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EN PORTADA

Dilluns, poc abans de les vuit del vespre, els grano-
llerins Martí Batallé García i Xavier Pocurull Fuen-
tes, ambdós de 19 anys, van perdre la vida en un 
accident de trànsit a l'AP-7, al quilòmetre 114, al ter-
me municipal de Vallgorguina. Els dos joves, pilot i 
copilot, viatjaven amb dos amics més –al seient de 
darrere–, que van resultar ferits arran de la col·lisió 
del turisme en què anaven amb un camió. Els Mos-
sos d'Esquadra investiguen encara les causes que 
van provocar que el cotxe encalcés el camió.

Arran de l'accident es van activar quatre patru-
lles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, que van efectuar tas-
ques d'excarceració, i dues ambulàncies del Siste-
ma d'Emergències Mèdiques (SEM). Un dels ferits, 
Pau Navarro, que va patir lesions greus, va ser 
traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Bar-

bMg

En moments de dolor és 
quan un troba l'l'escalf 
de les seves famílies 
@BMGranollers 
@CUPGranollers 
@Granollers @InselTiller 
@GironaFC . Gràcies pels 
innombrables missatges 
de suport. Us estimo Irene, 
Reyes i Pau. No defallirem. 
Una abraçada molt forta a 
les famílies de Martí i Xavi.

@eduardnd1967

celona, mentre que el quart ocupant, Óscar Oller, 
ferit de menys gravetat, va ser traslladat a l'Hos-
pital de Granollers. Tots dos tenen també 19 anys.

Els funerals per les dues víctimes mortals se-
ran avui, dijous, a la parròquia de Sant Esteve de 
Granollers. A les 16.15 h, serà el comiat de Xavier 
Pocurull, i a les 17 h, el de Martí Batallé.

La recuperació dels ferits
Pel que fa als ferits, fonts properes a l'Hospital de 
Granollers han explicat que Óscar Oller evolucio-
na favorablement. Pel que fa a Pau Navarro, amb 
ferides greus, la família ha explicat per mitjà de les 
xarxes socials que aquest dimecres ha estat operat 
per posar-li una placa al coll i que "la intervenció 
ha anat bé", i passarà la nit a l'UCI de la Vall d'He-
bron. El Pau és fill del regidor de l'Ajuntament de 

Granollers Eduard Navarro, que ha agraït pública-
ment les mostres de suport a la seva família.

De fet, l'Ajuntament, arran de l'accident, va sus-
pendre dimarts el ple extraordinari que estava pre-
vist per debatre sobre l'estat de la ciutat. A més, 
la junta de portaveus va emetre un comunicat per 
expressar el condol a les famílies de les víctimes i 
desitjar una evolució positiva als ferits.

Dol al món de l'handbol
També des del món de l'handbol han arribat mos-
tres de suport als familiars i amics dels joves ac-
cidentats, ja que tots quatre estan vinculats al Ba-
lonmano Granollers (BMG), que el mateix dimarts 
emetia un comunicat de condol. Martí Batallé ju-
gava a l'equip júnior del BMG, mentre que Xavier 
Pocurull havia deixat l'entitat i ara era jugador a les 
files del Club Handbol Canovelles. El club canovellí 
també ha emès un comunicat per la pèrdua de Xa-
vier Pocurull amb el missatge: "La vida es injus-
ta! Condolències a la seva família, et trobarem 
molt a faltar! DEP". El BMG també ha desitjat una 
ràpida recuperació a Pau Navarro i Óscar Oller, ju-
gador i exjugador del club (actualment a l'AEH les 
Franqueses) respectivament. El club granollerí ha 
fet dos dies de dol i anul·lava la seva activitat. Altres 
clubs d'handbol vallesans i d'arreu de l'Estat, les fe-
deracions catalana, espanyola i europea d'handbol, 
així com jugadors i jugadores dels primers equips 
del BMG, també han fet arribar mostres de condol i 
ànims a les famílies dels accidentats. i M.e / t.p.

Commoció per la mort 
de dos joves granollerins
en un accident a l'AP-7

Record a Montilivi 
per als dos aficionats

En finalitzar l’entrenament de dimarts, els juga-
dors i el cos tècnic del primer equip del Girona FC 
van fer un minut de silenci en memòria dels dos 
joves granollerins, aficionats blanc-i-vermells 
que van morir en l’accident de Vallgorguina quan 
es desplaçaven a Montilivi per veure el partit Gi-
rona-Celta, així com van voler transmetre ànims 
als dos ferits i desitjar-los una recuperació ràpida.

chc

En el sinistre, que es va produir a l'altura de Vallgorguina quan el cotxe
va encalçar un camió, també van resultar ferits Pau Navarro i Óscar Oller

XAVIER POCURULL  Actualment jugava amb el CH Canovelles MARTÍ BATALLÉ  Jugava a l'equip júnior del Balonmano Granollers
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Alerta Col·legi d'AparelladorsIncendi a un cotxe al carrer Camp de les Moreres
El Col·legi d'Aparelladors de Barcelona 
ha fet una alerta sobre el manteniment  
d'edificis arran dels aiguats del 7 de setembre 
a Granollers i la caigua d'una coberta a 
l'avinguda Sant Esteve.

Dijous a la tarda es va calar foc a un cotxe al carrer Camp de les Moreres, 
a l'altura de Mare de Déu de Montserrat. Segons apunta la Policia Local, 
va incendiar-se el motor del vehicle. En un primer moment van actuar-hi 
agents de la policia, que van provar d'apagar el foc amb extintors a 
l'espera de l'arribada de Bombers, que van acabar les tasques d'extinció.

El cadàver que diumenge 9 de se-
tembre es va trobar surant al riu 
Congost és de la veïna de Grano-
llers Vianca Alejandra Roca Ar-
daya, desapareguda des del 16 de 
juliol, quan la família va denunciar 
el cas. Els Mossos d'Esquadra van 
confirmar divendres la identitat de 
la víctima, el cos de la qual presen-
tava signes de violència. Els agents 
de la policia catalana continuen 
investigant el succés i, de moment, 
no hi ha cap detenció vinculada 
amb l'homicidi de la jove.

La desaparició
Vianca Roca tenia 25 anys, vivia 
a Granollers i era provinent de 
Bolívia. La jove vivia a la zona del 
centre de la ciutat –carrer Verge 
de Núria– amb el seu fill de 6 anys. 
La seva família no en sabia res des 
del 16 de juliol. En una entrevis-
ta a VOTV, la família va explicar, 
una setmana després de la des-
aparició, que el darrer dia que la 
van veure va ser a casa de la seva 
mare, on va anar a deixar el seu 
fill per sortir a sopar amb el seu 
marit. L'endemà la mare tenia un 
missatge al mòbil de la noia, i no 
hi va poder contactar més. Segons 
aquestes fonts, el marit va expli-
car l'endemà que s'havia discutit 

zar dos dies després dels aiguats 
a Granollers i és possible que 
aquests facilitessin que el cos fos 
visible a la llera del Congost, des-
prés de més d'un mes de la desa-
parició. Un veí que hi passejava va 
ser qui va alertar la policia cap a 
les 18 h. Allà hi van trobar el cos 
en avançat estat de descomposi-
ció i signes evidents de violència, 
cosa que ha fet descartar un ac-
cident o un suïcidi. Per tant, els 
Mossos mantenen oberta la inves-
tigació del cas. 

amb Vianca, que es van separar, i 
que quan va tornar a casa ja no la 
va trobar.

La noia treballava en una em-
presa de cosmètica, que l'endemà 
va alertar de la seva desaparició, 
quan no es va presentar a treba-
llar. La família va penjar cartells i 
va demanar la col·laboració ciuta-
dana per trobar la jove desapare-
guda i, fins i tot, es van organitzar 
cerques amb voluntaris per l'en-
torn de Granollers.

El cos de la dona es va localit-

arxiu

SUCCESSOS  VIANCA ALEJANDRA ROCA ERA PROVINENT DE BOLÍVIA I TENIA UN FILL DE 6 ANYS

El cos trobat al riu Congost és 
d'una granollerina de 25 anys 
desapareguda el 16 de juliol

VIANCA ALEJANDRA ROCA  La família va divulgar fotografies per la cerca

L'oficina de Viajes Tejedor, al nú-
mero 39 del carrer Anselm Clavé, 
està tancada a causa del despreni-
ment diumenge del sostre de l'in-
terior de l'establiment. Els danys 
es van produir amb l'oficina tan-
cada, de manera que no s'ha ha-
gut de lamentar cap ferit.

La Policia Local va acordonar 
l'entrada després de ser alertada 
per un vianant dels desperfec-

tes que van produir-se al local. 
Dilluns, els treballadors no van 
poder accedir a l'oficina, tot i que 
part de la feina s'ha continuat  
desenvolupant des de l'oficina de 
Cardedeu.

A principis d'estiu una altra 
botiga del carrer Anselm Clavé, 
Bossanova, també va patir el des-
preniment de part de l'estructura 
del sostre. 

DIUMENGE LA POLICIA LOCAL VA PRECINTAR EL LOCAL

Viajes Tejedor, tancat per 
la caiguda del fals sostre

s.E.

SENSE FERITS  L'establiment estava tancat en el moment dels fets

Ajuts per als afectats dels aiguats
L'OAC de Granollers recollirà fins divendres les instàncies de particu-
lars i establiments afectats pels aiguats del divendres 7 de setembre. 
La Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de 
l'Interior gestiona unes subvencions a les unitats familiars i unes altres 
per a establiments. 

SOCIETAT
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MOBILITAT  ELS TREBALLS SUPOSEN RESTRICCIONS DE TRÀNSIT MENTRE DURIN LES OBRES

En construcció dos nous passos 
de vianants a la ronda Sud
GRANOLLERS. Avui, dijous, està 
previst que acabin les obres per 
construir dos nous passos de via-
nants a l'alçada dels carrers Mare 
de Déu de Montserrat i Pla de 
Baix, a la ronda Sud. els treballs 
van començar dimarts a la nit i el 
Servei Territorial de Carreteres 
de Barcelona de la Generalitat 
preveia que duressin tres dies, tot 
i que va alertar que en cas de plu-
ja les obres es podrien allargar un 
parell de dies més.

Mentre duren els treballs, la 
via està oberta a les nits però no-
més hi ha disponible un carril per 
sentit de circulació. Tot i les res-
triccions de trànsit, els veïns que 
tenen guals hi poden accedir amb 
normalitat.

Les obres són un dels acords 
a què van arribar la Generalitat, 
l'Ajuntament i la Plataforma per 
la Integració de la ronda Sud per 
millorar el trànsit de la carretera. 
Tal com va avançar el Diari Som, 
fa dies que els semàfors van co-
mençar a instal·lar-se, però enca-

T.P.

OBRES  Els treballs per a fer els passos de vianants a la ronda Sud

ra faltava acabar de col·locar-los, 
posar-los en funcionament i pin-
tar a la calçada les línies del pas 
de vianants.

Més mobilitzacions
La plataforma va reprendre di-
lluns les mobilitzacions amb talls 
parcials de la ronda Sud a primera 

hora del matí, de 8 a 9 h. L'entitat 
va assegurar que l'acció reivindi-
cativa havia tingut un "gran èxit 
d'afluència". 

Com ja feia la plataforma veï-
nal cada dijous abans de l'estiu, 
aquesta tarda es preveuen nous 
talls que començaran a les 17 h i 
duraran fins a les 18.30 h.  t.p.

L'associació Granollers Pedala ha 
impulsat una petició a la platafor-
ma Change.org per reclamar que 
Granollers sigui una ciutat ciclable. 
En concret, l'entitat demana que 
els carrers d'adeqüin a la circu-
lació segura de les bicicletes, que 
es desplegui una xarxa pedalable 
que connecti els principals barris 
i equipaments, que es restringei-
xi el trànsit motoritzat davant els 
centres educatius durant les hores 
d'entrada i sortida d'alumnat i que 
s'incorpori la bicicleta als criteris 
generals de disseny urbà de Gra-
nollers. També vol que la velocitat 
màxima de tota la ciutat es redueixi 
als 30 km/h i que s'incorporin un 
conjunt d'aparcaments segurs per 
a les bicicletes, sobretot en estaci-
ons i equipaments. Al tancament de 
l'edició, 252 persones havien signat 
el manifest. 

Coincidint amb l'inici de la Setma-
na Europea de la Mobilitat, l'associ-
ació va organitzar diumenge una 
pedalada reivindicativa per recla-

Granollers Pedala insta 
a reduir la velocitat als 
30 km/h a tota la ciutat 

HA IMPULSAT UNA PETICIÓ A LA PLATAFORMA 'CHANGE.ORG'

mar un espai segur per circular en 
bicicleta per la ciutat que va aplegar 
desenes de persones.   t.p.

Activitats

Diumenge se celebra una nova edició de 
la Diada de la Bicicleta, que sortirà del 
Parc Torràs Villà a les 11 h. Enguany, el 
recorregut passarà per la pista del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya, on s'hi farà 
una volta sencera en bicicleta. En total, 
seran 12 quilòmetres de recorregut se-
miurbà apte per a tota la família, tot i que 
també hi ha l'opció d'anar en cotxe fins al 
Circuit i fer la volta en bicicleta (de 13 a 
14 h). La inscripció a l'activitat és gratu-
ïta però també obligatòria. Dissabte, a la 
plaça Maluquer s'hi celebraran diverses 
activitats relacionades amb la bicicleta.

LA DIADA DE LA 
BICICLETA, AL CIRCUIT

GRANOLLERS. La Fundació Hospi-
tal de Granollers ha instat el jutjat 
a què apliqui de forma provisi-
onal la sentència que extingia el 
contracte entre la fundació i l'em-
presa Proursa per tal de poder re-
cuperar el seu pàrquing. 

La sentència es remunta al 27 

de juny, quan el Jutjat de primera 
instància número 6 de Granollers 
va dictar extingit el contracte en-
tre l'Hospital i l'empresa Proursa 
per a l'explotació de l'aparcament.
La sentència tenia efectes del 31 
de desembre de 2016 i condem-
nava Proursa a abandonar les ins-

L'Hospital insta a aplicar  
la sentència per poder  
recuperar el seu pàrquing

tal·lacions per tal que la fundació 
pogués recuperar el pàrquing. 
També obligava l'empresa a in-
demnitzar l'hospital per la seva 
explotació indeguda des de l’1 de 
gener de 2017 i fins al moment en 
què l'aparcament fos retornat. 

De moment, però, l'Hospital as-
segura que Proursa no ha donat 
compliment de la sentència i que 
continua ocupant l'aparcament. 
De fet, el passat 3 de setembre 
l'empresa va interposar un recurs 
d’apel·lació davant l’Audiència 
Provincial contra la sentència dic-
tada a mitjans d'aquest any.  

Tècnics portuguesos i represen-
tants d'institucions i empreses vi-
sitaran avui i demà Granollers en 
el marc d'una trobada del projecte 
europeu Thermos, que té per objec-
tiu planificar  xarxes de calor i fred 
als municipis. 

Granollers es troba en fase de 
prova de Thermos, que permetrà 

estudiar alternatives per planifi-
car xarxes de subministrament de 
calor com la proposada al polígon 
Congost-Jordi Camp. Això suposa-
ria un gran estalvi energètic i en 
emissions per Granollers, ja que 
el consum industrial representa la 
meitat de tot el consum energètic 
de la ciutat.   

Reunió europea a Granollers 
en el marc d'un projecte  
d'estalvi energètic
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El radar de tram de la C-17 entre 
Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès 
ha caçat, des que es va posar en 
funcionament el 20 de febrer, un 
total de 36.206 vehicles que han 
excedit la velocitat màxima per-
mesa al tram. Això vol dir que el 
Servei Català de Trànsit ha obert, 
els darrers set mesos, un expedi-
ent sancionador a 173 vehicles de 
mitjana cada dia.  

El radar de tram de la C-17 en-
tre Lliçà d’Amunt i Parets, el pri-
mer d’aquestes característiques 
a la comarca, calcula la velocitat 
mitjana dels vehicles en un tram 
de 3,6 quilòmetres, entre les no-
ves instal·lacions de Mango, a Lli-
çà, fins poc després del restaurant 
Can Romeu de Parets.

En aquest cas la zona controlada 
es divideix en dos trams, ja que els 
límits de velocitat en aquest recor-
regut varien entre 80 i 100 km/h 
en funció del traçat de l’autovia.

La lectura inicial de les matrí-
cules es fa a l’altura de les noves 
instal·lacions de Mango, a Lliçà 
d’Amunt, a l’entorn del km 19,8, 
just a l’inici del tram de revolts i 
descendent cap a Lliçà de Vall, on 
la velocitat està limitada a 80 km/h.

La segona fotografia es fa poc 
després de la incorporació dels ve-

GRANOLLERS. Aquesta setmana 
l'Ajuntament ha començat les 
obres de reurbanització del pas-
satge Xile, entre el carrer de la 
Torreta i el carrer de Nicaragua, 
al barri de la Font Verda.

Fins ara el passatge Xile tenia 
un desnivell important i una part 
de paviment de sauló que com-
plicava l'accessibilitat. Ara, d'una 
banda, es pavimentarà amb peces 
de formigó amb paviment tàctil 
de botons i ratllat per a persones 
amb deficiència visual, mentre 
que la vorera existent, que dóna 
accés als habitatges unifamiliars 
propers i connecta els carrers de 
la Torreta i Nicaragua, s'amplia-
rà fins a 4 metres com a mínim. 
En el subsòl es renovarà la xarxa 
d’abastament d’aigua potable ins-
tal·lant una canonada de polietilè 
i es crearà una xarxa de reg auto-
màtic per als 13 nous arbres que 
es plantaran. Aprofitant l’actuació 
es col·locaran nous embornals de 
recollida d’aigües superficials.

L'enllumenat públic existent es 
substituirà per columnes de 4 me-
tres d'altura que incorporaran les 

lluminàries, amb làmpades led. 
Alhora, se soterrarà el cablejat 
aeri existent i es crearà una xarxa 
de telecomunicacions municipal.

La resta de l’espai es vol conser-
var el més natural possible, gene-
rant terrasses per salvar el desni-

vell existent entre els dos extrems 
del passatge. Les terrasses es 
formaran mitjançant talussos en-
jardinats que es combinaran per 
crear un recorregut naturalitzat 
entre les diferents plataformes. 
L'actuació inclou també la instal-
lació de 17 bancs, 8 papereres i 
una font. Aquesta actuació, que té 
una durada prevista de 4 mesos, 
ha estat adjudicada a l'empresa 
Serxar, SAU per 143.850 (IVA in-
clòs).  M.e.

Comencen les obres de 
reforma del passatge 
de Xile a la Font Verda

arxiu

MOBILITAT  DES DEL 20 DE FEBRER HA DETECTAT 36.206 VEHICLES AMB EXCÉS DE VELOCITAT URBANISME  PAVIMENT PER A PERSONES INVIDENTS

El radar de tram de la C-17 
caça fins a 173 vehicles diaris

RADAR  El dispositiu es va posar en marxa el 20 de febrer

hicles que provenen de Granollers 
pel coll de la Manya, al km 18,2, on 
queda registrada la velocitat dels 
vehicles al primer tram, un punt 
que tradicionalment ha presentat 
un índex elevat de sinistralitat.

A partir d’aquest punt el límit 
de velocitat s’incrementa fins als 
100 km/h, fins que just abans dels 
accessos al nucli urbà de Parets, a 
l’entorn del km 16,2, es fa la terce-
ra i última lectura de matrícules, 
on queda registrada la velocitat 
dels vehicles en aquest segon 

tram i el dispositiu determina si el 
vehicle ha de ser sancionat.

Segons el Departament de Ter-
ritori, per aquest tram circulen 
diàriament 92.000 vehicles, una 
elevada intensitat de trànsit que 
s’afegeix a la densitat de polígons 
industrials i de població que hi ha 
en aquest territori. A més, el de-
partament estima que els propers 
10 anys el trànsit augmentarà fins 
als 100.000 vehicles diaris arran 
dels importants creixements urba-
nístics que es preveuen.  X.L. CONSTRUCCIÓ DE LES VORERES DEL 

PASSEIG DEL DR. FÀBREGAS A PALOU
n  Dilluns també van començar les obres de construcció de les voreres  
del passeig del Dr. Fàbregas, entre la carretera del Masnou i el Camí Ral. Fins ara 
la vorada existia a totes dues bandes del passeig, però sense estar pavimentades 
amb panot. Amb l'actuació que es fa ara també es formaran els guals per a  
l’entrada de vehicles als camps i finques adjacents. L'actuació es fa en una  
superfície de 472 metres quadrats i s'ha adjudicat a l'empresa Constraula per 
un import de 40.716 (IVA inclòs). Amb aquestes obres, que es preveu que tinguin 
una durada d'un mes i mig, es completaran les voreres al passeig.

Es formaran terrasses
per mitjà de talussos

enjardinats que es 
combinaran amb 

un recorregut naturalitzat

Ignasi Valls assumeix la 
gerència del Consorci de Residus
El gerent del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, Ignasi Valls, ha as-
sumit la gerència del Consorci per 
a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental i de l’empresa pública Ser-

veis Ambientals del Vallès Oriental 
(Savosa). Valls va ser elegit en la 
sessió extraordinària del consell 
plenari del consorci celebrada el 
12 de setembre, en substitució de 

María Teresa Machado, que ocupa-
va el càrrec des del 22 d’octubre de 
2015 i que va renunciar-hi al juny. 
El nou gerent de l’ens ocuparà el 
càrrec sense retribució fins que 
no es proveeixi la plaça mitjançant 
un procés de selecció basat en els 
principis de mèrit, capacitat, igual-
tat, publicitat i concurrència.  
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El Centre Cultural de Granollers 
acollirà el 27 de setembre (20 h) 
l'estrena –prèvia a l'emissió a TV3 
l'1 d'octubre– del documental El 
Xoc, produït per Gent i Terra SL 
–l'editora de la revista Vallesos– i 
dirigida pel jove Enric Vilageliu. El 
Xoc és un film que, sense veu en 
off ni entrevistes, retrata els es-
deveniments polítics, les figures 
i els tensos dies històrics viscuts 
a Catalunya durant la tardor del 
2017 des de les bambolines del 
Parlament i des del carrer mateix.

El film s’ha presentat aquest di-
mecres al Col·legi de Periodistes 
de Catalunya amb la participació 
de Vilageliu, del productor execu-
tiu, Vicenç Relats, i del director de 
TV3, Vicent Sanchis.

A través d’un acord de Gent i 
Terra amb la Federació Catalana 
de Cineclubs, El Xoc estarà a dis-
posició dels cinquanta cineclubs 
associats que el vulguin progra-
mar en les seves sessions. La pri-
mera presentació es farà al Centre 
Cultural de Granollers en una ses-
sió organitzada amb el Cineclub 
de l’Associació Cultural.

El Xoc presenta els fets històrics 
succeïts des de les sessions par-
lamentàries del 6 i 7 setembre, 
en les quals es va aprovar la llei 
del referèndum i la llei de tran-
sitorietat jurídica i fundacional 
de la república. També recull les 
diferents mobilitzacions de signe 
divers al carrer que van tenir lloc 
abans i després d’un referèndum 
que l’Estat espanyol no va aconse-
guir impedir, així com les que es 
van produir fins a la proclamació 
de la república.

Graduat a l’Escola Superior de 
Cinema i Audiovisuals de Cata-

voluntat de l’Estat d’avortar-lo. 
La mobilització popular que es 

va viure als col·legis electorals 
d’arreu del país durant l’1 d’octu-
bre se centre al film en el centre 
de votacions de Santa Eulàlia de 
Ronçana, mentre que les manifes-
tacions al carrer durant l’aturada 
del 3 d’octubre, en protesta per 

lunya (ESCAC) l’any 2017, En-
ric Vilageliu remarca el caràcter 
“emocional” del film, en el qual 
“es destaca la part humana dels 
protagonistes, les seves reacci-
ons en moments de tensió, més 
que no pas els discursos”. 

Els gestos, els moviments i els 
pronunciaments del president 
Carles Puigdemont, del vicepresi-
dent Oriol Junqueras i de la presi-
denta del Parlament, Carme For-
cadell, són objectiu central d’una 
càmera que els segueix des de la 
proximitat com a principals de-
fensors del referèndum, com tam-
bé als seus principals detractors, 
entre els quals destaquen la cap 
de l’oposició, Inés Arrimadas (Cs), 
Xavier Garcia Albiol (PP) i Joan 
Coscubiela (ICV). Enmig dels dos 
blocs hi apareix el llavors líder de 
Podem Albano Dante Fachín que, 
des de la neutralitat entre el sí i 
el no a la independència, s’acaba 
comprometent a fons amb la rea-
lització del referèndum i contra la 

gEnT i TErra

POLÍTICA  L'EDITORIAL DE 'VALLES0S' PRODUEIX AQUEST DOCUMENTAL DIRIGIT PEL JOVE VALLESÀ ENRIC VILAGELIU

'El Xoc' de la tardor de 2017 es 
projectarà al Centre Cultural

AUTORS  El director Enric Vilageliu i el productor Vicenç Relats

n El granollerí Joan Frank Charansonnet 
és un dels protagonistes de Clandestí, la 
primera peça de ficció amb el referèn-
dum sobre la independència de Cata-
lunya com a rerefons. El curtmetratge 
compta també amb els actors Miquel 
Sitjar i Esther Nubiola, i gira al voltant 
d’un intercanvi de mercaderia sensible 
que s’ha de fer de matinada, d’ama-
gat de la policia i en indrets aïllats dels 
nuclis urbans. El film, dirigit per Ivan 
Mulero i Joan Ramon Armadàs, barreja 
actors professionals amb protagonistes 
i imatges reals de l’1-O. El curtmetratge 
té prevista la preestrena uns dies abans 
de l’1 d’octubre i passat aquest dia els 
responsables de la producció tenen la 
intenció de recórrer diversos festivals a 
escala nacional i internacional.

CHARANSONNET, AL 
PRIMER FILM DE FICCIÓ 
SOBRE L'1 D'OCTUBRE

les càrregues policials als votants 
del referèndum, se segueixen des 
de Granollers.

La pel·lícula –majoritàriament 
en català– s’ha subtitulat al caste-
llà, el francès i l’anglès amb la vo-
luntat de projectar-se més enllà de 
les terres de parla catalana.  M.e.

Cs FINGEIX CUINAR 
L'ARROSSADA DE LA 
FESTA DE CORRÓ
La comissió de festa major de Cor-
ró d'Avall ha desmentit una piulada 
de Ciutadans (Cs) en què assegurava 
haver ajudat a preparar l'arrossada de 
diumenge. L'organització afirma que 
Cs "no ha participat en l'elaboració 
de l'arrossada", apunta que desconeix 
"com s'han colat per fer-se la foto" i 
ha reclamat una disculpa del partit.

LA COMISSIÓ DE FESTES DESMENTEIX QUE HI HAGI COL·LABORAT I LI RECLAMA DISCULPES
@csLEsFranquEsEs

El fotoperiodista Jordi Borràs i la 
periodista Natza Farré seran di-
vendres (20 h) al Casino de Gra-
nollers per presentar el llibre Dies 
que duraran anys, amb fotografies 
a l'entorn del referèndum de l'1 
d'octubre de Borràs i textos d'es-
criptors i periodistes. El volum, 
editat per Ara Llibres, va ser un 
dels més venuts en el darrer Sant 
Jordi. L'acte està organitzat pel 
CDR Granollers. 

PUBLICACIONS

El CDR porta Jordi 
Borràs i Natza 
Farré al Casino

El restaurant llibreria Anònims 
acollirà avui, dijous (19 h), la pre-
sentació del Llibre Negre, una reco-
pilació de textos anarquistes per a 
l'alliberament nacional dels Països 
Catalans, a càrrec del seu autor, Jor-
di Martí Font. El volum inclou tex-
tos de 1842 a 2018 i la previsió és 
que tindrà tres volums de prop de 
400 pàgines cadascun.  

L'Anònims presenta 
el 'Llibre Negre' de 
textos anarquistes
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P.- Què es considera hipotensió i 
com es tracta?
R.-No hi ha una xifra exacta, si bé 
la xifra majoritàriament accepta-
da és una tensió arterial màxima 
inferior a 90 (9) o bé un descens 
respecte a la tensió màxima ha-
bitual superior a 40 (4). Inicial-
ment cal descartar malalties o 
tractaments que expliquin aquest 
descens i, si és el cas, tractar-ne 
la causa. Les persones sanes amb 
xifres habitualment baixes de ten-
sió arterial no acostumen a ne-
cessitar tractament.

P.- Poden conduir o obtenir el 
permís les persones amb epi-
lèpsia??
R.- L’hi podrien respondre amb 
més precisió els professionals 
sanitaris que treballen als centres 
on es fan les revisions per a l’ob-
tenció i renovació del permís de 
conduir. Ara bé, amb un informe 
favorable d’un neuròleg –amb les 
limitacions que es considerin per-
tinents, generalment relatives al 
temps de validesa del permís– sí 
que es pot obtenir o bé renovar el 
permís de conduir.

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. El mercat de Sant 
Carles és un nou espai cardiopro-
tegit de la ciutat des que compta 
amb un desfibril·lador portàtil 
instal·lat a la façana principal del 
recinte, a la plaça de la Caserna. 
L'aparell és semiautomàtic i, no-
més prement un botó, dóna totes 
les instruccions perquè qualsevol 
persona pugui reanimar algú que 
ha patit una aturada cardiorespi-
ratòria. Abans, això sí, cal col·lo-
car-li uns pegats al pit per poder 
realitzar les descàrregues. Els 
experts també recomanen fer un 
massatge cardíac i avisar el 112 
tan aviat com sigui possible. 

El del mercat de Sant Carles és 
el 27è desfibril·lador que hi ha a 
la ciutat, repartits en equipaments 
tant privats com públics com ara a 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, 
al camp de futbol del carrer Giro-
na i de Primer de Maig, als pave-
llons de Can Bassa i del Congost, 
al Centre Vallès, al Teatre Auditori 
o a l'Escola Municipal del Treball. 

Per Xavier Vilda, gerent de 
la Fundació Barcelona Salut, el 
mercat és un espai òptim per ins-

a l'any. Els experts apunten que 
només un 5% es poden revertir 
sense desfibril·lador. En canvi, 
utilitzant l'aparell, el percentatge 
augmenta un 50% –fins al 75% 
si, a més, es realitza un massatge 
cardíac–. Els metges recomanen 
dur una dieta saludable, fer exer-
cici i no fumar per tal de reduir les 
probabilitats de patir una mort 
sobtada.  t.p.

tal·lar-hi l'aparell perquè "és un 
lloc que tothom coneix, és un 
nucli dinamitzador i promou 
els hàbits saludables", apunta. 
La iniciativa ha estat impulsada 
per la Fundació Barcelona Salut, 
l'Ajuntament i la Diputació, i tam-
bé compta amb la col·laboració de 
CaixaBank. 

A Catalunya es registren més 
de 3.500 casos de mort sobtada 

T.P.

SALUT  AMB AQUEST, LA CIUTAT JA DISPOSA DE 27 APARELLS PER EVITAR LA MORT SOBTADA

El mercat de Sant Carles 
estrena un nou desfibril·lador

REANIMACIÓ  El desfibril·lador funciona prement un botó

GRANOLLERS. La Fundació Cata-
lunya La Pedrera commemora el 
Dia Mundial de l'Alzheimer, que 
se celebra el 21 de setembre, amb 
una activitat a la seu social que 
l'entitat té al carrer Joan Prim, 
204. En concret, la fundació ins-
tal·larà un estand amb informació 
sobre com tractar les persones 
amb dèficits de memòria (10 h) 
i també entregarà díptics infor-
matius amb el manifest Per una 
societat respectuosa amb les per-
sones amb demència. El manifest 
es pot signar tant a la plataforma 
Change.org com a la seu social de 
la mateixa entitat.   

Actes per  
commemorar  
el Dia Mundial
de l'Alzheimer

GRANOLLERS. El Centre Cívic Jau-
me Oller, situat al carrer Mare de 
Déu de Montserrat 47, organitza 
dimecres de la setmana vinent 
una conferència que tractarà so-
bre vida saludable i menopausa.

La xerrada començarà a les 19 h 
i comptarà amb la participació de
Mariona Violán, metge especialis-
ta en Medicina de l'Esport, de la 
ginecòloga Maribel Pons i de la di-
etista-nutricionista Dolors Borau 
com a ponents. Per participar-hi 
cal enviar una confirmació d'as-
sistència a l'adreça de correu elec-
trònic fundacio@agrupacio.es.  

CONFERÈNCIES

Xerrada sobre 
la menopausa 
al Centre Cívic 
Jaume Oller

La Fundació El Xiprer ha distribu-
ït una trentena de lots de material 
escolar que ha donat l'Obra Social 
la Caixa per a infants de famílies 

sense recursos del Vallès Orien-
tal. La donació s'ha realitzat en el 
marc del programa CaixaProin-
fància, adreçat a llars en situació 

El Xiprer entrega 30 lots  
de material escolar a  
famílies sense recursos 

de pobresa on viuen infants i jo-
ves menors de 18 anys.

El programa inclou tres mo-
dalitats diferents de lots per tal 
d'adaptar-se a cada cicle educatiu 
–infantil, primària i secundària–. 
Així doncs, els lots inclouen una 
motxilla amb estoig (amb bolí-
graf multicolor, llapis, goma i ma-
quineta), ceres de colors, agenda, 
un joc de regles, compàs i també 
calculadora. 

SOLIDARITAT  DINS D'UN PROGRAMA DE LA CAIXA ADREÇAT A LLARS EN SITUACIÓ DE POBRESA
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Mare de Déu de Núria, 22. Granollers
info@sanfranciscorestaurante.com

sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

Menús diaris · Sopars ·  i molt més...
Menjadors de grups

Especialitzats en peix

Un restaurant únic
amb espais i ambients 

diferents

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

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
10/09 Lucía Gutinell Deulofeu 76 anys
10/09 Lluís Albert Alfonseda S. 69 anys
10/09 Josefa Quílez Villalonga 86 anys
11/09 Silvia Gutiérrez Ocaña 43 anys
11/09 Ana Muñoz Puerta 87 anys
11/09 Mari Paz Belmar Rodríguez 68 anys
11/09 Valeriana Samblás Sánchez 64 anys
12/09 Francisca Caellas Baldich 80 anys
12/09 Rita Matas Fernández 83 anys
13/09 Antonio Borbollón Naranjo 74 anys
13/09 Casto Pérez Santiago 75 anys
14/09 Carmen Duran Pujal 90 anys
15/09 Dolors Pascual Girbau 95 anys
15/09 Bartolomé Oliván García 87 anys
16/09 Alejandro Piqué Gómez  60 anys

16/09 Lázaro Lagunas Medina 97 anys
16/09 Petra López Chaparro 89 anys
16/09 Josep Franquesa Rabinat 82 anys
17/09 Alejandro Sánchez Marín 84 anys
17/09 Rubén Alberto Peralta 70 anys
Cardedeu
10/09 Joan Xandri Ninou 75 anys
12/09 Alfons Bosch Pagès 90 anys
Llinars del Vallès
14/09 Mª Rosa Masuet Relat 78 anys
16/09 Dolors Arqués Casulà 101 anys
St. Pere de Vilamajor
10/09 Victoriano Pérez Carril 77 anys
Sta. Eulàlia de Ronçana
16/09 Consol Cabot Pañach 84 anys

GRANOLLERS. L'Arxiu Municipal 
de Granollers ha incorporat 12 
caixes de documents, un pergamí, 
dos documents cartogràfics i 27 
fotografies de Palou d'entre els 
segles XIII i XX gràcies a la cessió 
que ha realitzat la família Altimira 
Cladellas, que l'havia tingut guar-
dada durant anys a la masia de 
Can Plantada.

La documentació té un "gran 
valor històric, patrimonial i cul-
tural", segons ha apuntat Laura 
Casanovas, de l'Arxiu Municipal, i 
recull des d'informació relaciona-
da amb el dia a dia de la vida de 
pagès –amb detalls sobre les colli-
tes, els jornalers o l'evolució de 
les condicions de treball al camp–, 

GRANOLLERS. Fins al 27 de setem-
bre estaran obertes les inscripci-
ons a la quarta edició del progra-
ma Etcètera, els tallers formatius 
i lúdics per a nois i noies de 12 a 
16 anys. La programació inclou 
danses urbanes, amb Míriam 
Morales (INS Cumella); escriptu-
ra creativa, amb l'autora juvenil 
Care Santos (Biblioteca Roca Um-
bert); programació en Processing 

(CTUG, Roca Umbert); videoclips 
(Gra); acrobàcies (Roca Umbert); 
castellers amb els Xics (Roca Um-
bert, l'Aplegador); musical amb 
Amics de la Unió (Teatre Audi-
tori) i creació audiovisual (Gra). 
A més, als barris del Congost i 
Can Bassa s'ofereixen dos espais 
d'acompanyament escolar amb 
un doble objectiu: fer els deures i 
promoure les cultures urbanes, a 

Inscripcions obertes 
als tallers de l'Etcètera

T.P.

HISTÒRIA  LA DOCUMENTACIÓ, AMB VALOR HISTÒRIC I CULTURAL, ÉS EL PRIMER FONS DEL POBLE

EL PROGRAMA INCLOU CURSOS FORMATIUS I LÚDICS PER A JOVES D'ENTRE 12 I 16 ANYS

L'Arxiu incorpora documents 
de Palou dels segles XIII al XX

SIGNATURA Els germans Pere, Maria Àngels i Joan Altimira, amb l'alcalde

fins a documents de la parròquia 
de Sant Pere Valldeneu d'entre 
els anys 1671 i 1915 i també do-
cumentació del patrimoni de la 
família Altimira Cladellas. El do-
cument més antic data de 1209 
i fa referència al benefici de Sant 
Miquel Arcàngel de la parròquia 
de Sant Esteve de Granollers.

Pere Altimira ha explicat que 
desconeixia que alguns documents 
datessin dels anys 1200 i ha dit que 
se sent "orgullós" d'haver cedit la 
documentació a l'Arxiu i de poder 
compartir-la amb tota la ciutada-
nia: "Nosaltres no en faríem res, 
de tota aquesta documentació, 
i se'ns hagués fet malbé. Estem 
molt contents que ara estigui en 

bones mans, perquè sabem que 
se'n farà un bon ús", ha apuntat 
durant l'acte de signatura del con-
tracte entre la família i l’Ajunta-
ment, aquest dijous.

És la primera vegada que una fa-
mília de Palou cedeix documents a 
l'Arxiu municipal, un gest que s'ha 
aplaudit des del consistori. L'al-
calde Josep Mayoral ha destacat 
la "sensibilitat" de la família i ha 
animat la resta de veïns a seguir 
l'exemple dels Altimira Cladellas i 
fer més cessions documentals.

De fet, la donació ha coincidit 
amb la inauguració de l'exposició 
fotogràfica Palou, temps enrere 
a la planta baixa de l'ajuntament, 
per celebrar els 90 anys de l'an-
nexió del poble a Granollers. Des 
de l'Arxiu s'ha indicat que ara les 
fotografies més antigues de Palou 
de què es disposa són, justament, 
les que acaba de cedir la família 
Altimira Cladellas.  tXeLL parera

Un espai per educar amb música
Roca Umbert va acollir el cap de setmana la tercera edició de la Fira 
Taral·la, organitzada per l'Associació Totsona i dirigida per la cantant i 
pedagoga vallesana Dàmaris Gelabert. El certamen –adreçat a docents i 
professionals del sector, però també oberta al públic familiar– s'ha 
consolidat com a un espai de referència sobre l'educació a través de la 
música. La fira ha inclòs tallers –a la fotografia–, expositors, instal·lacions, 
presentacions de materials pedagògics i actuacions, entre les quals la de 
la mateixa Gelabert que va omplir lla Nau B1. A més, les activitats obertes 
a l'exterior de l'antiga fàbrica van tenir una bona acollida, en especial el 
concert de la Sant Andreu Jazz Band.

raüL MEdina

EDUCACIÓ  TERCERA EDICIÓ DE LA FIRA TARAL·LA

Can Bassa, i promoure l'esport, a 
l'INS Marta Estrada. Els tallers es 
faran d'octubre a gener. Els preus 
oscil·len entre els 12 i els 22 euros.

La programació inclou tallers 
per a pares i mares de recursos 
educatius per a joves de 12 a 16 
anys, a l’entorn de les emocions, 
els límits o les addiccions (les 
inscripcions poden fer-se a www.
grajove.cat).  

L’Etcètera és un programa mu-
nicipal transversal, en què parti-
cipen una desena d'equipaments, 
que ofereix lleure formatiu als 
estudiants de secundària que fan 
jornada compactada. 
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GRANOLLERS. La Universitat Po-
pular de Granollers (UPG), que 
l'Associació Impulsora de l'Educa-
ció Popular (AIEP) inaugurava el 
curs 2014-2015, consolida la seva 
aposta formativa amb una oferta 
cada cop més àmplia. Aquest pri-
mer quadrimestre de la cinquana 
edició ofereix més d'una vintena 
d'assignatures. Les inscripcions 
es mantindran obertes fins dilluns 
i el dijous 27 es farà la sessió inau-
gural del nou curs 2018-2019.

Enguany es podran cursar les 
classes: Taller de pràctica filosò-
fica, Aprendre a pensar històrica-
ment, Es pot ensenyar la virtut?, 
L'Edat Moderna a Espanya i Cata-
lunya, Iniciació al món dels escacs, 
Mitologia, Literatura contemporà-
nia, Literart –club de lectura de 
literatura i arts–, Història de l'art 
–art gòtic–, Feminismes i pensa-
ment queer a la Història de l'art, 
Claus per aprendre l'art contem-
porani, l'Art del segle d'or espa-
nyol, Matemàtiques –els nombres 
i la història de la numeració–, El 
món als ulls de la sociologia, His-
tòria de les Dones, Psicopatologia 
–neurosi, perversió i psicosi–, His-
tòria de la salut de l'edat mitjana a 
l'actualitat, Periodisme i periodis-
tes, dansa lliure, Teatre Social, Cor 
de salut i Expressió plàstica. 

La major part dels cursos tin-
dran continuïtat durant tot l'any 

acadèmic. A més, s'han organitzat 
amb classes setmanals i mensuals 
per tal d'adaptar-se a la disponibi-
litat de cada alumne.

Primera lliçó d'Agnès Boixader
La pedagoga Agnès Boixader serà 
l'encarregada de pronunciar la 
lliçó inagural, que durà per títol 
Pensar l'actualitat històricament. 
A més, es presentarà el curs per 
part de l'equip de coordinació  
–amb l'exposició de la programa-
ció, l'assignació d’aules, els hora-
ris i les respostes a qüestions dels 
assistents–. 

Serà el dia 27 de setembre a les 
19 h a la sala L'Aplegador de Roca 
Umbert.  M.e.

arxiu

EDUCACIÓ  EL CURS, QUE S'OBRIRÀ EL DIA 27, MANTÉ LES MATRÍCULES OBERTES FINS DILLUNS

La Universitat Popular ofereix 
més d'una vintena de cursos

INAUGURACIÓ  La jornada d'inici del curs passat a Roca Umbert

COOPERACIÓ  EL CONTENIDOR S'HA ENVIAT A L'ESCOLA TALITA CUM

Rotary aporta material escolar a Guinea
Els clubs Rotary de Granollers i Sant Cugat han gestionat la donació de 
pupitres i cadires –procedents de diverses escoles de Catalunya– al 
centre Talita Cum (Nen/a aixeca't) de Guinea Equatorial, a l'Àfrica Central. 
Aquest material s'ha unit a un contenidor ple de material escolar per als 
infants guineans –amb paper, quaderns, bolígrafs, llapis, etc.– que s'ha 
enviat al país africà.

roTary
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OPINIÓ

Hi ha notícies que no es voldrien escriure mai. Aquest setembre Granollers 
sortia al mapa de successos dels mitjans generalistes per uns aiguats que,  
per sort, no deixaven danys personals, però que dos dies després contribuïen  
a fer aflorar un drama personal. Es descobria el cos d’una dona que havia 
desaparegut al juliol i que presentava signes de violència. Un cas encara per 
resoldre però que es podria confirmar com a una mort més sumada al  
macabre comptador d’una societat masclista.

Amb la ciutat encara assimilant-ho, dilluns un accident de trànsit colpia de 
nou la ciutadania de Granollers i les Franqueses. Dos nois de 19 anys perdien 
la vida a l’AP-7 a Vallgorguina i dos més resultaven ferits. Tots ells vinculats  
a una de les grans entitats de la ciutat, el Balonmano Granollers. Cada víctima 
a la carretera és un drama, però la joventut i la implicació social d’aquests 
joves ha convertit la tragèdia encara més en un dol col·lectiu.

Per això, més que un editorial, em volgut fer un escrit de condol i un gest, 
petit però sincer, de suport a totes les famílies i amics de les víctimes.

SETEMBRE NEGRE

Editorial

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

ls dies, de moment, no es fan 
pesats. Poques reunions (en-
cara) i un ple. Poc més. Les ar-
mes (la ironia i la passió per la 

ciutat) esperen el seu torn a la cartutxera. 
Faig de regidor a l’oposició, per cert. A 
l’oposició d’un govern socialista que porta 
massa anys i que ha perdut enginy, força, 
energia.

Del ple llarguíssim que em va nomenar 
regidor en guardo molt bon record: era 31 
de juliol, va durar quasi 4 hores i quedava 
poc per marxar de vacances! Fou un autèn-
tic ple de l’estat de la ciutat, per cert: s’hi 
parlà de mobilitat, ètica, neteja dels carrers 
i habitatge. Temes centrals de la vida políti-
ca a la ciutat. Els regidors de govern tenen 
traça, tablas, que se’n diu. Discursos llargs, 
rodons, tancats. Però poc originals, sense 
gaire floritura, sobris. A l’oposició també hi 
ha bona fusta; gent jove amb experiència i 
nas polític. Ens ho passarem bé.

Un detall que em va quedar gravat al cor: 
mentre parlàvem i parlàvem, i seguíem la 
litúrgia institucional del “moltes gràcies, 
senyor alcalde...”, a les vuit tocades les cam-
panes de la parròquia dringaven amb força. 
El so càlid del metall se sentia de fons a la 
sala de plens. Déu Nostru Senyor ens recor-
dava que allà fora la vida seguia. Vaig tenir 
la sensació que aquell so de campanes tenia 
un punt metafòric interessant i venia a dir: 
“Regidors! sigueu conscients que el poble us 
demana que heu de ser útils, eh”. M’ho apun-
to al diari personal que he decidit anar fent.

L’alcalde seu, saluda, disculpa als que no 
hi seran. Em recordo de l’Alba i em sap greu 
no poder compartir-hi una estona. Abraça-
des i gestos de complicitat amb l’Andrea i 
la Mònica. Per cert, juntament amb l’Álvaro 
i la Gemma (tots de can PSC) fem un grup 
d’exalumnes de l’Espriu que fa patxoca. Es-
cola, valors, progressisme. Bé. Ells i elles, 
però, no van anar a les classes de Repúbli-
ca i llibertat. Caldrà recordar-los-hi sovint. 
La secretària de l’ajuntament (amb accent 
balear) em mira, llegeix les paraules proto-
col·làries sobre si juro o prometo el càrrec i 
etzibo la frase que fa 24 hores que intento 
memoritzar: “Sí, per imperatiu legal i per 
ajudar a fer una ciutat més justa en un país 
lliure on la gent s’estimi tant, però tant, que 
no facin falta ni presons ni exili, ho prome-
to”. Ho dic ràpid però sense equivocar-me. 

Carta des del front (institucional)
Me mare pot estar contenta. Sobretot, no he 
fet gaire el ridícul.

Després tot comença i agafa la cadència 
normal: ordre del dia, l’alcalde dóna la pa-
raula, explicació del regidor/a, la secretà-
ria concreta els punts a tractar, votacions, 
recompte i sant tornem-hi que no ha estat 
res. La democràcia és un seguit de votaci-
ons que s’esllangueixen, amb la mà alçada, 
durant una tarda vespre d’estiu. Faig d’ob-
servador. Noto els regidors i regidores com 
prenen el to institucional: paraules correc-
tes, agraïments, ortodòxia en els estils de 
debat. Veus sintonia en algunes dialècti-
ques, anys de veure’s les cares un dimarts 
al mes i en tertúlies sovintejades a la ràdio 
i arreu. Perceps tracte humà. Faltaria més; 
abans que polítics, persones. Abans que 
persones, granollerins i granollerines!

Amb tot, la CUP eleva el to i l’alcalde ho 
resumeix com “un debat florentí entre regi-
dors”. M’agrada aquesta apreciació. Penso 
en la Florència clàssica. La que veu néixer a 
Maquiavel i els Medici. El bressol del Renai-
xement. Ciutat d'art i cultura. Amb un riu, 
també. Ciutat mitjana italiana: que sap tro-
bar l’encaix urbà amb el verd agrícola de 
la Toscana. M’agrada aquest referent per 
emmirallar-nos-hi. Fer de Granollers una 
nova Florència on l’art i la cultura siguin al 
centre de l’agenda política és un bon horit-
zó. Ciutat mediterrània, d’ateneus i tertúlia. 
Ho he dit moltes vegades això.

N’hauré d’aprendre molt dels regidors i 
regidores, d’uns i altres. Cadascú té un to, un 
estil que dóna cromatisme a la política local. 
En Juanma aguanta el xàfec de la neteja vià-
ria amb estoïcisme, l’Oriol Vila mossega amb 
el seny de la democràcia cristina de sempre, 
la Mònica domina amb solvència d’arqui-
tecte el lèxic d’urbanisme, la Núria dispara 
amb finezza i elegància... vaig apuntant co-
ses; detalls, maneres. Hem vingut a ser útils 
però, primer, més val que n’aprenguem. Al 
final, Ciudadanos pregunta sobre el llaç al 
balcó (torna el hàmster!) i l’alcaldefa de 
funambulista, equilibrisme pur. S’acaba 
el partit. Bones vacances. Ens veiem per 
festa major.

Les onze de la nit tocades. A casa la ne-
vera és buida. Soparem al Viena amb un 
de Demòcrates i un altre dels comuns. 
Bona gent. Unes taules més enllà algunes 
regidores socialistes també fan un bocata. 
Marxo i ens saludem, altre cop, molt amis-
tosament. La samarreta que he portat 
durant el ple indica intencions i idees: “I 
have a dream” d’en Luther King. Tenim un 
somni: canviar la ciutat, fer-la més justa 
en un país lliure. Seguim.

E

La tempesta era una tempesta viral i els 
amics i familiars de fora de Granollers… 
de fora de Catalunya... començaven a tru-
car perquè sortíem a les teles estatals. No 
havia deixat de ploure i el món sabia que 
Granollers estava patint un aiguat.

Gràcies a la immediatesa de la comuni-
cació i a la globalització de la informació, 
unes quantes generacions tindrem al cap 
certes imatges que hem vist i rebut milers 
de vegades els últims dies. Els cinemes 

inundats, el pont de Granollers-Canove-
lles i la teulada voladora són algunes de 
les imatges que com a col·lectivitat no po-
drem oblidar.

Gràcies a aquests mitjans, per als veïns 
també serà més fàcil reclamar a les asse-
gurances, que esperem no triguin a pagar.

Pocs minuts, moltes imatges... jo guarda-
ré per sempre al meu mòbil el vídeo d’uns 
quants amics motivats cantant el correai-
gua sota l’immens aiguat. L’humor no pot 
faltar.

a han passat molts dies d’aquella 
tarda de tempesta a Granollers… 
Ens va deixar tan colpits que enca-
ra avui és tema de conversa... I el 

que queda!
No va ser una tempesta qualsevol... i no 

ho dic per la terrible quantitat d’aigua que 
va caure en poca estona. Ni pels innombra-
bles danys materials, i molt menys per la 
terrible notícia que ens deixava la llera del 
riu...

No va ser una tempesta qualsevol per-
què es va transformar en pocs segons en 
una tempesta retransmesa pels mòbils de 
tots els granollerins. Quan la mare envia-
va un Whatsapp dient que amb l’aigua no 
es veia la vorera del davant, jo que estava 
fora de la ciutat ja havia vist imatges esfe-
reïdores per les històries d’Instagram. El 
Twitter treia fum... i jo, nerviosa per allò 
que estava veient, tafanejava el Facebook 
que fa anys que tinc oblidat...

Al grup de Whatsapp de la família, tiets i 
cosins comunicaven via fotos on estaven i 
que estaven bé. Dels amics arribaven víde-
os dels nens petits flipant, els gossos ama-
gant-se sota els llits i dels patis i balcons 
omplin-se d’aigua. Faltaven tovalloles a to-
tes les cases per parar la pluja entrant per 
finestres, rentamans, vàters, etc.

J
LA TEMPESTA…

Gràcies a la immediatesa de 
la comunicació i a la globalització 

de la informació, durant temps
 tindrem al cap certes imatges 

que hem rebut milers de vegades

PAU  LLOBET
I ROURA

Regidor per ERC-AG a 
l’Ajuntament de Granollers
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MAGATZEM I EXPOSICIÓ A ARGENTONA:

C/ Passatge dels Amics d’Argentona, 2. ARGENTONA
(Ctra. del Cross a Argentona, al costat ITV. Sense problemes d’aparcament)

HORARI COMERCIAL:

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

T 93 741 47 17 / 93 741 47 16

www.gress.es
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NOVETAT! NOVETAT!
Revestiment rectificat
pasta blanca
1ª qualitat
30x90cm

Porcellànic rectificat
1ª qualitat
30x60cm

Paviment 1ª qualitat
45x45cm

9,83€/m 2

Per només 8,18€/m 2

Per només

MOD. VALENCIA WHITE

GANT WHITE

GANT GREY

GANT SAND

NOVETAT!

4,92€/m 2

Per només
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C32 
C32 SORTIDA

ARGENTONA
CENTRE

NOMÉS A
5 MINUTS DE
GRANOLLERS
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

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 de maquinaria ubicada en el Vallès Oriental 
precisa:
CALDERERO/A OFICIAL (Ref.2109-02)
Calderero con experiencia mínima demostrable de 3 años 
en Calderería y trabajos mecánicos en general para em-
presa fabricante de maquinaria. Se valorará formación en 
FPII o CFGM en el área Mecánica, Fabricación de maqui-
naria o similar. Persona seria y responsable , con ganas de 
trabajar. Imprescindible con Coche propio para llegar a la 
empresa. Se valorará muy positivamente residencia en la 
zona. También con disponibilidad para viajar en ocasiones. 
Se ofrece puesto estable y con contrato directo con la em-
presa. Horario de 8 a 13h. y de 15 a 18h. Sueldo negociable 
según experiencia: 25.000-28.000 € brutos anuales.

Empresa fabricant de maquinaria 
situada als voltants de Granollers , 
del sector cartonatge, precisa in-
corporar:
SOLDADOR /A (Ref.2109-05)
Candidat/ta amb experiència en 
soldadura , valorant-se molt posi-
tivament formació professional en 
aquest camp .
OPERARI/A ELÈCTRIC (Ref.2109-05)
Candidat/ta amb experiència com 
a operari en l'àrea elèctrica, valo-
rant-se molt positivament formació 
professional en aquest camp. Per 
ambdos llocs s'ofereix lloc de tre-
ball estable , contracte directe amb 
l'empresa, sou segons conveni .

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.2109-03)
Candidatos/a con formación a nivel de CFGS Di-
seño en fabricación Mecánica, FPII Delineación 
o Ingeniería técnica Mecánica,con experiencia 
en trabajos de Oficina Técnica de diseño me-
cánico para máquinas de proceso. También se 
valorará experiencia en: -Diseño de agitadores 
industriales y/o equipos rotativos.-Diseño y se-
guimiento en taller de fabricación y montaje de 
equipos. Conocimientos que se valorarán: -Co-
nocimiento de dibujo 2D (y si es posible 3D) para 
el dibujo en la preparación de conjuntos y des-
pieces. -Familiarizado con entornos estructura-
dos de información y procesos tipo ERP o PDM. 
-Conocimiento de selección e implantación de 
reductores, motores, elementos de estanquei-
dad, cierres mecánicos, etc. -Conocimiento de 
materiales (aceros al carbono e inoxidables) y 
normas básicas de diseño mecánico. -Interpre-
tación de especificaciones técnicas de cliente. 
-Nivel medio de inglés. Se ofrece puesto esta-
ble, con contrato directo con la empresa, y retri-
bución negociable en función de la experiencia 
aportada.

Empresa situada al Vallès 
Oriental, líder en el seu 
sector, precisa:
RESPONSABLE DPT. 
COMPTABILITAT 
(Ref.2109-04)
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'Ex-
cel. Es valorarà experiència 
en assessories-gestories. 
S'incorporarà en un equip 
de treball jove i dinàmic. 
S'ofereix contracte estable i 
directa amb l'empresa. 
Interessant retribució 
salarial.

Per finca ubicada al Vallès 
Oriental, a la zona de l'Ametlla 
del Vallès, cerquem 
PARELLA DE MASOVERS
(Ref.2109-06)
Imprescindible carnet de conduir (mi-
llor tots dos). Per fer difs feines de la 
casa (neteja, menjar, etc) i altres tas-
ques de manteniment de la propietat. 
Esporàdicament, acompanyarà a la 
Sra. en cotxe a fer gestions. Preferible 
parella sense fills, però es podria con-
templar. Es demanaràn referències. 
S'ofereix casa annexe a la finca, amb 2 
habs despeses incloses (aigua, llum, 
etc). Retribució i conds negociables.

Establiment comercial de productes Bio, Dietètica i Nu-
trició , ubicat a Barcelona , precisa : 
DEPENDENT/A DIETÈTICA I NUTRICIÓ per Barcelona   
(Ref.2109-01)
Cerquem candidats/es per incorporar-se a botiga dedi-
cada als productes d'alimentació i cosmètica Bio, Dietètica 
i Nutrició, per establiment ubicat al centre de Barcelona. 
Candidats/es amb experiència i/o formació en Dietètica i 
Nutrició i amb clara vessant comercial. S'encarregarà de 
l'atenció i assessorament al client, reposició de producte, 
control d'estocs, cobraments, etc. S'ofereix contracte esta-
ble i jornada laboral de 40 hores de dilluns a dissabte matí. 
Sou negociable.

L'assessoria i consultora granollerina JDA 
ha incorporat la consultoria d’R+D+i Econ-
trol, un despatx professional amb més de 
25 anys d’experiència. L’adquisició de la 
consultoria és un pas més en l’estratègia de 
creixement empresarial de JDA, que el 2008 
va incorporar una oficina a Sabadell, el 2012 
el bufet de d’advocats Vallbona i el 2016 in-
tegrava dos despatxos de serveis fiscals i la-

borals a Barcelona, obrint la primera oficina 
de la firma a la capital catalana.

D'aquesta manera, JDA es consolida en-
tre els 10 primers despatxos de serveis 
professionals amb seu a Catalunya, per 
volum de facturació i nombre de professi-
onals que hi treballen, i el rànquing Expan-
sión 2018 situa a JDA entre els 50 primers 
millors bufets d’advocats d’Espanya.

L'assessoria JDA incorpora Econtrol 
La firma granollerina consolida el seu creixement empresarial

JDA SERVEIS PROFESSIONALS
c/ Francisco de Quevedo, 9, 08402 Granollers 

Tel. 93 860 03 70

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Del 24 al 27 de setembre, Eutrasa mati-
na amb tu en una nova edició dels Quatre 
Dies Peugeot Professional. A partir de les 7 
h, podràs visitar les nostres instal·lacions i 
comptar amb un equip comercial a la teva 
disposició perquè t'assessori en tot allò que 
necessitis. Així doncs, esmorzem junts? Si 
ets autònom o empresa, pots gaudir d'un 
finançament al 0% TAE per a vehicles en 

estoc (a 48  mesos finançant un màxim de 
10.000 euros, la resta de l'import al comp-
tat) i condicions exclusives en tota la gam-
ma comercial, com Peugeot Export i Peuge-
ot Boxer, i també en la de turismes. 

A més, podràs conèixer el nou Peugeot 
Rifter i l'oferta de llançament que tenim 
preparada. El vehicle està disponible en 
dues versions de cinc o set places.

Eutrasa matina amb tu!
En una nova edició dels Quatre Dies Peugeot Professional

EUTRASA PEUGEOT
c/ Catalunya, 39, 08520 Llerona

Tel. 93 849 41 00

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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Lliurament de premis Carles Gironès, reelegit president de PimeComerç
L'associació de comerciants de Granollers 
Del Rec al Roc –amb el Servei Local de 
Català– lliurarà els premis del concurs 
Posa't en Joc aquest divendres a les 
18 h a la plaça de les Olles.

Carles Gironès i Batllori ha estat reelegit president del consell 
territorial de PIMEComerç Vallès Oriental per continuar al capdavant 
de les tasques de la sectorial al territori i seguir treballant en  
objectius per al petit empresari de comerç català: la sostenibilitat, 
la institucionalitat, la formació i la digitalització del comerç. 

ECONOMIA

Els llocs de treball durant el se-
gon trimestre de 2018 al Vallès 
Oriental han incrementat en un 
5,1% respecte al mateix període 
de l'any passat, segons les dades 
facilitades pel Consell Comarcal. 
Tant a Granollers –que lidera el 
creixement dels assalariats– com 
a les Franqueses l'augment està 
per sobre de la mitjana comarca. 
De fet, en el cas de Granollers el 
creixement interanual de les per-
sones assalariades és del 12,4%, 
ja que al segon trimestre de 2017 
n'hi havia 24.233 mentre que al 
2017 n'eren 27.243, de manera 
que hi ha 3.010 assalariats més 
que l'any passat. En canvi, els au-
tònoms s'han estancat amb un mí-
nim creixement del 0,2% –al 2017 
n'hi havia 3.772 i al segon trimes-
tre, 3.781. 

En el cas de les Franqueses, en-
guany hi ha menys autònoms, en 
concret n'ha perdut 22 (-1,7%), de 
manera que s'ha passat de 1.313 a 
1.291. De fet, és el municipi de la 
comarca on hi ha la reducció més 
destacada. Amb tot, l'increment 
d'assalariats és més evident, ja 
que s'ha passat dels 7.036 de l'any 
passat als 7.520 del segon trimes-
tre d'enguany, és a dir, 484 més 
(6,9%).

Segons l'informe del Consell Co-
marcal, l’increment interanual de 
l’ocupació localitzada al Vallès Ori-
ental es produeix, en valors abso-
luts, gràcies al bon comportament 
de la indústria i els serveis. El 
sector serveis ha incrementat un 
7,4% els assalariats i un 0,03% els 
autònoms. La indústria augmenta 
els assalariats en un 4,1% i ha re-
gistrat una disminució de 5 autò-
noms. D’altra banda, l’agricultura 
suma un 4,2% més de treballadors 
assalariats i un -2,3% menys d’au-
tònoms. Per últim, la construcció 
incrementa de manera el nom-
bre de llocs de treball assalariats 
(+10,8%), com també en el nom-
bre d’autònoms (+0,6%).

Més centres de treball
El creixement d'assalariats s'equi-
val amb un increment també dels 
centres de treball entre el se-
gon trimestre de 2017 i 2018. A 
les Franqueses l'augment –d'un 
4,5%– ha estat força significatiu, 
de manera que el municipi ha pas-
sat de tenir 734 empreses a 767 
–33 més–. En el cas de Granollers 
d'augment ha estat d'un 2%, amb 
50 empreses més el segon trimes-
tre de 2018 –se n'han registrat 
2.498–.  M.e.

OCUPACIÓ  LES EMPRESES A GRANOLLERS AUGMENTEN UN 2% I A LES FRANQUESES, UN 4,5%

El segon trimestre de 2018 ha 
crescut el nombre d'assalariats 
i els autònoms s'han estancat

El cofundador de Fotocasa.es, Da-
vid González, inverteix en Tusclas-
esparticulares.com, el portal líder 
de classes particulars a l'Estat, 
fundat i amb seu a Granollers. El 
fundador també de Redarbor –
Segundamano.es i Coches.net– ha 
adquirit el 20% de la granollerina 
Tusclases. La companyia compta 
amb més de mig milió de profes-
sors, i és una de les comunitats 
educatives més grans del món. 
Fins ara, ha aconseguit que més de 
2 milions d'alumnes aconseguei-
xin els seus objectius amb al seu 
professor particular. “Gràcies a 
aquest acord podrem accelerar 
encara més la internacionalit-
zació de Tusclases, i arribar a 
milions de nous alumnes", as-
segura Albert Clemente, director 
i fundador de Tusmedia. Precisa-
ment, les sinergies i la relació en-
tre l'ocupació i la formació són les 

El cofundador de Fotocasa 
compra el 20% de Tusclases

EMPRESA  NOU SERVEI A LA DELEGACIÓ DE GRANOLLERS

Trobada de dones emprenedores
Avui, dijous (de 18 a 20 h), la seu de Pimec Granollers –a l'Edifici Til-
ma de l'avinguda Sant Julià– acollirà una jornada oberta a totes les do-
nes emprenedores de la ciutat i la comarca. La trobada de networking 
comptarà amb una xerrada de l'advocada del bufet BCN Legal Group 
Eva Susana García-Miguel, especialitzada en Dret Civil, Mercantil i La-
borat i, sobretot, en l'assessorament i consultoria a l'emprenedoria fe-
menina. L'advocada compartirrà les consultes que ha anat rebent en els 
seus casos reals, per tal que les participants puguin aplicar les solucions 
a les seves realitats. A més, en acabat, les participants podran conèixer 
altres emprenedores i compartir idees de negoci o projectes.  

principals raons de la participació 
de CompuTrabajo (que forma part 
de Redarbor) en Tusmedia. David 
González assegura que “la com-
panyia de l’Albert Clemente té 
molt de potencial, i esperem po-
der ajudar en el seu creixement 
aportant la nostra experiència i 
saber fer de més de 20 anys en 
els classificats online”. Tusclases 
va néixer amb l'objectiu de posar 
en contacte professors particulars 
i alumnes que necessitaven clas-
ses. Actualment està present a 14 
països d'Europa i Llatinoamèrica, 
entre els quals destaquen França, 
l’Argentina i Xile. A finals del 2014, 
Tusmedia va llançar la plataforma 
de classes online Classgap, que ha 
revolucionat el sector desenvolu-
pant una tecnologia pròpia. Class-
gap s'ha convertit en un referent en 
el món de l'educació, i ja l’utilitzen 
alumnes de més de 90 països.  

Formació

L’Ajuntament de Granollers posa a dis-
posició de la ciutadania un servei d’ori-
entació per posar en valor l’experiència 
professional i millorar la formació. La 
iniciativa s’adreça, principalment, a les 
persones que tenen dos anys d’experi-
ència laboral, han fet cursos no formals, 
no tenen titulació oficial o volen millorar 
la seva formació. Per tal de millorar les 
seves oportunitats laborals, hi ha dos 
procediments que hi poden ajudar: el 
Servei d’assessorament i reconeixement 
i l’Acredita’t. El servei d’orientació aca-
dèmica s'adreça a persones que vulguin 
tenir un reconeixement acadèmic dels 
aprenentatges adquirits amb l'experi-
ència laboral o en activitats socials re-
lacionades amb cicle formatiu. L'Acre-
dita’t és un procediment d'avaluació de 
competències professionals adquirides 
mitjançant l'experiència laboral o vies 
no formals de formació que permet una 
certificació que pot servir per arribar a 
obtenir un títol d’ensenyament profes-
sional i un certificat de professionalitat.

EL GRA DISPOSA D'UN 
SERVEI D'ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA I LABORAL
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Mal inici per als equips femenins del CB Granollers
Els sèniors femenins A i B del CB Granollers van caure a casa durant la 
tarda de dissabte. El primer ho va fer per un contundent 52-72 davant 
els Lluïssos de Gràcia a Primera Femenina i, el segon, per 33-42 davant 
el CBSAPS a Segona Femenina.  Dissabte (19.30 h), l'A jugarà a la pista 
del Joventut de Badalona i el B (16 h) a la del Lima-Horta B.

Santi Ribot revalida el títol
Santi Ribot (Relber Cycling Team), pertanyent 
al Club Triatló Granollers, ha guanyat per segon 
any consecutiu la lliga de curses amb 
mountain-bike de 3 h de resistència Challenge 
series XC MASSI en la categoria Màster-50.

ESPORTS

L'EC Granollers es permet mirar 
cap amunt en guanyar al Vilafranca

PRIMERA VICTÒRIA A CASA  Els de José Solivelles van aconseguir sumar al camp del carrer Girona per primer cop

L'EC Granollers ha aconseguit el 
segon millor registre en les sis 
primeres jornades de lliga des que 
va tornar a la Tercera Divisió el 
2015. Amb la victòria de diumen-
ge per 2 a 0 davant el Vilafranca, 
els de José Solivelles sumen 10 
punts –repartits en 3 victòries, 
1 empat i 2 derrotes– i se situen 
setens a només 1 punt de la pro-

una ratxa al camp del carrer Giro-
na que començava a agafar la fiso-
nomia de la del 2017-18, quan el 
Granollers no va aconseguir gua-
nyar a casa fins a la jornada 16, en 
el vuitè partit –aleshores el balanç 
era d'1 empat i 6 derrotes–.

Segona victòria consecutiva
Abans d'afrontar els tres partits de 
lliga que el Granollers ha disputat 
en vuit dies, Solivelles va explicar 
que aquests començarien a desvet-
llar si els equips havien de mirar 
cap amunt o cap abaix a la classifi-
cació. Després de perdre el primer 
encontre del trio davant l'Hospita-

FUTBOL |  Tercera Divisió  ELS VALLESANS HAN FET EL SEGON MILLOR INICI DE LLIGA DES QUE VAN PUJAR A TERCERA EL 2015

raüL MEdina

let, els vallesans es van recuperar 
ràpidament i van vèncer a domicili 
al Santfeliuenc per la Diada de Ca-
talunya. I, diumenge, van derrotar 
per 2 a 0 al Vilafranca amb un gol 
d'Oriol Molins –també va marcar 
a Sant Feliu de Llobregat– en l'úl-
tima acció de la primera part, un 
altre de Pau Darbra després d'una 
gran jugada de Kilian Villaverde 
en començar la segona, i una gran 
actuació sota els pals d'Álvaro Gar-
cia. Si fem cas al tècnic, aquests 6 
punts de 9 possibles donen permís 
al Granollers per mirar cap amunt 
a la classificació. Diumenge (12 h), 
espera el Cerdanyola, 15è amb 5 
punts.  sergi escudero

El Bellavista Milan
s'emporta el duel
davant l'At. Vallès
Segona victòria consecutiva del 
Bellavista Milan al grup 9 de Ter-
cera Catalana. I, aquesta, la va 
aconseguir davant un rival ben 
proper geogràficament: l'Atlètic 
Vallès granollerí. Els franquesins 
van marcar el primer gol en el 
minut 7 mitjançant Yoerlys Car-
cases, i en el 16 Víctor Alba va fer 
el segon. David Jesús Martos va 
reduïr distàncies en el 63, però 
Jesús Camacho va sentenciar en 
el 77. David Blasco, del Bellavista, 
va ser expulsat en el 89 per doble 
targeta groga.

D'altra banda, en el mateix grup 
el Llerona va empatar a 3 al camp 
del Santa Eulàlia de Ronçana.

FUTBOL |  Tercera Catalana

El CE Llerona 
debuta a la lliga
amb una golejada
Excel·lent inici de temporada del 
primer equip femení del CE Llero-
na en el grup 2 de Primera Divisió. 
Les noies entrenades per Aarón 
Pérez van passar per damunt del 
Pradenc i es van imposar per 0 a 
7, resultat que les situa com a lí-
ders. Mònica Galisteo va fer qua-
tre gols; Elia Expósito, dos, i Laura 
Romero, un. 

FUTBOL |  Primera Divisió
moció d'ascens a Segona Divisió 
B, que marca la Pobla de Mafumet.
La millor arrencada precisament 
és la de la temporada del retorn 
a Tercera, la 2015-16, quan el 
Granollers va sumar 11 punts –3 
victòries, 2 empats i 1 derrota–. 
Per darrere queden els 8 punts –2 
victòries, 2 empats i 2 derrotes– 
de la 2016-17 i els 7 punts de la 
temporada passada –2 victòries, 1 
empat i 3 derrotes–.

A més, el triomf davant el Vila-
franca va donar als vallesans els 
primers punts a casa d'aquest curs 
després d'haver perdut davant la 
Pobla i l'Hospitalet. Així, trenca 

CERDANYOLA - EC GRANOLLERS 
Diumenge, 23  12 h Les Fontetes

EC GRANOLLERS   2
VILAFRANCA   0

SIS PRIMERES
JORNADES
DE LLIGA

* No guanya a casa fins la 16a jornada

2018-19 10 3 1 2

2017-18* 7 2 1 3

2016-17 8 2 2 2

2015-16 11 3 2 1

Temporada: PUNTS V
IC

TÒ
R

IE
S

EM
PA

TS

D
ER

R
O

TE
S
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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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GRANOLLERS. Bona estrena del 
KH-7 al Palau d'Esports de Gra-
nollers en la segona jornada de 
la Liga Guerreras Ibedrola. Les 
vallesanes van vèncer per 25 a 20 
a l'Aula Alimentos Valladolid amb 
Giulia Guarieiro com a màxima 
anotadora amb vuit gols. D'aques-
ta manera, l'equip entrenat per 
Robert Cuesta suma els primers 
dos punts a la lliga després de 
perdre en la primera jornada a la 
pista del Rocasa Gran Canaria.

L'inici de partit de les grano-
llerines va ser fulgurant i el mar-
cador mostrava un contundent 7 
a 1 en el minut 10. Però alesho-
res les coses es van complicar i 
les val·lisoletanes van aconseguir 
acostar-se fins al 8 a 6 del 17 en 
encadenar un parcial d'1 a 5. Una 
tibada del KH-7 al final del primer 
temps li va permetre arribar al 
descans amb un 14 a 8.

Al segon temps,  la tònica va ser 
la mateixa i el Granollers va inter-
calar moments bons amb d'altres 
en què el Valladolid se li acostava 
en el marcador. Així, en el minut 
47 només guanyava d'un gol, 17 
a 16. Però les intervencions d'An-

Oswaldo Maestro Guimaraes, un dels fitxatges de l'estiu, va 
aconseguir l'empat a Logronyo amb un gol a 7 segons del final 

xaviEr soLanas

BONA ESTRENA AL PALAU  L'equip de Robert Cuesta va vèncer al Valladolid

HANDBOL |  Liga Guerreras Iberdrola i Asobal  DOS BONS RESULTATS PER ALS GRANOLLERINS

Primer triomf del KH-7 
i punt meritori del Fraikin

drea de la Torre i l'encert en atac 
van permetre al KH-7 tornar a dis-
tanciar-se amb el 23 a 18 del 55, 
diferència que es va mantenir fins 
al final: 25 a 20. El partit va ser re-
transmès en directe per streaming 
per VOTV, com passarà en la resta 
d'encontres que el KH-7 disputi al 
Palau d'Esports.

D'altra banda, Martina Capde-
vila, jugadora júnior del BM Gra-
nollers, és la quarta seleccionada 
del club per al programa Objetivo 
2021 del combinat espanyol amb 
vistes al Mundial d'Handbol que 
se celebrarà aquí.

Empat 'in extremis' a Logronyo
Si la setmana passada el Fraikin va 
vèncer al Guadalajara, un dels ri-
vals directes per Europa, al Palau 
d'Esports, aquest cap de setmana 
es va emportar un punt d'una de 

les pistes més difícils de la compe-
tició: la del BM Logroño La Rioja. 
Des del minut 10, el Granollers va 
anar per darrere en el marcador 
amb un desavantatge d'un o dos 
gols. Però en els últims instants el 
Fraikin va decidir que no volia en-
caixar la primera derrota a l'Aso-
bal i Oswaldo Maestro Guimara-
es, un dels fitxatges de l'estiu, va 
aconseguir l'empat a 26 a només 
set segons del final. 

El barceloní Adrià Figueras, 
amb set gols, va ser el màxim go-
lejador del partit. 

raüL MEdina

INICI BRILLANT Els de Manolo Parralo han sumat tots els punts possibles

Tres de tres: victòria davant la 
Grama a casa, triomf a domicili 
davant el Juan XXIII i una altra ale-
gria dissabte davant el Matadepe-
ra, en vèncer per 2 a 0 amb gols de 
Carlos Adarve i Maude Balde. Les 
Franqueses és el líder del grup 4 
de Segona Catalana.
 "No ens esperàvem un inici 
tant bo perquè vam començar 
a entrenar el 16 d'agost. Però la 
pretemporada va anar molt bé i 
la victòria davant la Grama, un 
dels candidats a l'ascens, amb 
un gol en els últims instants, 

ens va donar molta moral", ex-
plica al diari Som Manolo Parralo, 
l'entrenador. "El nostre primer 
objectiu és la permanència, 
però sempre hem de mirar cap 
amunt. Portem tres tempora-
des a Segona i hem quedat cin-
quens un cop i tercers, els al-
tres dos", afegeix. 

Diumenge (12 h), els franques-
ins visitaran el Roda de Ter, l'úl-
tim classificat amb 0 punts. "No 
ens en podem refiar. Han tingut 
rivals complicats", conclou Par-
ralo.  sergi escudero

FUTBOL | Segona Catalana  TRES VICTÒRIES EN TRES PARTITS

El CF Les Franqueses 
torna a guanyar i és líder

S'obren les inscripcions per a la 
Mitja Marató de Granollers del 2019
Comença el compte enrere per a la Mitja Marató de Granollers 2019, 
que es disputarà el 24 de febrer. El dilluns es van obrir les inscripci-
ons –es tancaran el 2 de novembre o quan s'arribi al límit d'inscrits– i 
l'Ajuntament de Granollers i el Club Atletisme l'Aire, així com el club 
atlètic a4elkm de les Franqueses, organitzaran programes d'entrena-
ments per poder preparar alguna de les proves que ofereix la Mitja –el 
Quart, els 10 Km o La Mitja– en funció del nivell dels participants. Els 
entrenaments començaran l'1 d'octubre i es faran els dilluns, els dime-
cres i els divendres (13.30 h, 19.30 h i 20.30 h). 

ATLETISME ES TANCARAN EL 2 DE NOVEMBRE

FRAIKIN - ANAITASUNA
Diumenge, 23  16 h Palau d'Esports

BM PORRIÑO - KH-7
Dissabte, 22  16.30 h Porriño

KH-7 BM GRANOLLERS 25
AULA ALIMENTOS VALLADOLID 20

BM LOGRONYO 26
FRAIKIN BM GRANOLLERS 26
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018

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

3
9 a 14 h. Formació de 20 h. Coo-
peratives. ITINERARI FACILITA
Ateneu Coop. del V. Oriental . 
Col·labora: Granollers Mercat

9.00 a 13 h. Formació bonifi ca-
ble de 8 h. GESTIÓ DE MAGAT-
ZEMS I ESTOCS-. Cambra de 
comerç - Deleg. Granollers

4
9.30 a 13.30 h. Workshop digital. 
Empresa i emprenedoria. CREA 
LA TEVA IMATGE CORPORATIVA. 
Granollers Mercat

15  a 17 h. Jornada. Empresa 
industrial. PROJECTES COL·LA-
BORATIUS EN EL ENTORN 
INDUSTRIAL DE GRANOLLERS. 
Granollers Mercat
9
9.30 a 14 h. Formació.
Empresa i emprenedoria
COM POSAR EL PREU ALS MEUS 
PRODUCTES O SERVEIS
Granollers Mercat

10
9.30 a 13.30 h. Formació. 
Emprenedoria. PLANIFICA LA 
TEVA WEB. Programa 
d’emprenedoria EmprènTIC. 
Granollers Mercat

15.30 a 18.30 h. Workshop 
digital. Empresa i emprenedoria
SEO- POSICIONAMENT 
NATURAL. Granollers Mercat

9 a 14 h. Formació bonifi cable 
de 15 h. ENTRENAMENT DE 
VENDES PER AL PERSONAL 
TÈCNIC-. Cambra de comerç - 
Delegació Granollers

11
14 a 16.30 h. Formació de 5 h. 
Comerç. EXPRIMEIX WHATSAPP 
AL TEU COMERÇ. Granollers 
Mercat

15
14 h a 16 h. Formació de 8 h. Co-
merç. YOUTUBE COM A PLATA-
FORMA DE VIDEOMÀRQUETING. 

Granollers Mercat

9.30 a 14 h. Formació. Empresa i 
emprenedoria. COM FER L’ES-
TUDI DE MERCAT DE LA TEVA 
IDEA DE NEGOCI. Granollers 
Mercat

17
9.30 a 13.30 h. Formació. 
Emprenedoria. COM VENDRE 
PRODUCTES PER INTERNET
Programa d’emprenedoria 
EmprènTIC. Granollers Mercat

18
9 a 13 h. Formació bonifi cable 
de 9 h. TÈCNIQUES DE VENDA 
CREUADA “CROSS SELLING”
Cambra de comerç - Delegació 
Granollers

19
9.30 a 13.30 h. Formació bonifi -
cable de 8 h. ASPECTES FIS-
CALS I COMPTABLES QUE ELS 
AUTÒNOMS HAN DE CONÈIXER 
SOBRE EL SEU NEGOCI. Coneix 

la mecànica dels impostos
Granollers Mercat

23
9 a 14 h. Formació bonifi cable 
de 35 h. NÒMINES, SEGURETAT 
SOCIAL I CONTRACTACIÓ LA-
BORAL (INICIACIÓ). Cambra de 
comerç - Delegació Granollers

24
15.30 a 18.30 h. Workshop di-
gital. Empresa I emprenedoria. 
SEM- GOOGLE ADWORDS
Granollers Mercat

9.30 a 13.30 h. Formació. 
Emprenedoria.INSTAGRAM, EL 
MEU APARADOR A INTERNET
Programa d’emprenedoria 
EmprènTIC. Granollers Mercat

25
9 a 14 h. Formació bonifi cable 
de 80 h. DIRECCIÓ LOGÍSTICA 
I OPERACIONS A LA PIME. 
Cambra de comerç - Delegació 
Granollers

29
9 a 18 h. Formació bonifi cable 
de 8 h. Retribucions variables
Cambra de comerç - Delegació 
Granollers

30
9 a 13 h. Jornada. Empresa i 
emprenedoria. PETJADA DE 
CARBONI. Cambra de comerç - 
Delegació Granollers

SESSIONS GRUPALS
    4, 18 i 31 d’OCTUBRE
9.30 a 12 h. Sessió. Emprene-
doria. SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR UNA EMPRESA. 
Tràmits, fi scalitat, ajuts, sub-
vencions i capitalització de 
l’atur. Granollers Mercat

    11 i 25 D’OCTUBRE
9.30 a 12 h. Sessió informativa. 
Emprenedoria. CANVAS I PLA 
D’EMPRESA. Comença amb 
el CANVAS i acaba amb el Pla 
d’empresa. Granollers Mercat

SHIATSU
El Shiatsu és una teràpia manual apli-

cada amb la pressió dels polzes i els 
palmells de les mans. És un tractament 
global del cos. Actua sobre el sistema 
nerviós autònom, activant el sistema 
d’autocuració propi de cada pacient.

Millora la salut, alleuja certes malal-
ties, dolors, trastorns nerviosos, esgo-
tament crònic, desequilibris digestius, 
respiratoris, ginecològics, urinaris... 
Com que és una teràpia no invasiva no té 
efectes secundaris i s’adapta a tot tipus 
de persones, i nens i ancians també es 
poden beneficiar d’aquesta teràpia.

El terapeuta fa una primera visita on fa 
el diagnòstic i ja planteja el tractament, 
que pot incloure altres tècniques, vento-
ses, moxa, waja, reflexologia, acupuntura 
i tècniques osteopàtiques.

695 66 63 39
93 870 85 46

ASSESSORAMENT NATURAL

Demaneu
cita prèvia: 

Terapeuta Adriana Casanovas

C. Roger de Flor, 75 Granollers
C. Dosrius, 80 Cardedeu

Amb la voluntat d’adaptar els es-
tatuts del CN Granollers a la nor-
mativa vigent, divendres es va 
obrir un procés participatiu amb 
la intenció que els socis de ple dret 
de l’entitat puguin fer arribar les 
seves propostes per reformar els 
estatuts. Les propostes poden ser 
enviades a través d’un formulari 
online o ser presentades al Centre 
d’Atenció al Soci fins aquest diven-
dres. Un cop rebudes, seran estu-
diades per l’assessoria jurídica del 
club per valorar la viabilitat legal 
de cada una d’elles abans de ser 
presentades al consell avaluador, 
que es reunirà el 27 de setembre. 

L’esborrany dels estatuts, que 
serà igualment estudiat jurídica-
ment per l’assessoria legal del club, 
haurà de ser aprovat pel consell 
avaluador el 4 d’octubre i ser ex-
posat públicament el dia següent. 
La proposta serà presentada a l'as-
semblea general extraordinària del 
25 d’octubre per tal que l'aprovin 
els socis. 

INSTITUCIONS  ELS SOCIS PODEN PRESENTAR LES SEVES PROPOSTES FINS DIVENDRES 

El CNG inicia el procés per 
a la reforma dels estatuts

El Barceloneta s'endú la Youth Cup
El CN Granollers ha organitzat aquest cap de setmana la primera edició de 
la CNG Youth Cup, un torneig de waterpolo juvenil que té la possibilitat de 
reforçar-se amb jugadors sèniors. La final de la competició la van disputar 
l'Atlètic Barceloneta i el CN Barcelona, amb victòria del primer per 7 a 3. En 
semifinals, els campions havien eliminat al CN Rubí per 9 a 2 i els finalistes 
havien fet el mateix amb el CN Sant Feliu per 10 a 4. L'equip del CNG va fina-
litzar el torneig en 5a posició. El CN Horta, el CN Sabadell, el CN Montjuïc, el 
CN Premià, el CN Mataró i un combinat de la BIWPA també hi van participar.

aTLèTic barcELonETa

El proper 7 d'octubre se celebra-
rà, un any més, la Matagalls-Gra-
nollers, de 40 km de recorregut i 
organitzada per l'Agrupació Ex-
cursionista de Granollers (AEG). 
També hi ha l'opció de fer la meitat 
de la ruta en la marxa la Semi, que 
recorre 20 km des de Coll Formic 
fins a Cànoves. Enguany, en el 29è 
aniversari de la Matagalls-Grano-
llers, hi haurà novetats. "D'entra-
da, s'avança la data, que passa a 
ser el 7 d'octubre amb l'objectiu 
de gaudir de més hores de llum 
i més bona temperatura", expli-
quen des de l'organització. 

"Una altra novetat és l'opció 
de participar en el concurs fo-
togràfic de l'AEG en la categoria 
de Matagalls amb fotos fetes du-
rant la caminada". Les inscrip-
cions es van obrir diumenge i els 
interessats es poden apuntar fins 
al 4 d'octubre al local de l'entitat i 
al web de la FEEC: http://inscripci-
ons.feec.cat. 

CAMINADA POPULAR  

Inscripcions
obertes per 
a la 29a edició
de la Matagalls
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Dissabte 29 de setembre
18 h Degustació gratuïta
19 h Sorteig de productes

I a més a més...
Emporta’t un cupcake o una galeta 
decorada per tu mateix!

5è ANIVERSARI

Botiga · Taller Cookies Paradise®
C. Travesseres, 9. Granollers

Tel. 930 139 805. www.cookiesparadise.es

Care Santos 
dinamitza un taller 
de creació literària 
de l'Etcètera
Les Biblioteques de Granollers, 
Can Pedrals i Roca Umbert, inici-
aven dimecres la programació de 
setembre a juny amb un espectacle 
poètic dedicat a Maria Aurèlia Cap-
many amb la veu de l’actriu Carme 
Sansa i la música de Jaume Mallo- 
fré. Entre les activitats que s'hi po-
dran fer hi ha el taller de creació li-
terària dinamitzat per l’escriptora 
Care Santos, Escriure’t, una activi-
tat organitzada conjuntament amb 
el Gra, que forma part del projecte 
educatiu i de lleure Etcètera.

D'altra banda, continuaran les 
activitats familiars, amb els con-
tes per nadons i infants –l'Hora 
menuda i l'Hora del conte–, així 
com les activitats perquè els més 
menuts s'endinssin en l'anglès, 
de la mà de Kids&Us, Cambridge  
School i Inorbis, que estrena un 
taller de dissabte per a infants de 
6 a 10 anys. A més es mantenen 
els clubs de lectura infantil.

En l'apartat d'adults s'ofereixen 
clubs de lectura, cicles i sessions 
temàtiques dinamitzats per experts 
en cada àmbit –Albert Rubio, lector 
editorial; Ruth Vilar, de la Compa-
nyia Cos de Lletra; professor de 
literatura Francesc Viñas per a Lle-
gir el Teatre; Escampant els versos 
amb l'activista cultural Joan Gener 
Barbany; taller de pràctica filosòfi-
ca amb Mariano Fernández i Fèlix 
Rabal, i les conferències d'El fil de la 
història de Diego Valverde. 

LITERATURA

GRANOLLERS. La temporada de 
tardor i hivern d'Escena grAn està 
a punt d'arrencar. I per donar-li 
el tret de sortida amb tots els ho-
nors, dissabte el Teatre Auditori 
(TAG) acollirà l'obra còmica Rhu-
mans de la companyia de clowns 
Rhum & Cia, que anirà acompa-
nyada d'una vetllada "plena de 
sorpreses" –apunten des del 
TAG– per acompanyar aquest inici 
d'una temporada amb més d'una 
seixantena de propostes.

Rhumans forma part d'una tri-

logia encetada amb Rhums, i que 
compta amb Joan Arqué, Roger 
Julià, Piero Steiner, Pep Pascual i 
Mauro Paganini, dirigits per Jordi 
Aspa –d'Escarlata Circus–. Tots 
plegats conviden a viatjar i refle-
xionar sobre la figura del pallasso 
amb un collage musical farcit de 
números còmics amb tocs d'aci-
desa, dolçor i picant. Escena grAn 
"ha escollit pel seu espectacle 
inaugural de la temporada un 
muntatge amb música, inter-
pretat per un repòquer d’artis-

L'octubre començarà amb el Cor de Cambra i Sergio Dalma al TAG, 
l'obra 'El pes del plom' al Llevant Teatre, i Roba Estesa a la Nau B1

tes que fascinaran tothom amb 
les històries surrealistes que se 
succeeixen a la pista", apunten 
els programadors granollerins.

Les propostes de tardor
L'octubre donarà el pas a algunes 
de les propostes més cridaneres 
de la programació d'Escena grAn, 
que s'allargarà fins al febrer –pre-
cisament, l'1 d'aquest mes Els Pets 
seran al TAG per presentar el seu 
nou disc–. Per començar, el Teatre 
Auditori rebrà el Cor de Cambra de 
la ciutat i, l'endemà, el cantant Ser-
gio Dalma. Per a Llevant Teatre, el 
primer cap de setmana d'octubre 
també serà important en la seva 
programació, ja que s'encetarà 
amb un espectacle molt potent, El 
pes del plom de la companyia La 
Virgueria que, en el marc del 80è 
aniversari del bombardeig feixista 
sobre Granollers, reflexiona sobre 
el lobby de la guerra. El primer di-
vendres d'octubre la Nau B1 també 
iniciarà temporada amb el concert 
gratuït de Roba Estesa i l'Always 
Drinking Marching Band.  M.e.

ruhM & cia

CLOWNS  'Ruhmans' forma part d'una trilogia còmica de Rhum & Cia

ARTS ESCÈNIQUES  LA NIT INCLOURÀ SORPRESES PER OBRIR LA TEMPORADA DE TARDOR-HIVERN

L'humor de 'Rhumans' enceta 
la programació d'Escena grAn

'La semeur', al CineclubDiàleg de Javier Peñafiel i Maria Permanyer
El Cineclub de l'AC, al Centre Cultural de  
Granollers, projectarà aquest cap de setmana 
–divendres (19 i 22 h) i diumenge (19 h)–  
la pel·lícula francesa La semeur (La mujer  
que sabía leer, 2017) de Marine Francen.

En el marc de l'exposició Utopies persistents i del cicle  
Diàlegs creuats, avui, dijous (19 h), el Museu de Granollers 
acollirà la xerrada entre el reconegut artista visual  
Javier Peñafiel (Saragossa, 1964) i la periodista, curadora  
i documentalista Cristina Masanés.

CULTURA

Jornada de 
classes obertes a 
l'espai d'Arts del 
Moviment
El proper 6 d’octubre tindrà lloc a 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts el 
Vine a Ballar, una jornada gratuïta 
de classes obertes participatives 
d'arts del moviment. L’objectiu és 
oferir un tastet dels cursos i ta-
llers que fan les escoles de dansa 
de Granollers al llarg del curs.

Les activitats s'han programat 
d'11 a 13.30 h, de manera que es 
podrà provar de fer acroioga per 
a adults a càrrec d'Espai Ioga, 
bachata per a adults a càrrec de 
Partenaire, iniciació a la dansa 
en família, infants d’entre 4 i 6 
anys amb pares i mares, a càrrec 
d’Àgueda Murillo, a les 11 h.

A les 11.45 h s'ha programat el 
taller d'acrobàcies per a adults 
amb Carlos Carmona i Trackdan-
ce; de dansa-teatre per a infants 
d’entre 6 i 12 anys, a càrrec de 
Milnotes, i de Salsa Cubana per a 
adults amb l'escola Rítmic.

A les 12.30 h, l'entitat Bigpot-
ters Swing oferirà una classe de 
swing per a adults i Arsènic, The 
Underground of movement, una 
proposta també per a adults.

Totes les activitats són gratuïtes, 
tot i que cal inscriure's al web de 
Roca Umbert (www.rocaumbert.
com). Les classes es faran al Cen-
tre d’Arts en Moviment (CAM) de 
la Fàbrica de les Arts, el centre de 
creació per a l’aprofundiment del 
llenguatge del cos vinculat a les 
disciplines de teatre, dansa i circ. 

DANSA

Ds 22 de setembre, 21 h
Teatre Auditori de Granollers
Preu: 5 € (gratuït per als abonats)
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GRANOLLERS.  L'esperit de revolta 
marcarà la segona edició del fes-
tival Panoràmic, que se celebrarà 
del 27 al 30 de setembre als dife-
rents espais de Roca Umbert, que 
acolliran nombroses projeccions 
i altres activitats culturals i lúdi-
ques. Dijous, part de l'equip direc-
tiu –els fotògrafs Joan Fontcuber-
ta i Jesús Vilamajó– presentaven 
la programació del certamen, que 
enguany té com a lema The whole 
world is watching (El món sencer 
està mirant), la frase que cente-
nars de joves cridaven a les portes 
de la convenció del Partit Demò-
crata (Chicago, 1968), mentre les 
càmeres de televisió retransme-
tien en directe la impunitat de les 
càrregues policials.

Fontcuberta no se n'ha estat de 
vincular-ho a l'actual situació a Ca-
talunya. El fotògraf ha recordat que 
el 1968 és l'any del Maig francès, la 
Primavera de Praga, l'assassinat 
de Martin Luther King i Robert 
Kennedy, la matança a la plaça de 
Tlatelolco a Mèxic i mostres altres 
efemèrides. Amb tot, Fontcuberta 
explica que cal prendre's el lema 
del festival d'enguany "més enllà 
de la qüestió històrica, interes-
sa pensar en el conflicte i en les 
dinàmiques que fan que la soci-
etat progressi". A més, ha recor-
dat que també va ser l'època de la 
batalla pels drets civils, una lluita 
encara vigent.

"El 68, l'any en què Llach va 
compondre L'Estaca, irradia un 
esperit de revolta, de la lluita no 
violenta i de no acceptar la re-
pressió", concloïa Fontcuberta, qui 
assegura que el festival vol ser tam-
bé "una contribució perquè la de-
mocràcia i la cultura progressin".

El Panoràmic reflexionarà sobre la 
revolta i la lluita contra la repressió

IMATGE  EL FESTIVAL DE CINEMA I FOTOGRAFIA SE CELEBRARÀ A ROCA UMBERT ENTRE EL 27 I 30 DE SETEMBRE AMB EL LEMA DEL 68 'EL MÓN SENCER ESTÀ MIRANT'

M.E.

PRESENTACIÓ  Mayoral, Fontcuberta i Vilamajó, a la sala La Miranda

FOTOGRAFIA  NOMINAT ALS GOLDEN LEN AWARDS

Sergio Arnés, finalista 
al premi internacional 
de fotografia de casaments
GRANOLLERS. El fotògraf docu-
mental granollerí Sergio Arnés ha 
estat nominat als premis Golden 
Lens Awards, un guardó interna-
cional de prestigi per a fotògraf i 
càmeres de casaments, organit-
zats per Inspiration Photogra-
phers, una entitat que uneix els 
millors professionals del sector 
del món i que defineix aquests 
premis com els Òscars de la foto-
grafia i el vídeo mundial. 

Concretament, Sergio Arnés  
–com és conegut professional-
ment Sergi Garcia– és finalista a la 
categoria de fotògraf de casament 
internacional de l'any –també 
s'atorguen premi al fotògraf reve-
lació i al professional més premiat 
del sector, per exemple–. El gra-
nollerí competirà amb altres pro-
fessionals d'arreu del món –Mè-
xic, Argentina, Uruguai, Bèlgica, 
Portugal i Itàlia– que, com ell, són 
membres del directori Inspiration 
Photograpohers i han estat reco-
neguts en els guardons anuals. El 
granollerí ha guanyat enguany 

altres reconeixements, com el Fe-
arless Award i ha tingut quatre 
fotografies premiades al mateix 
Inspiration Photographers.

El lliurament dels Golden Lens 
Awards es farà el 13 de novem-
bre en una gala que tindrà lloc a la 
Convenció de Maria, al balneari de 
Camburiú al Brasil. 

En aquest sentit, Vilamajó defi-
nia el Panoràmic amb "els maquis 
actuals, perquè som els resis-
tents d'un àmbit cultural que 
té dificultats per trobar espais 
i té poca repercussió mediàti-
ca". El membre de la direcció del 
certamen assenyalava també els 
objectius que busca el Panoràmic: 
apostar per l'art i la cultura con-
temporània, ser un espai de refle-
xió sobre la imatge, donar veu a 
nous artistes, establir un diàleg de 
la creació d'avui amb el patrimoni 
local i esdevenir també una experi-
ència lúdica per a qui el visiti.

El programa i els espais
El Panoràmic se celebrarà a vuit 
espais del recinte de Roca Umbert. 
A la Sala Zero de l'Espai d'Arts s'hi 
podrà veure l'exposició Surveillan-
ce Complex de l'alemany Simon 
Menner, qui s'ha dedicat a recu-

perar material gràfic dels arxius 
secrets de les policies de l'antiga 
Alemanya Democràtica i l'antiga 
Iugoslàvia. A Granollers s'hi podrà 
veure una part dels treballs que 
són inèdits, destacava Vilamajó.

A més, a la sala La Miranda hi 
tornarà a ser la secció Porxada.
doc, amb projeccions en loop dels 
treballs documentals de 10 artis-
tes audiovisuals d'arreu del món, 
entre els quals el curtmetratge 
Granollers bombardeig, presentat 
aquest any per Vicenç Viaplana i 
Helena Pielias.

A la nau Dents de Serra s'hi po-
dran veure tres exposicions: una 
sobre cartellisme, comissariada 
per Taller d'Infografia Popular i 
Félix Pérez-Hita; la mostra col·lec-
tiva El Gran Río, de David Sánchez 
Usanos i Lucía Jalón, i la Biblioteca 
de la revolta del col·lectiu Fiebre 
de Madrid.

Teoria
EL FESTIVAL ES COMPLETARÀ 
AMB UNA JORNADA TEÒRICA 
titulada 68 The whole world in 
watching, que es desenvoluparà 
al llarg de tot el matí de divendres 
28 a la Nau B1. La jornada comen-
çarà amb una presentació a càrrec 
de Joana Hurtada, membre de 
l'equip assessor del festival (10h). 
Seguidament (10.30 h), hi haurà la 
taula rodona El rebel. Història d'una 
fotogènia, a càrrec de Lucía Jalón, 
comissària d'El Gran Río, i Jorge 
Luis Marzo, historiador i crític d'art, 
que estarà moderada per Andrés 
Hispano. Després d'una pausa, a 
les 12 h començarà la conferència 
Les barricades del Maig del 68 i 
Hollywood: la fascinació revolucio-
nària pel cinema americà, a càrrec 
de l'antropòleg Manuel Delgado 
en diàleg amb Félix Pérex-Hita. 
Finalment (13 h) es presentaran els 
projectes artístics de Jordi Borràs, 
Verónica Fieiras, Simon Menner i 
En Contingencia. A més, Panorà-
mic també inclourà el taller On era 
el maig del 68? a càrrec d'Andrés 
Hispano, i visites guiades, vermuts 
electrònics i sessió discjòquei 
especial 68 amb Miqui Puig.

La Tèrmica serà l'espai dedicat 
als nous artistes amb una expo-
sició col·lectiva comissariada pel 
mateix Vilamajó que compta amb 
"set propostes relacionades 
amb la revolta", indicava.

El Panoràmic estrena també 
l'espai del Centre d'Arts en Mo-
viment (CAM) com a espai expo-
sitiu i de projeccions. De fet, s'hi 
podran veure les mostres de Pilar 
Rosado i Marcelo Brodsky i Jordi 
Borràs, una instal·lació sonora i 
el programa de VOTV Retratant 
fotògraf, a més de ser l'escenari 
de la secció oficial de cinema, que 
inclourà vuit llargmetratges i set 
curts.  Montse eras

juan sánchEz

SERGIO ARNÉS

L'Espai d'Arts acollirà 
l'exposició de l'alemany

 Simon Menner sobre els
 arxius secrets de l'Stasi
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¿TENÍA ACCIONES O BONOS 
DEL BANCO POPULAR?
RECUPERE SU INVERSIÓN.

UNA ASISTENCIA JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

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

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

 PRIMERA CONSULTA GRATUITA
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CULTURA POPULAR  ACTES COM EL CONCERT DE DOCTOR PRATS, LA BOTIFARRADA O L'ARROSSADA HAN APLEGAT CENTENARS DE PERSONES A CORRÓ D'AVALL

"La millor festa major que es 
recorda dels últims 10 anys"

LES FRANQUESES. "Crec que mai 
havíem vist tanta gent als ac-
tes de festa major. Els membres 

més antics de la comissió diuen 
que ha estat la millor com a mí-
nim dels últims 10 anys". Així 

x.s.

FOC A DOJO  La colla dels Encendraires va programar una desena d'activitats durant tots els dies de festa

xaviEr soLanas

EQUILIBRI  La plaça de l'Espolsada va acollir activitats de circ dissabte

Acudits al carrer Ricomà
El concurs d'acudits ha estat la principal novetat dels actes programats 
durant la festa del barri Ricomà. De dijous a diumenge, l'associació  
de veïns va animar el centre de la ciutat amb àpats, balls, música i actes 
diversos, com la caminada i bicicletada amb esmorzar o les activitats 
i els jocs tradicionals pensats pels més petits de la casa.

x.s.
EL CONCURS S'HA ESTRENAT EN LA FESTA DEL BARRI D'ENGUANY

L'Associació Gegants de les Franqueses ha aprofitat la tercera trobada  
gegantera emmarcada en la festa major de Corró d'Avall per fer una donació 
a la campanya Pels valents, a què es va adherir la Policia Local franquesina  
per recaptar fons i destinar-lo a la lluita contra el càncer infantil. La colla 
gegantera ha entregat 250 euros, uns diners que va obtenir després d'haver 
organitzat la rifa d'un iPad.

Solidaritat gegant

de satisfeta es mostrava Eli Rodrí-
guez un cop acabada la festa ma-
jor de Corró d'Avall. Afònica i can-
sada, però també molt contenta, la 
presidenta de la comissió de festa 
major atribueix l'èxit d'enguany, 
en bona part, a què "el temps ens 
ha acompanyat i això ha animat 
la gent ha sortir al carrer". 

Assegura que la plaça de l'Es-
polsada va ser una de les prime-
res en omplir-se dissabte al matí, 
amb activitats infantils de circ, 
maquillatge, jocs de fang i una xo-

colatada. "El concert de Doctor 
Prats de la nit anterior també 
es va desmadrar, vam omplir la 
carpa i tota la plaça Joan Sanpe-
ra", apunta la presidenta de la 
comissió, qui també assegura que 
el pregó va deixar bones sensaci-
ons entre les desenes de persones 
que es van aplegar davant l'ajun-
tament per veure'l en un nou for-
mat, ja que per primera vegada 
es va projectar un vídeo en què 
apareixia veïnat de Corró d'Avall 
opinant sobre el poble i la festa 

major.
Actes com la botifarrada i l'ar-

rossada també van ser tot un èxit, 
com ja és habitual. La comissió ha 
calculat que es van repartir més 
de 1.500 botifarres i unes 500 ra-
cions d'arròs. Fins i tot, es va ha-
ver de fer una segona paella per la 
gent de la comissió, ja que la pri-
mera es va acabar completament. 
"La gent ens felicita de com ha 
funcionat la festa, realment es-
tem sorpresos i molt contents", 
conclou Rodríguez.  t.p.

El barri de Sant Miquel 
celebra la seva festa amb 
havaneres, àpats i ball

GRANOLLERS. Un concert d'ha-
vaneres amb el grup Ultramar, 
que actuarà divendres al carrer 
Francesc Macià a partir de les 
22 h, donarà el tret de sortida a 
la festa del barri de Sant Miquel 
que organitza cada any l'Associa-
ció de Veïns. Durant l'actuació, es 
repartirà rom cremat entre tot el 
públic. 

El plat fort de la celebració serà 

dissabte, que començarà amb el 
mercat de segona mà instal·lat 
durant tot el dia al mateix carrer 
Francesc Macià –des de les 10 fins 
a les 19 h–. En aquest punt també 
hi ha previst l'espectacle de pa-
llassos i titelles Tururut (17 h) i 
a les 18 h s'ha programat un con-
curs de pastissos. A partir de les 
21.30 h, tothom qui ho vulgui po-
drà sopar en un àpat de germanor 

EL TRET DE SORTIDA SÈRA DIVENDRES AMB UN CONCERT D'HAVANERES I DURARÀ FINS DIUMENGE

a la fresca, que anirà seguit de ball 
amb el duet Corxet. Tots els actes 
de dissabte tindran lloc al carrer 
Francesc Macià i els tiquets per al 
sopar es poden comprar a la Lli-
breria Buñuel.  

Diumenge, la festa arribarà al 
seu punt final amb un vermut que 
se celebrarà a la plaça de Sant 
Miquel i que començarà a les 13 
h. Tot seguit, hi ha programat un 
concurs de tapes. 

El gruix d'actes tindrà lloc a Francesc Macià
Dissabte hi haurà un 
mercat de segona mà, 
un espectacle de titelles, 
un concurs de pastissos 
i un sopar amb ball
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El trompetista argentí Guillermo 
Calliero obrirà divendres la 46a 
edició del Cicle de Jazz al Casino 
que organitza JazzGranollers, i 
que els divendres fins al 28 de de-
sembre comptarà amb alguns dels 
grans noms de l'escena jazzística 
del país, barrejats amb talent local 
i presència internacional.

Guillermo Calliero Quintet obre 
el 46è Cicle de Jazz al Casino

arxiu

EL PROGRAMA TAMBÉ COMPTA AMB SERGI SIRVENT I MARCO MEZQUIDA, ENTRE D'ALTRES

CALLIERO  Un trompetista i compositor respectat internacionalment

El Cor de Cambra 
porta la Novena de 
Beethoven al Palau
El Cor de Cambra de Granollers in-
terpretarà dissabte al Palau de la 
Música Catalana la Novena de Be-
ethoven, que servirà per inaugurar 
la nova temporada de Simfònics al 
Palau, el cicle protagonitzat per 
l'Orquestra Simfònica del Vallès 
al Palau de la Música Catalana. La 
simfonia inaugural serà interpre-
tada, a banda de pel cor granollerí, 
per la soprano Elena Mateo, el te-
nor Eduard Mas, la mezzosoprano 
Cristina Segura, i el Cor Lieder Cà-
mera, acompanyats per la veu de 
l'actor Fermí Reixach. El concert, 
previst de programar-se cada curs 
fins al 2024 –any del bicentenari 
de l'estrena de l'obra–, presentarà 
també una peça que no s'ha sentit 
mai a Barcelona: Un supervivent 
de Varsòvia, d'Arnold Schönberg.

El Cor de Cambra també va co-
mençar la temporada passada al 
Palau, per aterrar –com també ho 
farà aquest any– al Teatre Audito-
ri de Granollers amb un repertori 
variat a partir de músiques tradi-
cionals d’arreu d’Europa amb ar-
ranjaments actuals. 

CLÀSSICA

De fet, Calliero és un gran ins-
trumentista i compositor, molt 
respectat i admirat internacio-
nalment, amb qui han volgut col-
laborar músics com Bobby Shew 
o Luis Salinas, així com ha treba-
llat amb Paquito D'Rivera, Perico 
Sambeat i Horacio Fumero, entre 
d'altres. A Granollers arribarà 

Alucinógenos Sam 
celebra 30 anys 
a la sala Nau B1
La sala Nau B1 de Roca Umbert 
acollirà dissabte (23 h) el concert 
commemoratiu dels 30 anys del 
grup de Montmeló Alucinógenos 
Sam dalt dels escenaris.

La banda de rock'n'roll, blues i 
rhythm & blues, tot i tenir temes 
propis, han fet gaudir públic di-
vers amb versions de clàssics com 
Jimmy Hendrix, Lou Reed, David 
Bowie, The Beatles, Rolling Sto-
nes, ZZ Top i molts altres impres-
cindibles de la història del rock.

Els Alucinógenos Sam van fer 
el seu primer concert el març de 
1988 al desaparegut London Bar 
de Barcelona, un directe que va 
ser succeït per una altre concert 
a la festa d'aniversari de Ràdio 
Montmeló. Al concert de diven-
dres, a banda de reviure les versi-
ons que més els han fet triomfar 
a l'escenari, els membres actuals 
de la banda tindran un record per 
als altres músics que hi han pas-
sat, com l'iniciador a tombants 
de 1987 a 1988, Pepe Useleti, i el 
desaparegut Ramon Costa, qui va 
ser-ne el primer bateria. 

MÚSICA

Dv 21 de setembre, 22 h
Casino. Preu: 8 €

amb format quintet, de manera 
que estarà acompanyat de Gabriel 
Amargant al saxo, Federico Maz-
zanti al piano, Martin Laportilla 
al contrabaix i Nicolás Correa a 
la bateria. El Casino podrà gaudir 
d'aquest projecte amb el segell de 
la música sud-americana, que bar-
reja el jazz amb els sons del tango, 
el candombe, la samba i la salsa, 
entre altres estils.

Noms destacats del país
Per al cicle de Jazz al Casino tam-
bé hi passaran Sergi Sirvent, el 
projecte de Juan Pablo Balcázar 
Chiva'Quartet, Txell Sust i August 
Tharrats, Joel Moreno Codinachs, 
Gabriel Amargant i Marco Mez-
quida, entre altres. El punt i final 
el posarà el JazzGranollers Quin-
tet el 28 de desembre, acompa-
nyat del cantautor i poeta Víctor 
Bocanegra. i
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

Previsió meteorològica
de dijous 20 al diumenge 23 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

28º 17º 29º 19º 28º 18º 28º 18º

FUTBOL. DIUMENGE 23, 12.00 h
Club Futbol Cerdanyola - EC Granollers
Camp municipal de futbol les Fontetes 
(Cerdanyola del Vallès)
amb Eduard Batlles i Emma Montañé

HANDBOL. DIUMENGE 23, 16.00 h
BM Granollers - BM Anaitasuna
Palau d'esports olímpic de Granollers
amb Pol Estopiñan i Aitor Compañón

Programació EsportivaEQUIPAMENTS  EL PROJECTE D'APADIS AL TEATRE AUDITORI TAMBÉ PREPARA CANVIS DE CARTA

L'escenògraf Jordi Castells fa 
la icona gegant d'El Gato Verde

El Gato Verde –el restaurant soci-
al que l'entitat franquesina Apa-
dis gestiona al Teatre Auditori de 
Granollers (TAG)– té una imatge 
gegant nova per millorar la seva vi-
sibilitat. Els plafons de gats retalla-
bles, que estan muntats sobre un 
carro de càtering, són obra de l'es-
cenògraf cardedeuenc Jordi Cas-
tells, a qui el ceramista granollerí 
Toni Cumella va posar en contacte 
amb Apadis. Castells destacava a 
la presentació de la nova imatge la 
vinculació entre Cardedeu i Grano-
llers, ja dècades enrere per mitjà 
del teatre. I assegurava que quan 
Cumella li va presentar l'Imma 
Navarro, presidenta d'Apadis, "no 

podia dir que no, sobretot pen-
sant en la feina d'Apadis. Ho he 
fet amb molt de gust i, si cal, faré 
també el de la Gata Parda" –el 
servei de restauració que l'entitat 
gestiona al Gra–. Navarro responia 
a la col·laboració de Castells nome-
nant-lo padrí de l'entitat.

La presentació comptava també 
amb l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé, qui recordava 
la inauguració el 2002 de les ins-
tal·lacions d'Apadis a Bellavista i 
considerava "un privilegi" aco-
llir aquesta associació de perso-
nes amb discapacitat. "Apadis té 
l'ADN franquesí però us hem 
de compartir i agraeixo que 

Granollers hagi apostat per 
vosaltres". Colomé també instava 
altres municipis de la comarca a 
col·laborar amb l'entitat, que atén 
132 veïns d'arreu del Vallès Orien-
tal. L'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, hi assentia i celebrava 
"el bon maridatge de teatre, cui-
na i creativitat" d'El Gato Verde.

Més canvis
En aquesta nova temporada, la ter-
cera d'El Gato Verde al TAG, l'es-
tabliment també canviarà la carta i 
s'especialitzarà en la cuina del baca-
llà. A més, hi ha un canvi d'estètica, 
tant per les estovalles de tela com pel 
vestuari dels treballadors.   M.eras

NOVA IMATGE  Castells, Navarro, Colomé, Mayoral i dos membres d'Apadis estiren el carro de l'entitat franquesina

M.E.

La caravana de Borraz con Zeta 
aparcarà divendres al Dnit del Gra
El cicle d'oci nocturn Dnit arrenca 
una nova temporada aquest diven-
dres (21 h) amb el concert de Bor-

raz con Zeta, a l'exterior del Gra, a 
la plaça de l'Església. L'entrada és 
gratuïta. Borraz con Zeta, Anita i 

Luis, és un duet nòmada. Fa 2 anys 
que viuen en una autocaravana del 
95 i autogestionen el seu projecte 
musical. En el seu espectacle in-
terpretaran rock, blues, ranxeres, 
country, tango, rumba i reggae, des 
del vitalisme i amb humor.  
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Taller de lletres gòtiques capitals
En el marc del programa de dinamització de l'Adoberia 
d'en Ginebreda, dissabte (18 h) i diumenge (11 h) s'hi 
farà una taller de lletres gòtiques capitals, amb materials 
i tècniques de l'època, a càrrec de Núria Albalat, tallista 
restauradora i professora d'arts plàstiques.

La festa major de Vallgorguina acull un any més la festa de la tapa i la cervesa, 
una proposta que arriba a la cinquena edició i que compta amb la participació 
de diferents establiments hostalers del municipi, a més de marques de cervesa 
artesana. Serà divendres al poliesportiu. A partir de les 20 h i aproximadament 
fins a la mitjanit alguns establiments del municipi oferiran tapes variades que es 
podran acompanyar amb cervesa artesana o amb ratafia, bescanviant-les per 
tiquets que es podran adquirir durant la festa a un preu de 2 euros cadascun. 
L’activitat tindrà lloc al pavelló poliesportiu i estarà amenitzada amb música en 
directe. A partir de les 21 h hi haurà el concert de David Busquets i la seva banda, 
i tot seguit, a les 23 h, començarà el concert de la República Rumbera al mateix 
escenari del pavelló.

La festa de la tapa i la cervesa és un dels plats forts de la festa major de  
Vallgorguina, que inclou altres propostes per a tots els gustos i edats entre les 
quals hi ha el tradicional Concurs de Senglars i Guillots, el correfoc i diferents 
concursos i actuacions musicals. De fet, la música tornarà a ser present al  
Poliesportiu amb Los Tremendos (24 h), després de l'obra El salt del llit, que el 
grup de Teatre de Vallgorguina portarà a La Fàbrica. Diumenge al matí la festa 
del poble posarà el punt i final amb la Copa Barcelona de bicitrial al parc de trial 
i els geganters amb el Bernat i l'Elionor, a la plaça de la Vila.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 20
17.30 h Gimnàs Escola Bellavista
Juguem a… psicomotricitat
19 h Antigues Escoles 
de Corró d'Amunt
Xerrada. L'envelliment actiu

DISSABTE, 22
17.30 h Plaça de l'Espolsada
Setena festa d'aniversari de l'Espai 
Nadó-Espai Infant (ENEI), 
amb música, espais de joc i berenar

rEPúbLica ruMbEra

DIJOUS, 20
19 h Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura
19 h Museu de Granollers
Diàlegs creuats: els artistes diuen 
la col·lecció. Javier Peñafiel en diàleg 
amb Cristina Masanés
19 h Sala Francesc Tarafa
Presentació del llibre Dimas, més 
de 20 anys construint oportunitats
19 h Anònims
Presentació. Llibre Negre, recopilació 
de textos anarquistes per l'alliberament 
nacional dels Països Catalans. A càrrec 
del seu autor, Jordi Martí Font

DIVENDRES, 21
9 h Plaça de la Corona 
Fira d'Artesans. Tot el dia
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Insectes i aranyes a les vostres 
mans!
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. La semeur
20 h Casino de Granollers
Presentació del llibre Dies que  
duraran anys, a càrrec de Jordi Borràs 
i Natza Farré
21 h Gra. Plaça de l'Església
Cicle Dnit: concert amb Borraz con Zeta
22 h Casino de Granollers
Cicle de Jazz al Casino

DISSABTE, 22
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 Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea  
d'Aturats de Granollers
19 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
9 h Plaça de la Porxada

AGENDA

Ajuntament de Granollers 
Palou, temps enrere. Mostra  
fotogràfica de l'Arxiu amb motiu dels 
90 anys de l'agregació del poble a 
Granollers. Fins al 30 de novembre
La Tèrmica. Roca Umbert
Exposició Indústries en temps de 
guerra 1936-1939. Dissabtes tarda i 

Vallgorguina aposta per la 
festa de la tapa i la cervesa

diumenge matí. Fins al 21 d'octubre 
Museu de Ciències Naturals 
desÀrtic. Exposició col·lectiva 
multidisciplinària de 60 artistes 
compromesos amb la conservació i 
la protecció de l'Àrtic. Fins a l'11 de 
novembre 
Museu de Granollers 
Utopies persistents. Fins a l’octubre

Fira d'Artesans de tardor
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. La història d'Hèrcules 
i Galatea
17 h Plaça Josep Maluquer i Salvador
Jornada de promoció de la Diada 
de la Bicicleta 2018
18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. Saturn, el Senyor dels anells
21 h Teatre Auditori
Espectacle inaugural d'Escena grAn. 
Rhumans i sorpreses per donar el tret 
de sortida 
23 h Casino de Granollers
Festa de Salsa

DIUMENGE, 23
8 h Plaça de Jaume I
L'AV Lledoner organitza una sortida 
amb autocar a les coves de Font Major 
de l'Espluga de Francolí

10.30 h Parc de Torras Villà
Diada de la Bicicleta
11 h Museu de Granollers
Itinerari. Granollers, modernista i 
noucentista 
19 h Centre Cultural
Cineclub. Le semeur

DILLUNS, 24
20.30 h Hospital de Granollers
Dóna el millor de tu, dóna sang
 
DIMARTS, 25
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica. Debat
20 h Centre Cultural

Dimarts Singulars. Jeux interdits 
de René Clément (1952)

DMECRES, 26
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de  
correspondència. Descobreix què 
passava a Granollers als anys 30
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora menuda. 0-15 mesos
19 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura  
amb la presentació de Ruth Vilar  
de la companyia Cos de Lletra
19 h Centre cívic Jaume Oller
Conferència. Vida saludable i menopausa, 
a càrrec de la metge en Medicina de 
l'Esport Mariona Violán, la ginecòloga 
Maribel Pons i la dietista Dolors Borau

Desenrunar emocions. 80 anys 
del bombardeig a Granollers. 
Fins al 18 de novembre
Sota les bombes. Els atacs aeris a 
Catalunya. Fins al 23 de setembre 
Mirades i diàlegs. Permanent. 
AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A. 
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart
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