
puja escales

609 314 500
www.farre.es

somgranollers.cat

SUCCESSOS
LA DENÚNCIA PER ABÚS SEXUAL D'UNA NOIA 
CONTRA UN TREBALLADOR DEL BORA BORA 
REVIFA LES QUEIXES CONTRA LA DISCOTECA  14 i Ed.

URBANISME
OBERTA LA PASSERA SOBRE LA VIA DEL TREN 
ENTRE EL PASSEIG DE LA MUNTANYA A LA FONT 
VERDA I EL CARRER ENGINYERS AL CENTRE  12

   ANY IV   Núm. 163   30 agost 2018

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

PLANEJAMENT   EL CONSISTORI APROVA EL PLA MUNICIPAL D'HABITATGE I FA LA TERCERA CONVOCATÒRIA D'AJUTS AL LLOGUER I LA REHABILITACIÓ  10

xavier solanas

L'Ajuntament vol impulsar el 2019 una 
promoció de pisos per a lloguer social

POLÍTICA
Ciutadans insisteix en la 'neutralitat' dels 
espais públics i no participa en el pregó 
perquè hi ha un llaç groc al balcó  18

SERVEIS
L'Ajuntament amplia el servei de neteja 
viària arran de les queixes veïnals 
per contenidors desbordats de brossa  14

ESPORTS
El KH-7 BMG es proclama campió 
de la Supercopa de Catalunya 
per cinquena vegada consecutiva  26

ENMIG
DEL REPTE
La ciutat viu intensament 
la Festa Major de Blancs 
i Blaus, que adopten com 
a leit motiv un festival de 
música –el SenseCap– 

i els anys 80 
respectivament 

3 a 8 i 36 a 39



dj, 30 agost 20182



dj, 30 agost 2018 3

EN PORTADA: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2018

El repte de Blancs i Blaus –ambientat en 
la pel·lícula dels 80 'Grease' i en un combat 
de dj– enceta la competició de les colles

GRANOLLERS. El repte de Blancs i 
Blaus –que el primer diumenge de 
festa major dóna el tret de sortida 
a la competició de les colles– va 
mostrar més que mai l'essència de 
les activitats programades per les 
dues parts. Blaus, que dedicarà la 
festa als any 80, va utilitzar tot un 
referent de l'època –la pel·lícula 
musical Grease– per escenificar el 
desafiament cap als seus rivals. Un 
engominat John Travolta blau de-
tallava les excel·lències de la seva 
colla a una Olivia Newton John 
blanca, que acabava conquistada 
per les activitats de blaus i acaba-
va assegurant "des de sempre ser 
blau és millor, i, aquest any, em 
canvio fins i tot jo".

Els blancs, però, no es quedaven 

curts i plantejaven el repte com un 
combat de dj, que era una obertu-
ra perfecta per encetar el festival 
SenseCap, el leit motiv que la colla 
blanca ha utilitzat per vestir les 
seves activitats, no només de mú-
sica, sinó d'una oferta gastronò-
mica i lúdica que res té a envejar 
al Primavera Sound. Així, Blancs 
ironitzava sobre el sentimiento 
blau a través del duel de punxa-
discos, en què el dj blanc s'endu-
ïa el públic de carrer, després de 
repassar el poder dels seus grups.

Precisament, el repte posava el 
punt i final a una cerimònia d'inici 
de festes que, com sempre, s'ini-
ciava a la plaça de la Corona amb 
la sortida de la cercavila fins a la 
Porxada, per al lluïment de tots 

els grups festius de les colles. En-
guany, els blancs han estrenat sis 
grups o els blaus, cinc. 

L'origen i alhora desenllaç final 
La competició festiva que es de-
senvolupa durant tota la setmana 
culminarà diumenge amb el con-
curs de rajolers, que fa 35 anys va 
inspirar la festa de Blancs i Blaus, 
arran d'una anècdota relatada per 
Amador Garrell en el llibre Grano-
llers Vila Oberta, l’any 1897, que 
relata la juguesca de dos rajolers, 
el Rayo i l’hereu Maynou, que es 
van enfrontar per provar qui faria 
més maons en una hora. Per re-
memorar-ho, diumenge el Palau 
s'omplirà de gom a gom en el punt 
àlgid de la rivalitat. i m. ERAS

Veredicte
COM CADA ANY, DIUMENGE A LA  
MITJANIT LA PLAÇA DE LA PORXADA
acollirà l'acte de proclamació del 
veredicte de la colla guanyadora del 
repte de Blancs i Blaus, una compe-
tició festiva que es clou amb petons, 
abraçades i intercanvi de mocadors 
blans i blaus. El fi de festa serà a la 
plaça Barangé amb el dj Spike.

Les proves

A banda de les proves puntuables, 
el jurat de la competició també té en 
compte la resta d'accions proposades 
per les colles, tot valorant-ne la diver-
sitat, la participació, la innovació i la 
mateixa organització.

En aquesta 35a edició del repte de 
Blancs i Blaus el marcador parteix d'un 
16 a 18 a favor de la colla blava, que 
caldrà veure si podrà escurçar l'avan-
tatatge blau.

DEL CORREVENT AL
CONCURS DE RAJOLERS

Després de les proves puntuables i les 
desenes d'activitats, la festa culminarà 
diumenge amb el concurs de rajolers

Quan Travolta va desafiar un dj

�	Correvent infantil 
Prova celebrada dimecres
Correvent d'adults 
Prova celebrada dimecres 
al carrer Anselm Clavé

�	Matinal de jocs
Campionats de futbolí, 
dòmino i escacs
Dia i hora: Divendres (11 h)
Lloc: plaça de la Corona

�	L'estirada de corda infantil
Dia i hora: Divendres 31 (19 h)
�	L'estirada de corda d'adults
Dia i hora: Divendres (19.30 h)
Lloc: carrer Anselm Clavé

�	Llançament de rajoles
Dia i hora: Dissabte (12.30 h)
Lloc: Parc Torras Villà

�	Passada de rajoles infantil
Dia i hora: Dissabte (18.30 h) 
�	Passada de rajoles d'adults
Dia i hora: Dissabte (19.30 h) 
Lloc: carrer Anselm Clavé

�	El concurs de rajolers*
Dia i hora: Diumenge (19 h)
Lloc: Palau d'Esports
*A les 18 h començarà, a la plaça 
de la Corona, el seguici dels 
rajolers que passarà pels carrers 
Alfons IV, Francesc Macià i 
arribarà fins al Palau d’Esports

toni torrillas

EL REPTE Els blaus van fer servir tot un referent cinematogràfic dels 80 per desafiar els blancs que va anunciar el seu festival SenseCap amb un combat de dj
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No hi ha festival al país que duri 9 dies. 
Aquesta proesa, però, és la que estan a 
punt d'aconseguir els membres de la colla 
blanca de Granollers, que dissabte ja dona-
va el tret de sortida al SenseCap i al priner 
Meeting Point, on es va poder recollir la 
polsera del festival, gaudir de la música 
swing i cercar una parella per ballar-la. 
Aquest punt de trobada se situava dilluns 
al parc Torras Villà; dimarts, a la plaça Per-
pinyà, i dimecres, a la de les Olles –el ma-
teix dia que la Disco Inferno celebrava la 

seva primera dècada–. 
A més, la música del festival blanc anirà 

acompanyada dissabte (de 10 a 22 h) de 
la zona d'acampada amb glamur, el Glam-
ping, amb un espai infantil per a nadons, 
un maridatge de formatge i vi blanc a l'ho-
ra del vermut, una blancaina amb gintò-
nics i poesia havent dinat i una proposta 
de gastronomia compartida per sopar.

Dissabte el festival SenseCap també po-
sarà el punt i final amb una nit èpica, amb 
la música de Celtic Dj i Animal Show. i

El ritme del festival 
SenseCap de Blancs 
ja llueix als carrers

La mascota del Mundial de futbol de 1982 
és sens dubte una de les icones d'aquella 
dècada, en què naixia també la competició 
de Blancs i Blaus. Així, la colla blava, que ha 
volgut fer un retorn a aquells inicis, va dur 
el Naranjito amb orgull en el primer acte 
d'aquesta festa vuitantera. Així, dissabte, la 
popular taronja futbolera lluïa a les samar-
retes del quiosc de referència blau, on es 
podria adquirir un lot de producte impres-
cindible per als 80. A més, s'aprofitava la 
trobada per posar-se en forma al més pur 
estil Eva Nassarre, en què les classes d'ae-
ròbic eren plenes de cintes estil Rambo i 
escalfadors de llana als turmells. 

Un cop ben imbuïts en l'esperit dels 80, 
dilluns era l'hora de passar per la plaça del 
Peix i per la comissaria de la Pulissia bla-
va, disposada a expedir el Document Blau 
d'Identitat (DBI), no sense abans jugar una 

mica amb la paciència del ciutadà d'una 
època en què a les comissaries hi havia 
molta caspa.

Però no tot són tràmits, els blaus també 
volen recuperar els jocs de l'època, com a 
l'Insert Coin de dissabte o el clàssic Tra-
gabolas gegant i en persona de dilluns. 
Per seguir als 80, dissabte es podrà fer un 
voltio amb el tren blau de Ponent, fer-se 
el forçut amb el Primo del Zumosol (18 h 
a la plaça de l'Església) i, els més petits, 
participar a la disco de la plaça Maluquer 
i Salvador (18 h) amb la disco del Friday's 
Evening Fever, aixó com els ganàpies, a La 
gran movida (mitjanit a la Porxada). i m.E.

L'estètica 'naranjito' 
inunda l'espai vigilat 
per la 'pulissia' blava

Trobareu més informació de la
festa de Blancs i Blaus a 

l'edició especial del dijous 23 d'agost
o bé al web somgranollers.cat

xavier solanas xavier solanas

CLANDESTÍ DE SWING  La Porxada va estrenar el Meeting Point del festival SenseCap de Blancs

MEETING POINT Molta participació al punt de trobada blanc de dilluns al parc Torras Villà

RETORN ALS 80 La 'pulissia' va expedir el DNI blau, després de recordar l'essència 'vuitantera'
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Novetats i 
clàssics bicolor
La Festa Major de Blancs i Blaus deixa un munt d'imatges icòniques i irrepetibles, 
algunes de les quals es recullen en aquest àlbum que retrata algunes de les nove-
tats i clàssics de les colles. Així, Blancs repeteix els seus grans èxits musicals, amb 
el Rock al Porcs (1) i el FIMAC, que dilluns s'estrenava amb una sessió mexicana 
(2). En canvi, les veteranes Les Guapes protagonitzaven l'estrena de la seva sèrie 
(3), mentre que en l'àmbit esportiu els Blancs estrenaven el campionat de rugbi 
platja (4). Tant Blancs com Blaus també han ampliat família, amb grups nous com 
les Dametes blanques (5) i els Víkings blaus (6). La colla blava, per la seva banda, 
va tornar a fer cremar l'Ajuntament dilluns (7), així com també posava la música 
com a protagonista amb concerts com el de La Flor del Otrö de dimarts (10). Com 
a novetats, estrenava el concurs Improxou (9) i la nova gegantona blava (8), que 
serà batejada divendres. i fotoS: xAviER SolAnAS

2

5

3

4

1
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El foc també és un dels protagonis-
tes de la festa i dissabte prenia un 
especial protagonisme amb la ter-
cera Trobada Infernal, una mostra 

La Gralla i la Guspira 
llueixen a la mostra 
de bestiari de foc

de bestiari de foc que servia també 
per celebrar el 25è aniversari de la 
Gralla de Blaus. També hi destaca-
va la Guspira, la bèstia blanca, amb 
qui la Gralla també compartirà es-

pai aquest divendres i dissabte al 
vespre a la Porxada, on el ball de 
les dues figures dóna el tret de sor-
tida al correfoc [més informació a 
la pàg. 38]. i

Toros embolats i torets

Les espurnes i el foc arribaran també de la mà dels toros embolats, avui, di-
jous (23 h), a la plaça de la Caserna, des d'on sortiran cap al carrer Travesse-
res per enfilar un recorregut que els durà de nou a la plaça. En aquesta ocasió 
els granollerins comptaran també amb els Toros embolats de les Franqueses. 
D'altra banda, dimarts va ser el torn dels torets embolats, que han fet 10 anys. 
Divendres (11.45 h) també seran al photocall del parc Torras Villà.

x.s.

xavier solanas

x.s.

LA GRALLA  La bèstia de la colla de Blaus ha celebrat el 25è aniversari

LA GUSPIRA  La bèstia de foc blanca tornarà a sortir divendres i dissabte, acompanyada de la Gralla a la Porxada
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Impuls a la millora 
de l'accessibilitat i a la 
rehabilitació de façana
L'equip de govern també atorga una sub-
venció per a la millora de l'accessibilitat i 
la mobilitat dins els habitatges, així com 
per a la rehabilització de façanes i mitge-
res en edificis residencials (un màxim de 
1.500 euros). i 

INCENTIUS

L'oficina d'habitatge 
permet tramitar 
totes les subvencions 
Des de l'any passat, l'Oficina d'Habitatge 
municipal està situada a la planta baixa 
del número 50 del carrer del Rec i atén 
tots els tràmits relacionats amb aquesta 
matèria, inclosos els ajuts municipals i 
també les campanyes de la Generalitat. i 

INFORMACIÓ

Acapte de sang a Can TrullàsEl ratpenat orellut alpí a la Catalunya Nord
Dimecres, el Banc de Sang i Teixits 
instal·larà una unitat mòbil a la 
plaça de Can Trullàs de Granollers. 
Tothom que hi vulgui donar sang 
ho podrà fer entre les 17 i les 21 h.

GRANOLLERS. L'Ajuntament de 
Granollers ha aprovat inicialment 
el nou Pla Local d'Habitatge (PLH) 
per al període 2018-2023. Ho va 
fer al ple ordinari de finals de juli-
ol amb els vots a favor de PSC, Ciu-
tadans i PP, i l'abstenció de PDe-
CAT-Demòcrates, ERC i Crida-CUP.

El Pla Local d'Habitatge de Gra-
nollers s'ha ideat per al període 
2018-2023. Amb aquest primer 
tràmit de l'aprovació queda sot-
mès a informació pública durant 
30 dies, durant els quals es poden 
presentar al·legacions. 

Es tracta d'un pla amb tres ob-
jectius generals: facilitar l’accés i 
el sosteniment de l’habitatge; ac-
tualitzar i millorar el parc d'habi-
tatges, i desenvolupar polítiques 
d'habitatge a la conurbació de 
Granollers. En total, 33 actuacions 

Ajut al lloguer per a 
majors de 65, famílies 
monoparentals i joves
L'Ajuntament ha publicat aquest estiu les 
bases per concedir subvencions al paga-
ment de lloguer adreçades als menors de 
35 anys, majors de 65 i a famílies mono-
parentals, víctimes de violència masclista 
i persones amb una discapacitat. i 

SUBVENCIONS

Uns 1.200 euros per 
cedir un pis a la borsa 
de lloguer municipal
El consistori atorga 1.000 euros per al 
propietari d'habitatges que s'hagin llogat 
a través de la borsa de lloguer municipal, 
així com un màxim de 200 euros per a les 
despeses corresponents a la tramitació de 
la cèdula d'habitat i certificat energètic. i 

INCREMENTAR L'OFERTA

L'Ajuntament planeja impulsar una 
promoció de lloguer social el 2019

proposa el PLH hi ha la construcció 
d'habitatges de protecció pública 
de lloguer, que es preveu que es 
pugui dur a terme amb construcció 
directa per part de l'Ajuntament o 
mitjançant la cessió de sòl públic 
municipal a cooperatives d'habi-
tatge que vulguin fer-se càrrec de 
l'edificació. En aquest sentit, el 27 
de setembre es farà una sessió di-
vulgativa per debatre sobre aquest 
model de producció d'habitatge 
públic a l’Oficina d’Habitatge.

Estudi sobre pisos buits
Altres propostes noves del PHL 
són l'elaboració d'un estudi espe-
cífic sobre l'habitatge desocupat 
a Granollers, l'atorgament d'ajuts 
per a la millora de l'eficiència 
energètica, l'execució d'auditori-
es energètiques en habitatges i el 
desenvolupament de polítiques 
d'habitatge tenint en compte Gra-
nollers i la seva conurbació.

L'últim Pla d'Habitatge de Gra-
nollers era de 2006, de manera 
que havia quedat totalment des-
fassat sobretot arran de l'anterior 
crisi immobiliària. i

arxiu

PISOS  Es farà un estudi específic sobre habitatge desocupat

L'equip d'Investigació de Quiròpters del Museu de Ciències Naturals ha 
constatat aquest estiu la presència del ratpenat orellut alpí a la reserva 
natural de la Vall d'Eina, a la Catalunya Nord. Es tracta d'una espècie molt poc 
habitual, però se sospitava que n'hi havia a la zona. Ara, l'equip de La Tela, 
que ja en va descobrir la primera colònia a Catalunya, ho ha pogut confirmar.

HABITATGE  APROVAT INICIALMENT EL PLA LOCAL D'HABITATGE AMB 33 ACCIONS PER DESENVOLUPAR ENTRE 2018 I 2023, AMB UN PRESSUPOST DE 10 MILIONS

com les subvencions per incentivar 
el lloguer, l'assistència al sosteni-
ment de la llar i pobresa energètica 
i l'adquisició d'habitatges munici-
pals, entre d'altres que ja s'estan 
duent a terme. El pla preveu inver-
tir 10 milions d'euros en sis anys.

Es planteja com un document 
analític (en analitzar i diagnosti-
car la problemàtica municipal en 
matèria d’habitatge), estratègic 
(en definir les directrius d’actua-
ció municipal) i de contingut ope-
ratiu (en desenvolupar i proposar 
programes i actuacions). Per a la 
seva elaboració es van fer sis ses-
sions específiques amb ciutada-
nia, entitats i grups municipals, 
un taller obert a tothom i es van 
recollir opinions a través d'una 
enquesta ciutadana.

Entre les actuacions noves que 

SOCIETAT
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OBERTA LA PASSERA 
SOBRE LA VIA DE TREN 
DE FRANÇA

Dissabte, coincidint amb l’inici dels actes de la festa major, es va obrir el pas a la 
nova passera per a vianants sobre la línia del tren de França, i que comunica el car-
rer de Joan Enric Dunant i el passeig de la Muntanya, a la Font Verda. A mitjan juliol 
es va instal·lar l’estructura d’aquest nou pont i, posteriorment, s’ha procedit a ins-
tal·lar la rampa de baixada i connectar-la fins al carrer de l'Enginyer. La construcció 
d'aquesta nova passera forma part del desenvolupament del sector urbanístic situat 
entre la via del tren i el passeig de la Muntanya i entre la rotonda del pont de l’Hos-
pital, al nord, i fins pràcticament el pont del carrer d’Agustí Vinyamata, al sud.

aJuntaMent

L'ESTRUCTURA CONNECTA DES DE DISSABTE EL PASSEIG DE LA MUNTANYA I EL CENTRE

LES FRANQUESES. Durant els dar-
rers 10 dies s'han estat fent obres 
de millora al pont sobre el Con-
gost de la carretera de l'Ametlla 
(BV-1433), a Llerona, de manera 
que el pas estarà tallat fins diu-
menge. Com a alternativa, s'ha 
habilitat un pas alternatiu senya-
litzat per als vehicles que circulen 
tant en sentit l'Ametlla com Lle-
rona i es manté obert, en tot mo-
ment, el pas de vianants.

Les obres han permès canviar 
els sistemes de seguretat i con-

tenció metàl·lics per petrils de 
formigó. La instal·lació d'aquestes 
peces de formigó, més amples que 
les barreres de seguretat actuals, 
ha obligat a augmentar l'amplitud 
de la calçada del pont. 

Traçat desplaçat 
L'increment d'amplada s'ha acon-
seguit desplaçant el traçat de l'ac-
tual pas de vianants cap a l'exte-
rior amb una estructura voladissa. 
També s'està millorant el drenat-
ge i l'aglomerat del tauler. 

ELS TREBALLS HAN PERMÈS AMPLIAR L'AMPLADA

Obres al pont del Congost 
de la carretera de l'Ametlla

GRANOLLERS. L’Ajuntament de 
Granollers destinarà uns 65.000 
euros a instal·lar una passera de 
fusta per connectar per als via-
nants el camí paral·lel al riu Con-
gost que transcorre pel parc de 
Ponent  amb la plaça de la Cons-
titució, que passarà per sobre del 
llac. Així es donarà continuïtat a 
l'escala que actualment baixa fins 
al llac i que queda tallada per l'ai-
gua. El consistori vol donar conti-
nuïtat al circuit a l'entorn de la lle-
ra del Congost amb altres espais 

per al lleure i l'esport de la ciutat. 
La junta de govern local ha 

aprovat el projecte redactat pels 
tècnics municipals d'Obres i Ser-
veis i que inclou l’estudi bàsic de
seguretat i salut, i que té un pres-
supost estimat de 53.690,76 eu-
ros més la quantitat de 11.275,06 
euros corresponent al 21% d'IVA, 
que fa un total de 64.965,82 euros. 
El consistori preveu licitar el pro-
jecte aquest setembre, de manera 
que els treballs es podran iniciar 
aquest darrer trimestre.  m.E.

URBANISME  UNIRÀ EL CAMÍ PARAL·LEL AL RIU AMB LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ

Projectat un pas de fusta 
per sobre del llac de Ponent

Més obres

D'altra banda, la junta de govern ha 
adjudicat el projecte d'ampliació de les 
voreres del carrer Corró, entre el carrer 
Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer. 
Els tècnics municipals estimen que les 
obres tindran un cost d'uns 155.820 
euros (IVA inclòs). Aquesta intervenció, 
adjudicada a l'empres Señales Girod, 
enllaçarà amb el tram del carrer Corró 
que fa dos anys es va reformar i es va 
sumar als carrers de plataforma única 
amb ús prioritari per a vianants.

AMPLIACIÓ VORERES 
DEL CARRER CORRÓ

L'empresa Grup Mas Construc-
tors, SLU serà l'encarregada de 
construir el pas inferior per a 
vianants i ciclistes que connecti 
el barri de Bellavista amb Cor-
ró d'Avall. El contracte d'obres 
s'ha adjudicat per un import 
d'1.138.178,17 euros amb IVA 
(940.643,12 euros sense IVA).

Les obres estan previstes que 
comencin al setembre i que 
s'allarguin uns set mesos, fins a 
la primavera. L’actuació serà en-
tre els carrers d’Aragó i Francesc 
Gimeno, i el pas inferior passarà 
per sota de la línia de Ferrocarrils 

Barcelona -Girona- Portbou.
El projecte també preveu la 

urbanització de l'entorn del pas 
i que s'hi construeixin rampes 
per millorar l'accessibilitat, es 
col·loquin baranes i proteccions, 
s'instal·lin nous elements de jar-
dineria i també es millorin les ins-
tal·lacions d'il·luminació.

La licitació de la redacció del 
projecte per unir el barri de Bella-
vista i Corró d'Avall es va treure a 
concurs l'estiu passat. Aleshores, 
es preveia que les obres tingues-
sin un cost màxim d'1,4 milions 
d'euros (IVA inclòs). i t.pARERA

Adjudicades
les obres del pas 
soterrat entre 
Bellavista i Corró

INFRAESTRUCTURES  EL CONTRACTE ÉS D'1'1 MILIONS EUROS
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GRANOLLERS / MONTORNÈS. Una 
noia de 18 anys va denunciar que 
el passat 11 d'agost va patir una 
agressió sexual a la discoteca Bora 
Bora Granollers, situada al polí-
gon El Raiguer de Montornès, a 
tocar de Palou, per part d'un dels 
treballadors del local.

El cas se suma a altres denún-
cies públiques prèvies per com-
portaments sexistes i racistes dels 
porters, i a les múltiples queixes 
dels veïns de Palou pels actes in-
cívics que es produeixen a l'en-
torn del local. Així, aquest darrer 
succés ha revifat la pressió dels 
ajuntaments de Granollers i Mon-
tornès al Departament d'Interior 
de la Generalitat perquè prengui 
mesures de seguretat i, fins i tot, 
perquè es revoqui la llicència del 
Bora Bora. De fet, al juliol el grup 
parlamentari del PSC –que comp-
ta amb el granollerí Jordi Terra-
des– va portar els problemes de 
seguretat del Bora Bora al Parla-
ment de Catalunya, un debat que 
ERC també ha anunciat que vol 
mantenir a la Cambra catalana.

De fet, les JERC de Montornès 
van denunciar el darrer cas de pre-
sumptes abusos, després que fos 
difós a través de les xarxes socials, 
i van detallar que "els fets van suc-
ceir als lavabos de noies, quan 
un treballador va abusar sexual-
ment d'una noia, amb tocaments 
sense el seu consentiment i ense-
nyant-li el penis". També acusa la 
discoteca per "reproduir violènci-
es heteropatriarcals i contra els 
nostres cossos amb publicitat, 
música i ideals patriarcals que 
ens oprimeixen a les dones i al 
col·lectiu LGTBI+". 

Els ajuntaments, per la seva ban-

da, han volgut "reiterar el rebuig 
a la violència contra les dones. 
Montornès no tolerarà cap tipus 
d'agressió sexista vers les do-
nes, perquè creiem en un poble 
que diu a les dones que poden 
ser lliures i no valentes. També 
volem expressar el nostre ple 
suport a la víctima, dir-li que no 
està sola, i que treballem perquè 
aquest tipus d'accions no quedin 
impunes", apuntava un comunicat 
del consistori montornesenc.

L'Ajuntament de Granollers 
també denuncia els problemes 
generats per la discoteca i, de fet, 
els ajuntaments es van coordinar 
el febrer passat amb els Mossos 
d'Esquadra per tal de portar a 
terme un operatiu policial que va 
localitzar una dotzena de menors 
de 16 anys i es van fer 21 actes de 
de comís de substàncies estufepa-
ents, 3 d'intervenció d'arma blan-
ca, 2 punys americans i 1 defensa 
elèctrica.   

GRANOLLERS. El 9 d'agost una dona de 85 anys va morir a l'Hospital 
de Sant Pau de Barcelona, on havia ingressat el dia abans arran de les 
lesions produïdes en ser atropellada per un bus urbà a l'avinguda Sant 
Esteve de Granollers. La víctima va rebre un impacte de l'autobús quan 
travessava l'àmplia avinguda en un punt sense pas per a vianants entre 
els carrers Foment i Bisbe Grivé. La conductora de l'autobús va intentar 
esquivar-la, però la va acabar tocant. 

L’Ajuntament de Granollers ha 
aprovat la modificació del con-
tracte de la prestació del servei 
de neteja viària i recollida de resi-
dus municipals que porta a terme 
l'empresa Talher fins a l’any 2021. 
Els canvis suposen un augment de 
87.000 euros anuals i responen a la 
constatació del desbordament d'es-
combraries en alguns contenidors, 
circumstància que ha provocat que 
augmentin les queixes dels veïns. 
En concret, es reorganitzaran les 
rutes de recollida de rebuig; s'in-
crementarà el servei el dijous, amb 
una ampliació horària de dues ho-
res; i es reforçarà la recollida els 
dissabtes a la nit en els contenidors 
més susceptibles de patir desbord-
aments. Dilluns al matí també es 
farà un reforç al centre, recollint 
els contenidors que més s'omplen 
durant el cap de setmana. A més, el 
servei de recollida de voluminosos 
(mobles i trastos vells) s'incremen-
tarà de 5 a 8 serveis setmanals.

Segons el consistori, els canvis 
en el contracte es produeixen 
perquè la recollida de residus, en 
totes les fraccions, no ha parat de 
crèixer com a conseqüència de 
l’increment de l’activitat econò-

mica i del consum de les famílies.
En concret, pel que fa al rebuig, 

comparant les dades de 2013 amb 
les estimacions de finals de 2018, 
s’ha increment en 1.413 tones, és 
a dir, un 8,79%. L’orgànica es pre-
veu, si es confirma l’actual tendèn-
cia, que augmenti de l’ordre d’un 
12,15% en aquests quatre anys, 
però un 16,55% respecte l’any 
passat. Pel que fa a la recollida 
de voluminosos en els últims dos 
anys s’ha incrementat entre un 
12 i 13%. La previsió per aquest 
2018, si es manté la tendència és 
que s’incrementi un 41,72%, el 
que significa que des de 2013 fins 
ara haurà augmentat un 78%.

Finalment, pel que fa a les al-
tres fraccions de recollida selec-
tiva, encara que no són objecte 
del contracte de neteja i recollida, 
destaca l’augment molt significatiu 
del 61,42% el primer semestre de 
2018 respecte al mateix període de 
2017 del paper/cartró per l’aug-
ment de la generació i la caiguda 
del preu als mercats internacio-
nals, que fa menys atractiva econò-
micament la seva recollida. Des del 
2013 al 2018 l’increment d’aques-
ta fracció serà del 104,5%.  

Ampliat el servei 
de neteja per evitar 
contenidors desbordats

Mossos

SUCCESSOS  ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERS I MONTORNÈS RECLAMEN MESURES A INTERIOR SERVEIS  AUGMENTA 87.000 EUROS ANUALS

Una noia denuncia un porter 
del Bora Bora per abús sexual

DISCOTECA  Operació policial al febrer al Bora Bora

Una dona de 85 anys va morir 
atropellada per un bus urbà

n La plataforma Change.org ha recollit 
prop de 1.500 signatures per promou-
re una denúncia col·lectiva contra la 
discoteca Bora Bora arran de diversos 
incidents que relaten els impulsors de 
la petició. Segons els signants, s'hi ven 
alcohol a menors, hi ha ampolles sen-
se precinte, es produeixen discrimi-
nacions racistes i amenaces, així com 
comportaments sexistes. Segons els 
denunciants, el lavabos de noies no 
tenen baldó i s'han denunciat abusos 
per part dels porters. La demanda a 
Change.org reclama que s'investiguin 
els porters, que hi hagi baldó als và-
ters i que "no s'utilitzin les imatges de 
menors d'edat en  vídeos promocio-
nals de forma sexual, ni de qualsevol 
persona sense el seu consentiment".

CAMPANYA PER UNA 
DENÚNCIA COL·LECTIVA 
A CHANGE.ORG
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ISOVERI FORMACIÓ. C. Josep Ma de Sagarra, 68, cantonada c. Olivar. Granollers

Instal·lació i muntatge d'aparells 
d'aire condicionat i instal·lació 
i manteniment elèctric

DESTINATARIS
Joves de 16 a 29 anys
BENEFICIARIS DE LA GARANTIA JUVENIL

HORARI
De Dilluns a Divendres. De 9 a 14 h.

DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ
ÉS UN CURS DE 185 HORES ORIENTAT 
PER A JOVES QUE VOLEN APRENDRE 
UNA PROFESSIÓ.

REQUISITS PER A INSCRIPCIÓ
» Estar inscrit com a participant al 
 Programa de Garantia Juvenil de 
 la Cambra de Comerç
» Fotocòpia del DNI o permís de treball
» No haver treballat ni estudiar el darrer 
 dia de la inscripció 

PLACES

LIMITADES

PROGRAMA INTEGRAL DE QUALIFICACIÓ I OCUPACIÓ

ISOVERI FORMACIÓ

93 470 00 00
(Horari de 8 a 18 h)
isoveri@isoveri.com

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
(Delegació de Granollers)
www.garantiajuvenilcambra.org 

PER RESERVAR PLAÇA 
ENVIEU E-MAIL  
O TRUQUEU A:

Inici:
SETEMBRE
OCTUBRE

Us desitgem
Bona Festa Major

GRANOLLERS. L'Ajuntament ha modificat la 
normativa urbanística per tal de reduir les 
exigències de nombre de places d'aparca-
ment en els edificis de nova construcció. 
El consistori argumenta que les circums-
tàncies socioeconòmiques de fa 12 anys 
–quan es va aprovar la normativa– són sig-
nificativament diferents a les actuals, i des 
de llavors també s’han succeït nombrosos 
canvis normatius, en comportaments so-
cials (hàbits i costums, consciència medi-
ambiental, etc.) i, alhora, es compta amb 
suficient experiència fruit l’aplicació de 
la normativa. Així, es disminueix la dota-
ció de places d’aparcament que preveu la 
normativa allà on hi ha vials de prioritat 
invertida, illa de vianants i pla especial de 

patrimoni històric i arqueològic per tal 
que no sigui una limitació a l’hora d’afa-
vorir que es puguin rehabilitar habitatges, 
tot en consonància amb el Pla de Mobilitat 
Urbana i el Pla d’habitatge. 

Precisament l'Ajuntament també ha resolt 
aquest estiu les al·legacions presentades al 
Pla de Mobiliat Urbana i n'ha estimat parcial-
ment la majoria. El pla ha rebut aportacions 
de l'entitat Granollers Pedala, Granollers en 
Transició, els grups municipals de la Crida 
per Granollers - CUP i DC-PDeCAT, l'empresa 
Petro Bages i un particular –Emilio Molina–. 
Entre les incorporacions al pla, hi ha les me-
sures de reducció del trànsit a la ronda Sud, 
com els nous passos per a vianants i la desvi-
ació de vehicles pesants. 

MOBILITAT  EL CONSISTORI TAMBÉ RESOL LES AL·LEGACIONS AL PLA LOCAL

Menys places de pàrquing 
exigides als nous edificis

LES FRANQUESES. Coincidint amb les festes majors dels pobles, l'Ajuntament de les Fran-
queses ha reforçat el protocol d'actuació municipal per a la prevenció i l'abordatge de 
situacions d'assetjament sexual en espais d'oci i de lleure, posant especial atenció en es-
tablir unes indicacions clares sobre què fer en cas de produir-se un assetjament o una 
agressió sexual. Alhora, el consistori també s'ha compromès a formar en matèria de violència 
masclista i de perspectiva de gènere tota la plantilla de treballadors de l'ajuntament com a 
mesura de sensibilització en igualtat de gènere i de prevenció de la violència masclista. 

Reforç del protocol d'assetjament sexual
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P.- Què considerem una urgència 
hipertensiva?
R.- La urgència hipertensiva és una 
elevació brusca de la tensió arterial 
que pot suposar un risc per a la per-
sona afectada. De fet, és una mica 
més complex, ja que caldria dife-
renciar entre urgència i emergència 
hipertensiva. En el primer cas hi ha 
una elevació de les xifres tensionals 
però sense manifestacions clíniques 
importants, mentre que en el segon 
l’augment de la tensió va acompanyat 
de simptomatologia important.
No hi ha un consens estricte sobre 
quines xifres es consideren una ur-
gència hipertensiva, si bé s’accep-
ten com a tals xifres superiors a 180 
de màxima i/o 110 de mínima. Encara 
que en molts cas cedeixen espontà-
niament, acostumen a produir-se en 
el context d’ansietat, por, dolor, fred, 
tractament amb antiinflamatoris, cor-
ticoides, etc. Davant l’increment de 
les xifres per sobre d’aquest valors és 
important sol·licitar assistència mè-
dica.
P.- Què es pot considerar insomni?
R.- Caldria diferenciar insomni del fet 
de dormir poc. Dormir poques ho-
res sense repercussions posteriors 
(cansament important o son durant 
el dia no es considera insomni, tot i 
que moltes vegades es confon tenint 
en compte que les hores de vigí-
lia nocturna semblen més llargues. 
L’insomni, en canvi, és la incapacitat 
per dormir o bé dormir poc amb un 
somni reparador amb repercussions 
al dia següent. Per a l’insomni cal un 
tractament individual, i abans que el 
tractament farmacològic cal provar 
altres mesures. En tot cas, abans de 
prendre mesures pel seu compte és 
recomanable consultar-ho al metge 
de capçalera.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita

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

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

Les Franqueses demana 
als CAP que atenguin les 
persones 'sense papers'

Granollers ha aprovat, gairbé per 
unanimitat –excepte l'abstenció 
de la CUP– un codi de conducta 
que han de complir regidors del 
consistori i alts càrrecs de l'Ajun-
tament i societats municipals. El 
codi té un doble objectiu. D'una 
banda pretén establir els principis 
ètics que han de guiar l’actuació 
dels alts càrrecs dels ens locals i 
les normes de conducta que se’n 
deriven. I, d'una altra, vol deter-
minar els principis de bon govern 
que han de servir per fomentar 
una millor actuació dels ens locals. 

Les funcions d’aquest mecanisme 

de control intern són resoldre dub-
tes referents a la interpretació i apli-
cació del codi; formular recomana-
cions i propostes de millora; rebre 
queixes en relació amb la conducta 
ètica dels alts càrrecs i donar-los 
el tràmit que correspongui en cas 
d’incompliment del codi; vetllar 
per l’actualització del codi i efectu-
ar propostes de modificació del seu 
contingut; promoure la difusió i el 
coneixement del codi; emetre un 
informe anual de l’activitat referent 
al mecanisme de control intern, que 
es farà públic a través del portal de 
la transparència.  

POLÍTICA  ES TRACTA D'UN MECANISME DE CONTROL INTERN

Aprovat un codi de conducta 
per a edils i als alts càrrecs

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
ha realitzat una donació de 210 
monitors a la Fundació NASCO Fe-
eding Minds de Ghana. Tot aquest 
material anirà destinat a crear 
una xarxa d’aules d’informàtica 
a escoles rurals de Ghana, en un 
projecte impulsat per aquesta or-
ganització no governamental. 

La finalitat d’aquesta acció de 
la fundació presidida per Ousman 
Umar és familiaritzar els infants 
amb les eines digitals i facilitar-los 
l’accés a la informació. La iniciati-
va busca garantir que tots els nens 
i nenes disposin de les eines i els 
coneixements per desenvolupar el 
seu talent i accedir a la informació 
per crear oportunitats de futur. 

VIA PÚBLICA

El Circuit dóna 
210 monitors a 
escoles rurals 
de Ghana

GRANOLLERS.  Persones refugiades 
que acull Creu Roja a Granollers 
han reparat bicicletes que esta-
ven en desús per tal de facilitar la 
mobilitat de les persones que for-
men part del projecte d'acollida i 
integració de sol·licitants d'asil de 
l'entitat. 

L'activitat ha comptat amb la 
col·laboració de l'associació Gra-
nollers Pedala i l'empresa grano-
llerina d'inserció social Dimas, i 
s'ha fet a l'espai del Centre Vallès 
que l'Ajuntament de Granollers ha 
cedit a l'empresa.

Aquesta iniciativa pretén facili-
tar els desplaçaments sostenibles 
de les persones refugiades a la 
ciutat i, alhora, dotar-les de més 
autonomia.  

COOPERACIÓ  COL·LABORACIÓ DE GRANOLLERS PEDALA I L'EMPRESA DE REINSERCIÓ DIMAS

Refugiats acollits per Creu Roja 
reparen bicicletes en desús

BICICLETES  Una de les persones refugiades fent tasques de reparació

creu roJa

L'Ajuntament de les Franqueses ha 
demanat als treballadors dels am-
bulatoris que continuïn atenent to-
tes les persones independentment 
de la seva situació administrativa, 
després que el Tribunal Constitu-
cional (TC) hagi suspès la llei cata-
lana que garanteix l'accés sanitari 
universal amb càrrec a fons públics. 
A falta d'una sentència definitiva, el 
consistori franquesí considera que 
la decisió del TC de suspendre la llei 
catalana "vulnera el dret a la salut 
de les persones en situació admi-
nistrativa irregular". L'Ajunta-
ment també insta el Departament 

de Salut a continuar garantint 
l'atenció sanitària pública a tota la 
ciutadania. La llei d’universalització 
de l’assistència sanitària estableix 
que totes les persones que viuen a 
Catalunya tenen dret a l’accés sani-
tari a través de l'empadronament. 
En aquest sentit, el ple de juny va 
aprovar per unanimitat facilitar 
l’empadronament immediat a totes 
les persones. Aquestes accions s'ha 
impulsat després que s'aprovés per 
unanimitat una moció presentada 
per Imaginem Les Franqueses En 
Comú-Entesa en defensa de l'accés 
a l'atenció sanitària universal.  
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Ciutadans (Cs) de Granollers ha 
renunciat a participar al pregó de 
la Festa Major de Blancs i Blaus 
des del balcó de l'ajuntament per-
què a la façana hi ha un llaç groc. 
El grup municipal segueix les con-
signes del partit a escala nacio-
nal, que ha fet una crida a retirar 
aquests símbols de la via pública.

Segons el portaveu i regidor de 
Cs al consistori, Enric Meseguer, 
"és inacceptable la presència 
de símbols polítics en els espais 
públics que han de ser neu-
trals". I ha recordat que "el blanc 
i el blau són els colors que hau-
rien de prevaler durant les fes-
tes, ja que són els propis d'una 
celebració que és de tots". El 
portaveu de la formació taronja 
ha ressaltat que "de tots és sabut 
el tracte especial i la màniga 
ampla de l'alcalde Mayoral amb 
entitats independentistes", i ha 
recordat que "no s'ha posat cap 
multa tot i l’incompliment de la 
normativa municipal". 

L'advocada i periodista Beatriz 
Talegón obrirà els actes de la di-
ada de l'Onze de Setembre a les 
Franqueses amb la xerrada La Re-
pública de Catalunya, una oportu-
nidad para España y para Europa, 
que se celebrarà a la sala de plens 
de l'Ajuntament a les 10.30 h.

Talegón aprofitarà la conferèn-
cia per parlar de la situació actual 
de Catalunya i plantejarà el procés 
d'independència com una "opor-
tunitat per mostrar les clave-
gueres d’Espanya i aprofundir 
en el concepte de democràcia".

Després de la xerrada comen-
çarà el seguici amb els Garrofers 

El granollerí Àlex Sastre dimitia 
al juliol del càrrec de president 
comarcal del PDeCAT per cen-
trar-se, segons ha explicat en una 
carta a la militància, en el "pro-
jecte polític per la ciutat de 
Granollers i vull dedicar-me a 
fer-lo guanyador a les eleccions 
municipals del 2019". A més, el 
regidor de l'Ajuntament de la ciu-
tat ha estat pare de bessons i "vull 
compartir-ne la criança amb la 
meva dona, com crec que ha de 
ser i com crec que seré plena-
ment feliç", assegura.

Sastre ha presidit l’agrupació 
comarcal del Vallès Oriental del 
Partit Demòcrata els darrers dos 
anys, "dos anys molt complicats 
en què hem treballat per la im-
plantació d’un nou partit, hem 
ajudat a organitzar el referèn-
dum d’autodeterminació de l’1 
d’octubre, hem fet campanya 

per ser primera força del so-
biranisme i restituir la demo-
cràcia a les eleccions del 21 de 
desembre de 2017 i hem sigut 
rellevants perquè el partit s’ori-
entés cap a un moviment més 
ampli en la passada assemblea 
nacional. També hem patit la 
injustícia de veure com repre-
sentants i companys nostres, en 
concret el conseller Jordi Turull, 
han hagut de viure la repressió i 
la presó", detalla a la missiva.

Sastre ha decidit renunciar per-
què creu que no podrà "seguir 
rendint al màxim nivell. Tinc dos 
projectes molt importants a la 
meva vida que m’ho impediran".

Fins a la propera assemblea co-
marcal en què caldrà escollir la 
nova presidència i executiva, l'ac-
tual vicepresident, Xavier Mar-
tínez, ha assumit transitòriament 
la presidència en funcions. 

Sastre deixa la presidència 
comarcal del PDeCAT

chakir el hoMrani

arxiu

POLÍTICA  CIUTADANS INSISTEIX EN RECLAMAR "NEUTRALITAT" ALS ESPAIS PÚBLICS VOL CENTRAR-SE EN EL PROJECTE LOCAL I EN LA FAMÍLIA

Cs es nega a pujar al balcó per 
al pregó perquè hi ha el llaç groc

BEA TALEGÓN

Bea Talegón participarà a l'Onze  
de Setembre a les Franqueses

Voltes per la llibertat dels presos
Tot i l'atepeïda agenda d'actes a la Porxada d'aquesta setmana, dimarts 
l'ANC va mantenir la volta a la Porxada per reclamar la llibertat dels presos 
polítics catalans, que es du a terme cada setmana, tot i que es va fer més 
tard, a les 20 h, entre el lluïment de les colles infantils i el Pique de gralles. 
La de dimarts va ser la 28a trobada i es va fer una volta per cada mes que 
els presos i exiliats estan sense llibertat. A més, l'ANC ha volgut que el groc 
també sigui present a la festa de Blancs i Blaus.

L'ALCALDE FRANQUESÍ, 
FRANCESC COLOMÉ, VISITA 
CLARA PONSATÍ A ESCÒCIA
L'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ha 
format part de la delegació d'alcaldes i alcaldes-
ses de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) 
que ha visitat Escòcia per estudiar les bones pràc-
tiques en polítiques culturals del país. A més, els 
batlles han visitat el parlament escocès i s'han 
reunit amb el ministre per Europa, Migracions i 
Desenvolupament internacional del Govern d'Es-
còcia, així com han participat en un dinar amb l'ex-
consellera Clara Ponsatí, exiliada a Escòcia.

f.c.

EL BATLLE HA FORMAT PART DE LA DELEGACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

des de la plaça de l’Ajuntament 
fins el monòlit del passeig de Ta-
gamanent (11.30 h), on s'hi farà 
la tradicional ofrena floral. [més 
informació dels actes de la Diada a 
la propera edició]. 
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OPINIÓ

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Aquesta darrera setmana he tancat 
una etapa a @naciodigital i  
@naciocultura, el mitjà i l’equip 
humà que em va fer confiança per 
obrir un nou camí en el periodisme 
cultural d’aquest país

Esteve Plantada @eplantada Núria Sala @nuriasala98

M’ho sembla a mi o a Granollers si tens 
tita pots pixar a 16 urinaris i si no en 
tens has de fer mitja hora de cua perquè 
només hi ha DOS POLIKLINS? “Festes 
lliures de sexisme” també inclou això 
#FestaMajorGranollers

Agafes llibreta Moleskine,
bolígraf Bic, carregues, 

tanques un ull i dispares color
 blau sobre un blanc immaculat

LA VINYETA d’Adolf Belío

Aquest agost, una denúncia per abús sexual d’una noia per part d’un 
treballador de la Carpa Bora Bora ha tornat a posar sobre la taula els problemes 
vinculats a aquest establiment d’oci nocturn. A banda de presumptes  
irregularitats i delictes dins la sala –existeixen denúncies anteriors per  
violència i discriminació, així com els Mossos hi van fer una operació en què 
es van requisar armes i estupefaents–, els veïns que han de suportar les 
bretolades dels clients de la discoteca, des de l’estació de França fins a Palou, 
fa temps que n’estan tips. Tot plegat ha fet que el tema hagi arribat al Parlament 
i que els ajuntaments de Granollers i Montornès reclamin mesures a la  
Generalitat, com la clausura del local. Potser no cal arribar a aquest extrem, 
però sí que és segur que les administracions competents han d’actuar-hi  
fermament i fer complir les normes de seguretat i convivència si no volen 
que la ciutadania tingui la sensació que a l’entorn de l’establiment s’hi pot 
delinquir amb impunitat. De fet, el Bora Bora va arribar a Granollers després 
que un altre ajuntament aconseguís allunyar-la del seu terme municipal. Cal 
fer complir les normes, no permetre que el problema es traslladi a un altre lloc.

SENSACIÓ D’IMPUNITAT
Editorial

glars, les granotes, els atletes i els ànecs de 
la riera, els coloms de la Porxada, la Gralla 
dels llibres, el corb de l’escut, els pardals 
de la Corona i tots els voltors del Sans-Bar. 
Els gats vells i els seus terrats, els camells 
del Parc Central, els porcs que embruten 
els parcs, en Patufet de la plaça Negra, la 
lluna, la mitja lluna, tot l’encant d’aquella 
Pedra, la gran olla de la plaça i les bruixes 
del meu parc.

I l’handbol, el cinema de l’AC, els teatres 
de la vila, la música de l’Auditori, la del 
2046, el jazz del Casino Club de Bingo, els 
castanyers del Casino Club de Country, la 
terrassa del Casino Club de Ritme, la Fà-
brica de les Arts, els llibres de can Pedrals, 
els canelons dels Layon, la flauta d’ibèric 
del Viena, els xampinyons i les braves del 
Naguabo, la paella de l’Europa, la truita del 
Mirallet i l’orxata de les Olles, la cervesa 
de l’Anònims, la farina del Racó, el cafè 
de tants cafès, les cadires al carrer, les es-
trelles de la cuina del Xiprer. Les cases de 

putes, el Palau dels Tagamanent, el Palau 
d’en Ramoneda, el Palau d’Esports, el Pa-
lau del Rector, els Palau de les fotocòpies i 
la Casa del Bisbe i la mona de Pasqua d’en 
Raspall i el Campanar vestit d’heura i totes 
les cases dels déus que encara no paguen 
IBI. I la mandra de dilluns i el gran mercat 
del dijous i tot el mercat dels dissabtes i el 
desert de cada nit. I les veus de les corals, 
el batec dels nostres cors, els malalts de 
l’Hospital i el record dels nostres morts… 
Al·leluuuuia.

rribes després d’unes vacan-
ces plenes de prats molt verds, 
de rius calents, de cels molt 
blaus, de sol de foc, de sal de 

mar... i entre pólvora i alcohol, seus a prop 
d’una d’aquelles columnes del Temple del 
Gra. Agafes llibreta Moleskine, bolígraf Bic, 
carregues, tanques un ull i dispares color 
blau sobre un blanc immaculat:

Els botiguers, els cambrers, els funci-
onaris, els paletes, els poetes, els músics, 
els esportistes, els que venen pisos, els que 
compren cases, els empleats de l’Ortega i 
d’en Botín, els pilotes de sempre, els par-
tits mal repartits, els polítics bons polítics 
i els polítics malparits, els empresaris, els 
especuladors, els constructors, els pro-
motors, els registradors, els professors, 
els sindicalistes, els comissionistes, els 
taxistes, els dentistes, els que posen llaços 
grocs, els que tallen llaços grocs. Les per-
ruqueries, les perfumeries, les farmàcies, 
les botigues, els carrets plens de cartrons, 
els bars de tota la vida i les vides dins els 
bars. I els museus, les banderes d’aquest 
país i les banderes de l’altre, les biblio-
teques, els cotxes, les bicicletes, l’illa de 
vianants i els vianants de la perifèria, les 
papereres buides i les voreres plenes. Les 
bosses de plàstic, els gossos, els lladrucs 
dels gossos, les caques dels gossos, els 
amos dels gossos, les sabates, les capses 
de sabates, les caixes de fusta dels morts, 
els bancs per descansar i els bancs que no 
et deixen descansar, les obres, les tanques, 
les llambordes enyorades, mutilades, ar-
rencades, oblidades, l’operació d’estètica 
del Centre, els fanals erectes, les places 
dures i grises, els carrerons amb aroma 
de maria i de pixats, el quiosc i el refugi 
de can Sínia, aquell pavelló del 60, els sen-

A
GRANOLLERS. RA TA 
TA TA… UNA RÀFEGA

SANTI MONTAGUDDes del balcó

Bústia

Positivitzem-nos

Cada vegada que trobo gent coneguda 
d’edat avançada em comenten tot allò que 
els fa mal o bé alguna mala notícia, i no puc 
fer altra cosa que dir que no es quedin no-
més amb les coses dolentes. El dia és llarg i 
dóna molt de si. 

Darrerament podem gaudir d’un bon 
sol, però aquestes persones només parlen 

sobre que fa calor. Amb tot, fer-se gran no 
equival a ser negatiu, ans al contrari. Ens 
acompanya l’experiència de la vida viscuda 
i la gran fresor que significa poder valorar 
la bona gent que hi ha i molta que mai es 
queixa, tot i tenir a vegades motius més que 
sobrats per fer-ho. Sempre que poden, en 
canvi, es dediquen a donar reforç positiu 
als altres.

 anna maria muntada / gRAnollERS
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DIEGO SOLA
Historiador i divulgador

l 25 de juliol van com-
plir-se 95 anys de la 
inauguració del nou 
hospital de Granollers. 

Som a l’any 1923. La ciutat ha cres-
cut les darreres dècades en pobla-
ció i extensió, enfilant-se cap als 
10.000 habitants. Més gent, més 
necessitats per atendre. Des de 
l’any 1844 la capital vallesana te-
nia el seu hospital a l’antic convent 
dels Caputxins, avui dia desapare-
gut, ubicat a l’extrem nord-est de 
l’actual parc municipal Torras Villà. 
La festa, programada per la diada 
de Sant Jaume d’aquell estiu que 
acabaria amb el cop d’estat de Mi-
guel Primo de Rivera, tancava deu 
anys d’esforços i fatigues per donar 
a Granollers un hospital posat al 
dia, un nou equipament especial-
ment dissenyat segons els criteris 
de la política mèdica del nou segle. 
Un edifici, a més, que 
seria una petita joia mo-
dernista, ja que repro-
duïa els cànons estètics 
i artístics del seu temps. 
Entre els més cofois de 
la trobada, un benefactor 
fill del fuster de Puigcer-
dà esdevingut empresari 
d’èxit: Francesc Ribas i 
Serra (1872-1929). Ri-
bas presidia la junta de 
construcció de l’hospi-
tal-asil: per aixecar l’edi-
fici, la gent de Granollers 
havia fet donatius; les 
entitats de la vila (des de 
la Unió Liberal fins al Ca-
sino) havien organitzat 
actes de recaptació i, fins 
i tot, l’església parroquial 
s’havia venut el seu re-

Puigcerdà -Granollers-Barcelona

Connexions granollerines
Una descoberta mensual a la recerca dels rastres granollerins per la història catalana i global

disposició de la ciutat. Dies abans de 
la inauguració, on assistiren autori-
tats de la comarca i el país, el teatre 
de la Unió Liberal, a la Carretera, 
acollia una festassa de benvinguda 
a l’hospital. El setmanari La Gralla 
no guarda bon record de l’esdeve-
niment, i així ho va publicar: «La  
calor que feia era asfixiant de debò 
—i això sí que no és una frase–, 
essent molts els concurrents que 
a la meitat de la festa hagueren de 
sortir per a revifar-se amb l’aire del 
carrer». Malgrat tot, va merèixer la 
pena, perquè s’estrenà la comèdia 
pòstuma de l’escriptor granollerí 
Esteve Garrell (1851-1922) El pin-
çà cego. Riures i aplaudiments per 
fer passar la sufocant calor de juliol.

Com dèiem, probablement l’epi-
sodi més polèmic al voltant de la 
construcció de l’hospital-asil fou la 
insòlita decisió de la parròquia de 
Sant Esteve de desfer-se d’una joia 
de l’art gòtic català, el retaule de la 
vida de Sant Esteve pintat pels ger-
mans Vergós a finals del segle XV, 

per omplir una part no gens 
menor de la bossa que ha-
via de sufragar les obres de 
l’edifici. La decisió va causar 
un gran debat a la ciutat i les 
crítiques des de fora, a causa 
del preu cobrat, no trigaren 
en arribar. El dia que s’inau-
gurava l’hospital el repre-
sentant de la Mancomunitat 
de Catalunya (institució que 
vivia els seus darrers mesos 
de vida) va recordar el sacri-
fici que devia suposar pels 
granollerins desfer-se d’una 
obra d’art que avui ocupa les 
sales d’art gòtic del Museu 
Nacional d’Art de Catalunya 
a Barcelona com una mos-
tra excepcional de l’art de la 
Catalunya de finals de l’edat 
mitjana.

E
arxiu

Queixers (cc BY-sa 4.0)

El disseny de l'hospital fou encarregat a Josep Maria Miró i Guibernau (1889-1966), 
que també executà la reforma de la Fonda Europa el 1923 

Bust Francesc Ribas i Serra, 
president de la junta constructora 

de l’hospital-asil de Granollers

cc

Per 150.000 pessetes.  El preu de rècord pagat per la Junta de Museus de 
Catalunya per l’adquisició de les taules del retaule de Sant Esteve de Granollers

taule gòtic no sense aixecar molta 
polseguera.

Francesc Ribas, un dels ide-
òlegs del monumental projecte 
arquitectònic, va passar la seva 
vida entre Barcelona i Granollers, 
on la seva família havia instal·lat 
una serradora a Palou. Es casà 
amb Eugènia Barangé, germa-
na de l’alcalde Josep Barangé i  
Bachs, i tots dos dedicaren bona 
part del seu temps lliure a liderar 
la recaptació de fons per donar a 
llum el nou hospital. L’equipament 
seria gestionat per un patronat  
que posava els serveis mèdics a  
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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

LOCAL EN ALQUI-
LER. GRANOLLERS. 
Joan Prim. Sup 100 
m2. PRECIO: 1.100 €/
mes (Ref 976). EMI-
NAD. T. 93 870 36 66.

SEÑORA EDUCADA 
NECESITA HABITA-
CIÓN EN ALQUILER 
en casa particular 
en Parets o Mollet. 
Informes. Telèfon 
678 350 973.

Empresa distribuidora de productes d'alimenta-
ció, ubicada al Vallès Oriental , precisa cobrir els 
següents llocs de treball: 
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE POLIVALENT (Re-
f.3108-01a)
Candidats/es amb experiència com a Administratiu/va 
comptable, i amb formació a nivell de FP o CF Admi-
nistració. Amb dependència directa del Cap Compta-
ble, 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.3108-01b)
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.

Empresa fabricante de maquinaria de 
proceso, líder en su sector, situada en 
el Vallès Oriental, precisa :
TÉCNICO/A DE DIBUJO MECÁNICO PARA 
DPT. AGITACIÓN (Ref.3108-03)
Candidatos/a con formación a nivel de CFGS 
Diseño en fabricación Mecánica, FPII Delinea-
ción o Ingeniería técnica Mecánica,con expe-
riencia en trabajos de Oficina Técnica de diseño 
mecánico para máquinas de proceso. También 
se valorará experiencia en: Diseño de agitado-
res industriales y/o equipos rotativos. Diseño y 
seguimiento en taller de fabricación y montaje 
de equipos. 
Conocimientos que se valorarán: Conocimiento 
de dibujo 2D (y si es posible 3D) para el dibu-
jo en la preparación de conjuntos y despieces. 
Familiarizado con entornos estructurados de 
información y procesos tipo ERP o PDM. Co-
nocimiento de selección e implantación de 
reductores, motores, elementos de estanquei-
dad, cierres mecánicos, etc. Conocimiento de 
materiales (aceros al carbono e inoxidables) y 
normas básicas de diseño mecánico. Interpre-
tación de especificaciones técnicas de cliente. 
Nivel medio de inglés. 
Se ofrece puesto estable, con contrato direc-
to con la empresa, y retribución negociable en 
función de la experiencia aportada.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

LLOGUER

Empresa líder de materials 
de construcció, paisatgis-
me i mobiliari urbà, ubicada 
al Vallès Oriental, precisa 
incorporar : 
RESPONSABLE TÈCNIC/A DE 
PRODUCCIÓ (Ref.3108-05)
Amb dependència directe 
del Director de fàbrica, s'en-
carregarà de la part Tècnica 
de la Producció, producte, 
especificacions tècniques 
del producte, assessora-
ment tècnic a clients i/o a 
l'obra, etc. Formació: ni-
vell d'Arquitectura Tècnica 
o Arquitectura i amb exp. 
en el sector construcció i 
materials de construcció. 
Imprescindible nivell alt 
d'anglès, valorant l'idio-
ma francès. S'incorporarà 
a un equip de treball jove i 
dinàmic. S'ofereix contracte 
directa i estable amb l'em-
presa.Salari negociable. 
L'empresa ofereix formació 
tècnica específica dels seus 
productes.

Empresa situada al Vallès Oriental, 
líder en el seu sector, precisa:
RESPONSABLE DPT. COMPTABILITAT 
(Ref.3108-04)
Candidats/es amb formació a nivell de 
Diplomats/des en Ciències Empresa-
rials, ADE, Econòmiques i experiència 
demostrable en comptabilitat. Depe-
nent de la Direcció Financera, s'enca-
rregarà de l'àrea comptable de l'em-
presa, comptabilitat analítica, estudis 
comptables, Plà general comptable, 
preparació d'impostos mensuals, res-
ponsable dels tancaments, etc. Nivell 
alt d'Excel. Es valorarà experiència en 
assessories-gestories. S'incorporarà 
en un equip de treball jove i dinàmic . 
S'ofereix contracte estable i directa 
amb l'empresa.Interessant retribució 
salarial.

Empresa ubicada en la zona de Granollers, líder en su sector, precisa incorporar:
ADMINISTRATIVO/VA GENERAL (Ref.3108-02)
Candidatos/as con formación a nivel de Diplomatura Empresariales, ADE o CFGS 
Administración y Finanzas, con conocimientos de Excel y Word, valorándose  cono-
cimientos de idiomas ( inglés/francés). Valorable experiencia, aunque no es indis-
pensable. Sus funciones principales seran: Administración general. Confección con-
tratos vehículos. Facturación ventas diversas. Facturación ventas vehículos. Archivo. 
Atención telefónica. Se ofrece puesto estable y con contrato directo con la empresa.

L’1 de setembre, poc abans de la mitjanit, 
Menfis Vilalba viatjarà trenta anys enrere 
per recuperar la millor música dels 80 i dels 
90 amb una trobada al centre cívic de Vilal-
ba que reviurà els millors temps d’una de 
les discoteques punteres en l’univers noc-
turn català. La festa serà gratuïta i hi partici-
paran dj titulars de la sala com Ricard Labad 
Ricky, Lluís Pocurull Puku, Toni Pareja Boyu 

o Xavier Rodés Tati. A més, també hi punxa-
rà el dj més emblemàtic de Menfis Manresa, 
Miquel Zorrilla, i Sergi Vila, dj de Menfis 
Berga. La festa comptarà amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament i serà sense ànim de 
lucre, ja que tot el romanent es destinarà a 
millores per al poble de Vilalba. No et perdis 
la festa amb la música més autèntica i genu-
ïna de Menfis Vilalba!

L'oficina de Villà Viatges ha estat escollida 
per la revista Design 360º Magazine com un 
dels 100 millors aparadors de l'any 2017. 
Juntament amb l'empresa granollerina, a 
la prestigiosa llista hi figuren firmes de re-
nom internacional com Nike, Hermes, Dior, 
Cartier o Dolce & Gabbana. Tots els apara-
dors del top 100 han estat recollits i es po-
den consultar al llibre Display Art - Visual 

Merchandising and Window Displaying. 
L'empresa Villà Viatges, nascuda l'any 1995 
a Granollers, va fer un salt qualitatiu ara fa 
dos anys, quan va canviar la ubicació de la 
seva seu central i es va situar al carrer Gi-
rona número 13 de la capital vallesana. La 
companyia de viatges ha reconegut que la 
distinció li fa "molta il·lusió" i apunta a què 
és fruit de molta feina i d'un gran esforç.

Menfis Vilalba viatja als 80 i 90
Torna la discoteca puntera de l'univers nocturn català

L'oficina de Villà Viatges, entre  
els 100 millors aparadors del 2017

CENTRE CÍVIC DE VILALBA SASSERRA
Carrer Montseny, 6. 08455 Vilalba Sasserra

Tel. 657 26 12 56

VILLÀ VIATGES
Carrer Girona,  13. Granollers. 938 79 37 77

www.villaviatges.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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Curs de contractació públicaComerç de Dalt organitza un nou sorteig a Instagram
Ja estan obertes les inscripcions per participar al 
curs sobre contractació pública que oferirà Can 
Muntanyola el 12 i el 19 de setembre. Es tracta 
d'una formació d'una hora i mitja (13.30 a 15 h) 
pensada per a assessories, advocats i empreses.

L'Associació Comerç de Dalt organitza un nou sorteig a Instagram amb 
què ofereix un abonament de cinc entrades a la piscina exterior del CNG 
i un xec valorat en 25 euros per gastar a les botigues de l'entitat. Per par-
ticipar-hi cal ser seguidor de @comercdedalt, fer m'agrada a la publicació 
del sorteig, etiquetar dues persones i dir qui guanyarà la festa major. 

ECONOMIA

La multinacional de telefonia mò-
bil Xiaomi obre avui, dijous, una 
nova botiga a Granollers que serà 
la segona de la firma a Catalunya, 
després que tot just uns mesos en-
rere inaugurés el seu primer esta-
bliment català al centre comercial 
Gran Via 2. 

Amb la botiga de Granollers, el 
gegant xinès ja suma una desena 
de botigues arreu de l'Estat espa-
nyol, on és present en ciutats com 

que se celebri aquesta tarda pels 
volts de les 17 h i, s'oferiran obse-
quis als primers clients. 

La botiga de Granollers comp-
tarà, d'entrada, amb sis treballa-
dors i es gestionarà a partir del 
distribuïdor My Tech Retail Dis-
tribution. 

El gegant xinès és actualment la 
quarta firma de smartphones més 
gran del món i es troba en ple pro-
cés d'expansió.  

Saragossa, Madrid o Granada. 
La nova botiga està situada a la 

plaça Maluquer i Salvador, al cen-
tre de la ciutat, i s'hi vendran telè-
fons intel·ligents, productes de la 
gamma Mi Ecosystem com ara una 
càmera 4K o un patinet elèctric 
de la marca, productes d'higiene 
personal i dispositius per a la llar, 
com purificadors d'aires i sensors 
de llum. 

La inauguració està prevista 

xavier solanas

COMERÇ  ÉS EL SEGON ESTABLIMENT DE LA MULTINACIONAL XINESA A CATALUNYA

L'empresa tecnològica Xiaomi 
estrena botiga a Granollers

ESTRENA  La botiga que Xiaomi obrirà aquest dijous a Granollers

GRANOLLERS. L'empresa grano-
llerina Plasticband ha culminat 
aquest estiu un procés de re-
modelació que va començar ara 
fa dos anys per tal de doblar la 
producció de la seva seu, situada 
al polígon industrial Font del Rà-
dium, de cara a l'any 2021. 

Així, doncs, la firma ha reduït els 
magatzems per encabir-hi zones 
de producció i també ha reforçat 
l'oficina tècnica on es dissenya la 
maquinària. Tot plegat servirà per 

optimitzar la seva capacitat pro-
ductiva sense necessitat d'ampliar 
les instal·lacions, amb l'objectiu 
que d'aquí a tres anys la compan-
yia passi de les 500 màquines 
d'embalatge que fabrica cada any, 
a construir-ne un miler. 

L'empresa fabrica una gamma 
de productes per embalatge molt 
àmplia, des de fleix fins a fleixa-
dores i embolicadores. Les embo-
licadores orbitals Plasticband es-
tan distribuïdes arreu del món. 

Plasticband es remodela per 
poder doblar la producció

GRANOLLERS. L'Institut Català 
de Finances (ICF) ha invertit 2,4 
milions d'euros en l'empresa gra-
nollerina Cricursa amb l'objectiu 
que la firma inverteixi en nous 
centres de producció a Catalunya 
per oferir vidres plans de grans 
dimensions i tripliqui la seva ca-
pacitat productiva. 

La inversió s'ha realitzat a tra-
vés del fons Capital Expansió de 
què disposa l'IFC, que ha destinat 
un total de 3,1 milions d'euros 

per invertir en l'empresa grano-
llerina i en dues companyies més 
–0,5 milions d’euros a la startup 
Science Bits i 0,2 milions d’euros 
a VozTelecom– .

Cricursa està situada al polígon 
industrial del Coll de la Manya i 
s'especialitza en el vidre corb per 
a projectes arquitectònics d'alta 
complexitat. Aproximadament 
el 90% dels seus 250 projectes 
anuals es desenvolupen a l'es-
tranger.   

Cricursa rep 2,4 milions de 
l'Institut Català de Finances

INDÚSTRIA  PER TRIPLICAR LA CAPACITAT PRODUCTIVA
vp

GRANOLLERINA  L'empresa Cricursa està ubicada al Coll de la Manya

Nova gamma 'low cost' de Pilz 
GRANOLLERS. Pilz, l'empresa granollerina dedicada a l'automatització 
segura, ha tret una nova gamma de panells que permeten una visua-
lització professional de l'estat d'instal·lacions i màquines. Segons la 
firma, aquests nous productes es caracteritzen per la bona relació qua-
litat-preu en comparació amb la resta d'oferta disponible. 

GRANOLLERS. L’empresari grano-
llerí Josep Camp Puigdomènech, 
el darrer president de Sabons 
Camp abans de la venda a Benc-
kiser, ha mort aquest dimarts als 
96 anys. Era fill de Joan Camp 
Uñó, fundador de sabons Camp, 
un negoci que va presidir i que va 
començar el 1934 produint lleixiu 
i sabó en escates i que va viure el 
màxim esplendor entre els anys 

50 i 70 amb marques de deter-
gents com Elena. 

Josep Camp va ser soci de l'em-
presa des de l’any 1962, quan es 
va convertir en societat anòni-
ma, en què Joan Camp i els seus 
quatre fills es van repartir les 
accions. L’any 1989, quan Josep 
Camp n'era president, la família 
es va vendre l’empresa per més 
de 30.000 milions a la multinacio-

Mor Josep Camp Puigdomènech, 
l'últim president de Sabons Camp

nal Reckitt Benckiser.
Josep Camp va ser president de 

la delegació comarca de la Cambra 
de Comerç de 1979 a 1991, i des-
prés de la venda de Camp va estar 
vinculat amb diverses empreses 
de sectors immobiliaris i químics, 
algunes de les quals va fer concurs 
de creditors.

El funeral es farà avui, dijous 
(16 h), al tanatori de Granollers. 

OBITUARIS  ERA FILL DEL FUNDADOR DE L'EMPRESA QUE VA OBRIR EL NEGOCI EL 1934
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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

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
31/07 Rosa Ramoneda Vendrell 78 anys
31/07 María Mollfulleda Safont 88 anys
31/07 MªJosefa García Jiménez 57 anys
02/08 Alfredo Fructuoso Gómez 54 anys
02/08 Carmen Camacho Lázaro 60 anys
02/08 Emilia España Iglesias 71 anys
03/08 Maria Solé Creixans 96 anys
03/08 Maria Bernal Chaparro 93 anys
03/08 Purificación Osuna Ruiz 84 anys
04/08 Rosario Muedra i Triquell 90 anys
04/08 Margarita Candelas Gómez 88 anys
04/08 José Luis Herrera Gaibar 83 anys
04/08 Esteban González Iglesias 70 anys
05/08 Antonio Valero Arjona 82 anys
05/08 Miquel Pou Baldé 87 anys
05/08 Teresa Tort Reverter 82 anys
06/08 Pedro Fernández Ojeda 74 anys
06/08 Candelas Vegas García 85 anys
06/08 Jacinto Laredo Laredo 63 anys
06/08 Encarnación Camino M. 58 anys
07/08 Andrés Gabaldón Redondo 79 anys
07/08 Florentina Álvarez Palmada 89 anys
07/08 Luis López Morales 93 anys
07/08 Fina Guilleme Ibáñez 82 anys
07/08 María Santaella Sierra 97 anys
07/08 Adelaida Andreu Bonet 72 anys
07/08 Carmen Morilla Rodríguez 88 anys
07/08 Alfredo Sánchez Alcázar 69 anys
07/08 Pedro Cabezas Ramos 107 anys
08/08 Manuela Cruz Ruiz 89 anys
08/08 Mercedes Rojas Lindo 82 anys
08/08 Mercedes Villalobos Tienza 87 anys
08/08 Lluís Berrocal Serra 68 anys
09/08 Hilaria Gordón Florido 86 anys
09/08 Carmen Arrés Martínez 90 anys
10/08 Antonio Carmona Jiménez 86 anys
10/08 Angelina Micó Díaz 81 anys
10/08 Teresa Puig Clos 87 anys
10/08 Antonio Uclés Pérez 98 anys
10/08 Genoveva Puig Figueras 86 anys
11/08 Aurora Requena Sicilia 83 anys
11/08 Araceli García Vilches 95 anys
11/08 Isabel Muñoz Martínez 80 anys
12/08 Maria Zuriguel Barri 89 anys
12/08 Inés Encarnación Pérez P. 87 anys
12/08 Rafael Delgado Ruiz 78 anys
12/08 Anna Maria Pujol Gorina 84 anys

12/08 Matilde Guirado Solves 87 anys
12/08 Enric Morató Jubany 91 anys
12/08 Montserrat Capdevila B. 88 anys
12/08  Encarnación Morales G. 73 anys
12/08 Esteve Barceló Nogué 75 anys
12/08 Ángel Roca Ginés 74 anys
12/08 Lluís Castells Mas 65 anys
13/08 Francisco Jumbert Solá 92 anys
13/08 Francisco José Guijo Jiménez 53 anys
14/08 José Castro Pérez 83 anys
14/08 Sebastián Otero Rodríguez 71 anys
14/08 Núria Plans Cumellas 90 anys
14/08 Juan Castillo Yélamos 74 anys
15/08 Dolores Fernández Miranda 89 anys
15/08 Joan Bauxell Nespleda 94 anys
15/08 Lluís Vilar Fandos 69 anys
15/08 Francesca Gargallo Real 91 anys
15/08 Ramón Martínez Maldonado 86 anys
16/08 Josep Palomas Zurdo 86 anys
16/08 Paquita Salvador Montoliu 97 anys
16/08 Amparo Navarro Morales 90 anys
17/08 Manel Velilla Pou 87 anys
17/08 Damián Alonso Castilla 85 anys
18/08 María García Molina 91 anys
18/08 Júlia Doñate Paytubí 76 anys 
19/08 Enric Ribas Botey 88 anys
19/08 Antonio Rodríguez García 66 anys
19/08 Alex Sierra Lozano 37 anys
20/08 María Diz García 83 anys
21/08 Antònia Montoy Viladegut 87 anys
21/08 Mercè Mateu Blanchart 94 anys
21/08 Pilar Ibáñez Ocaña 71 anys
23/08 Emilia Amores Rodríguez 78 anys
23/08 Francisco Martín Fraile 82 anys
23/08 Simón Casquero Chaparro 86 anys
24/08 Ana Mª Expósito Díaz 90 anys
24/08 Águeda Díez Ramón 93 anys
24/08 Àngela Martínez Guirado 78 anys
25/08 Dolores Fernández Sánchez 85 anys
25/08 Antonia Moreno Cijes 70 anys
26/08 José Martín Wic 63 anys
26/08 Concepción Pérez Jiménez 70 anys
26/08 Domingo Sánchez Roca 94 anys
26/08 Tomàs Marquès Amat 73 anys
27/08 Mariano Belinchón Martínez 78 anys
 
Les Franqueses del Vallès
15/08 Josep Viaplana Altimira 70 anys

GRANOLLERS. Després d'incorporar 
les prescripcions de la Comissió 
d'Urbanisme de Barcelona, el ple 
de l'Ajuntament de Granollers ha 
aprovat la modificació puntual de 
l’article 213 de les Normes Urbanís-
tiques del POUM, que pretén flexi-
bilitzar els usos de les naus dels po-
lígons per atreure-hi nova activitat. 

La modificació permet la divisió 
horitzontal de les naus industrials 
a fi de facilitar la implantació d’ac-
tivitats econòmiques (comercials i 
oficines) en les anomenades naus 
niu, amb l’objectiu de contribuir a 
la reactivació econòmica dels polí-
gons industrials.

PLANEJAMENT  EL PLE FLEXIBILITZA LA NORMATIVA URBANÍSTICA ALS POLÍGONS

Urbanisme dóna llum verda 
a ampliar els usos de les naus 

OCUPACIÓ  LA TAXA SE SITUA EN L'11'07% ALS DOS MUNICIPIS

Després d'uns mesos de tendèn-
cia a la baixa, al juliol l'atur va 
augmentar en 23 persones a Gra-
nollers respecte al juny, una xifra 
que va incrementar el nombre 
de granollerins aturats fins als 
3.372 i va situar la taxa d'atur en 
l'11,07%. L'augment, però, és in-
ferior al que es va registrar el juli-
ol de l'any passat (250 persones). 

Com a Granollers, la taxa d'atur 
també ha augmentat a les Fran-
queses després que al juliol per-
dessin la feina nou persones. El 
nombre de franquesins aturats 

va augmentar fins a les 1.023 per-
sones i la taxa d'atur va situar-se 
en l'11,07%, justament la mateixa 
que la registrada a Granollers. 

Durant el juliol van quedar-se  
sense feina menys franquesins 
que ara fa un any, quan hi havia 
registrades 65 persones aturades 
més que enguany. 

Pel que fa al conjunt del Vallès 
Oriental hi ha comptabilitzades 
20.960 persones a l'atur i la taxa 
se situa en el 10,75%, lleugera-
ment per sota de la de Granollers 
i les Franqueses.  t.p.

L'atur creix al juliol

Pel que fa a l'aprovació inicial, s'hi 
han fer alguns canvis proposats per 
la Comissió d'Urbanisme, com la li-
mitació de les naus que admetran 
usos comercials o d'oficines a espais 
concrets de cada polígon, i a naus de 
més de 700 metres quadrats.

Com que s'hi han fet modifica-
cions importants, l'acord torna a 
estar a expocició pública per a po-
der rebre possibles al·legacions.

El canvi afecta sis polígons de 
la ciutat –Jordi Camp, Congost, 
Palou, Font del Ràdium, Coll de 
la Manya i Ramassar– i, de fet, 
només en queda fora el sector de 
Can Gordi i Cal Català. 

Precisament al juliol també va aprovar-se 
provisionalment la modificació puntual al 
sector Can Gordi i Can Català, que inclou 
una operació de permuta de terrenys que 
suposa a l’Ajuntament poder canviar un 
espai de sòl públic qualificat d’equipa-
ment de 3.000 metres quadrats per prop 
de 9 hectàrees privades, que passaran a 
ser de titularitat municipal. La Comissió 
d'Urbanisme ara n'ha d'estudiar l'expe-
dient per a l'aprovació definitiva.

APROVAT EL CANVI AL 
SECTOR CAN GORDI 
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018

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

PROGRAMACIÓ
12
De 13.30 a 15 h
Gestories, assessories i 
d’altres entitats. Formació
COM CONTRACTAR AMB 
L’AJUNTAMENT?. 1a EDICIÓ
T’explicarem com licitar 
amb l’Ajuntament com a 
persona física o jurídica.
Granollers Mercat

17
De 14 a 16.30 h
Formació de 7,5 h. Comerç.
EXPRIMEIX FACEBOOK 
AL TEU COMERÇ
Granollers Mercat

18
De 9.30 a 13.30 h
Emprenedoria. Formació.

DE LA IDEA ... A LA IDEA 
D’ÈXIT
Tens una idea i no saps com 
dur-la a terme o t’has adonat 
que vols o has d’emprendre i 
no tens encara la idea inicial i 
no saps per on començar
Granollers Mercat

De 9 a 14 h. 
Formació bonifi cable de 15 h 
Empresa i emprenedoria
EINES AVANÇADES D’EXCEL
Conèixer totes les possibi-
litats que dóna el programa 
informàtic Excel amb la fi nali-
tat d’augmentar la producti-
vitat i millorar la qualitat de la 
feina en el dia a dia.
Cambra de comerç
(Delegació Granollers)

19
De 13.30 a 15 h
Formació dirigida a gestories, 
assessories i associacions de 
comerciants...
COM CONTRACTAR AMB 
L’AJUNTAMENT ? 2a EDICIÓ
T’explicarem com licitar amb 
l’Ajuntament com a persona 
física o jurídica.
Granollers Mercat

De 9.30 a 13.30 h
Programa d’emprenedoria.
KIT BÀSIC DE COMUNICACIÓ
1R TALLER DEL PROGRAMA 
EMPRÈNTIC: EL MEU NEGOCI 
A INTERNET
Granollers Mercat - Punttic

De 11.30 a 13.30 h

Jornada dirigida a gestories, 
assessories i associacions de 
comerciants...
LA REEMPRESA. UN MERCAT 
D’OPORTUNITATS
Vendre o Cedir. 
Emprendre o Reemprendre.
Granollers Mercat

20
De 15 a 18 h. Jornada.  Empresa. 
3A JORNADA CICLE DE 
CONFERÈNCIES INDUSTRIA 
4.0 INDUSTRIA 4.0: CONTROL 
DE LA PRODUCTIVITAT A LA 
INDÚSTRIA. 
Granollers Mercat

25
De 18 a 20 h. Formació. 
LES OPORTUNITATS DEL 
COOPERATIVISME PER A LES 
PERSONES AUTÒNOMES
Ateneu Coop. del V. Oriental. 
Col·labora: Granollers Mercat

26
De 14 h a 16.30 h
Formació de 7.5 h. Comerç. 
COM ATRAURE CLIENTS I 
PROMOCIONAR EL MEU 
NEGOCI AMB INSTAGRAM
Granollers Mercat

SESSIONS GRUPALS

    27 de SETEMBRE
De 9.30 a 12 h. Emprenedoria. 
Formació. CANVAS I PLA 
D’EMPRESA. Comença amb
el CANVAS  i acaba amb el 
Pla d’empresa. 
Granollers Mercat

    20 de SETEMBRE
De 9.30 a 12 h. Emprenedoria. 
Formació. SESSIÓ 
INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA. Comença 
amb el CANVAS  i acaba amb 
el Pla d’empresa. 
Granollers Mercat
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Spartans de Granollers busca jugadores
La secció femenina de rugbi dels Spartans de Granollers busca  
jugadores per tal de completar els diferents conjunts de les categories 
sènior i base. "Busquem noies valentes que vulguin aprendre a 
jugar a rugbi", diu el cartell promocional. Les interessades es poden 
presentar dimecres i divendres de 20.30 a 22 h a la Font Verda.

51 equips a les 24 h del Circuit
Les 24 Hores de Barcelona d'Automobilisme 
- Trofeu Fermí Vélez compliran 20 edicions 
el cap de setmana del 9 de setembre amb 51 
equips inscrits de 14 nacionalitats diferents. Hi 
tornarà a competir la dakariana Laia Sanz. 

ESPORTS

El conjunt de Robert Cuesta va 
vèncer per 31 a 17 al Bar Mi Casa 
Handbol Sant Vicenç, que juga a 
la Divisió d'Honor de Plata, en la 
final de la Supercopa de Catalunya 
femenina disputada diumenge 
al Palau d'Esports de Granollers. 
Les vallesanes van portar la ini-
ciativa en el marcador des de bon 
començament i en el minut 15 ja 
guanyaven per un contundent 7 
a 2. Aquest avantatge es va am-
pliar fins al descans, al qual es va 
arribar amb un 16 a 7. Durant la 
segona part el KH-7 no va veure 
perillar la victòria en cap moment 
i, fins i tot, va seguir incremen-
tant la diferència amb el 25 a 12 
del minut 45 i el 31 a 16 definitiu. 
Aquesta és la cinquena Supercopa 
de Catalunya pel BM Granollers.

Les màximes anotadores gra-
nollerines van ser Judith Vizuete 
amb 6 gols,  Kaba Gassama amb 5 
i Giulia Guarieiro, fitxada aquest 
estiu, també amb 5. El KH-7 debu-
tarà a la Lliga Guerreras Iberdrola 
el dissabte 8 (19.30 h) a la pista 
del Rocasa Gran Canaria amb el 
record del vuitè lloc aconseguit la 
temporada passada, la millor po-
sició històrica de l'equip.

El masculí, apallissat pel Barça
El Fraikin, com a l'anterior edició 
disputada a finals de maig d'en-

xavier solanas

HANDBOL  LES NOIES ENTRENADES PER ROBERT CUESTA ES VAN IMPOSAR A L'HANDBOL SANT VICENÇ PER UN CLAR 31-17

El KH-7, supercampió de Catalunya 
per cinquena vegada consecutiva

El Consell Català
de l'Esport beca
16 esportistes
del CN Granollers
El Consell Català de l’Esport, a pe-
tició de la Federació Catalana de 
Natació i la Federació Catalana de 
Gimnàstica –institucions en què el 
Club Natació Granollers està ins-
crit– ha atorgat a 16 esportistes 
del CNG beques mixtes i internes 
a centres d’alt rendiment i de tec-
nificació esportiva per a la tempo-
rada 2018-19 en mèrit de la pro-
jecció esportiva de futur d’aquests 
esportistes. Al Centre d’Alt Ren-
diment (CAR) de Sant Cugat, 
s’han atorgat beques de règim 
mixt –estudis i entrenament– 
als nedadors Marcos Gil i Júlia 
Pujadas, que renoven, i a Lluís 
Escrits, un nou becat. Pel que fa 
a la secció de waterpolo, renova 
Teo Soler i, a la de gimnàstica, 
repeteixen beca Lluna Casanova, 
Eduard Méndez i Berta Pujadas. 
D'altra banda, Elena Lucas passa 
de beca d’entrenament a una de 
règim mixt.

Per últim, s'han concedit vuit 
beques de règim intern al Centre
Català de Tecnificació Esportiva 
Joaquim Blume, situat a Esplu-
gues de Llobregat. Totes elles 
han anat destinades a vuit neda-
dores d’artística: renoven Judith 
Calvo, Martina Coronado, Mireia 
Hernández, Míriam Llovet i Cla-
ra Arboix, i gaudeixen per pri-
mer cop de beca Clàudia Julià, 
Clàudia Solé i Regina Casino. 

guany, va perdre amb contundèn-
cia davant del Barça en la final de 
la Supercopa de Catalunya. 

Si fa tres mesos el resultat era 
de 46 a 27, diumenge va ser de 43 
a 25. El conjunt d'Antonio Rama 
no va poder acontentar als seus 
aficionats –la final es va disputar 
en un Palau d'Esports ple a ves-
sar– i va pagar molt car el mal ini-
ci de partit. El resultat ja era d'1 a 
6 en el minut 7 i es va arribar amb 
un 8 a 22 a la mitja part. A la sego-
na part no van canviar massa les 

coses i el Barça va ampliar el seu 
avantatge fins al 25 a 43 final. 

D'altra banda, els granollerins 
començaran la Lliga Asobal el di-
vendres 7 de setembre (20.30 h) 
rebent el Quabit Guadalajara al 
Palau d'Esports. 

BARÇA LASSA 43
FRAIKIN BM GRANOLLERS 25

HANDBOL SANT VICENÇ 17
KH-7 BM GRANOLLERS 31

CAMPIONES  Les vallesanes van celebrar un any més la consecució del títol de campiones de Catalunya

Nova incorporació

El BM Granollers ha fet oficial el fitxat-
ge d'Ana Cecília Monteiro Da Silva, de 
29 anys i procedent del Club Portugués 
Do Recife brasileny, per completar el 
lateral i l'extrem dret de l'equip.

ANA CECÍLIA, 
CINQUÈ FITXATGE
DEL FEMENÍ

POLIESPORTIU  
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BRONZE  Èxit per l'equip espanyol de natació sincronitzada a Glasgow

LES FRANQUESES / GRANOLLERS. 
Els sincronistes del Club Natació 
Les Franqueses van obtenir tres 
medalles de bronze en el campi-
onat d'Europa de natació que es 
va celebrar a Glasgow (Escòcia) a 
principis d'agost. Dues d'elles les 
va aconseguir Pau Ribes, qui va 
quedar tercer en duet mixte tècnic 
(competint amb Berta Ferreras) 
amb una puntuació de 82,3217 
i en mixte lliure, amb una pun-
tuació de 85,4333. "Va ser una 

SINCRONITZADA  LA COMPETICIÓ ES VA CELEBRAR A GLASGOW

Tres medalles franquesines 
i una granollerina en sincro
a l'Europeu de Natació

excel·lent actuació, amb molta 
força i compenetració", segons 
el seu club. 

D'altra banda, la també neda-
dora del CN Les Franqueses, Txell 
Mas, va fer-se amb la medalla de 
bronze en combo juntament amb 
Abril Conesa, del Club Natació 
Granollers,  i vuit nedadores més. 
La puntuació va ser de 91,4667. 
Mas i Conesa també van aconse-
guir una quarta posició en equip 
tècnic i en equip lliure. 

cn les franQueses

 NATACIÓ EL CNG VA ACONSEGUIR SIS MEDALLES A SEVILLA

Triple or i plata a la Copa Comen
Les nedadores del Club Natació Granollers Judit Calvo i Martina Coronado 
van aconseguir un triple or i una triple plata a la Copa Comen, competició 
internacional infantil que va celebrar-se del 26 al 29 de juliol a Sevilla. En 
aquest campionat també hi estava convocada Nerea Sánchez, 
l’entrenadora del CNG, qui forma part de l’equip tècnic espanyol. La 
selecció espanyola, amb les dues representants del club granollerí, va 
imposar-se amb claredat a la classificació Comen (Copa Mediterrània) 
tant en combo com en equip. Pel que fa al duet, en el qual hi participava 
Judit Calvo, també es va endur l’or a la Comen i la plata a l’Open.

cnG

cnG
El Club Natació Granollers (CNG) va pujar al podi al Cam-
pionat d’Espanya Infantil, que va tenir lloc del 26 al 29 de 
juliol a Madrid, gràcies a Héctor Morales, qui va ser bronze 
als 100 metres braça, A més, va ser cinquè en la final dels 
200  metres estils.

Els altres resultats des-
tacats de nedadors del 
CNG van ser el 6è lloc 
d'Hugo Teixell als 400 
metres lliures, el 7è als 
100 lliures i el 8è als 200 
lliures; la 9a plaça de Gi-
sela González als 50 lliures; i la 10a d'Estel Xuan Galo als 
800 metres lliures. 

El Club Natació es va classificar 9è per clubs en categoria 
masculina i 32è en femenina d'entre un total de 250 clubs 
participants. 

Héctor Morales queda tercer 
d'Espanya als 100 metres braça

NATACIÓ  EL NADADOR INFANTIL VA SER 5è ALS 200 ESTILS

HÉCTOR MORALES

El campionat infantil
va tenir lloc entre
el 26 i 29 de juliol 

a Madrid
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Després de vèncer per 0 a 1 al 
camp de l'Ascó en la primera jor-
nada de lliga del grup 5 de Tercera 
Divisió, l'EC Granollers va perdre 
diumenge al camp del carrer Giro-
na davant la Pobla de Mafumet, el 
filial del Nàstic de Tarragona. 

I això que les coses pintaven 
bé quan el capità Ricky Alcántara 
-Marc Garcia, Raúl Torres i Eloi 
Zamorano seran els altres que 
portaran el braçalet aquesta tem-
porada- va avançar als granolle-

ecG

FUTBOL  | TERCERA  ELS DE JOSÉ SOLIVELLES ES VAN AVANÇAR EN EL MARCADOR PERÒ A LA SEGONA PART LA POBLA VA REMUNTAR

L'EC Granollers ensopega en  
el seu primer partit de lliga a casa

rins amb un golàs en el minut 25 
de la primera part. Amb aquest 
resultat es va arribar al descans, 
però a la segona part va canviar 
radicalment la situació. En el mi-
nut 10 va empatar la Pobla de Ma-
fumet mitjançant Joel Marin i en el 
23 ell mateix va fer el segon. A les 
acaballes Rodrigo va sentenciar 
el partit. "Ells físicament esta-
ven molt forts i a la segona part 
van sortir més enxufats que no-
saltres. El primer gol que vam 
rebre ens va matar", explica al 
diari Som Ricky Alcántara. "Hem 
d'aprendre dels errors i seguir 
fent el que fem bé", afegeix.

D'aquesta manera, el Granollers 
ara ocupa la novena posició a la 
taula amb tres punts, a tan sols un 

del líder, el Prat, perquè cap equip 
ha sigut capaç d'aconseguir les 
dues victòries. El líder ha fet 4 gols 
a favor i cap en contra.

Visita al Sants
Aquesta setmana els vallesans vi-
sitaran el camp de l'històric Sants 
diumenge a les 12.15 h. El conjunt 
barceloní és l'únic que encara no 
ha sumat cap punt i, per tant, ocu-
pa l'última posició a la taula clas-
sificatòria. Però per al capità del 
Granollers aquesta és una situació 
circumstancial. "L'altre dia van 
perdre per 1 a 0 al camp del Lla-
gostera, però vaig veure el re-
sum i el resultat va ser bastant 
injust", explica el capità granolle-
rí. De fet, en la primera jornada el 

EC GRANOLLERS 0
POBLA DE MAFUMET 1

PRIMER ONZE INICIAL A CASA  Moltes cares noves al camp del carrer Girona en el primer partit de lliga 

UE SANTS - EC GRANOLLERS 
Diumenge, 2  12.15 h Sants

5 euros
ACORDS PER LES ENTRADES 
La nova directiva de l'EC Grano-
llers ha tancat acords amb un bon 
grapat de clubs  -de moment, 11 
en total- del grup 5 de la Tercera 
Divisió per tal que els aficionats 
d'un i altre club puguin entrar per 
només 5 euros quan es desplacin 
a veure al seu equip a domicili.  Els 
últims a afegir-se a la llista han 
estat la UE Figueres i l'FC Santboià. 
Amb anterioritat ja en formaven part 
el Martinenc, l'Europa, el Terrassa, 
el Santfeliuenc, el Sants -el rival 
d'aquest cap de setmana-, el Sant 
Cristòbal i el Sant Andreu. 

Les 24 hores
SimRacing seran
una experiència
pionera al Circuit
El Circuit de Barcelona-Catalunya  
celebrarà la primera competició 
de resistència virtual de 24 hores 
de durada, les 24 h SimRacing, i ho 
farà en el marc de les 24 Hores de 
Barcelona d'Automobilisme-Tro-
feu Fermí Vélez –el cap de setma-
na del 9 de setembre-–, fusionant 
el món real i el virtual. Serà una 
ocasió inèdita al món del motors-
port i del SimRacing en la qual es 
desenvoluparan simultàniament 
ambdues competicions en el ma-
teix Circuit. Els assistents al traçat 
català podran veure en directe als 
participants mentre competeixen 
en els simuladors, que estaran si-
tuats a l'espai Montjuïc Club.

Les 24 h SimRacing són una 
prova d'automobilisme de resis-
tència virtual. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya fa així un pas més 
en la seva vinculació amb el món 
dels e-Sports, i habilitarà la zona 
del Montjuïc Club, situat al passa-
dís de Pisos Box, perquè les mi-
llors escuderies a nivell nacional 
i internacional d'aquesta discipli-
na de motorsport virtual puguin 
competir en directe des del ma-
teix traçat pel qual estaran rodant 
simultàniament tots els partici-
pants de la tradicional prova de 
resistència d'automobilisme, un 
fet insòlit que mai s'ha donat en 
cap altre circuit.

La competició de les 24 h 
SimRacing comptarà amb un to-
tal de 15 equips i cadascun d'ells 
estarà format per tres pilots. Es 
replicaran les condicions am-
bientals i meteorològiques de les 
condicions reals. L'entrada per a 
aquesta cita serà gratuïta.  

E-SPORTS

Sants també va perdre per la mí-
nima a casa davant el Terrassa. 
"És un camp molt complicat, de 
dimensions reduïdes".

D'altra banda, a la Copa Cata-
lunya el Granollers espera rival en 
tercera ronda després d'eliminar 
al Llagostera en la primera ron-
da i al Badalona en la segona. "No 
perquè s'hagi fitxat molt hem 
de pretendre guanyar-ho tot", 
sentencia Alcántara. "Però hem 
d'anar a per totes a qualsevol 
camp sense tenir cap tipus de 
complexes", matissa. "Esperem 
trobar-nos en les primeres posi-
cions a la recta final de la lliga i, 
llavors, s'hi s'ha de llutiar per al-
guna cosa ambiciosa, ho farem", 
conclou el capità.   SERgi EScudERo
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LES FRANQUESES.  El CF Les Fran-
queses comença la lliga dissab-
te (17 h) davant la Gramenet al 
Camp Municipal de Corró d'Avall. 
D'aquesta manera, el conjunt de 
Manolo Parralo es troba de bon 
començament amb un dels can-
didats a pujar a Primera Catala-
na. Tot i això, l'Unió Deportiva 
Atlética Gramenet ha passat per 
èpoques millors. De fet, des de 
mitjans del 1993 fins al 2012 va 
ser equip de Segona Divisió B, i va 
arribar a disputar en diverses oca-
sions el play-off d'ascens a Sego-
na Divisió A i a classificar-se pels 
quarts de final de la Copa del Rei 
a la temporada 2004-05 després 
d'eliminar al Barça –amb jugadors 
com Messi, Puyol, Xavi, Iniesta, 
Márquez, Giuly, Larsson o Eto'o al 
camp– en la primera ronda. Però  
els últims anys han estat negres 
per a l'equip de Santa Coloma, 
tant esportivament com econò-
micament, i ha anat descendint 

raül Medina

FUTBOL |  Segona Catalana  ELS DE MANOLO PARRALO JUGUEN DISSABTE A LES 17 H

El CF Les Franqueses inicia
la lliga a casa davant la Grama

de divisió fins arribar a la Terce-
ra Catalana, la qual ha abandonat 
aquest estiu en aconseguir l'as-
cens a Segona. 

Les Franqueses, que la tempo-
rada passada va acabar la lliga 
en tercera posició per segon curs 
consecutiu, també és candidata a 
ocupar els llocs capdavanters de 
la taula classificatòria a final de 
temporada. Els vallesans van su-
mar 68 punts i es van quedar a 8 
de la promoció d'ascens, lloc que 
va ocupar el Tona, i a 10 de l'as-
cens directe, que va aconseguir el 
Sabadell Nord. Els de Parralo van 
acabar amb 20 victòries, 8 em-
pats i 6 derrotes, i 83 gols a favor 
–l'equip més golejador del grup 
4– i 40 en contra.

Per intentar l'ascens, els fran-
quesins mantindran gran part del 
bloc que tants bons resultats ha 
portat, començant pels dos en-
trenadors, Manolo Parralo i Jordi 
Jornet. A més, han renovat 13 ju-

gadors: Marc Palacio, 
Toni Giménez, Gerard 
Garcia, Guillem Resina, 
Roger Bellavista, Iván 
Moreno, Victor Garcia, 
Ramon Manzaneda, 
Mahamadou Tunkara, 
Marc Carmona, Isaac 
Rubio, Aleix Aguilar i 
Julián Adarve. A aquests 
s’hi afegeixen els fitxat-
ges de Kevin Caballero, 
David Villegas i Maude 
Balde (procedents del 
Caldes), de Maxi Seines 
(Olímpic La Garriga), 
Guillem González (juve-
nil EC Granollers) i Toni 
Atanasio (CF Parets).

Campions de l'Electrocamps
El passat diumenge es va celebrar 
la 38a edició del Trofeu Electro-
camps. Enguany els equips convi-
dats van ser el CF Olímpic La Gar-
riga i el CF Lliçà de Vall. El primer 
partit el van disputar aquests dos 
equips i els garriguencs van vèn-
cer per 3 a 0. En el segon partit, el 
CF Les Franqueses va guanyar per 
2 a 0 contra el CF Lliçà de amb gols 
d'Aleix Aguilar i Gerard García. I 
en el tercer i últim partit de la jor-
nada, Les Franqueses va tornar a 
vèncer de nou per 2-0, aquest cop 
davant el CF La Garriga, amb gols 
de Guillem Resina i Maude Balde.
La classificació final del torneig va 
suposar un primer lloc per a Les 
Franqueses, segon per al CF Olím-
pic La Garriga i tercer i últim per 
al CF Lliçà de Vall. 

D'altra banda, dimarts Les Fran-
queses va empatar a 1 en l'últim 
amistós de pretemporada, dispu-
tat amb l'UE Canovelles.  

CAMPIONS  Els franquesins van guanyar el 38è Trofeu Electrocamps

GRANOLLERS. El FC Cardedeu es 
va endur la vuitena edició del 
Torneig Històrics del Vallès Ori-
ental, celebrat enguany entre 
Granollers i Vilanova del Vallès. 
Els del Baix Montseny van gua-
nyar per 3 a 1 la final, disputada a 
la capital del Vallès Oriental, da-
vant el CF Vilanova.

Els blanc-i-vermells es van 
avançar en el minut 16 mitjan-
çant Miki Pérez, qui només vuit 
minuts més tard va fer el segon. 
El Vilanova va escurçar la dife-
rència en el marcador als cinc mi-
nuts de la segona part, però Ser-
gio López va sentenciar el partit 
en el 70.

D'aquesta manera, el Carde-
deu, l'impulsor d'aquest torneig, 
es va endur el seu tercer Histò-
rics -2012 i 2015- i empata, així, 
amb el Granollers com a club que 
més vegades ha guanyat aquesta 
competició. El Vilanova, per la 
seva part, va perdre l'oportunitat 
de sumar el seu segon títol conse-

cutiu –l'any passat va guanyar la 
final per 1 a 0 davant el Mollet–.

A les semifinals el Cardedeu 
havia eliminat al Montmeló per 
un contundent 8 a 1 i el Vilanova, 
al Mollet per 1 a 0 –el partit es va 
suspendre en el minut 25 i es va 
donar per finalitzat–.

D'altra banda, l'EC Granollers, 
que va disputar aquest torneig 
amb els jugadors del Juvenil A, 
va caure als quarts de final da-
vant el Montmeló per 0 a 1 en un 
partit disputat al camp del carrer 
Girona. Això, sumat a la victòria 
final del Cardedeu en el torneig, 
l'ha fet perdre el primer lloc en 
solitari al capdamunt del palma-
rès. Lluny queden ja els triomfs 
en les edicions del 2011, el 2013 i 
el 2014. Però el començament del 
campionat de Tercera Divisió –el 
cap de setmana del 19 d'agost– i 
la disputa de les primeres rondes 
de la Copa Catalunya no han dei-
xat temps als de José Solivelles 
per preparar l'Històrics. 

fc cardedeu

FUTBOL  A LA FINAL VA VÈNCER AL VILANOVA PER 3 A 1

TERCER TRIOMF Aquest títol se suma als del 2012 i el 2015

El FC Cardedeu guanya el 
Torneig Històrics del Vallès
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Fe Fernández, jurat del premi Sant Jordi Toni Cumella, Premi Nacional d'Artesania
La llibretera Fe Fernández, de L'Espolsada de les  
Franqueses, formarà part del jurat del premi Sant Jordi 
–que atorga Òmnium a la Nit de Santa Llúcia–, amb els 
professors universitaris Maria Campillo i Ferran Gadea, 
la poetessa Míriam Cano i el periodista David Guzmán. 

La Generalitat atorgava al juliol el Premi Nacional d'Artesa-
nia 2017 al ceramista granollerí Toni Cumella i Vendrell en  
reconeixement a la trajectòria i a la seva aportació al sector, 
en incorporar la ceràmica a l'arquitectura contemporània i 
d'autor.  Cumella rebrà el guardó al darrer trimestre de 2018.

CULTURA

EL GRANOLLERÍ INAUGURARÀ DIUMENGE LA MOSTRA 'ECHO'

Vicens Vacca exposa a Vic 
amb motiu dels 30 anys 
del Mercat de Música Viva

OBRA  Vacca la dedica als anys 50 i 60

vicens vacca
L'artista granollerí Vicens 
Vacca participarà en la ce-
lebració del 30è aniversari 
del Mercat de Música Viva 
de Vic (MMVV) per mitjà 
d'una exposició sonora, 
que s'inaugurarà dissabte 
al Centre d'Arts Contem-
porànies ACVic. Vacca ex-
posa una obra que, amb el 
nom d'Echo, "es relaciona 
amb l'enorme commo-
ció i convulsió viscuda a 
la música pop i rock als 
anys 50 i 60 amb una 
sèrie de músics que van 
canviar el panorama musical". 
La peça es troba dins d'un marc i 
reprodueix cíclicament una pista 
síncrona doble de so, composta 
amb peces originals alterades de 
Bob Dylan, Chuck Berry, Elvis Pres-
ley, James Brown, Jimmy Hendrix, 
Little Richard, Stevie Wonder, The 
Beach Boys i The Who en presèn-
cia d’un reproductor mut de cinta 
magnètica i un rellotge de polsera.

La inauguració tindrà lloc dis-

sabte conjuntament amb l'estrena 
de tres exposicions més sobre la 
llibertat d'expressió: Presos polí-
tics a l'Espanya Contemporània, 
de Santiago Sierra; Des del Groc, 
de Marià Dinarès, i Mantra del Re-
cord, de Quim Moya. L'exposició 
és una les activitats que el Mercat 
de la Música Viva de Vic ha coor-
ganitzat amb diferents entitats de 
la ciutat per a la celebració del seu 
30è aniversari. 

El restaurant Anònims del carrer Ricomà ha inaugurat una exposició de 
pintures de l'artista granollerí Paco Merino (1948-2004). L'establiment 
recorda l'amistat amb l'artista i com Merino era un creador "lliure, 
compromès, iconoclasta, traficant de somnis, savi, anònim". L'ex-
posició, inaugurada dissabte, es podrà veure fins al 29 de setembre. 

Obra de Paco Merino a l'Anònims

GRANOLLERS. Les dues línies de 
convocatòries que el festival de la 
imatge Panoràmic va obrir al maig 
per nodrir de contingut dues de les 
seves seccions adreçades a nous 
creadors audiovisuals han rebut 90 
propostes artístiques del país i d'al-
tres indrets d'arreu del món. A ban-
da de la participació de creadors de 
l'Estat espanyol, també s'han rebut 
treballs arribats d'Alemanya, Bèl-
gica, França, Itàlia, Polònia, Portu-
gal, Xipre, Argentina, Brasil, Estats 
Units, Mèxic, Perú i la Xina.

Els artistes i obres selecciona-
des participaran a dues seccions. 
D'una banda, a La Porxada.doc, que 
s'emplaçarà a la sala La Miranda de 
l'Espai d'Arts de Roca Umbert i que 
està dedicada a les propostes audi-
ovisuals de caràcter documental. 
D'altra banda, participaran a la Tèr-
mica Lab, que pretén desplegar les 
noves narratives i la multiplicitat 
dels llenguatges audiovisuals i que 
en aquesta edició es dedica a l'es-
perit contracultural i transgressor.

Anys 60 i 70
De fet, es vol destacar el caràcter 
d'aquells artistes que durant els 
anys 60 i 70, en l'època de l'apari-
ció del vídeo, es revoltaven contra 
el poder amb l'art com a instru-

panoràMic

TRIAT  Fragment de l'obra d'Arnau Blanch que participarà al festival de la imatge

ART  AL MAIG VA OBRIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROGRAMACIÓ DE DUES SECCIONS

El Panoràmic selecciona d'entre 
90 els artistes novells del festival

ment. Així, ambdues seccions estan 
en sintonia amb el festival, que en 
aquesta segona edició es dedicarà 
al maig del 68 i a conceptes com la 
revolució, la rebel·lió, la revolta i 
l'activisme social i polític. El festival 
de la imatge Panoràmic se celebra-
rà entre el 27 i el 30 de setembre a 
la fàbrica Roca Umbert, i recupera-
rà el lema The whole world is watc-
hing (El món sencer està mirant).

Els seleccionats
Els seleccionats per a la Tèrmi-
ca Lab són Sara Agudo, Colectivo 

El certamen, que se celebrarà entre el 27 i el 30 de setembre a Roca 
Umbert, estarà dedicat al maig del 68 i al lema 'El món sencer està mirant'

En contingencia, Alexandra Gar-
cia Pascual, Fermín Díez, Chaco, 
Joan Pallé, Helena Vinent i Arnau 
Blanch. Pel que fa a La Porxada.doc, 
hi haurà obres d'Iñigo Royo i Iñigo 
Fernández (País Basc), els grano-
llerins FRAU –Vicenç Viaplana i 
Helena Pielies–, CaldodeCultivo 
(EUA), Hanna Jarzabek (Polònia), 
My Own Wings –Katia Repina i 
Carla Moral–, Gimena Herrera (Ar-
gentina), Talka Kolektuboa (Perú), 
Rul Manel Vieira (Portugal), Fer-
nando Bernal (Madrid) i Daniel 
Tomàs (País Valencià).  i
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El grup vallesà Pops, amb dos 
dels seus integrants de Granollers  
–Frank Martínez i Moi Vázquez– 
i Xavi Fernàndez de Cardedeu, 
treurà aquest setembre el seu 
primer disc, La mar salada!, i per 
anar fent boca ja ha avançat el seu 
primer senzill, Tu i jo som un, el 
primer single de l'àlbum.

El disc inclourà 10 temes entre 
els que hi destaquen, a més de 
Tu i jo som un, Sortir de la matrix, 
Catarsi, Cor trencat o No sóc el 
teu mirall, amb lletres que parlen 
de la llibertat i reflexionen sobre 
l'amor i la veritat. L'àlbum també 
inclou la peça La pedra de l'en-
cant, un tema que fa un clar tribut 
a Granollers i que es va acabar de 
gravar a finals de juliol.

Pops és un grup d'influències 
pop i brit-pop, tot i que també 
beu del rock dels 70, dels 80 i dels 
90. Abans de crear el grup, Frank 
Martínez, la veu i la guitarra de 
Pops, i Xavi Fernàndez, que n'és el 
baix i les veus, van formar part del 

Espanya, Bèlgica, França i Suïssa.
Fa tot just un dies, el grup va 

compartir a les xarxes socials 
imatges del procés de gravació de 
No sóc el teu mirall, l'últim tema 
del disc La mar salada!, i també 
va presentar el videoclip de Tu i 
jo som un. 

conjunt Treepoli, que a principis 
dels 90 feia gires amb els 40 Prin-
cipals per tot Espanya i va arribar 
a editar tres discs. Per la seva ban-
da, el guitarrista solista i veus de 
Pops, Moi Vázquez, ha format part 
de diversos grups com ara Blue 
Moon Boys, que va fer gires per 

pops

MÚSICA  FRANK MARTÍNEZ I MOI VÁZQUEZ, DOS DELS INTEGRANTS DEL GRUP, SÓN DE GRANOLLERS

Pops estrenen al setembre  
el primer disc, 'La mar salada!'

FRANK MARTÍNEZ, MOI VÁZQUEZ I XAVI FERNÁNDEZ

GRANOLLERS. El Jardí de Can Fi-
gueres serà escenari diumenge 
(12.30 h) de l'actuació de The 
Blues Prisoners, dos fugitius que 
actuaran al restaurant granollerí 
per primera vegada.

The Blues Prisoners és un duet 
de blues format pels músics Ser-
gio Giunta Díaz el Sangre (gui-
tarra i veu) i Lluís Souto Gassó 
(harmònica). Tots dos tenen una 
àmplia trajectòria en el món el 
blues i una carrera musical molt 

dilatada, després d'haver partici-
pat en un bon grapat de conjunts 
musicals fins a formar el duet. Els 
The Blues Prisoners ofereixen 
tant versions com també temes 
propis i ja han publicat un àlbum, 
Classified, autoeditat l'any 2015.

Els dos músics tancaran el cicle 
de concerts de El Jardí de Can Fi-
gueres, que ha preparat una pro-
gramació especial d'actuacions 
coincidint amb la festa major de 
Granollers.  

The Blues Prisoners, a 
El Jardí de Can Figueres 

EL DUET ESTÀ FORMAT PER GIUNTA DÍAZ I LLUÍS SOUTO

El restaurant El Mirallet tan-
ca aquest dimecres el cicle de 
concerts Miramecres amb Any 
zero, una actuació que presen-
taran Àfrica Pérez (veu) i Isma 
Pérez (guitarrista i compositor), 
i la banda U que formen Jordi Pe-
genaute a la guitarra, Joan Andreu 
Reyes al teclat, Jaume Pascual al 
baix i Josep Andreu Macau a les 
percussions. 

Any zero, que començarà a so-

nar a partir de les 21.30 h, compta 
amb un repertori de dotze peces 
–una per a cada mes de l'any– i un 
disc online, gravat entre els anys 
2016 i 2017.

Amb l'actuació de dimecres 
vinent, el Mirallet posa el punt fi-
nal a un cicle que va començar el 
6 de juny amb Pinkponi i que du-
rant tot l'estiu ha dut a Granollers 
grups com Vestigium, The Whisky 
Preachers o The Finikitos.   

El Mirallet tanca el cicle 
Miramecres amb 'Any zero'

La Diputació de Barcelona ha 
impulsat l'etiqueta #igersmap-
BCNmoltmes amb què ha creat el 
primer mapa temàtic de les co-
marques de Barcelona pensat per 
i per a instagramers, amb l'objec-
tiu que els usuaris de l'aplicació 
puguin saber què visitar a prop 
de Barcelona i on anar a fer les 
millors fotografies. 

Granollers hi surt representa-
da amb una desena de fotogra-

fies de l'església de Sant Esteve, 
de l'ajuntament, de la Passada 
de festa major, de la plaça de la 
Porxada i també de la Llotja del 
Disseny. Les Franqueses també hi 
és present, en el seu cas amb una 
imatge de l'església de Santa Colo-
ma de Marata. 

El mapa es pot visitar al web 
http://igersmap.com/cat, on tam-
bé hi ha altres ciutats d'arreu de 
Catalunya i de l'Estat espanyol 

Granollers i les Franqueses, 
al mapa dels instagramers

com Lleida, Girona, Barcelona,  
Tarragona, Madrid o Saragossa.

L'Igers Map és una plataforma 
col·laborativa que mostra el terri-
tori a partir de fotografies que pu-
bliquen instagramers locals i amb 
què es vol promoure el patrimoni 
històric, els estils de vida, les fires, 
les festes i les tradicions i també 
l'art i l'arquitectura contemporà-
nies de diferents indrets. 

L'etiqueta de les comarques de 
Barcelona és una de les últimes 
incorporacions a la plataforma i ja 
compta amb més de 270 punts re-
gistrats, gairebé 200 participants i 
715 fotografies publicades.   

El Museu de Granollers serà un 
dels cinc museus de la comarca 
que oferirà paquets turístics de 
25 euros que inclouran la visita 
al museu, un dinar de restaurant 
i un passeig cultural pel munici-
pi. També s'ha sumat al projecte 
la resta de museus de la comarca 

–l'Abelló de Mollet, el Tomàs Bal-
vey de Cardedeu, el Thermalia de 
Caldes de Montbui i el Museu Mu-
nicipal de Montmeló–. 

La iniciativa s'engegarà al se-
tembre i s'ha impulsat coincidint 
amb la celebració de l'Any del Tu-
risme Cultural.  

El Museu de Granollers 
oferirà paquets turístics
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Quim Masferrer es plantarà diven-
dres al parc Torras Villà (23 h), on 
protagonitzarà un monòleg trans-
format en espectador del seu pro-
pi públic. Així, doncs, l'actor i pre-
sentador pretén omplir d'humor 
i somriures la nit de divendres 
amb Bona gent, l'espectacle en 
què Masferrer torna a recórrer la 
geografia catalana, tot i que aques-
ta vegada sense l'emblemàtica 
furgoneta taronja del programa 
televisiu El foraster. El monòleg 
pretén retre un petit homenatge a 
l'audiència durant més d'una hora 
d'espectacle improvisat.  

Una altra de les actuacions 
d'aquest cap de setmana serà Don 
Pascuale, amb l'Aula Lírica de Gra-
nollers. L'òpera, ambientada a la 
Roma del segle XIX, es represen-

L'humor del 
'foraster' arriba al  
parc Torras Villà

ESPECTACLES  QUIM MASFERRER PROTAGONITZA 'BONA GENT'

'Ni cap ni peus'
La companyia Circ Vermut du aquest vespre al parc Torras Villà (23 h) 
l'espectacle Ni cap ni peus, una proposta de circ pensada per a un públic 
familiar. David Candelich i Jordi Mas protagonitzen un xou en què tots 
dos actors intentaran superar els entrebancs que ells mateixos provo-
quen amb accions quotidianes, com penjar una jaqueta o seure en una 
cadira, de manera que les rialles i la diversió estan assegurats. Es tracta 
d'un espectacle fresc pensat en clau familiar perquè en puguin gaudir 
tant grans com petits. 

tarà diumenge a partir de les 19 
h al Centre Cultural de la ciutat. 
L'entrada té un preu de 18 euros 
i es pot comprar al web d'Escena 
Gran (escenagran.cat). 

arxiu

QUIM MASFERRER

La música i l'humor irreverent 
dels Mojinos Escozíos seran el cap 
de cartell dels concerts d'aquesta 
nit a l'avinguda del Parc (01 h), 
que enguany tornen a Granollers 
després del seu últim concert a la 
ciutat l'any 2016, quan van donar 
el tret de sortida a la gira del disc 
Semos unos máquinas a la sala 
2046. 

Ara, amb la gira Semos los Moji-
nos Escozíos, los más grandes, els 
vallesans tornen a la ciutat amb 
10 nou temes del seu últim disc, 
Maduritos y resultones, tot i que 
no obliden les cançons més popu-
lars de la seva trajectòria, que es 
remunta a l'any 1994. Aquell any, 
tres sevillans i dos barcelonins es 
van conèixer al bar Pirata de Mo-
llet del Vallès –un dels bastions 
dels heavys de l'època a la comar-

ca– i van formar el grup, que sem-
pre ha tingut un estil influenciat 
per conjunts com AC/DC o Depp 
Purple, amb lletres en clau d'hu-
mor però també crítiques amb 
la societat i amb una música que 
barreja el heavy metal i el hard-
rock. 

De Ràdio Flaixbac a les versions
L'avinguda del Parc continuarà 
sent el centre neuràlgic dels con-
certs tant divendres com dissab-
te. El dia 31, el locutor de Ràdio 
Flaixbac Carles Pérez aterra amb 
el seu equip a Granollers per ame-
nitzar la nit amb una nova edició 
del Va parir tour 2018. A més del 
locutor de l'Ametlla, l'espectacle 
comptarà amb Andreu Presas, Dí-
dac Tomàs i el Gran Germán, que 
ompliran de pirotècnia, marxan-

arxiu

MÚSICA  TAMBÉ EL 'VA PARIR TOUR 2018' FARÀ BALLAR AMB ELS MILLORS RITMES DEL MOMENT

L'avinguda del Parc vibrarà 
amb Mojinos i la Di-Versiones

MOJINOS ESCOZÍOS  Actuaran aquesta nit a partir de la 01 h

Música de km 0

Els granollerins Setembre presentaran 
aquesta nit (23 h) el seu segon disc a 
la plaça de l'Església. De feres i treves 
és un treball que cuida especialment 
els arranjaments i que té una sonori-
tat diferent, que parla de la recerca de 
la llibertat, de la por i que no deixa de 
banda la situació actual que viu el país. 
A més de presentar el seu nou treball, 
Setembre també recuperarà alguns 
dels seus temes més coneguts, com 
Julieta, 23 d'abril i Seguir o marxar. 
L'any 2016, els granollerins van telo-
nejar Lax'n'Busto en el seu concert de 
final de gira i el març passat van actuar 
a la sala Nau B1, on van obrir el concert 
que Gossos va oferir a la ciutat. 

L'AGOST S'ACOMIADA 
AMB SETEMBRE

GRANOLLERS.  El mallorquí Tomeu 
Penya arriba demà a la plaça de les 
Hortes, on amenitzarà la nit amb 
50 cançons, un recopilatori intros-
pectiu que va publicar l'any passat. 
A partir de les 23.30 h, el músic 
mallorquí també hi entonarà pe-
ces emblemàtiques, com Illes dins 
un riu i El dimoni dins jo, un con-
junt de temes que l'han convertit 
en un dels mites de la cançó balear. 

Penya va gravar el seu primer 

disc el 1982 a Mallorca, després 
d'haver viatjat per mig Europa. En 
aquest moment, temes com Càr-
ritx i roses el van fer famós a l'illa i 
el van catapultar a l'èxit, que amb 
el tercer disc, Mallorquins i cata-
lans, també es va donar a conèixer 
a Catalunya. 

A més de l'actuació de Penya, la 
plaça de les Hortes acollirà balls, 
havaneres i orquestres des d'avui 
i fins dissabte. 

arxiu

EL MÚSIC HI PRESENTARÀ '50 CANÇONS', UN RECOPILATORI QUE VA PUBLICAR L'ANY PASSAT

TOMEU PENYA 

Tomeu Penya inunda
les Hortes de cançó balear

datge i confeti l'avinguda. El Va 
parir tour començarà pels volts 
de la 1 de la matinada i s'allargarà 
durant unes quatre hores. 

Finalment, dissabte l'Orquestra 
Di-Versiones farà vibrar el públic 
granollerí al ritme d'una sèrie de 
ritmes desenfadats i una mena de 
karaoke popular, amb barreja de 
clàssics dels anys 60, 70 i 80, com 
Julio Iglesias o Raphael, i de les 
millors cançons de radiofórmu-
la dels últims anys. En definitiva, 
l'orquestra ha preparat el millor 
repertori per no deixar de cantar i 
ballar en tota la nit. "La pitjor or-
questra de versions", com sovint 
s'ha autopresentat la Di-Versio-
nes, actuarà a l'avinguda del Parc 
a partir de la 1 de la nit. 
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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 30 d'agost al diumenge 2 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

28º 20º 28º 18º 28º 18º 28º 18º

LES FRANQUESES. Com ja és habitu-
al, quan arriba el mes de setembre 
Llerona comença a escalfar mo-
tors per a la festa major del poble, 
que enguany s'allargarà fins a l'11 
de setembre.

L'activitat que encetarà la festa 
major lleronina serà Si, n'em a la 

fresca, una projecció de cinema 
infantil que organitza l'entitat 
Festes Laurona i que tindrà lloc 
a les antigues escoles (20.30 h). 
Al tancament d'aquesta edició, la 
pel·lícula encara no s'havia acabat 
de triar.

La sessió de cinema infantil 

ENGUANY, LA GRESCA COMENÇARÀ EL 5 DE SETEMBRE I S'ALLARGARÀ FINS AL DIA 11

Llerona estrenarà la festa 
major amb cinema infantil

serà la primera activitat de la fes-
ta major, que inclourà propostes 
ja habituals com l'acampada fa-
miliar, el rastrillo de Llerona, el 
campionat de ping-pong, la pista 
lleronina, l'exposició de bonsais o 
la botifarrada popular.

Després del cinema infantil, la 
gresca continuarà dijous amb una 
nova projecció (20.30 h) –aquesta 
vegada per a adults– i amb el par-
tit de futbol nit al camp del Llero-
na (22 h).  t.p.

La cultura popular agafa protago-
nisme en la recta final de la festa 
major, especialment aquest últim 
cap de setmana de gresca. Avui 
dijous els carrers del centre de la 
ciutat ja vibraran de la mà de la 
colla jove dels Diables, que actua-
rà amb un correfoc que comença-
rà a la plaça de la Porxada a partir 
de les 21.30 h. La colla gran no vol 
quedar-se enrere i ha organitzat 
dos correfocs, que tindran lloc di-
vendres també des de la Porxada 
(21.30 h) i dissabte, amb inici al 
carrer Sant Roc i final a la Porxa-
da, passant pels carrers Anselm 
Clavé, Príncep de Viana i Barcelo-
na (21.30 h). 

Diumenge serà el gran dia de la 
colla dels Xics, que celebrarà la di-
ada castellera acompanyada dels 
Marrecs de Salt i dels Castellers de 
Sabadell. Com és habitual, l'actua-

Qui enguany tampoc no podia 
faltar a la festa major és la colla 
gegantera, que aquest 2018 cele-
bra els 30 anys del ball de Gira-
voltes. Els gegants rebran els seus 
homòlegs de Mataró dissabte al 
migdia, i a la tarda (17.30 h) hi ha 
prevista la cercavila de festa ma-
jor, que començarà al carrer Bar-
celona i continuarà avançant per 
Príncep de Viana, la plaça de la 
Corona, els carrers Anselm Clavé i 
Sant Roc i acabarà a la plaça de la 
Porxada, que acollirà una mostra 
de balls a partir de les 19 h. 

ció tindrà lloc a la plaça de la Por-
xada (12.15 h) i després hi haurà 
un dinar de germanor a base de 
botifarra i mongetes (14.30 h). 

arxiu

CULTURA POPULAR  ACTUARAN GEGANTS, CASTELLERS, BASTONERS, L'ESBART I ELS DIABLES

La cultura popular farà vibrar  
els carrers de Granollers

CORREFOCS  N'han organitzat tant la colla jove com la colla gran dels Diables

Els amants de la dansa tradicional tenen diumenge una cita amb l'Esbart 
Dansaire de Granollers, que a partir de les 17.30 h dansarà al ritme del Ball de 
Donzelles des de la plaça de la Porxada, una actuació amb què es preten donar 
a conèixer aquesta dansa i fer que cada cop sigui més popular. Un dia abans, 
dissabte, la Porxada acollirà el Ball de Bastons que durà a terme la colla dels 
Blaus. L'actuació està prevista pels volts de les 18 h. 

Balls tradicionals

La colla dels Xics celebra  
diumenge la diada castellera

Els correfocs dels Diables joves 
i grans faran bullir el centre 
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Curs de jardineria d'interiors
El centre cívic Can Bassa farà al novembre, en dues 
sessions a la tarda, un curs de jardineria per aprendre 
quines són les millors plantes d'interior i les tècniques de 
tranplantament, manteniment i cures. El curs té un preu 
de 13,20 euros (9,88 per a menors de 26 i majors de 60).

Sant Celoni donarà aquest divendres el tret de sortida a la festa major, que 
s'allargarà fins al 10 de setembre. El primer dia, després del pregó a càrrec de 
l'Agrupament Escolta i Guia Erol –que celebra el 20è aniversari–, actuarà a la 
plaça de la Vila el grup Bemba Sauco (23 h), així com se celebrarà el Correxarrups 
amb els MontSenys i MontNegres de la mà de Pep Callau (1 h). La gresca  
continuarà dissabte amb foodtucks, un espectacle de circ (10 h), el correfoc  
infantil i juvenil (21 h) i el concert de Miquel del Roig (23 h), entre altres activitats. 
De fet, la música serà protagonista de la gresca celonina, de manera que també 
hi passaran formacions com l'Orquestra MotherFucker i Els Catarres (dissabte 
8 de setembre), els valencians Zoo (divendres 7) i les Roba Estesa i Dj Mamayé 
(diumenge 9), així com diverses orquestres.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIMECRES, 5
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
Comença la festa major amb una sessió 
de cinema infantil a la fresca

arxiu

DIJOUS, 30
10 h Jardins del Ciclista
Racons menuts. Festival de les cuinetes 
(Cuquetes i Cucots)
17 h Plaça Folch i Torres
Corsaritza't (Petits Corsaris)
18 h Parc Torras Villà
Ventada de Jocs (Aires Blaus)
18 h Plaça Can Comas
Dona la nota. Gimcanca d'habilitats 
musicals a partir de 14 anys (Paranoia)
19 h Plaça de la Porxada
Cerimònia del pregó de Festa Major 
i sortida cercavila. 20 h Entrada de la 
cercavila amb el pilar caminat dels Xics,  
i els balls del Colom, de Giravoltes dels 
gegants, de capgrossos i del Drac
19 h Plaça Pau Casals
Cronoescalada al Sheila. La Grupetta 
Blanca recupera la clàssica cursa 
ciclista granollerina. 21.30 h Sortida
20 h Plaça Lluís Perpinyà
Gastrohavaneres
20 h Plaça de la Porxada
Pregó a càrrec de Blaus, traca i cant 
de La Guimbada
21.30 h De Sant Roc a la Porxada
Correfoc de la colla Jove de Diables
22 h Plaça de la Porxada
Ball del Drac Petit de Granollers
22 h Carrer Comptes de Bell-lloc
FIMAC Tatano
22.30 h Plaça de la Porxada
Engiravolta't (Gegants)
23 h Casino
Festa Major dels 80
23 h Parc de Torras Villà
Espectacle de circ Ni cap ni peus
23 h Plaça de l'Església
Concert de Setembre
23 h Plaça de la Caserna
Sortida de toros embolats
23 h Plaça Pau Casals
Vine a fer el pelotón amb la Grupetta 
Blanca. Concert amb Crazy Rocket 
i sessió de plats i pinyons amb el Dj 
NoPronostic
23 h Plaça de les Hortes
Ball amb l'Orquestra Belle Epoque
23.45 h Carrer Anselm Clavé
Guapes en sèrie. Capítol 3
24 h Plaça de Can Trullàs

Versots
1 h Avinguda del Parc
Concert amb Mojinos Escozíos i Dj Hans

DIVENDRES, 31
9 h Plaça de Can Trullàs
Matinal de Tai-txí
10 h Avinguda del Parc
Campanya de donació de sang
11 h Plaça de la Corona
Matinal de competicions. Futbolí, 
domino i escacs
11.45 h Parc Torras Villà
Photocall amb els torets
12 h Plaça de la Porxada
Tronada de migdia
14 h Parc Torras Villà
Arrossada popular
16 h Plaça de la Porxada
Correaigua infantil
16.30 h Plaça Folch i Torres
Bateja la gegantona
17 h Plaça de Lluís Perpinyà
Recorda amb la Guita Xica
17 h Plaça Maluquer i Salvador
Sortides del Tren Blau de Ponent
17 h Plaça del Peix
2n Blaus Sound System Festival
17.30 h Plaça de la Corona
Assaig a la fresca de Xics
18 h Plaça de les Olles
22è Concurs de Cuina de Peix Blau
18 h Plaça Maluquer i Salvador
Friday's Evening Fever (Farretes)
18 h Plaça de l'Església
Concurs Primo del Zumosol (Vikings)
18 h Plaça Can Trullàs
Enderroca els 80! (HBlauO)
18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de sardanes
19 h Carrer Anselm Clavé
Estirada de corda infantil
19.30 h Plaça de les Hortes
Cantada d'havaneres amb Mar i Vent
19.30 h Carrer Anselm Clavé
Estirada de corda
20.30 h Plaça de la Porxada
Sortida de la Gralla de Foc dels Blaus  
i de la Guspira de Blancs
21 h Plaça de la Porxada
Correfoc de la colla Gran de Diables
22 h Plaça de la Porxada
Ball del Drac de Granollers
22 h Plaça de la Caserna

AGENDA

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
Exposició Indústries en temps de 

Sant Celoni enceta la festa 
major amb Bemba Sauco

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.
Sota les bombes. Els atacs aeris a 
Catalunya. Fins al 23 de setembre 
 Art i memòria. 
Fins al 18 de novembre
I exposició permanent.

FIMAC Duende
22.30 h Plaça de les Hortes
Concert amb Tomeu Penya
22.45 h Plaça de la Porxada
Correaigua
23 h Casino
Ball del fanalet amb David Magen
23 h Parc de Torras Villà
Bona gent de Quim Masferrer
23.30 h Plaça de la Porxada
Timbalada dels Diables
23.45 h Plaça de la Porxada
La gran movida: hoy te sales minerales!
1 h Avinguda del Parc
Festa Flaixbac. Va parir tour 2018

DISSABTE, 1
8 h Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
10 h Parc del Congost
Correllets
10 h Parc Torras Villà
Jocs de rol
10 h Parc Torras Villà
Glamping: espai per a infants i nadons
10.30 h Plaça Maluquer i Salvador
Dansa tahitiana en família
10.30 h Parc de Ponent
Circuit d'aventura
10.30 h Parc de Torras Villà
Viatge a Animalàndia (Suricates)
11 h Plaça de Lluís Perpinyà
Festival de colors
12 h Plaça de la Porxada
Tronada de migdia
12.15 h Plaça Maluquer i Salvador
Convidada dels gegants de la ciutat: 
rebuda als gegants de Mataró
12.30 h Plaça de Catalunya
Gua Tocada
12.30 h Parc Torras Villà
Llançament de rajoles
14 h Parc Torras Villà
Botifarrada blanca
15.30 h Parc Torras Villà
Glamping: blancaina amb gintònics
17 h Parc Torras Villà
Glàmping: amants de la poesia
17 h Plaça Maluquer i Salvador
Sortida del tren blau de Ponent
17 h Plaça de la Corona
Trobada de ball de bastons.  
18 h Exhibició
17.30 h Plaça de la Porxada
Cercavila dels gegants
17.30 h Plaça de l'Església
Ballada de sardanes  
amb l'Orquestra Rosaleda
18.30 h Carrer Anselm Clavé
Passada de rajoles infanti
19 h Plaça de la Porxada
Mostra de balls dels gegants
19.30 h Plaça de les Hortes
Concert amb l'Orquestra Rosaleda
19.30 h Carrer d'Anselm Clavé
Passada de rajolers

19.45 h Plaça de Can Trullàs
Sopar menut. 22 h Nit amb El Pot Petit
20.30 h Plaça de la Porxada
Sortida de la Gralla de Foc dels Blaus i 
de la Guspira dels Blancs
21 h Plaça de la Porxada
Correfoc de la colla Gran dels Diables
21 h Parc Torras Villà
Glamping: gastronomia compartida
21 h Plaça Lluís Perpinyà
La Prèvia dels Porcs
22 h Plaça de la Porxada
Ball del Drac de Granollers
22.45 h Plaça de la Porxada
Correaigua
23 h Plaça de les Hortes
Ball amb l'Orquestra Rosaleda
23 h Casino
Country de festa major
23 h Parc de Torras Villà
Espectacle Hop Granollers
23.30 h Plaça de l'Església
Més que un guateque
23.30 h Plaça de la Porxada
Timbalada dels Diables amb el Ball 
de Diables de Bigues i Riells i el Front 
Diabòlic de la Garriga
23.40 h Plaça Maluquer i Salvador
Festa dels 1.000 litres
23.45 h Plaça de la Porxada
Festival SenseCap amb Celtic Dj i 
Animal Show 
1 h Avinguda del Parc
Concet amb l'Orquestra Di-versiones

DIUMENGE, 2
10 h Plaça de la Porxada
Trobada de les puntaires de Granollers
10.30 h Carrer de l'Equador
Tobogan aquàtic

12 h Parròquia de Sant Esteve
Missa major
12 h Plaça de la Porxada
Tronada de migdia
12.15 h Plaça de la Porxada
Diada castellera amb els Marrecs de 
Salt, els Castellers de Sabadell i els Xics
14.30 h Plaça de la Porxada
Diumenge dinem a plaça, amb els Xics. 
16 h Concert i festa amb Jaume Barri
17.30 h Plaça de la Porxada
Ball de Donzelles
18 h Plaça de la Corona
Seguici dels rajolers
19 h Palau d'Esports
Concurs de rajolers
19 h Centre Cultural
Don Pasquale, de l'Aula Lírica
19 h Casino
Ball de festa major amb el Duo Tucan
21.30 h Carrer d'Anselm Clavé
La traca dels 1.000 metres
22.30 h Parc Firal
Focs artificials
23.45 h Plaça de la Porxada
Veredicte de la colla guanyadora
24.15 h Plaça Josep Barangé
Intercanvi de mocadors amb Dj Spike

DIMECRES, 5
21.30 h Restaurant El Mirallet
Miramecres: Àfrica i Isma Pérez 
presenten Any zero
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