Hiroshima

TROBADA  Mayoral amb els responsables del viver i els jardiners 

La Caixa subvenciona una 
desena d'entitats a la ciutat

Oncovallès fa tallers per 
aprendre a protegir-se del sol

Entre els projectes subvencio-
nats hi ha una desena d'entitats 
amb seu a Granollers, com Volun-
taris per l’hospital, Fundació Hos-
pital Asil de Granollers, Fundació 
El Xiprer, Oncovalles, Recursos 
Educatius per la Infància en Risc 
(REIR), Associació Esportiva La 
Mitja, Fundació Espavila, Mans 
Unides i Creu Roja. 

Big Band solidària amb Pallapupas
La Big Band Combo de Granollers i el grup de folk Cap per Ball –convidats 
per l'Associació d'Intercanvis Socials i Culturals de les Franqueses– van 
oferir dissabte, a l'Auditori de Bellavista, un concert per recaptar fons per 
a l'ONG Pallapupas, que es dedica a portar somriures a diversos hospitals 
del país. Precisament l'entitat està a punt d'iniciar una col·laboració amb 
l'Hospital de Granollers, que gràcies a Gran Centre impulsa un servei de 
pallassos a la planta de Pediatria.

toni torrillas

COOPERACIÓ  CONCERT A L'AUDITORI DE BELLAVISTA
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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

Els comitès de defensa de la re-
pública (CDR) de Granollers i les 
Franqueses han participat aquest 
cap de setmana en una campanya 
comarcal, Pancartes fugaces, que 
va donar la benvinguda diumenge 
a les persones que tornaven a casa 
el cap de setmana des del nord del 
país. "La república es construeix 
des dels carrers, fent feina dia a 
dia amb els nostres veïns i veï-
nes!", deien membres del CDR de 
Granollers, que diumenge desple-
gaven estelades i pancartes sobre 
la situació dels presos polítics i la 
repressió de l'Estat contra l'inde-
pendentisme català. 

Amb pancartes de Nôtre dignité, 
vôtre honte, Volem república i Se-
guem cadenes, els comitès de defen-
sa de la república van rebre el vehi-
cles de l'operació tornada a la C-17, 
entre Parets i Granollers. També el 
CDR del Figaró va col·locar pancar-
tes al pont de vianants que passa 
per sobre la carretera C-17.   

GRANOLLERS. La coordinadora 
Primàries per la República, im-
pulsada, entre d'altres, pel filòsof 
Jordi Graupera, va donar dissabte 
a Granollers el tret de sortida per 
bastir les llistes "transversals" 
independentistes a través de pri-
màries obertes a la ciutadania o 
processos participatius i elegir 
així els candidats per als pobles 
catalans de cara a les eleccions 
municipals del 2019. 

Ho feia amb un acte al Teatre 
Auditori de Granollers, des d'on 
va detallar que el seu objectiu és 
que aquests comicis siguin "el 

primer pas efectiu per a la Re-
pública de Catalunya".

Dissabte van formalitzar la in-
tenció de sumar-se a la coordina-
dora Primàries per la República 
més d'una quinzena de municipis 
com Reus, Sitges, Vilanova i la Gel-
trú, Palamós, Sabadell, Terrassa i 
Cambrils, i representants de 164 
municipis diferents disposats a 
fer unes primàries per la repúbli-
ca. I també s'hi van afegir partits 
com Demòcrates de Catalunya, 
Solidaritat, Consultes per la Inde-
pendència i Independents per la 
Selva.  ACN

Llistes independentistes  
"transversals" com a "pas 
efectiu" per a la república

cDr grn

POLÍTICA  VAN MOSTRAR ESTELADES I PANCARTES A LA C-17 DURANT EL CAP DE SETMANA EL TAG ACULL LA PRESENTACIÓ DE PRIMÀRIES PER LA REPÚBLICA

El CDR rep l'operació tornada 
amb pancartes per la llibertat

ACCIÓ  Els CDR van exhibir pancartes al peu de la C-17 en l'operació tornada

toni torrillas

JORDI GRAUPERA  Va ser un dels ponents dissabte al Teatre Auditori

Presència a la manifestació de Barcelona
Dissabte centenars de granollerins van ser presents a la manifestació  
multitudinària de Barcelona per reclamar l'alliberament dels presos  
polítics catalans i el retorn dels exiliats, quan feia nou mesos de  
l'empresonament de Jordi Cuixart, d'Òmnium, i Jordi Sànchez, de l'ANC. 
Membres dels CDR de Granollers i les Franqueses també participaven en 
l'ocupació simbòlica de la presó Model, el mateix dia que es commemorava 
la presa de la Bastilla.

anc

La 29a edició de la Festa de les Lle-
tres Catalanes del Vallès Oriental 
que organitza anualment Òmnium 
se celebrarà el novembre a l'Ate-
neu de Sant Celoni. Aquesta serà 
la primera vegada que Granollers 
no acull el lliurament de premis li-
teraris, de promoció de la llengua i 
sociolingüística. La junta actual ha 
decidit iniciar una itinerància de la 
festa, seguint el model actual de la 
Nit de Santa Llúcia a escala nacio-
nal. Així, els anys senars la festa se 
celebrarà a Granollers, i els parells, 
com aquest, en una altra població 
de la comarca. Arran d'aquesta 
decisió també ha nascut un premi 
local vinculat a la població on es 
traslladi la festa, amb la intenció 
que tingui continuïtat. De fet, Òm-
nium ja ha convocat el primer pre-
mi de recerca del Baix Montseny, 
que se suma als habituals: el 29è 
Premi de novel·la Vallès Oriental, 
el 29è de poesia Estabanell Ener-
gia, el 18è de sociolingüística, el 8è 
d'acció cívica en favor de la llen-
gua catalana Ramon Casanova i el 
7è premi de comunicació Eugeni 
Xammar. Els treballs es poden lliu-
rar fins a l'1 d'octubre.  

Per primer cop, 
Granollers no rebrà 
la Festa de les 
Lletres d'Òmnium

Sastre troba convenient 
una candidatura més enllà 
del PDeCAT a Granollers
El candidat triat pel PDeCAT per 
a les eleccions municipals de l'any 
vinent, Àlex Sastre, troba conve-
nient que hi hagi una llista aglu-
tinadora de l'independentisme a 
Granollers, tal com proposen els 
moviments Primàries per la Repú-
blica, que dissabte es presentava 
a la ciutat i que compta amb el su-
port del seu soci actual (Demòcra-
tes) i com es despunta de la pro-
posta dels presidents Quim Torra i 
Carles Puigdemont de Crida Nacio-
nal per la Democràcia. "Les llistes 
transversals s'han d'impulsar 
on la unitat dels independentis-
tes hi jugui a favor, com és el cas 
de Granollers", considera Sastre. 
Pel que fa a la proposta de primà-
ries, el fins ara candidat dels Partit 
Demòcrata assegura que "si algú 

arxiu

ÀLEX SASTRE

les organitza en el marc d'un 
projecte seriós, no tindré pro-
blemes a presentar-m'hi". 

Pel que fa a Crida Nacional, creu 
que el PDeCAT ha de sumar-s'hi i 
"obrir la mà a altres que ens pu-
guem aplegar amb un programa 
per governar la ciutat".  M.E.
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MACA, 
LA GRAN VIGORITZANT

Utilitzada des de fa segles pels po-
bladors dels Andes, la maca és una 
arrel energètica, vigoritzant i consi-
derada per molts com un gran po-
tenciador físic, mental i sexual.

La maca prevé i tracta els estats 
d’estrès i és energitzant i revitalitzant, 
i és útil com a complement en estats 
d’ansietat (és ansiolítica) i de de-
pressió o desànim; per aquest motiu 
es recomana també en canvis esta-
cionals per tractar l’astènia. Un altre 
ús molt estès de la maca és com a 
energitzant en casos de fatiga, can-
sament físic o psíquic i decaïment, 
quan la intensitat de la feina o les 
tasques diàries augmenten.

A més, afavoreix la fertilitat, ja que 
entre les seves propietats destaca 
l’augment del nivell d’espermatozoi-
des, millora el rendiment sexual i se li 
atribueixen propietats afrodisíaques 
o de viagra natural (augment del de-
sig sexual) i com a ajuda per tractar la 
impotència.

Anna Lorente
Farmacèutica i Assessora de Salut
a Santiveri Granollers

93 870 85 46
SANTIVERI GRANOLLERS C.Roger de Flor, 75

ASSESSORAMENT NATURAL

Podeu adreçar les
vostres consultes a:

LES FRANQUESES. L'historiador 
Andreu Pujol va presentar dijous 
passat a la plaça de l'Espolsada de 
les Franqueses el seu llibre Vam 
fer un referèndum, que tracta de 
les interioritats polítiques de les 
dues últimes legislatures, enfo-
cant-les, sobretot, en la culmina-
ció del referèndum de l'1 d'octu-
bre de 2017.

Pujol va explicar que el camí 
polític fins a l'1 d'octubre va estar 
ple de sobresalts i que no sempre 
eren recollits pels mitjans de co-
municació. És per aquest motiu 
que l'autor va decidir publicar 
un llibre en què, a partir de des-
enes d'entrevistes anònimes, es 
pogués explicar allò que conside-
ra que realment estava passant 
a Catalunya. "Eren entrevistes 
que feia amb el compromís de 
no dir el nom de les persones 
que em facilitaven la informa-
ció. Això feia que s'obrissin més 
a explicar-me el que sabien", as-

de la Generalitat. "S'explica com 
es va anar conformant aquest 
referèndum a partir de lluites 
internes que, finalment, va aca-
bar culminant amb el fet de l'1 
d'octubre".

segurava Pujol.
L'autor va aclarir que el llibre 

intenta reflectir tant els movi-
ments de la societat civil com les 
tensions que hi va haver en la 
vida parlamentària i en el govern 

m.c.

POLÍTICA  ANDREU PUJOL VA PRESENTAR EL LLIBRE 'VAM FER UN REFERÈNDUM', SOBRE L'ORGANITZACIÓ DE L'1-O 

"Es parlava de la distribució d'urnes 
com si fos de tràfic de drogues"

PRESENTACIÓ  Andreu Pujol, a la plaça de l'Espolsada

Al llarg de la presentació, Pujol 
va comentar part del contingut 
del llibre, com la cessió de con-
sellers del Govern o les baralles 
entre els partits polítics. També 
va destacar anècdotes com l'arri-
bada de les urnes als col·legis el 
dia 1 d'octubre. "En el llibre po-
dem veure com es parla de la 
distribució de les urnes com si 
es parlés de tràfic de drogues", 
va indicar.

Pujol va assegurar que "els fets 
de l'1 d'octubre són una cosa 
excepcional", i va destacar que 
la gran participació va demostrar 
que una part molt important de la 
societat catalana estava absoluta-
ment compromesa amb el dret a 
l'autodeterminació del país. "La 
gent s'estava rebel·lant contra 
l'ordre establert", va recordar.

L'acte va ser organitzat pel Co-
mitè de Defensa de la República 
les Franqueses en col·laboració 
amb la llibreria L'Espolsada.  M.C.
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Ell va néixer un hivern, cinquanta hores més 
tard que jo i en la mateixa sala del mateix 
hospital de la mateixa ciutat. També vam 
compartir escola, aquell Salvador Llobet 
d’en Valls, de la Gaja, del dropo d’en Ràfols 
o de l'inigualable Josep Lluís Campoy que va 
intentar fer-nos diferents.

Entre els 16 i els 19 anys fèiem sortides 
sempre motoritzats; anar amb ell era aven-
tura segura, sobretot quan deia allò de: "Ja 
veuràs ara". I, per exemple, en una discoteca 
plena i durant una actuació en directe, aga-
fava l’extintor i omplia el local de pols. Amb 
el temps el vaig perdre de vista, però no li 
vaig perdre la pista o, millor dit, la infinitat 
de pistes per on es movia.

Ens trobem a la terrassa del Naguabo, 
arribo i ell ja hi és. Ens abracem, no apa-
renta el anys que tenim i continua la seva 
semblança amb el xurri de la Julia Roberts 
a Pretty Woman.

–Què fas Rafa, com et tracta la vida?
–Molt bé, encara visc, que ja és molt. Continuo 
a Santa Eulàlia de Ronçana, però hi sóc poc.
–Sé que és impossible que ens expliquis 
tot el què has fet aquests anys, deus ser 
el vallesà que ha voltat més, però, fes-
me'n cinc cèntims. Als 16 vas fer la volta 
a Espanya amb una Montesa, cota 49...
–Sí, bona memòria. Després, la volta al Me-
diterrani amb una moto Ducati [a Egipte 
va canviar una tenda de campanya que jo li 
havia deixat per una barra de pa]. Amb un 
Citroën Dos Cavalls vaig arribar fins a Aus-
tràlia. Amb un camió que em vaig preparar 
portava de viatge a l'Índia a universitaris...
–Continues enganxat al París Dakar? [jo 
encara li dic París Dakar]
–Aquest any he fet el meu 22è Dakar. Si pas-
ses de 20 ja et donen una mena de títol ho-
norífic que en diuen Dakar Legend. Allò és 
un muntatge brutal, tot i així ja no és el que 
era. La crisi ho va canviar tot.
–Què fas ara?
–Entre altres coses el mundial de Cross 
Country; ep, anem primers. Sóc copilot d’un 
santanderí, aquest any al Dakar li vaig fer 
de copilot i va quedar primer dels debu-
tants. Esportivament les coses ens van bé.

–Allò és tan dur com ens volen fer creure?
–Pot ser molt bèstia o no tant, depèn de 
la preparació, dels diners, de l’equip, de la 
sort, hi ha molts factors que converteixen la 
carrera en una aventura fantàstica o en un 
infern. Jo he dormit tirat al desert, a la gar-
jola, he tingut accidents, he fet bons amics...
en el segon Dakar que vaig córrer només 
vaig perdre 17 quilos.
–Com va anar la vostra volta al món amb 
la Maria Agudo? Era amb furgoneta i, 
fins i tot, vau editar un llibre, oi?
–Sí, amb la Maria Agudo vam vendre el que 
teníem per fugir, al final no vam fer la volta, 
només Amèrica de dalt a baix, un any per 
Amèrica del Sud, un any pel centre i un any 
més per Mèxic, els Estats Units i el Canadà. 
Durant aquells anys jo continuava partici-
pant en carreres, ella m’esperava allà on 
tinguéssim la furgo. Pel continent americà 
vam fer més de 125.000 quilòmetres, de 
l’Argentina fins a Alaska. Milers d’anècdo-
tes, de fotografies i un llibre.
–I ara?
–Viatjo, sempre viatjar, en moto, en cotxe, 
en camió, també m’agrada fer-ho a peu, he 
fet diverses vegades el Camino, 23 dies des 
de Roncesvalles a Santiago. Ara, però, m’ha 
donat pel carro i el cavall, ara camino al cos-
tat d’un cavall.

–Explica’m...
–Sí, vaig fer, amb cavall i carro, Santa Eulà-
lia-Huelva. Gairebé 1.000 quilòmetres en 
45 dies, un carro construït per mi amb qua-
tre ferros, un llit i una placa solar.
–Ja ho deia en Josep Pla que la millor ma-
nera de viatjar era a peu o amb carro. La 
terra, el paisatge, les olors, la gent...
–Sens dubte, pas a pas descobreixes coses 
increïbles, altres mons, altra gent, altres 
temps. Per cert, mentre creuava la Manxa 

vaig tenir temps de llegir el Quixot.
–Un dia vas dir-me que havies comprat un 
bus anglès d’aquells vermells de dos pisos.
–En volia un i al final en vaig comprar un 
parell, amb el primer vaig baixar des de 
Londres fins a Santa Eulàlia i encara el tinc. 
Potser amb el temps l’utilitzaré perquè 
m’ajudi a viure, tinc un projecte.
–Hi ha gent que en veure la vida que vius 
deu pensar que ets milionari.
–Ha ha ha, el pensament és lliure, però no 
és veritat. He estat amb autèntics cracs de 
les finances, personatges que cobraven 
milers d’euros per fer conferències. O em-
presaris multimilionaris amb jets privats 
que m’han pagat hotel a 1.000 euros la nit, 
però també he dormit perdut i sol al mig del 
desert. Tinc els diners justos per viure, gas-
to poc, per exemple mai pago per dormir. 
Santi, tot el que es compra es llença i tot el 
que es paga no és tan sols amb diners, tam-
bé has de tenir en compte el temps invertit 
per poder-los guanyar. Sovint no compensa 
el preu –temps més diners–amb el benefici 
que n’obtens. Cal no oblidar-ho mai.
–Bona reflexió. L’edat et comença a frenar?
–Potser a vegades forço la màquina. Però 
mentre pugui viuré així… per sort els diners 
no han estat mai un objectiu primordial, el 
que importa és el temps i com l’aprofites.
–Què vols, què busques?
–Busco, com gairebé tothom, la felicitat 
i, per sort, ni el consumisme ni les modes 
m’han atrapat. No busco la felicitat per Set-
mana Santa o durant els mesos d’estiu, sóc 
un nòmada i la intento arreplegar cada dia 

i a cada lloc on vaig. Tinc temps perquè no 
estic lligat i el temps ben aprofitat m’ajuda 
a aconseguir el que busco. Per exemple, en 
acabar el Dakar del 2014, a Lima, jo corria 
amb un equip dels Estats Units, vaig agafar 
un vaixell per baixar per l’Amazones durant 
3.500 quilòmetres fins l’Atlàntic. Són ga-
nes de fer-ho i temps per fer-ho. Després i 
abans de tornar a Europa, vaig empalmar 
amb el carnaval de Salvador de Bahia, però 
això ja són altres històries...
–Alguna reflexió a què has arribat des-
prés de tant?
–Naturalment, que aquí som uns privilegi-
ats i cal ser més humils, jo estic molt agraït 
a la vida que puc tenir. La nostra comarca 
és un lloc fantàstic, la sanitat, la seguretat... 
amb una situació privilegiada: a 20 minuts 
de Barcelona, del mar, de la muntanya. I, tot 
i així, ens queixem de tot. L’altre dia un amic 
posava el crit al cel perquè en un hospital 
de la Seguretat Social no hi havia tovalloles. 
Collons, Santi! He vist gent morir a molts 
llocs del món sense cap mena d’assistència 
sanitària. Fins i tot als Estats Units hi ha 
gent amb malalties terminals que moren 
als jardins dels hospitals perquè no tenen 
cap assegurança. I nosaltres ens queixem 
per unes tovalloles. Repeteixo, som uns pri-
vilegiats. Som intolerants i hauríem de fi-
xar-nos molt més en la qualitat de vida que 
tenim. Viatgeu, viatgem a les profunditats, 
als racons del món i sereu més humils.
–Sé que la família de Riba de Palou et va 
marcar molt.
–I tant, també a tu, no? En aquella casa de 
16 germans hi havia una mena de micro-
clima vestit de música, de motors, de rela-
cions especials. Una casa i una família in-
oblidables. Per cert, l’altre dia va morir en 
Bernat de Riba.

Ho sé, la mort, sempre la mort. “Carpe diem 
quam minimum credula postero”.
I brindem per en Bernat, ens abracem. Ves 
a saber quan el tornaré a veure, tinc la sen-
sació que m’han quedat moltes coses per 
preguntar-li, agafa la moto i s’allunya cap 
allà dalt on vam néixer, diu que té un veí que 
necessita companyia.

Rafa
Tornabell

Un nòmada de Santa Eulàlia

“He vist morir gent sense 
atenció sanitària i aquí ens 

queixem si no hi ha tovallola"
r.t.

Tot poble, tota ciutat té uns personatges molt seus, únics i que per ser 
com són, per dir el que diuen o per fer el que fan, s’han convertit en 
elements inseparables de la ciutat. Vull fer una sèrie d’entrevistes a 

aquesta gent, persones triades per mi i que si em deixen i es deixen, els 
farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix

PERSONATGES ÚNICS (IV)  Per Santi Montagud

Viatjo en moto, en cotxe, 
en camió, a peu… i ara 

m'ha donat pel carro –construït
 per mi amb quatre ferros, un llit i

 una placa solar– i el cavall
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OPINIÓ

quests darrers dies s’han posat 
damunt la taula algunes inicia-
tives que promouen, amb mati-
sos diferents, les candidatures 
unitàries o la unitat d’acció, tant 

davant les properes eleccions municipals 
com en el camí que resta per fer efectiva la 
República proclamada el 27 d’octubre.

Aquestes iniciatives, però, no són l’es-
tratègia que ens farà guanyadors, perquè, 
lluny d’eixamplar la base republicana i 
ampliar majories, l’empetiteix. Certament, 
el mantra de la unitat és defensat per al-
guns que voldrien un moviment republicà 

a nena de 5 anys esporuguida a 
sota d’una taula de casa seva veia 
com uns homes s’emportaven 
pres son pare. Ferroviari anarco-

sindicalista de l’Estació del Nord, se l’arres-
tava a mitjan 1939 per ser antifeixista actiu. 
Als quatre mesos els revoltats el judicaren, 
en Consell de Guerra sumaríssim, per rebel-
lió militar. Però havia protegit son cap, tre-
ballat eficientment i impartit bon tracte als 
seus companys i al poble; sols el condem-
naren a sis anys dins la Model i prompte po-
gué venir regularment a la ciutat. A la presó 
trobà el culte metge Alfred Canal i l’afable 
ninotaire Josep Escobar, granollerins il·lus-
tres que havien actuat fent costat a la Re-
pública espanyola legalment votada. Avui, 
comparo diferències i semblances pel que 
fa al complex i lent procés d’independència 
recordant la passada dictadura: sens cap ju-
dici previ, tenim líders honrats i elegits que 
es troben presoners o s’han hagut d’exiliar. 
I competents funcionaris i professionals 
pateixen humiliacions mentre creixen els 
atacs juridicoadministratius que ens violen 
drets humans, firmats per Espanya.

El 2006 les Corts votaren en favor de l’Es-
tatut. Abans, aparegué aigualit a Barcelona 

Republicanes i d’esquerres

Encara presoners
i transaccionat a Madrid. I quatre anys des-
prés, les senyories del Tribunal Constitucio-
nal l’escapçaren més, burlant així la voluntat 
política de tot el regne espanyol. Des d’ales-
hores ha crescut l’anhel d’independència, 
mai tan alt al nostre país des que l’exèrcit 
francocastellà el derruí fa tres segles. Tot-
hom pot constatar entre borbònics patriotes 
o espanyolistes imperiosos llur silenci, o bai-
xesa d’arguments, enfront de les preguntes 
clau: Per què Espanya no pot ser semblant 
a la Confederació suïssa? Quins obstacles 
troben per conformar la nació de nacions 
que afirma la mateixa Constitució? Per què 
els poders de l’Estat ens n’incompleixen per 
sistema certs articles mentre ens la imposen 
de collar i en fan gala amb violència? De mo-
ment, el nou Govern central fa gestos. Gosa-
rà tractar de canvis a fons i germanívols?

Així doncs, no es tracta sols d’unionisme o 
secessió, ni de dretes o esquerres, ni d’Espa-
nya o el Principat. És la lluita entre democrà-
cia i servitud. La màquina estatal ha reclòs 
l’avantguarda sociopolítica electa; crivella 
les institucions, la sanitat, l’ensenyament, les 
pimes, la recerca, l’idioma, l’obra pública… i 
no ens retorna els diners promesos. Amb tot, 
hi ha qui diu: “No fem pas costat ni als uns 
ni als altres”; com si miressin impassibles 
dos nois, el forçut dels quals assota el dèbil 
i propaga: “Aquest escarransit em pega!”. La 
freda i fonda fosca del franquisme en part 
perdura. Però amb unitat, esforç, paciència i 
serenor, “la veritat ens farà lliures”.

A

L

Aquesta setmana s’han presentat dues iniciatives, a priori, ideades per unir 
l’independentisme. Una d’elles –Primàries per la República– es presentava a 
Granollers i apel·lava ciutats precisament de les característiques de la capital 
del Vallès Oriental. L’altre –Crida Nacional per la Democràcia-, impulsada pels 
presidents Torra i Puigdemont, clama també per aglutinar el vot sobiranista. 
La necessitat d’aquesta “unió” és qüestionada des d’altres espais polítics, 
especialment des de l’esquerra –tant ERC com la CUP se n’han desmarcat–  
i la malfiança està sobre la taula. Aquest cap de setmana previsiblement el 
Congrés del PDeCAT decidirà adherir-se a Crida Nacional –tal com ja va fer 
amb Junts per Catalunya–, la qual cosa referma l’argument de qui opina que 
aquest nou ‘naming’ és la reformulació definitiva de l’espai polític de l’antiga 
Convergència. Sigui com sigui, fa temps que ha quedat clar que una proposta 
amb voluntat de ser transversal ha de ser impulsada per la societat civil, lluny 
d’interessos partidistes.

FRONT COMÚ O REDISSENY?
Editorial

SALVADOR 
ESTANY I BASSA

Doctor en Ciències  
de l’Educació

ncara que fos per atzar, dissabte 
passat finalment Granollers va 
entrar al mapa de l’indepen-
dentisme. I ho va fer arran de 

la celebració a la nostra ciutat de la con-
venció, diguem-ne fundacional, de Primà-
ries per la Republica, el moviment nascut 
a partir de l’acte que en Jordi Graupera va 
realitzar al Teatre Victòria de Barcelona 
el passat mes de març on va formular la 
seva proposta de primàries sobiranistes a 
la ciutat de Barcelona per decidir un can-
didat que uneixi i representi totes les can-
didatures independentistes a les eleccions 
municipals de 2019 i es basteixin, al seu 
entorn, llistes transversals. A partir de lla-
vors aquesta proposta va anar agafant for-
ça i alguns la van entomar per estendre-la 
a tot el territori. Tanmateix, aquest juliol, el 
secretariat (en espera del que decideixin 
el conjunt dels seus associats) de l’ANC ha 
donat suport a la mateixa idea (tot i que 
aquesta entitat les ha limitat, inicialment, 
a les ciutats de més de 25.000 habitants). 
La proposta la comparteixo totalment, com 
ho fem totes les gairebé 400 persones, vin-
gudes d’arreu del territori, que vam assis-
tir a l’acte de dissabte passat, tot i que sóc 
conscient que és una proposta que, com 
els seus mateixos promotors han posat en 
evidència, no agrada als partits, o almenys 
no agrada als partits més significatius. Però 
potser això és el que denota més la bondat 

Primàries per la República
del plantejament.

I m’agrada la proposta perquè, malgrat 
els contres que pot tenir, que els hi reconec, 
aquests, des de el meu punt de vista, són 
molt inferiors als pros i, per tant, si som 
capaços de portar-la a bon port, i de fer 
unes primàries obertes en què s’impliquin 
no només els partits polítics sobiranistes 
(des del meu punt de vista, la CUP inclosa, 
tot i que entenc la dificultat que hi poden 
tenir) sinó també i fonamentalment altres 
moviments, institucions i persones inde-
pendents i sense afiliació partidista, acon-
seguirem una unitat d’acció capaç de crear 
un gran moviment sociopolític lliure de les 
dependències dels partits i amb capacitat 
per moure, altre cop, la societat.

Si ho aconseguim i comprenem que la mi-
llor manera de controlar el territori, qüestió 
fonamental per poder prendre les decisions 
de futur que caldrà assolir, parteix del fet de 
tenir uns ajuntaments a favor, comprome-
sos i preparats amb l’objectiu de la indepen-
dència, tindrem molt camí guanyat.

Potser no és una proposta per a tothom 
i al final la fórmula, si s’aplica, s’haurà 
d’aplicar selectivament, perquè probable-
ment a molts pobles i ciutats on aquest 
objectiu ja està clarament assolit, no farà 
falta. Però a molts d’altres, i Granollers 
n’és un bon exemple, o es va per aquí o 
seguirem sent una més d’aquestes ciutats 
que seguirà estant al marge de l’onada.

Les eleccions municipals poden semblar 
lluny, cert, però si s’ha de construir aquesta 
mena de plataforma unitària, caldrà treba-
llar-hi contínuament des de ara mateix. Al 
capdavall, la independència surt del poble i 
la farà el poble. O almenys és el que jo crec.

E

RAMON 
FONT

Advocat

uniforme en idees, formes i persones.
Totes les opcions independentistes i re-

publicanes han de treballar en el seu espai 
ideològic per fer més ample el camí i per-
què moltes més persones s’hi sentin inter-
pel·lades. És de calaix.

Esquerra fa molts anys que pica pedra i ho 
continuarà fent perquè sap que aquesta és la 
feina que cal fer per arribar a l’objectiu. La 
nostra és una crida a la diversitat, una crida 
a una transversalitat autèntica, que no es li-
miti a la que ja ha assolit l’independentisme, 
especialment després de l’1 i el 3 d’octubre.

La gent d’Esquerra té clar que la polarit-
zació entre república i monarquia (altres 
diuen entre independentisme i unionisme) 
només afavoreix la causa de l’unionisme.

Les causes republicanes seran més for-
tes com més diverses i àmplies siguin. I la 
nostra és republicana i d’esquerres.

ORIOL 
RAMON

President d’ERC del 
Vallès Oriental
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MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:
C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2 ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV
sense problemes d’aparcament)

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

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

www.gress.es

C32 
C32 SORTIDA

ARGENTONA
CENTRE

OFERTA!
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per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.catClassificats
Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

GRAN OPORTU-
NIDAD LOCAL EN 
ALQUILER. GRANO-
LLERS. Joan Prim. 
Sup 100 m2. PRECIO: 
1.100 €/mes (Ref 
976). EMINAD. Más 
información: 93 870 
36 66. 

LOCAL EN VEN-
TA GRANOLLERS. 
En calle Josep Mª 
de Sagarra. Sup. 
100 m2. Instalacio-
nes bar. Chimenea. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas 
y ventanas. AA P.V. 
140.000 € (Ref.396). 
EMINAD Teléfono: 
93 870 36 66.

Ara que és època de calor i sol intens, cal 
tenir especial cura de la pell, que es deshi-
drata amb més facilitat. Al centre d’estètica 
i bronzejat Bellesa 2000 et recomanaran el 
tractament més adient per a tu, ja sigui un 
per rehidratar i il·luminar la pell o bé un 
tractament regenerador amb efecte lífting.  

A més, Bellesa 2000 també fa manicures 
i pedicures semipermanents, ideals per a la 

temporada de platja i piscina. També fa de-
pilacions amb cera i amb làser, així com dis-
posa d’un servei de bronzejat i moltíssims 
tractaments facials i corporals.

A més, pots estar atent a les seves promo-
cions mensuals per anar-hi si encara no co-
neixes Bellesa 2000, que premia els clients 
amb una targeta de fidelització. Sempre és 
un bon moment per tenir cura de la pell!

Bellesa 2000 et prepara i repara 
la pell davant del sol de l’estiu

El restaurant posa al teu abast 
quatre sales per àpats de grups

CENTRE D’ESTÈTICA BELLESA 2000
C. Nou, 15. Granollers

93 870 07 80

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Empresa distribuidora de productes d'alimenta-
ció, ubicada al Vallès Oriental , precisa cobrir els 
següents llocs de treball: 
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE POLIVALENT 
(Ref.2007-01a)
Candidats/es amb experiència com a Administratiu/
va comptable, i amb formació a nivell de FP o CF Ad-
ministració. Amb dependència directa del Cap Comp-
table, s'encarregarà de la comptabilització de factures, 
assentaments comptables, introducció de nòmines, així 
com tasques administratives generals (atenció teñefò-
nica al client, ressolució d'incidències, contacte directa 
amb els representants comercials, etc). Al ser una em-
presa amb constant creixement, cerquem candidats/
es polivalents que es puguin adaptar als canvis que va 
experimentant l'empresa. Es valorarà coneixements en 
SAGE, així com nivell alt d'Excel.
MOSSO/A DE MAGATZEM (Ref.2007-01b)
Amb dependència del Responsable de Magatzem i del 
Responsable de Logística, cerquem candidats/es amb 
gran polivalència per a realitzar tot tipus de tasques re-
lacionades amb el magatzem(estocatge, picking, gestió 
de comandes, expedicions, etc). No es requereix expe-
riència tot i que es valorarà. Imprescindible tenir carnet 
de conduir. Es valorarà el carnet de carretilla elevadora, 
tot i que sino l'empresa paga la formació.
Per ambdos llocs s'ofereix contracte amb finalitat 
estable (3m+6m+indefinit). Horari de l'empresa: de 
8.00 h. a 18.30 h.

Multinacional química fabricante 
de soluciones plásticas, ubicada 
en el Vallès Oriental, precisa 
incorporar: 
ADJUNTO/A RESPONSABLE 
CONTROL DE CALIDAD 
(Ref.2007-02)
Candidatos/as con formación a 
nivel CFGS en Calidad, Análisis de 
Laboratorio, y/o Ingenieria Quími-
ca o Industrial. Experiencia mínima 
de 3 años en dptos. Calidad, im-
prescindible 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 Cali-
dad, su misión principal será co-
laborar en las tareas de control de 
calidad, dando soporte al Jefe de 
Calidad y pudiendo llevara a cabo 
las tareas en caso de auséncia. Se 
ofrece contrato directo con la em-
presa. Horario de lunes a viernes 
de 8 a 17h. 
Rango salarial: 30-40.000€ brutos 
anuales en función de la experien-
cia y conocimientos.

Multinacional química para soluciones plásticas, ubicada en 
el Vallès Oriental, precisa incorporar: 
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL (Ref.2007-03)
Candidatos/as con formación universitaria Empresariales , ADE, Económicas, etc. 
Imprescindible nivel Advanced de inglés, valorando muy positivamente francés y/o 
alemán. Experiencia mínima de 3 años en dptos. de 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, su misión será la de coordinar y supervisar la gestión administrativa 
del dpto. comercial. Se ofrece contrato directo con la empresa. Horario de lunes a 
jueves de 8 a 17h. y viernes de 8 a 14h. Rango salarial a partir de 38.000 € brutos 
anuales

Multinacional lider en el seu sector, precisa per les seves
 instal·lacions al Vallès Oriental:
CONSULTOR/A  IMPLANTACIÓ ERP SAP BUSINESS ONE 
(Ref.2007-04)
Cerquem candidats/es amb formació a nivell de Grau en Informà-
tica o CFGS en Informàtica o ve candidats amb experiència equi-
valent, titulats en Enginyeria Informàtica de Sistemes o superior 
en informàtica. Es responsabilitzarà de la Implantació de ERP / 
CRM i serà imprescindible la experiència en SAP Business One. 
Caldrà que tingui coneixements de les regles de negoci habituals 
de les PIMES, i coneixements bàsics de BBDD. Imprescindible ni-
vell mig d'anglès tècnic , ja que haurà de mantenir converses tèc-
niques amb SAP.  S'ofereix feina estable i amb contracte directa 
amb l'empresa.Retribució negociable en funció de l'experiència 
del candidat/a. Jornada partida de dilluns a dijous de 8.30h. a 14h. 
i de 15 a 17.30h./Divendres de 8.30h. a 14.30h.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

Empresa líder de materials de 
construcció, paisatgisme i mobi-
liari urbà, ubicada al Vallès Orien-
tal, precisa incorporar : 
RESPONSABLE TÈCNIC/A DE PRO-
DUCCIÓ (Ref.2007-05)
Amb dependència directe del Di-
rector de fàbrica, s'encarregarà 
de la part Tècnica de la Producció, 
producte, especificacions tècni-
ques del producte, assessorament 
tècnic a clients i/o a l'obra, etc. 
Candidats/es amb formació a nivell 
d'Arquitectura Tècnica o Arquitec-
tura i amb experiència en el sector 
construcció i materials de cons-
trucció. Imprescindible nivell alt 
d'anglès , valorant l'idioma francès. 
S'incorporarà a un equip de treball 
jove i dinàmic. S'ofereix contracte 
directa i estable amb l'empresa.
Salari negociable. L'empresa ofe-
reix formació tècnica específica 
dels seus productes.

Al centre de Granollers hi ha el Sanfran-
cisco, un restaurant on podràs descobrir 
noves sensacions culinàries mediterrànies 
amb un toc molt innovador.  

Sanfrancisco posa al teu abast quatre 
espais perquè puguis celebrar esdeveni-
ments en grups. Hi hi la sala Oasis (per a 
10 comensals); el Mar de Carolina per a 
grups de 15 persones; el saló Tierra de Ju-

lia, adequat per un grup de 25 persones; i 
l’Aura, l’espai més gran del restaurant amb 
capacitat per a 60 persones. 

També tenen quatre  menús  diferents 
per a grups, menús diaris i un menú degus-
tació per tastar tots els plats de qualsevol 
dels menús al mateix preu que el menú es-
collit. Tots els plats estan cuinats amb pro-
ductes frescos i de primera qualitat.

RESTAURANT SANFRANCISCO
C. Mare de Déu de Núria, 22. Granollers

www.sanfranciscorestaurante.com
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Curs per a emprenedorsVicenç Albiol, nou secretari comarcal de la UGT
Can Muntanyola celebra dijous al matí  
(de 9.30 a 12.30 h) un curs adreçat a persones 
emprenedores per aprendre a dissenyar un bon 
Canvas i saber com implementar-ho al negoci. 
L'assistència a la sessió és gratuïta. 

La UGT Vallès Oriental ha ratificat Vicenç Albiol (Badalona, 1960) com a 
nou secretari comarcal del sindicat, en substitució del granollerí Òscar 
Riu, que el mes passat es va incorporar a la Conselleria de Treball, 
encapçalada pel també granollerí Chakir El Homrani. Albiol era, fins ara,  
el secretari d’Acció Sindical en l’estructura del sindicat a la comarca.

ECONOMIA

L’empresa franquesina Tecnopol 
Sistemas SLU ha passat a mans 
de la italiana Mapei SpA, el major 
productor d’adhesius i productes 
químics per a la construcció. La 
compra es va fer efectiva a finals 
de juny i ara Mapei preveu tancar 
l’any amb unes xifres de vendes 
properes als 75 milions d’euros 
a Espanya. Tecnopol Sistemas és 
una química fundada l'any 1996 
líder en la producció i distribució 
de sistemes d'impermeabilització i 
aïllament també dirigits a la indús-
tria de la construcció, com Mapei. 
El conseller delegat i director ge-
neral de Mapei Spain considera la 
compra com "la consolidació de 
l'experiència de l'empresa en les 
solucions per a la impermeabi-
lització" i, alhora, una manera amb 
què la multinacional "reforça la 
seva presència i el seu compro-
mís amb el mercat de la química 
per a la construcció a Espanya", 
ha afirmat. 

De les Franqueses al món 
Tecnopol Sistemas compta en 
l'actualitat amb una plantilla de 
27 treballadors i va tancar l'any 
passat amb una facturació que va 
superar els 20 milions d'euros. La 
companyia franquesina té delega-
cions tant a França com als Estats 
Units i, des de les seves fàbriques, 
distribueix la producció a més de 

La firma milanesa Mapei  
compra la franquesina Tecnopol 

mapei

NAU  de Tecnopol Sistemas SLU, a les Franqueses

EMPRESA  LA VALLESANA ÉS LÍDER EN SISTEMES D'IMPERMEABILITZACIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ

60 països d'arreu del món. Segons 
s'apunta des de Mapei, l'empresa 
franquesina compta amb "àmplies 
capacitats d'R+D", fet que permet 
l'eficiència de la producció i, alhora, 
la innovació contínua del producte. 

Tecnopol, situada a Corró 
d'Avall, va tancar el 2017 

amb una facturació de més 
de 20 milions d'euros

En aquest sentit, Tecnopol està 
especialitzada en una línia de pro-
ductes que comprèn la gamma 

d'impermeabilització Tecnocoat i  
Desmopol, el terra continu Tecno- 
floor i també els productes d'aï-
llament tèrmic Tecnofoam. A més, 
l'empresa franquesina també fabri-
ca i distribueix una gamma comple-
ta d'imprimacions, d'additius i de 
capes finals i distribueix maquinà-
ria especialitzada.

Per la seva banda, Mapei Spa és 
una companyia fundada a Milà poc 
abans de la segona Guerra Mundi-
al, al febrer de 1937, per Rodolfo 
Squinzi. Està especialitzada en el 
sector de la construcció i produeix 
materials com adhesius, revesti-
ments i també morter.  i

Ventura Medical  
comercialitzarà  
a Mèxic i a Itàlia 

LA FIRMA FRANQUESINA TÉ UN PRODUCTE PER IMPLANTS TORÀCICS 

L'empresa franquesina Ventura 
Medical Technologies, instal·lada 
al polígon industrial del Ramassar, 
ha obtingut autoritzacions tant a 
Itàlia com a Mèxic per comerci-
alitzar el Pectus Up, un mètode i 
dispositiu quirúrgic innovador 
per tractar una malaltia toràcica 
congènita. En concret, ofereix so-
lucions al pectus excavatum, una 
deformitat de la caixa toràcica en 
què el tòrax agafa una forma còn-
cava, com d’embut, ja que es troba 
invertit cap endins. Això genera 
pressió als òrgans encabits al tò-
rax i pot provocar dificultats res-
piratòries. 

Ara el Ministeri de Salut ita-
lià, ha certificat que el Pectus Up 
compleix amb els estàndards en 
termes de qualitat, seguretat i 
eficàcia i que s’adequa a la nor-
mativa del país, de manera que 
Ventura Medical Technologies 
pot començar a comercialitzar-lo. 
L'empresa ja ha avançat que oferi-
rà l’assessorament necessari 
perquè la implantació quirúrgica 
del producte pugui ser realitzada 
amb total seguretat per tots els 
cirurgians interessats en la nova 
tècnica, i ampliarà l’expansió del 
producte al país mitjançant l’as-
sociació amb futurs distribuïdors 
o socis locals.

D'altra banda, també Mèxic ha 
autoritzat la comercialització del 
Petrus Up després que la Comis-
sió Federal per a la Protecció con-
tra Riscos Sanitaris (COFEPRIS) 
certifiqués que és un producte sa-
nitari que s'adequa a la normativa 
mexicana relativa als productes 
de salut. 

L’any 2016, Ventura Medical 
Technologies va participar en una 
missió empresarial a Mèxic per tal 
d’introduir-se en el mercat de les 
tecnologies mèdiques, de la mà 
d’Acció, l’agència per a la competi-
tivitat de l’empresa de Catalunya. 
Segons la directora de l’oficina 
d’Acció a Mèxic, Gabriela Gánda-
ra, "ara és un molt bon moment 
perquè les empreses catalanes 
estiguin presents en aquest 
mercat, amb el qual compartim 
cultura, similituds de consum i 
on els productes catalans tenen 
molt bona imatge". i

L'empresa franquesina ha 
desenvolupat un 

mètode innovador per 
tractar deformitats 

 la caixa toràcica 

GRANOLLERS. L'empresa Dara 
Pharma ha estat escollida finalista 
de l'Industrial Excellence Award, 
un certamen que mesura la com-
petitivitat dels sectors industrials 
i de serveis a Europa. 

La competició se centra en el 
desplegament de l'estratègia, és 
a dir, en com les organitzacions 

alineen activitats i coneixements 
distribuïts per aconseguir objec-
tius estratègics comuns i excel-
lència operativa.

Al maig, la farmacèutica amb 
seu al polígon industrial del Coll 
de la Manya va rebre la visita del 
jurat, durant la qual els acadè-
mics i experts van comprovar les 

UN JURAT HA VISITAT LES INSTAL·LACIONS DE LA COMPANYIA GRANOLLERINA PER VALORAR EL DESPLEGAMENT DE LA SEVA ESTRATÈGIA CORPORATIVA

Dara Pharma, de les firmes 
més competitives d'Europa

arxiu

INSTAL·LACIONS  de Dara Pharma a Granollers

instal·lacions i el funcionament de 
la multinacional. La competició a 
escala nacional va acabar a prin-
cipis de juliol en una jornada de 
lliurament de premis a les instal-
lacions de l'IESE. 

Precisament, l'escola de negocis 
IESE és, juntament amb el grup si-
derúrgic Celsa Group, l'impulsora 
de l'Industrial Excellence Award, 
que té per objectiu destacar d'en-
tre les empreses que utilitzen 
tècniques industrials per als seus 
productes o serveis aquelles que 
disposen de la millor estratègia 
industrial. 

Finalista d'un premi a l'excel·lència industrial
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Apindep, per la inserció de 
les persones discapacitades

- D'on sorgeix Apindep?
- Mercè: Apindep neix de la necessitat de 
dues mares que volíem que els nostres 
fills tinguessin una vida el més ordinària 
possible i un projecte de vida el més au-
tònom possible. Una cooperativa reunia 
tot aquest esperit que volíem imposar 
en una empresa, li donava una solidesa 
empresarial i permetia ser cooperativa 
sense afanys de lucre i d’iniciativa social.
- Promoveu la inserció laboral.
- Mercè: Vam veure que molts dels nos-
tres xavals podien treballar, però que era 
molt difícil inserir-los en el món ordinari, 
perquè tenen unes capacitats molt limi-
tades. Des d’aleshores, vam decidir crear 
activitats laborals i productives que com 
a mínim generin prou recursos per man-
tenir llocs de treball d’una producció en 
què puguin treballar persones amb disca-
pacitat, com pot ser Oli Net.
- En què consisteix Oli Net?
- Albert: A través d’uns envasos, que te-
nen un litre de capacitat, els deixem en 
uns expositors a les escoles, i els alumnes 
i els professors els omplen d’oli usat a 
casa seva i els dipositen en aquells con-
tenidors. Automàticament que en deixen 
un de ple, se n’emporten un altre de buit 
que hi ha al costat, i, per tant, segueix el ci-
cle. Els nostres nanos primer fan la reco-
llida a les escoles, amb una furgoneta els 

porten aquí i els destapen i buiden envàs 
a envàs manualment. Això dóna feina a 
aproximadament i d’una manera discon-
tínua a entre quatre i sis persones.
- Per què ho feu amb les escoles?
- Albert: Tota aquesta espècie d’adoctri-
nament formatiu fa que la canalla, quan 
arribi a casa, obligui als seus pares o els 
digui que han de fer això (reciclar l'oli).
- Quins objectius teniu a curt termini?
- Albert: Espero que el curs vinent es 
tripliqui el que estem recollint ara en 
aquests moments, com a mínim. Això do-
naria feina a 10 o 12 nanos.
- També voleu fer el camí de Santiago.
- Mercè: Sí. L’any passat, el Sergi Mingote i 
el Miguel Luque van fer la travessa de l’es-
tret per donar visibilitat a Apindep i ens 
van plantejar: "ara us toca a vosaltres fer 
un repte". Aleshores, vam proposar fer el 
camí de Santiago.
- Un viatge amb molta utilitat.
- Mercè: Ja existeixen guies que diuen “en 
aquest tros necessites ajuda”, “has d’anar 
per la nacional” o “has d’anar per trams 
alternatius”, i nosaltres editarem una guia 
de com es pot fer el camí i quins recursos 
humans, físics i materials necessitem per 
poder fer-ho, però incloent com fer-lo 
amb tres models de cadira diferents: la 
cadira autopropulsada, l’elèctrica i la ca-
dira propulsada per tercers.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar 
Santa Eulàlia de Ronçana per conèixer la Coope-
rativa Apindep Ronçana, que ofereix serveis a la 
dependència i que està formada per persones 
amb discapacitat de primer i segon grau. Per fer-
ho, va parlar amb la presidenta, Mercè Llauradó, i 
amb el cap del projecte Oli Net, Albert Font.

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

Gestió econòmica i fiscal 
per a entitats (II).
Nivell avançat

Divendres 28·09·2018
De 18 h a 20 h

Lloc: Carrer Josep Vilaseca, 
Cardedeu
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental i CSETC

Gestió econòmica i fiscal 
per a entitats (I).
Per on comencem?

Divendres 21·09·2018
De 18 h a 20 h

Lloc: Carrer Josep Vilaseca, 
Cardedeu
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental i CSETC

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el vídeo,
entra aquí:

toni torrillas
COMERÇ  ENGUANY LA CITA VA COMPTAR AMB LA XEF ADA PARELLADA 

El tomàquet, protagonista al mercat del dissabte
En el marc del mercat del dissabte de Granollers a la plaça de la Corona, els cuiners de l'associació 
gastronòmica CuinaVO van oferir una mostra de cuina en viu (showcooking) i un tast de varietats 
locals de tomàquet. Els cuiners van elaborar 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 tothom va poder tastar.  

Els comerciants Del Rec al Roc sopen a la fresca
L’associació de comerciants Del Rec al Roc va celebrar divendres al vespre el seu sopar anual 
a la fresca, entre la plaça dels Cabrits i el carrer Santa Anna. Aquesta vegada, la trobada de 
botiguers, veïns, familiars i amics va comptar amb la col·laboració de la cuinera granollerina 
Ada Parellada, que hi va participar amb un concurs de cuina. A banda del sopar també es van 
preparar activitats per divertir tant petits com grans. 

LES FRANQUESES. La botiga Ríos Running 
Les Franqueses tanca les seves portes des-
prés de gairebé set anys venent calçat es-
portiu, roba i accessoris des de la carretera 
de Ribes, 260, de Corró d'Avall.

El negoci estava dirigit per Toni Flores i 
Raül Jiménez, que han anunciat el tanca-
ment a través de la seva pàgina de Facebo-
ok. Al missatge, asseguren que ha estat "un 
autèntic plaer assessorar i atendre tots 
els atletes que heu confiat en nosaltres 

durant aquests anys" i es mostren orgullo-
sos "que ens hagueu escollit per adquirir 
el vostre material de running i atletis-
me". Jiménez i Flores acaben el comunicat 
amb un agraïment a la clientela i desitgen 
"molts quilòmetres" a tots els atletes. 

La botiga va començar el 25 de juny un 
període de descomptes al 53% previst 
"durant els següents 53 dies". A princi-
pis de juliol va ampliar la rebaixa al 60% en 
tots els productes. i 

La botiga d'esports Ríos Running 
Les Franqueses ha tancat

toni torrillas
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Recepcions esportives a les Franqueses
Els clubs que l'Ajuntament de les Franqueses ha rebut aquest any a la 
sala de plens com a reconeixement a l'èxit de la temporada han estat: 
el CT Els Gorchs, les seccions de bàsquet i d'handbol del Patronat 
Municipal d'Esports, el Club de Tir amb Arc, l'AEH Les Franqueses,  
el CE Karate Nokachi, el CF Bellavista Milán i el CF Les Franqueses.

Castellsagué, a Califòrnia
Marc Castellsagué, entrenador de futbol de 
Llerona, ha anunciat que entrenarà un equip 
californià –no ha dit quin encara– després de la 
seva experiència a l'equip reserva del Guaraní 
de Paraguai. Abans va passar per Kazakhstan.

ESPORTS

GRANOLLERS. El BM Granollers 
va fer oficial divendres que l'ex-
trem esquerre i fins ara capità del 
Fraikin, David Resina (1987), no 
seguirà vinculat al primer equip. 
Després de diverses negociacions, 
el club i el jugador no han arribat 
a un acord per tal que formi part 
de la plantilla de la temporada 
2018-19 i el granollerí ha decidit 
finalitzar la seva trajectòria com 
a jugador professional d’handbol. 
Tot i això, la notícia es donava per 
feta des que en l'últim partit de lli-
ga davant el Guadalajara al Palau 
d'Esports el club vallesà, de ma-
nera sorprenent, en acabar l'en-
contre va posar la seva samarreta 
al costat de les dels jugadors que 
havien confirmat el seu adéu.

Resina acumulava 12 anys d’ex-
periència al primer equip, en el 
qual va debutar procedent del 
planter (va incorporar-se al club 
amb 10 anys, en la categoria d’ale-
ví). Fins ara era el jugador de la 
plantilla que portava més anys al 
Fraikin. De fet, és el màxim gole-
jador històric del BM Granollers 
en competició europea, amb 144 
gols en 47 partits, D'aquesta ma-
nera, acaba la seva trajectòria 
professional amb un total de 639 
gols marcats en 267 partits amb la 
samarreta del club, amb la qual ha 
aconseguit la Lliga dels Pirineus 
(2008-09), el segon lloc de la Re-

xavier solanas

DAVID RESINA  Es retira de la competició professional als 31 anys

HANDBOL  LA SEVA RETIRADA ES DONAVA PER FETA DES DE L'ÚLTIM PARTIT DE LLIGA

El BM Granollers fa oficial 
l'adéu de David Resina

copa d’Europa (2009-2010), dos 
subcampionats a la Copa del Rei, 
(temporades 2013-14 i 2014-15), 
tres subcampionats a la Copa Aso-
bal (temporades 2013-14, 2014-
15, 2016-17), dos subcampionats 
a la Supercopa d’Espanya (tempo-
rades 2014-15 i 2015-16) i el ter-
cer lloc a la Final Four de la Copa 
EHF (temporada 2015-16). 

El BM Granollers ha anunciat 
que durant la temporada vinent 
se li farà un homenatge. 

Ferrer, renovat
En canvi, un altre jugador impor-
tant del Fraikin, Álvaro Ferrer 
(1982), ha renovat per una tem-
porada més després de tornar a 

les pistes a finals de 2017 (l'11 de 
juny del mateix any havia anunci-
at la seva retirada). Des de llavors, 
s’ha refermat com un dels puntals 
defensius de l’equip d’Antonio 
Rama. Ferrer és també regidor 
d'Esports de Granollers. D'altra 
banda, el Fraikin ha anunciat que 
els jugadors del filial Adrià Mar-
tínez, extrem esquerre de 20 anys, 
i Sergi Franco, extrem dret de 19, 
tindran fitxa del primer equip.

Cuesta, millor entrenador
De la mateixa manera que Rama va 
aconseguir el títol de millor entre-
nador de l'Asobal aquesta tempora-
da, Robert Cuesta s'ha emportat el 
guardó a la Guerreras Iberdrola. 

GRANOLLERS.  Pep Vega, alpinis-
ta granollerí, va decidir tornar a 
casa després d'una concatenació 
de dies de meteorologia adversa 
que van obligar a l'expedició del 
paretà Sergi Mingote a quedar-se 
tancada a les tendes del Camp 
Base del Broad Peak (8.047 me-
tres). Aquest fet va provocar que 
Vega, a qui l'aclimatació en alçada 
li ha estat més dificultosa que a la 
resta d'expedicionaris, perdés pes 
i forces. 

"Ell està bé, però tants dies 
d'espera al Camp Base l'han 
afectat físicament. A més, les 
seves responsabilitats profes-
sionals són moltes i això també 
ha influït en la decisió. Les ex-
pedicions et van menjant a poc 

a poc. Trobarem a faltar molt la 
seva presència perquè era l'àni-
ma logística i organitzativa de la 
nostra expedició, i un gran com-
pany", va explicar Mingote, qui va 
fer pública la decisió dijous passat i 
qui va fer cim quatre dies més tard, 
dilluns. Aquesta ascensió al Broad 
Peak forma part del repte Wor-
ld Record Guinness 3x2x8000, el 
qual consisteix en pujar sis 8.000 
en menys d'un any, una fita que, 
d'assolir-se, seria històrica. El pro-
per repte és el K2 (8.611 metres).

La muntanya més alta que ha-
via afrontat Vega abans del Broad 
Peak, la 12a més alta del món, ha-
via estat l'Island Pick (6.189 me-
tres). En aquella ocasió va aconse-
guir arribar al cim. 

sm

ALPINISME  ELS VALLESANS VAN FER CIM EL DILLUNS

PEP VEGA  Al mig, acompanyat de Mingote, dreta, i Cortadellas

Pep Vega abandona
l'expedició de Mingote
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Aquest diumenge a les 19 h al 
camp del carrer Girona, l'EC Gra-
nollers disputarà el seu primer 
partit de pretemporada davant 
el San Cristòbal després de co-
mençar dilluns els entrenaments. 
La resta de partits estivals seran 
els següents: Girona JA (28/7), 
Llagostera a la Copa Catalunya 

(29/7), Europa (1/8), Vilassar de 
Mar (4/8), següent ronda Copa 
Catalunya o Farners (5/8), Pala-
mós (8/8), següent ronda Copa 
Catalunya o Manlleu (11/8). La 
lliga començarà el 19 d'agost.

D'altra banda, l'ECG ha fet ofici-
al el fitxatge (el 12è de l'estiu) del 
davanter de 23 anys Albert Ruiz, 

ecg

FUTBOL  EL PRIMER EQUIP JA HA COMENÇAT ELS ENTRENAMENTS AL CAMP DEL CARRER GIRONA

ALBERT RUIZ Arriba procedent de la Major Soccer League

L'EC Granollers anuncia 
els partits estiuencs

cng

LA PROTAGONISTA Gran paper del CNG al campionat d'Espanya

GRANOLLERS. La nedadora del Club 
Natació Granollers (CNG) Júlia Pu-
jadas va es va penjar cinc medalles 
d’or al campionat d’Espanya Júnior 
i Absolut que es va disputar de di-
mecres a diumenge a Mairena Alja-
rafe (Sevilla). Les proves en què va 
quedar campiona van ser els 400 
estils júnior –en la qual va quedar 
cinquena en categoria absoluta–, 
els 200 papallona tant júnior com 
absoluts, els 100 lliures júnior i els 
200 estils júnior. 

D'altra banda, els també neda-
dors del CNG Marcos Gil i Lluís 
Escrits van portar més medalles 

cap a Granollers. Gil es va penjar 
l’or en els 400 lliures júnior i el 
bronze en els 200 lliures júnior. 
A més, en els 1.500 lliures, es va 
proclamar campió d’Espanya jú-
nior de l’any 2000 i va ser bronze 
en categoria absoluta. En aquesta 
mateixa prova Escrits va endur-se 
el títol júnior del 2001. 

Altres bons resultats del CNG en 
aquest campionat van ser el cin-
què lloc absolut (segon en catego-
ria júnior Open i primer del 2000) 
de Gil en els 800 lliures i el tercer 
lloc júnior del 2001 d'Escrits en la 
mateixa prova. 

NATACIÓ  GIL I ESCRITS TAMBÉ VAN EMPORTAR-SE ORS

La nedadora Júlia Pujadas 
aconsegueix 5 ors estatals

GRANOLLERS. Les nedadores 
d’artística del Club Natació Gra-
nollers van endur-se l’or en ca-
tegoria aleví en el Campionat 
d’Espanya Aleví i Júnior que es 
va celebrar de dijous a diumen-
ge a Ourense. A més, en aleví el 
CNG va fer plata en combo, i en 
les modalitats de figures i solo 
gràcies a Ariadna Conesa, qui 

també va formar part de la plata 
del duet juntament amb Marina 
Navarro i Ángela García. Amb la 
suma de totes les proves el CNG es 
va fer amb el segon lloc en la clas-
sificació per clubs. 

D'altra banda, en júnior l’equip 
va aconseguir el bronze i el trio de 
Laura Hospital, Lia Ferrera i Mí-
riam Llovet va ser plata. 

Or, plates i bronzes per al CNG 

Nou Grau Mitjà 
de futbol al Centre 
Vallès de Granollers
Granollers tindrà aquest curs un 
nou cicle d'ensenyaments espor-
tius en la modalitat de futbol, el 
primer de la comarca. La inicia-
tiva, impulsada pels exjugadors 
Albert Puigdollers i Alberto Man-
ga amb el suport de l'Ajuntament 
de Granollers, començarà amb 
un grup en torn de matí que s'im-
partirà al Centre Vallès i també al 
camp de futbol de la Font Verda. 
Oferirà formació teòrica i pràcti-
ca per a exercir professionalment 
com a entrenador de futbol. 

FUTBOL

Cap de setmana nefast per 
als Espargaró a Alemanya
Diumenge es van viure moments de 
preocupació al GP d'Alemanya de 
Moto GP que es va disputar al cir-
cuit de Sachsenring quan en els en-
trenaments lliures previs a la cursa 
l'Aleix Espargaró va patir una forta 
caiguda. Per sort, els metges van ex-
plicar que no té cap lesió de grave-
tat, malgrat que el van descartar per 
la cursa i que el van evacuar amb 
helicòpter a un hospital de Chem-
nitz. Ángel Charte, director mèdic 
de MotoGP, va explicar a Movistar+ 
que l'Aleix no té lesions greus: "Ha 

patit un traumatisme important 
a la zona toràcica esquerra, però 
en tot moment estava conscient i 
orientat". Tot i això, ha passat uns 
dies en observació. D'altra banda, 
el seu germà Pol va caure a la pri-
mera volta. Justament, havia fet el 
millor temps en els entrenaments 
lliures del matí en què el seu germà 
va patir la dura caiguda. El Pol se-
gueix 14è al Mundial amb 32 punts 
i l'Aleix 18è amb 16. El líder conti-
nua sent Marc Màrquez, qui també 
es va emportar la cursa. 

MOTOCICLISME L'ALEIX VA PATIR UNA FORTA CAIGUDA

qui provè dels Chicago Fire de la 
Major League Soccer dels Estats 
Units. Prèviament, gràcies al seu 
paper en la lliga universitària amb 
els Eagles, va estar nominat per 
guanyar el MAC Hermann Trophy, 
el títol individual més important a 
nivell universitari que el va acre-
ditar com a segon millor jugador 
de la 1a divisió de la lliga universi-
tària. A més, va aconseguir la bota 
d’or de la categoria al convertir-se 
en el màxim golejador amb 22 gols 
en 20 partits. "És un jugador que 
ha encadenat temporades molt 
bones amb alguna d'irregular a 
causa de les lesions", explica al 
diari Som Javi Pérez, director es-
portiu de l'ECG.

El club granollerí també ha 
anunciat la renovació per una 
temporada del davanter de 20 
anys Kilian Villaverde, que va ar-
ribar al mercat d'hivern i va fer 
quatre gols. "Hem fet un equip 
jove barrejat amb veterania, 
com la del Raül Torres. Tenim 
llicències lliures que serviran 
per apostar per jugadors del ju-
venil", diu Pérez.  S.ESCudERO
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GRANOLLERS. Dissabte es va cele-
brar a les pistes municipals d'at-
letisme de Granollers el 43è Cam-
pionat d’Espanya de Federacions 
Autonòmiques, conegut tradicio-
nalment com el Torneig de Fede-
racions. La selecció catalana va 
revalidar el títol estatal amb una 
ampli avantatge sobre els seus 
contrincants. La selecció d’Anda-
lusia va ser segona i la de Madrid, 
tercera.

Va sobresortir l'actuació d’Adel 
Mechaal, qui es va emportar la 
prova de 3.000 metres, amb un 

temps de 8 m 08 s 82, i de 5.000 
m, amb 14 m 8 s 91. També van 
aconseguir la victòria individual 
Esther Guerrero als 800 m amb 
2 m 12 s 27, Mònica Clemente en 
perxa amb 4,25 m, Andrea Alar-
cón en llançament de disc amb 
53,37 m, Berta Castells en martell 
amb 66,72 m, Ike Patrick Chinedu 
als 100 m amb 10 s 58, Ibrahim 
Ezzaydouny als 3.000 m obstacles 
amb 8 m 53 s 28 i el relleu 4x100 
m femení (Cristina Lara, Maria Vi-
cente, Marina Tovar i Anna Obra-
dors) amb un temps de 45 s 22. 

toni torrillas

ATLETISME  LES PISTES MUNICIPALS VAN ACOLLIR L'ESTATAL

BONES MARQUES Van participar alguns dels millors atletes espanyols 

Catalunya guanya el 
Torneig de Federacions

GRANOLLERS. La seu central de la 
Diputació de Barcelona, l'edifici de 
Can Serra, va acollir dijous passat 
l'acte de cloenda del 12è Challenge 
Mitges Maratons 2017-2018 Gran 
Premi Diputació de Barcelona. Du-
rant l'acte es van lliurar premis de 
reconeixement als ajuntaments 
organitzadors, entre ells, el de 
Granollers i el de les Franqueses 

del Vallès per haver organitzat la 
32a Mitja Marató. 

El Challenge de Mitges Mara-
tons – Gran Premi Diputació de 
Barcelona és un conjunt de 14 
mitges maratons homologades 
per la Federació Catalana d'Atle-
tisme que es desenvolupen en el 
territori de la demarcació de Bar-
celona. 

Cloenda del 12è Challenge
L'atleta granollerí Pakito Pérez 
va quedar el 35è del món (i 6è 
en la categoria de veterans) a la 
Buff Epic Trail, pertanyent a les 
Skyrunner World Series, que es 
va celebrar a principis de juliol a 
Aigüestortes. Pérez va córrer en 
la distància de 42 quilòmetres i 
+3.300 metres de desnivell i va 
completar la prova en 5 h 27 m 9 s.

Aquesta està sent una bona 
temporada pel granollerí. De les 
14 proves en què ha participat 
fins al dia d'avui, 12 vegades ha 
aconseguit pujar al podi. Les vic-

tòries han estat a les maratons de 
muntanya de Viladecans, Puiggra-
ciós, Llanera de Sabadell, Vallfor-
ners i a la Maratón de Montaña de 
Orrios. 

D'altra banda, va ser tercer a la 
prestigiosa UltraTrail d'Els Basti-
ons. "El 2013 vaig començar a 
practicar el Trail Running com 
una afició més i ho compagina-
va amb el triatló, però poc a poc 
m'ho vaig anar prenent més se-
riosament", relata Pérez, que s'ha 
fet un lloc entre els millors corre-
dors de muntanya del món. 

CURSES DE MUNTANYA   EN VETERANS VA SER SISÈ

Pakito Pérez queda el 35è 
del món a la Buff Epic Trail

Santi Ribot, 
segon d'Espanya
a Almazán, Sòria
Santi Ribot, atleta del Club Tri-
atló Granollers, va aconseguir 
ser subcampió en categoria de 
veterans en el campionat d'Es-
panya de duatló-cros a Almazán 
(Sòria), que va tenir un recorre-
gut pel Parque de la Arbolada. La 
prova va consistir en 6 quilòme-
tres corrent a peu, 22 quilòme-
tres en bicicleta de muntanya i 
uns altres 6 quilòmetres corrent 
a peu. D'aquesta manera, el Club 
Triatló Granollers suma un altre 
èxit en aquesta bona temporada 
pels granollerins. 

DUATLÓ-CROS

S'ESTRENEN AMB 
ÈXIT LES 24 HORES  
DE FUTBOL SALA 

Més de 200 participants, 17 equips i més de 1.000 espectadors van omplir aquest 
cap de setmana les dues pistes del complex esportiu municipal de Corró d'Avall. 
La col·laboració entre l'empresa Grupo Caltanor i l'Ajuntament de les Franqueses 
va fer possible la primera edició d'aquest torneig, que va tenir tres categories: 
infantil (12 a 14 anys), cadet (14 a 17 anys) i open (majors de 18 anys).

toni torrillas

FUTBOL SALA   MÉS DE 1.000 ESPECTADORS VAN ANAR AL COMPLEX ESPORTIU DE CORRÓ D'AVALL
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'Veus', als Premis de CulturaEspectacle de clown a la plaça Sant Miquel
El cor infantil Amics de la Unió va  
protagonitzar una de les actuacions que van 
tenir lloc durant els Premis Nacionals de  
Cultura, que dijous passat va atorgar
el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. 

La plaça Sant Miquel acull divendres (21 h) l'espectacle de clown Hat. 
Aparca la monotonia i la rutina, i lluita pels teus somnis perquè la 
possibilitat de realitzar-los és el que fa que la vida tingui sentit. JAM 
aconsegueix transmetre’ns aquest dilema d’una manera entranyable i 
divertida. L'activitat s'emmarca en les Nits d'Estiu als Centres Cívics. 

CULTURA

LES FRANQUESES. Amb l'arrencada 
del curs 2018-2019, l'Escola Mu-
nicipal de Música Claudi Arimany 
(EMM) estrenarà un nou projecte 
que pretén no només ensenyar 
música, sinó també dur-la al car-
rer i apropar-la als franquesins. 
Per fer-ho possible, el centre vol 
crear combos, big bands i una 
orquestra simfònica, organitzar 

MÚSICA  EL PATRONAT DE CULTURA SIGNA UN CONVENI AMB CONTRAPUNT, QUE GESTIONARÀ EL CENTRE ELS PROPERS DOS ANYS

L'escola de música enceta una nova 
etapa amb la mirada posada al carrer

ajuntament les franqueses

ACORD Arnau Gómez, Joan Anton Romagosa, Jordi López, Francesc Colomé, José Antonio Aguilera i Marina Ginestí

concerts i impulsar intercanvis 
musicals, a més de participar en 
actes populars com les cinc festes 
majors del municipi.

El canvi de model es va forma-
litzar la setmana passada, quan 
el Patronat de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut va signar un 
conveni de dos anys –més tres 
prorrogables– amb la cooperativa 

de músics Contrapunt, que gesti-
onarà el centre i impulsarà el nou 
projecte a partir del setembre.

El director de l'EMM, Joan Anton 
Romagosa, va apuntar que l'objec-
tiu de la nova etapa és "potenciar 
la cohesió sociocultural dels dife-
rents pobles i donar l'oportuni-
tat d'estudiar música a tothom". 
També va explicar que l'escola s'es-

tructurarà per conjunts instrumen-
tals i que apostarà per un model 
pedagògic de treball en grup.

Per Arnau Gómez, dinamitzador 
comunitari de l'escola de música, 
calia "repensar" l'estructura del 
centre perquè "s'aprèn a tocar 
tocant" i, per això, creu que són 
necessaris espais "reals" per tal 
que els franquesins puguin apren-
dre i practicar. En l'acte de signa-
tura del conveni, Gómez també va 
demanar "paciència" fins a veure 
els resultats de la nova iniciativa.

Jordi López, de Contrapunt, 
també es va referir al canvi de mo-
del del centre i va qualificar d'"ob-
solet" l'actual, ja que "el model 
rígid d'aprenentatge ha passat 
a la història; ara hem d'apro-
fitar els recursos pedagògics 
actuals per fer canvis reals", va 
explicar. López va assegurar que 
la cooperativa encara amb "mol-
tíssima il·lusió" el nou projecte.

Des de l'Ajuntament es va agrair 
la feina del Conservatori del Liceu, 
que ha gestionat l'escola de músi-
ca els últims 20 anys i que ha pas-
sat "per moments bons i altres 
no tan bons", va apuntar l'alcalde 
Francesc Colomé. 

Actualment, l'escola de músi-
ca compta amb una seixantena 
d'estudiants, tot i que temps en-
rere havia arribat a tenir uns 200 
alumnes.   T.p.

El Cinemafreshhh!, el festival de 
cinema a la fresca de Granollers, 
arribarà dimarts (22 h) per primera 
vegada al Club Natació Granollers 
(CNG). Així, la pel·lícula Captain 
Fantastic no es projectarà com és 
habitual al parc Torras Villà –on 
s'han fet la resta de passis–, sinó 
que es traslladarà a les piscines 
exteriors del CNG, de manera que 
es podrà veure la pel·lícula des de 
l’aigua. El CNG ha arribat a un acord 
amb l’Associació Cultural de Grano-
llers, entitat que organitza el Cine-
mafreshhh!, per acollir una de les 
sessions del cinema a la fresca, com 
a proposta de lleure tranquil per als 
vespres d’estiu a Granollers.

S'hi projectarà Captain Fantastic, 
un film de Matt Ross, que es podrà 
veure en versió original en anglès 
subtitulada en castellà. Es tracta 
d'una història plena de vida sobre 
dos sistemes socials diferents, pro-
tagonitzada per Viggo Mortensen.

Les sessió és gratuïta i oberta a 
tots els públics. L’obertura de por-
tes del Club serà a les 21.15 h, per 
la porta situada a l’interior dels Jar-
dins de Lluís Companys. A les 22 
h començarà la projecció, que es 
podrà visionar des de l’aigua de la 
piscina de 50 metres (no es perme-
trà flotadors ni matalassos), sempre 
però amb actitud respectuosa vers  
la resta d’espectadors.  

CINEMA

'Captain 
Fantastic' es 
projectarà  
a les piscines
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MÚSICA  DESPRÉS DEL PRIMER CONCERT S'ORGANITZARÀ L'HABITUAL BOTIFARRADA POPULAR

El cantautor Jonatan Penalba
i la Mulata, al 17è Maratafolk

LES FRANQUESES. La 17a edició del 
Maratafolk s'encetarà amb la veu 
del cantautor valencià Jonatan Pe-
nalba, que donarà el tret de sorti-
da al festival el proper dissabte 21 
de juliol des de la plaça de Marata 
(20 h).

Acompanyat d'un quintet, Pena-

bla presentarà De soca-rel, el seu 
primer disc en solitari. El cantant 
valencià va néixer a l'Alcúdia (la 
Ribera Alta) l’any 1991, i malgrat 
la seva joventut ja és un veterà 
en el món de la cançó tradicional. 
Als 5 anys ja cantava albaes, i va 
entrar a formar part del grup de 

balls populars Les Folies de Car-
caixent abans de fer els 18 anys, 
formació amb la qual ha actuat en 
múltiples festivals de tot l’Estat 
espanyol.

Fi de festa amb ritmes llatins
A mitjanit, i després de la botifar-
rada popular prevista pels volts de 
les 22 h, el grup La Mulata portarà 
el seu mestissatge llatinocatalà. 
Una barreja d’elements propis 

de la cultura catalana i llatinoa-
mericana sonaran en aquesta 17a 
edició de la mà de nou músics que 
provenen d’estils molt diferents: 
clàssica, rumba, pop, big band, co-
bla, punk-rock, hip-hop, folk me-
tal, txaranga i cultura popular. 

CONCERT  Una de les actuacions del Maratafolk de l'any passat

ajuntament

L'OBRA ES REPRESENTARÀ AQUEST DIVENDRES I EL SEGÜENT

'Terra Baixa' i futbol per 
donar el tret de sortida  
a la festa major de Marata

INICI  La festa comença aquest cap de setmana i seguirà els dies 27, 28 i 29

arxiu

Aquest any, el grup de teatre del 
Centre Cultural de Marata apar-
ca la comèdia i presenta un dels 
grans clàssics del teatre català: 
Terra baixa d’Àngel Guimerà. 
Sota la direcció de Josep Maria 
Farnés, la dotzena d’artistes que 
interpretaran l'obra estrenaran 
aquest drama tan conegut a les 22 
h d’aquest divendres i la tornaran 
a representar, al mateix Centre 
Cultural, el divendres 27 de juliol 
a la mateixa hora.

Dissabte al matí (10 h), els afi-
cionats a l'esport en general i al 

futbol en particular podran par-
ticipar en el partit de futbol entre 
maratencs, que se celebrarà al 
camp de la rectoria. Al vespre, la 
festa major continuarà amb músi-
ca a la plaça de Marata, que aco-
llirà la 17a edició del Maratafolk.

La festa major continuarà el cap 
de setmana següent, inclòs diven-
dres, amb el Cros Popular, que 
enguany canvia de recorregut, el 
ball de nit de dissabte, el tradici-
onal ball de l’Espolsada i també 
amb les havaneres de diumenge al 
vespre.  

SANT ESTEVE VIBRA 
AMB EL CONGRÉS
DE PUERI CANTORES

L'església de Sant Esteve ha estat un dels escenaris del Congrés Internacional de 
Pueri cantores, que aquest any s'ha organitzat a Barcelona de l'11 al 15 de juliol 
per la Federació Catalana de Pueri cantores. En concret, a Granollers hi han par-
ticipat 161 persones, entre cantaires i directors, acompanyats dels membres de la 
Coral Albada que també participa i coorganitza al congrés com a membre de la 
Federació Catalana de Pueri cantores. Els tres cors participants han estat Mädc-
henkantorei am Paderborner Dom (Alemanya), Młodzieżowy Chór Miejski Canti-
cum Novum (Polònia) i Maîtrise de la Cathédrale St. Étienne de Metz (França), que 
a més de cantar també han fet diverses activitats separats en grups dins de Roca 
Umbert, el Museu de Granollers, el Museu de la Tela i l’Adoberia.

xavier solanas

HAN VISITAT GRANOLLERS TRES CORS VINGUTS D'ALEMANYA, DE POLÒNIA I DE FRANÇA 

LES FRANQUESES. El Club Ciclista 
Corró d'Amunt celebra aquest dis-
sabte la 13a edició de la caminada 
nocturna del poble, una cita apta 
per a tots els públics i cada vegada 
més consolidada. 

La passejada començarà a l'en-
torn de les 22 h a les Antigues 
Escoles, actual seu del Consell del 
Poble de Corró d'Amunt. 

El recorregut consta de dos cir-
cuits, un de 8,5 quilòmetres per 
als més avesats a aquest tipus de 
caminades, i un altre més curt, de 
6. En tots dos casos hi haurà un 
avituallament amb aigua i fruita 
durant el recorregut i, al final, se 
celebrarà una botifarrada i s'ob-
sequiarà tots els participants.

Les inscripcions començaran un 
parell d'hores abans, pels volts de 
les 20 h, i estan limitades a un mà-
xim de 350 participants. 

La inscripció a la caminada és 
gratuïta per a tots els socis del 
Club Ciclista Corró d'Amunt que 
hi participin. Els no socis hauran 
de pagar sis euros en el moment 
de inscriure-s'hi.  

Corró d'Amunt celebra 
la 13a caminada de nit

TINDRÀ LLOC DISSABTE I COMENÇARÀ A LES ANTIGUES ESCOLES

El cantautor valencià 
presentarà al Maratafolk

'De soca-rel', el seu
primer disc en solitari

La caminada nocturna 
tindrà dos recorreguts,

un de 8,5 quilòmetres
i un de més curt, de 6
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LA NOSTRA EMPREMTA:
AMANIDA I ARRÒS
El restaurant La Sajolida, amb tan sols 
5 mesos en funcionament al carrer 
Sant Josep, 16, comença a marcar el 
seu estil. I és que si una cosa ens de-
fineix és innovar en la tradició, ja que 
donem una altra cara als plats de tota 
la vida. A La Sajolida no falta mai ni 
una amanida ni un arròs. D’amanides 
en fem tantes com dies de la setmana 
tenim obert, de manera que de dilluns 
a dissabte podeu triar, entre altres 
plats del menú diari, una amanida di-
ferent. Pel que fa al segon plat, l’arròs 
és la nostra empremta, i cada dia vari-
at: arròs caldós, cremós, la paella dels 
dijous... la varietat està assegurada. 
No obstant això, al menú de La Sajo-
lida sempre hi ha diversitat de plats i 
de vegades la dificultat és triar entre 
l’oferta dels 4 primers i els 4 segons 
que canvien diàriament per poder 
acabar l’àpat, finalment, amb unes 
postres de la casa, un toc dolç casolà.

SABIES QUE...

RESTAURANT LA SAJOLIDA
C. Sant Josep, 16. 08401 Granollers
93 153 87 89 www.lasajolida.cat
Obert de dl a ds. Esmorzars i dinars

RESTAURANT

GRANOLLERS. L'organització de La 
Lluïda fa un balanç molt positiu 
de la primera edició de la festa 
major de Palou, que ha superat 
totes les expectatives perquè va 

festa va ser que va venir gent 
en totes les franges horàries", i 
això va fer que el pati de les Anti-
gues Escoles estigués ple durant 
gairebé tot el dia.  

participar-hi "força més gent de 
la que ens pensàvem", assegura 
Xavi Busquets, un dels impulsors. 
Busquets també destaca que "una 
de les parts més positives de la 

toni torrillas

CULTURA POPULAR  LA PRIMERA FESTA MAJOR DEL POBLE ÉS UN ÈXIT I SUPERA LES EXPECTATIVES DE L'ORGANITZACIÓ

La Lluïda de Palou fa petit  
el pati de les Antigues Escoles

DE GOM A GOM  El concert de Joan Garriga i Madjid Fahem va ser un dels moments àlgids de la festa major

La jornada va començar amb la 
caminada cultural a càrrec de la 
historiadora Cinta Cantarell, en 
què van participar-hi una tren-
tena de persones. Després, lluny 
d'abandonar la festa, la gran ma-
joria de caminaires van quedar-se 
a Palou per gaudir de l'actuació 
de l'Esbart Dansaire i de l'espec-
tacle Confesiones, del duo Guillem 
i Paco. A mesura que avançava el 
matí, Busquets assegura que el 
pati es va anar omplint cada ve-
gada més, fins que durant el ver-
mut i l'espectacle de pallassos de 
la tarda ja hi havia aplegades una 
seixantena de persones. La xifra 
va continuar augmentant i va to-
car sostre amb el sopar i els con-
certs de la nit. 

Vist l'èxit de la primera edició, 
l'organització ja pensa a repetir La 
Lluïda l'any vinent amb un format 
semblant, ja que la resposta re-
buda és "molt bona" i molts dels 
assistents que descobrien Palou 
per primera vegada "valoraven 
que es dinamitzés el poble amb 
una proposta d'aquesta mena", 
afirma Busquets. L'organització 
també valorarà la possibilitat de 
programar més activitats al llarg 
de l'any per tal de continuar pro-
mocionant el poble.   T.p.
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POPULAR  DISSABTE LA PLAÇA JAUME I ACOLLIRÀ TAMBÉ ACTIVITATS PER A INFANTS

El barri de Lledoner celebra 
la seva festa amb sopar i ball
GRANOLLERS. Les festes a la ciutat 
continuen aquest cap de setmana 
amb el barri Lledoner com a pro-
tagonista. De fet, dissabte l'asso-
ciació de veïns organitza la festa 
major amb activitats durant tota 
la jornada.

Els més menuts seran els pri-
mers en gaudir de l'ambient festiu 
i a les 11.30 h rebran la visita de 
dos personatges ideats per a ells, 
el Blau Gatuno i l'Aladina Rosa. 
La canalla continuarà gaudint de 
la gresca amb una refrescant fes-
ta de l'escuma, que començarà a 
les 12.30 h. Ja a la tarda –de 16 
a 18 h– els nens i nenes podran 
continuar jugant dins els castells 
inflables que hi haurà instal·lats a 
l'entorn de la plaça Jaume I.

Orquestra Costa & Cabana
Ja al vespre, la plaça Jaume I acolli-
rà el sopar de germanor que té un 
preu de 15 euros (10 per als socis 
de l'AV del barri Lledoner) i que 
inclourà patates d'Olot, llom amb 
salsa de ceps, pa, aigua, vi i gasosa, 
gelat, cafè i gotes, coca i cava. Els 
tiquets es poden comprar al Bar 
Supongo fins divendres.

En acabat l'àpat popular comen-
çarà el ball amb l'Orquestra Costa 
& Cabana, que farà aixecar tothom 

toni torrillas

de la cadira amb els èxits musicals 
d'ara i de sempre. La gresca s'allar-
garà fins a la matinada.  

El cicle Obert per Vacances clourà 
els concerts a la terrassa del bar 
de La Troca amb el retorn a Roca 
Umbert de Quimi Portet, avui, di-
jous, a les 21 h.

El músic osonenc hi presentarà 
el seu 10è treball en solitari, Festa 
Major d’Hivern (Quisso Records-Fi-
na Estampa, 2018), un disc en què 
s'hi troba el rocker indomable, el 
mestre de l’aforisme, el fi estilista 
de l’humor i el poeta brillant que 
és l'ex-Último de la Fila. Tots els 
perfils d’un Quimi Portet en un 
repertori que, alternat amb temes 
clau de la seva carrera, es farà en 
directe amb la companyia de Jordi 
Busquets (guitarra) i Ángel Cela-
da (bateria). Precisament, aquests 
mateixos músics l'acompanyaven 
a la darrera visita de Portet a Roca 
Umbert, el setembre de 2016, quan 
va presentar l'anterior treball dis-
cogràfic, Ós Bipolar.

MÚSICA  L'OSONENC PRESENTA EL SEU 10È DISC EN SOLITARI

Quimi Portet clou els concerts 
de l'Obert per Vacances
amb la 'Festa Major d'Hivern'

Quimi Portet va iniciar el seu 
camí en el món de la música amb 
les bandes The Kilimanjaro's i Kul 
de Mandril. A Los Rápidos i Los 
Burros coincideix amb Manolo 
García, amb qui va compartir du-
rant anys El Último de la Fila, el 
projecte amb més èxit comercial. 
A finals dels 90 emprèn la carrera 
en solitari, tot i que prèviament, 
el 1987, ja havia publicat un disc 
sense García, Persones estranyes.

L'osonenc també ha estat pro-
ductor, no només d'El Último de la 
Fila, sinó també de treballs d'Adrià 
Puntí i  Albert Pla, entre d'altres.

Tastet de discografia
Entre els seus discos més populars 
hi ha el Cançoner electromagnètic 
(1999), La Terra és plana (2004) 
i Viatge a Montserrat (2009). Ara, 
amb Festa Major d'Hivern, presen-
ta el seu vessant més rocker.  

Gresca refrescant a Can Mònic
Els inflables per a infants i les activitats d'aigua també van ser presents 
el cap de setmana passat a la festa del barri de Can Mònic que, a més, va 
comptar amb diversos àpats populars, com sopars a la fresca, un vermut i 
un dinar. La gresca del veïnat de Can Mònic, que va començar divendres, 
va posar el punt i final diumenge al vespre amb una traca.

arxiu

QUIMI PORTET  Va presentar 'Ós Bipolar' el setembre de 2016 a la Nau B1

Liant la Troca és una associació 
resident a la fàbrica. El grup està 
integrat per persones amb dife-
rents capacitats, tant artístiques 
com motrius, de manera que apro-

pa l'espectador a conceptes com 
capacitat, integració, accessibilitat 
i inclusió. Els components del grup 
venen de diferents àmbits socials 
però coincideixen en la necessitat 

Roca Umbert acull dissabte 
el muntatge de Liant la Troca

DANSA  ESPECTACLE SOBRE CAPACITAT, INTEGRACIÓ I ACCESSIBILITAT A LA NAU DENTS DE SERRA

d’expressar-se mitjançant l’art i el 
moviment, sigui quina sigui la seva 
capacitat física. Al llarg de tot l’any 
Liant la Troca porta a terme un ta-
ller setmanal de dansa integrada i 
dissabte (21 h) farà la presentació 
de l'espectacle resultant a la nau 
Dents de Serra de Roca Umbert. 
Aquesta serà la darrera activitat 
de l'Obert per Vacances. 
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BASES DE LA XXIX FESTA DE LES LLETRES CATALANES 
DEL VALLÈS ORIENTAL

Òmnium Vallès Oriental, amb el propòsit de fomentar la creació li-
terària en llengua catalana, així com de reconèixer la tasca que fan 
algunes entitats i/o persones en favor de la nostra llengua, convo-
ca anualment els premis de la XXIX Festa de les Lletres Catalanes 
del Vallès Oriental.

ELS PREMIS
Els   treballs   concursants   poden   presentar-se   a   quatre ca-
tegories diferents:

LITERÀRIA
- 29è Premi de novel·la Vallès Oriental
- 29è Premi de poesia Estabanell Energia
- 18è Premi de sociolingüística del Vallès Oriental 

ACCIÓ CÍVICA
-  8è Premi d’acció cívica en favor de la llengua catalana 
 Ramon Casanovas

COMUNICACIÓ
- 7è Premi de comunicació Eugeni Xammar 

RECERCA I INVESTIGACIÓ LOCAL
-  1r Premi Òmnium Cultural Vallès Oriental de recerca 
 del Baix Montseny.

ÀMBIT NACIONAL

29è Premi de novel·la Vallès Oriental

Dotat amb 3.000 euros.
Aquesta dotació serà aportada per la família Guimet i Sisó. 
Condicions específi ques:
-  Els treballs hauran de tenir una extensió d’entre 80 i 140 fulls 
DIN A4, amb lletra del cos 12 i 30 línies per pàgina.

29è Premi de poesia Estabanell Energia
Dotat amb 1.800 euros, patrocinat per EStabanell Energia SA 
Condicions específi ques:
Els treballs hauran de tenir una extensió d’entre 250 i 800 versos.

8è Premi d’acció cívica a favor de la llengua catalana 
Ramon Casanovas
Dotat amb 1.000 euros patrocinat per la família Casanovas
Condicions específi ques:
- Està destinat al reconeixement d’accions i iniciatives cíviques, 
individuals, col·lectives o d’empreses, a favor de la presència, l’ús 
i el prestigi públic de la llengua catalana. Les accions i iniciatives 
candidates a aquest premi hauran d’haver estat produïdes inicial-
ment o parcialment en el període comprès entre el novembre del 
2017 i l’octubre del 2018.
- Les propostes han d’incloure una breu memòria descriptiva de 
l’acció o iniciativa.

18è Premi de sociolingüística 2018 del Vallès Oriental, 
patrocinat per l’empresari Jaume Xicola
Aquest premi guardona el millor treball d’investigació sobre so-
ciolingüística des d’una perspectiva sincrònica o històrica, teòrica 
o aplicada, demolingüística o etnogràfi  referida a qualsevol àmbit 
geogràfi c dels Països Catalans.
Dotat amb 3.000 euros.
Condicions específi ques dels treballs:
- Els treballs han de tenir una extensió mínima de 50 pàgines 
(en format ISO A4), amb un interlineat d’un espai i mig.
- Els treballs que hagin estat subvencionats o becats 
 per Òmnium no podran optar a aquest premi.
- No es poden concedir premis ex aequo ni accèssits.

7è Premi de comunicació Eugeni Xammar
El premi s’atorga a periodistes, articulistes i/o mitjans de comu-
nicació que hagin destacat per contribuir de manera compromesa 
a reforçar el lema d’Òmnium Cultural –”llengua, cultura, país”-i 
hagin apostat per formats i models innovadors.
Dotat amb 700 euros patrocinat per Elèctrica Canet
Condicions específi ques:
- Les propostes han d’incloure una breu memòria descriptiva de 
l’acció o iniciativa.

CONDICIONS DE PRESENTACIÓ

Tots els treballs concursants han de ser originals i inèdits, escrits 
en català, i no han d’haver estat guardonats prèviament, presen-
tats simultània- ment a cap altre concurs ni editats.
No es podrà presentar al concurs més d’un treball per persona/
entitat i modalitat.

Tots els treballs originals s’han de trametre per correu electrònic 
a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat, i cal seguir el procedi-
ment següent:
1. En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar el nom del premi al 
qual s’opta.
2. En el cos del missatge s’ha de fer constar el nom del premi, el 
títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autor.
3. L’original que opta al premi s’ha d’adjuntar a aquest missatge 
en format PDF. Aquest document en format PDF ha de tenir com 
a títol el mateix de l’obra. En un altre document adjunt, en format 
Word, s’hi han de fer constar les referències que permetin identifi  
l’autor o autora (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, a/e 
telèfon i NIF). Aquest document s’ha d’anomenar amb la paraula 
plica, seguida del nom de l’obra.

La persona responsable, que no és membre del jurat, rebrà els 
originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut 
l’original, se li comunicarà per correu electrònic a l’autor o autora.
El termini de recepció per part dels autors i autores de les obres 

aspirants al premi és l’ 1 d’octubre del 2018.

ADJUDICACIÓ I DOTACIÓ

L’adjudicació del premi serà duta a terme per un jurat indepen-
dent, format per persones preferentment del Vallès Oriental i de 
l’àmbit humanístic, de la llengua i la cultura catalanes, escollides 
per la junta d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental. La composició 
d’aquest jurat serà publicada juntament amb la publicitat corpo-
rativa d’aquest acte.
El jurat seguirà el procediment de votacions successives fi  a ob-
tenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada. El pre-
mi no podrà ser dividit en cap cas. Si, tanmateix, el jurat creu per 
unanimitat que cap dels treballs presentats no assoleix la qualitat 
mínima, els premis no podran ser adjudicats.
El veredicte dels jurats es farà públic en el marc de la Festa de les 
Lletres Catalanes del Vallès Oriental, el 23 de novembre del 2018.

Òmnium Cultural es reserva els drets d’autoria de la primera edició 
de les obres premiades, en qualsevol suport, i, en tot cas, fi ns un 
any després de la concessió del premi. Passat aquest termini o per 
a edicions ulteriors que s’escaiguin, els autors podran editar les 
obres tot fent esment del guardó concedit i d’Òmnium Cultural del 
Vallès Oriental. En el cas de no complir les bases dels premis pel 
que fa a la publicació de les obres guanyadores, els autors hauran 
de retornar l’import íntegre del premi.
La dotació del premi pot estar subjecta a la retenció correspo-
nent en concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques 
(IRPF).

Les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel 
secretariat dels Premis Òmnium Cultural del Vallès Oriental, un cop 
escoltat el parer del jurat corresponent.

La participació suposa l’acceptació d’aquestes normes generals i 
de les condicions específi  es de cada premi, com també dels drets 
i deures que se’n derivin.

ÀMBIT LOCAL

1r Premi Òmnium Cultural Vallès Oriental de recerca
del Baix Montseny

L’objecte d’aquest premi és fomentar i promoure la investigació 
dins l’àmbit del Baix Montseny en el camp de les ciències socials i 
naturals amb un guardó al millor projecte inèdit per a un treball de 
recerca en aquests àmbits.
Amb aquest premi, que neix en el marc de la celebració, a Sant 
Celoni, de la 29a Festa de les Lletres Catalanes d’Òmnium Cultural 
del Vallès Oriental de 2018, es pretén donar continuïtat al projecte 
en el temps, de manera que incentivi encara més la recerca al Baix 
Montseny.

Condicions específi ques
Documentació a presentar:
Currículum de la persona sol·licitant (màxim 2 pàgines). Pot ser un 
equip d’un màxim de tres persones, i en aquest cas cal presentar 
el currículum de cadascú.
 
Dotació:
Els premis poden ser declarats deserts, si així ho estima el jurat 
de manera raonada. La dotació del premi pot estar subjecta a la 
retenció corresponent en concepte d’impost sobre la renda de les 
persones físiques (IRPF).
La dotació serà de 3.000 euros, repartits en dos pagaments:
- Primer pagament: 1.000 euros, en el moment de la concessió del 
premi.
- Segon pagament: 2.000 euros, un cop el jurat dictamini posi-
tivament la qualitat del treball fi  lment presentat.  Aquest import 
s’entregarà a la Festa de les Lletres del V.O. de l’any següent.

Terminis:
Cal presentar el projecte abans de la data límit fi  per les bases ge-
nerals del premi. Després d’haver-se publicat el projecte selec-
cionat, el treball fi  l s’haurà de presentar el 30 d’octubre de 2019.

PER A MÉS INFORMACIÓ podeu contactar amb nosaltres a través dels telèfons 
938 792 279 o 690 620 687, o també per correu electrònic, a l’adreça festalletresvallès@omnium.cat

ÒMNIUM CULTURAL VALLÈS ORIENTAL
C. Espí i Grau, 1, 3r. Granollers

XXIXa
FESTA DE
LES LLETRES
CATALANES
DEL VALLÈS
ORIENTAL
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Els Xics marxen de 
vacances amb el 4 de 8 
consolidat i el 7 de 7 

POPULAR  LA TROBADA SARDANISTA VA REIVINDICAR TAMBÉ LA LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS

toni torrillas

4 DE 8  Els Xics van fer el castell de 8 després dels pilars d'inici

GRANOLLERS. Els Xics van estrenar 
dissabte la primera Diada d'Estiu 
de la colla, una nova data al calen-
dari casteller que els va permetre 
demostrar el seu moment de for-
ma abans de marxar de vacances.

Així, el carrer Anselm Clavé, en-
tre la Fonda Europa i l'oficina de 
turisme, va ser l'escenari d'una 
actuació que els castellers de la 
ciutat van obrir amb 2 pilars de 4, 
i en què van consolidar el 4 de 8. 
A més, els Xics van descarregar el 
primer 7 de 7 de la temporada, a 

més d'un 5 de 7 i un pilar de 5 per 
tancar l'actuació.

També van participar-hi les 
colles dels Castellers d'Esplugues 
–que van aixecar un pilar de 4 per 
sota, i van rubricar un 4 de 7, un 3 
de 7 amb agulla, un 3 de 7 i un pilar 
de 5– i la Jove de Sitges –amb un 
pilar de 4, un intent de 4 de 7, un 
4 de 7, un 3 de 7 aixecat per sota, 
una torre de 6 i dos pilars de 4.

A banda de l'actuació castellera, 
la Diada d'Estiu va incloure també 
actes lúdics durant tot el dia. 

LA COLLA VA ESTRENAR DISSABTE LA DIADA D'ESTIU

L'APLEC DE NIT 
REUNEIX CENTENARS 
DE PERSONES

Centenars de sardanistes van passar dissabte a la nit pel parc Torras Villà per 
participar a la 69a edició de l'Aplec de Nit, que organitza l'Agrupació Sardanista 
de Granollers. Els balladors també hi van poder sopar a la fresca mentre escol-
taven la vintena de sardanes interpretades per les cobles Sant Jordi-Ciutat de 
Barcelona, Jovenívola de Sabadell i Principal del Llobregat, que per acabar van 
interpretar conjuntament La Santa Espina. L'Aplec, presidit per una estelada, va 
servir també per reivindicar l'alliberament dels presos polítics catalans.

toni torrillas

El Dnit proposa ritmes llatins i 
africans amb Sobra la Marcha
El programa d'oci nocturn del Gra, el Dnit, ha programat per divendres 
(20 h) a la plaça de l'Església un concert gratuït, a càrrec dels grups 
Sobra la Marcha i Borraz con Zeta. Sobre la Marcha és una banda amb 
base de rumba i tocs de percussió africana que presentarà la seva pri-
mera maqueta, La ruta del calamar. Seguidament, a les 21 h, serà el torn 
de Borraz con Zeta, un duet nòmada que viu en una autocaravana des 
de 1995 i que ha recorreut tot l'Estat espanyol i mitja França per oferir 
la seva música a festivals i locals. Borraz con Zeta barregen rock, blues, 
country, tango, rumba i reggae amb lletres reivindicatives i alhora ple-
nes d'humor.  

GRANOLLERS. La pel·lícula de 
Guillermo del Toro The Shape of 
Water (La forma del agua, 2017) 
encetarà al setembre la nova pro-
gramació del Cineclub de l'Asso-
ciació Cultural (AC) de Granollers, 
que garanteix cinema en versió 
original cada divendres i diumen-
ge al Centre Cultural. S'hi podran 
veure altres títols recents com 
Lady Bird i The Journey, entre d'al-
tres. D'altra banda, l'AC també ha 

presentat la programació del cicle 
Dimarts Singulars, entre setem-
bre i octubre, i que inclou films 
clàssics d'autor. De fet, la primera 
proposta serà els Jeux interdits, 
un film de René Clément produït 
el 1952 i que es podrà veure el 
dimarts 25 de setembre a les 20 
h, com totes les sessions. El cicle 
també inclourà Histoire immorte-
lle d'Orson Welles i Breakfast at 
Tiffany's de Blake Edwards.  M.E.

arxiu

CINEMA  L'ASSOCIACIÓ CULTURAL TAMBÉ HA ANUNCIAT LA PROGRAMACIÓ DEL DIMARTS SINGULARS

CARTELL DE 'THE SHAPE OF WATER'

El Cineclub torna al setembre 
amb 'La forma del agua'
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

Previsió meteorològica
de dijous 19 al diumenge 22 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

32º 20º 31º 19º 29º 19º 29º 19º

GRANOLLERS. Set projectes mul-
tidisciplinaris –un més que l'any 
passat– han estat seleccionats per 
participar en la setena edició de la 
Mostra d’Art Urbà, (MAU) orga-
nitzada per Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts el proper 20 d’octubre. 
La selecció s’ha fet a partir dels 40 
projectes que es van presentar a 
la convocatòria pública.

En la categoria de directes o ac-
cions musicals, les propostes tria-
des han estat Protecció perimetral 
de llarga durada, de Gerard Valver-
de Ros, una instal·lació que parteix 
de la concertina per crear un espai 
sonor a través de l’amplificació 
del material i la seva modificació 
en directe per mitjans electrònics; 
i Tlachtli, de Jordi Murillo Girart, 
que enfronta les veus del movi-
ment obrer i dels poders fàctics.

En la categoria de moviment 
han guanyat els projectes Enemy 

is near, de Daniel Gasol, que 
emetrà imatges retransmeses en 
streaming marcades amb missat-
ges agressius que els mitjans de 
comunicació han publicat amb la 
finalitat de crear una imatge pú-
blica d’enemic; i Manifiesto a la 
postguerra, de Nataly Prada Ele-
jalde, un projecte performatiu en 
col·laboració amb el Prostíbulo 
Poético en què mostrarà el paper 
de la dona en el cartellisme durant 
la Guerra Civil espanyola.

Finalment, en la categoria d’in-
tervencions a l’espai públic, les 
propostes triades són Paisatges 
digitals d’una guerra: Granollers, 
d'Azhara Cerezo, que proposa 
una intervenció fotogràfica amb 
els grafits polítics com a protago-
nistes; El aparato reproductor, de 
Santiago Doljamín, que es basa en 
el so de l’explosió d’una bomba ca-
solana; i Proyecto X, de Maria Ca-

pell Pera, que a través d’uns cubs 
inflables transforma els espais pú-
blics en un estat d’emergència.

El jurat encarregat de triar els 
projectes guanyadors està format 
Alexandra Laudo (comissària in-
dependent), Núria Ricart (mem-
bre d’Eurom, grup de recerca de la 
Universitat de Barcelona), Eudald 
Van der Pla (membre del col·lectiu 
Ex-Abrupto), Laia Casanova (res-
ponsable de la gestió i dinamització 
d’arts visuals i de la imatge de Roca 
Umbert) i Ester Prat (coordinadora 
de projectes de Roca Umbert). El 
jurat ha tingut en compte la vincu-
lació del projecte amb el concepte 
fabricar la guerra, de manera con-
ceptual o simbòlica, així com la vin-
culació entre el passat i el present 
de la fàbrica i el foment de dinà-
miques de col·laboració entre els 
usuaris de Roca Umbert, els grano-
llerins i els artistes de la mostra. 

ART  LA SETENA EDICIÓ DE LA MAU SE CELEBRARÀ A ROCA UMBERT EL 20 D'OCTUBRE

La Mostra d'Art Urbà tria set 
projectes dels 40 presentats

ART PARTICIPATIU I 
PER AL 'GUERNICA' 
PÚBLIC DE LA CIUTAT

El projecte Murs que Parlen ha acabat una nova intervenció a la plaça de la Bòbila 
–just darrera el pavelló de bàsquet del carrer Girona– en què han treballat un 
centenar de joves dirigits per l'artista brasiler Erb Mon. Ara la plaça disposa d'una 
intervenció artística que, alhora, recorda el bombardeig del 38, amb un mural ins-
pirat en part amb el famós Guernica de Picasso, segons explicava el mateix Mon.

m.e.
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Veredicte del Ral·li Fotogràfic
Avui, dijous (20 h), al centre cívic Nord, tindrà lloc  
el veredicte del jurat i l'entrega de premis del 20è 
Ral·li Fotogràfic de Granollers. El ral·li és una  
activitat organitzada per l'Associació Fotogràfica 
Jaume Oller i l'Ajuntament.

El Festival Molí de l’Esclop torna amb les seves vetllades musicals de juliol amb un 
cartell de qualitat. L’experiència del festival engloba música en directe de nivell, 
gastronomia local i bell entorn com és la plaça de l’històric Molí de l’Esclop que, 
sota la muralla medieval, delimita el centre històric i termal amb l’espai natural 
de la Riera de Caldes. Aquesta nova cita que tindrà lloc el divendres i el dissabte 
del proper cap de setmana, i el del 27 i 28 de juliol acollirà artistes consolidats del 
panorama actual i figures emergents de les que val la pena fer-ne seguiment. 

El primer cap de setmana actuaran Xarim Aresté i Pau Blanc (divendres)  
i Joan Dausà i Gessamí Boada (dissabte), i la segona cita serà el torn de Guillem 
Roma (divendres) i de Judit Neddermann (dissabte). Aquestes darreres  
actuacions s’acompanyaran de la presència de dos artistes calderins consagrats, 
Luis Robisco i Esther Condal, que tornaran a tocar a casa després de la projecció 
internacional aconseguida els últims anys. Les entrades es poden comprar a 
www.festivalmolidelesclop.cat.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIVENDRES, 20
22 h Centre cultural de Marata
Festa major. Teatre: Terra Baixa
DISSABTE, 21
20 h A la plaça de Marata
Maratafolk. En el marc de la festa major
22 h Sortida de les Antigues Escoles 
de Corró d'Amunt
13a Caminada nocturna
19 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats

joan Dausà

DIJOUS, 19
9 h Centre cívic Palou
Masterclass Mindfulness
21 h Roca Umbert
Concert de Quimi Portet
DIVENDRES, 20
21 h Plaça de l'Església
Dnit: concert de Sobra la Marcha
21 h Plaça de Sant Miquel
Nits d'estiu als centres cívics. 
Espectacle Hat, de Clown Show

DISSABTE, 21
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 de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers

11.30 h Centre cívic Nord
Festa major del barri del Lledoner
21 h Roca Umbert
Espectacle de dansa integrada  
amb Liant La Troca 
DIMARTS, 24
22 h Piscines Municipals
Cinemafreshhh! Captain Fantastic 
DIMECRES, 25
21.30 h El Mirallet
Miramecres. Concert de Ribónucleic 
30 anys…, amb Pura Madera Clearwater 
Revival

AGENDA

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
Galeria Sol
Exposició Pintura a l'oli i aquarel·la

Xarim Aresté i Joan Dausà, 
al Molí de l'Esclop de Caldes

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
Desenrunar emocions. 80 anys del 
bombardeig a Granollers. Art i  
memòria. Fins al 18 de novembre
I exposició permanent.



dj, 19 juliol 201840


