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EN PORTADA

Compte enrere per a la Diada: l'ANC 
omple autobusos per a la manifestació

ESPERANT L'ONZE DE SETEMBRE AMB DANSA I 
MÚSICA TRADICIONALS I UN SOPAR POPULAR

A principis de setmana, uns 260 granollerins ja havien reservat seient i més de 570 havien comprat la samarreta

Un any més, i ja en són set, l'ANC i 
Òmnium Cultural criden a la mobi-
lització massiva per la Diada Nacio-
nal de Catalunya, i enguany ho fan 
després d'un any políticament molt 
intens. D'ençà l'últim 11 de setem-
bre, el poble català ha viscut mo-
ments històrics com el referèndum 
de l'1 d'octubre, la proclamació de 
la República, la imposició de l'arti-
cle 155, l'empresonament i l'exili 
del govern català, les eleccions del 
21 de desembre o la investidura i 
nomenament del nou govern del 
president Quim Torra. 

Ara, les dues entitats sobiranistes 
proposen que la ciutadania surti al 
carrer per reclamar la implementa-
ció de la república, l'opció més vo-
tada l'1-O, sota el lema Fem la Repú-
blica Catalana. Les ANC locals estan 
responent a la crida i, lluny de des-
inflar-se, a principis d'aquesta set-
mana l'ANC de Granollers ja havia 
omplert cinc dels 10 autobusos que 
té reservats per anar a la concentra-
ció. En total, ja hi havia reservades 
260 places d'autocar i s'havien ve-
nut més de 570 samarretes.

Manel Gener, coordinador de 
l'ANC granollerina, assegurava que 

la venda de tiquets està sent posi-
tiva i que hi ha "més animació" 
que altres anys per mobilitzar-se. 
Segons Gener, les samarretes 
d'aquesta Diada també es venen "a 
molt bon ritme, perquè la gent 
és conscient que són una font 
de finançament molt important 
per l'ANC i no dubta a l'hora de 
comprar-les", apuntava.

A Barcelona, els independentis-
tes granollerins tenen assignat el 
tram 33, a prop de la confluència 
entre l'avinguda Diagonal i el car-
rer Aragó. Els autobusos sortiran 
dimarts de l'avinguda del Parc pels 
volts de les 14 h i les places es po-
den reservar a la seu de l'ANC al 
carrer Sant Jaume 108, que aquesta 
primera setmana de setembre es-
tarà oberta excepcionalment cada 
tarda de 18 a 20.30 h. A més, di-
lluns l'ANC també s'instal·larà a la 
plaça de la Porxada, des d'on es po-
dran tant reservar places d'autocar 
com comprar samarretes. El preu 
del tiquet d'anada i tornada en au-
tobús a Barcelona és d'11 euros i la 
samarreta d'adult costa 15 euros. 
La inscripció al tram es pot fer tant 
per Internet com per telèfon. i t.p.

El món local també dirà la seva  
durant l'Onze de Setembre, i  
precisament l'alcalde, Josep  
Mayoral, farà públic avui, dijous,  
una ban institucional sobre  
la Diada Nacional de Catalunya, com 
és habitual cada any. 

Més enllà d'això, la ciutat 
començarà a preparar-se per a la 
Diada aquest dissabte a la Porxada, 

on l’Agrupació Sardanista farà una 
ballada de sardanes al ritme de la 
música de la Cobla Ciutat de  
Granollers (18.30 h).

Dilluns se celebrarà el tradicional 
Pa am tomàquet de la Diada, que 
organitza l’entitat Amics de l’11 des 
de l’any 2002 (20.30 h). Els tiquets 
del sopar es podran comprar a la 
mateixa Porxada.

Finalment, dimarts la plaça de  
l’11 de Setembre acollirà l’habitual 
ofrena floral d’institucions i entitats 
que cada organitza l’Ajuntament (11 
h). Enguany, l’acte commemoratiu 
comptarà amb la col·laboració de la 
Coral Polifònica de Granollers que 
interpretarà peces musicals i l'Esbart 
de Granollers també hi farà el Ball de 
l’Homenatge.

ARXIU

Pa amb tomàquet
COM CADA ANY, UNES HORES ABANS 
DE COMMEMORAR L'11 DE SETEMBRE, 
la Porxada acollirà el tradicional Pa 
amb tomàquet per la Diada. L’acte 
començarà a les 20.30 h amb una 
actuació de l’Esbart Dansaire, que  
durà a plaça algunes de les dan-
ses més tradicionals per animar la 

vetllada, i continuarà amb l'habitual 
sopar popular. Acabat l'àpat, a 
partir de les 21.30 h hi ha prevista 
l'actuació de Ministrers del Sabre, un 
grup de música tradicional catalana 
nascut el 2005 a Mataró que farà 
ballar tots els assistents fins ben 
entrada la nit. 
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Al Centre VallèsInscripcions als cursos de català per a adults
A l'escola d'adults dell Centre Vallès també 
s'han obert inscripcions. Entre altres 
ofertes, s'hi fa el PFI-PTT per a joves sense 
l’ESO (programes de formació i inserció en 
la modalitat de pla de transició al treball).

Uns 9.000 escolars cridats a les aules

El Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental, a Granollers, 
obrirà el 14 de setembre el període d'inscripcions als cursos de català 
per a adults. El servei del carrer Prat de la Riba, número 84, estarà obert 
per a fer el tràmit de 10 a 13 h entre els dies 14 i 16, i de 10 a 13 h i de 
16 a 19.30 h dels 19 al 23 de setembre (divendres, només al matí).

EDUCACIÓ  DIMECRES COMENÇARÀ EL NOU CURS D'ENSENYAMENT OBLIGATORI DE PRIMÀRIA, INFANTIL I SECUNDÀRIA

Dimecres començarà el nou curs es-
colar 2018-2019, que a Granollers 
mobilitzarà uns 9.000 alumnes en-
tre els 6.280 d'eduació infantil i pri-
mària i els 3.100 d’ESO. D’aquests 
9.000, n’hi haurà més de 600 que 
s'iniciaran a l'ensenyament obliga-
tori a P3 i gairebé 800 que comen-
çaran l’ESO. Les xifres encara poden 
modificar-se arran els ajustos de 
darrera hora. Pel que fa al nombre 
de grups, hi ha els mateixos que el 
curs anterior, però el quart grup de 
1r d’ESO que el curs passat hi havia 
a l’institut Antoni Cumella en aques-
ta ocasió s’ha obert a l’EMT.

D'altra banda, s’ha aprofitat l’atu-
rada de classes per condicionar els 
centres educatius públics. L’Ajun-
tament ha fet obres per valor de 
342.182 euros. Una de les actuaci-
ons més destacades, encara en mar-
xa, és l’ampliació (en 100 m2) i re-
forma del taller de mecanització de 
l’institut EMT, que té un pressupost 
de gairebé 170.000 euros. També 
s’ha adaptat la cantina del centre. 
A més, s’han rehabilitat les façanes 
dels dos edificis annexos del Cen-
tre Vallès i de l’escola Granullarius 
–també s’ha pintat l’interior de la 
segona planta–. A les escoles bres-
sol Giravoltes i Tortuga s’han fet mi-
llores als patis i treballs de fusteria 
d’alumini a Mestres Montaña, Salva-
dor Espriu i Granullarius. i m.e.

AjUNTAmeNT

GRANULLARIUS  Pintada la façana del gimnàs de l'escola

Desapareix el quart grup de 1r d'ESO que el curs passat 
hi havia a l'institut Antoni Cumella, però el guanya l'EMT

L'Ajuntament ha fet obres a l'estiu a les escoles 
públiques de la ciutat per valor de 342.182 euros

TORTUGA  Noves baranes i paviment a l'escola bressol

Renovació de la xarxa elèctrica 
a l'escola Montserrat Montero
Aquesta tardor s'adjudicaran les obres de renovació de la xarxa elèc-
trica del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, gràcies a un 
conveni signat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajun-
tament de Granollers. L’Ajuntament serà l’encarregat de l’execució de 
les reformes per a l’adequació de la instal·lació elèctrica del centre i hi 
aportarà 50.000 euros. El Consell Comarcal inverteix per primer cop 
en el centre i ho fa amb una subvenció de 150.000 euros procedent de 
la Diputació de Barcelona.

EDUCACIÓ ESPECIAL

1.600 alumnes a cicles formatius
Un miler d'alumnes han fet la preinscripció per a cicles formatius de grau 
mitjà i uns 600, per als de grau superior, amb una oferta similar a la del 
curs anterior. La principal novetat és el nou cicle de grau mitjà d’ense-
nyaments esportius en la modalitat de futbol –una iniciativa privada que, 
amb el suport de l’Ajuntament, s'impartirà al Centre Vallès i al camp de 
futbol de la Font Verda–. L’EMT deixa d’impartir el segon curs de dietè-
tica i nutrició, ofereix el segon curs de xarxes d’aigua i continua amb el 
3x2 de disseny i producció mecànica. El Vallbona adapta el grau superior 
d’administració de sistemes informàtics en xarxa a la ciberseguretat, i 
Arsènic fa el segon curs del grau superior en tècniques d’actuació teatral.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

SOCIETAT
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GRANOLLERS. A l'espera de l'en-
trada en funcionament dels nous 
semàfors que s'estan instal·lant 
al tram urbà de la ronda Sud, la 
plataforma veïnal ja ha demanat 
permisos per fer més mobilitzaci-
ons durant els mesos de setembre 
i octubre. Començaran el proper 
dia 17 i repetiran les accions rei-
vindicatives que ja duien a terme 
abans de l'aturada d'estiu: talls 
parcials els dilluns al matí, de 8 
a 9 h, i els dijous a la tarda, de 17 
a 18.30 h. També s'organitzaran 
bicicletades els divendres, cada 
quinze dies, amb talls de tota la 
calçada de 17 a 19 h. 

A més, el 28 de setembre la pla-
taforma també organitzarà una 
xerrada a càrrec de la cooperativa 
Som Mobilitat i un sopar. Tots dos 
actes tindran lloc entre els carrers 
Esteve Terrades i Francesc Macià 
de 20 a 00 h.

A l'espera
Les mobilitzacions es reprenen 
mentre els veïns estan a l'espera 
que entrin en funcionament els 
semàfors dels nous passos de vi-
anants de la ronda Sud. Diuen que 
estan satisfets amb l'estrena, tot i 
que també estan expectants. "Al-
menys la Generalitat compleix 
allò a què es va comprometre, 

però ara caldrà veure si els se-
màfors funcionen i com afecten 
el trànsit i els veïns", apunta una 
de les portaveus de la plataforma.

El veïnat també està a l'espera 
que se'l convoqui a una reunió per 
parlar de l'estudi sobre el trànsit i 
dels resultats que se'n derivin, tot 

i que no esperen que se'ls avisi fins 
a finals de mes. La mateixa plata-
forma va demanar que l'informe 
es fes durant la segona quinzena 
de setembre perquè les conclusi-
ons finals fossin representatives i 
s'adequessin al dia a dia habitual 
de la carretera.  t.p.

MOBILITAT  DELS VEÏNS ES REUNIRAN PER CONÈIXER L'ESTUDI DE SOROLL I VOLUM DE TRÀNSIT

El veïnat de la ronda Sud 
reprendrà les accions el dia 17  

LES FRANQUESES. Adif construirà 
un pas soterrat que connectarà la 
carretera de Ribes i la zona de les 
antigues casernes militars de Cor-
ró d'Avall. També es remodelarà 
l'estació de les Franqueses, on 
s'hi crearà un pas soterrat entre 
andanes i es milloraran els tanca-
ments al voltant de l'estació.

Segons l'Ajuntament de les 
Franqueses, l'aprovació i la licita-
ció d'aquestes actuacions d'Adif 
es faran de manera independent 
al procés del desdoblament de la 
línia R3 per agilitzar l'inici de les 
obres.

A banda de les obres del pas 
soterrat, el desdoblament de l'R3 

avança. Fa unes setmanes, la pu-
blicació al Boletín Oficial del Esta-
do de la declaració d'impacte am-
biental del projecte de duplicació 
de la via de la línia de rodalies R3 
entre Parets i la Garriga ha obert 
la porta al fet que el desdobla-
ment sigui una realitat.

Aquesta declaració, resolta per 
la Direcció General de Biodiver-
sitat i Qualitat Ambiental és el 
darrer tràmit abans de procedir a 
l'aprovació inicial del projecte de 
desdoblament parcial de la línia.

Encara no hi ha data per a l'inici 
de les obres de construcció de la 
segona via d'aquesta línia ferro-
viària que travessa el municipi.  

Adif farà a Corró un 
pas soterrat sota l'R3

UNIRÀ LES ANTIGUES CASERNES AMB LA CARRETERA DE RIBES 

La plataforma ja té permisos per fer talls fins a l'octubre

Nous semàfors per a vianants
La Generalitat està enllestint la instal·lació de nous semàfors per a vianants 
al tram urbà de la ronda Sud. És una de les actuacions que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat s'havia compromès dur a terme als carrers Pla de Baix 
i Mare de Déu de Montserrat per tal de millorar la seguretat i el trànsit de la 
carretera, a més de realitzar un estudi del trànsit i un del soroll.

T.p

LES FRANQUESES. Les obres del 
projecte d'urbanització dels ex-
teriors del nou centre d'atenció 
primària de Corró d'Avall ja s'han 
tret a concurs. Els treballs te-
nen un pressupost de licitació de 
849.202,01 euros (21% d'IVA in-
clòs) i es preveu que, un cop s'ha-
gin adjudicat, s'allarguin durant 
aproximadament quatre mesos.

Les empreses interessades en 
realitzar aquests treballs podi-
en presentar les seves propostes 
fins al passat 28 d'agost, de ma-
nera que es preveu que els pro-
pers dies s'adjudiqui el contracte 
d'obres per urbanitzar l'espai. 

L'equipament està previst que 
estigui enllestit durant el primer 
trimestre de l'any vinent –en con-
cret, la data que ha donat l'Ajunta-
ment és el març de 2019–. 

En principi, l'edifici s'havia pen-
sat per convertir-se en un centre 
cultural, però finalment acabarà 
acollint el nou centre d'atenció 
primària de Corró d'Avall –que 
actualment es troba a l'edifici de 
l'ajuntament– una biblioteca i un 
pavelló poliesportiu. 

La construcció de l'equipament 
va començar el 2008 però va atu-
rar-se el 2010, i no es va repren-
dre fins fa mig any. i 

TENEN UN PRESSUPOST DE LICITACIÓ D'UNS 850.000 EUROS

Surten a concurs les obres 
per construir els exteriors  
del nou CAP de Corró d'Avall 

La plataforma tallarà 
puntualment la via 
els dilluns i dijous i farà 
bicicletades quinzenals
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GRANOLLERS / LES FRANQUESES. 
La ràpida expansió de la vespa 
asiàtica o velutina arreu del Va-
llès Oriental ha arribat també a 
Granollers i les Franqueses on, no 
només s'han localitzat exemplars 
aïllats d'aquesta espècie invasora 
arribada fa poc més de dos anys, 
sinó que també s'han trobat dos 
nius. De fet, aquests nius no són 
fàcils de veure i és precisament 
als nuclis més poblats on més se'n 
troben, sobretot perquè “hi ha 
més gent i és més fàcil detec-
tar-los”, explica Enric Mayà, cap 
dels Agents Rurals al Vallès Ori-
ental, qui assegura que "la seva 
expansió ja està totalment con-
solidada a la comarca". Mayà 
afegeix que poc a poc anirà en aug-
ment perquè és una espècie sense 
predadors naturals i amb una alta 
capacitat de reproducció –un niu 
desenvolupat pot comportar la 
creació de fins a 50 futurs nius–.

Enguany, l’augment d’aquesta 
espècie ha estat molt important, i 
de fet ja se n’han localitzat exem-
plars a la mateixa ciutat de Barce-
lona. L’últim any i mig s'han loca-
litzat set focus de vespa asiàtica a 
Granollers i entorn –quatre a Gra-
nollers, dels quals només un niu 
trobat, al cementiri; dos a les Fran-
queses, un sense niu conegut i un 
altre amb niu; i un altre amb niu a 
les mateixes instal·lacions del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya–.

Davant d’aquest augment, els 
Agents Rurals –fins ara encarre-
gats de retirar els nius– han ac-

mida i les característiques del niu 
i determinin quina pot ser la mi-
llor manera de retirar-lo.

“Nosaltres informem i valo-
rem les actuacions d’acord amb 
els ajuntaments”, diu Mayà. “Si el 

ARXIU

MEDI AMBIENT  DES DE MITJANS D'AQUEST ESTIU LA RETIRADA DE NIUS PRIMARIS JA NO DEPÈN D'AGENTS RURALS, SINÓ D'EMPRESES DE CONTROL DE PLAGUES

Localitzats set focus de vespa asiàtica

n La vespa asiàtica és l’única d’Europa 
de color castany  fosc,  tret  que  la  di-
ferencia  de  la  vespa  europea. El cap 
és negre, la cara groga ataronjada i les 
potes  castanyes.  El  tòrax  és  negre  
envellutat  i  els  segments abdominals 
són castanys ribetejats amb una  fina  
franja  groga,  tret  d'un,  que  sol  ser  
groc  ataronjat. La mida de les obreres 
és de 3 cm, mentre que les reines po-
den arribar als 4,5 cm.

UN 'BITXO' PECULIAR

tualitzat el seu protocol d’actua-
ció. “Fins ara actuàvem perquè 
podíem assumir-ho, teníem els 
mitjans per fer-ho i no suposa-
va massa feina; però ara hi ha 
tantes actuacions que és impos-
sible assumir-les”, diu Mayà. “De 
la mateixa manera que davant 
d’una plaga de rates o d’escara-
bats no actuarien els Agents Ru-
rals, sinó una empresa especia-
litzada, davant les vespes passa 
el mateix”, insisteix.

Professionals especialitzats
Per això, des d’aquest estiu el 
procediment per eradicar un niu 
primari de vespa asiàtica depèn 
de professionals especialitzats. 
Mayà explica que si el niu és molt 
petit es pot actuar directament 
sobre ell amb un esprai, però que 
en tot cas està bé avisar la Policia 
Local o els mateixos Agents Rurals 
perquè registrin el cas, valorin la 

niu es troba en espais públics, 
com equipaments o carrers i 
places, és el mateix Ajuntament 
qui se n’ha de fer càrrec, men-
tre que en espais privats són els 
propietaris els encarregats de 
retirar-los”. En aquest cas se sol 
recórrer a empreses de gestió de 
plagues, que actuen amb equipa-

ments especials i utilitzant insec-
ticides. Per tot plegat, ajuntaments 
i Agents Rurals demanen la col·la-
boració dels veïns sempre que es 
detecti la presència d’algun niu 
d’aquestes característiques a prop. 
Tot plegat per intentar que el pro-
per estiu la vespa asiàtica no s'hagi 
propagat excessivament.  x.l.

Trobats nius a Granollers, les Franqueses 
i les instal·lacions del Circuit de Catalunya

GRANOLLERS. Un vehicle de nete-
ja municipal –concretament una 
escombradora– es va incendiar 
diumenge a la plaça de la Porxada 
després de la tronada de migdia, 
just abans de l'inici de la diada 
castellera. L'operari de neteja va 
intentar apagar la flama amb l'ex-
tintor que porta l'escombradora, 
però, segons ha indicat l'Ajunta-
ment, l'anella es va trencar. Així, 
doncs, va acudir al consitori i va 
fer servir l'extintor de l'ajunta-
ment amb el qual es va poder apa-
gar el foc. L'incident va quedar en 
un petit ensurt. 

SUCCESSOS  L'INCIDENT ES VA PRODUIR DESPRÉS DE LA TRONADA DE MIGDIA, DIUMENGE

Incendi d'una escombradora a la Porxada
XAvIeR SOLANAS

INCIDENT El vehicle de neteja viària es va incendiar després de la tronada

ESPÈCIE NOCIVA PER 
A ALTRES INSECTES

La vespa asiàtica és una espècie invasora tan estesa a l'àrea de Girona i Barcelona 
que, fins i tot, ja podria equiparar-se a una espècie autòctona. Els seus nius 
són arrodonits, de color marró i tenen l'aparença d'un coco. Tenen una tex-
tura semblant al paper, poden arribar a tenir grans dimensions i s’enganxen  
de manera molt feble a qualsevol lloc. “No hi ha d’haver alarma, ja que no és una 
vespa assassina ni gaire perillosa”, diu Mayà, qui assegura que és una espècie 
que només pica si se sent atacada.

Així, tot i que les picades de vespa asiàtica causen un dolor intens i segueixen 
amb una coïssor semblant a la d'una cremada, les vespes no acostumen a ser 
agressives amb les persones si no se senten amenaçades. En l'àmbit agrícola, 
el dany més gran que produeixen les vespes asiàtiques és la depredació de 
les abelles de la mel fins a l'eliminació de colònies senceres. Es calcula que 
un sol niu de vespa asiàtica pot capturar en una temporada fins a 6,7 milions  
d'altres insectes i és per això que cal controlar-ne i eliminar-ne els focus.
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LES FRANQUESES. L'església de 
Sant Francesc d'Assís de Bella-
vista, amb capacitat per a unes 
90 persones, ha quedat petita per 
acollir els fidels. Per això, la par-
ròquia, amb el rector Pepe Baena 
al capdavant, busca mecenes per 
construir un nou temple que "dig-
nifiqui el barri i la gent creient", 
apunta Baena. De moment, el rec-
tor assegura que la parròquia ja ha 
rebut "alguna ajuda anònima" 
per construir la nova església.

El Bisbat de Terrassa assumi-
rà en bona mesura els costos de 
la construcció, que encara estan 

el nou temple. Finalment, aquest 
estiu el Bisbat ha comprat un ter-
reny d'uns 400 metres quadrats 
que segons la institució ha costat 
uns 60.000 euros. La compra del 
terreny ja és un fet, però ara cal 
canviar-ne els usos per perme-
tre-hi la construcció d'un equi-
pament religiós. El rector també 
ha demanat a l'Ajuntament de les 
Franqueses que construeixi unes 
rampes per tal de facilitar l'accés 
al recinte, que estarà situat a la 
plaça Nova de Bellavista, molt a 
prop de la plaça Major i a tocar del 
passeig Andalusia.

per definir, tot i que la parròquia 
també hi farà "alguna aportació". 
De moment, el 7 d'octubre hi ha 
prevista una jornada de portes 
obertes a l'església que servirà per 
donar a conèixer el nou projecte a 
tots els feligresos, coincidint amb 
la festa patronal de la parròquia de 
Sant Francesc d'Assís.

Un projecte llunyà
El projecte es remunta a un parell 
d'anys enrere, quan una comissió 
de la parròquia franquesina i el 
Bisbat de Terrassa van començar 
a buscar un espai per construir-hi 

XAvIeR SOLANAS

EQUIPAMENT  S'EMPLAÇARÀ EN UN TERRENY D'UNS 400 METRES QUADRATS SITUAT A LA PLAÇA NOVA DEL BARRI

La parròquia de Bellavista busca  
mecenes per erigir una nova església

IMPULS  Membres de la comissió de la parròquia de Bellavista que lideren el projecte

El rector Pepe Baena assegura que l'actual temple del carrer Ponent ha quedat petit i
anuncia una jornada de portes obertes a l'octubre per explicar el projecte a tots els feligresos

L'edifici comptarà amb una pri-
mera planta que inclourà l'esglé-
sia amb capacitat per a unes 210 
persones, el despatx parroquial i 
la residència del capellà, i també 
hi haurà un subsòl on s'instal·la-
ran els serveis de Càritas, es farà 
la catequesi i s'hi construirà una 
sala polivalent per acollir-hi xer-
rades. Baena assegura que serà un 
edifici "humil i molt senzill", sen-
se campanar però amb una creu i 
una campana a l'exterior perquè 
a simple vista s'identifiqui com a 
una església.

El futur temple forma part d'un 
projecte del Bisbat de Terrassa de 
construcció de noves parròquies, 
en què la de Bellavista és la terce-
ra de la llista després de dues més 
a Sant Cugat i Sabadell. Al llarg 
d'aquest setembre hi ha previstes 
més reunions entre la comissió de 
la parròquia i el Bisbat per acabar 
de tancar el pressupost, el termi-
ni de les obres, perfilar el projec-
te i acordar com buscar recursos. 
"L'església no estarà acabada 
l'any vinent ni probablement 
l'altre, però esperem que no 
trigui tant com la Sagrada Famí-
lia", assenyala Baena.  t.p.

LES FRANQUESES. La gent gran de 
Bellavista té una cita amb el Casal 
d'Avis i Centre Social del barri del 
5 a l'11 de setembre, quan se ce-
lebrarà una nova edició de la Set-
mana Cultural amb una vintena de 
propostes musicals, teatre, àpats i 
ball. Tot i que algunes activitats van 
començar ahir, avui dijous els veïns 
podran començar el dia participant 
al torneig de dòmino i de parxís (10 
h). A la tarda hi haurà una exhibi-
ció de tai-txí (16.30 h) i el grup de 
teatre Siempre Joven representarà 
l'obra Aquí no paga nadie (17.30 h).

El torneig de petanca, que comen-
çarà a les 15.30 h, encetarà les ac-
tivitats de divendres. També hi ha 
programades una ballada de sarda-
nes (17 h) i una cantada d'havane-
res amb el grup Nus Mariner (18 h).

La tradicional paella popular 
tindrà lloc dissabte (14 h) i anirà 
seguida d'un concert de gòspel a 
càrrec de la companyia Milnotes 
(16.30 h) i d'una actuació musical 
de playback del grup Vallès Music 
(17.30 h). El cap de setmana aca-
barà amb el ball de diumenge, que 
tindrà música en viu a càrrec del 
músic Àlex (17 h). 

Dilluns, la dansa i la música 
prendran el protagonisme amb 
l'exhibició de ball en línia a càr-
rec d'alumnes del casal (16.30 h) 
i l'actuació del grup musical Flors 
i Violes (17.30 h). La setmana cul-
tural acabarà dimarts amb el di-
nar dels socis del casal d'avis (14 
h), el lliurament de trofeus dels 
tornejos de petanca, parxís, dòmi-
no i del concurs de truita (16.30 h) 
i amb ball i música en viu a càrrec 
del Duo Melody (17 h).  

GENT GRAN  

Setmana  
cultural del 
Casal d'Avis 
de Bellavista

El temple forma part d'un 
projecte de construcció 
de noves parròquies
per part del Bisbat
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P.- Qui s’ha de vacunar de la grip i 
quan ha de fer-ho?
R.- D’entrada serà el seu metge de 
capçalera qui li aconselli sobre la 
conveniència de vacunar-se. En línia 
generals –casos particulars al mar-
ge– acostuma a recomanar la vacuna 
en majors de 65 anys, personal que 
està en contacte amb malalts crònics, 
professors d’educació infantil, llars 
d’infants, policies, bombers, etc. In-
dependentment de l’edat o el col·lec-
tiu a què pertanyin és convenient la 
vacuna en persones amb malalties 
cròniques i en embarassades. La data 
idònia per a l’administració de la va-
cuna acostuma a ser cap a finals de 
setembre i mitjans d’octubre.

P.- En l’última analítica d’empresa, 
tot i que el colesterol el tinc normal, 
m’han sortit els triglicèrids molt ele-
vats. És perillós? He de seguir algun 
tractament?
R.- Seria convenient saber-ne exac-
tament la xifra. Davant d’una elevació 
dels triglicèrids sense alteracions en 
altres proves analítiques (bàsicament 
colesterol; enzims hepàtics i pan-
creàtics) primer cal descartar algunes 
malalties que cursen amb augment 
dels triglicèrids (TG), així com revisar 
la medicació, si és el cas, ja que hi ha 
fàrmacs que els incrementen. De tota 
manera l’augment aïllat dels TG sense 
altres factors de risc cardiovascular 
(hipertensió, diabetis, etc.) no reque-
reix d’un tractament farmacològic im-
mediat llevat que les xifres excedeixin 
de 1.000. La meva recomanació és que 
consulti el seu 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

GRANOLLERS. Les obres de reurba-
nització del tram superior del car-
rer Girona, entre Francesc Ribas 
i Juli Garreta, començaran aquest 
setembre la quarta i darrera fase. 
Els treballs, però, s'han endarrerit 
i, de fet, segons la previsió inicial, 
les obres –que van iniciar-se el 
setembre de 2017– tenien un ter-
mini d'execució d'un any. La nova 
data que ara el consistori ha posat 
sobre la taula és la del proper mes 
de novembre.

Actualment s'està finalitzant 
la tercera fase, entre els carrers 
Apel·les Mestres i la travessia 
del Lledoner, que ha inclòs la re-
configuració d'aquesta cantona-
da –amb el darrer tram del Camí 
Romà– per fer-hi una nova plaça 
de 1.500 metres quadrats. Així, 
un cop enllestida, a mitjan de mes 
començarà la quarta fase, entre 
Francesc Ribas i Apel·les Mestres.

La reforma d'aquest tram nord 
del carrer Girona ha suposat una 
inversió de més de 3 milions d'eu-
ros i té com a objectius millorar 
l'accessibilitat del vianant –s'han 
ampliat les voreres un mínim de 
40 cm i un màxim d'1 metre– i la 
circulació de les bicicletes –s'hi ha 
habilitat un carril ciclable–. A més, 
també s'han soterrat els serveis 
aeris, s'han renovat els de subsòl i 
la recollida d'aigües pluvials. S'ha 
renovat l'enllumenat i part de l'ar-
brat i reg; s'ha senyalitzat amb pa-
viment tàctil per a vianants amb 
deficiència visual; s'han fet plata-
formes elevades per afavorir l'ac-
cés a les parades d'autobús,  s'ha 
reorganitzat i renovat el mobiliari 
urbà i s'han creat illetes als passos 
de vianants per millorar la visibi-
litat i seguretat. 

Un dels projectes guanyadors del 
procés de pressupostos partici-
patius serà aviat una realitat. Di-
marts la junta de govern aprovava 
inicialment el projecte executiu 
de la reforma de l'enllumenat pú-
blic del barri de Can Bassa, en la 
primera i segona fase. 

pOLIcIA LeS fRANqUeSeS

VIA PÚBLICA  UN ANY DE TREBALLS ENTRE ELS CARRERS FRANCESC RIBAS I JULI GARRETA

Les obres del carrer Girona 
s'endarrereixen dos mesos

Pas per a la nova 
il·luminació al 
barri de Can Bassa

Fuita de gas i tall de la via
Dimarts, el carrer Girona, entre el carrer Figueres i la travessia Lledoner, va 
estar tallat des de poc després de les 6 de la tarda i fins a quarts de 9 del 
vespre a causa d'una fuita de gas que va estar provocada per una màquina 
que treballa en les obres de reforma d'aquesta artèria viària de Granollers.

La Policia Municipal de Granollers i els Bombers de la Generalitat –hi 
van intervenir quatre dotacions– van desallotjar un edifici del mateix  
carrer –amb un centenar de persones–, a la cantonada del carrer Lope  
de Vega, i van confinar a casa els veïns de tres blocs de pisos més dels  
números imparells de la mateixa altura de la via. Així, va caldre tallar el 
tram nord del carrer, a l'entorn al pavelló de bàsquet i al supermercat Maxi 
Dia –aquest establiment també va haver de ser desallotjat–. De fet, "ha 
calgut assegurar un perímetre de seguretat d'uns 50 metres a l'entorn  
de la fuita", indicaven fonts de la Policia de Granollers.

La Policia Municipal de les Franqueses també va alertar de les  
afectacions viàries a través del seu compte de Twitter. El trànsit es va 
poder restablir poc després de les 20.15 h, després que els tècnics de  
la companyia del gas treballessin per solucionar la fuita i restablir el  
subministrament; els Bombers per assegurar-se que no hi hagués cap 
acomulació de gas, i els agents de la policia, per reorganitzar el trànsit.

D'altra banda, aquest incident va coincidir amb un incendi d'un  
transformació elèctric a l'altura del número 98 de l'avinguda Sant Esteve, 
que va deixar sense subministrament elèctric alguns abonats de la zona.

GRANOLLERS. L’Ajuntament ha 
obert les inscripcions a la nova 
edició de la Diada de la Bicicleta, 
que enguany se celebrarà el diu-
menge 23 de setembre. Es farà un 
recorregut semiurbà de 12 quilò-
metres que inclourà el pas pel Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya –que 
en aquesta ocasió col·labora en 
la diada–. La inscripció és gratuï-
ta però obligatòria i cal fer-la a la 
seu electrònica de l'Ajuntament de 
Granollers, o bé presencialment el 
mateix dia a partir de les 9 h i fins 
a 10 minuts abans de la sortida al 
Parc Torras Villà. El recorregut co-
mençarà a les 11 i a les 12 h es pre-
veu l'arribada al Circuit. A les 13 h 
es permetrà entrar a la pista. 

A més, els dissabtes 15 i 22 de 
setembre a la plaça Maluquer i 
Salvador, se celebraran activitats 
recreatives obertes, per a promo-
cionar la Diada de la Bicicleta i el 
beneficis de la utilització d’aquest 
mitjà de transport i de lleure. Tam-
bé es podran fer les inscripcions 
presencials aquests dos dies.  

MOBILITAT

Obertes les 
inscripcions 
per a la Diada 
de la Bicicleta
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Durant el primer semestre de 
2018, Humana Fundación Pueblo 
para Pueblo ha recollit 46 tones de 
roba usada a Granollers (27) i les 
Franqueses (19), una xifra superi-
or a la del darrer semestre de l'any 
passat, quan a Granollers es reco-
llien 24 tones de tèxtil, 3 menys 
que els darres sis mesos.

En total, al Vallès Oriental, en-
tre gener i juny, s'han recollit més 
de 269 tones de roba usada o, el 
que és el mateix, 556 mil peces de 
roba que Humana ha pogut reuti-
litzar o reciclar.

De fet, la Fundació es dedica a 
donar una segona vida a les peces 
de roba, calçat i tèxtil de la llar 
recollides. La majoria es prepara-
ran per reutilitzar-se: un 13% es 
destinaran a botigues de segona 
mà i gairebé la meitat es vendrà a 
preus baixos a comerciants locals 
de l'Àfrica. Gran part de la res-
ta de roba –gairebé una de cada 
tres peces recollides– es vendrà 

a empreses de reciclatge perquè 
fabriquin altres productes, com 
mantes o draps per a la indústria 
d'automoció. 

A més, aquest volum de roba re-
ciclada a la comarca permet un es-
talvi d’emissions de 852 tones de 
diòxid de  carboni a l’atmosfera, se-
gons els càlculs que fa Humana.  

ARXIU

RECICLATGE  DADES DEL PRIMER SEMESTRE DE 2018

Humana recull 46 tones 
de roba a Granollers i 
les Franqueses

CONTENIDOR

La Crida per Granollers-CUP ha 
registrat un escrit de suggeri-
ments al Pla d’Igualtat aprovat 
inicialment pel ple del 26 de juny 
per tal de "consolidar, millorar 
i establir mecanismes perquè 
el Pla d'Igualtat esdevingui una 
eina eficaç de disseny, aplicació 
i avaluació de polítiques muni-
cipals en clau de gènere".

Pel que fa a l'aspecte més tèc-
nic, entre altres suggeriments, la 
CUP demana "una reflexió pro-
funda sobre les causes que han 
suposat que no s’hagin assolit 
els resultats desitjats en el II 
Pla d’Igualtat, conseqüència de 
la no implementació d’accions 
o d'efectes inesperats". Per això 
els cupaires reclamen que es de-
fineixin i s’associïn metes amb 
terminis d’assoliment i períodes 
d’avaluació a cadascun dels ob-
jectius del pla, així com que s’es-
tableixin indicadors clars.

Pel que fa a la participació pro-
posen que en el desplegament 
l’Ajuntament treballi de forma 
continuada amb el teixit social de 

la ciutat, tot implicant dones i en-
titats en totes les fases, incorpo-
rant entre els agents implicats en 
la prevenció, detecció i abordatge 
de casos de violència masclista en 
dones joves el Consell de Joven-
tut, el Consell d’Esports i el Con-
sell Escolar, així com incorporant 
en la Comissió d’Igualtat de gène-
re als grups municipals, a col·lec-
tius feministes autogestionats i a 
entitats que puguin col·laborar en 
el desplegament del pla.

La CUP també proposa incor-
porar en el pla mecanismes que 
garanteixin la implementació de 
la transversalitat de gènere en 
totes les polítiques municipals, 
partint de l’avaluació de l’impac-
te de gènere dels pressupostos, 
les ordenances fiscals i de tots 
els plans i projectes municipals. 
També proposem que s’incloguin 
en el Pla d’Igualtat accions en fa-
vor de la deconstrucció del gène-
re i de promoció de la igualtat de 
drets i oportunitats de lesbianes, 
gais, transsexuals/transgènere, 
bisexuals i intersexuals (LGTBI). 

POLÍTICA  EL PLE VA APROVAR INICIALMENT EL DOCUMENT

La CUP vol ampliar la visió 
transversal del Pla d'Igualtat

El restaurant llibreria Anònims 
acollirà divendres (18.30 h) la 
presentació del llibre Doris Be-
egas. Una lluitadora del poble, a 
càrrec del portaveu d'Izquierda 
Castellana, Luís Ocampo. "La bi-
ografia de Doris ens demostra 
que hi ha exemples de perso-
nes que han estat tota la seva 
vida a on havien d'estar: amb 
les dones, amb els afectats de 
la colza, en la lluita contra el 
narcotràfic i la corrupció, per la 
justícia social i per una autènti-
ca democràcia. Però Doris mai 
va estar sola; centenars, milers 
de persones han estat i seguei-
xen estant en aquesta mateixa 
actitud", indiquen els autors. El 
llibre, coordinat per Pablo Arroyo 
i editat per últimoCero, consta de 
dues parts: els seus origens fami-
liars i la seva participació activa 
en la lluita obrera, antifranquista, 
veïnal, feminista i política. 

PUBLICACIONS

L'Anònims acull 
la presentació 
del llibre sobre 
Doris Benegas
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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GRANOLLERS. Tant Ciutadans (Cs) 
com el Partit Popular (PP) han 
denunciat aquesta setmana la 
"politització" de la festa major de 
Blancs i Blaus i troben "lamenta-
ble que hagi estat marcada per 
proclames independentistes". 
De fet, els regidors d'aquestes for-
macions no van pujar al balcó de 
l'Ajuntament com els grups mu-
nicipals acostumen a fer durant el 
pregó perquè hi havia un llaç groc.

El portaveu local de Cs, Enric 
Meseguer, ha assegurat que farà 
una queixa formal a l'equip de 
govern socialista per demanar 
explicacions. Segons el regidor, 
"durant aquests dies hem pa-
tit una escalada considerable 
en l'afany independentista per 
apropiar-se dels espais pú-
blics". Meseguer ha afegit que 
"tot això ha passat amb la par-
simònia i complicitat d'un al-
calde mancat de personalitat i 
valentia per defensar la neutra-
litat política".

Segons Meseguer, han proliferat 
els actes "de reivindicació inde-
pendentista davant la complici-
tat del govern i les entitats, fins 

que va organitzar Blancs, en què 
s'insultava Rivera i el "mono-
tema sobre proclames inde-
pendentistes". Cs tampoc troba 
bé la presència de llaços grocs a 
escenaris ni el monòleg de Quim 
Masferrer –que cap al final va fer 
una proclama en pro de la lliber-
tat d'expressió, com també ho va 
fer Mateo–.

Quim Masferrer com a exemple
El PP també ha posat com a exem-
ple l'espectacle que Quim Mas-
ferrer va fer al parc Torras Villà, 
que qualifica d'"escandalós", i 
posa especial accent en el fet que 
s'hi fessin "consignes sobre els 
presos polítics" –al final de l'es-
pectacle el públic va cridar per la 
llibertat dels presos–.

El PP també destaca que es 
van instal·lar llaços grocs als 
amplificadors dels concerts, per 
exemple. "La festa major hauria 
d'haver estat una festa de tots, 
totalment imparcial i neutral", 
diuen els populars. I exclamen 
que els únics colors que han de 
prevaler a la festa són el blanc i el 
blau.  m.e.

i tot arribant a l'insult directe 
cap al nostre partit i Albert Ri-
vera", consideren. El pregoner 
Dani Mateo va fer broma amb la 
possibilitat que el president de 
Cs, Albert Rivera, hagués estat tri-
at pregoner. Fonts de Ciutadans, 
però, asseguren que van encai-
xar bé el sarcasme i que no tenen 
"cap problema amb el pregó de 
Mateo". En canvi, lamenten algun 
dels versos del combat de glosa 

A l'entorn de la festa major, la 
Crida per Granollers-CUP tam-
bé ha denunciat que ha detectat 
que "s'han tornat a vulnerar els 
principis d'ètica política amb 
l'abús de regals i obsequis per 
a càrrecs de representació pú-

blica". La CUP posa com exemple 
l'arrossada popular, en què es 
regalen tiquets als regidors –qua-
tre àpats a cadascun. "Aquests 
regals són els més representa-
tius de tot un reguitzell d'abo-
naments, passis, entrades, etc. 

X.S.

POLÍTICA  MOLESTOS AMB QUIM MASFERRER, QUE VA CLAMAR PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ 

Crítiques de Cs i PP per la 
"politització" de la festa major

LLAÇ GROC  Al balcó engalanat

La CUP denuncia "privilegis" 
dels càrrecs electes

HI PARTICIPEN ELS FOTOPERIODISTES FERRANDIS I BORRÀS

LES FRANQUESES. La detenció al 
seu domicili de les Franqueses de 
Josep M. Jové –llavors secretari 
general d'Economia de la Genera-
litat– el 20 de setembre de l'any 
passat és una de les imatges de 
l'exposició 155 fotos per la lliber-
tat, que des de dissabte i fins al 
16 de setembre s'exposarà en sis 
espais de Perpinyà, a la Catalunya 
Nord, tot coincidint amb el festi-
val internacional de fotoperiodis-
me Visa pour l'image. L'organitza-
ció d'aquest certamen va refusar 
incloure a la secció oficial cap al-
lusió als esdeveniments polítics 
viscuts al Principat l'últim any. 
El director del Visa pour l’image, 
Jean François Leroy, adduïa que 
no havien acceptat cap proposta 
perquè no tenien prou qualitat, 
la qual cosa no va convèncer al 

col·lectiu de fotògrafs que han 
organitzat les 155 fotos per la lli-
bertat, amb l'ajuda del Comitè de 
Solidaritat Catalana de la Catalu-
nya Nord. 

Entre els 42 fotoperiodistes 
participants, hi ha els vallesans 
Jordi Borràs i Ramon Ferrandis, 
que precisament és l'autor de la 
fotografia de la detenció de Jové.

Divendres, 155 voluntaris van 
inaugurar la mostra portant les 
fotografies fins al Casal Català de 
Perpinyà, des d'on es van distri-
buir als sis espais expositius. Es 
preveu que la mostra també faci 
itinerància per Catalunya i que 
finalitzi amb una subhasta de les 
obres per tal de recaptar fons per 
a la caixa de solidaritat de l'Asso-
ciació Catalana pels Drets Civils 
(ACDC).  m.e.

La detenció de Jové, a 
la mostra '155 fotos per 
la llibertat' a Perpinyà

RAmON feRRANDIS

MOSTRA A SIS ESPAIS  La fotografia de Ferrandis a la inauguració de divendres

que reben durant tot l'any els 
càrrecs electes de l'Ajuntament 
de Granollers", opina la CUP, i 
ho troba "doblement greu" te-
nint en compte que al juliol el ple 
va aprovar un codi de conducta 
d'alts càrrecs i càrrecs electes 
municipals que "va en la direc-
ció d'aplicar principis de trans-
parència al consistori, però 
que s'ha quedat curt en moltes 
qüestions com aquesta". 
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¿TENÍA ACCIONES O BONOS 
DEL BANCO POPULAR?
RECUPERE SU INVERSIÓN.

UNA ASISTENCIA JURÍDICA

Integral, especializada
y económica
TU DESPACHO DE ABOGADOS
• MERCANTIL
• DERECHO PENAL
• DERECHO LABORAL
• ADMINISTRATIVO
• DERECHO CIVIL
• RESPONSABILIDAD CIVIL
• DERECHO INMOBILIARIO
• ARRENDAMIENTOS
• SUCESIONES
• DERECHO MATRIMONIAL
   Y FAMILIA
• DERECHO BANCARIO

GRANOLLERS
Anselm Clavé, 19, 2ª Planta
MATARÓ
Camí de la Geganta, 115
93 755 22 74
www.collsilveira.com

El 7 de junio de 2.017 Banco Santander adquirió el 100% del ca-
pital social del Banco Popular, amortizando la totalidad de las 
acciones, al valor de cero, tanto circulantes como procedentes 
de la conversión de instrumentos de deuda subordinada. En 
consecuencia, los accionistas y bonistas perdieron su inversión.

Menos de un año después, el Juzgado de 1ª Instancia número 
11 de Oviedo acaba de dictar la reciente sentencia de fecha 23 
de marzo, declara la anulación de esta suscripción de accio-
nes, debiendo la entidad restituir la inversión realizada con 
su interés legal, y el cliente devolver los títulos recibidos así 
como los rendimientos de cualquier clase obtenidos de ellos, 
también incrementados en el interés legal devengado desde su 
pago. Impone las costas a la entidad fi nanciera.

Parte de un riguroso análisis jurídico y económico, tras el que 
concluye que existía una notable diferencia entre la situación 
patrimonial y fi nanciera en que realmente se encontraba el 
Banco Popular, que determinó su intervención meses después, 
y aquella que expresó en el folleto de la oferta pública, en el 
que, en suma, se erigía en el banco más rentable del mercado 
español, si bien en atención a determinados parámetros. Y tal 
información falseada o irregular llevó a los clientes a hacerse 
una representación equivocada de la rentabilidad de su inver-
sión, pues prácticamente sin solución de continuidad desde 
la fi nalización de la oferta el banco desveló una situación neta-
mente distinta, hasta que fi nalmente fue intervenida y vendida 
por un euro a otra entidad, con pérdida íntegra de la inversión 

Para ello se consideran los siguientes factores: como la omi-
sión del negocio bancario, la manipulación de las ratios de: 
rentabilidad del banco (ROTE), del indicador de la rentabilidad 
sobre activos (ROA), de efi ciencia, del Margen de Intereses/
Activos totales medios, del Margen de explotación/Activos 
totales medios, y de morosidad. Además, se realiza un análisis 
comparativo con otros Bancos españoles, y se contrastan las 
cifras de sus cuentas trimestrales, para fi nalmente incidir en 
las consecuencias económicas asumidas por el Banco San-
tander, que se vio obligado, tras comprar el Popular, a realizar 
una ampliación de capital por importe de 7.000 millones para 
sanear los activos tóxicos de su balance. 

Según el perito que intervino en el pleito, y así se recoge en 
la Sentencia, estos números se deben a ajustes que deberían 
haberse hecho desde al menos el año 2012 y no pueden atri-
buirse a mala gestión en los últimos meses del 2016, sino al 
falseamiento de las cuentas desde ese año 2012.

Es una historia muy similar a la ya vivida hace unos años con 
la salida en bolsa de las acciones de Bankia, y como en aquella 
vez, COLL&SILVEIRA ADVOCATS pone a su disposición nuestro 
equipo de especialistas en Derecho Bancario, con sede en 
MATARÓ, GRANOLLERS y GIRONA, para asesorarle y ayudarle a 
recuperar su dinero.
Llame e infórmese.

 PRIMERA CONSULTA GRATUITA
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
24/08 Diego Ocaña Párraga 66 anys
27/08 Ramón Riart Cervelló 72 anys
27/08 Bartosz Bialy 42 anys
28/08 Justino Rodriguez R. 71 anys
28/08 Antonia Caler Fernández 93 anys
28/08 David Donadeu Manobel 46 anys
28/08 Josep Camp Puigdomènech 96 anys
29/08 Ángel Ruiz García 76 anys
29/08 Maria Isart Cardús 84 anys
29/08 Antònia Oliver Martínez 90 anys
29/08 Ana Prados Calvo 71 anys
29/08 Josep Serrabassa Jofré 77 anys
29/08 Ma dels Àngels Basté Sabé 63 anys

29/08 José González León 77 anys
30/08 Josep Puig Anglada 57 anys
30/08 Isidro Gimeno Gómez 80 anys
30/08 José Tierno Sáiz 71 anys
31/08 Maria Rosa Font Serra 92 anys
31/08 Sebastiana Sola Pérez 78 anys
31/08 Rosa Jané Sánchez 96 anys
01/09 Rafael Teulé Mercè 74 anys
02/09 Alejandro Gimeno Cebrián 72 anys
02/09 Jordi Riera Blanch 53 anys
02/09 Francisca Agudo Lorente 89 anys
03/09 Pilar Chacón Martínez 70 anys
03/09 María Morales López 94 anys

LES FRANQUESES. La fiscalia dema-
na un total de 70 anys i 9 mesos 
de presó per a vuit persones acu-
sades d'haver comès un robatori 
amb violència en una casa de Cor-
ró d'Amunt l'any 2016..

Els fets van produir-se el 23 de 
novembre, quan els vuit acusats 
van presentar-se en una masia de 
Can Suquet. Segons les conclusi-
ons provisionals de la fiscalia, un 
d'ells va baixar de la furgoneta i 
va començar a conversar amb el 
propietari de la casa. Quan aquest 
va girar-se, l'acusat va clavar-li un 
cop al cap i li va fer perdre el co-
neixement. 

Quan l'home va despertar-se, 
els acusats van obligar-lo a obrir 
la casa, el van tapar amb una to-
vallola perquè no hi veiés i el van 
lligar de mans i peus, mentre el 
colpejaven amenaçant-lo i exigint 
que els digués on eren els diners 
i les joies. També van dir-li que 
truqués la seva dona perquè els 
dugués diners, però l'home s'hi 
va negar. Segons la fiscalia, un 

dels acusats va estrangular-lo i el 
va amenaçar d'amputar-li un dit 
amb un ganivet.

Finalment, els vuit acusats van 
marxar de la masia enduent-se el 
cotxe, 2.600 euros en efectiu i jo-
ies i aparells electrònics valorats 
en més de 14.000 euros. Els pre-
sumptes lladres van vendre una 
part dels objectes sostrets pocs 
dies després del robatori. A causa 
de l'agressió, l'home va patir feri-
des en diverses parts del cos i va 
haver de ser operat d'un ull.

Ara, la Fiscalia demana penes 
de presó d'11 anys i mig per a 
quatre d'ells, 13 anys i mig per 
un dels acusats, 7 anys i mig per 
a un altre, dos anys per una de les 
acusades i un any i 9 mesos per 
al darrer acusat. Se'ls atribueixen 
fins a cinc delictes, entre els quals 
el de robatori amb violència i de-
licte de lesions. També demana 
una indemnització per a la vícti-
ma de més de 12.000 euros, que 
és el valor dels objectes que no 
s'han pogut recuperar.   t.p.

Judici per l'assalt a 
la casa i la pallissa a 
un veí de Can Suquet

TRIBUNALS  VA CLAVAR-LI 20 VEGADES UN GANIVET DE CUINA QUAN LA DONA DORMIA AL SOFÀ LA VÍCTIMA VA HAVER DE SER OPERADA D'UN ULL

La fiscalia demana 14 anys 
d'internament psiquiàtric 
per apunyalar la seva mare

GRANOLLERS. La fiscalia demana 
14 anys d'internament psiquià-
tric per a un veí de Granollers 
acusat d'assassinat en grau de 
temptativa, que l'agost de l'any 
passat va agredir la seva mare 
amb un ganivet de cuina.

Segons les conclusions provisi-
onals de la fiscalia, l'home va cla-
var 20 punyalades a la seva mare, 
de 64 anys, quan aquesta dormia 

al sofà del menjador de casa seva 
i mentre li deia "m'esteu arruï-
nant la vida, això és per culpa 
vostra".

Seguidament, l'acusat va anar 
al seu domicili de Granollers i va 
llançar el ganivet en un conteni-
dor de reciclatge groc de la plaça 
Salvador Casanovas.

Com a conseqüència de l'agres-
sió, la dona va patir 12 ferides a 

la caixa toràcica abdominal, 3 a 
l'extremitat superior, 2 a l'extre-
mitat inferior dreta, 2 al pit dret i 
1 a l'esquerra.

La fiscalia considera provat que 
l'home, que fins ara ha estat en pre-
só preventiva, necessita tractament 
mèdic en un centre psiquiàtric. 

Els fets van succeir el 28 d'agost 
de 2017 al barri de Tres Torres a 
quarts de 10 de la nit.  m.e.

Els fets van succeir l'agost de l'any passat al barri de Tres Torres

Santa Esperança, 14, 1r
Tel. 93 870 36 66. 08400 Granollers
www.eminad.com · eminad@eminad.com

LOCALES EN ALQUILER

PARKINGS EN VENTA Y ALQUILER

SOLARES URBANOS EN VENTA

LOCALES EN VENTA

GRANOLLERS. Josep Mª de Sagarra. Sup. 100 
m2. Esquinero fachadas 21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas de  madera maciza. Chim. 
de obra. Aseos y trastero. Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. P.V. 140.000 € (Ref.396)

GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 245 m2 
+ 40 m2 altillo. Totalmente acabado. 14 m. fa-
chada. Vidrieras y persianas eléctricas. Aseos. 
A.A. Alarma. Agua y luz. altura 5 m. P. 1.500 €/
mes (Ref.860)

GRANOLLERS. Sant Roc. Centro. Sup 47+33 m2. 
Agua, Luz. P. 4.500€ (Ref993)
GRANOLLERS. Roger de Flor. Sup. 45 m2. Crista-
lera.  Parquet. Aseo. Hay 3 divisiones. Luz y agua. 
P. 590 €/mes (Ref.991)
GRANOLLERS. Olles. Sup. 80 m2. Céntrico. Cris-
taleras. Suelos. Aseos. instalaciones. P. 3.300 €/
mes (Ref.952)
GRANOLLERS. C. Balmes  Sup 150 m2.  P 860 €/
mes. (Ref 986)
GRANOLLERS. Perpinyà. Sup. 292 m2. Casa/local 
céntrico. Bajos 117+250 m2 jardín, 4 hab y baño. 
planta superior 117 m2 4 hab, baño y terraza Alti-

GRANOLLERS. Carles Riba. Cantonada 2 ca-
rrers. Sup. 120 m2. Sostre edificable 522 m2. 
Preu repercussió 671€ /m2. (Ref 105)
GRANOLLERS. Centre. Zona Pl. Espanya.  Fas-
sana 14 m. Edificable bajos+2 x15 m. Sostre 
edificable 700 m2. 18 places parking. P. 515 €/
m2. (Ref 106)

GRANOLLERS.  Avd. Sant Esteve. Escola Pia. 4,80 
x 2,40. P 18.000 € Alquiler 75€/mes (Ref 136)
GRANOLLERS. Ausies March. Para coche me-
diano. Buen acceso. No hay pilares. 4,20x 2,20 
m. P. 8.000 € (Ref.165)
GRANOLLERS. C. Lliri-Sant Esteve. Alquiler. 4,65 
x2,20 m. P. 12.000 € (Ref 120) 
GRANOLLERS. C Tarafa. 4,90x 2,30 m. P. 18.000 
(Ref 168)
GRANOLLERS. Princesa. bajo patio colegio. 
5,55 x 2,35 m. P.V. 12.000 € y alquiler 50,-€/mes 
(Ref.164) 
GRANOLLERS. Girona Norte. coche grande. 5,50 
x 2,56 m. P. Al. 60 €/mes (Ref.162)
GRANOLLERS. Princesa - Isabel de Villena a P. 
68 €/mes (Ref. 41) 
GRANOLLERS. Pº Montaña. P.  64 €/mes  y  72 €/
mes  plaza grande. También para motocicletas.  
(Ref. 8).

Precisamos pisos y casas en alquiler y venta

GRANOLLERS.C. Inginier. Centro. Sup bajos 25 
m2, sótano 90 m2. P. 60.000 € (Ref 397)
GRANOLLERS. Rosselló. Sup. 207m2+121m2 al-
tillo. Acceso independiente a altillo. Fachada 10 
m . Cristaleras. Puertas metálicas. P. 180.000 € 
(Ref.292)
GRANOLLERS. Crtra Masnou. Sup 382 m2 Bajos 
192 m2. P 160.000 € (Ref 395)
GRANOLLERS. Julià Centelles. Sup. 311 m2. 
Fachada 10 m. Muy luminoso.. Luz y agua.. P. 
290.000€  Alquiler 1000 €(Ref.385)
GRANOLLERS.Pizarro. Sup. 62 m2. Cerca Esta-
ción. tren. 2 despachos. Aseo. Persianas eléc. 
Cristaleras. Luz y agua. P. 120.000 € 19,9 M ptas 
(Ref.370)
GRANOLLERS. Vidal i Jumbert Sup. 75 m2. Fa-
chada 8 m. Suelos gres, Cristaleras, puertas 
eléctricas,  Carp. alum. Aseo. A.A. P 160.000 €  
(Ref. 318) 
GRANOLLERS.  Prat de la Riba.  Sup. 250 m2.  Fa-
chada 10,6 m. Suelos, cristaleras, aseo, alarma.  
Venta y alquiler op. (Ref.352)

llo. Patio. Ideal restaurante con jardín de 250 m2. 
P. 5.000 € (Ref.924) 
GRANOLLERS. Balmes. Sup. 150 m2. Pav gres. A.A. 
Aseo. Cristaleras. Persianas. Luz y agua.. P. 860 
€/mes (Ref.986)
GRANOLLERS. Girona. Sup. 73 m2. Pav gres. 
Cristal. Persianas. Luz y agua. P. 1.100 €/mes 
(Ref.984)
GRANOLLERS. Roger de Flor. Sup. 150 m2. A dos 
calles. Fachada 5,25 m. Cristaleras y persianas. 
A.A. Luz y agua. P. 1.100 €/mes (Ref.983)
GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 51 m2. Pe-
luquería equip. Cristaleras. Persianas.  P. 500 €/
mes (Ref.941) 

GRANOLLERS. Manuel Cornella. Sup 170 m2. 
Chaflan. 22 m. fachada. Pav Gres.  P. A. 550€/
mes.  Venta 138.000 € (Ref 909)
GRANOLLERS. Pº Muntanya. Sup. 269 m2 a 1.614 
€/mes y altillo 432 m2 a 864 €/mes. Zona comer-
cial. 2 niveles. 269 m2. 2º nivel 432 m2. Fachada 
9 m. Altura entre 4,10 y 4,60 m. P. 2.480 €/mes 
(Ref.810)
GRANOLLERS. Voluntaris. Sup. 200 m2 + 250 m2 
patio. 2 escaparates. A dos calles. Oficina 20 m2. 
Almacén 70 m2.. A.A. Luz y agua. 2 pk opci. P.  900 
€/mes (Ref.797)
GRANOLLERS. Conca Besos. Caprabo Sup. 750 
m2. Local-almacén. Puerta camiones. Aparca-
miento. Luz y agua. Buena situación. P. 2.250 €/

GRANOLLERS. Joan Prim. Frente Educem. Sup 
100 m2. Cristaleras, suelos parquet, aseos. P. 
1.100 €/mes (Ref 976) Foto 976

mes (Ref.974)
GRANOLLERS. Princesa. Sup. 180 m2. Buena 
situación. Pav terrazo. Aseo. Pre instalación A.A. 
Persianas. Luz y agua. P.700 €/mes (Ref.964)
GRANOLLERS. Santa Esperança. Centro. Peato-
nal. Sup 75 m2+75 m2 planta primera.  P. 3.500 
€ (Ref 981)
GRANOLLERS. Torras i Bages. Sup 45 m2. Cristale-
ras, puerta eléctrica, aseo, P. 550€/mes (Ref. 935)

GRANOLLERS. Tarafa-Inginier. Sup. 72 m2. 
Céntrico. Esquinero. Pav parquet. Aseo. A.A. 
Luz y agua. P. 650 €/mes (Ref.989)
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OPINIÓ

o és moment de tenir man-
dra, no és moment de pensar 
excuses i/o justificacions. 
Hem d’anar tots a la Diagonal 

el proper 11-S. Hi ha molts motius, molts!
Aneu-hi per homenatjar els presos polí-

tics i els exiliats que no hi podran ser, víc-
times d’una situació tan surrealista com 
injusta. Se’ns acaben els raonaments per 
entendre què està passant i les paraules 
per expressar què sentim.

Aneu-hi per deixar clar que sabem que 
estem davant d’un judici polític a tot un 
moviment cívic i democràtic. Que no dei-
xarem que les seves “lleis” i la seva ”jus-
tícia” ens facin canviar els nostres anhels.

Aneu-hi com a manifestació de la vo-
luntat de tenir un país millor. En darrera 
instància, el que fa anys que estem fent no 
té altre motiu que construir un nou estat, 
però no perquè sigui nou, sinó perquè el 
volem més just, més solidari, més soste-
nible, més habitable, més culturalment 
activat, amb millors serveis bàsics, millor 
sanitat i millor educació, i amb una eco-
nomia que no faciliti els privilegis, entre 
d’altres avantatges. 

Aquestes són les raons que m’impedei-
xen d’entendre com molta gent (tret dels 
fatxes) encara es vol mantenir en la situa-
ció actual de dependència de l’Estat espa-
nyol: amb un nou estat tots viurem millor, 
tots! Ells també.

Aneu-hi per ajudar els polítics –que te-
nen la nostra representació–, a estar més 
segurs de la feina que han de fer. Que tin-
guin menys dubtes de quins són els nos-
tres desitjos i que quan els aparegui la 
temptació d’actuar per acumular poder, 
entenguin que la majoria de gent del país 

Vine a la Diagonal l’11-S!
no milita al seu partit i, per tant, es deuen, 
no al seu interès partidista, sinó a la gent 
que els ha votat en funció del que han dit 
que farien...

Aneu-hi perquè és la Diada i voleu ma-
nifestar el vostre sentiment de pertinença 
a una nació.

Aneu-hi per deixar clar que som molts i 
segurament més, els que volem conviure 
en pau, democràticament i participant de 
la vida de la nostra comunitat.

Aneu-hi per demostrar als que ens vo-
len fer creure que l’espai públic és neutre, 
que això es mentida. L’espai públic és un 
lloc que cal respectar, però és un espai on 
ens hi podem expressar i on ens hi hem 
d’expressar! Només faltaria! Ells voldrien 
el gris com a color de fons de les nostres 
vides.

En definitiva aneu-hi perquè, com diuen 
els savis, hem de ser rebels a qualsevol 
injustícia i qui cregui que el que es viu a 
Catalunya no és una injustícia, necessita 
explicar-ho molt bé per no ser considerat 
un antidemòcrata.

Així que queda clar que no és moment 
del que deia al principi. Fora mandra! Di-
marts, Onze de Setembre del 2018, a les 
17.14 h participa a l’onada reivindicativa 
que recorrerà tota la Diagonal de Barce-
lona.

Cadascú de nosaltres, i aquest nosaltres 
és un NOSALTRES en majúscula, ja que 
inclou a tothom qui viu a Catalunya, ens 
mereixem un país millor. El tindrem. Però 
hem d’empènyer!

Visca Catalunya!

Aneu-hi per deixar clar que som
 molts els que volem conviure 

en pau, democràticament i 
participant de la vida de

la nostra comunitat

N

Aquesta festa major de Blancs i Blaus hi ha hagut un tercer color protagonista. 
El groc s’ha barrejat entre les samarretes de les colles i entitats per recordar, 
malgrat estar de festa, que gran part de la societat no oblida que hi ha gent  
injustament empresonada. Els partits més a la dreta de l’arc parlamentari 
s’han sentit ofesos per una expressió que ha estat al carrer des de fa mesos i 
que, així doncs, també s’ha palesat per festa major –quan alguns col·lectius  
han aprofitat la gran afluència de gent per fer arribar encara més el seu  
missatge–. No és estrany i no és la primera vegada que succeeix que la  
repercussió d’un acte s’aprofita per fer d’altaveu a una causa, però el PP ho ha 
trobat “escandalós” i “vergonyós” i Cs considera que el llaç groc que clama per 
la llibertat dels presos polítics és un “símbol partidista”, i ambdós demanen 
“neutralitat” a l’espai públic. Quan ha existit aquesta neutralitat? De fet, durant 
anys hi ha hagut noms de carrers heretats del franquisme i sembla que cap 
d’aquests dos partits hi hagin trobat cap problema. A les portes d’una Diada 
en què s’hi espera novament una altra mobilització multitudinària, hi ha arreu 
qui vol centrar el debat en un color, una manera de defugir el problema  
veritable: que l’Estat té presos polítics i que coarta la llibertat d’expressió.

EL TERCER COLOR
Editorial

MANEL GENER
Coordinador de  

l’assembla territorial  
de Granollers de l’ANC

acosten les efemèrides po-
lítiques de la tardor, i els 
partits separatistes, mentre 
mantenen el Parlament tan-

cat amb pany i forrellat, insisteixen en 
la seva agenda il·legal, en la ruptura i en 
“atacar a l’Estat”, en paraules del mateix 
Torra.

Començarem recordant els dies 6 i 7 de 
setembre quan, al Parlament, els partits 
separatistes van donar un cop a la demo-
cràcia, trepitjant la legalitat i els drets de 
l’oposició i de la majoria dels catalans, 
i van trencar en dos la societat catalana, 
perjudicant greument la convivència.

Després vindrà la Diada, els últims anys 
convertida en la festa del separatisme, no 
pas de tots els catalans, i la resta de dates 
al voltant de l’1 d’octubre en què insisti-
ran en el victimisme en lloc de fer autocrí-
tica, reconèixer que s’han saltat les lleis i 
que han comès greus errors durant aquest 
temps.

Escoltin, no hi ha cap organisme ni cap 
legislació, nacional ni internacional que 
doni suport als seus plans il·legals, i no-

Efemèrides
més els partits polítics d’ultradreta han 
donat suport al fugit Puigdemont en el seu 
periple per Europa. Emparats en aquest 
victimisme, ocupen l’espai públic, i les 
institucions que són de tots, amb símbols 
partidistes.

Però, hi ha hagut altres dates impor-
tants. El 25 de maig, el portaveu de Cs al 
Parlament, Carlos Carrizosa, va treure 
el símbol partidista que havien posat als 
escons del Govern que hi ha davant dels 
del nostre grup, deixant perplexos els di-
putats separatistes perquè algú gosava 
dir-los que estaven confonent el que és de 
tots amb el que és seu. Tal com al juliol va 
sentenciar el TSJC.

En el fons, el que està en joc és la con-
vivència entre els ciutadans. En el fons, 
el que està en joc, és si es respecta el que 
és de tots, o si, més aviat al contrari, uns 
quants es poden imposar per sobre de les 
lleis.

A la nostra ciutat n’hi ha uns quants que 
encara no se n’han adonat. A l’Ajuntament, 
el PSC encara manté el símbol partidista 
del llaç, això sí, ha minvat un xic. Encara 
no han entès que l’Ajuntament és la casa 
de tots, i per tant, ha de ser neutral, i ajus-
tat a les lleis que ens regulen a tots. Veu-
rem si el símbol torna a créixer, coincidint 
amb les efemèrides independentistes de 
la tardor, o si ens sorprenen decidint res-
pectar d’una vegada el que és de tots.

S’

BLANCA 
NAVARRO

Diputada al Parlament per 
Ciutadans i membre de la 

junta de Cs Granollers

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diarisomGRN

Mira que és difícil fer el relat de la 
festa de @Blancsiblaus (i que ens 
agradi) més encara dibuixat! Així que 
felicitats @flavitabanana. Entres al 
Hall of Fame amb en @mariusserra, 
l’@VilaEloi o en Villatoro! (Per exemple)

Oriol Guinart @UruGuinart
#Governem-nos 
@PerGarriga

No sé qui és més dropo, 
qui va pintar de groc la 
creu del #Taga o qui l’ha 
repintat de vermell.... 
#PocaFeina
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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

Empresa distribuidora de productes d'alimenta-
ció, ubicada al Vallès Oriental , precisa cobrir els 
següents llocs de treball: 
ADMINISTRATIU/VA COMPTABLE POLIVALENT 
(Ref.0709-01a)
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.0709-01b)
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.0709-03)
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.

Empresa líder de materials 
de construcció, paisatgis-
me i mobiliari urbà, ubicada 
al Vallès Oriental, precisa 
incorporar : 
RESPONSABLE TÈCNIC/A DE 
PRODUCCIÓ (Ref.0709-05)
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.0709-04)
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. 0709-02)
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.

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

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

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

Kumon Granollers estrena aquest setembre 
el nou programa d’anglès Kumon English, un 
procés natural d’aprenentatge de l’idioma 
dissenyat perquè l’estudiant aconsegueixi 
una habilitat elevada de lectura i de com-
prensió de textos originals en anglès. Es trac-
ta d’un mètode que compta amb més de 30 
anys de trajectòria, aplicable a partir dels dos 
anys i que ja practiquen uns 445.000 alum-

nes arreu del món. El material didàctic cons-
ta de quadernets i diversos CD enregistrats 
per nadius que serviran l’alumne de guia per 
treballar de forma autònoma aspectes com la 
comprensió, la lectura i l’escriptura. Kumon 
Granollers ofereix la possibilitat de provar el 
programa gratuïtament durant 15 dies fins al 
juny de 2019. Per a més informació, el centre 
disposa del telèfon 649 35 94 99.

Aprèn anglès a Kumon Granollers
El centre estrena un nou programa d'aprenentatge natural

KUMON GRANOLLERS
Carrer Gregori Resina, 4, baixos, 08401 Granollers

Tel. 649 35 94 99

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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Cens d'oliveres Gran Centre aplega 80 establiments a la Fira al carrer
Dimecres el Consell Comarcal presentarà a 
Can Ribas l'inventari i mapeig de les parcel·les
i productors de la comarca d'oliveres de la 
varietat Vera del Vallès. El projecte vol enfortir 
el sector agrari i els productors d’oli.

Dissabte, entre les 10 i les 13.30 h i les 17 i les 20.30 h, els comerços i 
serveis de Gran Centre sortiran dels seus espais per participar a la Gran 
Fira al Carrer, una iniciativa que se celebra dos cops cada any. En aquesta 
ocasió Gran Centre ha batut el rècord de participació, amb més de 
80 comerços i empreses de serveis que ompliran els carrers del centre.

ECONOMIA

Granollers ha estat el cinquè mu-
nicipi català on més ha pujat el 
preu del lloguer d'habitatges el 
juliol passat, segons l'índex de la 
immobiliària Fotocasa, publicat 
aquest agost. 

Així, segons la firma, el preu del 
lloguer a Granollers per metre 
quadrat el juliol era de 9,36 euros, 
un 3,4% més que el juny anterior. 
I un augment que només està per 
sota dels municipis de Badalona, 
Igualada, el Prat de Llobregat i 
Cambrils. En canvi, Lloret de Mar, 
el Vendrell, Roses, Montcada i Rei-
xac, i Rubí són els municipis on el 
preu del lloguer més ha baixat. 

De fet, segons Fotocasa, al con-
junt de Catalunya el preu del llo-
guer al juny va caure (un 1,2% 
respecte al juny) i, de fet, la ten-
dència d'enguany és a la baixa. 
Des que va començar el 2018, el 
preu del lloguer de pisos al país 
ha baixat un 5,2% i se situa en una 
mitjana de 12,21 euros per metre 
quadrats, una xifra superior al 
preu de Granollers, sobretot pel 
preu alt a la ciutat de Barcelona i 

i finalment a Lleida el preu del 
metre quadrat s'ha situat en 5,57 
euros (-0,6%).

Dels 49 municipis catalans que 
Fotocasa fa servir per elaborar 
l'índex immobiliari de seguiment 
del lloguer en 28 municipis el 
preu de la renda ha baixat. 

alguns dels municipis del seu en-
torn. 

De fet, el preu del metre quadrat 
a les comarques de Barcelona es 
va situar al juliol en 13,79 euros el 
metre quadrat (-1%), mentre que 
a Girona, a 6,85 euros (-2,4%); a 
Tarragona, a 6,38 euros (-2,7%), 

AcN

HABITATGE  SEGONS L'ÍNDEX DE FOTOCASA, AL CONJUNT DEL PAÍS EL PREU DISMINUEIX

Granollers, el cinquè municipi 
català on més puja el lloguer

EN LLOGUER  Els preus, tot i incrementar-se a Granollers, s'estan frenant 

Com acostuma a passar, l'estiu ha 
estat nefast per a les dades d'ocu-
pació i, en general, les persones 
inscrites a les oficines de treball 
han augmentat i han caigut les 
altes a la Seguretat Social. A Gra-
nollers, l'agost ha confirmat la 
tendència a l'alça, després de cinc 
mesos previs a l'estiu amb dismi-
nucions de la taxa d'atur. En canvi, 
aquest agost a la capital del Vallès 
Oriental hi ha hagut 85 pesones 

més inscrites a l'atur que al mes 
anterior, segons dades del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. En total, a la ciutat hi ha 
3.457 persones aturades a l'agost.

Per la seva banda, a les Fran-
queses s'han comptabilitzat 1.065 
inscrits al Servei d'Ocupació de 
Catalunya, 42 més que al juliol.

A escala comarcal, la xifra d'atu-
rats ascendeix a 21.634 persones, 
647 més que al juny. 

Creixement de l'atur a 
l'agost amb 127 inscrits més

OCUPACIÓ  ALS DOS MUNICIPIS HI HA 4.522 DESOCUPATS

Divisió entre el personal de 
neteja pel nou conveni laboral
Ja ha entrat en vigor el nou conveni del sector de la neteja d'edificis i locals, 
que actualitza l'anterior en aspectes com la categoria professional –el per-
sonal passa a ser reconegut com a grup professional–, les condicions de les 
subrogacions o les hores anuals de feina, que passen de les 1.820 hores a les 
1.800. Un dels punts calents de la negociació entre sindicats i patronal ha 
estat el salari, que havia estat congelat el 2016 i 2017. El nou conveni pre-
veu un increment salarial de l'1,6% aquest any i de l'1,5% el 2019 i el 2020, 
un augment que segons Mónica Muñoz, responsable de formació i neteja 
de la UGT al Vallès Oriental, divideix el sector. Durant els mesos que s'han 
allargat les negociacions, el personal de la neteja ha convocat concentraci-
ons a la plaça de la Porxada i a Barcelona, i va anar a la vaga el 8 de març.  
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Mas del segle XVII amb la tecnologia del XXI
El projecte personal de l'enginyer Joan 
Puigoriol per preservar el territori i la 
tradició familiar de la masia Can Pere Xic
LES FRANQUESES. El propietari de 
la masia Can Pere Xic –més cone-
guda com a Capuxi–, Joan Puigo-
riol, data el mas dels inicis de la 
guerra del francès a Catalunya. 
La família Puigoriol du una pila 
d'anys al capdavant de Can Pere 
Xic i en Joan està decidit a mante-
nir la masia, com a mínim una ge-
neració més. ‘‘O et modernitzes, 
o no te’n surts’’, considera. Tot i 
ser una finca que no té grans hec-
tàrees per al conreu de cereals, sí 
que compta amb altres espais per 
fer activitats en un entorn rural.

Per això, l’any 2008, Joan Puigo-
riol –format en enginyeria i apas-
sionat de les energies renovables, 
la sostenibilitat i l’ecologia– va de-
cidir convertir la masia en un es-
pai de referència d'aquests ítems. 
Fa 10 anys que Puigoriol decla-
rava la finca com espai ecològic a 
través del Consell Català de la Pro-
ducció Agrària Ecològica (CCPAE) 
i d’aquí va néixer Capuxi. ‘‘És un 
projecte que pretén preservar 
les arrels d’una família i d’un 
territori’’, diu. A banda, Capuxi 
també pretén donar una eina pe-
dagògica a les escoles i els grups.

Un mas autosuficient
‘‘Volem mostrar com es pot viu-
re al camp al segle XXI tot re-
duint l’impacte sobre el territori 
al màxim’’. Així, a Capuxi intenten 
abastir-se al màxim amb energies 
renovables. Des que van decidir 
convertir la masia en una finca 
ecològica han fet plans de millora 
de les instal·lacions: compten amb 

una bassa de dos milions de litres 
d’aigua de pluja. ‘‘Aquesta bassa 
és un dels nostres pilars fona-
mentals" diu en Joan, qui explica 
que ha permès allotjar acampades 
a la finca fins a 500 persones amb 
autoabastiment. 

I és que Capuxi aposta fort per 
les energies renovables i sobretot 
per intentar incidir en el territori 
el menys possible. La finca comp-
ta amb 14 blocs sanitaris en què 
totes les cisternes funcionen amb 
l’aigua recollida de la pluja. Les 
dutxes, en canvi, funcionen amb 
aigua del pou que ha estat clorada 
posteriorment. L’horta ecològica 
i els enjardinats també es reguen 
amb aigua de pluja. 

Durant l’hivern, a Capuxi s’es-
calfen amb biomassa: ‘‘la llenya 
és dels nostres boscos o dels 
dos veïns que ens cedeixen ter-
renys’’. Les masies properes a 
Capuxi confien en el projecte i és 
així com en Joan neteja part dels 
boscos propers a Can Pere Xic per 
tal d’obtenir el combustible. Amb 
aquest funcionament, Capuxi no 
crema gasoil i produeix aigua ca-
lenta tèrmica que proporciona set 
mesos a l’any d’aigua calenta. La 
resta de l’any s’ajuden amb una 
caldera de biomassa que dóna ca-
lefacció a les èpoques més fredes. 
La finca també compta amb 98 
aparells fotovoltaics per aprofitar 
l’energia solar. 

Dels residus de les dutxes, pi-
ques i lavabos, se separen les ai-
gües negres i les grises, que es 
poden reutilitzar. ‘‘Aquest any fa-

rem una plantada d’arbres que 
regarem amb aquestes aigües’’. 
Actualment aquestes aigües estan 

en un filtre verd per utilitzar-les al 
bosc, ‘‘però si reguem nous ar-
bres, podem aconseguir moltes 

més ombres de les que ja tenim 
i fer créixer el territori verd de 
la finca’’. i núria lázaro

AGRICULTURA I LLEURE  CAPUXI COMBINA LES ARRELS PAGESES AMB LA SENSIBILITZACIÓ CAP AL MEDI AMBIENT, LA SOSTENIBILITAT I LES ENERGIES RENOVABLES

N.L.

CAMPAMENTS I 
VISITES D'ESCOLARS, 
LA CLAU DEL FOMENT 
DE L'ECOLOGISME

Fa més de 20 anys que Capuxi ofereix una zona de campaments. Va néixer com a 
necessitat –en Joan és un dels cofundadors de l’agrupament escolta de Carde-
deu i veia com calien aquest tipus d'espais. Així que, quan encara era la seva mare 
qui es feia càrrec de la masia, en Joan va començar a habilitar els camps i boscos 
per tal de poder oferir zona de campaments. La finca es troba envoltada per dues 
urbanitzacions ‘‘quan entres pràcticament no t’adones que hi ha una urbanit-
zació a banda i banda perquè no provoquen cap impacte visual ni acústic’’. És 
una masia que es troba a escassos quilòmetres de Granollers, però ‘‘quan ve-
nen campaments es queden impactats de com poden tenir a menys de 8 km 
un supermercat i semblar estar en ple Pirineu’’. Els campaments i les visites de 
les escoles són el principal punt d’atracció de Capuxi, actualment una explotació 
pedagògica on també s’aprenen pràctiques mecàniques. ‘‘Venen alumnes que 
estudien tecnologia en l’àmbit mecànic; nosaltres els podem ensenyar eines 
de camp que estan descobertes i així poden veure com funcionen’’. Tot i que 
la intenció inicial de Capuxi era fer funcionar una explotació agrícola i ramadera, 
s'ha acabat prioritzant la formació i les visites escolars. Capuxi compta amb més 
de 30 tallers per escoles i famílies, zones d’esbarjo per amics on poder anar a fer 
una barbacoa o calçotada, i la zona de campaments.
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(A ESCOLLIR UNA DE LES EDICIONS)
1a EDICIÓ:  12 DE SETEMBRE
2a EDICIÓ:  19 DE SETEMBRE
ADREÇAT A: Gestors, advocats, 
economistes , associacions de 
botiguers i tècnics municipals. 
Granollers Mercat

HORARI:  De 10 a 12 h
DURADA:  2h 
ADREÇAT A: Gestors, advocats, 
economistes , associacions de 
botiguers i tècnics municipals. 
Granollers Mercat

HORARI:  De 14 a 16.30 h
DURADA:  7,5h 
ADREÇAT A: Comerciants
Granollers Mercat

COM CONTRACTAR 
AMB L’AJUNTAMENT

REEMPRESA:
UN MERCAT
D’OPORTUNITATS! 

EXPRIMEIX FACEBOOK
AL TEU COMERÇ  

 

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
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Amb el suport de

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

ACTIVITATS DESTACADES FORMACIÓ
EMPRENEDORIA
18 DE SETEMBRE (4 hores) 
De 9.30 a 13.30 h
DE LA IDEA... A LA IDEA D’ÈXIT
Tens una idea i no saps com dur-la 
a terme?  Vols validar la teva idea i 
veure si pot ser factible? Si pot ser 
una idea d’èxit? 
Emprenedoria. Formació
Granollers Mercat

19 DE SETEMBRE (3  hores) 
De 9.30 a 12.30 h 
KIT DE COMUNICACIÓ 
PER A EMPRENEDORS 
Coneixeràs l’imprescindible per a 
comunicar una idea de negoci o el 
projecte emprenedor, crear la teva 
propia marca  tant personal com 
corporativa així com, tenir clar què 
comunicar en un spech elevator o 
networking 
Emprenedoria.
Granollers Mercat

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

12 o 19 DE SETEMBRE 19 DE SETEMBRE 17 DE SETEMBRE
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Nou repte per a Sergio Torres a les Illes Cíes
Sergio Torres, nadador del Club Natació Granollers, afrontarà dissabte
la primera prova de la Triple Corona Illas Atlánticas 2018-2020, que 
consistirà en una travessa de 15 quilòmetres en aigües obertes entre 
les Illes Cíes i Baiona (Galícia). El juliol Torres va admetre al diari Som 
que el seu objectiu "és aconseguir la Triple Corona".

Torneig de futbol franquesí
Al tancament d'aquesta edició s'estava 
disputant la final del 8è Trofeu Ajuntament  
de les Franqueses entre el Corró d'Amunt i  
Les Franqueses. A les semifinals van eliminar  
al Llerona i al Bellavista Milán respectivament.

ESPORTS

COMPETICIÓ DURA  Els granollerins disputaran una lliga igualada

GRANOLLERS. El somni de disputar 
la Champions es va estar a punt 
de fer realitat aquest maig, però 
finalment el Fraikin Granollers va 
finalitzar tercer a la Lliga Asobal i 
va haver d'acontentar-se amb dis-
putar la Copa EHF per cinquena 
temporada consecutiva. Una fita 
que Antonio Rama, l'entrenador, 
llavors ja destacava el gran valor 
que té, perquè per pressupost al 
BMG –a priori– no li tocaria estar 
tan amunt. 

Aquella tarda per somiar del 19 
de maig, el rival que havien de der-
rotar els granollerins era el Quabit 
Guadalajara, el mateix que rebran 
divendres (20.30 h) en la prime-
ra jornada de la lliga 2018-19. De 
fet, van aconseguir el seu objectiu 
amb una victòria per 32 a 30 des-
prés de dominar tot el partit. Però 
depenien del fet que l'Ademar 
de Lleó no guanyés a Valladolid i 
ho va fer per 29 a 36.  En acabar 
aquell últim encontre de lliga es 
van acomiadar del Palau d'Es-
ports Marc Cañellas, Álvaro Ca-
banas, Gonzalo Porras, Rolandas 
Bernatonis, Jorge Silva, Albert Pu-
jol i, per sorpresa de molts, David 
Resina, un emblema del club –i qui 
era capità de l'equip–. Per suplir 
totes aquestes baixes  aquest estiu 
han arribat Ivan Popovic, Oswal-
do Maestro Guimaraes, Antonio 
García i Borja Lancina, qui retorna 
al BMG després de viure dues ex-
periències en equips de l'Asobal. 
"Em fa molta il·lusió tornar a 

HANDBOL  ELS DE RAMA REBEN DIVENDRES AL GUADALAJARA

El Fraikin comença la
lliga amb qui va acabar

l'equip en el qual em vaig for-
mar. Ara estic adaptant-me als 
automatismes de l'equip des de 
la meva posició de central, però 
crec que els nous ens hem aco-
plat molt bé al grup", explica al 
diari Som el de Cardedeu.

Bona pretemporada
El Fraikin ha basat la seva pre-

temporada en dos moments clau: 
una estada a Brest (Bielorússia), 
on va disputar la Belgazprombank 
Cup, i la Supercopa de Catalunya 
jugada al Palau d'Esports, la qual 
va perdre per un contundent 25 a 
43 davant el Barça. A Brest el Gra-
nollers es va enfrontar a l'Spartak 
de Moscou –24 a 24–, al Maccabi 
Srugo Rishon Lezion –derrota per 
30 a 26– i a l'amfitrió, el Meshkov 
Brest –victòria per 33 a 32–. A 
més, els granollerins van empor-
tar-se la setmana passada el Tro-
feu Ciutat de Granollers en vèncer 
per 34 a 18 al Volendam.

Excepte el dia del Barça, con-
sidero que hem fet una bona 
pretemporada", diu Lancina. 
"Però no crec que sigui el mo-
ment de mirar a llarg termini 
per posar-nos objectius. Som 
conscients de la igualtat que 
hi ha a la lliga Asobal i serà di-
fícil repetir el tercer lloc de la 
temporada passsada", afegeix. 
"Ens ha tocat un rival dur per 
començar. El Valladolid és un 
equip que sap molt bé a què 
juga", conclou.  SerGi eSCUDero

XAvIeR SOLANAS

JUDITH VIZUETE  La primera línia tornarà a ser un dels puntals de l'equip

GRANOLLERS. La temporada 2017-
18 va acabar amb la millor classifi-
cació històrica del KH-7 Granollers 
a la lliga Guerreras Iberdrola en 
aconseguir el vuitè lloc. Per això, 
l'entrenador Robert Cuesta ha 
decidit apostar pel mateix bloc 
de cara a aquest nou curs i només 
hi ha hagut cinc incorporacions 
(Nicole Wiggins, Giulia Guarieiro, 
Aina Fernández, Laura Masip i Ana 
Cecília Monteiro) per suplir les sis 
baixes (Tilda Matthijs, Anna Rojas, 
Nicole Morales, Charlotte Svele 
Larsen, Cristina Calle i Fanny Mon-
rós) d'aquest estiu. 

Amb aquests canvis, dissabte 
(19.30 h) s'inaugura pel KH-7 la 
Lliga Guerreras 2018-19 a la pista 
del Rocasa Gran Canària, el ter-
cer classificat la temporada pas-
sada. "Són un equip fort,  però 
els últims dos anys els hi hem 
posat les coses molt complica-
des", explica al diari Som Andrea 
de la Torre, una de les porteres i 
capitanes de l'equip. El 2017 les 
granollerines només van perdre 
per dos punts de diferència a la 
illa i el 29 d'abril d'aquest any van 
aconseguir un empat a 26 que va 
fer perdre opcions de guanyar la 
lliga  a les canàries. "Malgrat que 
per quilometratge sigui el viat-
ge més llarg de la temporada, 
al desplaçar-nos en avió es con-
verteix en molt més còmode i 
curt que el d'altres destins més 
propers que fem en autocar", 
respon de la Torre en ser pregun-

L'ASPIRACIÓ ÉS REPETIR EL BON PAPER DEL CURS PASSAT

El KH-7 debuta a Gran 
Canària amb ambició

tada pels 2.443 quilòmetres que 
separen Granollers de Telde, la 
població d´on és el Rocasa. 

Les noies entrenades per Ro-
bert Cuesta arriben a aquesta 
cita amb la moral alta després 
de guanyar per cinquena vegada 
consecutiva la Supercopa de Cata-
lunya, aquest cop per 31 a 17 da-
vant l'Handbol Sant Vicenç, i alçar 
el Trofeu Ciutat de Granollers en 
vèncer a l'Handbol Sant Joan Des-
pí per 41 a 31.

Objectiu: mirar amunt
"Aquesta pretemporada hem 
treballat molt l'aspecte físic per 
estar molt bé a nivell muscular. 
Així compensem el fet de no ser 
un equip amb gaire alçada", diu 
de la Torre. 

Enguany baixen de categoria 
tres equips en lloc de dos perquè 
la temporada vinent es reduïrà 
el nombre de conjunts de 14 a 
12. Tot i això, la capitana grano-
llerina considera que "el nostre 
objectiu no ha de ser evitar el 
descens, com a les temporades 
anteriors. Tenim suficient bon 
equip i hem demostrat de què 
som capaces. Hem de mirar 
més amunt".

Una de les incorporacions 
d'aquest estiu, Nicole Wiggins, és 
una prometedora portera de no-
més 18 anys. "És molt important 
que hi hagi competència en to-
tes les posicions", conclou de la 
Torre.  S.e. 

XAvIeR SOLANAS
Sis jugadores del 
BMG es queixen 
del tracte rebut 
per part de TV3
Sis jugadores del KH-7 Granollers 
(Mireia Torras, Judith Vizuete, 
Kaba Gassama, Míriam González, 
Ona Vegué i Andrea de la Torre) 
van fer públic la setmana passada 
un comunicat per expressar el seu 
malestar pel tracte rebut per part 
de TV3 tant en la Supercopa de 
Catalunya com en el Trofeu Ciutat 
de Granollers. 

"La final de la Supercopa de 
Catalunya femenina es va re-
transmetre en diferit un dilluns 
a les 17 h [...] En canvi, la final 
masculina es va emetre en un 
semidirecte televisat, i es va 
donar així una visibilitat bene-
ficiosa a l’handbol masculí res-
pecte al femení, tot generant un 
greuge comparatiu per raó de 
gènere que no ajuda a l’esport 
femení. [...] Un cop finalitzada la 
competició i havent-nos procla-
mat campiones de la mateixa, el 
ressò d’aquest títol ha estat es-
càs o gairebé inexistent. [...] Des 
de la corporació, que tenia cons-
tància només del partit masculí 
–referint-se al Trofeu Ciutat de 
Granollers–, se’ns informa que 
tan sols es cobrirà aquest i, de 
nou, s'obviarà el femení", diu 
el comunicat. Andrea de la Torre 
explica al diari Som que han deci-
dit protestar ara "perquè aquest 
cas ha permès veure de forma 
clara la diferència de tracte en 
situacions idèntiques. A més, 
arriba un punt que fa vessar el 
got". Abans de publicar la carta 
a les xarxes socials, escrita a títol 
personal, les jugadores la van en-
viar al director d'esports de TV3, 
Christian Garcia. Però encara no 
han rebut resposta.  S.e.

Tres granollerines
al Programa 
Objetivo 2021
Les jugadores del BMG Nicole Wi-
ggins, Ona Vegué i Kaba Gassama 
han estat escollides pel seleccio-
nador nacional Carlos Viver per 
participar en el Programa Objeti-
vo 2021, preparatori per al Mun-
dial femení d'handbol que es dis-
putarà a Granollers.
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GRANOLLERS. El Granollers de José 
Solivelles continua sense conèixer 
la derrota a domicili en aquest ini-
ci del campionat lliguer. Si a la pri-
mera jornada va vèncer per 0 a 1 
a l'Ascó, diumenge va aconseguir 
endur-se un punt d'un altre estadi 
difícil, el del Sants. 

Malgrat que els barcelonins no 
havien sumat cap punt en les dues 
jornades anteriors, el camp barce-
loní de l'Energia sempre és una vi-
sita complicada. Tant per l'entitat 
del rival com per les reduïdes di-
mensions del terreny de joc. I així 
es va demostrar diumenge. Sergio 
Navarro va avançar els locals ben 
aviat, en el minut 13, aprofitant un 
rebot a l'àrea petita després de la 
centrada d'un còrner. Amb aquest 
resultat es va arribar al descans i, 
a la segona part, els de Solivelles 
van sortir a buscar el gol de l'em-
pat. Però el rellotge avançava i el 
premi no arribava. Fins que Sergi 
Pastells, qui ja va fer el gol de la 
victòria vallesana en la primera 
jornada, va aconseguir introduïr 
la pilota a la porteria local mitjan-
çant una volea en el minut 92. 

Després de tres jornades els 
granollerins sumen 4 punts i se 
situen en la 13a posició. Dissabte 
(19 h) rebran a l'Hospitalet, tam-
bé amb 4 punts, i només tres dies 
després, la Diada de l'11 de setem-

ec gRANOLLeRS

FUTBOL |  Tercera Divisió  SERGI PASTELLS VA FER EL GOL DE L'EMPAT EN EL MINUT 92

El Granollers s'endú un punt
agònic del camp del Sants

Adidas organitza un torneig 4x4
A banda de fer les equipacions del primer equip i del futbol base de l'EC 
Granollers, Adidas es va comprometre a organitzar diferents actes i a 
millorar el camp del carrer Girona. Per això dilluns es va celebrar un 
torneig de futbol base 4x4 amb la presència de Mario Hermoso i Borja 
Iglesias, jugadors de l'Espanyol, i del youtuber Koko DC. Tercera Catalana  TOTS DOS ESTAN ENQUADRATS EN EL GRUP 9

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. El 
recent ascendit Montornés Norte 
va començar amb bon peu la seva 
aventura a Tercera Catalana en 
guanyar per 1 a 3 al camp de l'At-
lètic Vallès amb dos gols de Jesús 
Hidalgo a la primera part i un altre 
de Juan Carlos Pereira a la segona. 
El gol local el va fer Xavier Moyano. 

Per la seva banda, el Bellavista 
Milan, en el grup 9 com l'Atlètic,  

segueix amb la mala ratxa que la 
temporada passada el va portar a 
descendir a Tercera Catalana en 
aconseguir només dos punts en 
tot el campionat lliguer. Aquest 
cap de setmana els franquesins 
van perdre per 4 a 1 al camp del 
Montmeló (tres de José Cazalla i 
un d'Adrià Carricondo). El gol vi-
sitant va ser obra de Mohamed El 
Jellouli. 

Dures derrotes de l'Atlètic 
Vallès i el Bellavista Milan

TRES PUNTS  EL CF Les Franqueses va aconseguir el primer triomf

LES FRANQUESES. Bon inici lliguer 
pel CF Les Franqueses al grup 2 
de Segona Catalana. Els de Manolo 
Parralo i Jordi Jornet van guanyar 
per 2 a 1 a la Gramenet en el Mu-
nicipal de Corró d'Avall. El gol de 
la victòria el va fer el capità Roger 
Bellavista en el minut 89. A la pri-

Segona Catalana  ELS DE PARRALO VAN GUANYAR A LA GRAMA

Victòria franquesina  
de prestigi per començar

mera part Guillem Resina havia 
avançat als franquesins en el 35 
i, a la segona, Daniel Pérez havia 
empatat en el 70 per als de Santa 
Coloma en el seu retorn a Segona 
Catalana. Les Franqueses visitarà 
aquest dissabte (19.30 h) el camp 
del Juan XXIII de Terrassa. 

XAvIeR SOLANAS

GRANOLLERS - L'HOSPITALET
Dissabte, 8  19 h Camp c. Girona

bre (18 h), disputaran la cinquena 
jornada de lliga al camp del FC 
Santfeliuenc, 14è classificat amb 2 
punts, però amb un partit menys. 
Serà clau no perdre cap d'aquests 
dos encontres per agafar el ritme 
dels equips capdavanters. 

Nova incorporació
L’Espanyol B i el Granollers van 
signar dimarts la cessió del ju-
gador Martí Soler al club vallesà. 
D’aquesta manera, el blanc-i-blau 
torna a l’ECG després de provar 
sort al Badalona.

El mig centre ja va formar part 
del primer equip la temporada 
passada, en la qual es va convertir 
en un fix en l’11 inicial de Solive-
lles. Soler, de 20 anys, va disputar 
tots els partits com a titular des 
de la seva arribada al club durant 
el mercat d’hivern i es va conver-
tir en una peça clau per assolir la 
permanència. És la 14a incorpora-
ció del primer equip. 

SANTS                                                   1 
GRANOLLERS   1

SANTFELIUENC - GRANOLLERS
Dimarts, 11  18 h Mpal. Les Grases
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GRANOLLERS. L’Ajuntament de 
Granollers va rebre dilluns, a la 
Sala Francesc Tarafa, al Club Na-
tació Granollers per tal de reco-
nèixer els seus èxits esportius de 
la temporada 2017-18. En total, 
96 esportistes de les modalitats 
de natació, natació artística i gim-
nàstica artística masculina i feme-
nina van ser homenatjats  després 
d’un curs en què es va aconseguir 
representació en els podis dels 

diferents Campionats d’Espanya 
i una participació destacada als 
Campionats d’Europa i a d’altres 
competicions internacionals.

Josep Mayoral, l'alcalde, va ex-
plicar que el CNG és el primer 
club de la ciutat en número d’es-
portistes, llicències, diversitat 
d’especialitats, i presència esta-
tal i internacional. “És un club 
d'èxit gràcies a la suma de l’es-
forç de molta gent”, va afegir. 

cNg

INSTITUCIONS  ELS VA REBRE L'ALCALDE, JOSEP MAYORAL

HOMENATJATS Foto de família dels esportistes amb les autoritats

L'Ajuntament homenatja
als esportistes del CNG

Mor Jordi Riera Blanch, la veu del CBG
Diumenge va morir als 53 anys Jordi Riera Blanch, la veu veterana dels 
partits del primer equip masculí del Club Bàsquet Granollers. Molts amics 
i coneguts han expressat el seu condol a les xarxes socials, com també el 
CBG: " El nostre condol a la seva família i amics. Descansa en pau".

cBg

Torn per a la 
vintena edició de 
les 24 h del Circuit
Dimecres es van presentar les 24 
hores de Barcelona d'Automobilis-
me-Trofeu Fermí Vélez –és la seva 
20a edició– i les 24 hores SimRa-
cing al Museu Olímpic i de l'Esport 
de Barcelona amb la presència de 
la dakariana Laia Sanz, de Jordi 
Gené i de Francesc Gutiérrez, que 
enguany hi tornaran a participar 
com a pilots. D'altra banda, també 
hi van assistir participants de les 
24 hores SimRacing, la competició 
de resistència virtual que es dis-
putarà a la zona del Montjuïc Club 
simultàniament al Trofeu Fermí 
Vélez i que recrearà les condici-
ons atmosfèriques del Circuit en 
temps real. Serà una experiència 
pionera –mai cap pista ha com-
paginat a la vegada dues compe-
ticions així– i és un pas més del 
Circuit en la seva vinculació amb 
el món dels e-Sports.

Les dues proves començaran 
dissabte a les 12 h i l'entrada per 
assistir-hi serà gratuïta. 51 equips 
de 14 nacionalitats s'han inscrit 
per a la cursa física i 15 per a la 
virtual.  

AUTOMOBILISME

FUTBOL  EL GOL VISITANT VA ARRIBAR EN EL MINUT 83

LES FRANQUESES. El Llerona es va endur un punt del camp del Lliçà 
d'Avall –segon el curs passat– en la primera jornada del grup 9 de Ter-
cera Catalana. Pau Valls va avançar els locals en el minut 27 i Jan Expó-
sito va empatar per als de David Hidalgo en el 83. 

Empat del Llerona a Lliçà d'Avall

OBITUARIS  VA FER LES RETRANSMISSIONS DEL SÈNIOR MASCULÍ
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Les activitats blaves ambientades 
als anys 80 s'han imposat al festival de 
la colla blanca, tot i que Blancs 
ha aconseguit més punts a les proves
GRANOLLERS. Blaus s'ha imposat a 
Blancs a la competició de la festa 
major, una victòria que la colla 
blava ja va aconseguir l'any passat 
després de tres victòries blanques 
consecutives.

El jurat ha considerat que la 
colla blava ha merescut el triomf 
amb els actes que enguany ha or-
ganitzat a l'entorn dels anys 80, 
tenint en compte l'originalitat i 
la participació. Així, la proposta 
del festival de blancs no ha acon-
seguit arrabassar el títol de gua-
nyadors als blaus, tot i que la colla 
blanca encapçalava la puntuació 
de les proves puntuables.

El cap de colla blau, Oriol Bar-
net, precisament recordava que 
"fa 35 anys, quan tot va comen-
çar, eren els 80, tant com tam-
bé ha sigut aquesta festa major. 
Els 80 és l'origen, l'essència i 
intentar mantenir-se dempeus 
durant aquests nou dies". Bar-
net tenia també un record "per 

al nostre referent, el Lluís Ber-
trans", qui va ser cap de colla del 
Blaus i que va morir l'any passat.

En el capítol d'agraïments, Bar-
net s'adreçava a les entitats "per 
transmetre els valors de la cul-
tura tradicional i gràcies als 
Blancs, perquè sense vosaltres 
no seríem Blaus… us neces-
sitem". "I gràcies sobretot als 
Blaus per fer la festa cada vega-
da més impressionant, vaya mo-
vidote! Gràcies per creure en les 
nostres arrels i a totes les colles 
que heu fet els actes més im-
pressionants i innovadors", deia.

Per la seva banda, el representant 
blanc, Amador Lucas, també s'adre-
çava a la plaça amb un somriure per 
agrair a Blancs l'esforç, i a Blaus, 
"per fer-nos suar i patir. Hem 
lluitat, hem perdut, però segui-
rem endavant i mai perdrem l'es-
perança. Visca la força blanca!". 
Un petó segellava el compromís de 
les dues colles amb la festa. i m.e.

LES PROVES PUNTUABLES DE BLANCS I BLAUS

TONI TORRILLAS

la festa 2018
XAvIeR SOLANAS

L'ESTIRADA DE CORDA  El punt de la versió adulta va ser per a blancs, mentre que l'altre punt, el de l'estirada de 
corda infantil, va sumar-se a blaus

X.S. TONI TORRILLAS

MATINAL DE JOCS  El punt d'escacs va ser per als blancs, 
com també el de futbolí. En canvi, el dòmino va ser blau

CORREVENT  Novament una prova amb versió infantil i 
d'adults que va repartir un punt per a cada colla

XAvIeR SOLANAS XAvIeR SOLANAS

LLANÇAMENT El punt del llançament de rajoles va ser 
clarament per a la colla blanca

LA PASSADA  El punt de la versió infantil de la passada 
de rajoles va ser blanc, mentre que l'adult, blau

            guanya
RESUM: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2018
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RESUM: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2018

Galí s'imposa per cinc 
peces a Locubiche

TONI TORRILLAS

CONCURS DE RAJOLERS

El blanc David Galí va tornar a im-
posar-se aquest any al blau Miquel 
Locubiche al concurs de rajolers, en 
una competició molt igualada, que 
diumenge al vespre omplia el Palau 
d'Esports de seguidors de les dues 
colles. En la primera ronda, Galí i 
Locubiche van haver de modelar ra-
joles a un ritme frenètic. En 5 minuts, 
ambdós rajolers van aconseguir fer 
42 peces, de les quals els arbitres 
han donat per bones 39 de blancs i 

37 de blaus. La segona ronda, per fer 
cairons, acabava novament igualada 
a 25. Un cop revisades, els arbitres 
han validat 23 cairons de cada colla. 
Finalment, la tercera i darrera ron-
da, en que Galí i Locubiche havien 
de modelar maons va acabar amb 
un marcador provisional de 52 a 48, 
que acabava amb 51 maons correc-
tes blancs i 48 blaus. El marcador 
final, doncs, va ser de 108 peces de 
Blaus i 113 de Blancs. i

Dani Mateo, pregoner, advoca 
per la llibertat d'expressió

T.TORRILLAS
L'actor i presentador granollerí 
Dani Mateo s'encarregava dijous 
passat del pregó i ironitzava da-
vant "la sorpresa" que Blaus el 
triés "perquè hi ha gent més fa-
mosa a la ciutat. Pensava que 
escollirien l'Albert Rivera", deia 
sorneguer, i els xiulets tornaven a 
sentir-se. "De fet, li van propo-
sar i deien de quedar a la plaça 
de la Corona –que li va agradar 
molt–, però en dir-li que seria al 
bar El Groc ja no va voler venir", 
continuava la broma. Mateo deia 
estar molt content de poder fer 
un pregó tradicional, amb "quatre 
bromes locals, tres d'actualitat 
política i tres visques" i "fet des 
del balcó, que és el que mola".

L'actor recordava algunes críti-
ques a Granollers, com a ciutat gri-
sa, que "només té de verd la Font 
Verda", i una ciutat on no passa 
mai res i "és mentida, perquè hi 
ha l'alcalde, que passa per tot 
arreu". "A mi em cau molt bé el 
Mayo, però potser toca un canvi 
perquè la primera cosa que va 
inaugurar va ser la Porxada", 
reia Mateo, qui assegurava que 

podia "dir aquestes coses per-
què no em paguen i perquè sóc 
un gran amant de la llibertat 
d'expressió". "Ja està bé de per-
seguir tuiters, rapers, còmics i 
que ens diguin què podem o no 
podem votar", exclamava Mateo 
entre aplaudiments.

Mateo recordava també que 
ha crescut a Granollers, "fent el 
cràpula a la tele local i embor-
ratxant-me a l'As de Copes... i 
al revés també ho vaig fer". Per 

Mateo Granollers és una ciutat 
"acollidora, de pau, de comerç, 
feminista –que té una plaça de-
dicada al cony–, té mil cares i 
també és bastant cara, que he 
estat mirant pisos".

Pel que fa a la festa major, asse-
gurava que "mola, perquè mola 
que us surti aquest instint pri-
mari de capgirar la normalitat 
i compartir-ho amb els veïns. 
Treballar de forma col·laborati-
va és revolució!". i m.e.
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RESUM: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2018

Els carrers 
són de les entitats
La Festa Major de Blancs i Blaus té sentit gràcies a les entitats, no només a les colles 
de festa major, sinó també a moltes altres associacions de cultura pupular. Totes per-
meten capturar estampes d'una gresca cada cop més participativa. Carrers, places i 
parcs plens gràcies a actes com la paella del Torras Villà (1) i iniciatives de les colles 
de Blancs –la Disco Inferno feia 10 anys (2)– i de Blaus –l'Electropark es traslladava 
a un espai urbà (3)–. Blancs i Blaus també protagonitzaven actes innovadors, com el 
Glàmping amb espai per a nadons (4) i tast de formatges i vi (5) i la Silence Party (6) 
i el concurs Primo del Zumosol (7). També veien néixer nous grups com les Suricates 
blanques (8) i els Pinkblaus (9), i, fins i tot, recuperaven activitats desaparegudes 
com al Cronoescalada (10) i creaven una nova gegantona, la Gal·la. Entitats com els 
Xics (11), els Diables (12), l'Esbart (13) i els Amics dels Gegants acabaven d'arrodo-
nir una festa plural i participativa. i fotoS: xavier SolanaS (exCepte 9 i 12, De toni torrillaS)

2
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Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546  

aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

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

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

RESUM: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2018

OFICINES
Professionals 54m2

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

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

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

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

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

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

LLOGUER · VENDA (a Granollers)

TELÈFON DE CONTACTE: 649 859 440

OFERTES

107 8 9

11

13

12
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Noms propis a escena
Els actes de festa major també compten cada any amb noms propis de l'escena cultural catalana. En aquesta 
ocasió, entre d'altres, s'hi va poder veure el concert de Mojinos Escozíos a l'avinguda del Parc (1), el monòleg 
de Quim Masferrer al parc Torras Villà (2) i el recital de Tomeu Penya a la plaça de les Hortes (3). Els tres actes 
van tenir una resposta de públic multitudinària. i

1

La botiga i escola de pastisseria creativa Cookies Paradise, al número 9 del 
carrer Travesseres, ha estat l'establiment guanyador del concurs d'aparadors 
de la festa major, amb una imatge en què el blanc i el blau han estat 
protagonistes, com a la competició festiva de la gresca estiuenca de Granollers. 
El premi consisteix en un val per al balneari Aire de Vallromanes. Aquest any  
han participat al concurs 26 botigues, vuit menys que l'any passat.

Cookies Paradise, el millor aparador

La gran afluència de públic als carres i places durant els 9 
dies de festa s'ha traduït també en un rècord a les barres. 
La empresa Codiba, distribuïdora oficial d'Estrella Damm  
al Vallès Oriental, ha venut a les barres de Blancs i Blaus 
929 barrils de cervesa, que equivalen a 27.870 litres de 
cervesa, tot superant l'anterior rècord, que es remunta a  
la festa de l'any 2007, amb 26.250 litres servits.

Batut el rècord cerveser

TONI TORRILLAS

T.T.

RESUM: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2018

3

2
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Excursió al Palau de la Música Concert gratuït de Roba Estesa a la Nau B1
El dia 17 s'obren les inscripcions per apuntar-se a l'excursió
al Palau de la Música que organitza les Franqueses. 
La sortida inclou l'audició d’un concert i una visita a la Casa 
de la Seda. Les inscripcions es poden fer a través del web 
de l'Ajuntament o al Servei d'Atenció a la Ciutadania.

La sala Nau B1 ja ho té tot a punt per a la nova temporada.  
Ja es poden reservar les invitacions per al concert inaugural  
de Roba Estesa i l'Always Drinking Productions, que 
se celebrarà el 5 d'octubre a les 23 h. El concert és gratuït  
però cal reservar invitació.

CULTURA

LES FRANQUESES. Una de les últi-
mes festes majors que se celebra 
a les Franqueses és la de Llerona, 
que ha començat aquest dimecres 
amb una projecció infantil (20.30 
h) i que s'allargarà fins l'11 de 
setembre. Durant tots aquests 
dies s'ha programat una trentena 
d'activitats per a totes les edats, 
repartides entre les antigues es-
coles del poble –principal centre 
neuràlgic de la festa–, el camp de 
futbol, el nou casal i l'església de 
Santa Maria.

Una de les principals novetats 
d'aquesta festa major és l'estrena 
d'una truitada, un sopar amb què 
es repartiran trossos d'una truita 
gegant i que es farà diumenge a 
les 20.30 h. El preu del sopar és de 
6,5 lauros per persona i inclou el 
tros de truita, un refresc i postres.

D'altra banda, aquest any l'or-
ganització ha decidit programar 
la pista lleronina, que celebrarà la 
cinquena edició, el partit de futbol 
damunt el fang i la festa de l'es-
cuma de forma consecutiva. "Pri-
mer els embrutarem i després 
els passarem per aigua i els ne-
tejarem. Creiem que la gent s'ho 
pot passar molt bé així", apunta 
Isidre Garriga, de Festes Laurona. 
Les activitats tindran lloc diumen-

peyU.cAT

EN PEYU  actuarà a Llerona dissabte a la nit (22 h)

FESTES POPULARS  L'ORGANITZACIÓ HA PROGRAMAT UNA TRENTENA D'ACTIVITATS DURANT TOTA LA SETMANA

La primera truita gegant  
de la festa major de Llerona

ge a partir de les 11 h.
Si als matins es programaran les 

activitats més esportives i refres-
cants, les nits seran pels amants 
de la cuina i la gresca. És el cas de 
dissabte al vespre, en què hi ha 
prevista la tradicional botifarra-
da popular i un espectacle d'hu-
mor. Aquest any l'organització es 
mostra optimista i espera arribar 
"a les 500 o 600 botifarres, de 
manera que superarem les 400 
de l'any passat", diu Garriga. Per 
aconseguir-ho, Festes Laurona 

Festes Laurona estrena diumenge una truitada, la principal novetat d'un 
programa d'activitats en què destaca l'actuació d'en Peyu de dissabte

ha convidat en Peyu, que actuarà 
amb l'espectacle d'humor En Peyu 
i en Dani (22 h) just després de la 
botifarrada popular (21 h). 

L'organització també espera 
aplegar més gent que l'any passat 
al sopar de festa major de diumen-
ge (21.30 h), on s'espera reunir 
uns 750 comensals. Aquest àpat 
valdrà 25 lauros per als adults i 
5 lauros pels infants de fins a 10 
anys i, com és habitual, s'aprofi-
tarà l'ocasió per lliurar la placa 
al civisme del Consell del Poble 

de Llerona. Després hi haurà ball 
amb l'Orquestra Taxman de les 
Franqueses.

A més d'incorporar novetats i 
d'apostar fort pels àpats, a la festa 
major no hi faltaran les propostes 
més habituals, com el Rastrillo de 
Llerona de diumenge (de 10 a 12 
h) –un intercanvi de joguines en-
tre nens i nenes–, l'exposició i el 
taller de bonsais també diumen-
ge (exposició tot el dia i taller de 
17 a 20 h), l'audició i ballada de 
sardanes amb la Cobla Premià de 
Mar (diumenge al migdia) o les 
havaneres amb el grup Arjau de 
dimarts al vespre (19 h). La festa 
major arribarà al seu punt final 
després del concert, amb els focs 
artificials a càrrec dels Encendrai-
res (21 h).  i

Diversió

Corró d'Avall escura els últims dies 
d'estiu per celebrar la festa major del 
poble, la darrera de les cinc que s'or-
ganitzen cada any a les Franqueses. 
La gresca començarà tot just dos dies 
després que acabi a Llerona, el 13, i 
continuarà fins diumenge 16. Durant 
tota la setmana hi ha programades una 
cinquantena d'activitats per a totes les 
edats, des de una xocolatada o tallers 
de manualitats, fins a correfocs, una 
festa de l'escuma, sardanes, concerts i 
àpats populars. Enguany, la festa ma-
jor comptarà amb les actuacions de 
Miquel del Roig i de Doctor Prats.

DEL 13 AL 16,  
A CORRÓ D'AVALL

Can Mònic fa una 
festa a favor dels 
infants en risc 
d'exclusió social
L'Associació de veïns de Can Mò-
nic celebra diumenge a partir de 
les 10.30 h la Festa d'Aldees In-
fantils, una entitat que es dedica a 
atendre menors en situació de risc 
d'exclusió social. 

La celebració tindrà lloc a la pla-
ça de Can Mònic i hi haurà esmor-
zar per a tots els assistents, a més 
de tallers de manualitats, de ma-
quillatge, cars ecològics i anima-
ció musical, pensat sobretot per 
un públic familiar i per fer gaudir 
els més petits. 

L'Associació Veïnal de Can Mònic 
és una de les més actives de la ciu-
tat. Enguany ha organitzat un bon 
grapat d'activitats cada mes, com 
la festa major o la campanya de 
donació de sang al juliol, la festa 
a favor de la protectora d'animals 
de Granollers al juny, la diada de 
la Creu Roja al maig o la festa de 
la primavera a l'abril, a més de ta-
llers de reciclatge i excursions.

Per la seva banda, Aldees In-
fantils és una organització sense 
ànim de lucre que protegeix els 
menors que es troben en situaci-
ons de vulnerabilitat i en risc d'ex-
clusió. Tot i que és d'origen aus-
tríac, l'ONG va fundar el primer 
centre a l'Estat espanyol a Sant 
Feliu de Codines l'any 1967, on 
actualment hi té llars per atendre 
els infants. 

SOLIDARITAT
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GRÀCIES!
L’equip de La Sajolida us volem 
donar les gràcies per confiar en no-
saltres, un cop més, durant aquest 
mes d’agost i acostar-vos a dinar al 
restaurant, tastar els plats estiuencs 
i gaudir dels nostres entrepans de 
senyor durant les nits de festa major.
   Ara estrenem nova temporada amb 
les mateixes ganes amb què vam 
inaugurar al febrer, però amb més 
empenta, innovant plats, presentant 
nous productes, la majoria dels quals 
de quilòmetre 0 i elaborant, com 
sempre, arrossos de tota mena cada 
dia, de dilluns a dissabte. Són uns ar-
rossos elaborats amb aigua de mar, 
amb paciència i ingredients frescos; 
uns plats fets amb l’arròs de Pals, el 
del Molí de Pals, un arròs cristal·lí i 
semillarg per absorbir millor el fumet 
amb el qual es fa la paella, el caldós, 
el cremós ...
Si teniu gana, nosaltres sabem com 
cuinar-vos un bon menú. Només ca-
len ànims i bons aliments; per tant, 
confieu un cop més en el restaurant 
La Sajolida, que sap com cuidar-vos 
per iniciar una nova temporada.

NO T’HO PERDIS!

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

Prop d'una vintena d'actes entre 
dissabte i dimarts serviran per 
celebrar la 30a edició de la festa 
major del barri de l'Hostal de Gra-
nollers, que organitzen any rere 
any els veïns a l'entorn del 9 de 
setembre.

El tret de sortida es farà dis-
sabte a les 10 h amb un concurs 
de dibuix que donarà pas al parc 
infantil –instal·lat d'11 a 12.30 h i 
de 17 a 19 h al carrer Lledoner– i a 
la festa de l'escuma (12.30 h). Ja al 
vespre, els veïns soparan al carrer 
i arrodoniran la vetllada amb el 
ball amb l'orquestra Son d4.

Diumenge de bingo
Diumenge la missa a les 9 h obrirà 
el programa festiu, que continu-
arà a les 11 h amb la pintada de 
guixos al carrer. Els més petits 
també podran gaudir, a partir 
de les 11.30 h, dels jocs aquàtics, 
seguits de l'exhibició de zumba, 
a les 12.30 h. Els àpats populars 
també seran protagonistes de la 

El barri de l'Hostal celebra tres dècades 
de festa entre dissabte i dimarts

ARXIU

POPULAR  ACTIVITATS INFANTILS, ÀPATS AL CARRER, BINGO, HAVANERES, CORALS, EXHIBICIONS I BALL AMB ORQUESTRA

PAELLA  Els àpats populars apleguen desenes de veïns

jornada i a partir del migdia ja es 
podrà anar sentint l'olor de la pa-
ella popular que se servirà a les 14 
h. Ja a la tarda, la sobretaula (16 

h) s'acompanyarà d'havaneres. I, 
a les 19 h, hi haurà l'exhibició de 
sevillanes. 

Sens dubte, un dels actes més 

esperats de diumenge és el ja ha-
bitual bingo popular (19.30 h), 
que posa en joc premis molt lla-
miners. Enguany s'hi podrà gua-
nyar un pernil i un tiquet de menú 
al restaurant Os Galegos, un tiquet 
per al Balneari Blancafort de la 
Garriga, que inclou sopar, dormir, 
esmorzar i el circuit d'aigües ter-
mals per a dues persones. També 
es lliuraran als afortunats un patí 
elèctric Step Way, un televisor de 
32 polzades i una robot de cuina 
Moulinex Cookeo.

'Hostalvision'
Dilluns les activitats es concen-
tren a la nit (22 h) amb l'Hostal-
vision, un espectacle de playback 
i monòlegs protagonitzat pels ve-
ïns del barri.

La darrera jornada festiva de 
dimarts, l'Hostal acollirà un es-
pectacle de pallassos (11.30 h), un 
concurs de truites (12 h), l'home-
natge anual a la gent gran (17 h) i 
l'actuació de la coral (19.30 h).  i
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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 6 al diumenge 9 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 19º 27º 18º 27º 17º 27º 18º

GRANOLLERS. Dimecres (13.45 h), 
la cantautora Ivette Nadal serà 
de les primeres a actuar a la 30a 
edició del Mercat de Música Viva 
de Vic (MMVV), que ha tingut una 
altra presència granollerina, amb 
una exposició de Vicens Vacca. Na-
dal també va ser present dimarts 
a la festa prèvia de presentació 
del 30è aniversari del MMVV, que 
es va celebrar a l'Antiga Fàbrica 
d'Estrella Damm i que també va 
comptar amb l'actuació de Maruja 
Limón, Museless i Falciots Ninja. Ja 
un cop iniciat el MMVV, dimecres 
(13.45 h) Nadal actuarà acompa-
nyada de Caïm Riba a la guitarra al 
teatre Atlàntida de Vic, en un passi 
adreçat a professionals. 

ppL

TEATRE  EL CERTAMEN AL CARRER ACOLLIRÀ EL MUNTATGE COREOGRÀFIC 'LABRANZA'

El Colectivo Lamajara, vinculat 
a Roca Umbert, a la FiraTàrrega

Ivette Nadal toca per a professionals 
al Mercat de Música Viva de Vic

El públic de la fira de teatre al 
carrer FiraTàrrega 2018 podrà 
gaudir aquest cap de setmana de 
la coreografia d'una companyia 
coneguda per als aficionats grano-
llerins, el Colectivo Lamajara. Hi 
presentaran Labranza, una peça 
de dansa que cerca en l'essència 

del moviment i que s'inspira en la 
tradició camperola, i que vol ser 
un reflex del treball rural ple de 
vitalitat humana.

Precisament, el Colectivo Lama-
jara impartia enguany, entre abril 
i juny, el taller Dispositivo Labran-
za, destinat a majors de 40 anys 

i que es va cloure el 6 de juliol 
amb la posada en escena al Centre 
d'Arts en Moviment de Roca Um-
bert del resultat d'aquest projec-
te, inspirat en els moviments del 
treball al camp.

Lamajara és una organització 
d’artistes que comparteixen una 
inquietud pròpia sobre el llen-
guatge del cos i les seves possibi-
litats d’expressió. Està format per 
creadors emergents, ballarins i 
col·laboradors d’altres disciplines 
artístiques i busca donar suport 
a la lliure expressió artística, aju-
dant en la producció d’una creació 
lliure i eclèctica.

Ara a Tàrrega, Labranza es 
presentarà fora del municipi, de 
manera que es traslladarà amb 
autobus els espectadors des de 
la ciutat i fins al lloc de l'actuació. 
Se'n faran cinc passis, a les 17.45 i 
les 19.45 h, divendres i dissabte, i 
a les 17.45 h diumenge. 

A GRANOLLERS  Colectivo Lamajara va oferir un taller de dansa comunitària

c.LAmAjARA

MÚSICA  TAMBÉ A LA PRESENTACIÓ PRÈVIA DE DIMARTS A L'ANTIGA FÀBRICA D'ESTRELLA DAMM

#LESXIFRESCANTEN! La granollerina és una de les artistes que s'han adherit 
a la campanya de la Plataforma per la Llengua, que demana a la consellera 
Laura Borràs un canvi a favor del català en els criteris de les subvencions 
per a la música. També hi participen Feliu Ventura i Mazzoni, entre d'altres.
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Inscripcions als cursos de centres cívics
Granollers obria dimecres el període d'inscripció als 
cursos de la Xarxa de Centres Cívics de la ciutat, que 
s'allargarà fins al 21 de setembre. El tràmit es pot fer a 
través de www.granollers.cat/centrescivics_inscripcions 
o bé de forma presencial a qualsevol centre.

A partir de divendres i fins dimarts, la Roca del Vallès celebra la festa major. Com 
és habitual, els actes organitzats per les entitats de cultura popular seran els grans 
protagonistes. I, de fet, seran els Trabucaires qui iniciaran el programa d'actes 
divendres (19 h), seguits de la cercavila dels gegants, i a les 21 h la plaça de 
l’Ajuntament acollirà el tradicional pregó, que enguany anirà a càrrec de 
l’Associació Nostra Senyora del Rocío amb motiu del seu 15è aniversari. Tot seguit, 
la Colla de Diables farà la cremada de l’Ajuntament i l’entitat Toc i Foc, l’espectacle 
de foc Benvinguts. En acabat serà el torn del correfoc infantil. Dissabte la cultura 
popular seguirà present, i culminarà amb el correfoc de l'associació 666 Diables
de la Roca, que enguany comptarà amb els Diables de Ripollet.

D'altra banda, els concerts són dels actes més multitudinaris de la festa i  
enguany dissabte els més petits xalaran de valent amb el Reggae per Xics amb The 
Penguins. A la nit el mateix grup oferirà el seu concerts per als adults, compartint 
l’escenari de la carpa de festa major amb Che Sudaka, Crim i el dj Rebel “R” Asta, 
que serà l’encarregat de finalitzar la nit. Diumenge (20 h) a la plaça de Can Torrents 
hi haurà la cantada d’havaneres amb el grup Arjau. A les 23 h la carpa de festa 
major acollirà els concerts dels grups Porto Bello, La Sra. Tomasa i La Tribut FM.

Voltem per l’entorn

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIJOUS, 6
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
Festa major. Cinema a la fresca
22 h Camp de futbol de Llerona
Partit de futbol nocturn 

DIVENDRES, 7
20 h Exterior de les Antigues Escoles 
de Llerona
11a Acampada familiar de Llerona
23 h Nou Casal - Instal·lacions 
parroquials de Santa Maria de Llerona
Casal Night Fever
23 h Envelat de les Antigues Escoles 
de Llerona
Pòquer

DISSABTE, 8
10 h Camp de futbol de Llerona
10è Campionat de ping-pong
16.30 h Camp de futbol de Llerona
2n Partit de lliga Llerona - Montmeló
17 h Antigues Escoles de Llerona
Cuboro + jocs de taula
19 h Antigues Escoles de Llerona
Espectacle de màgia amb el mag Gabi
19 h Eslgésia de Santa Maria de Llerona
Missa de la festivitat de la Nativitat de 
la Mare de Déu
21 h Antigues Escoles de Llerona
Botifarrada popular
22 h Antigues Escoles de Llerona
Espectacle d'humor En Peyu i en Dani
23 h Antigues Escoles de Llerona
Música disco

DIUMENGE, 9
10 h Exterior de les Antigues Escoles 
de Llerona
12è Rastrillo de Llerona
10.45 h Església de Santa Maria 
de Llerona
Missa per difunts
11 h Antigues Escoles de Llerona
5a Pista Lleronina per a grans i petits 

ARXIU

DIVENDRES, 7
10 h Hospital General 
Dóna el millor de tu, dóna sang
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Insectes i aranyes a les vostres 
mans!

DISSABTE, 8
10 h 30a Festa del barri de l'Hostal. Fins 
a l'11 de setembre un ampli programa 
amb ball, animació infantil, homenatge 
a la gent gran i bingo popular 
(consulteu la pàgina 37)
18.30 h Plaça de la Porxada
Ballada de sardanes de l'Onze  
de Setembre amb la Cobla Ciutat  
de Granollers

DIUMENGE, 9
10.30 h Plaça de Can Mònic
Festa d'Aldees Infantils amb esmorzar 
popular, taller de pintacares, taller de 
manualitats, cars ecològics i animació

DILLUNS, 10
20.30 h Plaça de la Porxada
Pa amb tomàquet de la Diada.  
Amb actuació de l'Esbart Dansaire de 
Granollers i a les 21.30 h, sopar popular 
i ball de música tradicional amb  
Ministrers del Sabre

DIMARTS, 11
11 h Plaça 11 de Setembre
Ofrena floral de les institucions i 
entitats amb motiu de la Diada. Amb 
la col·laboració de la Polifònica de 
Granollers. Interpretació del ball de 
l'Homenatge

AGENDA

Che Sudaka, La Sra. Tomasa 
i The Penguins, a la Roca

10a Animalada de futbol
11 h Pati de les Antigues Escoles 
de Llerona
Exposició de bonsais
12 h Davant l'església de Santa Maria 
de Llerona
Audició i ballada de sardanes 
amb la Cobla Premià de Mar
17 h Antigues Escoles de Llerona
Fang, slack line i pinta
17 h Pati de les Antigues Escoles 
de Llerona
Taller de bonsais
19 h Antigues Escoles de Llerona
Ball amb el Pont d'Arcalís, 
amb l'espectacle Ball a l'hostal
22 h Antigues Escoles de Llerona
4t Campionat FIFA
20.30 h Antigues Escoles de Llerona
Queda't a sopar un bon tros de truita

DILLUNS, 10
18 h Exterior de les Antigues Escoles 
de Llerona
Animació per a la mainada… 
i pels més grandets!
21.30 h Antigues Escoles de Llerona
Sopar de festa major, lliurament de 
la placa al civisme del Consell del 
Poble de Llerona i ball amb l'Orquestra 
Taxman

DIMARTS, 11
10.30 h Sala de plens de l'Ajuntament
Actes de la Diada. 
Xerrada de Beatriz Talegón
11.30 h Monòlit del passeig  
de Tagamanent
Ofrena floral de la diada
18 h Exterior de les Antigues Escoles 
de Llerona
Jocs de cucanya
19 h Antigues Escoles de Llerona
Havaneres amb el Grup Arjau
21 h Antigues Escoles de Llerona
Focs artificials de fi de festa amb
el grup de diables Els Encendraires

Exposicions
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 
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. 
Fins al 18 de novembre
Sota les bombes. Els atacs aeris a 
Catalunya. Fins al 23 de setembre 
Mirades i diàlegs. Permanent. 
AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A. 
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart
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