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Li tramitem el certificat energètic 
i la cèdula GRATUÏTAMENT... 
i li regalem una 
pulsera d’activitat intel·ligent*

També li oferim: VALORACIÓ 
GRATUÏTA | PERITATGES 
JUDICIALS | ASSEGURANCES 
D’HABITATGE | CONTROL DE 
MOROSITAT | FINANÇAMENT | 
GESTIÓ POST LLOGUER | 
ASSEGURANCES DE LLOGUER
 | DEPARTAMENT JURÍDIC | 
TRAMITACIÓ DE CÈDULES 
D’HABITABILITAT I CERTIFICAT 
ENERGÈTIC

C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@granhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

*Oferta vàlida fins 30/11/2018 per a immobles en venda amb document formalitzat, segons 
condicions pactades amb el propietari i amb Rivas Gran Habitat com a comercialitzador únic

Som els més ràpids en vendre la seva vivenda ,
valorem el seu immoble al millor preu del mercat.
I si té pressa en vendre’l, li comprem!

La seva immobiliària de confiança a Granollers

Piso de VPO en finca seminueva de sólo 9 años. Junto a C. Co-
rró. Completamente exterior. Muy luminoso, Calefacción y aire 
acondicionado. Párquing incluido en el precio. 3 habitaciones 
y 2 baños. Comedor con salida a balcón. Cocina con salida a 
balcón y zona para comer (lavadero). Terrado comunitario. Dis-
pone de placas solares. Finca con pocos vecinos. (REF. 109941)

¡Gran oportunidad!. Piso en l’Hostal-Lledoner. Ideal familias o 
como inversión. Cuota de la hipoteca de 480€ al mes (finan-
ciado al 100%). Piso exterior de 4 habs y 1 baño. Con ascensor. 
Comedor con salida a balcón. Cocina con lavadero. Dispone de 
calefacción. Carpintería exterior de aluminio. Paga menos que 
un alquiler. Piso reformado para entrar a vivir. (REF. 109939)

Piso de 114 m2 + terraza de 10 m2. Con 4 habs dobles y 2 baños 
completos. Totalmente exterior y reformado. cocina office ext 
con galería. Comedor con chimenea y salida a terraza. Calefac-
ción de gas y aire acondicionado. Carp. de aluminio osciloba-
tiente. Puertas lacadas. Sol todo el día. En el centro del casco 
antiguo. Pídenos un estudio de financiación  (REF. 109943)

Casa unifamiliar en parcela de 474m2. 124m2 construidos y 107 
m2 útiles muy bien aprovechados. Posibilidad de ampliación 
hasta 260m2 (en anchura y altura). 3 habs (2 dobles), 1 baño 
con bañera y 1 aseo. Salida a terraza desde salón comedor. 
Tabicada en toda la construcción. Reformada en 2014. Techos 
altos. Chimenea rústica. Jardín con césped (REF.109946)

PISO EN VENTA 76 m2

C. FONT DE L’ESCOT
Centro Granollers

PISO EN VENTA 80 m2

C. PUIG I PERUCHO
Granollers nord - Can Monic

PISO EN VENTA 124 m2

C. ROGER DE FLOR
Granollers Instituts-Ponent

CASA EN VENTA 124 m2

C. XIPRER
L’Ametlla del Vallès. Centro

Espectacular bajos con jardín 200 m2 seminuevo. Con 3 habs, 
2 baños completos (uno en suitte). Cocina off exterior con sa-
lidas todas a jardín. Comedor-Salón, calefacción y aire acondi-
cionado en toda la casa. Acabados 1a calidad. Finca de 10 años. 
Zona tranquila junto a instal. deportivas, colegios y todos los 
servicios. Se puede construir piscina en jardín. (REF. 109904)

Espectacular piso completamente reformado. Zona tranquila. 
Finca con ascensor nuevo que llega a todas las plantas. 3 habi-
taciones dobles (antes 4). Completamente exterior y muy lumi-
noso. Vistas increíbles. Dos baños. Cocina office reformada de 
diseño. Gran comedor salón con salida a terraza. Calefacción, 
carpintería de aluminio y puertas de haya. (REF. 109940)

BAJOS EN VENTA 276 m2

C. MAS COLOMER, 17
Corró d’Avall

PISO EN VENTA 126 m2

C. VERGE DE MONTSERRAT
Montornès del Vallès208.000€

125.000€ 245.000€ 269.000€

265.900€ 189.900€

Certificación
EnergéticaG

Certificación
EnergéticaDCertificación

Energética
En trámite

Certificación
Energética
En trámite

Certificación
EnergéticaE Certificación
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EN PORTADA

La pluja cau com mai 
i provoca importants 

desperfectes a la ciutat

La tempesta provoca la caiguada d'una 
coberta d'un bloc de pisos al mig de 

l'avinguda Sant Esteve

La pluja, que va deixar prop de 90 l/m2, 
va fer que s'inundessin diversos espais 
de Roca Umbert i el Museu La Tela

Les fortes pluges que van caure la tarda de diven-
dres a Granollers –que en poc més d'una hora va 
deixar prop de 87 litres per metre quadrat– van 
provocar molts incidents i destrosses, especialment 
a la zona sud de la ciutat. De fet, els Bombers de la 
Generalitat van rebre durant la tarda i nit uns 140 
avisos des de la ciutat, la majoria per inundacions de 
via i de baixos, així com també altres emergències 
de les Franqueses, on també va ploure, tot i que no 
de la manera inusual que ho va fer a Granollers.

Entre els desperfectes causats per la forta pluja 
i alguns cops de fort vent, el més cridaner va ser 
la caiguda de la coberta de l'edifici del número 86 
de l'avinguda Sant Esteve, que també va causar 
danys als balcons i altres elements de la façana de 
l'edifici del davant, abans que la coberta metàl·lica 
acabés al mig de la calçada de l'avinguda partida 
en dues parts. A més, en la caiguda, les plaques 
metàl·liques també van malmetre un semàfor, un 
arbre i un fanal. Els fets van passar a les 18.48 h i 
sortosament cap persona va resultar ferida. 

El fort aiguat també va afectar equipaments com 
els Jutjats; els cinemes del Ramassar –que van 
desallotjar unes 200 persones–; el Museu de Ciènci-
es Naturals a l'edifici de La Tela, que va patir filtraci-
ons i que roman tancat; l'OAC, al carrer Sant Josep, 
que es va inundar; el Palau d'Esports i l'espai de Roca 
Umbert, on la planta baixa del Centre Audiovisual es 
va inundar després que s'aixequessin les tapes dels 
embornals i comencés a sortir l'aigua del sistema de 
clavegueram –VOTV va haver de suspendre la pro-
gramació–; els cotxes de l'espai d'aparcament van 
quedar negats i el local de Diables es va inundar.

Els Bombers també van atendre altres avisos, com 
el d'unes persones atrapades en un cotxe al carrer 
Congost perquè no podien obrir la porta per l'aigua, 
baixos inundats als carrers Nicaragua i Mare de Déu 
de Núria, filtracions d'aigua en un pis del carrer Giro-
na i diverses caigudes d'arbres, entre d'altres. i M.e.

El CNG, evacuat

Divendres, la trentena de treballadors que es troba-
ven al CNG van haver d'evacuar els més de 300 usua-
ris, entre els quals nens i nenes de cursets de natació i 
esportistes de l’escola de seccions. Un cop garantida 
la seguretat de les persones, els treballadors van ac-
tuar per minimitzar els danys que s’estaven produint 
a la instal·lació, abans de l'arribada dels Bombers. Es 
van patir inundacions greus a la sala tècnica de mà-
quines, on l’aigua va arribar fins a mig metre d’alçada 
i va afectar els equips de filtratge i funcionament de 
les piscines; la sala de fitness, on es va veure afectat 
tot el parquet i material divers per a la pràctica espor-
tiva i, sobretot, la sala més gran d’activitat dirigida, on 
es va produir la ruptura d’un finestral que va cedir a la 
pressió de l’aigua acumulada al pati anglès i va pro-
vocar que l'aigua entrés a gran velocitat; i la sala de 
gimnàstica artística Aurora Morata, on es va inundar 
el fossat de salt i es va malmetre el tatami. S'hi va estar 
bombejant aigua fins passades les 2 de la matinada i 
els treballs van continuar dissabte. Les instal·lacions 
es van obrir parcialment diumenge –piscines i servei 
exterior–. En canvi, les sales de fitness i artística van 
romandre tancades fins dimecres.

protecció civil

CAIGUDA  La coberta va impactar contra l'edifici de davant i va trencar balcons

RIUADES  La zona de Tres Torres va quedar inundada

e.l.
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Adoración Jiménez aspira al CGPJL'Oficina del Síndic serà dilluns a Can Jonch
La magistrada Adoración Jiménez Hidalgo, 
del jutjat del social 3 de Granollers, ha 
assolit 79 avals per aspirar a un dels 
12 llocs de vocal de procedència judicial del 
Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Pas endavant per desdoblar la R3

L’oficina del Síndic serà dilluns a Can Jonch –al carrer del Rec, 19 de 
Granollers– per atendre totes les persones que vulguin fer consultes o 
presentar queixes contra les administracions i les empreses que presten 
serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.). Per demanar visita cal 
trucar al telèfon 900 124 124 o enviar un missatge a sindic@sindic.cat.

INFRAESTRUCTURES  FOMENT ANUNCIA AL BOE EL PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES ESTACIONS DE CANOVELLES I LES FRANQUESES

GRANOLLERS. L'Administrador 
d'Infrastructures Ferroviàries 
(Adif) –organisme del Ministeri de 
Foment– va publicar dijous al But-
lletí Oficial de l'Estat (BOE) l'anun-
ci dels projectes constructius de 
remodelació de les estacions de 
Parets, Granollers-Canovelles, les 
Franqueses i la Garriga, de la línia 
R3 de Rodalies.

Es tracta d'una actuació prèvia 
a l'esperat desdoblament del tram 
entre Parets i la Garriga d'aquest 
vial ferroviari, que permetrà do-
blar la freqüència de pas de trens 
en hores punta dels 30 minuts ac-
tuals a 15 minuts. De fet, les pre-
visions són que aquests treballs 
previs a les estacions es puguin 
licitar abans d'acabar aquest any 
o a inicis de 2019.

L’anunci inclou la relació dels 
béns i drets afectats per aquest 
projecte constructiu, i les expro-
piacions suposen més de 18.000 
metres quadrats –dels quals, 
10.434 són al terme municipal de 
Granollers; 1.481 a Canovelles; 
595 a les Franqueses i 5.783 a la 
Garriga–. A més, també s'anunci-
en ocupacions temporals de 1.251 
metres quadrats i reserves de pas 
de 424. 

Els afectats tenen un termini de 
15 dies hàbils per presentar-hi al-
legacions. i M.e.

Adif fa un pas previ als treballs de duplicació 
de la via en el tram Parets-la Garriga

La publicació inclou la relació d'expropiacions 
de béns i drets que suposen més de 18.000 m2

A BANDA DE 
REFORMAR L'ESTACIÓ, 
TAMBÉ S'ELIMINARAN 
ELS PASSOS A NIVELL

A banda de la reforma integral de l'estació, l'actuació té l'objectiu d’eliminar i 
adequar els dos passos a nivell existents actualment. Situats a la zona de l’em-
presa Pastas Gallo, s’efectuarà una doble actuació, ja que un d’ells s’eliminarà i 
l’altre s’adequarà per permetre el pas de les persones a través d’un pas soterrat. 
Els passos que s’eliminaran estan situats als punts quilomètrics 25 i 26, i se subs-
tituiran per un pas inferior de 7 metres d’amplada i 4 d’alçada i per un altre pas 
més petit (de 3 metres d’amplada i 2,9 d’alçada). El projecte inclou també la con-
nexió mitjançant un camí paral·lel al marge esquerre de la via entre Can Nicolau, a 
tocar a la serra de Ponent, amb Can Ninou a la zona del Circuit. 

El desdoblament inclou també l’adequació d’una zona d’aparcament que se 
situarà a l’espai on hi havia unes sitges, fet que permetrà la connexió directa amb 
la zona del barri de Terra Alta, així com la construcció d’un pas soterrat per a via-
nants que permetrà també una millor connexió amb el barri de Can Gili.

arxiu

Els Mossos de 
Granollers ja 
disposen de 
pistola elèctrica
Els agents dels Mossos d’Esquadra 
de la comissaria de Granollers i la 
resta de la comarca tenen a la seva 
disposició des de dijous les con-
trovertides pistoles elèctriques  
–un dispositiu conductor d’ener-
gia en forma de pistola de la marca 
Taser–. A partir d’ara, el responsa-
ble de torn la podrà utilitzar en el 
cas que vulguin reduir persones 
violentes que posen en risc la seva 
integritat, la de terceres perso-
nes o la dels mateixos agents, tot 
deixant anar una descàrrega elèc-
trica. Els dispositius van acom-
panyats d’un aparell de gravació 
d'imatges que se situa a l'unifor-
me del mosso que du la pistola  
–que es distingeix ràpidament pel 
seu color groc–. Aquesta càmera 
grava continuadament i pot re-
cuperar els dos minuts previs al 
moment de ser activada –una ac-
ció que ha de fer el policia que es 
disposa a utilitzar la Taser–. 

L'ús d'aquesta arma elèctrica ha 
estat polèmica, ja que pot ser letal 
per a persones que pateixen del 
cor. De fet, Amnistia Internacional 
alertava que als Estats Units més 
de 700 persones han mort des de 
2011 arran de les descàrregues. El 
sistema de seguretat de la Taser 
en bloqueja l'ús per tal que no es 
pugui disparar durant més de 5 
segons seguits. i

SEGURETAT

SOCIETAT
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L'Ajuntament de Granollers ha re-
querit a la Direcció General d'Ad-
ministració de Seguretat del Depar-
tament d’Interior de la Generalitat 
que actuï pels danys produïts a Gra-
nollers pels clients de la discote-
ca Bora-Bora de Montornès. En 
concret, l'Ajuntament demana que 
s'actuï amb els clients que causin 
perjudicis amb expedients sancio-
nadors. També que la Generalitat 
ordeni als titulars de l'establiment 
que adoptin les mesures per evitar 
riscos i danys a persones i béns i, en 
cas de no fer-ho, s'ordeni el tanca-
ment de l'establiment.

En tercer lloc se sol·licita que 
s'augmenti el nombre de vigilants 
per garantir el normal funciona-
ment de l'establiment, per evitar 
que es continuïn produint situa-
cions de risc i enfrontaments. En 
quart lloc, l'Ajuntament demana a 
la Generalitat que adopti les me-

licia Local de Montornès del Vallès 
i les del Cos de Mossos d'Esquadra. 
El consistori destaca que des de 
l'11 al 26 d'agost l'Ajuntament ha 
denunciat 36 incidents per com-
portaments incívics derivats de 
l'activitat del Bora Bora que es tra-
duiran en els corresponents expe-
dients sancionadors.

Tot i que hi ha hagut reunions tant 
a la seu dels Mossos d'Esquadra de 
Granollers com a la Direcció Gene-
ral d'Administració de Seguretat, i 
es té coneixement que s'han obert 
expedients, l'Ajuntament de Gra-
nollers valora com a insuficients les 
mesures adoptades en relació amb 
la gravetat dels fets. En el mateix 
requeriment enviat a la Generalitat, 
l'Ajuntament demana que se li ator-
gui la condició d'interessat en tots 
els expedients que s'obrin a aquesta 
discoteca, mentre no cessin les mo-
lèsties al veïnat de Granollers. 

sures cautelars necessàries per 
evitar danys i adverteix que si no 
s'adopten o són insuficients recor-
rerà als tribunals.

Els ajuntaments de Granollers i 
Montornès del Vallès han denun-
ciat que la discoteca Bora-Bora 
produeix greus perjudicis als veïns 
de Granollers perquè en el trajecte 
que va des del recinte i fins al ferro-
carril, la clientela altera l'ordre pú-
blic amb sorolls, brutícia, consum 
abusiu d'alcohol i substàncies pro-
hibides, danys a la propietat priva-
da i al mobiliari públic, fet que ha 
provocat intervencions constants 
per part de les dues policies locals 
i dels Mossos d'Esquadra.

Des que va entrar en funciona-
ment la discoteca, el mes de juny 
de 2016 fins a 30 de juny de 2018, 
s'han registrat 49 intervencions de 
la Policia Local de Granollers, a les 
quals caldria sumar-hi les de la Po-

GRANOLLERS.  Diumenge a la tarda, 
pels volts de les 18 h, els Mossos 
d'Esquadra van rebre l'alerta de la 
trobada d'un cos sense vida al riu 
Congost, a l'altura del pont del car-
rer Prat de la Riba de Granollers. 
Fonts municipals apuntaven que 
es tractava d'una dona, tot i que els 
Mossos d'Esquadra asseguraven 
que caldria esperar a l'autòpsia. 
Els Mossos han obert una investi-
gació per determinar les causes de 
la mort i identificar la víctima, de la 

qual actualment no se n'ha pogut 
saber la identitat. Sobre la possibi-
litat que la mort estigués vincula-
da als forts aiguats de divendres, 
els Mossos indicaven dilluns que 
encara és aviat per conèixer les 
causes del succés i apuntaven que 
el cos també podria haver estat ar-
rossegat per l'aigua des d'un altre 
municipi. Posteriorment els Mos-
sos van confirmar per mitjà d'un 
comunicat que el cos presentava 
signes de violència.  M.e.

Trobada una dona 
morta amb signes de 
violència al riu Congost

SEGURETAT  EL CONSISTORI ES PLANTEJA DEMANAR-NE EL TANCAMENT I RECÓRRER ALS TRIBUNALS SUCCESSOS  OBERTA UNA INVESTIGACIÓ SOBRE LES CAUSES

Pressió a la Generalitat perquè 
actuï pels danys produïts per 
clients de la discoteca Bora Bora t.p.

AL CONGOST El cos va ser trobat a prop del pont del carrer Prat de la Riba
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GRANOLLERS. Dimecres va ser el 
dia de la tornada a l'escola. A la 
majoria de centres escolars de la 
ciutat les classes han començat 
amb total normalitat, després que 
a molts s'hagi aprofitat l'estiu per 
fer-hi obres de manteniment i al-
guna ampliació –és el cas de la ins-
tal·lació d'un mòdul prefabricat a 
l'Institut Carles Vallbona–.

El centre que ha iniciat amb 
més dificultats ha estat l'Institut 
Marta Estrada, tot i que els seus 
aproximats 240 alumnes –repar-
tits en dues línies– han iniciat les 
classes sense problema. L'institut 
ha iniciat el curs amb obres, una 
situació que, de ben segur, s'allar-
garà durant aquest curs. Abans 
de l'estiu el Departament d'Ense-
nyament anunciava una reforma 
i ampliació important del centre 
per tal de permetre encabir els 
dos nous grups de 1r d'ESO –l'ins-
titut es va posar en marxa fa tres 
anys, de manera que aquest és el 
primer curs que té alumnes fins a 
4t–. La Generalitat, doncs, va lici-
tar les obres, però el concurs pú-
blic va quedar desert. "Va caldre 
estudiar quins eren els treballs 
mínims necessaris per inici-
ar el curs perquè hi càpiguen 
els alumnes", indica el regidor 
d'Educació de l'Ajuntament de 
Granollers, Francesc Arolas.

Així, doncs, ha calgut fer una 
obra "d'urgència perquè, si no, 
no podíem començar", expli-
ca la directora del centre, Isabel 
Llorente. Per això s'han habilitat 
dues aules "per sortir del pas", 
reconeix. A més, ara encara falta 
l'equipament de l'aula digital, que 
la directora preveu que Ensenya-

espais –es crearan tres noves au-
les grans de grup, un taller de tec-
nologia, un laboratori i una aula 
de reforç per a visual i plàstica, 
així com es tiraran envans entre 
les antigues aules de primària per 
a disposar de dues noves aules 
grans–. A més, les obres acabaran 
la la reforma dels banys, de ma-
nera que el centre disposarà de 
lavabos nous i adaptats a totes les 
plantes. 

Per al curs següent, 2019-2020, 
Ensenyament també preveu la 
instal·lació d'un ascensor a l'edi-
fici principal amb recorregut de 
planta baixa a segona.

Treballs de neteja a l'EMT
D'altra banda, a l'Escola Munici-
pal del Treball (EMT) es va haver 
d'actuar divendres arran dels 
aiguats de divendres, que van 
inundar algunes de les sales del 

ment instal·li la propera setmana, 
i "hi ha una tercera aula de des-
doblament que encara està a 
mitges i que pensem que estarà 
acabada a l'octubre".

Tot i aquesta actuació, el cen-
tre necessita que la Generalitat 
desenvolupi els treballs previstos 
i, de fet, es preveu que propera-
ment es tornin a licitar. Això, però, 
suposarà que "les classes hagin 
de conviure amb les obres" du-
rant aquest curs. La responsable 
del Marta Estrada treballa amb 
Ensenyament per acordar un nou 
calendari que minimitzi les mo-
lèsties a l'alumnat i al professorat. 
"Aprofitarem les vacances de 
Nadal i Setmana Santa, i la resta 
s'haurà de sectoritzar", indica.

El projecte del Marta Estrada, 
que es va pressupostar en prop de 
370.000 euros, preveu connectar 
els dos edificis actuals i ampliar 

arxiu

EDUCACIÓ  ELS TREBALLS PREVISTOS PER A L'ESTIU S'HAN HAGUT DE POSTPOSAR PERQUÈ EL CONCURS PÚBLIC VA QUEDAR DESERT

Les classes a l'Institut Marta Estrada 
hauran de conviure amb les obres 

FAÇANA  El centre té, per primera vegada, alumnes de 4t d'ESO

n Després de les noves matriculacions 
de l'estiu el curs escolar a Granollers 
–que mobilitza més de 9.000 alum-
nes a l'ensenyament obligatori (6.280 
d'educació infantil i primària i els 3.100 
d’ESO)–ha començat amb la majoria 
de grups plens. A P3, hi ha cinc clas-
ses amb una ràtio de 22 alumnes, però 
la majoria han arribat al límit marcat 
de 25 alumnes per aula. Pel que fa als 
grups de 1r d'ESO –amb uns 800 alum-
nes–, la congestió és més evident, ja 
que hi ha grups a tots els centres en 
què la ràtio de 30 alumnes per aula 
s'ha superat, reconeix el regidor Aro-
las, tot i que "en cap cas passa dels 
32".  Tot i l'increment de demanda a 
l'ensenyament secundari obligatori, 
serveis territorials de la Generalitat no 
han incrementat cap grup aquest curs. 
L'únic canvi ha estat que el quart grup 
de 1r d’ESO que el curs passat hi havia 
a l’institut Antoni Cumella en aquesta 
ocasió s’ha obert a l’Escola Municipal 
del Treball (EMT).

EL CURS COMENÇA 
AMB PRIMER D'ESO 
SUPERANT LA RÀTIO DE 
30 ALUMNES PER AULA

centre, especialment els tallers. 
Tot i que, segons Arolas, no es van 
produir desperfectes importants, 
ha calgut fer una tasca de neteja 
important per poder iniciar les 
classes dimecres amb normalitat. 
Tot i que alguns altres centres 
també van patir les conseqüències 
de la intensa pluja, l'EMT va resul-
tar ser el més afectat.  MONTSe eRAS

Des de l’Àrea d’Ocupació Juvenil del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC), en col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat, s'impulsa el programa 
Start Noves Oportunitats com a al-
ternativa per reactivar el camí de 
joves, entre 16 i 25 anys sense cap 
titulació, que necessiten orientació. 
A Granollers hi ha el Centre de No-
ves Oportunitats, al SOC; que ofe-
reix orientació laboral i educativa 
i inserció laboral amb l’objectiu de 
recuperar les ganes d’aprendre de 
joves que no han trobat el seu lloc 
als instituts i que són invisibles per 
a les empreses. El centre compta 
amb itineraris formatius basats en 
competències bàsiques i prepara-
ció pel retorn al sistema educatiu, 
en competències transversals i en 
formació certificada en 15 famílies 
professionals: agrària, seguretat i 
medi ambient, comerç i màrque-
ting, industria alimentària, electri-
citat i electrònica, energia i aigua i 
imatge personal, entre d’altres.  

FORMACIÓ

El SOC impulsa 
al Vallès el 
Centre de Noves 
Oportunitats

La granollerina Núria Sala ha par-
ticipat del 31 de juliol al 10 d’agost 
al curs Hiroshima and Peace que 
organitza la Universitat d’Hiroshi-
ma i la xarxa internacional Mayors 
for Peace. Sala, que va ser escollida 
entre diversos candidats i becada 
per Mayors for Peace per partici-
par en aquesta iniciativa, es reunia 
dilluns amb l’alcalde per compar-
tir l'experiència al Japó, com a re-
presentant de Granollers.

Núria Sala explica 
l'experiència al Japó
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

Gestor de consums i Bateries de litiTerra radiant i emissors de fred i calor

SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

LES FRANQUESES. El pont de Llero-
na que travessa el riu Congost, a 
la carretera de l'Ametlla, ja ha re-
obert, i des de la setmana passada 
hi poden tornar a circular tant ve-
hicles com vianants. 

El pont havia estat tancat arran 
d'unes obres de millora realitza-
des per la Diputació de Barcelona. 
En concret, s'han substituït els 
elements de seguretat, els guar-
daraïls, per una estructura de 
formigó i també s'ha eixamplat el 
pont un metre per fer un nou pas 
de vianants en voladís. 

Els treballs han servit per millo-
rar la seguretat dels usuaris i per 
adequar l’estructura a la normati-
va vigent. 

El pont de Llerona 
sobre el Congost 
reobre al trànsit 

ajuntament de granollers

DIVERSIÓ  L'Ajuntament instal·la una font ornamental al Parc del Congost

GRANOLLERS. El Parc del Congost, 
davant de la plaça de les Hortes, 
compta amb una nova font lúdica 
que consta de tres anelles d’on 
surten raigs d’aigua verticals. La 
font disposa de llums led que can-
vien de color i el joc que fa l’aigua 
a cadascuna de les tres anelles 
també varia.

L’aigua està tractada per po-
der-s’hi mullar però, tal com indi-
ca el rètol informatiu instal·lat en 
aquest nou espai, cal seguir les re-
comanacions. Així, no s’hi pot ac-
cedir descalç, cal anar amb comp-

te pel perill de relliscades, no s’ha 
de beure l’aigua i no hi poden ac-
cedir gossos. Durant els primers 
dies la font ha funcionat de 10 a 
14 h i de 16 a 22 h però aquest 
horari anirà canviant i s’ajustarà 
en funció de cada època de l’any.

Tot i que la font ja està en funci-
onament, aquest setembre s’aca-
barà de condicionar el seu en-
torn amb gespa i la instal·lació de 
bancs de formigó. El cost total de 
la instal·lació de la font i del con-
dicionament del seu entorn és de 
140.000 euros.   

MOBILIARI  LA INSTAL·LACIÓ HA COSTAT 140.000 EUROS

El Parc del Congost estrena 
una font ornamental

En marxa les voreres de 
l'entrada de Corró d'Amunt
LES FRANQUESES. Aquesta setma-
na comencen les obres per pavi-
mentar les voreres de la carre-
tera d'entrada a Corró d'Amunt 
–la BV-5151–, que han de facilitar 
l'accés als habitatges que hi ha si-
tuats la via.

Amb les obres, també es farà 
la instal·lació de la canonada que 

facilitarà la connexió a la xarxa 
d'abastament d'aigua potable al 
veïnat de la zona.

Els treballs tenen un cost de 
53.600 euros i s'allargaran fins a 
mitjans d'octubre. Els diners pro-
venen del superàvit de 2017 i ini-
cialment estava previst que s'hi 
destinessin uns 63.000 euros. 

Desplaçar-se en bus urbà o interur-
bà per les Franqueses serà gratuït 
del 16 al 22 de setembre per pro-
moure l'ús del transport urbà i de 
la bicicleta durant la Setmana Euro-
pea de la Mobilitat, que aquest any 
se celebra amb el lema Combina i 
mou-te. A partir d'avui, dijous, ja es 

poden recollir les targetes de bus 
gratuïtes al Servei d'Atenció al Ciu-
tadà que hi ha tant a Corró d'Avall 
com a Bellavista. A més, coincidint 
amb la festa major de Corró d'Avall, 
diumenge se celebra la Festa de la 
bicicleta urbana, que sortirà de la 
zona esportiva (10 h).  

TRANSPORT  PER LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT

Del 16 al 22, l'autobús de  
les Franqueses serà gratuït

L'aparcament del carrer Sant Josep 
estrena paviment asfaltat després que 
ja hagin acabat les obres de millora 
de l'espai. Ara té una capacitat de 47 
places, dues de les quals reservades a 
conductors amb mobilitat reduïda. Els 
treballs han servit per fer-hi una nova 
pavimentació, retirar voreres, construir 
una rampa d'accés per a minusvàlids, 
pintar les places d'aparcament i ade-
quar l'espai per a la plantació d'arbres. 
Les obres han costat uns 25.000 euros, 
que provenen del superàvit de 2017.

          Enllestides les 
obres de l'aparcament 
del carrer Sant Josep

URBANISME  A L'EMPRESA UTE CONTRATAS VILOR SL I PER UN IMPORT DE 2,3 MILIONS D'EUROS

S'adjudica l'obra de les rampes 
mecàniques de la Font Verda
GRANOLLERS. El projecte, l'execu-
ció i el manteniment futur de les 
rampes mecàniques previstes al 
carrer Carles Riba, a la Font Ver-
da, s'han adjudicat per un import 
de 2.364.467,05 milions d'euros 
(21% d'IVA inclòs). L'empresa 
UTE Contratas Vilor SL en serà 
l'encarregada. 

El contracte  dels treballs tin-
drà una durada de tres anys i es 
preveu que aquest 2018 s'acabi 
de redactar el projecte i comenci 
una primera fase d'obres –amb 
un pressupost de 994.430 euros–. 
L'any vinent s'haurien d'acabar 
els treballs d'instal·lació de les 
rampes mecàniques i començari-

en els de manteniment –es preveu 
destinar-hi 1.299.615 euros–, que 
s'allargaran fins al 2021 –l'acord 
de manteniment inclou també 
42.253 euros el 2020 i 28.169, el 
2021–. En un inici, el contracte 
tenia un pressupost de licitació 
de gairebé 2,7 milions d'euros, de 
manera que l'adjudicatària l'ha re-
baixat en un 12,27%.

Part del romanent, a les rampes
El ple del maig passat va aprovar 
l'aplicació del romanent de tre-
soreria de 2017 per avançar la 
instal·lació de les rampes mecà-
niques, una de les inversions pre-
vistes al Pla d'Actuació de Mandat 

(PAM). De fet, disposaven d'una 
partida d'un milió d'euros en el 
pressupost d'enguany i, gràci-
es al romanent, s'ampliava amb 
600.000 euros més. 

També va ser al maig quan 
l'Ajuntament va iniciar els tràmits 
per licitar la primera fase del pro-
jecte, execució i manteniment de 
rampes, que tècnicament es van 
considerar més convenients que 
escales mecàniques –i que és el 
que s'ha adjudicat ara–. L'objectiu 
del projecte urbanístic és facilitar 
l'accés als equipaments i habitat-
ges situats a la zona del Puig de 
les Forques i als carrers Colòmbia, 
Brasil i Veneçuela. 
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
04/09 Antònia Pericas Serra 91 anys
04/09 Laureano de Sande Blanco 81 anys
04/09 Rosa Elias Parcerisa 92 anys
04/09 Josep Molet Castellà 85 anys
04/09 Catalina Bestard Garcias 94 anys
05/09 Manuela Romero Dorado 83 anys
05/09 Antonia Carmona Gómez 58 anys
06/09 Montserrat Puig Soriano 84 anys
06/09 Juana Álvarez González 85 anys
06/09 Ma Teresa Font Gubern 90 anys
07/09 Josep Escurriola Piñas 88 anys
07/09 Joana Martínez Valero 86 anys
07/09 María Montero Martínez 82 anys

07/09 Juan López Miras 84 anys
08/09 Dolors Umbert Corominas 83 anys
08/09 Elia Tornero Moreno 58 anys
09/09 Pepita Guàrdia Viñallonga 93 anys
09/09 Jaume Roca Arciniega 84 anys
10/09 Eduard Carreras Bordas 90 anys
Aiguafreda
08/09 Josefa Labuena Montalbán 81 anys
Gallifa
05/09 Josep Dalmau Olivé 91 any
Sant Feliu de Codines
07/09 Ramon Baraldés Riera 92 anys
Vallromanes
06/09 Juan Óscar Temprano Tapias 46 anys

GRANOLLERS. La Xarxa de Centres 
Cívics ha obert les inscripcions 
als cursos i tallers que s'hi faran 
entre octubre i gener. Fins al 21 
de setembre, els granollerins po-
den matricular-se a activitats de 
fotografia, arts plàstiques, ball, 
salut i benestar, cuina o idiomes.

Entre les principals novetats, 
hi han els tallers d'iniciació a 
l'ukelele, per aprendre a llegir 
una partitura, de jardineria d'in-
teriors i d'iniciació a la serigrafia, 
a més de xerrades-tallers sobre 
aliments antiestrès i d'alternati-
ves al sucre. També s'estrenaran 
tallers d'esmorzars energètics i 

de sopars saludables en 15 mi-
nuts, un tast de caves, un taller 
d'arepas i un altre de rebosteria 
vegana, bombons i brioxeria. 

Durant el trimestre, també es 
repetiran tallers que en altres 
edicions han tingut molt èxit, com 
el d'hipopressius o el de mind-
fulness, es programaran cursos 
d'idiomes –de català, alfabetitza-
ció en castellà, alemany, francès i 
anglès–, i un altre d'educació bà-
sica canina, pensat per aquelles 
persones que vulguin aprofundir 
en el coneixement dels gossos. 

A més, torna l'Espai Kanalla, 
una proposta pensada per a in-

fants de 6 a 12 anys que tindrà 
lloc als centres cívics de Can Gili 
i de Can Bassa. Per aquest servei, 
les inscripcions van obrir-se el 12 
de setembre. Els més grans tam-
bé podran assistir al Binomi sud, 
l'aula d'estudi i de promoció de 
cultures urbanes en què s'oferei-
xen classes d'àrab, hip-hop sevi-
llanes o zumba.

El curs passat, gairebé 3.000 
persones van inscriure's als tallers 
dels centres cívics. Enguany, i per 
primer cop, tant la inscripció com 
el pagament dels cursos es pot fer 
on-line a través civic.enginydigital.
cat/granollers. i T.p.

FORMACIÓ  OBERTES LES INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS FINS AL 21 DE SETEMBRE

Nous tallers als centres cívics
Les principals novetats són un taller d'iniciació a l'ukelele, un 
de jardineria d'interiors i altres d'esmorzars energètics i sopars saludables Per commemorar el 90è aniversari de l'annexió del 

llavors municipi independent de Palou al terme mu-
nicipal de Granollers, l'Arxiu Municipal (AMGr) de la 
ciutat inaugura avui, dijous (18 h), a la planta baixa 
de l'Ajuntament una nova exposició fotogràfica del 
seu fons, que recull imatges històriques de l'actual 
poble granollerí. Aquesta exposició –titulada Palou, 
temps enrere– és la 23a mostra d'imatges del fons 
de l'AMGr. Les fotografies mostren indrets i edificis 
que són identificatius de Palou –com l'església o la 
Torre de les Aigües, per exemple–, així com imatges 
de la vida quotidiana i dels vells costums del poble 
rural, entre els anys 40 i 90 del segle XX.

L'efemèride també ha motivat que el document 
del mes de l'Arxiu sigui un acta de delimitació i 
amollonament del terme municipal de Palou.

Tot i l'agregació fa 90 anys, Palou –documentat 
des de 924– ha mantingut la seva identitat i cons-
ciència de poble, i, tot i la construcció als 70 de Can 
Bassa, s'ha preservat en part el barri agrícola, resis-
tent enmig d'un intens creixement urbanístic de la 
plana vallesana. i M.e.

90

Una exposició de l'Arxiu 
recorda l'agregació de Palou

L'1 DE GENER 
DE 1928 
es feia efectiu 
l'acord plenari 
de 1927 en què 
el consistori del 
poble de Sant 
Julià de Palou, que 
rondava els 500 
habitants, decidia 
annexionar-se a 
Granollers, llavors 
d'uns 12.000
habitants

HISTÒRIA  S'HI MOSTREN INDRETS I EDIFICIS IDENTIFICATIUS

Setena caminada de l'AV Lledoner
Diumenge, l'AV Lledoner organitza la setena caminada popular del barri, 
que sortirà a partir de les 9 del matí de la plaça de Jaume I el Conqueridor 
on, després d'un recorregut d'una dotzena de quilòmetres, clourà amb 
una botifarrada. Any rere any hi participen centenars de persones.
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          Talegón, a Corró 
d'Avall: "Tot demòcrata 
hauria de dur llaç groc"

Av. Jaume Recoder 46. Mataró. T. 931 253 298 · M. 658 767 116 / 651 350 101
www.reformasapgfachadas.es · apgfachadas@gmail.com

• TREBALLS VERTICALS
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES
• EXTRACCIÓ D’URALITA
• OBRA I PINTURA EN GENERAL

UNES 300 PERSONES 
A L'OFRENA DE L'ONZE 
DE SETEMBRE

Unes 300 persones van participar dimarts a la tradicional ofrena floral a la plaça 
Onze de Setembre de Granollers, que enguany van protagonitzar les consignes 
per la llibertat dels presos polítics i que novament va comptar amb les absències 
dels regidors de Cs i PP. Sí que hi va ser present el conseller de Treball, Chakir El 
Homrani, que hi va fer una ofrena en nom de la Generalitat. L'acte va acabar amb 
la interpretació, a càrrec de la Coral Polifònica de Granollers, de País Petit de Lluís 
Llach i d'Els Segadors.

L’exhauriment de samarretes com-
memoratives de la Diada i el bon 
ritme de tiquets venuts per l'ANC 
per als autocars habilitats per des-
plaçar-se dimarts a Barcelona, ja 
feien augurar un èxit de convoca-

tòria. L'Onze de Setembre, doncs, 
centenars de granollerins i fran-
quesins es van desplaçar a l'avin-
guda Diagonal, especialment als 
trams vallesans del 33, 34 i 35, que 
es van desbordar cap als carrers 

adjacents, i van participar a una 
nova mobilització multitudinària 
de l'independentisme, en què va 
predominar el crit per a la llibertat 
dels presos polítics, també present 
a la resta d'actes de la Diada. i M.e.

Centenars de 
vallesans al clam 
per la llibertat

raül medina

DIADA  GRANOLLERINS I FRANQUESINS VAN DESPLAÇAR-SE DIMARTS A LA DIAGONAL DE BARCELONA, ESPECIALMENT ALS TRAMS 33, 34 I 35

m.e.

TRAM 33  Els trams vallesans es van omplir de gom a gom
r.m.

XERRADA  L'advocada i periodista també va ser present a l'acte institucional

xics

ENTITATS  Xics de Granollers va fer un castell conjunt a la Diagonal amb les colles castelleres de Mollet i Parets

Ni la sala de plens ni l'entrada de l'ajun-
tament –on s'hi va col·locar un centenar 
de cadires i una pantalla gegant– van 
poder encabir tots els franquesins que 
dimarts van assistir a la conferència que 
Beatriz Talegón va oferir amb motiu de 
la Diada. Sota el títol La República de 
Catalunya, una oportunidad para España 
y para Europa, l'advocada va assegurar  
que "no se us persegueix perquè 
sigueu catalans o catalanes, sinó per 
voler ser lliures i republicans" i va 
afegir que "el problema d'Espanya és 
de democràcia. Tot demòcrata espanyol 
hauria de dur el llaç groc", deia.

xavier soalanas

MARXA DE TORXES  Els presos també van ser molt presents durant la vigília
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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P.- A partir de quina edat els ho-
mes hem de preocupar-nos per la 
pròstata?
R.- No hi ha una edat determinada, 
si bé se sap que la incidència de 
la hiperplàsia benigna de pròstata 
(HBP) és rara abans dels 40 anys i 
molt freqüent en els ancians; de fet, 
gairebé un terç dels homes grans la 
pateixen. En absència de simpto-
matologia, llevat que el seu metge 
consideri el contrari, no són neces-
saris gaires controls. Cal destacar 
que l’HBP és un procés totalment 
benigne.

P.- Quin és el tractament idoni del 
refredat comú?
R.- El refredat comú està produït 
per virus i és un procés autolimi-
tat, en què del que es tracta és de 
combatre els símptomes. General-
ment només cal tractar-lo amb hi-
dratació, infusions, algun analgèsic 
i, si cal, expectorant per fluïdificar 
la mucositat. Els antibiòtics no són 
necessaris tret que es produeixin 
canvis importants en el color de 
l’expectoració. La tos que sovint 
l’acompanya en ser un mecanisme 
de defensa, en principi no cal trac-
tar-la.

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. L'Associació Cata-
lana de Drets Civils (ACDC), que 
aplega els familiars dels presos 
polítics i exiliats catalans, ha rebut 
el 8è premi Salvador Casanova, 
que atorga anualment ERC Gra-
nollers a l'entorn de la Diada, en 
un acte que se celebrava dilluns a 
l'olivera de la Porxada, i que pre-
tén també homenatjar Salvador 
Casanova i Grané, polític i lluita-
dor que va treballar per l’allibera-
ment nacional de Catalunya.

El guardó vol reconèixer la per-
sona, el col·lectiu o l'entitat de 
Granollers o de la comarca que 
s’hagi destacat pel seu servei i la 
seva acció a favor de la llengua, 
la cultura i la nació catalanes. En 
aquest sentit, el jurat ha destacat 
el paper de l'entitat en la denún-
cia de “la vulneració dels drets 
fonamentals a les persones re-
presaliades arran del procés 
independentista”, i ha recordat 

per a una situació excepcional”.
Després de donar a conèixer el 

veredicte, ERC va fer una ofrena 
floral en reconeixement a Salva-
dor Casanova a una de les olive-
res que recorda la seva figura, en-
voltada de més d'un centenar de 
persones.  

que al Vallès Oriental hi viuen fa-
miliars de Jordi Turull, Raül Rome-
va i Oriol Junqueras. Precisament, 
ha estat el cunyat d'aquest darrer, 
Pep Riera –veí de la Roca–, qui ha 
recollit el guardó i ha recordat que 
l'ACDC no hauria d'existir, però 
"és una associació excepcional 

El conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chakir El Homrani, i el 
delegat del Govern de la Generalitat 
a Barcelona, Juli Fernàndez, es van 
reunir dilluns amb l’alcalde, Josep 
Mayoral, i regidors de Granollers 
per conèixer in situ les afectacions 
de la tempestes de divendres passat 
i posar-se a disposició del consisto-
ri. Segons un comunicat del conse-
ller, es va constatar la immediata re-
acció de coordinació dels diferents 

cossos de seguretat que van parti-
cipar durant les tasques de neteja. 
La Generalitat s’ha ofert a l’Ajun-
tament per fer l’acompanyament 
i informació dels drets dels veïns i 
veïnes perjudicades per tal de res-
cabalar les despeses dels danys. 
També s'han apuntat elements de 
millora de Granollers i dels serveis 
de prevenció de Protecció Civil de la 
Generalitat per guanyar eficiència 
en situacions similars. 

raül medina

gencat

RECONEIXEMENTS  ATORGAT ANUALMENT PER ERC GRANOLLERS A L'OLIVERA DE LA PORXADA

INSTITUCIONAL  AMB EL CONSELLER DE TREBALL, S'HA INTERESSAT PELS DANYS DELS AIGUATS

L'Associació Catalana de Drets 
Civils, premi Salvador Casanova

OFRENA  Homenatge al lluitador pels drets nacionals Salvador Casanova

TROBADA  Fernàndez i Mayoral

Visita del delegat del Govern 
a Barcelona, Juli Fernàndez

El portaveu del grup municipal 
de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament 
de Granollers, Enric Meseguer, ha 
acusat l'alcalde socialista Josep 
Mayoral de "ser còmplice i estar 
al servei dels separatistes" des-
prés que el batlle granollerí fes pú-
blic el ban amb motiu de la Diada, 
en el qual es posiciona novament a 
favor del dret a decidir i critica la 
judicialització de la política.

Mayoral hi explicita que "no té 
cap sentit que nou dirigents po-
lítics i líders socials estiguin en 
presó preventiva".

Per a Meseguer, Mayoral fa de 
"crossa" de l'independentisme, 
que a Granollers "actua amb el 
seu beneplàcit i complicitat". 
A més, considera que el fet que 
l'Ajuntament permeti la col·locació 
de "símbols partidistes" en edi-
ficis i espais públics ha comportat 
"una greu violació dels principis 
de neutralitat i objectivitat ins-
titucional reconeguts a la Cons-
titució". Per això, Cs ha sol·licitat 
formalment la retirada "immedi-
ata de la simbologia indepen-
dentista partidista dels edificis i 
espais públics del municipi".

En el ban, l'alcalde també re-
clama "un respecte escrupolós 
a totes les opcions que convi-
uen a Catalunya" i reivindica "la 
capacitat que hem demostrat 
en molts moments de la nostra 
història de vertebrar àmplies 
majories al voltant del catala-
nisme polític i social. Des del 
compromís amb la nostra cul-
tura, la nostra llengua, la nostra 
terra. Des de la passió per la lli-
bertat".  

POLÍTICA

Cs acusa 
Mayoral d'estar 
"al servei dels 
separatistes"
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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
Delegació de Granollers: 
902 448 448  ext.1033
08401 Granollers

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

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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economia
social
aracoop

somgranollers@diarisom.cat somlesfranqueses@diarisom.cat

OPINIÓ

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Així doncs, el dia que 
commemorem que Catalunya va 
perdre les seves llibertats nacionals 
no podem reivindicar que les torni 
a recuperar perquè és excloent?

Àlex Sastre @alexsastre83 Juanma de Vargas @juanmadevargas

[…] molts llocs de Catalunya. Tot ple de 
llaços de plàstic grocs; molts aniran a 
parar als rius o al mar. No han respectat 
ni arbres, parcs infantils o escoles de 
primària. Això no és “llibertat d’expressió”

LA VINYETA

L’associació de comerciants i serveis Gran Centre i l’Ajuntament de Granollers 
han impulsat el Premis Porxada, uns guardons que pretenen posar en valor el 
comerç de la ciutat, i que reconeixen tant les botigues històriques com les que 
fan una aposta de futur per mitjà de la innovació. Els premis volen, a banda de 
reconèixer la tasca dels comerciants, dignificar el sector i visibilitzar l’orgull de 
la ciutat pel seu teixit comercial. 

Sens dubte, tota ajuda a la visibilització de la qualitat del comerç local és 
benvinguda. L’experiència a la ciutat i molts altres indrets del país demostra 
que el teixit comercial de proximitat no només comporta riquesa i llocs de 
treball, així com serveis per a la ciutadania, sinó que ha esdevingut el motor 
d’una tasca social imprescindible, la que dóna vida a la ciutat i la del reforç de 
les relacions personals i la cohesió social. 

Així, doncs, qualsevol iniciativa que ho posi en valor és de celebrar. Ara bé  
–i més quan és el procés el Pla local de comerç–, la feina de suport a les  
botigues de proximitat ha de ser constant.

POSAR EN VALOR EL COMERÇ
Editorial

ualsevol persona amb un mí-
nim de dignitat és capaç de 
diferenciar, de veure la trampa 
del joc de paraules i provoca-

cions de Ciutadans, i d’indignar-se ja no 
com a català, sinó com a humà pel tracte 
en què sotmet cada cop que obre la boca 
el vallesà d’origen Rivera, als ciutadans 
d’aquest país. La darrera, els lladrucs que 
va propinar a Heredia als Matins de TV3. 
Vergonya aliena vaig sentir.

Tot plegat, des que Cs i PP juguen a veure 
qui la diu més grossa per arreplegar qua-
tre vots, ens ha portat a un estiu calent, 
ple de calúmnies, de falta de respecte, de 
mentides dignes de ser denunciades, i 
allunyar-se de la realitat política i social en 
detriment de la política dels titulars i les 
frases sentenciadores. Si l’Estat espanyol 
tingués un sistema judicial mínimament 
preparat i avançat, aturaria aquesta esca-
lada dialèctica que té en la seva arrel l’em-
para de la violència i l’atropellament dels 
drets civils en favor de l’interès partidista. 
El temps posa a tothom al seu lloc.

Davant aquesta situació, que va per llarg, 
només ens queda estar units i crear llaços 
de solidaritat. Venen temps de resistir i 
denunciar, de moure’s i de fer passes enda-
vant mirant molt bé el moment i les pos-
sibilitats. Cap fred companys i companyes.

D’altra banda, el canvi de to i de formes 
del govern Sánchez, el concebo com una 
oportunitat de refer ponts, normalitzar re-
lacions institucionals, i desbloquejar lleis 
recorregudes a tort i dret per l’anterior go-
vern, encara que la dualitat de pensament 
–típic del socialisme– ens porti a compartir 
taula amb personatges com Grande Mar-
laska o Borrell. Forma part del seu joc.

El diàleg és la base que ens diferencia 
com a país, i malgrat tot, aquesta eina ha de 
funcionar i no ens la poden arravatar per 
molt que es tanquin totes les portes. Som 
nosaltres qui hem de demostrar a la resta 
del món que som una democràcia avança-
da. Espanya, en aquest cas, ja és un membre 
de ple dret com a Estat, arreu, i això fa que 
tingui avantatge en aquesta cursa. Tot i això, 
s’ha de saber posar al seu lloc cada moment, 
sense mitificar-lo i sense pensar un altre 
cop que el govern actual de Sánchez és una 
possible via de solució al conflicte, no.

La diferència, ara que n’anem aprenent 
mentre caminem, és que les condicions 

Tardor calenta i cap fred
i els moments els creem nosaltres, i que 
succeiran moltes coses i arribaran més 
canvis, la feina és nostra de saber llegir els 
moments i de tenir el cap fred per avançar, 
amb el mètode que sigui més convenient 
–unilateralment, multilateralment o com 
sigui- però avançant!

Pel que fa al Govern, evidentment, la si-
tuació d’injustícia pel fet de tenir presos 
i preses polítics fa que tot pengi d’un fil. 
Però segueixo pensant que l’autocrítica 
que s’ha fet és insuficient i, en tot cas, no 
comporta cap canvi en l’escenari actual, 
ans al contrari, el complica. També a par-
tir d’ara hauríem de saber conviure amb 
realitats molt dispars, justes o injustes, 
però, en detriment del discurs oficial, crec 
que el 48% de la població és més que su-
ficient per seguir avançant i fer-ho amb 

decisió. Mireu si no quins tants per cents 
de població a favor de la independència 
van portar a terme referèndums a Escòcia, 
Québéc, Eslovènia, etc.

Tot i això, crec que tornar a demanar un 
referèndum, ara diuen que negociat i pac-
tat, és un error. Desgastem un altre cop un 
cartutx que ja hem usat dues vegades, i que 
ningú avala ara per ara. Una altra cosa, per a 
mi encara més seriosa i abastable, seria fer 
un gir en l’estratègia; conformar un escena-
ri de complicitats internacionals on la socie-
tat catalana reivindiqui el seu dret a autode-
terminar-se i a denunciar l’Estat per la seva 
vulneració dels nostres drets civils i polítics 
–i no crec que el Consell de la República si-
gui l’únic instrument–. I més important, la 
voluntat d’avançar cap a la consumació de 
la República. I aquesta, només es pot he-
gemonitzar creant les condicions socials, i 
no ens enganyem, el debat, en el fons, més 
enllà de les baralles pel poder de PDeCAT 
i ERC, és si aquest país vol superar l’ordre 
establert i crear una sinergia de renovació 
social i política real, trencadora amb el pas-
sat i valenta en afrontar el seu futur.

D’àmbits on calen canvis reals n’hi ha 
per donar i per vendre, i de ben segur ens 
farien créixer el nostre grau d’esperança, 
de confiança i de seguretat en saber que 
estem construint una república autèntica, 
moderna i lluny de les dialèctiques ancora-
des en enviar missatges i oblidar la praxi.

La feina és nostra per saber llegir
 els moments per avançar, amb el 
mètode que sigui més convenient, 
unilateralment o multilateralment

Q
GERARD 

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

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

LOCAL EN VENTA 
EN GRANOLLERS. C. 
Inginier. Centro. Sup 
bajos 25 m2, sótano 
90 m2. P. 60.000 € 
(Ref 397). EMINAD. 
T. 93 870 36 66. 

SOLAR URBANO EN 
VENTA EN GRANO-
LLERS. Carles Riba. 
Cantonada 2 ca-
rrers. Sup. 120 m2. 
Sostre edificable 
522 m2. Preu re-
percussió 671€ /m2. 
(Ref 105). EMINAD. 
T. 93 870 36 66. 

LOCAL EN VENTA 
EN GRANOLLERS. 
Josep Mª de Sa-

garra. Sup. 100 m2. 
Esquinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maci-
za. Chim. de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. P.V. 
140.000 € (Ref.396). 
EMINAD. T. 93 870 
36 66. 

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Roger de 
Flor. Sup. 45 m2. 
Cristalera.  Par-
quet. Aseo. Hay 3 
divisiones. Luz y 
agua. P. 590 €/mes 
(Ref.991). Más in-
formación: EMINAD. 
T. 93 870 36 66. 

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

LLOGUER

Empresa distribuidora de productes d'alimen-
tació, ubicada al Vallès Oriental, precisa un/a: 
MOSSO/A DE MAGATZEM (Ref.1409-01)
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. 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.1409-03)
Candidatos/a con formación a nivel de CFGS 
Diseño en fabricación Mecánica, FPII Deli-
neación o Ingeniería técnica Mecánica,con 
experiencia en trabajos de Oficina Técnica de 
diseño mecánico para máquinas de proceso. 
También se valorará experiencia en: -Diseño 
de agitadores industriales y/o equipos rotati-
vos.-Diseño y seguimiento en taller de fabrica-
ción y montaje de equipos. Conocimientos que 
se valorarán: -Conocimiento de dibujo 2D (y si 
es posible 3D) para el dibujo en la preparación 
de conjuntos y despieces. -Familiarizado con 
entornos estructurados de información y pro-
cesos tipo ERP o PDM. -Conocimiento de se-
lección e implantación de reductores, motores, 
elementos de estanqueidad, cierres mecáni-
cos, etc. -Conocimiento de materiales (aceros 
al carbono e inoxidables) y normas básicas de 
diseño mecánico. -Interpretación de especifi-
caciones técnicas de cliente. -Nivel medio de 
inglés. Se ofrece puesto estable, con contrato 
directo con la empresa, y retribución negocia-
ble en función de la experiencia aportada.

Empresa de maquinaria ubicada en el Vallès 
Oriental precisa:
CALDERERO/A OFICIAL (Ref.1409-02)
Calderero con experiencia mínima demostrable 
de 3 años en Calderería y trabajos mecánicos 
en general para empresa fabricante de maqui-
naria. Se valorará formación en FPII o CFGM en 
el área Mecánica, Fabricación de maquinaria o 
similar. Persona seria y responsable , con ganas 
de trabajar. Imprescindible con Coche propio 
para llegar a la empresa. Se valorará muy po-
sitivamente residencia en la zona. También con 
disponibilidad para viajar en ocasiones. Se ofre-
ce puesto estable y con contrato directo con la 
empresa. Horario de 8 a 13h. y de 15 a 18h. Sueldo 
negociable según experiencia: 25.000-28.000 € 
brutos anuales.

Empresa situada al Vallès 
Oriental, líder en el seu 
sector, precisa:
RESPONSABLE DPT. 
COMPTABILITAT 
(Ref.1409-04)
Candidats/es amb formació 
a nivell de Diplomats/des en 
Ciències Empresarials, ADE, 
Econòmiques i experiència 
demostrable en comptabili-
tat. Depenent de la Direcció 
Financera, s'encarregarà de 
l'àrea comptable de l'em-
presa, comptabilitat analíti-
ca, estudis comptables, Plà 
general comptable, prepa-
ració d'impostos mensuals, 
responsable dels tanca-
ments, etc. 
Nivell alt d'Excel. Es va-
lorarà experiència en 
assessor ies- gestor ies . 
S'incorporarà en un equip 
de treball jove i dinàmic. 
S'ofereix contracte estable i 
directa amb l'empresa. In-
teressant retribució salarial.

Per finca ubicada al Vallès Oriental, a la zona de 
l'Ametlla del Vallès, cerquem 
PARELLA DE MASOVERS (Ref.1409-05)
Imprescindible carnet de conduir (millor tots dos). 
Per fer difs feines de la casa (neteja, menjar, etc) i 
altres tasques de manteniment de la propietat. Es-
poràdicament, acompanyarà a la Sra. en cotxe a fer 
gestions. Preferible parella sense fills, però es podria 
contemplar. Es demanaràn referències. S'ofereix casa 
annexe a la finca, amb 2 habs despeses incloses (ai-
gua, llum, etc). Retribució i condicions negociables.

Multinacional americana sector automoció 
ubicada al Vallès Oriental, precisa : 
ENGINYER/A SERVEI POST-VENDA (Ref.1409-06)
Per incorporació al Serveis Tècnic Post-venda, les 
seves principals funcions, pel mercat espanyol i 
portuguès, seràn: assistència tècnica a clients, 
gestió de garanties, atenció telefònica, gestió de 
la informació, visita als concessionaris, etc. Funció 
principalment de despatx, viatges puntuals per 
formació i/o visitar a concessionaris. Candidats/es 
amb formació a nivell d'Enginyeria i experiència en 
Post-venda, en sectors industrials, valorant posi-
tivament experiència en sector automoció, motor 
industrial, etc. Imprescindible nivell alt d'anglès i 
mig de portuguès i bon nivell informàtic. S'ofereix 
contracte indefinit. Salari negociable.

El món de l'automòbil compta des de dilluns 
amb un nou monovolum d'última generació: 
és el nou Peugeot Rifter, una de les novetats 
que la marca tenia previstes llançar aquest 
2018. Es tracta d'un monovolum dissenyat 
amb tots els trets propis d'un  vehicle utili-
tari esportiu que inclou la practicitat d'una 
furgoneta. La seva estètica és atrevida i res-
pon a la necessitat de satisfer els clients que 

busquen comoditat, espai i estil en un mono-
volum. A més d'oferir un disseny actualitzat 
i trencador, el Peugeot Rifter també disposa 
d'un motor d'altes prestacions i de tecnolo-
gia del més alt nivell, amb pantalla tàctil de 8 
polzades i fre d'estacionament elèctric, entre 
d'altres. El nou Peugeot Rifter ja es pot veure 
i provar a les instal·lacions d'Eutrasa Peuge-
ot. Què esperes per conduir-lo?  

Peugeot Rifter: estètica i comoditat 
El nou monovolum de set places de Peugeot ja és a Eutrasa

EUTRASA PEUGEOT
Carrer Catalunya, 39, 08520 Llerona

Tel. 93 849 41 00

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Cambridge School ha inaugurat la seva es-
cola a Vilanova del Vallès en un acte festiu 
que ha comptat amb manualitats, xocola-
tada i sessió de música i ball per a tota la 
família. El centre de Vilanova és actualment 
l’única escola d’idiomes del municipi i la 
novena escola de Cambridge School al Va-
llès Oriental. El nou espai dóna continuïtat 
al compromís de Cambridge School d'oferir 

formació d’idiomes de qualitat per a alum-
nes de qualsevol edat i nivell, amb una me-
todologia d’ensenyament pròpia i amb fide-
litat als valors de la marca. L'escola compta 
amb una trajectòria de 34 anys. Va comen-
çar el 1984 en un pis a Granollers i amb no-
més dos docents i ara ja compta amb prop 
d’un centenar de professors nadius i titu-
lats per a exercir la docència oficial.

Cambridge School aterra a Vilanova
El centre estrena la nova escola al Vallès Oriental

CAMBRIDGE SCHOOL
Pl. dels Països Catalans, 71B, 08410 Vilanova del Vallès

Tel. 93 845 91 64

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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Inventari d'oliveres Noves mobilitzacions de la Marea Pensionista
El Consell Comarcal ha presentat l'inventari 
i mapeig de parcel·les de la varietat Vera, 
per tal de disposar d’un llistat amb tots els 
productors de la comarca del Vallès Oriental
i alguns municipis del Vallès Occidental.

La Marea Pensionista de Granollers reemprendrà el proper  
dilluns les mobilitzacions per reclamar una millora del sistema públic 
de pensions. De fet, l'entitat convoca la ciutatdania cada dilluns, 
a les 11 h, a la Porxada. La Marea Pensionista va iniciar les protestes 
a inicis d'any.

ECONOMIA

L'11 d'octubre el comerç grano-
llerí viurà a la Sala Tarafa la gala 
dels Premis Porxada, una inicia-
tiva de Gran Centre i de l'Ajunta-
ment –amb la col·laboració de la 
resta d'associacions de comerci-
ants–, que vol reconèixer l'activi-
tat del comerç de la ciutat. 

La regidora de Promoció Eco-
nòmica, Andrea Canelo, ha expli-
cat que les bases per presentar-se 
a aquests nous guardons estan a 
punt de publicar-se. S'hi preveuen 
quatre categories de premis, a les 
quals podran optar tots els esta-
bliments de Granollers que com-
pleixin amb els requisits fixats a 
cadascuna. Hi haurà 5 guardons 
per a establiments històrics, ente-
sos com a centenaris –a la ciutat 
hi ha 22 botigues gestionades per 
la mateixa família des de fa més 
de 100 anys–. Una altra catego-
ria premiarà l'antiguitat en el cas 
d'establiments que compleixin el 
25è, 50è o 75è aniversari.

També hi haurà un premi ho-
norífic, que "el jurat ja ha pro-
posat", explicava la presidenta de 
Gran Centre, Laura Sabatés, qui 
afegia que es pretén que els Pre-
mis Porxada tinguin continuïtat 
i "no parlin només de passat, 
sinó també de present i futur". 
En aquest sentit també s'ha pre-
vist la categoria d'innovació o re-
novació de gran format.

El jurat està format per mem-

de la ciutat i donar-li visibilitat", 
diu Sabatés. L'alcalde, Josep Mayo-
ral, ha destacat la singularitat de la 
ciutat pel fet que té documentats 
mercats des del segle XI. "El mer-
cat ha esdevingut un espai fixe 
en les botigues, uns espais de 
moviment econòmic, de relació i 
de fer ciutat", ha conclòs.  M.eRAS

bres de les associacions de comer-
ciants legalment constituïdes, una 
representant del Gremi d’Hosta-
leria del Vallès Oriental, una de 
l’Associació d’Hotels del Vallès 
Oriental, la regidoria de promoció 
econòmica i comerç, i un tècnic del 
servei de comerç de l’Ajuntament. 
"Volem posar en valor el comerç 

raül medina

COMERÇ  GRAN CENTRE I AJUNTAMENT GUARDONARAN BOTIGUES HISTÒRIQUES I INNOVADORES

Neixen els Premis Porxada 
per reconèixer el comerç local

La Cambra de Comerç de Barcelo-
na ha obert a la delegació de Gra-
nollers un nou punt d’informació 
sobre formació professional –es-
pecialment en la modalitat dual–.

La Cambra pretén fer avançar la 
formació professional, i contribuir 
així a millorar la competitivitat de 
les empreses i l’ocupabilitat de les 
persones. La FP dual posa l'èmfa-
si en la formació pràctica i en la 
participació activa de l'empresa 
en el disseny dels continguts de la 
formació professional i, per tant, 
ofereix la possibilitat de formar 
a un professional d'acord amb les 
necessitats de les empreses.

El nou punt d’informació obert 
vol impulsar la formació professi-
onal, amb assessorament a les pi-
mes, per tal que puguin participar 

La Cambra obre un punt 
d'informació sobre FP dual

OCUPACIÓ  NOU SERVEI A LA DELEGACIÓ DE GRANOLLERS

Llerona augmenta l'oferta de 
naus amb 11.300 metres quadrats
La consultora immobiliària Forcadell comercialitza una nau logística 
d'11.332 metres quadrats al polígon Pla de Llerona, a les Franqueses, pro-
pietat del grup americà Prologis. L'immoble té més de 10.300 metres qua-
drats de magatzem i 930 d'oficines i altres serveis com recepció, menjador 
i vestidors. Es tracta d'una nau aïllada distribuïda amb planta baixa i una 
primera planta, a banda del magatzem i pati de 7.113 metres quadrats, així 
com 30 molls de càrrega i dues rampes i un montacàrregues de 3.000 quilos 
de capacitat. La demanda d'aquest tipus de naus a l'entorn metropolità s'ha 
disparat arran de l'increment del comerç electrònic. De fet, a les Franque-
ses s'hi han anat emplaçant empreses del sector, com XPO Logistics, Asca-
ble-Recael, Parex, Ionfilter, Fabregas Packaging i Sumcab, entre d'altres. 

Èxit de públic a la fira de comerç al carrer
La Gran Fira al Carrer de dissabte, organitzada per Gran Centre, ha estat 
una de les més participatives que s'han celebrat, tant per la presència
de més de 80 establiments associats com per l'afluència de públic a 
les parades del carrer Anselm Clavé. La iniciativa, que se celebra dues 
vegades a l'any, té cada cop més èxit entre botiguers i empreses de 
serveis que hi participen i vianants que aprofiten per comprar-hi.

tant en la modalitat d’FP dual del 
sistema educatiu (FP cicles forma-
tius) com en la modalitat dual del 
sistema laboral del SOC (certifi-
cats de professionalitat). 

n L'Ajuntament de les Franqueses ha 
obert les preinscripcions als cursos de 
formació subvencionats a Can Ribas 
adreçats a persones en situació d’atur 
i adaptats a les necessitats del mercat, 
amb el propòsit d’augmentar la inser-
ció laboral. També ofereix cursos de 
reciclatge per a treballadors en actiu.

OBERTA L'INSCRIPCIÓ 
A CURSOS FORMATIUS 
DE CAN RIBAS
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29a Matagalls-Granollers el 7 d'octubre
Del 15 de setembre al 4 d'octubre estaran obertes les inscripicions 
per la 29a edició de la Matagalls-Granollers, de 40 km de recorregut, 
organitzada per l'Agrupació Excursionista de Granollers (AEG). Es 
poden fer a la seu de l'AEG –c. de Corró, 10– de 19 a 21 h els dimarts, 
dimecres i dijous, i a la web de la FEEC (inscripcions.feec.cat).

El CB Granollers busca jugadors
El CB Granollers busca jugadors i jugadores 
que estiguin cursant entre 1è i 6è de primària 
per tal de formar part dels seus equips base. 
Els interessats poden anar els dijous (17.30 h) 
al pavelló per fer una prova de forma gratuïta. 

ESPORTS

GRANOLLERS. A ritme de la famosa 
cançó principal de la saga d'Indi-
ana Jones, el Fraikin i el Quabit 
Guadalajara van sortir divendres 
a la pista del Palau d'Esports per 
disputar la primera jornada de la 
lliga Asobal. Ambdós equips ja van 
protagonitzar la darrera jornada 
de l'Asobal 2017-18 amb el resul-
tat de 32 a 30. Ara, amb il·lusions 
renovades i expectatives altes, ini-
cien una competició molt igualada 
pel que fa als equips que lluiten 
pels llocs que van de la segona a la 
desena plaça.

Tot i així, el ritme de gols en el 
començament del partit més aviat 
va recordar una pel·lícula d’Albert 
Serra, com va palesar l’1 a 1 que hi 
havia en el marcador en el minut 
5 i 41 segons de la primera part, 
quan Adrià Figueras va fer el pri-
mer gol granollerí. Gran part del 
mèrit de l'escassetat golejadora 
en aquest tram de partit el va te-
nir l’actuació dels porters, César 
Almeida i l’històric José Javier 
Hombrados –46 anys–.

L'encontre va començar amb 45 
minuts de retard –a les 21.15 h 
quan estava previst per a les 20.30 
h– a causa de la forta tromba d’ai-
gua que va caure divendres a la 
tarda a Granollers, la qual va con-
vertir carrers en rieres i rotondes 
en piscines, va inundar els baixos 
del Palau d’Esports i va impedir 
que l’autocar del Guadalajara hi 
pogués arribar. Per aquest motiu, 
treballadors del BMG van haver 
d'anar a buscar als integrants de 
la plantilla i el cos tècnic manxec a 
l'hotel per portar-los en cotxe par-
ticular fins al pavelló.

No va ser fins al minut 13 que el 
Fraikin es va avançar per primer 

Els d'Antonio Rama van guanyar per 26 a 23 a un dels rivals 
directes per Europa en la primera jornada de la lliga Asobal

xavier solanas

BON INICI  Antonio García Robledo va ser el màxim anotador del partit

HANDBOL |  Lliga Asobal  EL PARTIT VA COMENÇAR AMB 45 MINUTS DE RETARD PER LA PLUJA

El Fraikin Granollers ofega
al Guadalajara al Palau

cop en el marcador amb el 4-3, 
també obra d’Adrià Figueras. I, des 
d'aquest moment, ja no va deixar 
de portar avantatge. Dos jugadors 
visitants excluïts en el minut 29 van 
facilitar que el Granollers es distan-
ciés fins al 13 a 8 que va fer Oswal-
do Maestro Guimaraes, un dels 
nous fitxatges de l'estiu, en marcar 
un gol de camp a camp mentre el 
Guadalajara atacava sense porter. 
Així es va arribar al descans.

Patiment final 
L’equip d’Antonio Rama va comen-
çar igual de bé la segona part i, en 
el minut 37, ja guanyava per 17 a 
9 amb una actuació sensacional de 
César Almeida, qui en parava una 
rere una altra. Però, en l'últim tram 
de partit, la victòria va arribar a 
perillar i es va viure nerviosisme 
a la grada. En el 51, el Guadalajara 
es va apropar a només tres gols, 
21 a 18. La diferència es va mou-
re entre els dos i els cinc gols en 
el següents minuts fins arribar al 
57 amb el resultat de 25 a 23. Per 
sort, Almeida va aturar el llança-
ment que hagués acostat al Gua-
dalajara a un sol gol i el llagostenc 
Antonio García Robledo, el màxim 
golejador del partit amb set gols, 
va segellar el 26 a 23 definitiu.

LOGROÑO LA RIOJA - FRAIKIN
Dissabte, 15  19.30 h Logroño

FRAIKIN BM GRANOLLERS 26
QUABIT GUADALAJARA 23

Ell mateix en finalitzar el partit 
considerava que "el Guadalaja-
ra és un dels rivals que llui-
tarà amb nosaltres pels llocs 
que porten a Europa, així que, 
aquest triomf, és un bon comen-
çament per al Fraikin". El lateral 
també es va referir a les excepcio-
nals condicions meteorològiques: 
"el caos que han comportat ha 
influït en el joc, sobretot a l'ini-
ci. Però després del descans ja 
s'ha vist com és realment cada 
equip". Per últim, va explicar per 
què el Guadalajara va aconseguir 
apropar-se tant en el marcador: 
"quan ens hem posat 17 a 8 ells 
han portat a terme un canvi en 
l'estratègia de defensa per tal 
que nosaltres fèssim atacs més 
curts i, això, ens ha complicat 
les coses. De tota manera, la di-
ferència de 9 gols que havíem 
aconseguit no era real".

El dissabte (19.30 h) el BMG 
visitarà la pista del Logroño La 
Rioja,  quart la temporada passa-
da i qui aquest cap de setmana va 
empatar a 27 a la difícil pista de 
l'Ademar de Lleó.  SeRgi eScudeRO

PRIMERA DERROTA  El BMG va caure davant un dels favorits al títol

GRANOLLERS. El KH-7 Granollers 
va començar la Lliga Guerre-
ras Iberdrola amb una derrota 
per 33 a 29 a la pista del Rocasa 
Gran Canària, tercer classificat 
la temporada passada i un dels 
favorits per lluitar pel títol en-
guany. L'equip entrenat per Ro-
bert Cuesta, que l'any passat va 
aconseguir endur-se un empat 
de Telde, va començar plantant 
cara a les locals, però el Rocasa 

Lliga Guerreras Iberdrola VA PERDRE PER 33 A 29

El KH-7 no pot amb
el Rocasa Gran Canària

va apretar abans del descans i va 
arribar a aquest amb un resultat 
favorable de 17 a 14. A la segona 
part, el Granollers va aconseguir 
situar el marcador en un 20 a 19 
en el minut 37. Fins i tot Judith 
Vizuete, la màxima golejado-
ra del partit amb 10 gols, va fer 
l'empat a 22 en el 41. Però, acte 
seguit, el Rocasa va executar un 
parcial de 3 a 0 que les va comen-
çar a apropar a la victòria final, 
la qual firmarien amb un 33 a 29.

Dissabte (16.30 h) el KH-7 re-
brà l'Aula Alimentos Valladolid.  

sportelde.com

MOTOCICLISME  ENCARA NO ESTÀ RECUPERAT DE LA CAIGUDA

GRANOLLERS. El petit dels ger-
mans Espargaró, el Pol, només 
va poder donar 17 voltes amb la 
seva KTM al GP de San Marino per 
culpa de dolors cervicals. La lesió 
és una conseqüència de la caiguda 
que va patir en el Warm-Up del 
GP de Brno a principis d'agost, 
quan es va fracturar la clavícula 
i li va afectar les cervicals. "Estic 
completament fotut de la claví-

cula", va admetre el Pol després 
de l'abandonament. "He perdut 
molta força durant aquestes 
cinc setmanes de repòs i, sumat 
això a la calor que feia, va ser 
massa per a mi", va afegir. 

La lesió li va fer perdre el GP de 
la Gran Bretanya –el qual es va 
suspendre per la intensa pluja i 
les males condicions de l'asfalt– i 
el d'Àustria.  

Pol Espargaró abandona a 
Misano per dolors cervicals

KH-7 - VALLADOLID
Dissabte, 15  16.30 h Granollers

ROCASA GRAN CANÀRIA 33
KH-7 BM GRANOLLERS 29
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Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

Horari: Dll 15.30 a 20.30 h.
Dm a dv 9.30 a 20.30 h. Ds 9 a 13 h.

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000

GRANOLLERS. Les bones notícies 
que ha donat el Granollers en els 
tres partits de lliga que ha jugat 
fora de casa –una victòria a Ascó, 
un empat a Sants i el triomf de 
dimarts a Sant Feliu de Llobre-
gat– s'han contrarrestat amb la 
mala ratxa dels dos partits de casa 
–dues derrotes, primer davant la 
Pobla de Mafumet i dissabte da-
vant l'Hospitalet–.

Per emportar-se la victòria al 
Municipal de les Grases, va haver 
de remuntar el gol inicial de Pol 
Reñé en el 24 per acabar guanyant 
per 1 a 2 gràcies a un gol d'Oriol 
Molins, en aprofitar un regal de la 
defensa del Santfeliuenc en el 38, i 
a un altre de Xavi Civil en el 72, en 
la segona pilota que va tocar des-
prés de substituir a Martí Soler. 
Civil va xutar des de fora de l'àrea  
i el porter, Toni Casamayor, no va 
poder fer res per evitar el gol. El 
Santfeliuenc no es va enfonsar en 
veure com li remuntaven el mar-
cador i va tenir un parell de clares 
ocasions en el tram final del partit.

L'entrenador vallesà, José Soli-
velles, va introduïr quatre nove-
tats a l'11 inicial respecte al partit 
que dissabte els va enfrontar a 
l'Hospitalet: Eric Pujol, Kilian Vi-
llaverde, Pau Darbra i Joel Caña-
veras, acabat d'arribar al Grano-
llers. Aquell dia l'equip no va estar 
tan encertat de cara a porteria i 
l'Hospitalet es va emportar els 

raül medina

FUTBOL |  Tercera Divisió  DIUMENGE REBRÀ AL VILAFRANCA AL CAMP DEL CARRER GIRONA 

L'EC Granollers segueix
sumant només fora de casa

tres punts, gràcies a un gol de Ja-
vier López en el minut 86. Álvaro 
García, el porter vallesà, havia sal-
vat dues ocasiones visitants a la 
primera part.

Per sort, ben aviat el Granollers 
tindrà una oportunitat per con-
trarrestar aquest segon disgust 
consecutiu a casa. Serà diumen-
ge (12 h) quan rebrà la visita del 
Vilafranca. Ara els de Solivelles 
són desens a la classificació, a 
tres punts de la zona de play-off 
d'ascens i, també a tres, de la zona 
de descens, la qual precisament 
marca l'equip de la capital de l'Alt 
Penedès. 

Abans d'afrontar aquests tres 
enfrontaments en només vuit 
dies, Solivelles va explicar al diari 
Som que serien claus per saber si 

el seu equip hauria de començar 
a mirar cap amunt o cap abaix a 
la taula classificatòria. El partit 
davant el Vilafranca donarà no-
ves pistes. 

15è fitxatge d'aquest estiu
L'ECG ha arribat a un acord amb 
el CF Badalona de Segona Divisió 
B per la cessió del defensa central 
Joel Cañaveras, de 22 anys, for-
mat a les categories inferiors de la 
Damm.  SeRgi eScudeRO

CONTRAST DE SENSACIONS  Una derrota i una victòria en quatre dies

LES FRANQUESES. Després de gua-
nyar el Torneig Electrocamps, el 
primer partit de lliga davant la 
Gramenet i el Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, el CF les Fran-
queses va tornar a vèncer dissab-
te en la 2a jornada de lliga davant 
el Juan XXIII de Terrassa. El resul-
tat va ser un contundent 0 a 3.

El partit es va posar de cara ben 
aviat per als franquesins gràcies 
al gol en el minut 2 de Víctor Gar-
cía, qui en el 36 també va ser l'au-
tor del 0 a 2. Mahamadou Tunkara 
va sentenciar l'encontre en el 51. 
L'únic contratemps per a l'equip 
de Jordi Jornet i Manolo Parralo 
va ser l'expulsió en el 84 de Marc 

Cardona per doble targeta groga. 
El jugador només feia 17 minuts 
que havia entrat al camp.

Guanyador del trofeu local
El CF Les Franqueses no va tenir 
problemes per guanyar la vuitena 
edició del Trofeu de l'Ajuntament 
de les Franqueses. Els de Jordi 
Jornet i Manolo Parralo van gole-
jar per 8 a 0 a l'US Corró d'Amunt 
en la final després d'eliminar en 
semifinals al Bellavista Milan per 
un també contundent 5 a 0. Per la 
seva part, el Corró d'Amunt havia 
guanyat per 4 a 2 a la tanda de pe-
nals –1 a 1 al final dels 90 minuts– 
al CE Llerona–. 

Segona Catalana  VA GUANYAR 0-3 AL JUAN XXIII 

El CF Les Franqueses
continua en bona ratxa

ajuntament de les franqueses

GRAN INICI DE TEMPORADA  Dos trofeus i dues victòries a la lliga

El Bellavista Milan va guanyar 
el seu primer partit al grup 9 de 
Tercera Catalana en imposar-se 
per 2 a 1 al Santa Eulàlia de Ron-
çana en la segona jornada de lliga 
amb gols de Víctor Alba en el 78 i 
Jorge Matteo en el 83, tot i jugar 
amb un menys des del minut 44 
per l'expulsió de Rubén Pérez. Els 
visitants s'havien avançat en el 57 
mitjançant Arnau Avilés. Aquesta 

victòria, que els posa onzens, és la 
primera dels franquesins després 
de més d'una temporada perquè 
el curs passat només van sumar 
dos empats a Segona Catalana. 

Per la seva banda, l'Atlètic Va-
llès va guanyar per 2 a 5 al Santa 
Maria de Montcada, i el Llerona va 
perdre per 0 a 2 davant del Mont-
meló. Ara són 7è i 15è respectiva-
ment. 

Tercera Catalana   SENSE CAP VICTÒRIA EL CURS PASSAT 

El Bellavista Milan venç 
per primer cop en un any

EC GRANOLLERS -  VILAFRANCA
Diumenge, 16  12.00 h c/Girona

SANTFELIUENC 1
EC GRANOLLERS 2

EC GRANOLLERS 0
L'HOSPITALET 1
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Dos equips van batre el rècord 
de voltes de les 24 hores de Bar-
celona d'Automobilisme i un l'ha 
igualat. La fita l'havia aconseguit 
l'equip Schubert Sport el 2011 
en fer 669 voltes. Però en aques-
ta edició el guanyador, l'Herberth 
Motorsport (Porsche) alemany, 
amb 677, i el segon classificat, el 
Bohemian Energy Racing with 
Scuderia Praha (Ferrari) txec, 
amb 676, l'han batut. 

L'últim lloc del podi ha sigut per 

l'IDEC Sport Racing (Mercedes) 
francès, amb 669.

Èxit de les 24 hores SimRacing
El Circuit també ha viscut un es-
deveniment inèdit, la primera 
competició de resistència virtual 
de 24 hores de durada, les 24H 
SimRacing. L'equip NorthWor-
ldSim eSports no ha tingut rival i 
els equips ODOX Motorsport i Vo-
dafone Giants Racing Team l'han 
acompanyat al podi. 

circuit

AUTOMOBILISME  VA FER RÈCORD DE VOLTES AMB 677

EL PODI  Hi van pujar un equip alemany, un txec i un francès

L'Herberth Motorsport
guanya les 24 h del Circuit

triple corona

OBJECTIU COMPLERT El de Mollet va vèncer amb claredat

GRANOLLERS. Sergio Torres, ne-
dador molletà del Club Natació 
Granollers, va ser dissabte el 
vencedor de l'edició del 2018 de 
la Triple Corona Illas Atlánticas 
en completar la travessa Illes Cí-
es-Baiona (Galícia), de 15 km, en 
3h 37m 39s. El segon classificat, 
Alberto Taboada, va parar el cro-
no en 3h 38m 29s i el tercer, Ma-
nuel Regueiro, en 3h 39m 32s. 

Guanyar aquesta travessa era un 
dels grans objectius de la tempo-
rada per a Torres. La Triple Coro-
na Illas Atlánticas 2018-2020 és 
una competició formada per tres 
travesses, una per any, que trans-
corren per les Rías Baixas galle-
gues. L'edició del 2019, de l'illa 
de Sálvora a la platja de Confín (O 
Grove), tindrà 19 km i la del 2020, 
de l'illa d'Ons a Combarro, 23. 

AIGÜES OBERTES  LA TRAVESSA VA SER ENTRE LES CÍES I BAIONA

Sergio Torres s'emporta
la Triple Corona 2018

GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers ha decidit promoure un 
torneig anual de waterpolo que 
"inclogui els principals valors 
de l’entitat: la formació i la inte-
gració", segons ha explicat el club. 
D’aquí neix el CNG Youth Cup, un 
torneig  de categoria juvenil amb 
la possibilitat d'aportar reforços 
provinents dels equips sèniors 
dels clubs participants. 

La primera edició es disputarà 
aquest cap de setmana –de diven-
dres a diumenge– i la jugaran 10 
equips catalans: els juvenils de 
l’Atlètic Barceloneta, el Mataró 
i el Sabadell, que podran refor-
çar-se amb jugadors dels seus pri-
mers equips de Divisió d’Honor, i 
l’Horta, el Rubí, el Premià, el Sant 
Feliu, el Montjuïc i el Granollers, 
els quals podran disposar de juga-
dors absoluts de Primera Divisió. 
També hi haurà un combinat de la 
BIWPA, una acadèmia internacio-
nal de waterpolo amb seu a Bar-
celona. 

WATERPOLO 

Primera edició de 
la CNG Youth Cup, 
una competició de
waterpolo juvenil
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CHI KUNG
TERAPÈUTIC-TAICHI
PER A LA SALUT FÍSICA
I MENTAL

El Chi Kung o Qi Gong és una 
gimnàstica terapèutica mil·lenària, 
apta per a tota edat i condició físi-
ca destinada a potenciar el nostre 
estat de salut, mobilitzant l’ener-
gia del nostre cos, per sanar-nos, 
revitalitzar-nos i desenvolupar-nos 
espiritualment. Un mètode senzill i 
pràctic per aconseguir el benestar 
emocional, físic i energètic.

Cuida el teu cos i 
cuida la teva ment 15 SETEMBRE

JORNADA DE
PORTES OBERTES

Us volem convidar a celebrar 
l’obertura del nou curs amb una 

jornada d’activitats des de les 10 h 
del matí fi ns a les 13 h i de 17 h a 19 h 

on us presentarem la història 
de l’Escola de Ioga Marta i 

les activitats que es realitzaran 
aquest curs: Pràctiques de ioga, 

cos, respiració, cant vèdic, meditació, 
iogateràpia, chi kung...

ESCOLA DE IOGA MARTA ARTIGAS. C. Barcelona, 30. Granollers

CLASSES:      
Dimecres
de 19.30 a 21.00 
LLOC: ESCOLA DE 
IOGA MARTA ARTIGAS
C. Barcelona, 30.
Granollers

Dilluns 
de 9 a 10 mati,  
Divendres tarda 
de 18 a 19.30 
LLOC Corró d´Amunt 

PROFESSOR:  
MANEL RIPOLLÉS
TELF: 616 932 614 
manuel.ripolles@gmail.com

José
Solivelles

Brik

Entrenador de l'EC Granollers

–Heu fet 15 fitxatges aquest estiu. Això 
alenteix el procés d'interiorització de la 
idea de joc per part dels jugadors?
–Ho complica una mica, però no massa. 
En aquesta categoria hi acostuma a haver 
molts moviments de jugadors en la majoria 
d'equips. I aquest és el nostre objectiu de 
cara als propers anys: encertar molt bé en 
les incorporacions per tal que els pròxims 
estius haguem de fer pocs fitxatges. 
–La sort és que alguns dels jugadors que 
han arribat, com Xavi Civil o Sergi Pas-
tells, ja els vas entrenar al Sabadell a Se-
gona Divisió B.
–Sí, això és una avantatge perquè ells saben 
el que jo els hi puc demanar. Però al camp 
juguen els jugadors, i són ells els que s'han 
d'acostumar a jugar amb gent que no conei-
xen. A més, estem fent coses diferents a les 
que vam fer al Sabadell. 
–El mateix Civil o el Raül Torres fa només 
uns mesos van jugar el play-off per pujar 
a Segona Divisió B amb el Terrassa. Com 

has convençut a aquest tipus de juga-
dors per a que vinguin al Granollers?
–Amb temps i amb el prestigi guanyat. El 
meu cos tècnic i jo hem fet coses que la gent 
del futbol ha valorat. Hem aconseguit resul-
tats amb un model clar i una manera lògica 
de procedir. Tothom sabia com jugava el 
Sabadell i vam ser capaços de promocionar 
jugadors del filial cap a diferents categories. 
En període de mercat tots els equips som 
venedors i, per aconseguir els teus objec-
tius, has de tenir en compte dos factors: el 
que li pots pagar al jugador, aspecte en què 
nosaltres no som els més competitius, i el 
teu marge de credibilitat a l'hora de vendre 
el projecte esportiu. 
–De moment, del juvenil del Granollers 
només heu pujat al primer equip a Marc 
Pluvins.
–El primer que has de tenir en compte és on 
vols arribar. Nosaltres volem arribar a un 
punt en què cada any, de forma natural, pu-
guem pujar al primer equip quatre, cinc o 

sis jugadors, i puguem cedir a altres equips 
tres o quatre més per poder recuperar-los 
més endavant. Però, per a que aquesta re-
alitat se sostingui, necessitem que d'aquí a 
dos anys el juvenil, com a mínim, estigui a 
la Lliga Nacional –actualment està a Prefe-
rent–. 
–I, a curt termini, quin és l'objectiu del 
primer equip?
–Jo ho tinc molt clar: tenir un any com més 
tranquil sigui possible. Estar entre els 10 o 
12 primers classificats seria un bon any i, 
això, implicaria una salvació tranquil·la. El 
que hem de fer és preparar un bloc de ju-
gadors que ens permeti no començar des 
de zero la temporada vinent. Llavors sí serà 
el moment de donar un salt de qualitat. El 
meu objectiu és ser en dos anys un equip 
candidat a ocupar la zona de play-off per 
pujar a Segona Divisió B. 
–Que Nama Sports estigui darrere del 
projecte t'aporta tranquil·litat?
–Sí, però a mi aquesta sensació me l'apor-

ten les persones. Darrere de Nama hi ha 
Carlos Arean i Javi Pérez, dos persones amb 
les quals ja vaig estar en el mateix equip de 
treball a Sabadell. 
–Precisament, Carlos Arean va dir que 
un dels seus objectius era incremen-
tar el nombre d'espectadors que van al 
camp del carrer Girona a veure els par-
tits del Granollers.
–Com ja he dit, el meu propòsit és que en 
dos anys l'equip, com a mínim, opti a una 
plaça de play-off. Quants equips amb només 
200 persones al camp han jugat un play-off 
a Segona Divisió B? Cap. Es necessita més 
massa social. La manera d'aconseguir-ho 
són els bons resultats. 
 –En 9 mesos, des que entrenes el Grano-
llers, el club i l'equip han canviat molt?
–En acabar el primer partit, al camp del 
Santboià, li vaig dir a la meva dona: "crec 
que m'he equivocat perquè m'he ficat en un 
embolic que no té gaire sortida". I tant que 
han canviat les coses.   SeRgi eScudeRO

“En dos anys hem 
d'estar lluitant pel 
play-off d'ascens a 
Segona Divisió B”

ENTREVISTA
sergi escudero

Perfil

Té 35 anys  i ja ha entrenat al CE Sabadell a Segona Divisió B. Després va dirigir el CE 
Manresa a la Primera Catalana durant un curt període i, aquest hivern va fitxar per l'EC 

Granollers, a Tercera Divisió, amb l'objectiu de ser a Segona B en dos anys. 
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Can Pedrals 'llegeix teatre'Jordi Pagès porta 'Abracadabra' al Berguedà
La biblioteca de Can Pedrals tornarà 
a participar aquest curs a la sisena 
edició del projecte Llegir el teatre, 
que promou la lectura de textos 
teatrals programants al TNC.

L'artista granollerí Jordi Pagès va inaugurar dissabte al Konvent de 
la colònia Rosal, a Berga, l'exposició Abracadabra, que fa uns mesos 
es va poder veure a l'Espai d'Arts de Roca Umbert. Pagès va ser al 
Berguedà acompanyat, entre altres, Núria Vila, Guim Valls, Àngels 
Moreno, Elena Sixto i Núria Busquet.

La galeria Artemisia 
exposa la pintura 
de Carme Delgado
La galeria Artemisia de les Fran-
queses va inaugurar divendres 
l'exposició Del paisatge a l'abstrac-
ció de la pintora Carmen Delgado, 
de Sant Esteve Sesrovires. L'acte va 
ser presentat per la directora de la 
galeria, Cristina Requena, qui va 
fer un recorregut per les obres de 
la mostra. Qui vulgui conèixer més 
l'obra de Delgado podrà assistir el 
dissabte 22 de setembre (11 h) a 
una visita guiada realitzada per la 
galerista i l'artista. L'horari de vi-
sita de la mostra és els divendres, 
de 17 a 20 h, i els dissabtes, d'11 a 
13 h, així com altres dies amb cita 
prèvia. 

Avui, dijous, el Museu de Ciènci-
es Naturals de Granollers La Tela 
inaugura l'exposició desÀrtic, una 
mostra multidisciplinària de 60 
artistes que reflexionen sobre les 
conseqüències del canvi climàtic i 
el desgel de l'Àrtic. DesÀrtic és una 
creació de siNesteSia amb la col-
laboració de Greenpeace, Centre 
Cívic Sagrada Família i Espai d'Art 
Moritz, en què la seixantena d'ar-
tistes compromesos amb la con-

museu

CARTELL  La mostra 'desÀrtic' compta amb la col·laboració de GreenPeace

ART  UNS 60 ARTISTES REFLEXIONEN SOBRE EL DESGEL AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS

Creadors compromesos 
amb la preservació de l'Àrtic

Dj 13 de setembre, 19 h
Museu de Ciències Naturals
Fins a l'11 de novembre

servació i la protecció de l'Àrtic 
volen conscienciar la ciutadania a 
través de l'art plàstic.

'Cosir l'Àrtic'
L'activitat Cosir l'Àrtic, a càrrec de la 
comissària de la mostra, Montserrat 
Pérez, servirà per inaugurar l'expo-
sició. Pérez assegura que només és 
qüestió de temps que les accions 
dels homes tinguin conseqüències; 
de fet el canvi climàtic és una rea-

litat. "Les perforacions en l'Àrtic 
han destrossat un fràgil ecosiste-
ma. I si s'han suspès, no han estat 
pels milions de veus contràries a 
la petroliera Shell, sinó pels mals 
resultats econòmics obtinguts", 
denuncia la comissària.  M.e.

n L'exposició DesÀrtic s'acompanyarà 
d'activitats complementàries com és el 
taller Art i Creació que es farà el pro-
per diumenge, i que inclourà una visita 
guiada i una activitat artística vincula-
da a la mostra –els participants rein-
terpretarant una de les obres per mitjà 
de la tècnica del collage–. Serà d'11.30 
a 14 h a La Tela i cal inscriure's al 93 870 
96 51 i bé a reserves@museugrano-
llersciencies.org. A més, també s'han 
programat dos tallers més, el 21 d'oc-
tubre i el'11 de novembre, i una activitat 
adreçada a escoles sobre la prevenció 
contra el canvi climàtic.

TALLERS A L'ENTORN 
DE 'DESÀRTIC'

CULTURA

Dues obres del projecte TeDebat 
(abans Teatre en l’educació) im-
pulsat per la Fundació Associació 
Cultural (AC) Granollers, han es-
tat seleccionades per la Fundació 
La Ciutat Invisible, responsable 
de la programació per a instituts 
de Salt i Girona, dins del festival 
de Temporada Alta.

Es tracta de les dues obres tea-
trals que es representen dins de 
les aules dels instituts: La corda, 
en la qual es posa en debat la vi-
olència de gènere, i Berta/Albert, 
en què es parla de les identi-

tats sexuals i la transsexualitat. 
D’aquesta manera, la Fundació AC 
repeteix un any més, la seva parti-
cipació a Temporada Alta, aquesta 
tardor, a Girona i Salt.

Eina educativa
L’any 1995, i convidats pel Bri-
tish Council de Barcelona, l’AC 
va conèixer el projecte Theatre 
in Education impulsat per l’Arts 
Council de Gal·les. Una nova me-
todologia per educar la intel·li-
gència socioemocional i els valors, 
utilitzant el teatre com a eina edu-

Dues obres del projecte TeDebat 
de l'AC, al Temporada Alta de Girona

TEATRE  'LA CORDA' I 'BERTA/ALBERT' ES REPRESENTEN A INSTITUTS PER DEBATRE SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I IDENTITATS SEXUALS

cativa. Des de l’AC adaptem el pro-
jecte adreçant-lo exclusivament a 
l’educació secundària obligatòria, 
batxillerats i cicles formatius, que 
és una de les etapes on la reflexió i 
el debat de les competències emo-
cionals és més necessària.

Des d’aleshores s’han produït 
espectacles amb els corresponents 
debats: Voler és poder (1995), Espai 
FDV: baralles i secrets (1996), Comp-
ta amb mi (1997), Gàbia (1999), I 
ara què (2002), Jugo jo (2004), Kdm 
x akba ptó (2010), #Like_unfollow 
(2015) i Noè Hac (2016).  

n El Temporada Alta de Girona també 
inclourà el 10 de novembre l'estrena 
al Teatre de Salt del nou espectacle 
de la companyia de Pep Bou, Bloop!, 
que precisament l'artista vallesà ha 
estat preparant des de fa mesos a les 
Antigues Escoles de Corró d'Amunt, 
gràcies a un acord de col·laboració 
amb l'Ajuntament. En aquesta nova 
proposta les omnipresents bombolles 
de Pep Bou, director de l'obra, com-
partiran escenari amb els actors Edu-
ardo Telletxea i Isaías Antolón o Agustí 
Sanllehí.

PEP BOU HI ESTRENARÀ 
L'ESPECTACLE ASSAJAT 
A CORRÓ D'AMUNT

El Museu de Granollers ha 
cedit quatre peces al Museu 
d'Arqueologia de Catalunya 
(MAC) per a l'exposició tem-
poral L'esplendor dels castells 
medievals catalans. Es tracta 
de tres peces provinents de 
la Domus d'Olivet de Canove-
lles, i d'una quarta del Castell 
de Montclús de Sant Esteve de 
Palautordera (segles XIV-XV).

L'esplendor dels castells me-
dievals catalans trasllada el 
visitant a un període històric 
comprès entre els segles X i 
XV. Catalunya com a terra de fron-
tera al llarg de bona part de l’edat 
mitjana, constitueix un espai privi-
legiat per comprendre l’evolució 
dels castells. El marc històric de 
confrontació-relació entre dues 
cultures: la musulmana i la cristia-
na, esdevindrà també un magnífic 
escenari d’intercanvi de coneixe-
ments i d’avenços tècnics que afec-
taran d’una manera molt impor-
tant l’arquitectura militar.

L’exposició recull l’evolució 
arquitectònica, militar, social i 
econòmica dels castells i presen-
ta una selecció d’objectes que 
reflecteixen la vida quotidiana, 
amb una visió sintètica del que 

PER A L'EXPOSICIÓ 'L'ESPLENDOR DELS CASTELLS MEDIEVALS'

El Museu de Granollers 
cedeix peces al Museu 
d'Arqueologia de Catalunya

van representar i l’ús que van te-
nir. L'exposició s'ha pogut veure a 
Costa Rica, al Museu del Jade i de 
la Cultura, del març al maig, i ara 
es presenta al MAC fins al 3 de fe-
brer del 2019.

Les peces de la Domus d'Olivet 
són un penjoll cruciforme elabo-
rat en bronze platejat i esmaltat, 
que té una decoració amb motiu 
d’animal fantàstic; un penjoll aplic 
cruciforme elaborat en bronze 
amb bany de plata, i un fragment 
de cota de malla de ferro. La peça 
provinent del Castell de Montclús 
és una espasa llarga de ferro amb 
restes de fibres de fusta a l’empu-
nyadura.  

museu

UN DELS PENJOLLS CEDITS
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LES FRANQUESES. Corró d'Avall 
engega dijous la festa major del 
poble, la cinquena i última de les 
Franqueses, amb una cinquante-
na d'activitats programades fins 
diumenge. Una de les principals 
novetats de la festa serà l'estrena 
d'un campionat d'skate que tin-

ajuntament

ARROSSADA  Aquest any les racions passaran de les 450 a les 500

POPULAR  TAMBÉ HI HAURÀ NOUS JOCS INFANTILS PER A TOTA LA FAMÍLIA

La festa major de Corró d'Avall 
estrena un campionat d'skate 

drà lloc dissabte al matí a la pista 
de Cal Gavatx (10.30 h). "Durant 
la primera hora podrà parti-
cipar-hi tothom, hagi patinat 
abans o no, perquè l'activitat 
estarà destinada a la iniciació a 
l'skate. Després, ja se celebrarà 
el campionat", explica Eli Rodrí-

EL PREGÓ ES MANTÉ SORPRESA
n El pregó de festa major tindrà lloc divendres a la plaça de l'Ajuntament a partir 
de les 20.30 h. La comissió encara hi està treballant i vol que tant el format com  
el contingut siguin sorpresa. L'any passat, els Sardanistes Franquesins van  
ser els encarregats de fer-lo i de donar el tret de sortida oficial a la festa major.

guez, presidenta de la comissió de 
festa major de Corró d'Avall. 

Nous jocs infantils
Per als més petits, dijous s'estre-
narà el Vine a jugar amb la comis-
sió a la plaça Joan Sanpera (18 h), 
una proposta de jocs tradicionals 
"com la xerranca, les bitlles o la 
cursa de sacs, pensats perquè hi 
participi tota la família", apunta 
Rodríguez. En una línia sembant, 
la comissió de la festa major també 
ha organitzat per primera vegada 
una activitat de jocs gegants caso-
lans, com el mikado o les dames, 
que diumenge seran a la rambla de 
la carretera de Ribes (10.30 h).

Entre la cinquantena d'actes pro-
gramats, dissabte se celebrarà la 
botifarrada a la plaça Joan Sanpera 

(20 h) i, en previsió que es repetei-
xi l'èxit de cada any, la comissió ja 
té reservades unes 1.800 botifar-
res per l'àpat, una xifra similar a 
la de cada any. En canvi, el que sí 
que creixerà –de 450 a 500– seran 
les racions de l'arrossada popular, 
que tindrà lloc diumenge a la ma-
teixa plaça Joan Sanpera (14 h). 

Com ja és habitual, la festa major 
de Corró d'Avall inclourà un bon 
grapat d'activitats esportives com 
zumba, futbol, tir amb arc o ciclis-
me, i diverses propostes musicals, 
amb balls, karaokes, concerts i bio-
dansa.  Txell pAReRA

Enguany, la comissió de festa ma-
jor de Corró d'Avall ha apostat 
per la música de quilòmetre zero 
i ha inclòs en la programació dues 
actuacions de grups amb músics 
franquesins. 

Diumenge serà el torn de Cuarto 
Segunda, que actuaran a la plaça 
Joan Sanpera –darrere de l'ajunta-
ment– després de Karaoke Band. 
Els Cuarto Segunda són un grup 
de rap acústic format pel franque-
sí Eduard Callejón, a més de Jan 
Santaló, Aksel Germes, Elena Maté 
i Israel Kossononou. 

Abans, qui pujarà a l'escenari 
seran els Machine Band, que to-
caran divendres a la matinada des 
de la mateixa plaça Joan Sanpe-
ra. Un dels seus components és 
el franquesí Andreu Ginestet. Els 
Machine Band seran els encarre-
gats de tancar la nit de concerts 

que encetarà el cantautor Miquel 
del Roig a les 23.30 h. Després de 
Del Roig, el registre canviarà radi-
calment amb la música de Doctor 
Prats, que s'espera que interpe-
tin cançons com Rockamboleska, 
No t'encantis o Caminem lluny, 
el tema més conegut del seu úl-
tim àlbum, Venim de lluny, editat 
aquest 2018. Amb l'actuació de 
divendres, els vallesans es podran 
treure l'espina clavada d'ara fa 
dos anys, quan van haver de sus-
pendre el seu concert de festa ma-
jor per culpa de la pluja. 

Aquest cop, les actuacions estan 
assegurades perquè tindran lloc 
a dins de la carpa instal·lada a la 
plaça Joan Sanpera i que Eli Rodrí-
guez, presidenta de la comissió de 
la festa major, assegura que tin-
drà una major capacitat que la de 
l'any passat.   T.p.

Miquel del Roig i 
Doctor Prats actuaran 
a la plaça Joan Sanpera

DIVENDRES I DIUMENGE TOCARAN GRUPS AMB ARRELS LOCALS

arxiu

DOCTOR PRATS  Actuaran després que la pluja ho impedís fa dos anys

La comissió servirà 
unes 1.800 botifarres
dissabte i 500 racions 
d'arròs diumenge
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CULTURA POPULAR  DIUMENGE HI HAURÀ SARDANES I TAMBÉ ES DANSARÀ EL BALL DE L'ESPOLSADA

Diables i gegants ompliran  
els carrers de Corró d'Avall

LES FRANQUESES. La colla dels En-
cendraires ha preparat una desena 
d'actes durant la festa major de 
Corró d'Avall que començaran di-
jous amb el despertar del foc (21 
h), que transcorrerà de la plaça de 
l'Ajuntament a la Joan Sanpera, on 
les seccions de la colla represen-
taran diverses figures. Divendres 
hi ha prevista la cercavila cabrona 

(19 h), que començarà a la plaça de 
l'Espolsada i acabarà a la plaça de 
l'Ajuntament. També se celebrarà 
el correfoc infantil (21 h), que en-
guany comptarà amb Les Espurnes 
de Castellar del Vallès com a colla 
convidada. El dia acabarà amb l'en-
cabrotxada, quan el Cabró reparti-
rà beguda a un euro des del seu 
carro. Els tradicionals versots se 

ajuntament

GEGANTS FRANQUESINS  En Miquelet, la Pagesa i el Marquès

celebraran dissabte, entre la font 
del cabró –quan es repartirà begu-
da per als adults– i la font del toro 
–la versió infantil de la del cabró–. 
Després etindrà lloc l'habitual cre-
mada de l'Ajuntament, per a la qual 
hi ha preparades diverses novetats 
i sorpreses. La participació dels di-
ables franquesins a la festa acaba-
rà dissabte (23 h) amb el correfoc 
d'adults i joves, entre la rambla i la 
plaça de l'Ajuntament.
 
Gegants, sardanes i l'Espolsada
La colla gegantera se sumarà a la 
festa major amb la trobada de ge-
gantons de dissabte (18 h), que 
inclourà una cercavila amb inici i 
final a la rambla, berenar i ballada, 
i la trobada de gegants  de diumen-
ge (11 h), amb les colles convida-
des de Montblanc, Santa Eulàlia, 
Taradell i Sant Celoni.  Diumenge, a 
Can Font hi ha prevista una ballada 
de sardanes amb els Sardanistes 
Franquesins (11 h) i la plaça de 
l'Espolsada acollirà el tradicional 
Ball de l'Espolsada (20.30 h).   T.p.

Més de 300 racions de truita a Llerona
De la truita gegant de la fotografia en van sortir unes 300 racions que es 
van repartir entre els lleronins que van participar a la truitada de festa 
major del poble. L'àpat va tenir lloc dimenge al vespre i va ser una de les 
principals estrenes de la festa major d'enguany. 

xavier solanas

VA SER LA PRIMERA EDICIÓ DE  LA TRUITADA DE FESTA MAJOR

GRANOLLERS. L'Associació de Ve-
ïns de Ricomà Centre estrena un 
concurs d'acudits per la festa del 
barri, que se celebra del 13 al 16 
de setembre. El certament tindrà 
lloc diumenge al migdia i estarà 
conduït pel còmic David Barragan. 

Els actes començaran dijous a 
la tarda amb el guarniment dels 
carrers i el sopar dels voluntaris 
(21 h). Divendres al vespre tindrà 
lloc un concert amb R4 Jazz Trio i 
la nit de la cervesa a càrrec de Cal 
David i l'Anònims. Dissabte hi ha 
programada una caminada i bici-
cletada amb esmorzar, i activitats 

infantils durant tot el dia, amb in-
flables i jocs tradicionals com l'es-
tirada de corda o el joc de trencar 
l'olla. Al vespre se celebrarà un 
sopar amb ball.

El darrer dia de festa començarà 
amb un esmorzar de la tercera jo-
ventut (10 h), l'estrena del concurs 
d'acudits, un dinar amb aperitius i 
mariscada per celebrar els 35 anys 
de la festa i un concert d'havaneres 
que posarà el punt final a la gresca. 
La festa del barri Ricomà és la més 
antiga de totes les festes de Grano-
llers, només igualada per la festa 
major de la ciutat.  

La festa del barri Ricomà 
enceta un concurs d'acudits

El bingo de diumenge al vespre va fer 
sortir al carrer desenes de veïns de 
l'Hostal, que no es van voler perdre 
una de les propostes més populars de 
la programació d'activitats de la festa 
del barri, que enguany ha celebrat 
els 30 anys. Els actes es van allargar 
de dissabte a dimarts passat i van 
incloure un concurs de truites, jocs 
aquàtics, una paella popular, una 
festa de l'escuma o exhibicions de 
sevillanes i de zumba. 

          L'Hostal ha 
celebrat 30 anys  
de la festa del barri

raül medina
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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 13 de març al diumenge 16 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

29º 18º 28º 18º 27º 18º 26º 17º

Avui, dijous, Roca Umbert acollirà 
la presentació del festival Panorà-
mic Granollers, que celebrarà la 
segona edició entre el 27 i el 30 de 
setembre. Amb tot, ja s'han donat 
a conèixer alguns dels noms pro-
pis que protagonitzaran aquest 
certamen dedicat a la imatge i 
que, en aquesta edició, vol posar 
la mirada al maig de 1968.

Així, entre els convidats, hi hau-
rà l'antropòleg i professor univer-
sitari Manuel Delgado i el fotope-
riodista Jordi Borràs. 

Segons l'organització, un dels 
eixos vertebrals de la programa-
ció del Panoràmic serà la jornada 
teòrica que ocuparà el matí del di-
vendres 28 de setembre a la Nau 

B1. Estarà conduïda per membres 
de l’equip assessor del festival, com 
són el fotògraf i assagista Joan Font-
cuberta, el realitzador audiovisual, 
assagista, pintor i comissari d’ex-
posicions Andrés Hispano, la histo-
riadora i crítica de l’art i de cinema 
Joana Hurtado i el realitzador, guio-
nista i editor Félix Pérez-Hita.

La jornada es tancarà amb 
l’aportació personal dels creadors, 
a través dels respectius projectes. 
Joan Fontcuberta introduirà les ex-
periències de Jordi Borràs, especi-
alitzat en els moviments d’extrema 
dreta; la fotògrafa i editora argen-
tina Verónica Fieiras, amb una mi-
rada sobre revolucions sud-ameri-
canes; l’artista alemany Simon 

arxiu

CINEMA  L'AC REPRENDRÀ AQUEST MES EL PETIT CINECLUB, ELLES DIRIGEIXEN I DIMARTS SINGULARS

'La forma del agua' obre el 
cicle de 12 títols del Cineclub

MANUEL DELGADO

Manuel Delgado, Joana Hurtado i 
Jordi Borràs seran al 2n Panoràmic

L'oscaritzada La forma del agua 
(The shape of water, 2017), de 
Guillermo del Toro, estrenarà di-
vendres (19 h i 22 h) –i diumenge 
(19 h)– el nou cicle del Cineclub de 
l'AC Granollers, que inclourà una 
dotzena de títols en versió origi-
nal subtitulada durant dos mesos 
al Centre Cultural de Granollers. 
El Cineclub també preveu iniciar 
a finals d'aquest setembre el cicle 
el Petit Cineclub –de cinema fami-
liar– i els Dimarts Singulars així 
com el d'Elles dirigeixen, que re-
cull la creació femenina.

Després de la projecció de la 
producció americana The shape of 
water –guanyadora de l'Oscar a la 
millor pel·lícula, direcció, direcció 
artística i música, les següents ses-
sions es dedicaran al cinema fran-
cès amb Le semeur (La mujer que 
sabía leer) de Marine Francen, que 
juntament amb Lady Bird s'inclou 
en l'apartat Elles dirigeixen. 

Els Dimarts Singulars dedicats 
a clàssics i grans noms propis 
del setè art comptaran amb la 
projecció de l'al·legat contra la 
guerra Jeux interdits de Réné Clé-
ment, Histoire immortelle d'Orson 
Welles i Breakfast at Tiffany's de 
Blake Edwards amb la superba in-
terpretació d'Audrey Hepburn.

El Petit Cineclub s'encetarà el 
30 de setembre amb La vida d'en 
Carbassó.

Per les sales desaparegudes
Amb motiu del Dia Mundial del 
Patrimoni Audiovisual, abans de 
les sessions de Le brio del 26 i 28 
d'octubre, es projectarà el curtme-
tratge The End Desuetud (2007), 
un rèquiem per les 14 sales de 
cinema desaparegudes al llarg 
dels darrers anys a Granollers, de 
l'artista Jordi Pagès i gravat per 
Lambert Botey i amb fons audiovi-
sual de l'Arxiu Municipal. 

CARTELL  'The shape of water'

ac

Entre els títols programats tam-
bé hi ha The Journey (El viaje), The 
greatest showman (El gran show-
man), Finding your feet (Bailando 
la vida) i Le brio (Una razón bri-
llante).

CINEMA  AVUI, DIJOUS, ES PRESENTARÀ EL PROGRAMA COMPLET A ROCA UMBERT

Menner i el seu treball sobre arxius 
policials centreeuropeus com el de 
la Stasi, i el col·lectiu En contingen-
cia, que mostrarà la seva particular 
lluita pels drets laborals. 
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Taller d'astronomia a l'Adoberia
En el marc del programa de dinamització de l'Adoberia 
d'en Ginebreda, dissabte s'hi farà una taller d'astronomia 
per a famílies que començarà a les 19.30 h amb la xerrada 
Els calendaris del món i continuarà a les 20.30 h
amb l'observació de la lluna a ull nu i amb telescopi.

El pregó del Mag Ramó donarà el tret de sortida avui, dijous (20.45 h), a la festa 
major de Sant Feliu de Codines, amb un programa ple d'activitats familiars i amb 
una forta presència de la cultura popular, amb gegants, correfoc i l'actuació dels 
Falconers de Castellcir (diumenge a les 13 h), entre d'altres.

També hi apareixen alguns noms propis de l'escena del país, com a la nit  
de tribut a l'humor amb espectacles d'homenatge a Pepe Rubianes i Eugenio 
–divendres a les 22 h–, el recital i ball de gala de La Principal de la Bisbal  
(dissabte, a les 18 i 19,.30 h), els concerts de Portobello (dissabte, 23 h) i De  
Mortimers; la cantada d'havaneres d'Arjau Grup (diumenge, 18 h), i l'espectacle 
de la companyia Drakonia (21.30 h) previ al piromusical de fi de festa.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 13
17.30 h Gimnàs Escola Bellavista
Xerrada. Tornada a l'escola
18 h Plaça Joan Sanpera
Festa major de Corró d'Avall:  
Vine a jugar amb la comissió 
18 h Plaça Joan Sanpera
Minidisco
18 h Plaça Joan Sanpera
El despertar del foc

DIVENDRES, 14
10.30 h Plaça de l'Ajuntament
Matí infantil, manualitats per a totes 
les edats
10.30 h Plaça de l'Ajuntament
Jocs de casal
11 h Plaça Joan Sanpera
Miniarc
11 h Plaça de l'Ajuntament
Juguem a escacs
11.30 h Plaça de l'Ajuntament
Conte. El flabiol màgic
17 h Centre de joves. Can Ganduxer 
Passadís del Terror
18 h Plaça de l'Espolsada
Animació infantil
19 h Església de Santa Eulàlia
Missa pels difunts de Corró d'Avall
19 h Plaça de l'Espolsada

arxiu

DIVENDRES, 14
10 h Hospital General 
Dóna el millor de tu, dóna sang
10 h Centre de Normalització  
Lingüística del Vallès Oriental 
Inici de les inscripcions als Cursos 
de Català per a Adults 
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Insectes i aranyes a les vostres 
mans!
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. The shape of water

DISSABTE, 15
8 h Carrer d'Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals
10 h Aplegador. La Troca
Ballada de swing
10.30 h Roca Umbert
Fira Taral·la
17 h Plaça Maluquer i Salvador
Jornada de promoció de la Diada  
de la Bicicleta 2018
22.30 h Casino
Festa de Sevillanes

DIUMENGE, 16
9 h Plaça de Jaume I
Setena Caminada popular de l'AV 
Lledoner i botifarrada
10 h Plaça de la Corona
Pedalada Per una ciutat pedalable
11.30 h Museu de Ciències Naturals
Activitats familiars desÀrtic. Taller d'art i 
creació i visita guiada. A partir de 6 anys 
19 h Centre Cultural
Cineclub. The shape of water

DILLUNS, 17
20.30 h Hospital de Granollers
Dóna el millor de tu, dóna sang 
DIMARTS, 18
18 h Can Jonch

AGENDA

Ajuntament de Granollers 
Palou, temps enrere. Mostra  
fotogràfica de l'Arxiu amb motiu  
dels 90 anys de l'agregació del  
poble a Granollers. S'inaugura dijous. 
Fins al 30 de novembre
La Tèrmica. Roca Umbert
Exposició Indústries en temps de 
guerra 1936-1939. Dissabtes tarda i 
diumenge matí. Fins al 21 d'octubre 
Museu de Ciències Naturals 
desÀrtic.Exposició col·lectiva multi-
disciplinària de 60 artistes compro-

El Mag Ramó obre la festa
de Sant Feliu de Codines

mesos amb la conservació  
i la protecció de l'Àrtic. S'inaugura  
dijous. Fins a l'11 de novembre 
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

Cercavila cabrona
19 h Nau de Can Ganduxer
Taller. M'estimes? Deixa'm ser lliure
19 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Teatre. El coronel ocell
20.30 h Plaça de l'Ajuntament
Pregó de festa major
21 h Rambla de la carretera de Ribes
Correfoc infantil
22 h Plaça Can Font
Nàufrags
22.30 h Plaça Joan Sanpera
Holi Fluor
22.30 h Plaça de l'Ajuntament
Encabrotxada
23.30 h Plaça Joan Sanpera
Concert de Miquel del Roig, Doctor 
Prats i Machine Band

DISSABTE, 15
9 h Pavelló Poliesportiu 
Torneig de bàsquet de pretemporada
9 h Pistes de tenis de Corró d'Avall
Jornada de portes obertes
9 h Plaça Joan Sanpera
3x3 en marxa
10 h Plaça Can Font
Biodansa
10.30 h Pista de Cal Gavatx
Primer Campionat d'Skate 
21 h Plaça de l'Espolsada
Juguem amb fang
11 h Plaça de l'Espolsada
Juguem amb fang
11 h Plaça de l'Espolsada
Taller de maquillatge infantil
11 h Plaça de l'Espolsada
Xocolatada de festa major
11 h Camp de futlbol municipal
Futbol Benjamí A contra el FC Barcelona
11.30 h Plaça de l'Espolsada
Ska circus
12.15 h Camp de futbol municipal
Torneig Memorial Jaume Ginestí
12.30 h Plaça de l'Espolsada
Festa de l'escuma
18 h Plaça de l'Espolsada

Ajuda'ns a identificar fotografies  
antigues de Granollers (inici de  
temporada del grup de treball de l'Arxiu)
18 h Centre Tecnològic i Universitari
Curs de formació Prospect, un programa 
europeu a l'apoderament de la persona 
amb problemes de salut mental i de la 
seva família

DMECRES, 19
17.30 h Centre cívic Can Bassa
Vols saber el nivell de català que tens?
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. 0-15 mesos
19 h Centre cívic Can Gili
Masterclass de zumba

Concert de tarda amb l'Orquestra 
Gerunda
18 h A l'olivera de la rambla
Sisena Trobada de Gegantons
20 h Plaça Joan Sanpera
Botifarrada
20 h Plaça Joan Sanpera
Versots i Font del Cabró
22.30 h Plaça de l'Ajuntament
Cremada de l'Ajuntament
23 h Plaça de l'Ajuntament
Correfoc infernal
23 h Plaça Joan Sanpera
Mojitada
23.30 h Plaça de l'Espolsada
Ball de nit
01 h Plaça Joan Sanpera
Karaoke band i Cuarto Segunda

DIUMENGE, 16
9 h Plaça de l'Ajuntament
Sortida motera
10 h Club de Tir amb Arc

Portes obertes
10 h Zona esportiva de Corró d'Avall
Festa de la bicicleta urbana
10.30 h Rambla de la carretera de Ribes
Joc gegants casolans
11 h Plaça Joan Sanpera
Tercera Trobada de gegants
12 h Església de Santa Eulàlia
Missa de festa major de Corró d'Avall
13 h Plaça Joan Sanpera
Vermut i arrossada popular (14 h)
17 h Plaça Joan Sanpera
Festa major a ritme de QUO
17 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Concert coral de festa major
18 h Plaça Joan Sanpera
Zumba
18.30 h Plaça Can Font
Pallassos
20.30 h Plaça de l'Espolsada
Ball de l'Espolsada
21 h Plaça de l'Espolsada
Ball de fi de festa
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