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WILLIAM I ANTONIETA

Dos refugiats d'El Salvador que fan
estada al centre d'acollida de Creu
Roja a Granollers

"Vam haver de fugir
quan les 'maras' ens van
insinuar que la nostra filla
de 10 anys ja servia per ser
la seva esposa" 3 i Editorial
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EN PORTADA
raül medina

De la fugida
al refugi
a Granollers
Aquesta família
d'El Salvador i els seus
companys de pis són els
segons veïns de l'espai
de primera acollida per a
refugiats que Creu Roja
va posar en marxa l'estiu
de l'any passat i que
compta amb 10 places

L'Antonieta, el William i els seus dos fills, la Gabriela
de 10 anys i en Liam de 2, són una de les famílies que
viuen al pis que gestiona Creu Roja per a persones
refugiades a Granollers. Es troben en la primera fase
d'acollida i tenen la condició de sol·licitants d'asil,
amb permís de residència, però encara no de treball.
El 4 de desembre van haver de fer les maletes
i abandonar El Salvador. Feia mesos que les maras –bandes de joves criminals– els feien xantatge
després que un dia segrestessin el William i l'obliguessin a pagar-los periòdicament una recompensa a canvi de la llibertat. "El problema més
gran el vam tenir quan van insinuar-nos que
la nostra filla ja servia per ser la seva esposa.
Com a dona i com a mare em vaig quedar en
xoc", explica l'Antonieta, qui assegura que va ser
la pròpia policia la què, en el moment d'anar a fer

L'Antonieta i el William
han demanat l'asil després
de fugir d'El Salvador,
amenaçats per les 'maras'.
Viuen a Granollers amb
els seus fills des de l'abril
la denúncia, els va recomanar que abandonessin
el país. "Aleshores vam començar a planejar
marxar i vam vendre una part del que teníem
per poder fugir", explica. Primer van plantejar-se
anar a algún país veí, als Estats Units o al Canadà,
però finalment van triar Catalunya, on una germana del William havia viscut durant un temps.
A Barcelona els esperava una coneguda que els va
acollir a casa seva durant tres dies. Després van viure en una habitació d'un pis compartit a l'Hospitalet i
a l'abril van entrar al programa per a persones refugiades de Creu Roja. Des d'aleshores viuen a Granollers, en un pis compartit amb persones refugiades
de Colòmbia, Nigèria, Ucraïna i un altre salvadoreny.
Expliquen que la convivència és molt bona i que, si
bé durant el dia cadascú fa la seva, al vespre es troben per mirar la televisió i xerrar. "La sort és que el

noi de Nigèria parla anglès i el William ens pot fer
de traductor. Amb el d'Ucraïna ja costa una mica
més, però m'he descarregat un traductor al mòbil i al final ens acabem entenent", diu l'Antonieta.
També els seus fills s'han adaptat tant a l'escola
com a l'escola bressol, la Gabriela ja parla el català i el
Liam l'entén sense problemes. Els seus pares l'aprenen gràcies a les classes que els fa la Pilar, una voluntària de Creu Roja. "Em sento feliç i tranquil·la.
Hem avançat molt i ens ajuda saber que comptem
amb persones que ens donen suport. Els nostres
fills se senten segurs amb la mare i el pare però,
i nosaltres? Nosaltres tenim la gent de la Creu
Roja", assegura l'Antonieta. El William reconeix que
"l'inici va ser frustrant perquè al meu país tenia
una bona feina, arribava a final de mes, teníem
cotxe i una casa pròpia i, de sobte, ens vam trobar
vivint en una habitació a Barcelona". Tot i això,
també diu que ara se sent "esperançat".
D'aquí a un parell de mesos, la família passarà a
la fase dos, la d'integració, i haurà de traslladar-se
a viure a un altre pis. Primer pensaven tornar a
prop de Barcelona, però ara diuen que s'ho han de
rumiar: "Al principi ens perdíem per l'entorn de
la Porxada, però ara ja ens hem acostumat a la
ciutat, ens sembla molt bonica i la gent és molt
agradable" apunta l'Antonieta, qui diu que Granollers és "més neta i ordenada" que les ciutats del
seu país i que "poder-hi passejar de nit, sense
por, no té preu".
Ja sigui a Granollers o a Barcelona, la família té
clar que el seu futur passa per Catalunya. En William
ha començat un curs de neteja d'espais oberts i diu
que li agradaria ser infermer o conductor d'ambulàncies. La seva dona ja ha fet els tràmits per homologar-se el títol i poder tornar a exercir de metgessa.
Volen ser "productius" i treballar "per tornar a tenir un pis, un cotxe, ser independents, tenir estabilitat i forjar el futur dels nostres fills", diu el
William. L'Antonieta, a més, vol complir la promesa
que li va fer a la Gabriela de portar la gosseta que
van deixar a El Salvador. També diu que tornar al
seu país no és una opció: "El més complicat d'estar
aquí és tenir la família lluny, però no tornarem
mai més perquè sé que em mataran o que mataran els meus fills i, mentre pugui, els protegiré", assegura. I afegeix que vol servir d'"exemple"
a d'altres salvadorenys, "en especial a les mares
que estan patint com jo i no han pogut venir cap
aquí", lamenta. Per la seva banda, el William veu la
situació com una oportunitat perquè "els nostres
fills puguin créixer en una societat més segura i
amb més oportunitats. En el fons, puc donar les
gràcies als que em feien xantatge perquè al final
ens estan donant un futur millor". i txell parera
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L'estiueig centra el 15è número de 'Vallesos'

Dimarts, ple de Granollers

La quinzena edició de la revista Vallesos dedica el seu dossier central a
fer memòria de l’estiueig que es vivia a les viles i als pobles vallesans
a finals del segle XIX. A més d'aquest tema, la revista també dedica
unes pàgines a les monges de Puiggraciós, entrevista el romancer
Jaume Arnella i compta amb l'habitat secció Conte contat, entre d'altres.

Dimarts se celebrarà el ple municipal de
Granollers (19.30 h). En la sessió, Pau Llobet
prendrà possessió com a nou regidor d'ERC
en subtitució del conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani.

SALUT EL CENTRE POSA EN MARXA EL SERVEI QUE FARÀ SOMRIURE UNS 1.700 INFANTS

Els pallassos que fan riure als
hospitals arriben a Granollers

xavier solanas

LA SEVA FAMÍLIA NO EN SAP RES DES DEL 16 DE JULIOL

Desapareguda una
granollerina de 25 anys

SOMRIURES L'Oxígena i la Botiquina, en plena actuació aquest dimecres a l'Hospital de Granollers

Els Mossos d'Esquadra busquen
la Vianca Alejandra Roca Ardaya,
una noia de 25 anys veïna de Granollers.
La seva família no en sap res des
del 16 de juliol passat i ja ha denunciat la desaparició a la policia.
La noia viu per la zona del centre
de la ciutat amb el seu fill.
La família ha explicat que té els
cabells rossos a mitja melena –tot
i que sovint el porta recollit– els
ulls verds i fa 1,75 metres d’alçada. S'han distribuït cartells amb
imatges seves tant pels carrers de
Granollers com pels municipis de
la rodalia.
Els familiars també han fet
públic un telèfon mòbil per con-

GRANOLLERS. L'Oxígena, la Botiquina i el Paco Zetamol seran els tres
pallassos encarregats de fer perdre la por i d'alegrar el dia a dia als
pacients més petits de l'Hospital
de Granollers. Aquest mes de juliol, el centre ha activat el nou servei
de pallassos que cada dimecres, de
12 a 16 h, farà somriure uns 1.700
infants tractats pels serveis pediàtrics de l'hospital.
De moment, se n'han fet algunes
proves pilot i els resultats han estat "extraordinàriament bons",
assegura el doctor Rafael Lledó,
director general de l'Hospital. La
proposta pretén "reforçar" l'equip

GRANOLLERS. La primera edició de
l'Estalgia d'estiu ha aconseguit reduir més d'un 10% el consum d'aigua i d'electricitat en un mes, que
era l'objectiu inicialment previst.
En concret, ha disminuït un
11,39% el consum d'electricitat
i un 11,87% el d'aigua en nou
equipaments de la ciutat –Masia
Tres Torres, edifici institucional
de la plaça de la Porxada, edificis
Portalet, Can Puntes, Sant Josep,

de la unitat pediàtrica del centre i
alhora "contribuir a què l'infant
estigui més còmode a l'hospital i,
de retruc, també la seva família",
apunta el doctor Lledó, qui espera
que la incorporació dels pallassos
tingui resultats positius en la salut
dels pacients i que també afavoreixi
els espais de convivència.
Els pallassos actuaran per parelles a la planta de pediatria, a l'Hospital de Dia i probablement també
ho faran aviat a quiròfan, a consultes externes i a neonatologia, de
manera que abastaran tots els serveis pediàtrics del centre. De moment, la iniciativa està previst que

s'allargui durant un any.
El projecte està impulsat per
l'associació de comerç Gran Centre, que hi ha destinat una part dels
diners recollits durant les compres
nadalenques, i compta amb la col·
laboració de l'Obra Social La Caixa,
que hi ha aportat uns 25.000 euros. Els artistes pertanyen a Pallapupas, una entitat sense ànim de
lucre que aposta pel teatre social i
els pallassos d'hospital.
La iniciativa ha anat acompanyada de la renovació de totes les bates
de l'equip de la unitat pediàtrica,
que ha substituït l'habitual color
blanc per dibuixos de colors. i t.p.

fepd

VIANCA ALEJANDRA ROCA ARDAYA
tactar-hi en cas de tenir alguna
informació o pista sobre el seu parador. És el 640 91 10 67. i

El primer Estalgia d'estiu
permet estalviar 1.335 euros
Policia Local, Unitat Operativa de
Serveis, Can Muntanyola i Oficina
d’Acollida i Informàtica i Telecomunicacions–. Tot plegat representa un estalvi econòmic de
1.335 euros durant un mes respecte al mateix període de 2017.
L'objectiu de la proposta, que
s'ha estrenat aquest estiu, ha estat reduir el consum energètic
que s’utilitza per refrigerar els
edificis públics.
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MOBILITAT L'AJUNTAMENT JA L'HA PRESENTAT AL VEÏNAT, QUE ARA L'HA D'ESTUDIAR

SUCCESSOS ACUSATS DE ROBATORI AMB VIOLÈNCIA I INTIMIDACIÓ
mossos d'esquadra

Enllestit el projecte municipal
per pacificar el camí de Marata
policia les franqueses

LES FRANQUESES. El veïnat de Ma-

rata ja té sobre la taula el projecte
tècnic que ha elaborat l'Ajuntament de les Franqueses per pacificar el camí veïnal que passa pel
poble. Ara, els veïns valoraran
l'informe i volen reunir-se amb
l'equip de govern al setembre per
continuar treballant-lo.
Les primeres sensacions apunten que "no és un informe perfecte, però sí un pas important",
asseguren veïns del poble, que
també esperen que el projecte es
reprengui després de l'estiu i que
la pacificació del camí sigui una
realitat la primavera vinent.

Una llarga reivindicació

El veïnat fa anys que reclama pacificar el camí de Marata, per on diàriament circulen 2.500 vehicles
segons un estudi de la Diputació
de Barcelona, i molts dels quals ho
fan a gran velocitat. El 30 de juliol
de 2015 es va crear una comissió
per resoldre els problemes de
trànsit de la via i, al març passat,
representants del Centre Cultural
de Marata, d'Unió de Pagesos, veïnat del poble i l'Ajuntament van
signar un conveni en què s'acordaven diverses actuacions que els
maratencs consideren "d'urgència", sobretot per solucionar el
problema de l'alta velocitat.
En concret, l'acord inclou la
construcció d'un voral d'una amplada ideal d’un metre entre el
pont de la riera Carbonell i les
bústies de can Font de Baix amb
un separador que divideixi la calçada del voral per tal de garantir
la seguretat de vianants –tot i que
es prioritzarà que la calçada tingui com a mínim 4,5 metres d'am-

ATRACAMENT a punta de pistola

Enxampats tres homes quan
intentaven robar a un súper
Un cotxe bolca al Sot del Fuster
Un vehicle va bolcar dijous passat cap a les 8.30 h mentre circulava pel camí
veïnal que uneix Marata amb Llerona –popularment conegut com a Sot del
Fuster–, segons va informar la Policia Local de les Franqueses.
La conductora va perdre el control del cotxe quan es va apartar cap a la
dreta per deixar més espai a un vehicle que li venia de cara i, a conseqüència
d'això, va bolcar. La noia va ser atesa pels serveis mèdics en el mateix punt
de l'accident, però només va patir algunes rascades. La Policia Local va
descartar que la causa de l'accident fos l'excés de velocitat. A causa de
l'accident es va haver de tallar el camí veïnal des de l’encreuament de la
BV-5151 fins a la rotonda de Llerona durant gairebé una hora i mitja.
plada per fer possible la circulació
de vehicles–.
El conveni també preveu aixecar un ressalt davant de cal Tort
perquè els vehicles redueixin la
velocitat, limitar la velocitat màxima a 30 km/h en tot el camí de
Marata i prohibir l'avançament i
la circulació de vehicles de transport de mercaderies –excepte serveis a granges agrícoles i veïnat–.
Alhora, es va acordar assegurar
algun apartador per als vehicles
agrícoles i substituir les barreres
metàl·liques del pont de la riera

Carbonell, i entre can Ginesta i ca
l'Enric, per barreres de fusta.
El veïnat havia demanat que el
projecte estigués enllestit per la
festa major del poble –que s'acaba
aquest cap de setmana– i l'Ajuntament va assegurar que tindria
en compte la data però no s'hi va
comprometre. D'altra banda, el
conveni té destinats 50.000 euros
per poder realitzar totes les actuacions acordades, una xifra que el
consistori ja va anunciar que segurament seria insuficient, tot i que
es va oferir a afegir-hi diners. t.p.

GRANOLLERS. Els Mossos d'Esqua-

dra han detingut tres homes de 31,
40 i 41 anys quan intentaven robar
la caixa d'un supermercat de Granollers, on hi havien accedit per un
forat fet a la teulada del local. Se'ls
acusa de ser presumptes autors de
delictes de robatori amb violència
i intimidació, lesions i pertinença a
organització criminal.
Els membres d’aquest grup criminal s’havien especialitzat en
robatoris violents a establiments
i empreses i, del març al juny, van
robar en una empresa de Sant Feliu de Llobregat, dos establiments
de Sant Andreu de la Barca i dos

supermercats de Calafell i Granollers, sempre amb violència sobre
els treballadors, exhibint armes
curtes o instruments perillosos de
forma molt violenta i sotmetent les
víctimes a agressions físiques.
Durant la fase d’investigació, els
mossos van identificar els vehicles emprats en els robatoris, així
com els membres que formaven
el grup i finalment els van detenir
in fraganti el 23 de juny. Els tres
detinguts van passar a disposició
judicial i el jutge va decretar-ne
l'ingrés a presó. La investigació
continua oberta i no es descarten
més detencions.

Incendi al polígon Congost

Dissabte al matí un incendi va afectar les instal·lacions de l'empresa Coty
Astor, situada al polígon Congost. Els treballadors van poder ser desallotjats i no hi va haver ferits, però es van haver de desplaçar set dotacions
de Bombers fins al lloc del foc. Els Bombers asseguren que l'incendi es va
originar després que un treballador perforés cablejat elèctric, tot i que
el foc no es va arribar a estendre per la instal·lació elèctrica. Justament,
aquestes comprovacions en la instal·lació elèctrica van fer allargar la feina dels Bombers, que van haver de treballar-hi fins a cinc hores.
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CONSULTORI MÈDIC

P.- Quina diferència hi ha entre la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga
crònica?
R.-És una qüestió força complexa, ja
que el diagnòstic de qualsevol de les
dues malalties de vegades pot ser
complex. La fibromiàlgia és una malaltia que es caracteritza sobretot per un
dolor inexplicable d’almenys tres mesos
de durada en diferents parts del cos i
rigidesa muscular, un dolor que empitjora amb l’activitat.
La síndrome de la fatiga crònica es caracteritza per un quadre de cansament
(astènia, fatiga) d’inici brusc amb son
insuficient (no reparador). El malestar
després de l’exercici, no necessàriament intens, es perllonga més de 24
hores. Aquest cansament no ha de ser
causat o explicat per altres malalties
que generen fatiga.
Les dues malalties comparteixen algunes característiques, com el predomini
en dones. La fatiga crònica es dóna més
en grups de 30 a 45 anys, mentre que
la fibromiàlgia també predomina en el
sexe femení i el nombre de dones afectades s’incrementa amb l’edat.
Encara que són malalties a priori
ben diferenciades, totes dues poden
coexistir en el mateix pacient, de manera que de vegades pot dificultar o
endarrerir el diagnòstic.
Les dues malalties a causa de les limitacions que ocasionen són capaces de
generar estrès psicològic.

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

info@activita.cat

VIA PÚBLICA

MOBILITAT EL DEPARTAMENT DE TERRITORI RESPON AL COMPROMÍS AMB EL VEÏNAT

Les Franqueses
estudia allunyar
els contenidors
de pisos i cases

Instal·lades les càmeres per
estudiar el trànsit de la ronda

L'Ajuntament de les Franqueses estudia reubicar els contenidors del
municipi i situar-los a més distància
d'edificis, sobretot de pisos i cases.
El regidor de Seguretat Ciutadana, Joan Antoni Marín, assegura que es tractaria d'una actuació
preventiva per evitar situacions
com la de la matinada del 28 al 29
de juny, quan l'incendi d'un contenidor a Bellavista va afectar mobiliari urbà, dos comerços i la façana
d'un bloc de pisos. Assegura que va
ser una situació "d'espant" per la
violència amb què van cremar els
contenidors i perquè el foc es va
iniciar de nit i en ple estiu, quan
molts veïns dormen amb les finestres obertes.
Marín no creu que l'incendi fos
provocat, sinó que va ser un acte
"imprudent" emmarcat en la revetlla de Sant Pere. t.p.

xavier solanas

CÀMERA S'han instal·lat tres sistemes per llegir les matrícules
GRANOLLERS. El Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha instal·lat tres càmeres
de control de trànsit per analitzar
el pas de vehicles per la ronda

Sud, de manera que compleix amb
el primer dels compromisos que
va contraure amb la plataforma
veïnal Integració Ronda Sud, que
reclama el soterrament de la via i

URBANISME DILLUNS VAN COMENÇAR LES OBRES, QUE ACABARAN DEMÀ A LA FONT VERDA

Treballs d'asfaltat als barris
de Tres Torres i Sant Miquel
GRANOLLERS. Dilluns van començar diverses actuacions per adequar el paviment de carrers de la
ciutat, que s'allargaran fins demà,
divendres. Es tracta de fresar, reasfaltar i pintar els carrers que
l'Ajuntament considera que més
ho necessiten, com Joan Fuster,
Francesc Macià (davant del Palau d'Esports) i Voluntaris 92 del
barri de les Tres Torres, i el carrer
Antoni M. Claret, al barri de Sant

Miquel. També s'ha arranjat el paviment de l'estació d'autobusos, i
dels carrers Foment i Murillo, al
barri de Sant Miquel.
A Granollers Nord s'ha actuat
al carrer Manel Cornella, al carrer
Bertran de Seva i a la travessera
Tomàs Balbey, al barri del Congost.
L'última intervenció, prevista per
avui i demà, es farà en dos trams
del carrer Argentina, al barri de la
Font Verda.

ARXIU

ASFALTAT

mesures pacificadores del trànsit.
Es tracta d'uns sistemes lectors de
matrícules que permetran fer l'estudi del pas de vehicles per aquest
tram urbà i conèixer quin volum
de vehicles hi passen cada dia per
estalviar-se el peatge de l'AP-7
–ja que la plataforma reclama la
gratuïtat d'aquesta barrera com a
una manera de minimitzar el trànsit a la ronda Sud–. Així, hi ha tres
càmeres: a la rotonda d'enllaç a la
carretera a la Roca (C-1415c), a la
mateixa ronda Sud i a la carretera
de Valldoriolf.
La Generalitat també ha d'instal·lar dos nous passos de vianants amb semàfors a les cruïlles
amb Mare de Déu de Montserrat i
Pla de Baix.

Torna el servei
de taxi a Corró
d'Amunt i Marata
Els veïns de Corró d'Amunt i de
Marata tindran un servei de transport públic tots els dijous del mes
d'agost, de 9 a 13 h, que els durà
fins a Granollers seguint el recorregut que fa normalment la línia
512 d'autobús.
En concret, farà parada a Corró
d'Amunt, Can Suquet, la cruïlla
de Marata, l'Ajuntament de les
Franqueses, l'estació de tren de
les Franqueses, l'Hospital de Granollers i l'estació de Sagalés de
l'avinguda del Parc. L'Ajuntament
calcula que més d'una cinquantena de persones utilitzaran el
servei de taxi, que s'organitza per
segon any consecutiu.
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SEGURETAT L'APLICACIÓ MÒBIL ENTRARÀ EN FUNCIONAMENT DESPRÉS DE L'ESTIU

PRESOS POLÍTICS

Una app alertarà d'urgències
la policia local franquesina

L'ANC organitza
L'Icavor homenatja
un 'sopar groc' a la els advocats
plaça de Can Comas col·legiats el 1993

Els franquesins disposaran a partir del setembre d'una aplicació
mòbil per poder avisar directament la Policia Local en situacions
d'emergència. En concret, l'anomenada Drag Alert servirà per
avisar en cas de robatoris en cases
disseminades de l'àmbit rural, en
situacions de violència de gènere
o d'agressions sexuals en què ja
s'hagi fet denúncia, en comerços
–excepte establiments com bancs
o joieres, que ja disposen del seu
propi sistema d'alarma– i també
la podran utilitzar treballadors
de l'administració en situacions
greus d'alteració de l'ordre públic.
Per utilitzar-la, els usuaris hauran de descarregar-se l'app i anar
a comissaria, on la policia local els
donarà un codi d'accés. A partir
d'aquest moment, si es troben en
alguna de les situacions anteriors,
només hauran de prémer un botó
i automàticament s'activarà un senyal de geolocalització que rebrà
la policia, que es desplaçarà fins al
lloc dels fets.
Els agents prioritzaran l'emergència sempre que sigui possible

votv

UN SOL CLIC Aquesta serà l'aparença de l'app que alertarà la policia local
i en cas de violència o d'agressió
rebran l'ubicació de l'usuari cada
dos minuts –mentre que si es tracta d'un comerç o d'un robatori en
una masia, s'enviarà la localització
un sol cop–. Segons Joan Antoni
Marín, regidor de Seguretat Ciutadana, el sistema "no substitueix el 112, sinó que és un servei
complementari que ofereix més
agilitat perquè no cal ni respondre preguntes ni parlar amb

ningú", apunta.
Marín també creu que serà una
aplicació que "funcionarà, perquè ja s'està fent a d'altres municipis" i assegura que a la llarga
es pot plantejar d'ampliar el servei a més col·lectius.
Per ara, l'alerta ja s'ha presentat
al Consell del Poble de Llerona –on
va tenir una "bona recepció" per
part dels veïns– i aviat es presentarà a Corró d'Amunt. t.parera

SOLIDARITAT S'HA ADHERIT A LA DECLARACIÓ 'DRETS HUMANS I PATRIMONI CULTURAL'

Granollers es compromet a
protegir el patrimoni cultural
L'Ajuntament de Granollers ha signat la declaració Drets humans i patrimoni cultural: ciutats compromeses treballant plegades promoguda
per Ginebra amb l'objectiu que les
ciutats adherides es comprometin i
treballin per a la rehabilitació, pro-

tecció i difusió del patrimoni cultural, la memòria i la pau. També
l'han signat ciutats com Tombouctou, Mossul, Lund, Viena o Arbela.
La declaració fa referència a la
necessitat de crear una xarxa de
solidaritat entre ciutats. En aquest

sentit, dins de l’àmbit de la recuperació, preservació i difusió de
patrimoni i memòria històrica, sobretot la vinculada a la Guerra Civil
i els bombardejos de la ciutat, Granollers ja treballa amb ciutats que
també han patit situacions semblants. La declaració encaixa amb
el treball que es fa en aquest àmbit
a partir del Programa d’Actuació
Municipal de 2015-2019 o del Pla
Estratègic de Granollers.

RECONEIXEMENTS

L'assemblea territorial de l'ANC a
Granollers organitza aquest vespre (19.30 h) un berenar-sopar
groc en solidaritat amb els presos
polítics i els exiliats. L'àpat tindrà
lloc als jardins Salvador Casanova
de la plaça de Can Comas –on hi
havia l'antiga fàbrica Comas entre
el carrer Sant Jaume i el carrer
Molí– i tots els diners recaptats es
destinaran al fons de l'Associació
Catalana pels Drets Civils. El preu
dels tiquets és de 20 euros.

Enguany, el Col·legi d’Advocats de
Granollers ha celebrat la festa de
Sant Raimon de Penyafort a Caldes
i ha aprofitat l'acte per homenatjar
els advocats que es van col·legiar
ara fa 25 anys. També s'ha concedit la insígnia d'honor del col·legi
a Javier Pérez, advocat i membre
de l'entitat, que va morir fa uns
mesos en un accident de trànsit. A
més, dues recent col·legiades van
rebre la toga en representació dels
55 nous col·legiats.

L'estudiant Núria
Sala representarà
Granollers al Japó

La Fundació
Espavila premia
l'educació i l'esforç

La granollerina Núria Sala ha estat seleccionada i becada per l'organització Mayors for Peace per
participar en el curs Hiroshima
and Peace que promou la mateixa
entitat conjuntament amb la universitat de Hiroshima. Sala hi participarà juntament amb joves de
països com el Regne Unit, el Brasil,
l'Iran o el Camerun amb l'objectiu
de compartir reflexions i experiències sobre pau i desarmament.

La Fundació Espavila, amb seu
a Granollers, ha entregat les Beques Educar Fomentant l’Esforç,
uns premis que posen en valor
la promoció de l'esforç en projectes educatius. En aquesta setena
edició, l'entitat ha premiat quatre
projectes catalans –de Castellcir,
Sabadell, Vic i Rubí– centrats en el
foment de la música a l'escola, l'empoderament, el coneixement empresarial i el treball cooperatiu.

Defuncions
Granollers
16/07 Mª Carmen Gutiérrez V.
16/07 José Bernal Ruiz
18/07 Francisca Gómez Sillo
18/07 Antonio García Martínez
18/07 MªJosefa Mesas Bastidas
18/07 Vasile Lacureanu
19/07 Dolores García Lucena
19/07 Mª Josefa Lorenzo Rubio
19/07 Joan Vila Sanmiquel
20/07 Isabel Lorite Gaitán

50 anys
71 anys
87 anys
93 anys
88 anys
56 anys
83 anys
92 anys
69 anys
87 anys

21/07 Caterina Bielsa García
21/07 Pablo Muñoz Invernón
21/07 Antonia Martínez Losilla
22/07 Casiano Rodríguez García
L'Ametlla del Vallès
21/07 Ramona Pujadas Cortés
Aiguafreda
21/07 Roser Ramis Carreño
St. Feliu de Codines
17/07 Roser Ramon Garcés
20/07 Àngela Benítez Domínguez

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

95 anys
88 anys
95 anys
83 anys
85 anys
86 anys
67 anys
86 anys
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OPINIÓ

La meva pàtria és la meva ciutat

Editorial

EMPATIA PER SER SOLIDARI
Els mitjans tenim una responsabilitat no només d'informar amb honestedat,
sinó també de sensibilitzar i de situar-nos al costat dels drets humans. Sovint
el periodisme de dades allunya el ciutadà d'empatitzar amb situacions de
crisis humanitàries. En aquesta edició, l'Antonieta i el William mostren una
situació que exemplifica per què milers de persones al món surten dels seus
països d'origen per buscar una oportunitat. Segur que qualsevol pare i mare
–per no dir qualsevol persona– entén perquè ha hagut de fugir aquesta família
de refugiats, que ha trobat una primera acollida al Vallès Oriental. La violència
es manifesta arreu del món de moltes maneres, no només amb guerres. La
cultura de la pau que propugna Granollers és –tot i que potser naïf– un bon
missatge a exportar, però les accions diàries solidàries diuen molt més.

Amb ulls de dona

OBERT PER VACANCES

A

quests dies miro amb enveja
les fotos de platja, viatges, paelles i mojitos... Jo tinc més feina
que mai. Amb les vacances escolars i amb més temps que mai per gaudir
dels petits de la casa ens adonem que ser
pares és bonic, però complicat.
Les consultes i les visites es multipliquen
a la meva agenda... No em queixo... Al setembre o a l’octubre serà el meu moment
de relax. Però sí que sóc conscient que el
temps de lleure suposa un bany de realitat
per a moltes famílies. Durant el curs, l’escola,
l’anglès, la música, el futbol, la natació... caps
de setmana d’aniversaris, tornejos i dinars
familiars... ens fan anar a mil revolucions.
Arriba l’estiu i els adults estan esgotats i els
nens necessiten temps, paciència, dedicació,
converses, jocs... compartir amb els pares.
L’esgotament patern i la demanda d’atenció
dels nens de vegades resulta un xoc familiar.
Aquí estic envoltada de pares amb mil
dubtes... Poca cosa es pot fer més que gaudir, descansar, no cal tornar a omplir el lleu-

Bústia

Mediterrani, refugi de què?
Quin mar més brillant al juliol… descans, vacances merescudes... Tothom hi té dret, oi?
Parlem de drets? Aquest mar té una doble cara
que potser no ens ve de gust veure, però molt
real. Totes aquestes persones que es llencen a
creuar el Mediterrani en condicions molt precàries estan fugint de casa seva. Com deuen es-

TXUS TIJERAS
Educadora social
re d’activitats, es bo avorrir-se. Ho torno a
repetir: cal que ens avorrim, els adults i els
nens. L’avorriment fa créixer la imaginació,
en el món en què vivim, on tot va tan i tan
ràpid, si no deixem que la imaginació es desenvolupi, ens quedarem bloquejats…
Cada vespre rego l’hort i l’olor de tomaqueres em transporta als meus estius d’infància en què cada matí era la pàgina d’un
llibre fantàstic per escriure... Aquelles xerrades amb el pare passejant per la platja,
les hores de lectura amb la mare i les estones amb els amics... Quatre pals eren un
tresor; dues pedres, un castell, i els pirates
sempre arribaven a temps per a una bona
lluita d’aigua. Els meus estius fan olor de
tomàquets de l’hort dels avis, la sal i la crema solar a les platges de Mojácar, repel·lent
de mosquits de campament, temps per cuinar amb la iaia i, sobretot, jocs amb cosins
i amics... Dies molt llargs en què em podia
avorrir... i tot era una aventura.
Bon estiu, gaudiu molt, descanseu, somieu... dormint i desperts... Ens veiem aviat al
carrer, quan l’estiu s’acabi i comenci a fresquejar... Amb el meu mocador blanc al coll.

tar als seus pobles perquè decideixin marxar...
Qui marxaria del seu entorn, del costat de la
família per encarar-se a un futur incert...
Fa unes setmanes a la biblioteca Can Pedrals van estar exposades unes fotografies punyents, d'aquelles que et fan aterrar
de cop. Des de la hipocresia dels governs
amb tots els poders fàctics al darrere fins
a la nostra pròpia hipocresia, parlem dels

PAU LLOBET
I ROURA

Futur regidor d'ERC-AG

*Dimarts prendrà possessió del càrrec

L

a meva pàtria és la meva ciutat
perquè té límits i els toco,
perquè la camino i la visc,
perquè la pateixo i la ploro.
La meva pàtria és la meva ciutat
perquè la ciutat ets tu; l’amor.)
Maquiavel vivia a la Florència del segle XV.
La clàssica, la culta, la bella. Va conèixer els
Medici, va pensar i repensar la seva ciutat
i va deixar escrites algunes de les pagines
més sensacionals de l’estratègia política de
tots els temps. Ara bé, no podia beure’s una
orxata del Jijoneru ni fer el xafarder des de
la terrassa de les Olles. Nosaltres, en canvi,
sí que podem. Fer això i tantes coses també
és fer ciutat. El lloc on hem de viure. És molt
senzill: digueu-li Granollers.
Em diuen que seré regidor; honor, responsabilitat, goig i agraïment. I ho seré per culpa
de tres noms. El primer, Hble. Sr. Chakir El
Homrani, avui conseller de Treball. Pencaire,
solvent, imprescindible. Ho farà bé i el país hi
guanyarà, segur. Que tinguis sort, company!
El segon; Mariona Serra. Ella hagués estat
una fantàstica regidora, també. Tercer (i el
més important per mi): Jordi Vericat. Devia
ser l’any 90 o 91 quan en Jordi em va donar
un pamflet on hi deia Cap a la Independència!. Propaganda electoral de l'ERC d’Àngel
Colom de llavors. D’ençà d’aleshores em vaig
submergir en tot allò que feia olor de política, justícia i llibertat. Desgraciadament, avui
en Jordi no pot veure l’evolució de tot plegat.
Ens va deixar massa jove. Per ell, i tants i tantes com ell, cal seguir.
Seguir portant l’estendard del projecte
d’ERC. Esquerra, República, País. Llibertat, igualtat i fraternitat. Perquè venim de
lluny i molta gent ha patit per defensar
aquestes sigles: mort, exili i por. I avui, al
2018, continuem igual, amb el president

del nostre partit a la presó i la secretària
general a l’exili. Bona gent que pateix.
Tenim, doncs, el deure moral de donar la
cara per ells i elles, pel projecte. Des de la
humilitat, sempre, però amb la convicció
que cal combatre totes les injustícies.
Fer de regidor? (I això per què serveix?)
Per intentar-ho, per posar el dit a la llaga,
per portar la veu del projecte republicà i
d’esquerres a l’Ajuntament. Per despertar
una ciutat que ara viu d’esma (perquè té
un govern cansat, ves). Fer de regidor per
ajudar a fer possible una ciutat alegre (amb
una alternativa d’esquerres independentista), verda, de mida justa. Culturalment
activa i potent. Tranquil·la, de comarques i
molt mediterrània. Tornar al carrer, ballar a
plaça, al bar, amb la gent i fer-la petar de tot.
Perquè la República és conflicte i diàleg, coi.
Entesa de l’altre, comprensió del seu patiment. Bastir junts espais de futur compartit.
La llibertat que jo vull, la república que
somio, no la vull només per a mi. La vull
pels meus fills i amigues, família i veïns.
Pel lampista, per la fornera, pel bomber i
el pensionista. Per la senyora que pateix
de fibromiàlgia, per aquell que està a l’atur
o pel jove que l’ha deixat la nòvia. La vull
per tots i totes, però, sobretot, la vull per
aquells que encara no la volen. Perquè
ells també són dels meus i perquè quan
siguem lliures, ells i elles també gaudiran
dels beneficis d’haver construït una república millor en contra d’un Estat nació
antic que només sap defensar el seu model
caduc amb policies que trenquen el nas a
periodistes o amb cotxes que destrossen
creus grogues a la plaça major de Vic.
Acabo. El futur són identitats variades
i llibertat per tutti quanti; vinguem d’on
vinguem, parlem la llengua que parlem.
Així doncs, mirem-nos als ulls, donem-nos
la mà i sapiguem construir junts la ciutat
que volem. Alguns hi portarem la dignitat
de l’esquerra, l’amor per l’escola pública i
les seves Ampes i l’aprenentatge fet a base
de xuts de pilota al barri. Indesinenter!

refugiats, de les fronteres, d'acolliment, i a
l'estiu, de les vacances. Però mentrestant hi
ha vaixells d'organitzacions d'ajuda que són
inculpats, camps de refugiats on hi ha empreses que en fan negoci, centres d'internament sense llei ni drets i fronteres on es
trafica amb persones. Potser que hi pensem
mentre estem amb els peus en remull, oi?

teresa mateu i jansana / granollers

somlesfranqueses@diarisom.cat

MARXEM DE VACANCES
L'equip del SomGranollers i
SomlesFranqueses marxem
de vacances! Tornarem el 23
d'agost amb un especial monogràfic de la Festa Major de
Blancs i Blaus.
Bon estiu!

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat somlesfranqueses.cat
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Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) ·
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SOMCONTRAPUNT SCCL forma part
del grup empresarial cooperatiu:
Promou:
economia
social
aracoop
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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Classificats

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Empresa distribuidora de productes d'alimentació, ubicada al Vallès Oriental , precisa
cobrir els següents llocs de treball:
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE POLIVALENT (Ref.2707-01a)
Candidats/es amb experiència com a Administratiu/va comptable, i amb formació a nivell de FP o CF Administració. Amb dependència directa del Cap Comptable, s'encarregarà de
la comptabilització de factures, assentaments comptables, introducció de nòmines, així com
tasques administratives generals (atenció teñefònica al client, ressolució d'incidències, contacte directa amb els representants comercials, etc). Al ser una empresa 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.2707-01b)
Amb dependència del Responsable de Magatzem i del Responsable de Logística, cerquem
candidats/es amb gran polivalència per a realitzar tot tipus de tasques relacionades amb el
magatzem(estocatge, picking, gestió de comandes, expedicions, etc). No es requereix experiència 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 lider en el seu sector, precisa per les seves instal·lacions al Vallès Oriental:
CONSULTOR/A IMPLANTACIÓ ERP SAP BUSINESS ONE (Ref.2707-04)
Cerquem candidats/es amb formació a nivell de Grau en Informàtica o CFGS en Informàtica o
ve candidats amb experiència equivalent, titulats en Enginyeria Informàtica de Sistemes o superior en informàtica. Funcions: Implantació de ERP / CRM i serà imprescindible la experiència
en SAP Business One. Caldrà que tingui coneixements de les regles de negoci habituals de les
PIMES, i coneixements bàsics de BBDD. Imprescindible nivell mig d'anglès tècnic , ja que haurà
de mantenir converses tècniques amb SAP. S'ofereix feina estable i amb contracte directa amb
l'empresa.Retribució negociable en funció de l'experiència del candidat/a. Jornada partida de
dilluns a dijous de 8.30h. a 14h. i de 15 a 17.30h./Divendres de 8.30h. a 14.30h.

Empresa fabricante de maquinaria de
proceso, líder en su sector, situada en
el Vallès Oriental, precisa:
INGENIERO/A TÉCNICO COMERCIAL
JUNIOR(Ref.2707-03)
Formación de Ingeniero Químico o Industrial (no descartables otros) con
alguna exp. al menos de 2 años como
cial en venta de maquinaria. Valoramos
procedencia: farma, química fina, química, alimentación, cosmética e ingenierías. Candidatos/as capacitados para
defender técnicamente los proyectos y
negociación de los mismos, valorándose
cartera de clientes. Recibirá formación
y soporte técnico de producto de los
proyectos que desarrolle, desde dptos
técnicos. Inglés a todos los niveles, valorables otros. Funciones: Atención y seguimiento de cartera de clientes existente. Búsqueda e identificación de nuevas
oportunidades de negocio. Gestión cial
del ciclo de proceso de venta, definición necesidad, elaboración de ofertas,
negociación y seguimiento del proyecto
apoyado por el dpto técnico. Se ofrece
contrato estable y directo con la empresa, incorporación inmediata y retribución
competitiva según valores aportados.

Multinacional química fabricante de soluciones plásticas, en el Vallès Oriental, precisa:
ADJUNTO/A RESPONSABLE CONTROL DE CALIDAD (Ref.2707-02)
Candidatos/as con formación a nivel CFGS en Calidad, Análisis de Laboratorio, y/o Ingenieria Química o Industrial. Experiencia mínima de 3 años en dptos. Calidad, imprescindible nivel medio-alto de inglés. Conocimientos a nivel de paquete Office, ISO's, Control de Calidad,
Calibración, Inyección de plásticos, etc. Con dependencia directa del Responsable de Calidad, su misión principal será colaborar en tareas de control de calidad, dando soporte al
Jefe de Calidad y pudiendo llevara a cabo las tareas en caso de ausencia. Se ofrece contrato
directo con la empresa. Horario de lunes a viernes de 8 a 17h. Rango salarial: 30-40.000€
brutos anuales en función de la experiencia y conocimientos.
Empresa líder de materials de construcció,
paisatgisme i mobiliari urbà, ubicada al
Vallès Oriental, precisa incorporar :
RESPONSABLE TÈCNIC/A DE PRODUCCIÓ
(Ref.2707-05)
Amb dependència directe del Director de
fàbrica, s'encarregarà de la part Tècnica de
la Producció, producte, especificacions tècniques del producte, assessorament tècnic
a clients i/o a l'obra, etc. Formació: nivell
d'Arquitectura Tècnica o Arquitectura i amb
exp. en el sector construcció i materials de
construcció. 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 ofereix formació tècnica específica dels seus productes.

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

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA
LOCAL EN ALQUILER. GRANOLLERS.
Joan Prim. Sup 100
m2. PRECIO: 1.100 €/
mes (Ref 976). EMINAD. T. 93 870 36 66.

LOCAL EN VENTA GRANOLLERS.
C.Josep Mª de Sagarra. Sup. 100 m2.
Instalaciones bar.
Aseos y trastero.
Rejas. P.V. 140.000 €
(Ref.396). EMINAD
T.93 870 36 66.

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

dj, 26 juliol 2018

ECONOMIA

15

El que cal saber en cas de cancel·lació d'un vol

Curs per muntar una empresa

El Consell Comarcal ha publicat al seu web un avís amb instruccions sobre
què fer en cas de cancel·lació de vols. El Consell recorda que tot passatger
té dret a triar entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de
transport alternatiu, rebre menjar, begudes i, si cal, allotjament (amb
trasllats inclosos) i, en alguns casos, sol·licitar una compensació econòmica.

Can Muntanyola enceta avui un curs adreçat a
emprenedors que s'oferirà fins al 20 de setembre.
Els assistents aprendran conceptes de fiscalitat,
de capitalització de l’atur i també se'ls detallaran
els ajuts disponibles per impulsar un negoci.

OCUPACIÓ LA CONTRACTACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE ÉS LA MÉS ALTA DES DE 2007

FINANÇAMENT GAIREBÉ 50.000 EUROS ESTAN SUBVENCIONATS

Augmenten els contractes,
però la majoria són temporals

Les Franqueses signa
un crèdit d'1,5 milions
amb la Diputació

Dels 12.025 contractes que s'han formalitzat, 10.686 han estat temporals
Una quarta part dels contractes
que s'han formalitzat a la comarca
entre abril i juny (41.739) s'han
signat a Granollers. La capital del
Vallès Oriental ha sumat 10.180
contractes durant el segon trimestre de 2018, una xifra superior a la
del mateix període de l'any passat,
quan se'n van signar 449 menys.
Tot i això, nou de cada deu
contractes han estat temporals
(9.160), mentre que només 1.020
han estat indefinits. La xifra trimestral és inferior a la dels primers mesos de l'any, ja que entre
gener i març es van signar 10.607
contractes.
Per la seva banda, les Franqueses és el quart municipi de la comarca on s'han formalitzat més
contractes durant el segon trimestre de 2018, amb 1.845. Tot i això,
vuit de cada deu han estat temporals (1.526), i el 17,3% han estat
indefinits (319).
La contractació a les Franqueses és inferior tant en comparació
amb el trimestre anterior –entre
gener i març es van realitzar 191
contractes més– com també amb
el mateix període de 2017, quan
es van signar 275 contractes més
(un 13% més).
A escala comarcal, entre abril
i juny de 2018 s'han formalitzat
41.739 contractes al Vallès Ori-

m.e.

L'Once instal·la un camió per trobar feina
Inserta Empleo, l'entitat per a la formació i inserció laboral de la Fundació
Once, va instal·lar dimecres a la plaça de la Corona de Granollers el camió
No te rindas nunca, un espai per a l'assessorament i formació laboral per
a joves amb discapacitats, que té el lema Esta oportunidad no pasa todos
los días. El vehicle, que ve a ser una oficina d'orientació mòbil, compta
amb consultors de proximitat que viatgen arreu de l'Estat i estableixen
dinàmiques per als joves que cerquen feina i amb els quals prèviament
s'ha contactat. Segons el delegat de Catalunya i Balears d'Inserta Empleo,
Enric Opi, l'índex d'inserció dels joves que segueixen aquest programa,
cofinançat pel Fons Social Europeu, és del 30%. Opi ha explicat també que
"cada cop hi ha més empreses conscienciades que ofereixen feina".
ental, 1.673 més que els primers
mesos de l’any i 1.885 contractes
més que durant el mateix període
de 2017. Segons el Consell Comarcal, la contractació d'aquest

segon trimestre és la més elevada
des de 2007. Quasi nou de cada
deu contractes van ser temporals
(36.538) i només 5.201 van ser indefinits.

L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ha signat un crèdit
d'1,5 milions d’euros –dels quals
48.822,86 euros subvencionats–
amb el president de la Diputació
de Barcelona, Marc Castells.
A més de Colomé, també l'han
signat els alcaldes de la Roca,
Carles Fernández, i de l’Ametlla, Andreu González. Tots tres
crèdits tenen un valor total de
3,05 milions d’euros, dels quals
100.811,40 euros estan subvencionats.
Amb el conveni signat entre la
Diputació de Barcelona i el Banc

de Sabadell, els ajuntaments poden obtenir una línia de préstecs
per a inversions a un tipus d'interès preferencial. Al llarg de tot
l’any passat, la Diputació de Barcelona va signar crèdits per valor
de 158.437.879,02 euros, dels
quals 6.419.531,55 euros estaven
subvencionats per la mateixa corporació.
L’any 2016 es va firmar l'acord
entre la Diputació de Barcelona
i Banc Sabadell per impulsar el
Programa de Crèdit Local fruit del
procés de selecció d'entitats realitzat durant el mateix any.

COMERÇ ÉS UN CONVENI ENTRE PÀRQUINGS BLAUS I GRAN CENTRE

Acord per aparcar a la plaça
Onze de Setembre per 2 euros
GRANOLLERS. L'associació de comerç i serveis Gran Centre ha renovat el conveni de col·laboració
amb Pàrquings Blaus que permet
que els clients de les botigues
adherides a l'entitat tinguin vals
d'aparcament gratuïts en alguns
pàrquings de Granollers.
Ara, a més, l'acord inclou una
novetat, ja que els dissabtes es
podrà aparcar a l'aparcament
Escolapi Blau (situat a la plaça

de l'Onze de Setembre, al carrer
Quevedo) per un preu màxim de 2
euros al dia.
A més del pàrquing de l'Escolapi Blau els vals es podran bescanviar al pàrquing Teatre Auditori (al carrer Ponent, 41 / Rafael
Casanova, 38), al de la plaça de la
Corona (al carrer Palaudàries, 21
/ Sant Josep de Calassanç, 16) i
també al Pàrquing Estació Atenea
(al passeig Cristòfol Colom, 21).
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Carles Pérez, convocat per Ernesto Valverde

Adéu a la temporada motociclista

Carles Pérez, futbolista granollerí de 20 anys, participarà a la gira pels
Estats Units que el primer equip del Barça farà aquest estiu. Allà els
blaugrana jugaran el dia 29 davant el Tottenham, l'1 d'agost davant la
Roma i el 5 davant el Milan. Pérez va disputar la temporada passada
amb el Barça B, entrenat pel també granollerí Gerard López, a Segona A.

El cap de setmana el Circuit va celebrar l'última
prova del calendari motociclístic d'enguany.
Uns 150 corredors del CMV, CIV, CCVC i dels
Campionats de Catalunya van participar en
11 curses que van tenir lloc durant 7 hores.

FUTBOL EL PROPER CAP DE SETMANA S'ENFRONTARÀ AL JUVENIL DEL GIRONA I AL LLAGOSTERA

L'EC Granollers estrena
temporada amb derrota

xavier solanas

GRANOLLERS. L'EC Granollers va ju-

gar dissabte el primer amistós de
la pretemporada al camp del carrer
Girona davant del San Cristóbal, en
què va estrenar la segona equipació.
Els terrassencs, que aquesta temporada seran un dels rivals de l'equip
de José Solivelles en el grup 5 de
Tercera Divisió, es van emportar el
partit. El gol d'Aitor en el minut 25
i el de Kevin en els últims instants
de la primera part van decidir un
encontre que va començar dominant el Granollers, el qual va sortir a
jugar amb un munt de cares noves.
La pretemporada continua per
als granollerins i aquest mateix
cap de setmana ja afrontaran dos
nous partits. El primer serà dissabte a les 19 h contra el juvenil
A del Girona a domicili i el segon
diumenge a les 19.30 h al camp
del carrer Girona davant el Llagostera, un altre rival en el grup 5
de Tercera Divisió, pertanyent a la
Copa Catalunya. La resta de partits estivals seran: Europa (1/8),
Vilassar de Mar (4/8), següent
ronda Copa Catalunya o Farners
(5/8), Palamós (8/8), següent
ronda de la Copa Catalunya o
Manlleu (11/8). La lliga començarà el 19 d'agost.

Torneig d'històrics

Dimecres es va presentar a la sala
de govern de l'Ajuntament de
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ENSENYAMENT COMENÇARÀ AMB UNA TRENTENA D'ALUMNES

Granollers presenta el
nou grau mitjà de futbol
GRANOLLERS. El proper curs 201819 Granollers tindrà un nou cicle
de formació professional d'ensenyaments esportius en la modalitat de futbol, el primer de la
comarca. La iniciativa, impulsada
per Albert Puigdollers i Alberto
Manga amb el suport de l'Ajuntament, es va presentar dimarts al
migdia en roda de premsa al Centre Vallès.
El regidor d'Educació, Francesc
Arolas, va destacar que "la formació professional és un dels
eixos estratègics del govern
de la ciutat perquè som conscients que hi ha una manca de
places a Granollers". Per la seva
banda, l'alcalde, Josep Mayoral,

va explicar que "algun dia aconseguirem tenir un grau en la
seva varietat més àmplia de
les activitats físiques i esportives. Aquest és un dels nostres
objectius i aquest nou cicle ens
permet enfortir aquesta reivindicació", assegurava.
El curs es preveu que comenci amb un grup d'una trentena
d'alumnes i s'impartirà al Centre
Vallès i al camp de futbol de la
Font Verda. L'objectiu d'aquest
grau mitjà serà la formació teòrica i pràctica per exercir professionalment com la d'entrenador de
futbol i els alumnes que superin el
curs obtindran els dos primers nivells oficials d'entrenador.

SOLIDARITAT LES ACTIVITATS COMENÇARAN DIJOUS A LES 16 H
DE VERD El Granollers va estrenar la segona equipació Adidas
Granollers la vuitena edició del
Torneig de clubs històrics del Vallès Oriental. Enguany, Granollers
i Vilanova del Vallès seran les seus
d'aquest torneig organitzat pel
Consell Comarcal del Vallès Oriental, que reunirà a partir del proper
24 d'agost els clubs amb més de
100 anys d'història de la comarca. Granollers no acollia aquesta
competició des del 2013, quan en
la final l'equip local va imposar-se
per un contundent 7 a 0 al CF Vi-

lamajor. Les altres edicions que
ha guanyat el Granollers són les
de 2011 (en la primera edició del
torneig) i 2014.
La presentació va anar a càrrec
de l'alcalde de Granollers, Josep
Mayoral; del conseller comarcal
d'Esports, Marc Uriach, i de l'alcaldessa de Vilanova del Vallès,
Yolanda Lorenzo. També hi van
assitir membres de l'EC Granollers, del CF Vilanova i de la Federació Catalana de Futbol.

La Fundació Isidre Esteve
organitza el Gran Premi FIE
La Fundació Isidre Esteve organitza avui, dijous, el primer Gran
Premi FIE al Circuit. Aquesta iniciativa neix amb la finalitat de
donar a conèixer les diverses activitats que organitza la institució
per fomentar la unió de les persones a través de l'esport i els seus
valors, independentment de les
seves capacitats físiques. La festa
solidària comptarà amb un ampli

programa d'activitats, que inclou
una cursa inclusiva de relleus en
handbike i bicicleta, i un sopar de
gala a la recta de meta organitzat
pel Gremi d'Hostaleria del Vallès
Oriental. La festa començarà a les
16 h i conclourà passada la mitjanit. Ja han confirmat la seva participació Laia Sanz, Iván Cervantes,
Gerard Farrés, Carles Checa, Alex
Crivillé i Cyril Despres.

18

ESPORTS

dj, 26 juliol 2018

NATACIÓ ARTÍSTICA LA COMPETICIÓ ES VA DISPUTAR A BUDAPEST LA SETMANA PASSADA

HANDBOL EL KH-7 HA MANTINGUT EL BLOC QUE VA SER VUITÈ

Tres nedadores del CNG,
cinquenes al Mundial Júnior

Cuesta: "El nostre objectiu
és seguir creixent dia a dia"
cng

LES NEDADORES DEL CNG I LA TÈCNICA Oriana Alejandra Carreras, Muriel Escalé, Mireia Hernández i Clara Arboix
GRANOLLERS. Mireia Hernández,
Clara Arboix i Oriana Alejandra
Carreras, les tres nedadores del
Club Natació Granollers (CNG),
van quedar cinquenes amb l’equip
espanyol en el campionat del món
júnior de natació artística que va
tenir lloc del 18 al 22 de juliol a
Budapest (Hungria).
La cinquena posició de l’equip
tècnic va permetre mantenir la
posició del Mundial anterior, i
acostar-se cada vegada més al
quart classificat.
Les granollerines van repetir
cinquè lloc a l’equip lliure i al combo. A més a més, Hernández va ser
reserva en el duet, el qual també
va ser cinquè tant en el tècnic com
en el lliure.
D'altra banda, Muriel Escale, en-

trenadora del CNG, va formar part
de l'equip tècnic espanyol.

Tres representants a la Comen

De dijous a divendres se celebra
a Sevilla la Copa Comen, competició internacional infantil en què
participaran dues nedadores i una
entrenadora del CNG perquè han
estat convocades amb l’equip espanyol infantil que hi competirà.
Les nedadores seleccionades són
Judit Calvo i Martina Coronado,
les quals participaran en equip i
en combo. Calvo també formarà
part del duet.
A més, l’entrenadora del CNG
Nerea Sánchez s’incorpora a
l’equip tècnic de la Real Federación Española de Natación, desplaçat a Sevilla.

Gimnàstica

22 MEDALLES EN EL
CAMPIONAT ESTATAL
El Club Natació Granollers va sumar un
total de 22 de medalles en el Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística Masculina i Femenina, que es va
celebrar entre els dies 9 i 15 de juliol
a Guadalajara. Va destacar l'actuació
masculina de l’equip N4, que va aconseguir ser campió d’Espanya; la d'Aitor Rama, subcampió d’Espanya N4 (a
més, va aconseguir proclamar-se, per
aparells, subcampió en salt i barra), i
Eduard Méndez, bronze a la classificació general N9.

GRANOLLERS. Robert Cuesta, en-

trenador del KH-7 Granollers, ha
estat designat com a millor entrenador de la Lliga Guerreras Iberdrola. Això suposa un doblet en
les banquetes dels primers equips
masculins i femenins perquè fa
unes setmanes Antonio Rama
va aconseguir el mateix guardó
a la Lliga Asobal. Els dos, a més,
aquesta setmana han confirmat
que continuaran al BM Granollers.
Cuesta ha decidit apostar pel
bloc que va ser vuitè la temporada passada, la millor classificació
històrica del sènior femení del BM
Granollers. "El nostre objectiu
és fer cada entrenament millor
que l'anterior i seguir creixent
dia a dia. No ens marquem objectius classificatoris concrets",
ha explicat al diari Som.
Així, doncs, només ha fet qua-

tre incorporacions. Les primeres
que es van anunciar van ser les
de la primera línea brasilera Giulia Guarieiro i la de la jove portera Nicole Wiggins. "Guarieiro és
una jugadora que ens aportarà
molta polivalència perquè ajuda tant en atac com en defensa
i Wiggins té un futur espectacular. Ella tenia ganes de treballar
amb el nostre entrenador de
porters, Vicente Álamo", detalla
el tècnic.

Altes de Masip i Fernández

També han arribat al KH-7 durant
aquest estiu Laura Masip i Aina
Fernández. "Malgrat que la lliga espanyola no està en un bon
moment econòmic, les jugadores que aposten per nosaltres
valoren altres aspectes", conclou Cuesta. s. escudero

INSTAL·LACIONS ÉS LA MÉS GRAN DE LA COMARCA

L'Espai Wellness finalitza
la nova sala de fitness
GRANOLLERS. L'Espai Wellness,

emplaçat a Granollers, ha ampliat
en 200 metres quadrats la sala de
fitness i l’ha equipada amb noves
màquines de força de tecnologia PureStrength de Technogym.
Aquesta ampliació la converteix
en la sala més gran del Vallès Oriental.
Les obres han permès guanyar
espai funcional i espai polivalent
per fer estiraments amb foamroller, classes de grup i qualsevol
tipus d’activitat. Així mateix, la
zona de força queda completada

amb un total de 54 punts, incloent
també la nova maquinària.
La firma destaca que les noves
màquines estan dissenyades amb
la màxima qualitat pel que fa a biomecànica, ergonomia i seguretat
amb l’objectiu de maximitzar el
rendiment esportiu. Així mateix,
són molt funcionals, ofereixen un
gran confort i tenen una gran facilitat d’ús. A més, totes elles compten amb el Sistema Bodyprint, uns
encoixinats fets amb escuma especial d'alta densitat que s'adapten a la forma del cos.
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Ballada de sardanes per Santa Anna

Pla C17 contra les agressions sexistes

L'Agrupació Sardanista de Granollers organitza aquesta tarda la
ballada de Santa Anna, que se celebra justament el 26 de juliol.
L'activitat tindrà lloc a la paça de la Caserna i començarà pels
volts de les 19 h. La ballada de sardanes comptarà amb la Cobla
Ciutat de Granollers, que s'encarregarà de posar-hi la música.

Les Franqueses engega per tercer any la campanya
Festa lliure, fes-te lliure per garantir la convivència a
les festes majors. L'ha dissenyat el Pla de Prevenció
de Drogues i Promoció de la Salut C17 i disposa d'un
protocol d'actuació en cas d'agressions sexistes.

FESTES MAJORS LA POPULAR DIBUIXANT FLAVITA BANANA SERÀ LA RELATORA D'ENGUANY

Més de 200 actes acoloriran
carrers i places de blanc i blau
Entre el 25 d'agost i el 2 de setembre, la colla blanca vol portar els
granollerins de festival i la blava farà un viatge en el temps als anys 80

SE CELEBRARÀ DIUMENGE (12.30 H) AL CENTRE CULTURAL

El ball de l'Espolsada
centra la recta final de
la festa major de Marata
ajuntament de LES FRANQUESES

m.e.

JONATAN PENALBA va actuar a la 17a edició del Maratafolk dissabte passat
PRESENTACIÓ Pep Callau i Robert Gobern van conduir l'acte davant dels locals de les colles a Roca Umbert
GRANOLLERS. Les colles de Blancs

i Blaus i la comissió de la festa
major de Granollers van revelar
dilluns els principals atractius de
la gresca estiuenca de la ciutat,
que se celebrarà del 25 d'agost
al 2 de setembre i que comptarà
amb unes 200 activitats. A més, es
va donar a conèixer la imatge, dissenyada per Jordi Oms, així com el
nom de la narradora d'enguany, la
popular il·lustradora Flavita Banana, guardonada amb el premi
Gat Perich 2018 d’humor gràfic.
Enguany la colla de Blancs vol

repartir braçalets d'abonaments
d'un festival de música molt especial, el Sensecap, que se sumarà a
la proposta ja consolidada del FIMAC, així com altres activitats que
han tingut continuïtat, com la Disco Inferno, que enguany celebra el
10è aniversari.
La música també serà molt present a la festa blava, que vol tornar a uns anys 80 reivindicatius,
de mobilitzacions i efervescència.
"Tornarem als orígens. Si ets
blau, vas néixer el 1983", diuen,
un any amb "moltes mogudes",

AGRAÏMENT A COL·LABORADORS I GRESCA
n Una cercavila amb els gegants rajolers, en Biscarri i en Galí, ha unit el final de

la trobada de patrocinadors –que cada any agraeix les aportacions d'empreses
per finançar la festa i que enguany han suposat 77.500 euros– amb l’inici de
la presentació del programa i imatge. Un escenari davant dels locals de les colles
va ser el punt de trobada per revelar els detalls de la festa, en un acte conduït
per Pep Callau i Robert Gobern, i que va acabar amb la música del dj Chekeré.

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

com una nova gegantona, la tercera cremada de l'ajuntament i gastronomia i música de tots colors.

Tomeu Penya i Mojinos

La regidora de Cultura, Mireia
López, també anunciar els principals actes programats des del
consistori, com els concerts de la
plaça de les Hortes, que enguany
comptaran amb Tomeu Penya a
l'escenari; la festa a l'avinguda
del parc, amb Mojinos Escozíos i
l'Orquestra Di-versiones, i els espectacles de circ i dansa urbana
al parc Torras Villà, que acollirà també un monòleg de l'actor
Quim Masferrer. i

SEGUIMENT 2.0

#fmbib2017
www.blancsiblaus.cat

Marata encara el gruix d'activitats
de la festa major del poble amb un
programa d'actes farcit de propostes, que tindrà com a plat fort el
tradicional ball de l'Espolsada i el
ball del Pericó. L'actuació se celebrarà diumenge al Centre Cultural
(12.30 h) i s'espera que aplegui un
bon grapat de veïns que dansaran
al ritme de la cobla Genisenca.
Les activitats de festa major
començaran divendres, amb una
nova representació de Terra baixa
al Centre Cultural (22 h). Dissabte se celebrarà el tradicional cros
popular, que sortirà de la plaça de
Marata però que enguany canvi-

arà de recorregut. Cap a les 13 h
es podrà visitar la vuitena mostra
infantil d'arts plàstiques a les antigues escoles i, a la tarda, la plaça
de Marata s'omplirà de jocs infantils (18 h) que donaran pas al ball
de festa major (22.30 h).
La celebració de l'Eucaristia a
la parròquia de Santa Coloma (11
h) donarà el tret d'inici a les activitats de diumenge, amb el ball
de l'Espolsada i el ball del Pericó
com a acte estrella. La festa major
s'acabarà al ritme de les havaneres que interpetarà el grup Ultramar a la plaça de Marata a partir
de les 21 h.

SERÀ DISSABTE (20 H) A LES ANTIGUES ESCOLES DEL POBLE

Corró d'Amunt farà un
sopar pregresca d'estiu
LES FRANQUESES. Per tal d'escalfar
motors abans del tret d'inici de la
festa major de Corró d'Amunt, la
comissió de festa major ha organitzat aquest dissabte un sopar a les
antigues escoles del poble (20 h).
Els tiquets s'han de comprar abans
de començar l'àpat.
Enguany, la festa major del poble
serà del 3 al 5 d'agost. Divendres
ja hi haurà inflables, una exposició
de pintura i també es farà el pre-

gó de festa major. Dissabte hi ha
programades una holi party i una
festa d'escuma, un joc de pistes, un
torneig de petanca, un esmorzar en
bicicleta, sardanes i també un concurs de ball, entre altres activitats.
La missa solemne amb el cant
dels goigs de Sant Mamet encetarà
les activitats de diumenge, quan
també hi ha previstes actuacions
de circ i havaneres, que posaran el
punt final a la festa del poble.
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DANSA EL CLÀSSIC DE TXAIKOVSKI ÉS CONSIDERAT UN DELS BALLETS MÉS FAMOSOS I BONICS DE LA HISTÒRIA DE LA DANSA

El Ballet de Moscou torna al
TAG amb 'El llac dels cignes'
GRANOLLERS. El clàssic de Txaikovski El llac dels cignes torna novament al Teatre Auditori de Granollers aquest diumenge de la mà del
prestigiós Ballet de Moscou, considerat un dels més importants del
seu país actualment.
La companyia russa acostuma a
fer gira per Catalunya, tant a Barcelona ciutat, on fa temporada,
com en altres municipis, com Granollers, que acull una funció.

La història de la companyia

El somni del Ballet de Moscou es
va posar en marxa el 1989 quan el
director Timur Fayziev, solista de
les millors companyies russes des

de la seva adolescència, decideix
fundar-lo. El seu objectiu: difondre
i contagiar la seva passió pel món
del ballet.
Actualment, el Ballet de Moscou
s'enorgulleix de la força de la seva
experiència, amb 24 anys de gires
internacionals ininterrompudes. El
seu èxit rau en una suma de qualitat, compromís, passió per i amb
el món del ballet. Segueix sota la
batuta de Timur Fayziev, coreògraf
format en el Marinski, on va ser
primer ballarí.
La formació està especialitzada
en les coreografies de Marius Petipa, i està composta per alguns
dels més destacats ballarins i core-

MÚSICA S'ACABA EL CICLE OBERT PER VACANCES

Quimi Portet va superar
expectatives de públic

m.e.

ATAPEÏT Quimi Portet va omplir fins a l'últim racó la terrassa de la Troca
Dijous passat Quimi Portet aterrava a la terrassa del bar de La Troca
en el marc del cicle d'activitats a
Roca Umbert Obert per Vacances.
L'espai quedava petit per acollir
la presentació del darrer disc de
l'osonenc, Festa Major d'Hivern, en
un recital que també va servir per
repassar les peces més conegudes
de la carrera en solitari d'aquest

ex-Último de la Fila.
El cicle Obert per Vacances es
tancava el mateix cap de setmana, concretament diumenge, amb
un espectacle de la companyia Liant La Troca, resident a la fàbrica
d'arts, i que reflexiona sobre les
capacitats, la integració i la inclusió
de les persones amb mobilitat reduïda a través de la dansa.

ballet de moscou

ògrafs dels ballets russos, com el
Bolxoi o el Stanislavski.

L'obra de Txaikovski

Txaikovski va crear un dels ballets
més famosos i bonics de la història
de la dansa. Consta d’una introducció i 29 números, distribuits en
quatre actes, en què explica la història del príncep Sigfrido que, quan
participa en una cacera nocturna,
veu nadar en un llac uns cignes
que es transformen en formoses
donzelles. L’obra transcorre entre
l'amor i la màgia i enllaça l'eterna
lluita del bé i del mal. La protagonitzen Sigfrido, enamorat d'Odette, jove convertida en cigne per

ELS CIGNES Les ballarines en una de les escenes importants de l'obra
l'encanteri del malvat Von Rothbart i Odile, el cigne negre i filla del
bruixot.

Dg 29 de juliol, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 35 €
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FOTOGRAFIA TAMBÉ VAN SER PREMIATS TREBALLS DE JORDI VILA, POL CASTRO I CONSOL ARENAS

Anastasia Mulrooney guanya la
20a edició del Ral·li Fotogràfic
AJUNTAMENT

VEREDICTE El jurat i els responsables municipals van lliurar els guardons divendres al centre cívic Nord
El centre cívic Nord va acollir ahir,
dijous, el lliurament de premis del
20è Ral·li Fotogràfic Granollers es
Revela, en què hi han participat
un centenar de persones. El primer premi a la millor col·lecció va
ser per Anastasia Mulrooney i el
segon va ser per a Jordi Vila.
Per categories, la millor imatge
de la categoria Mostra'ns el Granollers que només tu veus va ser
per a Pol Castro; la de L'organització: els centres cívics i l'Associació Fotogràfica Jaume Oller,
per a Consol Arenas; Fotografia
el fotògraf, per a Jordi Dil; i El co-

lor del ral·li, per a José Domingo
Fernández.

Modalitat infantil

En la categoria infantil, els premis
van correspondre a Alba Rodríguez (Mostra'ns el Granollers que
només tu veus); Elsa Aullo (L'organització: els centres cívics i l'Associació Fotogràfica Jaume Oller);
Martí Rodríguez (Fotografia el
fotògraf) i Oriol Grau (El color del
ral·li). El jurat va atorgar també
un premi especial a la millor fotografia del 20è ral·li a Jordi Roca.
Com ja és habitual, durant l'acte

Mostra d''experiències' a
la facultat de Belles Arts
GRANOLLERS. El restaurant El Mirallet acull fins al 15 de setembre
l'exposició 21 experiències, un
treball fotogràfic que pretén ser
un recull de les vivències en el
món de l'art de 21 amics i amigues
de la facultat de Belles Arts - Universitat de l'experiència 2016-

2018, un program introductori a
les principals disciplines artístiques –dibuix, pintura, escultura,
fotografia i vídeo– que imparteix
la Universitat de Barcelona (UB).
Així, a la mostra que s'inaugurava la setmana passada a El Mirallet, a la plaça de la Porxada, 39,

de dijous 26 al diumenge 29 de juliol
Divendres

Dissabte

hi participen Antonia Rigo, Claire
Blanquet, Eduard Vilella, Félix Garrido, Ferran Velasco, Dolors Mulero, Jaume Llansana, Josep Sirvent,
José Antonio Villafranca, Josep Maria García, Laura Cid, Llorenç Civil,
M. José Poza, Maria Puig, Marga
Begueria, Montse Pujol, Núria García, Pere Barbero, Rosa Alastruey,
Sagrario García i Teresa Jovani.
D'altra banda, El Mirallet reprendrà el cicle de concerts Miramecres per festa major. m.e.

Farmàcies

Previsió meteorològica
Dijous

el públic assistent va triar per votació popular la millor fotografia,
que va ser la de Pol Castro. L'exposició es pot visitar fins aquest
vespre, de 17 a 20.45 h.
Els guardons del ral·li Granollers es Revela consisteixen, en la
categoria infantil, en premis valorats en 100 euros en material
fotogràfic. En la d'adults, s'atorguen un primer i un segon premi
valorats en 300 i 200 euros respectivament; i quatre premis a la
millor foto de cada tema proposat,
valorats en 100 euros cadascun. El
premi especial és de 175 euros.

Diumenge

32º 20º 32º 20º 32º 20º 32º 19º

Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
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AGENDA

Festa de salsa i fi de curs al Casino
El Casino de Granollers organitza dissabte a partir
de les 21 h una festa de salsa que servirà per
acomiadar el curs 2017-2018. L'entrada serà gratuïta
tant per a socis com per a alumnes, mentre que els
no socis hauran de pagar 5 euros (amb consumició).

GRANOLLERS
DIJOUS, 26
19 h Plaça de la Caserna
Ballada de Santa Anna

9 h Plaça de Josep Maluquer i Salvador
Fira de brocanters
DIUMENGE, 29
17 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. El llac dels cignes
DIVENDRES, 3
00.00 h Web de l'Arxiu Municipal
Pregoners de la festa major, dins la
programació festiva de Blancs i Blaus

LES FRANQUESES
DISSABTE, 28
20 h Antigues Escoles Corró d'Amunt
DIVENDRES, 27
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans
DISSABTE, 28
8 h Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte. Matí
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters,
artesans i col·leccionistes)
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea
d'Aturats de Granollers

Exposicions
Ajuntament de Granollers. Pl. baixa
Guerra civil i bombardeig.
Fotografies de l'Arxiu Municipal
(AMGr).
Fins al 3 d'agost.
Galeria Sol
Exposició Pintura a l'oli i aquarel·la
de Pere Singla. Fins al 8 de setembre
La Tèrmica. Roca Umbert

Sopar de pre festa major
DIMENGE, 29
12.30 h Centre Cultural de Marata
Ball de l'Espolsada i ball del Pericó
DIVENDRES, 3
22 h Antigues Escoles Corró d'Amunt
Pregó d'inauguració de la festa major
DISSABTE, 4
18.30 h Zona Esportiva Municipal
de Corró d'Amunt
Sopar de festa major
DIUMENGE, 5
21 h Antigues Escoles Corró d'Amunt
Circ amb espectacle

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.
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Voltem per l’entorn

Parets dóna divendres
el tret d'inici a la festa major

arxiu

Després d'escalfar motors amb l'Eixamplem la Festa, Parets celebra aquest cap
de setmana la seva festa major. Dijous hi haurà la festa major alternativa (17 h), un
concert de pop & funk (21 h) i un d'havaneres (22 h), tot i que el tret de sortida
oficial serà divendres amb activitats com els contes de festa major (12 h), la
cercavila de festa major (17.30 h) i la Nit del Teatre al Carrer, a partir de les 18.30 h.
L'Albada del Gall que organitzen els gegants, els grallers i el bestiari encetarà les
activitats de dissabte (7.30 h), com la 23 a Festa de la Pedra del Diable (10 h), la
festa de l'escuma (18 h) o l' 11a Milla Popular d’Atletisme (19 h). A la nit hi haurà
música per a tots els gustos amb la sessió revival de Marta Pujol (21 h), un concert
de rock amb Apache (23.15 h), el ball de festa major (23.30 h) i l'actuació de La
Banda del Coche Rojo (2,30 h). L'endemà tindrà lloc la 3a Gimcana Fotogràfica (10
h), l'exhibició de castells (12 h) i l'Atrapa de la bandera (19 h). A la nit se celebraran
concerts de rap, d'Illa Carolina i el Vaparir tour 2018 de Ràdio Flaixbac (00.30 h).
Dilluns encara hi haurà algunes activitats, com el tobogan inflable (11 h), una Holi
Fest (19.15 h), sevillanes a la fresca (19.30 h) o la baixada infernal i els correfocs (22 h).
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