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EN PORTADA

EL TEU CENTRE DE REFERÈNCIA
AL VALLÈS ORIENTAL, 

sempre en constant expansió

C/ Joan Prim, 136. 08400 Granollers. Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

CONSULTA ALTRES 
TRACTAMENTS ESTÈTICS:

- Correcció del lòbul 
 esquinçat de l’orella
- Tractaments per a la 
 sudoració excessiva
 (aixelles i palmells)
- Tractaments per a 
 l’alopècia capil·lar
- Remodelació labial 
 amb àcid hialurònic (farcit  
 d’arrugues nasogenianes)

• TOXINA BOTULÍNICA TIPUS A
• MESOTERÀPIA FACIAL 
 AMB VITAMINES
• PEELINGS QUÍMICS
• HIDRATACIÓ FACIAL PROFUNDA
• FILS TENSORS - “FILS QUÍMICS”
• TAQUES FACIALS

Programes de rejoveniment facial
   SENSE CIRURGIA

També t’assessorem d'intervencions estètica amb cirurgia del nostre centre col·laborador

"Les organitzacions tenen sem-
pre un mite fundacional", deia 
el president de l'Associació Dimas, 
Josep Manel Sebastià, qui recor-
dava els inicis de l'entitat ara que 
celebra el 20è aniversari. Amb la 
inauguració el 1989 de la presó de 
Quatre Camins a la Roca, el llavors 
capellà del centre penitenciari, An-
dreu Oliveras –i primer president 
de Dimas–, va començar a fer feina 
de reinserció dels reclusos en tercer 
grau o a punt d'acabar condemna.

Així es gestava ara fa dues dèca-
des Dimas, que dijous presentava 
a la Sala Tarafa de Granollers un 
llibre que precisament recull no 
només aquesta història, sinó tam-
bé testimonis, propostes de futur i 
dades sobre l'entitat.

Sebastià explicava com l'Ajun-
tament va encarregar a Dimas la 
neteja de l'antiga fàbrica Roca Um-

Dimas, 20 anys d'inserció social
La Sala Tarafa va acollir dijous la presentació d'un llibre que recull la història de l'entitat, 
que ha ajudat a unes 400 persones a tornar a treballar i que actualment té 30 contractats

bert i com, "amb la ferralla que 
se'n va treure, Dimas comprava 
el seu primer camió". "Llavors 
trèiem quatre duros i això ens 
va fer plantejar un projecte que 

havia d'aconseguir oferir un 
contracte laboral", detallava.

L'arrencada definitiva va ser grà-
cies a uns programes de formació 
laboral que tenia la Diputació de 

Barcelona i que va suposar finan-
çament per a formadors i per a 
materials durant tres anys. "Així 
vam començar a poder oferir 
sous i a diversificar la feina", in-
dica Sebastià.

Més que una empresa 
Dimas –"una empresa solvent, 
dinàmica i atractiva", definia el 
seu gerent, Esteve Pineda– treba-
lla en el muntatge d'infraestructu-
res, esdeveniments, manteniment 
d'equipaments, neteja comercial, 
etc. Dimas factura prop d'un mi-
lió d'euros, dels quals menys d'un 
15% correspon a subvencions.

La secretària de l'entitat, Susa-
na Sánchez, destacava el projecte 
social d'una associació que durant 
aquestes dues dècades ha ajudat a 
unes 400 persones a reinserir-se 
al mercat laboral. 

Com a projecte social, Dimas 
també acompanya altres propos-
tes per arribar a més persones. En 
aquest sentit, actualment gestiona 
l'Espai Congost, un hort on con-
viuen l'escola bressol Giravoltes, 
els instituts Antoni Cumella, Mar-
ta Estrada i EMT, el centre obert 
Congost i l'Espai familiar Petits i 
Grans. Dimas també imparteix el 
curs de formació per a joves sen-
se ESO al Centre Vallès –de sono-
rització d'actes en directe– per 
acompanyar "joves que estan 
desorientats perquè tornin al 
sistema educatiu o s'incorporin 
al mercat de treball".

L'alcalde de Granollers, Josep 
Mayoral, reconeixia el caràcter 
"imprescindible per a la ciutat 
de les persones que han impul-
sat Dimas, que ens recorden que 
aquesta societat deixa gent al 
marge i han contribuït a donar 
oportunitats". i m.e.

Presentació

El llibre Dimas. Més de 20 anys cons-
truint oportunitats és una obra escrita 
col·laborativament entre membres de 
Dimas i amb la coordinació i asses-
sorament del periodista Paco Monja. 
La tresorera de Dimas, Montse Murtra, 
ha estat l'encarregada de recopilar el 
material i la redacció, que també ha 
comptat amb les aportacions d'Agnès 
Sebastià, Victòria Alejo, Josep M. Se-
bastià, Susana Sánchez i Esteve Pine-
da. La maquetació ha anat a càrrec de 
Josep Nogués.

UNA PUBLICACIÓ 
COL·LABORATIVA

m.E.

ARXIu

CELEBRACIÓ  El gerent de Dimas, Esteve Pineda: el presentador de l'acte, Vicenç Sáez de Tejada; el president, Josep Manel Sebastià, i la secretària, Susana Sánchez 

ESPAI CONGOST  Un dels projectes comunitaris de Dimas
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Xerrada de la psiquiatra Belen GíasExposició amb motiu del Dia de la Salut Mental
Dimecres 10 d'octubre (18 h), a Museu, 
s'obrirà el cicle de xerades de l'Aula de la Salut, 
amb la ponència de la coordinadora de la unitat 
d'aguts de psiquiatria de l'Hospital, Belen Gías, 
amb el títol Salut mental, esport i alimentació.

El Gra inaugurarà dilluns l'exposició dels cartells que s'han 
presentat al concurs per fer el disseny del Dia Mundial de la 
Salut Mental organitzat per Daruma, així com del projecte Parelles 
artístiques, formades per un artista amateur vinculat a recursos 
de salut mental i per un artista professional.

El 15 de setembre de 1968, el lla-
vors ministre de Treball del règim 
franquista, Jesús Romeo Gorría, 
arribava a Granollers per inaugu-
rar un dels equipaments més im-
portats de la ciutat, el seu primer 
ambulatori de la Seguretat Social.
Quedava inaugurat després que el 
rector de la parròquia el beneís, 
pas imprescindible a l'època. 

Així, ara, el centre d’atenció pri-
mària (CAP) Vallès Oriental –al cèn-
tric carrer Museu– commemora, 
doncs, els seus 50 anys d’atenció as-
sistencial sanitària. Fins al moment 
de la inaguració del CAP hi havia un 
ambulatori situat al mateix carrer 
on s’atenia la població de la zona en 
les poques consultes de què dispo-
sava el local, i que feia temps que 
havia quedat petit per a una pobla-
ció cada cop més creixent.

Amb els anys, el CAP Vallès va 
ser lloat en el sector. En un article 
de La Vanguardia de 1984, la pe-
riodista granollerina Montserrat 
Ponsa explicava les qualificacions 
de "modèlic" que rebia el centre 
assistencial del carrer Museu, quan 
disposava de l'únic laboratori 
d'anàlisis de l'Insalud que donava 
els resultats l'endemà de la prova.

Les activitats de divendres
Per tal de compartir aquesta cele-
bració amb la ciutadania, l’Institut 
Català de la Salut ha organitzat un 
programa amb activitats obertes 

La celebració acabarà a la tarda (a 
partir de les 16.30 h) amb diversos 
tallers pensats per promoure ru-
tines saludables entre els infants. La 
Porxada serà de nou l’emplaçament 
triat pels organitzadors per com-
partir la celebració amb tothom qui 
vulgui participar-hi.  m.e.

per divendres. Al matí està prevista 
una caminada popular amb mem-
bres de l’equip de professionals 
del CAP. El punt de sortida serà a la 
plaça de la Porxada de Granollers i 
el recorregut completarà un circuit 
de 6 quilòmetres aproximadament. 
Aquesta caminada pretén fomentar 
la pràctica de l’activitat física i, a 
més, es distribuiran productes salu-
dables als participants per fomen-
tar els bons hàbits.

Al migdia es duran a terme els 
actes institucionals al Museu de 
Ciències Naturals La Tela amb par-
laments de representants de l’Ins-
titut Català de la Salut i de la direc-
ció del CAP Vallès Oriental. També 
farà una xerrada Enric Domènech, 
metge i exdirector del centre.

m.E.

SALUT   EL CAP VALLÈS ORIENTAL ORGANITZA ACTIVITATS DIVENDRES PER A LA CELEBRACIÓ

L'ambulatori del carrer Museu 
commemora el 50è aniversari

EL PRIMER CAP  El del carrer Museu va ser el primer ambulatori de la ciutat

GRANOLLERS. Les instàncies per 
demanar les subvencions per al 
lloguer i la rehabilitació d'habitat-
ges a Granollers es podran dema-
nar a partir de l’1 d’octubre i fins 
al 23 de novembre. L'Ajuntament 
ha obert la tercera convocatòria 
d'aquests ajuts, que tenen un pri-
mer bloc per al pagament del llo-
guer per a joves, persones grans i 
altres col·lectius, i un segon per a 
la millora i la rehabilitació d’edifi-
cis, que inclou ajuts a l’accessibili-
tat dels habitatges.

Aquest any s'han introduït algu-
nes modificacions, entre les quals 
que l'atorgament de les ajudes no 
serà, com fins ara, per ordre de 
presentació de sol·licituds, sinó 
que es prioritzaran d'acord amb 
criteris establerts en les bases. 
Per exemple, en el cas dels ajuts 
per al pagament del lloguer tin-
dran més punts les persones sol-
licitants menors de 35 anys i de 
65 anys o més, alhora que també 
puntuaran diferents circumstàn-
cies socials i/o econòmiques. 

S’obren dues línies d’ajut al llo-
guer. Una per contractes signats el 
2018, on la subvenció s’atorga per 
la suma de tres conceptes: l’import 
íntegre de la primera mensualitat 
de lloguer fins a l’import màxim de 
600 euros, la quantitat equivalent 
a l'impost de transmissions patri-
monials i actes jurídics documen-

tats, fins a un import màxim de 
150 euros, i 100 euros mensuals, 
des del segon mes de pagament 
del lloguer, amb una percepció 
màxima de 1200 euros.

I una segona línia d’ajuts per a 
contractes anteriors al 2018, on la 
subvenció que s’atorga és 100 eu-
ros mensuals, amb una percepció 
màxima de 1200 euros, en aquest 
cas, comptats des de la data de 
resolució de l’ajut, o en el cas de 
renovació de la subvenció, des de 
la data de finalització de la per-
cepció de l’ajut anterior.

Incentius per a la borsa
S’atorguen 1.000 euros per cada 
habitatge que s’adscrigui al Servei 
de la Borsa de Lloguer Municipal 
per llogar-lo, a preu més assequi-
ble, durant un període mínim de 
5 anys. Es subvencionen les des-
peses de la tramitació de la cè-
dula d’habitabilitat i del certificat 
energètic fins a un màxim de 200 
euros per habitatge. Com a criteri, 
les subvencions es concediran de 
menor a major preu per metre 
quadrat de l'habitatge, fins a es-
gotar la dotació pressupostària.

També es preveuen ajuts per a 
la instal·lació d’ascensors, remun-
tadors d’escales, rampes, grues, 
etc. en edificis residencials, així 
com per millorar la mobilitat a 
l'interior dels habitatges. 

HABITATGE  CONVOCATÒRIA OBERTA FINS AL 23 DE NOVEMBRE

Les ajudes la rehabilitació 
d'edificis i al lloguer es poden 
demanar a partir de dilluns

n L'ICS encara no ha detallat si el servei 
de Pediatria del CAP Vallès, que a l'estiu 
es va traslladar al Sant Miquel per "ra-
ons d'organització interna" de juliol a 
setembre, tornarà a posar-se en fun-
cionament al carrer Museu a l'octubre. 
Assegura que properament n'informarà.

PENDENTS DE SI 
TORNA PEDIATRIA

SOCIETAT
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GRANOLLERS. El compte general 
de l'Ajuntament de Granollers 
corresponent a l’exercici 2017  
–integrat també pels comptes del 
Patronat Museu Municipal, l'enti-
tat pública empresarial Granollers 
Mercat, Granollers Promocions, 
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts. 
i Granollers Escena– s'ha tancat 
amb un pressupost consolidat de 
prop de 95 milions d'euros, molt 
per sobre del pressupost aprovat 
inicialment de 79 milions. El regi-
dor d'Hisenda, Jordi Terrades, as-
segurava que l'increment ha estat 
finançat, en gran part, per l'aplica-
ció de l'anterior romanent positiu 
de tresoreria i "per ingressos li-
quidats no previstos, en gairebé 
un milió d'euros, i l'increment 
de la recaptació de l'impost de 
béns immobles" –que suposa 
el 59% dels recursos propis–. A 
més, el regidor del govern apun-
tava que també s'han generat més 
ingressos per mitjà de plusvàlues 
i els impostos de circulació, d'ac-

l'aportació del govern català no 
ha estat superior.

Amb tot plegat, Terrades expli-
cava com el 90% d'aquest pressu-
post municipal serveix per a les 
despeses ordinàries, és a dir, les 
vinculades amb el funcionament 
municipal –el personal –que su-
posa més del 40% de la despesa–, 
la compra de béns i serveis i la 
càrrega financera–. Terrades indi-
cava que els propers mesos el go-
vern tornarà a proposar avançar 
amortitzacions de préstecs que 
ara estan fora de mercat, perquè 
"permet tenir més recursos i, 
si cal, generar un altre endeu-
tament per a obres", i recordava 
que el 10% del pressupost és per 
a l'esforç inversor.

Reduir el deute
Terrades també destacava que 
l'Ajuntament "ha anat reduint el 
deute viu des de l'any 2011 i el 
2018 també ho farà, per poder 
afrontar amb èxit les inversi-

tivitats econòmiques i construc-
cions, uns indicadors que, segons 
Terrades, evidencien "la millora 
de la situació econòmica que 
provablement es consolidarà 
aquest 2018".

Menys multes
En canvi, el responsable d'Econo-
mia i Hisenda del consistori ha 
explicat que hi ha hagut recapta-
cions menors de les previstes en 
el cas de la zona blava, la grua per 
retirada de vehicles i les multes de 
trànsit, "vull pensar que és per-
què els conductors fan millor ús 
del vehicle", deia Terrades.

El 90% és despesa ordinària
L'augment d'ingressos de l'Ajun-
tament també ha comptat amb 
un augment de 815.000 euros no 
previstos de transferències de 
l'Estat, de manera que els tributs 
estatals han suposat un total de 
15,1 milions d'euros, assegurava 
el socialista, qui feia notar que 

POLÍTICA  L'AJUNTAMENT APROVA EL TANCAMENT DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2017 AMB UN INCREMENT D'INGRESSOS

Les finances municipals 
palesen la sortida de la crisi

Apunts

La sessió plenària de dimarts s'obria 
amb el condol per la pèrdua de Martí 
Batallé i Xavier Pocurull –els dos jo-
ves vinculats al BMG que van morir en 
accident de cotxe a l'AP-7–, i el su-
port als dos ferits, en especial, al Pau, 
fill del regidor de la Crida-CUP Eduard 
Navarro, que no va poder assistir al 
ple. Arran d'aquesta desgràcia i la de 
la mort violenta de la jove trobada al 
Congost Vianca Alejandra Roca, l'al-
calde Mayoral assegurava que aquest 
ple ordinari "no ho era gens, d'ordi-
nari". També disculpava l'absència del 
regidor portaveu del PDeCAT-DC, Àlex 
Sastre, a causa de la seva recent pater-
nitat, i donava la benvinguda a la tinent 
d'alcalde Alba Barnusell, reincorporada 
després de la seva maternitat.

UN PLE POC ORDINARI 
PER LES ABSÈNCIES

ons futures", concloïa.
El compte general de 2017 es 

va aprovar dimarts al ple amb els 
vots a favor del PSC i Cs, i les abs-
tencions de PDeCAT-DC, ERC-AG, 
Crida-CUP i PP.   m.e.

El ple de dimarts a Granollers 
també va aprovar la modificació 
de la plantilla i llocs de treball 
de l'Ajuntament, per tal de crear 
dues noves places. D'una banda, 
una de professor de música i, de 
l'altra, un lloc de treball de tècnic 
superior d'assessorament jurídic.

D'altra banda, també es va do-
nar llum verda als nomenaments i 
contractacions amb caràcter d'ur-
gència d'una vetlladora per a l'Es-
cola Municipal del Treball (EMT), 
dues per a l'Escola Salvador Llo-
bet, i una tècnica d'educació infan-
til per donar suport a l'educació 
especial. Tots aquests contractes 
són temporals i interins.

Suplement de crèdit
En l'àrea econòmica, el ple també va 
aprovar una modificació del pressu-
post 2018 per un suplement de crè-
dit amb un import de 484.408,68 
euros. L'acord es va aprovar amb 
els únics vots a favor del PSC i l'abs-
tenció de la resta de grups. 

ALTRES ACORDS PLENARIS

Creades places 
municipals de 
professor de música 
i de tècnic jurídic



dj, 27 setembre 20186

Dilluns començava la quarta i últi-
ma fase de les obres d'urbanització 
del tram nord del carrer de Girona, 
entre el carrer d'Apel·les Mestres 
i el de Francesc Ribas. Segons ha 
indicat el consistori, per tal de re-
duir al màxim possible les molès-
ties quedarà afectat en primer lloc 
el tram entre el carrer d'Apel·les 
Mestres i el carrer de Felip II-Con-
còrdia, on es deixarà un carril per 
sentit de circulació, seguint el ma-
teix criteri de mobilitat que s'ha 
implantat en tota l'obra.

D'altra banda ja s'ha renovat el 
tub de la xarxa general d'aigua po-
table entre els carrers de Francesc 
Ribas i el carrer de l'Hospital.

Anul·lada la parada de bus
Mentre durin aquestes obres que-
darà anul·lada una parada d'auto-
bús situada en els jardinets pro-
pers al carrer de Francesc Ribas, a 
partir de dilluns. Aquesta parada 
pertany a la línia dels autobusos 
urbans L22 (Estació de Granollers 
Centre-Bellavista) i també a algu-
nes línies interurbanes.

vianant i la circulació de les bici-
cletes unidireccional a cada costat 
del carrer, gràcies a la reordena-
ció de les voreres i dels carrils de 
circulació i de la millora dels pas-
sos de vianants.

Segons la previsió inicial, les 
obres s'haurien d'estar acabant. 
El nou calendari, però, data el fi-
nal dels treballs al novembre. 

Les obres de renovació integral 
del carrer de Girona, que van co-
mençar el setembre de 2017, les 
està fent la UTE Coynsa 2000, SL/ 
Voracys, SL, amb un pressupost 
de 2.128.295 euros (IVA inclòs) 
i compten amb una subvenció de 
1.350.000 euros de la Diputació. 
Amb aquesta actuació el carrer 
ha de millorar l’accessibilitat del 

GRANOLLERS. Les obres d’amplia-
ció de les voreres del carrer Pinyol, 
situat entre l'avinguda de Sant 
Esteve i el carrer de Llevant, han 
començat aquesta setmana. Les 
voreres d'aquest carrer feien fins 
ara 0,90 metres d'amplada i, per 
tant, dificultaven el pas del veïnat i 

els vianants. Amb les obres que ara 
s'inicien s'amplia la vorera sud en 
la seva totalitat, mentre que s'actua 
en la vorera nord en el tram entre 
l'avinguda de Sant Esteve i el car-
rer Orient. La resta de tram no es 
pot fer fins que es faci l'enderroc 
d'una nau existent –l'antiga Vis-

Les fotografies de Marina Álva-
rez Farré, de l'Escola Pia de Gra-
nollers, i de Mariona Vicent Do-
mènech, de l'Escola Cervetó, han 
guanyat els accèssits de la catego-
ria d'Instagram dels premis Des-
cobreix el riu del Consorci Besòs 
Tordera, atorgats dijous. Amb-
dues han rebut diploma i un xec 
regal valorat en 70 euros. El tema 
d’aquesta segona edició del con-
curs era La teva mirada al riu. 

La setmana passada el Museu de 
Ciències Naturals va acollir una 
trobada del projecte europeu 
Thermos a Granollers, que té per 
objectiu planificar xarxes de ca-
lor i fred als municipis. Al llarg de 
dijous i divendres, els socis pro-
tuguesos de Cascais van visitar 
instal·lacions de xarxes de distri-
bució de calor i fred de l'entorn: la 
del Parc de l'Alba (Cerdanyola del 
Vallès), Districlima (Barcelona) 
i Tub Verd (Mataró). Els partici-
pants també van visitar la Tèrmi-
ca de Roca Umbert, la instal·lació 
que antigament proveïa la fàbrica 
tèxtil d'energia elèctrica i vapor. 
Finalment, compartien les con-
clusions de la trobada. La propera 
cita de Thermos és a principis de 
desembre a Romania.  

A final de juny, tècnics muni-
cipals van participar a la quarta 
trobada celebrada a Letònia, on es 
va presentar aquesta eina de pla-
nificació energètica amb mapes. A 
la trobada granollerina també van 
participar-hi representants d'ins-

titucions i empreses involucrades 
en el projecte, com ara la consul-
tora d'eficiència energètica CREA-
RA i ICLEI Europa (Governs Locals 
per la Sostenibilitat). 

Granollers es troba ara en fase 
de prova de les prestacions de l’ei-
na –dissenyada pel Centre per a 
l'Energia Sostenible de Bristol en  
col·laboració de l'Imperial College 
de Londres–, que permetrà analit-
zar alternatives per planificar xar-
xes de subministrament de calor 
com la proposada al polígon Con-
gost-Jordi Camp. L'estalvi energè-
tic i en emissions que una xarxa 
així suposaria a la zona industrial 
seria un gran pas per a la transició 
energètica de Granollers, ja que el 
consum industrial representa la 
meitat de tot el consum energètic 
de la ciutat.   

Thermos es va iniciar l’octubre 
de 2016 i s'allargarà fins al 2020. 
Finançat pel programa Horizon 
2020, hi participen també ciutats 
com Islington (Regne Unit), Varsò-
via (Polònia) i Jelgava (Letònia).  

Pas cap a la xarxa de 
calor al polígon Congost

AJuNTAmENT

URBANISME  SEGONS LA PREVISIÓ INICIAL L'OBRA HAVIA D'ESTAR ENLLESTIDA AQUEST SETEMBRE MEDI AMBIENT  TROBADA DEL PROJECTE EUROPEU

Comença la darrera fase 
dels treballs del carrer Girona

CARRER GIRONA  Les obres entren a la darrera fase

Ampliació de les voreres 
del carrer Josep Pinyol

Les fotos de Marina 
Álvarez i Mariona 
Vicent, premiades

sa– i, per tant, s'urbanitzarà amb 
posterioritat. A banda d'ampliar 
les voreres fins a un mínim d'1,5 
metres, també es renovarà la ca-
nonada d'aigua potable i finalment 
s'asfaltarà tot el carrer.

L'obra ha estat adjudicada 
a Obres i Serveis Roig, SA per 
85.157 euros (IVA inclòs) i es pre-
veu que tinguin una durada de 
dos mesos i mig. Mentre durin les 
obres el carrer romandrà tallat al 
trànsit entre les 8 i les 18 h. 

L'OBRA, ENTRE AVINGUDA SANT ESTEVE I CARRER ORIENT, TÉ UN PRESSUPOST DE 85.157 EUROS

Unió de Pagesos i el Consorci per 
a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental han signat, a les Franque-
ses, un conveni de col·laboració 
per donar a conèixer, fer difusió 
i potenciar la utilització del com-
post produït a la planta de diges-
tió anaeròbica i de compostatge 
del Centre Comarcal de Tracta-
ment de Residus del Vallès Orien-
tal, Compost-VO Vallès Oriental, 
entre els afiliats del sindicat. 

Conveni entre Unió 
de Pagesos i el 
Consorci de Residus
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LES FRANQUESES. Els infants i les 
famílies seran els protagonistes 
de la futura biblioteca de Corró 
d'Avall, que s'està construint entre 
els carrers Tagamanent, Onze de 
Setembre i Verge de Montserrat, 
juntament amb el Centre d'Atenció 
Primària (CAP) i un pavelló polies-
portiu. A més d'oferir els serveis 
habituals de consultes i préstec 
de llibres, l'edifici s'ha dissenyat 

les habituals taules i cadires, 
i prestatgeries d'1,20 metres 
d'alçada perquè sigui un lloc 
obert i lluminós", explica Marina 
Ginestí, regidora de Cultura, In-
fància i Joventut de l'Ajuntament.

El nou equipament inclourà un 
espai per fer-hi tallers i acollir ac-
tivitats diverses, com contecontes 
amb audiovisuals o en anglès, i 
també tindrà una zona exterior 
adequada amb una pica perquè 
a l'estiu s'hi puguin fer tallers de 
manualitats i de disfresses, per 
exemple. Com en altres bibliote-
ques, els nens i nenes més grans 
podran reservar aules per treba-
llar en grup, estudiar o fer-hi els 
treballs de recerca, però la de Cor-
ró d'Avall "no serà una bibliote-
ca amb un silenci absolut, per-
què volem que tingui una part 

perquè sigui un espai òptim per 
acollir activitats per als més petits 
relacionades amb la literatura i la 
lectura, amb l'objectiu que la bibli-
oteca esdevingui un referent del 
sector en l'àmbit infantil.  

Si bé la bibliografia que oferirà 
encara està per definir, l'equipa-
ment es construeix amb la idea 
que sigui un espai "agradable, 
amb sofàs i tamborets, a més de 

XAVIER SOLANAS

EQUIPAMENTS  EL NOU EDIFICI TINDRÀ ESPAIS INTERIORS I EXTERIORS ADAPTATS PER PODER FER-HI TALLERS I ACTIVITATS FAMILIARS DURANT TOT L'ANY

EN OBRES  Els treballs de construcció, que s'havien d'enllestir pels voltants de març, s'estan endarrerint

CAN BUTJOSA, DE PARETS, PIONERA
n Una de les biblioteques que també està especialitzada en l'àmbit infantil i  
familiar és la de Can Butjosa, a Parets. La biblioteca va néixer el 10 d'abril de 1983  
i és una de les pioneres en enfocar-se en infància i joventut. A més de ser un  
centre de lectura, l'equipament també organitza activitats d'animació a la lectura, 
xerrades, exposicions i té un servei de bebeteca per a infants dels 0 als 3 anys.

La nova biblioteca de Corró d'Avall  
vol ser un referent en infància
Es preveia que entrés en funcionament al març, però les obres s'estan endarrerint

Col·laboració amb l'institut Lauro
Així com la biblioteca de Corró d'Avall s'especialitzarà en l'àmbit infantil, fa 
mesos que es treballa perquè la de Bellavista tingui un fons especialitzat 
en esport. Justament, dimarts la biblioteca va entregar material esportiu
a l'institut Lauro com a mostra d'agraïment per la seva col·laboració 
en el fons especialitzat en bibliografia esportiva orientada a l’educació.

RAüL mEdINA

LA BIBLIOTECA DE BELLAVISTA VOL SER UN REFERENT ESPORTIU

infantil molt potent i que s'hi 
facin moltes activitats", apunta 
Ginestí.

La regidora assegura que la de-
cisió d'especialitzar la nova biblio-
teca en l'àmbit infantil i familiar es 
deu al fet que el municipi ha cres-
cut en veïns d'entre 30 i 40 anys 
i, per tant, també està augmentant 
el nombre d'infants al municipi. 
Tot i això, Ginestí reconeix que no 
va ser fàcil persuadir la Diputació 
de Barcelona de la necessitat de 
construir la futura biblioteca: "Va 
costar una mica convèncer la 
Diputació perquè no s'acostu-

men a tenir dues biblioteques 
en un mateix municipi de la nos-
tra mida, però els vam explicar 
les característiques de les Fran-
queses i el projecte que teníem 
pensat fer, i finalment van ac-
ceptar la proposta", explica.

Tot i que estava previst que la 
biblioteca entrés en funcionament 
el març de 2019, tot apunta que 
obrirà més tard perquè les obres 
s'estan endarrerint. "Els llibres 
no els tindrem al març, però al-
menys volem que l'equip humà 
que gestionarà la biblioteca ja 
hi pugui treballar i es comenci 
a adaptar a l'espai", assenyala la 
regidora.

La directora de l'equipament 
serà Cristina Sànchez, actual di-
rectora de la biblioteca de Bella-
vista, i se sumaran tres persones 
més a l'equip. L'Ajuntament pre-
veu treure a concurs el mobiliari 
del nou equipament aquest mateix 
octubre.  t.parera
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P.- Quina és la fiabilitat dels 
pulsioxímetres?
R.-Els pulsioxímetres són aparells 
relativament barats, senzills de 
manejar i prou fiables. Bàsicament 
el que fan és mesurar la pressió 
d’oxigen de la sang. És important 
saber interpretar i contextualitzar 
els resultats (un mateix resultat es 
pot interpretar de diferent manera 
en funció de l’edat o les patologies 
prèvies). En tot cas, el pulsioxíme-
tre, excepte indicacions precises 
del metge, no hauria de substituir 
la consulta amb un professional 
sanitari.

P.- Tinc reflux crònic i volia saber 
si es pot intervenir quirúrgica-
ment.
R.- El tractament de la malaltia 
per reflux gastroesofàgic és es-
sencialment mèdic, generalment 
amb òptims resultats. La malal-
tia per reflux gastroesofàgic no 
és sinònim d’hèrnia de hiat com 
molta gent pensa. Al nostre país 
només es practica la cirurgia an-
tireflux en un percentatge molt 
petit de pacients amb malaltia per 
reflux gastroesofàgic en què el 
tractament no ha funcionat, o bé 
pacients amb complicacions com 
a conseqüència del reflux.

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

CONSULTORI MÈDIC

L'Associació Protectora d'Ani-
mals de Granollers (APAG) calcu-
la que té més de 300 animals vi-
vint a les seves instal·lacions, uns 
200 dels quals són només gats. 
També hi ha gossos (94), cobaies 
(15), jerbus (7), conills (3) i dos 
coloms ferits.

L'APAG assegura que des de 
finals de juny fins a principis de 
setembre la protectora ha estat 
"saturada", però que ara, tot i la 
gran quantitat d'animals que en-
cara hi ha, la situació ha millorat: 
"No hi ha dia que no entri com a 
mínim un gat, però durant l'es-
tiu n'havíem arribat a tenir 18 
de cop perquè és temps de ca-
dellades", explica Anna Duarte, 

membre de l'associació.
Duarte assegura que, si bé du-

rant l'estiu creixen els abandona-
ments, després de les vacances és 
una època en què s'adopten molts 
animals. Prova d'això és que ja 
han trobat una llar totes les co-
torres i els set hàmsters que va 
acollir l'associació entre juny i se-
tembre. També s'han adoptat una 
desena de gossos i cobaies, pràc-
ticament tots els jerbus i la meitat 
dels conills.  

Les instal·lacions de la Protec-
tora estan situades al carrer Se-
vero Ochoa 103-105, al polígon 
industrial Font del Ràdium de 
Granollers, i el telèfon de contacte 
és el 93 840 27 77  t.parera

SOLIDARITAT  LA MAJORIA SÓN GATS, PERÒ TAMBÉ HI HA GOSSOS, COBAIES, JERBUS, CONILLS I DOS COLOMS

Passejada amb TerranovaCNC
Algun dels gossos acollits per la protectora van sortir a passejar divendres 
de la mà de treballadors de TerranovaCNC, que els van treure amb motiu 
del dia mundial del gos adoptat, el 23 de setembre. Aquesta és una tasca 
que acostumen a fer treballadors i voluntaris de l'associació. A més de 
fer la passejada, l'APAG també va ensenyar les seves instal·lacions als 
empleats de TerranovaCNC, que de retruc van donar un palet de pinso per 
als animals que viuen al refugi mentre esperen trobar una llar d'acollida.

Més de 300 animals viuen 
a les instal·lacions de la 
Protectora de Granollers

TERRANOVAcNc

fONT: ApAg (dAdES ApROXImAdES)

L'associació ha estat saturada a l'estiu,  
però assegura que la situació ha millorat

Animals 30 DE JUNY 25 DE SETEMBRE

GATS 176 200

GOSSOS 102 94

COTORRES 1 0

COBAIES 25 15

CONILLS 6 3

HÀMSTERS 7 0

JERBUS 9 7
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GRANOLLERS
Diumenge 30 de setembre
18 h Concentració i homenatge davant de tots els 
col·legis electorals, cercavila fi ns a la Pl. de la Porxada
19 h Plaça de la Porxada. Acte polític, sopar popular i 
documental ‘Relato de lo inexistente’
MOLLET DEL VALLÈS
Dissabte 29 de setembre
11 h Concentració davant dels col·legis electorals, 
penjada de plaques commemoratives, cercavila fi ns a 
l’Ajuntament i actuació dels Castellers de Mollet
14 h Parc de les Pruneres. Dinar popular
17 h Parc de les Pruneres. Desitjos a l’urna, compartim 
vivències de l’1-O, música en viu i recital poètic. 
Per als més menuts, teatre, jocs, tallers, xocolatada.
20 h Parc de les Pruneres. Lectura del Manifesta i 
projecció del documental ‘L’1-O a Mollet’
CARDEDEU
Dissabte 29 de setembre
20 h Plaça de Sant Joan. Sopar per recordar la protecció 
dels col·legis electorals. Actuacions de Roigé i cant 
coral. Projecció del documental ‘1-O a Cardedeu’. 
Sopar col·lectiu (cadascú se’l porta)
Diumenge 30 de setembre
9.30 h Plaça de Sant Joan. Esmorzar col·lectiu 
(cadascú se’l porta). Marxa amb cassolada tot seguit 
als diferents col·legis: 10.30 h a l’Ajuntament, 11.30 h 
a l’Escola Mil·lenari i 12.30 h a Tèxtil Rase.

13 h. Inauguració de la plaça de l’U d’Octubre. Cant 
coral, parlaments d’Òmnium, ANC i CDR. Parlament 
institucional de l’alcalde Enric Olivé. Vermut popular.
PARETS DEL VALLÈS
Divendres 28 de setembre
17 h Plaça de la Vila. Botifarrada i subhasta (6 €), els 
diners recaptats es destinaran a donar a l’ACDC
19.30 h Sala Cooperativa. Presentació de llibre 
‘On eres l’1-O’ amb Quico Sallés
LA GARRIGA
Dissabte 29 de setembre
Plaça del Silenci. Durant tot el dia: xerrades, 
exposicions, documentals, concerts, espai per a
la mainada. Tiquets pel sopar a Can Vallderoriola, 
Can Perris, Bar Illot, El Trull i La Vienea (10 €)
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Divendres 28 de setembre
19 h Auditori (Pl. de la Vila). Inauguració de l’exposició 
‘7 anys i un dia, història gràfi ca de l’ANC a Sant Fost’ 
i xerrada d’Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC
Diumenge 30 de setembre
19 h Plaça de l’Església. Enllaçada popular. 20.30 h 
sopar de carmanyola commemoratiu (cadascú se’l 
porta per compartir)
22 h des de la plaça de l’Església. Marxa de torxes
Dilluns 1 d’octubre 
A la sala d’exposicions de l’Ateneu. Rememorem el vot; 
urna 1-O a l’exposició.

PRIMER ANIVERSARI 
DE L’U D’OCTUBRE
Activitats commemoratives 
al Vallès Oriental

Òmnium Vallès Oriental col·labora i fa costat a la celebració d’aquests actes, impulsats 
i coorganitzats per diversos partits, l’ANC, els CDR i altres entitats de cada municipi. 
Consulta i participa en aquestes o en la resta d’accions que s’han convocat en el territori 
per commemorar el primer aniversari del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.
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GRANOLLERS. L’Agrupament Es-
colta Sant Esteve celebrarà durant 
tot el cap de setmana els 60 anys 
de l'entitat amb un grapat d'acti-
vitats repartides pel centre de la 
ciutat, entre la plaça de Can Tru-
llàs, de l'Església i la rectoria. 

Una de les propostes més desta-
cades tindrà lloc diumenge a Can 
Trullàs, on se celebrarà la pre-
sentació del llibre Educar vol dir 
prendre partit? de David Brunet, i 
la taula rodona Per què escolliries 
l'escoltisme avui? Present i futur  
de l'agrupament. Tots dos actes 
pretenen obrir un espai de refle-
xió sobre els valors de l'escoltis-
me i la situació actual en què es 
troba. 

A més, durant tot el cap de set-
mana es podrà visitar l'exposició 
Els Campaments a la plaça de l'Es-
glésia, on s'hi mostraran objectes i 
fotografies des dels primers cam-

descobrir els caus que han tingut 
els escoltes a la ciutat o un taller 
per infants, a més d'un concert de 
folk, d'una vetllada amb rom cre-
mat i d'un dinar de carmanyola.  

paments dels anys 50 i 60 fins als 
de l'actualitat. 

El programa d'activitats inclou la 
pintada d'un mural d'homenatge, 
un concurs de dibuix, un tour per 

GRANOLLERS. El ple de l'Ajunta-
ment de Mollet va tombar dimarts 
la moció que Ciutadans (Cs) està 
presentant a tots els consistoris 
on tenen representació i que titula 
per la "condemna a la violència 
i de respecte a la convivència". 
La formació taronja només va re-
bre el suport del regidor del PP, 
mentre que el PSC s'abstenia i la 
resta de forces polítiques de l'arc 
plenari –PDeCAT, ERC i CUP– re-
fusaven enèrgicament la moció 
"que parteix de la mentida i 
de la manipulació de la veritat 
amb finalitats partidistes i amb 
un relat per justificar que els lí-
ders polítics estiguin empreso-
nats", exclamava la regidora del 
PDeCAT Eugènia Llonch.

El portaveu d'ERC, Pep Mur, 
insistia que Cs "s'inventa coses" 
i destacava com en les manifes-
tacions multitudinàries del mo-
viment independentista no hi ha 
actes violents, mentre recordava 
"l'àmplia relació de tots els ti-
pus de violència que vostès no 
han condemnat". La regidora 
de la Crida-CUP, Maria Oliver, les 
detallava en un llarg llistat que 
incloïa "boicotejar un referèn-
dum, colpejar la ciutadania l'1 
d'octubre, mantenir a presó ac-

tivistes i representants polítics, 
voler acabar amb les llibertats 
democràtiques, voler destruir 
l'escola pública i tenir el feixis-
me campant i amenaçant pels 
pobles", entre d'altres.

El portaveu socialista, Jordi Ter-
rades, recordava també a Cs que 
en la manifestació organitzada pel 
partit d'Arrimadas el 29 d'agost es 
va agredir un periodista. Amb tot, 
repartia retrets cap a tots els par-
tits i assegurava que "el debat no 
s'ha d'empastifar d'aquesta ma-
nera i cal trobar vies polítiques 
de sortida del conflicte".

Dolguts amb l'abstenció
Precisament l'abstenció del PSC 
a la moció va ser el sentit de vot 
que més ha dolgut a Ciutadans. 
El portaveu, Enric Meseguer, la 
considera "una prova més de 
la incoherència del PSC i el seu 
alcalde" i recorda que el mateix 
text ha estat aprovat pel PSC de 
Tarragona, entre altres municipis. 
Meseguer ha recordat que la mo-
ció també refusa "qualsevol acte 
vandàlic patit a les seus de par-
tits, condemna la pràctica de 
nomenar persona non grata a 
persones que no comparteixen 
els seus ideals”.  m.e.

El ple tomba la moció de 
Cs sobre "convivència"

AEIg SANT ESTEVE

ENTITATS  EL CENTRE DE LA CIUTAT S'OMPLIRÀ DE XERRADES, CONCERTS, DINARS I EXPOSICIONS POLÍTICA  CIUTADANS DIU QUE ÉS PSC ÉS "INCOHERENT"

Cap de setmana de festa pels 
60 anys de l'AEiG Sant Esteve

HISTÒRIA  Campament d'estiu a Campelles, l'any 1963

Renovació comarcal al PDeCAT
Xavier Martínez Bosch, exregidor a l'Ametlla del Vallès, va ser elegit 
divendres com a nou president del comitè comarcal del PDeCAT del 
Vallès Oriental després de la renúncia, fa unes setmanes, de l'anterior 
president, el granollerí Àlex Sastre. La nova executiva també compta 
amb Jordi Talarn i Remei Picart, Roser Colomer i Juanma Garcia com a 
vicepresidents; Meritxell Budó i Bernat Parera com a col·laboradors i 
Xavier Serrate, Jordi Pubill i Sònia Gutiérrez com a responsables de po-
lítica municipal. A més, entre els vocals, també hi ha el granollerí Aleix 
Agustí, entre d'altres.  

L'escola Cervetó realitzarà di-
marts el primer acte institucio-
nal i simbòlic per celebrar els 50 
anys del centre. De 9.30 a 11.30 h, 
alumnes i professorat sortiran al 
pati, on ompliran una càpsula del 
temps amb elements del món de 
l'educació i faran entrega del pre-
mi al guanyador del concurs del 
logotip de l'escola pel 50è aniver-
sari. Tot plegat, serà en presència 
de la gegantona del centre i del 
primer equip docent de l'escola 
de l'any 1968. 

Tret de sortida a la 
celebració dels 50 
anys del Cervetó

El Centre Tecnològic de Roca Um-
bert acollirà divendres (19 h) la 
presentació del curs-taller d'anà-
lisi de la realitat i compromís so-
cial. Serà la primera edició que es 
realitza al Vallès Oriental  i pretén 
ser una eina d'anàlisi de la realitat 
des de diferents perspectives –so-
cial, política, cultural, ecològica, 
econòmica i històrica–. El curs està 
impulsat per l'Escola de Formació 
Joan García-Nieto i vol promoure 
la consciència crítica de la realitat i 
un compromís social alliberador.  

Roca Umbert acull 
un taller d'anàlisi 
de la realitat 

La Porxada acollirà el 5 d'octubre 
la primera sessió dels Diverdiven-
dres, les activitats familiars de la 
Xarxa de Centres Cívics. Serà una 
proposta de jocs de carrer amb 
Guixot de 8 en què tothom podrà 
jugar amb objectes creatius i origi-
nals, com un escorredor convertit 
en una cistella de bàsquet o una 
bicicleta en un ocell (de 17 a 20 h). 
Les següents propostes seran tite-
lles el 16 de novembre, un taller de 
dorayakis el 14 de desembre i un 
de cinema, el 18 de gener. 

Els Diverdivendres 
tornen amb titelles, 
cinema, cuina i jocs
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Creiem en el potencial 
creatiu de les persones i 
sabem com facilitar que 
hi connectin en gran

 Construïm junts?

Despatx N16 Edifi ci Leiro Km.27 C-17 08480 L’Ametlla del Vallès / www.linkbig.cat / linkbig@linkbig.cat/ Tel. 639 13 56 89

Soul Working©
Fent emergir l’ànima 
de les organitzacions 
tot estimulant 
les seves ments

LEGO©SERIOUS PLAY©

POINTS OF YOU©

SIX THINKING HATS©

COACHING EXECUTIU

MENTORING EXECUTIU

SHADOW COACHING

FORMACIÓ A MIDA

ASSESSORIA I CONSULTORIA

MINDFULNESS

DESCOBRIM I COBRIM
LES TEVES NECESSITATS REALS

SERVEIS A MIDA 
PER A LA TEVA EMPRESA

Teambuilding, Innovació, 
Lideratge i comunicació conscient, 

Economia de la Felicitat, Transformació empresarial, 
Gestió creativa del canvi, Gestió de l’estrès...

Et garantim una
experiència woow

Eduard BARRI Roser VINYET

Les eines creatives 
més pioneres arriben 
al Vallès Oriental de 
la mà de linkbig!
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

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

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

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

Dies que duraran anys ha estat un 
dels llibres més venuts del darrer 
any a Catalunya i el seu autor, el 
fotoperiodista Jordi Borràs, ha par-
ticipat en innombrables presentaci-
ons arreu del territori. Després de 
mitja dotzena de parades a la co-
marca, divendres passat arribava el 
torn de Granollers gràcies a un acte 
que el CDR local organitzava al Casi-
no, en una sala de la primera planta 
plena a vessar. Potser pel reguitzell 
d'actes públics que Borràs encade-
na o perquè era la primera vegada 
que feia tàndem amb la periodista 

panyen d'una desena de textos 
breus, un dels quals escrit per Nat-
za Farré sobre la seva experiència 
l'1 d'octubre. "Vaig anar a una 
escola on la policia ens va hos-
tiar. Escriure-ho em servia de 
teràpia", explicava. Borràs també 
insistia amb com la ciutadania ha 
reaccionat a la repressió. "Hem fet 
servir l'humor a nivell terapèu-
tic", deia el fotoperiodista i posava 
com a exemple el miler de perfils 
de Twitter de Sant Esteve de les 
Roures –el municipi inventat als 
informes de la Guàrdia Civil–. 

Borràs reconeix com el 20 de se-
tembre, amb el registre al Depar-
tament d'Economia i la posterior 
entrada a presó de Jordi Cuixart 
i Jordi Sànchez, "es va esberlar 
tot".  "Desdramatitzar les coses 
que passaven era molt difícil", 
afegia Farré, qui de seguida iro-
nitzava: "L'humor també el va 
fer la policia, dins un vaixell 
del Piolín. Com a guionistes era 
impossible que això sortís dels 
nostres caps. L'1 d'octubre en-
cara vam tenir sort, si pensem 
en 6.000 energúmens cabrejats 
menjant croquetes!", explicava 

i guionista Natza Farré –coneguda, 
entre altres treballs, per les inter-
vencions al programa d'humor La 
competència de Rac1–, la xerrada va 
prendre de seguida un caire planer, 
sincer i humorístic.

 Com a Dies que duraran anys, els 
dos ponents recordaven els esde-
veniments polítics del setembre 
i octubre de l'any passat. El llibre 
aplega les imatges que va captar 
Jordi Borràs en aquell període, així 
com algunes cedides per altres 
fotògrafs, com el garriguenc Ra-
mon Ferrandis. Aquestes s'acom-

m.E.

EL FOTOPERIODISTA JORDI BORRÀS I LA PERIODISTA I GUIONISTA NATZA FARRÉ VAN PRESENTAR 'DIES QUE DURARAN ANYS'

"Hem reaccionat a la repressió 
amb humor a nivell terapèutic"

PLE ABSOLUT La primera planta del Casino va quedar petita per acollir la xerrada de Jordi Borràs i Natza Farré

Més xerrades

Esquerra Republicana (ERC) Grano-
llers ha organitzat per aquest dissabte 
(10.30 h), a la terrassa del Casino, un 
esmorzar amb el senador de la coa-
lició d'esquerres Euskal Herria Bildu 
Jon Iñarritu. També hi seran presents 
el senador d'ERC Bernat Picornell i la 
candidata d'Esquerra a l'Alcaldia de 
Granollers, Núria Maynou. Iñarritu és 
llicenciat en Dret i màster en Dret Eu-
ropeu i Internacional per la Universitat 
Pierre Mendès France.

EL SENADOR DE BILDU 
JON IÑARRITU SERÀ
A UN ACTE D'ERC-AG

El Centre Cultural de Granollers, 
de la mà del Cineclub de l'AC, pro-
jectarà avui, dijous (20 h), el docu-
mental El Xoc, que retrata els es-
deveniments polítics de la tardor 
passada, entre el 6 i 7 de setembre 
–durant les sessions parlamentàri-
es en què es va aprovar la llei del 
referèndum i la llei de transitori-
etat jurídica cap a la república– i 
el 27 d'octubre –quan es va pro-
clamar simbòlicament la repúbli-
ca catalana–. El Xoc, que dilluns 1 
d'octubre s'emetrà en una edició 
especial de l'espai Sense Ficció de 
TV3, ha estat dirigit pel jove vallesà 
Enric Vilageliu i produït per Gent i 
Terra SL, l'editora de la revista Va-
llesos, i amb el seu director, Vicenç 
Relats, com a productor executiu. 

El passi al Centre Cultural és fruit 
d'un acord de la productora amb la 
Federació Catalana de Cineclubs 
per tal que la pel·lícula estigui a 
disposició de la cinquantena d'as-
sociats. El primer cineclub que la 
projectarà, però, serà el granollerí. 
La cinta inclou també les manifes-
tacions a Granollers durant l'atura-
da de país del 3 d'octubre. 

POLÍTICA / 1-O

El Centre Cultural 
projecta 'El Xoc', 
previ a l'emissió a 
TV3 l'1 d'octubre

Granollers i les Franqueses comme-
moraran diumenge el primer ani-
versari del referèndum de l'1 d'oc-
tubre amb concentracions davant 
de tots els espais que van servir de 
col·legis electorals ara fa un any i 
una marxa i cercavila, que en el cas 
de Granollers acabarà a la Porxada. 
La concentració als col·legis serà a 
les 17 h i a les 19 h es preveu l'ar-
ribada a la Porxada, que acollirà 
un acte polític, un sopar popular i 
el passi del documental Relato de 
lo inexistente, un reportatge de la 
cadena llatinoamericana Telesur, 
que explica com l’Estat espanyol 
ha creat un fals relat sobre els fets 
de l’octubre passat per reprimir el 
moviment independentista.

A les Franqueses, el CDR ha 
convocat una marxa que passarà 
pels set punts de votació de l'1-O 
als cinc pobles del municipi. El 
recorregut anirà seguit d'una dot-
zena d'actes a Llerona, entre els 
quals hi haurà la celebració d'una 
consulta simbòlica sobre com ha 

de ser la República catalana.
La caminada començarà alhora 

des de les antigues escoles de Corró 
d'Amunt i des de l'antic col·legi de 
Bellavista (10 h). Les dues colum-
nes aniran avançant, la primera per 
les antigues escoles de Marata (11 
h) i la segona per les escoles Bella-
vista-Joan Camps (10.30 h), Guerau 
de Liost (11 h) i Joan Sanpera i Tor-
ras (12 h), fins que es trobaran al 
Consell del Poble de Llerona.

L'organització ha animat els 
franquesins a sumar-se a la marxa 
i a dur senyeres, estelades i car-
tells reivindicatius. La caminada 
s'aturarà a cada col·legi, on es lle-
giran fragments de poemes i can-
çons de Miquel Martí i Pol, Ovidi 
Montllor, Lluís Llach o Txarango, 
es farà una fotografia de grup i 
també s'hi penjaran cartells com-
memoratius, de forma temporal. 
Probablement, també s'hi suma-
ran tractors al llarg del recorregut.

Un cop a Llerona, pels volts de les 
13 h, començarà un vermut de tro-

TROBADES ALS COL·LEGIS ELECTORALS TANT A GRANOLLERS COM A LES FRANQUESES

Consulta simbòlica i documentals 
per commemorar l'1 d'octubre 

bada, jocs infantils, la lectura d'un 
manifest redactat pel CDR, una ex-
posició de fotografies i la projecció 
d'un videoreportatge sobre l'1-O. 
Després, se celebrarà una botifar-
rada popular –els tiquets valdran 
8 euros el mateix diumenge i 6 eu-
ros si es compren anticipadament 
a l'estanc Ateneu, a la llibreria l'Es-
polsada i a la parada de l'ANC i del 
CDR del mercat del dissabte–.

A la tarda hi ha programat un dels 
plats forts de la jornada, una taula 
rodona per compartir el record de 
l'1 d'octubre i després el debat Què 
li demanes a la República?, que in-
clourà la consulta popular simbòlica 
sobre els principals eixos que hau-
ria de tenir el nou Estat. Des del CDR 
s'apunta que la intenció és organti-
zar "un dia commemoratiu, festiu 
i constructiu per seguir avançant 
cap a la república i per recupe-
rar el caliu i l'espontaneïtat de la 
gent durant l'1 d'octubre".

El dia acabarà amb una xocola-
tada, cant coral i rom cremat.  t.p.

entre rialles del públic.
Els periodistes també recorda-

ven l'intent d'entrar a la seu de la 
CUP sense ordre policial i la unió 
que es va viure a les portes del 
local, fins i tot, "amb situacions 
surrealistes. Vaig sentir un 'que 
ve el company Trias'", referint-se 
a l'exalcalde de Convergència a 
Barcelona. "Som conscients de 
la importància d'anar plegats, 
deixant de banda les diferènci-
es. Això ho ha après més la gent 
que els polítics", lamentava.

Borràs concloïa que "l'indepen-
dentisme creix perquè tenim un 
projecte il·lusionant que contras-
ta amb l'Estat repressiu".   m.eras
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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

L'Ajuntament de les Franqueses 
busca fotografies, documentació 
i testimonis orals –tant veïns que 
visquessin la Guerra Civil al mu-
nicipi com franquesins amb infor-
mació que els hagi transmès algun 
familiar– per ampliar el fons de 
l'Arxiu Municipal durant l'etapa 
entre 1936 i 1939.

Un dels fets que es vol documen-
tar especialment és el bombardeig 
que va patir el municipi la nit del 
23 al 24 de gener de 1939 i que va 
matar tres franquesins. El consis-
tori busca testimonis orals i qual-
sevol tipus de material, ja sigui 
gràfic amb imatges o documenta-
ció, per poder reconstruir la his-

tòria del municipi durant aquest 
període i preservar la informació 
per a les generacions futures.

Les persones amb qualsevol 
informació d’aquest tipus es po-
den posar en contacte amb l’Ar-
xiu Municipal, situat a l’edifici 
de l’Ajuntament, en horari de 
dilluns, dimecres o divendres 
de 10 a 14 h, a través del telèfon 
93.846.76.76 o del correu electrò-
nic arxiu@lesfranqueses.cat. Els 
veïns que tinguin documentació i 
no vulguin deixar-la a l'Arxiu, s'hi 
poden posar en contacte igual-
ment i se'ls indicarà com fer-ho 
perquè l'Ajuntament també pugui 
disposar del material.  

EL CONSISTORI VOL AMPLIAR EL FONS DE L'ARXIU MUNICIPAL

Es busquen testimonis de la 
Guerra Civil a les Franqueses

MEMÒRIA HISTÒRICA  TAMBÉ HA FET ENTREGA DE FOTOGRAFIES DE MARATA L'1-O I DE L'ACCIDENT DE TREN QUE HI VA HAVER AL MUNICIPI L'ANY 1979

El fotògraf Ramon Ferrandis 
dóna 464 imatges de la protesta 
per la detenció de Jové el 20-S

RAmON fERRANdIS

CONCENTRACIÓ  Una de les imatges que ha donat Ferrandis a l'Arxiu

LES FRANQUESES. El fotoperio-
dista Ramon Ferrandis ha donat 
a l'Arxiu de les Franqueses 464 
fotografies de les concentracions 
davant del domicili de Josep Ma-
ria Jové del 20 de setembre de 
2017, quan la Guàrdia Civil va de-
tenir l'aleshores secretari general 
d'Economia i Hisenda i va escor-
collar casa seva, a Corró d'Avall.

Aquell dia, la Guàrdia Civil va 

entrar al Departament d’Econo-
mia i Finances i va detenir Josep 
Maria Jové, que ocupava el càrrec 
de secretari general d’Economia i 
Hisenda i també era president del 
Consell Nacional d’ERC. Després 
de la seva detenció, la policia va 
dur Jové a casa seva i la van es-
corcollar durant més de sis hores, 
mentre centenars de persones es 
concentraven davant del domicili 

com a forma de protesta.
Ferrandis ha recollit aquests 

moments en gairebé 500 fotos que 
permeten documentar aquesta 
operació judicial i policial, i que ara 
s'han incorporat a l'Arxiu franque-
sí. Setmanes enrere, el fotoperio-
dista també va donar una vintena 
de fotos de l'1 d'octubre a Marata, 
durant la celebració del referèn-
dum. A més, també ha fet donació 
de més d’una seixantena d'imatges 
de l’accident de tren que hi va ha-
ver a les Franqueses l’any 1979. 

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
17/09 Xavier Pocurull Fuentes 19 anys
17/09 Martí Batallé García 19 anys
17/09 Rosa García Bolaños 87 anys
17/09 Julia Bielsa Presumido 90 anys
18/09 Francesc Guiseris Segura 70 anys
18/09 Cristobalina Martín Pérez 83 anys
18/09 Núria Juncà Ribas 58 anys
18/09 Ausencio Pérez Fuentes 76 anys
18/09 Josep Travé Arilla 60 anys
19/09 Pablo Manzanedo Ramos 75 anys

19/09 Mª Dosinda Cuesta Castro 70 anys
19/09 Joaquim Payà Postico 60 anys
20/09 Rafael Córdoba Raso 91 anys
20/09 Ángel Ejarque Gimeno 76 anys
21/09 Encarnació Ortega Gálvez 77 anys
21/09 Jaume Casals Escuder 78 anys
21/09 Emilia Sardà Vergara 56 anys
21/09 Agustí Tribó i Badia 90 anys
22/09 Enrique Pérez Martínez 94 anys
24/09 Juliana Izquierdo Dguez 89 anys
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Granollers torna a acollir quatre 
dels vuit activistes pels dret hu-
mans d'arreu del món que seran a 
Catalunya del 30 de setembre al 11 
d’octubre a 15 municipis de Barce-
lona per donar a conèixer la tasca 
que realitzen als seus llocs d’ori-
gen i per conscienciar la ciutadania 
sobre la importància del suport 
internacional a les seves lluites. A 
Granollers hi haurà Manal Tami-
ni de Palestina, Ramon Esona de 
Guinea Equatorial, Marisa Franco 
d'Estats Units i Ahmed Ali d'Egipte. 

Els actes amb els activistes co-
mençaran dimecres, amb una xer-
rada al Teatre Auditori –de 9.30 a 
12 h– de Manal Tamimi (Comitè de 
Coordinació de la Lluita Popular de 
Cisjordània) i Ramon Esono (dibui-
xant i il·lustrador compromès amb 
la denúncia de les vulneracions 
dels drets humans que es produei-
xen a Guinea),  amb alumnes de 1r 

namental en la caiguda del règim 
de Hosni Mubarak. El mateix dia 
Marisa Franco, amb una llarga ex-
periència de lluites en defensa dels 
drets de la població més vulnera-
ble, farà una xerrada amb dones de 
la Taula d'Igualtat i públic en gene-
ral a Can Jonch (18.30 h).  m.e.

de batxillerat de diversos centres 
educatius de Granollers.

L'altre setmana, el dijous 11 
d'octubre, el Centre Vallès acollirà 
a partir de les 9 h la xerrada viven-
cial del fotoperiodista Ahmed Ali, 
implicat plenament en el Moviment 
6 d’Abril, que va tenir un paper fo-

GRANOLLERS. El tercer Pla d'Igual-
tat de Gènere de Granollers ja té 
el vistiplau del ple, si més no del   
PSC i Cs. La resta de grups hi vota-
va en contra –la CUP– o s'hi abste-
nia –PDeCAT-DC, ERC-AG i PP– en 
trobar-lo poc "treballat", deia el 
regidor de Demòcrates, Oriol Vila, 
qui qüestionava que s'hagin re-
butjat tantes propostes.

En concret, el govern ha estimat 
un 10% de la setantena d'al·le-
gacions presentades pels grups 
d'ERC-AG i la Crida-CUP, que tro-
ben el pla "insuficient i sense 
cap mesura transformadora", 
deia la cupaire Maria Oliver. 

S'ha acceptat la proposta de ca-
lenderització de les dues forma-
cions i d’incloure un cronograma 
de les accions del pla, a més d'un 
apartat de detall de la metodolo-
gia d’avaluació del pla i la creació 
d'un espai estable de participació 
per a l’avaluació a partir de la co-
missió d’igualtat de gènere del 
consell de ciutat  També s’estima 
parcialment la proposta de refor-
çar la comissió d'igualtat de gène-
re amb un espai estable de parti-

cipació i avaluació del pla amb 
agents socials, que tant ERC com 
la CUP haguessin volgut incorpo-
rar a la mateixa comissió.

També s'accepta parcialment la 
proposta de realitzar avaluacions 
d’impacte en funció del gènere 
per qualsevol actuació urbanís-
tica, a través d'un grup de treball 
per consensuar amb el servei 
d’urbanisme una eina d’avaluació 
en clau de gènere. "Es diu que es 
tindrà en compte, però es de-
setima incloure clarament la 
perspectiva de gènere a l'àmbit 
urbanístic", puntualitza Oliver. 
Finalent, s'estima la proposta 
d’incorporar perfils de dones re-
ferents que vagin més enllà de la 
cultura occidental o local. 

"Ens hagués alegrat que el 
PSC fos més valent per debatre 
les nostres al·legacions i trobar 
diàleg i complicitat", lamentava 
el regidor novell d'ERC, Pau Llo-
bet, que reclamava una concreció 
pressupostària per al pla, a més 
d'animar Granollers a "liderar la 
lluita per la igualtat de gènere a 
la comarca".  montse eras

El govern accepta un 
10% de les al·legacions 
al tercer Pla d'Igualtat

ENTITATS  GRANOLLERS REP RAMON ESONO, MARISA FRANCO, AHMED ALI I MANAL TAMINI IGUALTAT  ERC I CUP EL TROBEN MILLORABLE I POC AMBICIÓS

Nova visita de reconeguts 
activistes dels drets humans

Baena, conciliari d'Acció Catòlica
Pepe Baena, rector de la parròquia de Bellavista des de 2010, ha estat 
nomenat consiliari general d’Acció Catòlica Obrera (ACO), un moviment 
cristià que aplega uns 900 militants a Catalunya. El càrrec és el segon 
més important de l’organització, només per darrera del de president. El 
relleu amb el consiliari sortint, Josep Jiménez Montejo, tindrà lloc durant 
la jornada general que l’ACO celebrarà el proper 12 d’octubre. A més de 
ser consiliari de l’ACO, el rector de Bellavista també ho és de la Joventut 
Obrera Cristiana (JOC) i del Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica 
(MIJAC). També és delegat episcopal de la diòcesi de Terrassa i membre 
del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. 

La líder espiritual hinduista Sri 
Mata Amritanandamayi Devi, 
coneguda com a Amma, tornarà 
del 9 a l'11 d'octubre al Palau d'Es-
ports de Granollers, després que 
l'any passat anul·lés la seva habi-
tual visita anual "per la situació 
política que es viu a Catalunya", 
deien els responsables d'Amma 
España. Aquest any sí, Amma tor-
narà a repartir les seves abraçades 
reconfortants (darshan) a la ciu-
tat. A més, el dia 9 hi farà també 
meditació i hi haurà actuacions 
musicals. L'endemà a la tarda es 

repartiran els números per a les 
abraçades, Amma farà una xerra-
da i hi haurà cants devocionals. El 
darrer dia, es repetiran abraçades, 
meditació i actuacions musicals.

Reconeguda internacionalment, 
compta amb una fundació que de-
senvolupa programes socials per 
tot el món: Austràlia, Brasil, Ca-
nadà, França, Alemanya, Espanya, 
Estats Units, Suècia, Kènia i l'Índia, 
entre d'altres. Granollers, doncs, 
ha estat, un any més, la ciutat de 
l'Estat espanyol triada en el marc 
de la gira europea. 

ARXIu

RELIGIÓ  LA LÍDER ESPIRITUAL, QUE L'ANY PASSAT ANUL·LAVA LA VISITA AL PALAU, HI SERÀ DEL 9 A L'11

AMMA A GRANOLLERS

Amma tornarà a Granollers 

Can Jonch inaugura dimarts l'exposició Seriosament… 25 
arguments per la pau en còmic, que conté 25 idees que ens 
poden ajudar a construir una Cultura de Pau, per mitjà de 
25 il·lustracions de diferents humoristes gràfics, com Cesc,  
Ferreres i Forges, entre d'altres. La mostra, produïda per la 
Fundació per la Pau, està encapçalada per un text referit al 
compromís de Granollers amb la pau, amb què es reivindica 
el paper de les ciutats, especialment de les que han estat  
bombardejades, i també de les persones, en la construcció 
de la pau. L'exposició es podrà veure fins al 31 d'octubre.

Arguments per la pau en còmic

L'ESPAI NADÓ FA UNA 
FESTA PER CELEBRAR 
EL SETÈ ANIVERSARI
L'Espai Nadó-Espai Infant ha celebrat 
els set anys del projecte amb una festa 
a la plaça de l'Espolsada que va tenir 
lloc dissabte. L'acte va comptar amb 
espais per als més petits, una àrea de 
creació d'ecovehicles pels més grans, 
un photocall i un berenar fred familiar. 
També es van rifar un munt de regals 
de diferent establiments franque- 
sins entre tots els assistents a la festa 
d'aniversari.

ENTRE ELS ASSISTENTS A LA FESTA ES VAN RIFAR REGALS D'ESTABLIMENTS FRANQUESINS
X.S.

Agevo reprèn el cicle de conferèn-
cies de les Aules d'Extensió Uni-
versitària per a la gent gran amb 
una conferència del periodista 
Lluís Foix que tindrà lloc el pro-
per 2 d'octubre (18.30 h). Excep-
cionalment, la xerrada es farà a la 
sala Sant Esteve de la parròquia, 
arran els treballs que s'estan fent 
a la sala d'actes del Museu de Gra-
nollers, afectada per l'aiguat del 7 
de setembre. Foix serà el primer 

conferenciant d'un cicle que té 
previst dur també Xavier Roqué 
per parlar de la física Lise Meitner 
el 9 d'octubre, Joan Campàs –que 
parlarà d'art el dia 16–, i Alícia 
Torra, que hi participarà amb el 
documental Les Mans d'Alícia el 
23 d'octubre. El dia 30, Rai Puig 
serà al Museu per parlar del pro-
jecte Solo in Papua, un documen-
tal sobre l'expedició en solitari 
pel país d'Oceania. 

Agevo reprèn el cicle de 
conferències parlant de 
periodisme amb Lluís Foix
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LES FRANQUESES. Uns 48.000 euros 
del superàvit de 2017 (IVA inclòs) 
s'invertiran en millorar i ampliar la 
pista de patinatge del polígon de Cal 
Gavatx, a Corró d'Avall, on cada dia 
s'hi apleguen una vintena de joves 
que hi patinen amb skate, scooter 
o TMX –petites bicicletes per fer 
salts–. La principal novetat serà la 
instal·lació d'una bowl (piscina bui-
da) de 15 metres de llarg, entre 7,5 
i 9,5 metres d'ample i entre 1,20 i 
1,50 metres de profunditat.

La iniciativa va sorgir un parell 
d'anys enrere, quan una desena de 
patinadors van adonar-se que calia 
fer millores en la instal·lació: "Vam 
veure que la pista estava feta 
malbé perquè les fustes estaven 
deteriorades i algunes aixecades, 
de manera que ens vam reunir i 

l'equip de govern a través de les 
xarxes socials, s'hi van reunir i 
van acordar arreglar la pista i fer-
hi una ampliació, instal·lant una 
bowl i un rail (barra de ferro per 
patinar-hi). "El problema, però, 
és que no se'ns ha consultat ni 
el lloc on s'instal·laran aquests 
elements ni ens han pregun-
tat com ens va bé que quedi la 
zona", lamenta el patinador, qui 

vam acordar que necessitàvem 
arreglar-la", explica Guillem Rai-
mundi, un dels impulsors de la pro-
posta.

Raimundi assegura que també 
calia ampliar l'espai perquè "cada 
tarda ens reunim 20 o 30 joves a 
la pista, i la xifra es pot arribar a 
doblar durant el cap de setmana. 
És una acumulació bastant im-
portant de gent si es té en comp-
te que patinem ràpid, que alguns 
caiem...", apunta. A més, afirma que 
un patinador que grava vídeos des 
de la pista de Corró d'Avall i els pen-
ja a YouTube ha creat un efecte cri-
da i cada cop hi patinen més skaters 
de la rodalia, vinguts de pobles com 
Cardedeu o Sant Celoni.

Així, doncs, el grup de patinadors 
va contactar amb l'alcalde i amb 

XAVIER SOLANAS

OCI I LLEURE  ALGUNS JOVES ES MOSTREN MOLESTOS PERQUÈ ASSEGUREN QUE L'AJUNTAMENT NO ELS HA CONSULTAT EL LLOC ON S'INSTAL·LARÀ

Cal Gavatx disposarà 
d'una nova 'piscina' 
per als skaters

SALT  Joves patinant a la pista de Cal Gavatx 

assenyala que un cop s'hagin col-
locat tant la piscina com la barra, 
ja no es poden moure. Pels patina-
dors, la zona "perfecta" per fer-hi 
la instal·lació és un espai situat 
"uns 10 metres més enllà de la 
pista perquè hi ha un desnivell 
que podria separar les dues zo-
nes i, a més, hi cap la piscina", 
però Raimundi afirma que l'Ajun-
tament "ens va dir que no, que la 

idea era instal·lar la bowl just al 
davant de la pista".

En aquest sentit, des del con-
sistori s'ha apuntat que la bowl es 
col·locarà davant de la pista per-
què "necessita un desaigüe, i a 
cinc metres del lloc on la volem 
instal·lar hi ha un col·lector", 
explica Moisés Torres, regidor 
d'Obres i Serveis, qui manté que 
"els skaters van aportar idees 
per concretar què volien, hem 
anat tenint converses i ens hem 
reunit, una vegada a la mateixa 
pista perquè ens expliquessin 
les seves demandes i l'última 
durant la festa major de Corró 
d'Avall", indica.

Els patinadors, però, asseguren 
que l'últim contacte amb l'Ajunta-
ment va ser fa uns dies, "quan l'al-
calde va fer la visita institucional 
al campionat d'skate de festa ma-
jor de Corró d'Avall i ens va dir 
que treballaven per organitzar 
una reunió abans que comences-
sin les obres. Però la regidoria 
d'Obres i Serveis no s'ha dirigit a 
nosaltres", assegura Raimundi.

Les obres de millora de l'espai de 
patinatge estan en procés de licita-
ció i començaran a l'octubre.  t.p.

La Diada de la Bicicleta 
aplega uns 700 participants
La Diada de la Bicicleta, que ha or-
ganitzat l'Ajuntament amb el su-
port del Circuit de Barcelona-Cata-
lunya, va aplegar diumenge prop 
de 700 participants, una xifra que 
representa un augment d’un 40% 
respecte a l'any passat, amb unes 
300 persones més.

La Diada de la Bicicleta proposa-
va un recorregut de 12 quilòmetres 
apte per a infants de més de 8 anys, 
amb camins de poc desnivell. El re-
sultat va ser una jornada festiva i 

familiar, en un ambient relaxat en 
el qual es va poder gaudir d’activi-
tats diverses, així com fer bandera 
d'hàbits saludables. La jornada va 
començar a les 10.30 h al Parc Tor-
ras Villà, amb activitats lúdiques i 
de circulació, i els inscrits van sortir 
a fer el circuit mitja hora més tard.

Al migdia, tant els participants 
com les famílies amb nens i nenes 
menors de 8 anys van poder entrar 
a la pista del Circuit de Barcelo-
na-Catalunya amb les seves bicicle-

tes per completar una volta sence-
ra. El nombrós grup de ciclistes va 
poder gaudir durant una hora de les 

instal·lacions esportives i d'un tra-
çat pel qual passen tres campionats 
del món al llarg de l'any.  

XAVIER SOLANAS

PISTA  Els participants van poder fer una volta al Circuit
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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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OPINIÓ

LA VINYETA d’Adolf Belío

Dilluns farà un any que milers de vallesans es van organitzar per aconseguir 
votar, en un referèndum per a l'autodeterminació que l'Estat va considerar  
il·legal. Així, va fer servir totes les seves armes per impedir una votació i va 
obligar moltíssima gent a actuar des de la clandestinitat per fer possible  
un gest tan simple com dipositar una papereta a una urna. I, per acabar de 
reblar el clau –per dir-ho suaument–, el govern espanyol va enviar les forces 
policials a repartir estopa en alguns col·legis electorals. Les imatges van 
donar la volta al món i, 12 mesos després, encara apareixen gravacions  
inèdites que tornen a fer esgarrifar. Després de l'1-O la repressió contra el 
moviment independentista s'ha instal·lat a la societat catalana fins a un punt, 
que gairebé sembla "normal". Amb tot, l'11 de setembre el sobiranisme  
tornava a mostrar la seva força al carrer. Diumenge, Granollers recordarà el 
referèndum a cada col·legi electoral. També ho farà les Franqueses i molts 
altres municipis de la comarca, on s'han organitzat centenars d'actes festius 
i reivindicatius. Amb el mateix esperit que ara fa un any, aquell dia que va 
marcar un abans i un després per a bona part de la ciutadania.

FA UN ANY
Editorial

aixecava les mans i que volien i van votar, 
he d’empassar-me lletres i amagar insults 
perquè m’envaeix una barreja enorme i 
salvatge de vergonya, de ràbia i de tristesa. 
Gent dolenta que, potser, dies després van 
sopar tranquil·lament amb amics i família 
mentre parlaven de rebre medalles per les 
heroïcitats comeses a Sant Julià de Ramis, 
a Sant Esteve Sesrovires.

I potser algun dia tindran fills a qui ex-
plicaran que el pare va defensar la pàtria 
contra el cop d’estat dels “separatas”. I pot-
ser tindran néts a qui els hi llegiran contes 
i amb qui aniran a veure el color de prés-
sec en almívar de la posta del sol o el blau 
de les onades que van i tornen mentre els 
hi expliquen contes de dracs catalans der-
rotats per soldats espanyols disciplinats i 
que rebien l’empenta d’un poble que els hi 
cridava allò de: "a por eyos...oé, a por eyos..
oé". I d’un govern que els hi donava suport 
i d’un sistema judicial que els hi reia les 
gràcies. I així ells, “demòcrates de tota la 
vida”, van evitar una esquerda irreparable 
en la seva estimada i indissoluble pàtria.

I diran el que vulguin dir i faran el que 
vulguin fer però, amics lectors, un arriba a 
la certesa que individus d’aquesta mena cal 
tenir-los el més lluny possible i si s’acosten 
massa, pacíficament o violentament (que 
cadascú decideixi), derrotar-los.

Hi ha professionals que el seu objectiu 
hauria de ser intentar suprimir la barbà-
rie, però, alguns d’ells, sembla que hagin 
estat entrenats per perfeccionar-la.

e n’ha escrit molt i se n’ha parlat 
més, però cal continuar insis-
tint per no oblidar mai aquells 
fets de la passada tardor. Els 

crits, les cuirasses, els cascs, la indefensió, 
la por, la ràbia i tota la sang han de continu-
ar desats a la memòria. I és que, si no, com 
bé va escriure Eisenhower després de l’alli-
berament d’Auschwitz, algun dia apareixerà 
un mal parit i dirà que allò no va passar mai.

Mentre l’estiu ja és un cadàver he estat 
fent una ullada a les imatges recopilades 
sobre la batalla d’ara fa un any o, millor dit, 
sobre la invasió covarda de l’u d’octubre i no 
crec que ho arribi a entendre mai. O potser 
sí, potser la conclusió de tot plegat, més enllà 
de les urnes, de la democràcia, de la llibertat 
i de l’article 2n de la Constitución Española, 
és que ens envolta gent dolenta, molt dolen-
ta, mala gent. Et poden qualificar de menti-
der, d’insolidari, de violent, de cabró, fins i 
tot de fill de tal o de fill de qual, però, el pitjor 
de tot és que et mirin als ulls i, serenament, 
et diguin d’una manera clara, directa i sense 
altres adjectius que ets una persona dolenta.

I escric això i escric així, perquè en mi-
rar les imatges detingudament i observar 
l’actitud, gairebé sàdica, de molts d’aquells 
joves disfressats de guerrers d’un joc de la 
Play, quan reviso les agressions rabioses a 
gent indefensa, a gent pacífica i valenta que 

S
2017 DIUMENGE 
DE TARDOR

SANTI MONTAGUDDes del balcó

Bústia

Fem un pas per l'avortament legal

La lluita mundial del moviment de dones 
contra els governs capitalistes, que neguen 
els nostres drets, ha fet tremolar la terra. 
Hem fet la segona vaga internacional de do-
nes contra la desigualtat salarial i els plans 
d'ajust, ens hem manifestat als carrers 
contra la violència de gènere i sexual i per 
l'avortament legal i hem conquerit amb la 
mobilització avançar amb el dret a l'avorta-
ment a Irlanda. Perquè sabem que la histò-
ria dels nostres drets és la de la conquesta 
als carrers, aquest 28-S, dia d'acció interna-
cional per la despenalització i legalització 
de l'avortament, tenim la tasca d'impulsar 
una jornada global per l'avortament legal.

En el marc de l'onada de les lluites de les 
dones, la de l'avortament legal a l'Argentina 
ha generat una marea verda que s'ha estès 
pel món, amb una immensa solidaritat in-
ternacional i amb el despertar d'aquesta 
lluita a Amèrica Llatina, regió on en la ma-
joria dels països l'avortament es troba o 
restringit o totalment prohibit. Els moca-
dors verds han esdevingut un símbol que 
representa la lluita pel dret a decidir sobre 
els nostres propis cossos. 

L'Església catòlica, una de les principals 
responsables de la il·legalitat de l'avortament 
a tot el món, es troba amb una forta crisi pel 
seu paper reaccionari davant les lluites del 
moviment de dones i per la diversitat. Però 
també està embolicada en els escàndols 
d'abusos sexuals a infants i adolescents. […] 

Gràcies a la rebel·lió mundial del movi-

ment de dones, avui estem en millors con-
dicions per continuar la lluita pel dret a 
l'avortament en el 40% del món on encara 
és clandestí. Reflex d'això, és la presentació 
del projecte de despenalització de l'avorta-
ment a Xile o el recurs judicial presentat pel 
PSOL al Brasil.

El 28 de setembre hem de continuar als 
carrers pel segon crit global pel dret a deci-
dir sobre els nostres propis cossos. Perquè 
les més de 1.400 milions de dones que vivim 
en països on l'accés a l'avortament presenta 
algun tipus de restricció puguem decidir. Per 
acabar amb la il·legalitat d'aquest dret que 
el sistema capitalista patriarcal pretén con-
servar en la clandestinitat per mantenir-nos 
submises, controlades i per sobreexplo-
tar-nos. I sobretot, per acabar amb les més 
de 47.000  dones que moren cada any per 
complicacions relacionades amb els avorta-
ments clandestins. […] Són els governs capi-
talistes els responsables de la clandestinitat 
i la mort de les dones per avortar.

També aquest 28-S hem de seguir als 
carrers contra l'intent de dificultar, frenar 
en els països on les dones ja van conquerir 
aquest dret, l'accés a l'avortament mitjan-
çant de l'objecció de consciència o retalla-
des en el sistema de salut, com passa als 
Estats Units amb el govern reaccionari i 
masclista de Trump. Com les dones espa-
nyoles i les poloneses han demostrat, no-
més amb la mobilització del moviment de 
dones podem frenar els intents de restrin-
gir el dret a decidir sobre els nostres cossos.

 UNITAT INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS



dj, 27 setembre 2018 21

PUBLICITAT



dj, 27 setembre 201822

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 fabricant de maquinaria situada als voltants de 
Granollers, del sector cartonatge, precisa incorporar:
CALDERERO/A OFICIAL (Ref.2809-05)
Calderero con experiencia mínima demostrable de 3 años en Cal-
derería y trabajos mecánicos en general para empresa fabricante de 
maquinaria. Se valorará formación en FPII o CFGM en el área Mecá-
nica, Fabricación de maquinaria o similar.
SOLDADOR /A (Ref.2809-05)
Candidat/ta amb experiència en soldadura, valorant-se molt posi-
tivament formació professional en aquest camp .
OPERARI/A ELÈCTRIC (Ref.2809-05)
Candidat/ta amb experiència com a operari en l'àrea elèctrica, va-
lorant-se molt positivament formació professional en aquest camp.
Per ambdos llocs s'ofereix lloc de treball estable , contracte directe 
amb l'empresa, sou segons conveni.

Empresa de caldereria especialitzada en projectes d' instal·la-
cions industrials precisa incorporar al seu departament de 
Pressuposts un/a: 
ENGINYER/A TÈCNIC/A MECÀNIC/A JUNIOR (Ref.2809-01)
Imprescindible formació a nivell d'Enginyeria Tècnica o Superior en 
àrea Industrial mecànica. Bon nivell d'anglès, mínim First Certificate. 
Domini de les eines ofimàtiques. Coneixements de programes es-
pecífics de disseny. Valorem coneixements de Delineació, Càlcul, 
coneixement de materials i experiència similar en empreses metal.
lúrgiques. S'incorporarà a equip jove i dinàmic del dpt. de pressu-
postos, fent les tasques pròpies del dpt. S'ofereix contracte directa 
amb l'empresa i feina estable i amb continuitat. Es valora residència 
a la zona del Vallès Oriental. Imprescindible vehicle pròpi.

Empresa fabricant de maquinària industrial, líder en el 
seu sector, precisa:
TÈCNIC/A PLANIFICADOR DE PRODUCCIÓ (Ref.2809-02)
Candidats/es amb formació tècnica a nivell de CF o FP In-
dustrial, Mecànic, etc. Es valorarà molt positivament alguna 
experiència prèvia en taller de mecanització o en l' Oficina 
tècnica orientada a producción. També experiència en se-
guiment o avaluació de processos en taller de fabricació de 
components. S'incorporarà al dep. de producció, desenvo-
lupant el seu treball immers en l'Oficina técnica, ajudant a 
preparar les estructures de components i fases de fabrica-
ció, per tal que pugui planificar adecuadament la producció 
i gestió de materials d'aquests components. S'incorporarà a 
entorn jove i dinàmic, a l'Oficina técnica, pero molt orientat a 
producció i taller. S'ofereix feina estable i contracte directa 
amb l'empresa. Jornada complerta de matí i tarda.

Empresa líder en el seu sector automoció, precisa per les 
seves instal.lacions properes a Granollers
VENEDOR/A SECTOR AUTOMOCIÓ (Ref.2809-03)
Home o dona,amb experiència com a comercial, valo-
rant-se molt positivament del sector del automòbil. Es res-
ponsabilitzarà del tracte amb el client a la concessionària 
, assessorant-lo i aconsellant-lo en tot moment. Persona 
persuasiva, responsable i autosuficient. Horari comercial 
de dilluns a dissabte, lliurant un dissabte de cada 4. Pre-
ferible candidats/es residents a la zona del Vallès Oriental 
o comarques veïnes.Vehicle pròpi. S'ofereix feina estable, 
amb contracte directa amb l'empresa. 

Empresa fabricante de maquinaria industrial 
ubicada en el Vallès Oriental, precisa: 
ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
Y SOPORTE CONTABLE (Ref.2809-04)
Empresa de nueva creación, muy dinámica, cen-
trada en la exportación, y con un ambicioso plan 
de crecimiento, busca Administrativo/a logísti-
ca para desarrollar su plan de puesta en marcha 
y crecimiento en sus instalaciones de la zona de 
Granollers. Reportando directamente al Director 
General, sus funciones principales serán: Ges-
tión de las expediciones nacionales tanto clientes 
como proveedores. Gestión de las expediciones 
internacionales (gestión de aduanas, cartas de 
crédito, documentación, etc). Envío de documen-
tación a la gestoría para realización de impuestos 
y contabilización. Contabilidad general: cartera 
de efectos (cobros y pagos), asientos contables, 
cierres y aperturas, etc. Buscamos una persona 
dinámica , con experiencia en logística Inter-
nacional y contabilidad en posiciones similares 
con gran autonomía. Imprescindible experiencia 
en Expediciones Internacionales y gestión con 
aduanas, formación en Contabilidad y buen nivel 
de inglés tanto hablado como escrito. Se valorará 
positivamente formación universitaria. Se ofrece 
contrato laboral indefinido, con jornada inicial de 
20h. semana, ampliable a jornada completa en 
un plazo corto (valorando en caso de adecuación 
del candidato la jornada de 35 h. desde inicio). La 
empresa con jornada laboral de 35 horas sema-
na, ofrece también mútua médica privada, futura 
participación en los beneficios, y un plan de cre-
cimiento en la empresa.

PuntLove celebra els 15 anys convertida 
en una botiga eròtica i condoneria de refe-
rència. A més de disposar de les joguines 
sexuals més modernes i d'una àmplia va-
rietat de preservatius, el producte estrella 
és cada cop més el condó sintètic, molt més 
flexible i fi i que ja comença a eclipsar el 
tradicional de làtex. 

Coincidint amb els 15 anys, la botiga ha 

preparat per al 28 d'octubre una festa d'ani-
versari a la discoteca Aigua de Canovelles. 
L'acte començarà a les 20 h, però 100 dels 
seus clients podran començar la festa mitja 
hora abans, ja que l'establiment ha reservat 
100 invitacions amb entrada preferent i ob-
sequis molt especials. Tothom qui no vulgui 
perdre's la festa, pot recollir l'entrada a la 
botiga, situada a les galeries Sant Carles.

PuntLove celebra 15 anys a l'Aigua
La botiga eròtica és un referent en la venda de preservatius

PUNTLOVE
C/ Sant Jaume, 12, Galeries Sant Carles, 6-7, Granollers

Tel. 93 879 03 47

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Professionalitat i bon gust és el que es respira 
al saló de perruqueria i estètica Original Ex-
tensions. En aquest centre de Granollers es 
té en compte cada detall i per això et faran 
sentir especial des del mateix instant en què 
creuïs la porta. A més, sempre es fixen en les 
últimes tendències per poder oferir-te tot 
allò que està a la moda i és més actual. 

Els flocs balayage, els reflexos, els colors  

fantasia  o els innovadors flocs pamela  inun-
den aquest saló i l'omplen de llum i color.

Com si fos un regal vingut del cel, hi troba-
ràs extensions de cabells aplicades amb dife-
rents tècniques: keratina, nus brasiler, adhesi-
ves o cosides. Només has d'escollir-ne una i 
preparar-te per lluir una cabellera sense ha-
ver d'esperar a què et creixin els cabells. Sona 
bé, oi? Doncs no t'ho pensis més i visita'ls!

Presumeix amb Original Extensions 
El saló de perruqueria amb les últimes tendències pel cabell

ORIGINAL EXTENSIONS
Rambla Josep Tarradellas, 3 Granollers

Tel. 93 147 21 52

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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Dinar tertúlia de la UEIGuanyadors del concurs Posa't en joc
La Unió Empresarial Intersectorial (UEI) 
organitza avui, dijous, un dinar tertúlia 
sobre Persones i estratègia: la recepta.  
Reflexions sobre com seguir sent competitius 
en un entorn complex i canviant.

Del Rec al Roc i el Servei de Català de Granollers lliuraven divendres 
a la plaça de les Olles els premis del concurs Posa't en Joc, al costat de 
la zona de jocs infantils que l'associació de comerciants instal·la cada 
divendres de manera alterna a les places de les Olles i de la Caserna. 
Els premiats van ser Jordi Puig, Aina Pons, Ona Pons i Ariadna Martín. 

ECONOMIA

El grup HD Covalco, una de les em-
preses que més factura de Grano-
llers, ha emprès el relleu genera-
cional. Així, Pep Saperas ha estat 
nomenat director general, amb 
al seu pare, Josep Saperas, que ha 
comandat l'empresa durant anys, 
com a president i conseller delegat 
del grup, de manera que farà un 
acompanyament a la nova direcció. 

Saperas Aymar és la tercera ge-
neració de l'empresa de distribu-
ció d'alimentació, nascuda el 1930 
el seu avi va obrir una botiga d'ul-
tramarins a Granollers. L'actual 
director general treballa a HD Co-
valco des de 2015 i ha exercit càr-
recs de responsabilitat en altres 
companyies, com Mango, Vueling 
Airlines, Prointec i Pöyry. És engi-
nyer aeronàutic per la Universitat 
Politècnica de Madrid i té un màs-
ter de la IESE Business School de 
la Universitat de Navarra.

En creixement
El grup HD Covalco ha anunciat el 
relleu generacional, tot coincidint 
amb la difusió de les seves dades 
de l'exercici 2017, quan va facturar 
563 millons d'euros, una xifra que 
suposa una millora anual del 4% i 
un creixement d'un 1% respecte a 
l'any anterior.

El Grup HD Covalco, fundat fa 
més de 80 anys i especialitzat en 
la distribució majorista i minoris-
ta d’alimentació, va tancar l’exer-

cici del 2016 amb unes vendes de 
558 milions d’euros, amb un Ebit-
da de 19,5 milions d’euros que va 
suposar un increment del 22% del 
valor de la companyia respecte a 
l’exercici anterior –el 2017, és del 
4,2%–. Actualment, Covalco distri-
bueix productes en més de 3.500 
punts de venda, compta amb una 
plantilla d'uns 1.500 treballadors.

El creixement del grup ha man-
tingut un ritme constant. L’any pas-
sat, la companyia va arribar a les 
79 obertures sumant 21.700 me-
tres quadrats, la creació de més de 
500 ocupacions directes i indirec-
tes i una inversió realitzada durant 
el 2017 de prop de 6 milions d’eu-

EMPRESA  LA FIRMA GRANOLLERINA VA TANCAR L'EXERCICI DE 2017 AMB UN CREIXEMENT DEL 4%

Relleu generacional a Covalco 
amb Pep Saperas a la direcció

L'assessoria i consultora JDA, nas-
cuda a Granollers de la mà de Joan 
Díaz, continua el seu creixement, 
ara amb l'adquisició d'Econ-
trol, una consultoria de Recerca, 
Desenvolupament i Innovació 
(R+D+i), un despatx professional 
que compta amb més de 25 anys 
d'experiència en consultoria es-
pecialitzada en l'assessorament 
de finançament de projectes de 
recerca i innovació tecnològica, 
així com la justificació per a la 
deducció d’incentius fiscals i l’ob-
tenció de subvencions. Els nous 
professionals són experts espe-
cialistes en identificar i gestionar 
amb les empreses i organismes 
oficials, aquelles oportunitats de 
finançament oficial i consecució 
de subvencions dins les activi-
tats que les empreses realitzen en 
projectes d’R+D+i i d’aplicar les 
deduccions fiscals corresponents.

El creixement de la firma gra-
nollerina JDA es va iniciar el 2008 
en obrir una oficina a Sabadell, i 
va continuar el 2012 amb el bufet 
de d’advocats Vallbona i el 2016 

JDA incorpora Econtrol, 
una consultoria de R+D+I

L'ASSESSORIA CONTINUA EL CREIXEMENT INICIAT EL 2008

Hd cOVALcO

RELLEU  Pep Saperas ha pres les regnes del negoci de la mà del seu pare

Sobre la inspecció tècnica d'edificis
Dimecres (19 h), el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes tècnics i engi-
nyers d'edificació de Barcelona al Vallès Oriental oferirà una xerrada 
sobre la inspecció tècnica de l'edifici (ITE), a càrrec de la tècnica Maria 
Boladeres. La sessió informativa, que es farà a la seu del carrer Josep Pi-
nyol, 8, és gratuïta, però cal inscripció prèvia i les places són limitades.  

amb la integració de dos despat-
xos de serveis fiscals i laborals a 
Barcelona, de manera que obria 
una oficina al centre de la ciutat 
de Barcelona, la consultora a la 
capital catalana. JDA s'ha consili-
dat com els 10 primers despatxos 
de serveis professionals amb seu 
a Catalunya, per volum de factura-
ció i nombre de professionals que 
hi treballen, i el rànquing Expan-
sión 2018 situa a JDA entre els 50 
primers millors bufets d’advocats 
de l'Estat.

Joan Díaz, director general de 
JDA, confirma l’interès estratègic 
de la marca en créixer: “Augmen-
tar serveis és una de les nos-
tres línies d’acció estratègica i 
aquest n’és un pas que ens per-
met oferir un servei diferencial 
i d’alt valor als clients i al mer-
cat en general. Incrementar el 
nostre negoci i la nostra repre-
sentativitat, alhora que crei-
xem en capacitats, és un dels 
pilars de la nostra estratègia de 
creixement i expansió en ser-
veis i en el territori”. 

ros. Actualment l’empresa compta 
amb 10 plataformes logístiques 
distribuïdes per tot el territori que 
permeten donar un servei àgil a to-
tes les províncies de l'Estat.

En el primer trimestre de 2018, 
el grup ha incorporat una cin-
quantena de nous supermercats 
de proximitat –Coaliment, Tradys, 
Comerco i Comarket– i tres nous 
Cash&Carry. Les previsions per a 
aquest any és apropar-se al cen-
tenar de nous establiments en el 
conjunt de les seves marques. La 
companyia té unes 1.100 franqui-
ciats, que suposen al voltant del 
50% sobre el total de la superfície 
comercial i la facturació.  m.e.
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• TREBALLS VERTICALS
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES
• EXTRACCIÓ D’URALITA
• OBRA I PINTURA EN GENERAL

L’increment de la capacitat d’es-
talvi i despesa de les famílies del 
Vallès Oriental registrada entre 
2014 i 2015 marca l’augment de 
la renda familiar disponible bru-
ta (RFDB) per habitant durant 
el 2015, segons un informe del 
Consell Comarcal. Concretament, 
s’incrementa un 4%, és a dir, 600 
euros, passant dels 16.000 de 
l’any anterior als 16.600 de 2015. 
Aquest augment s’ha repetit en 24 
de les 42 comarques de Catalunya, 
però percentualment és menor a 
Granollers i lleugerament major a 
les Franqueses. Així, la RFDB del 
Vallès Oriental és de 98,5, mentre 

HISENDA  L'INCREMENT DE LA CAPACITAT D'ESTALVI DE LES FAMÍLIES DEL VALLÈS ORIENTAL EN UN ANY VA SER D'UNS 600 EUROS

La renda familiar disponible 
va augmentar un 4% el 2015

cONSELL cOmARcAL

MAPA  De la renda familiar mitjana dels municipis de l'entorn

va produir entre 2014 i 2015 a les 
Franqueses, però, va ser del 4,6%. 
En canvi, a Granollers l'increment 
va ser del 3% i la mitjana se situa 
en 16.500 euros per habitant –100 
menys que la mitjana comarcal–.

En l’àmbit municipal, l’Ametlla 
del Vallès torna a ser el municipi 
amb el nivell de renda més elevat 
de la comarca amb 21.200 eu-
ros per habitant, superant en un 
26,2% la mitjana catalana que és 
de 16.800. El segueix Vilanova del 
Vallès amb una renda familiar per 
habitant de 19.200 euros, Lliçà de 
Vall (18.200), Sant Fost de Camp-
sentelles i la Roca (17.900). En 

RFBD
ÉS UN INDICADOR 
MACROECONÒMIC QUE MESURA 
els ingressos de què disposen les 
famílies per destinar-los al con-
sum o a l’estalvi. Permet conèixer la 
capacitat de despesa o estalvi de les 
famílies per comarques i municipis 
majors de 5.000 habitants.

que a Granollers és del 97,8 i a les 
Franqueses, del 94,1 (15.800 euros 
per habitant). L'increment que es 

canvi, els municipis amb la renda 
més baixa de la comarca conti-
nuen sent Canovelles (13.400), 
la Llagosta (14.900), Montornès 
(15.000) i Sant Celoni (15.200).

El conjunt de la RFDB del Vallès 
Oriental del total de la població és 
de prop de 6,6 milions. A Grano-
llers és de 982.814 euros i a les 

Franqueses, de 305.597.
Les úniques comarques que se 

situen amb un nivell de renda su-
perior a la mitjana catalana són el 
Barcelonès (19.100 euros), el Baix 
Llobregat (17.400) i el Vallès Oc-
cidental (17.100. En canvi el Ma-
resme se situa per sota del Vallès 
Oriental, amb 16.400 euros.   

GRANOLLERS. El restaurant Anò-
nims obrirà cada migdia de dimarts 
a diumenge a partir del proper 2 
d'octubre. De dimarts a divendres, 
a més, apujarà la persiana a partir 
de les 9 h i no l'abaixarà fins a la 
mitjanit –fins els volts de la una en 
el cas dels divendres–. L'ampliació 
d'horaris és una de les principals 
novetats de la nova etapa que en-
ceta el projecte de Lluís Guix, que 
a partir d'ara sumarà l'enòleg Jordi 
Corcho com a soci.

Justament, el restaurant també 
vol potenciar el vi, ara que l'aposta 
per les cerveses artesanes ja està 
consolidada, i ampliarà la seva car-

ta incloent-hi novetats en les tapes, 
noves amanides i recuperant el 
tajin de xai. A més, el restaurant 
incorporarà un nou cuiner i, a ni-
vell d'activitats, es potenciaran els 
vermuts musicals, que se sumaran  
a les habituals presentacions de lli-
bres o exposicions.

Per celebrar l'inici de la nova 
etapa, el restaurant organitzarà 
diumenge una festa (d'11 a 14 h) 
que comptarà amb les actuacions 
dels músics granollerins Albert Lax 
i Carles Pomeda. Durant la celebra-
ció s'explicarà el projecte i hi haurà 
un pica-pica amb algunes de les no-
vetats que s'incorporen a la carta.   

L'Anònims amplia la carta  
i obrirà també als migdies

GASTRONOMIA  A PARTIR DE DIMARTS, 2 D'OCTUBRE

Aiguafreda

Tagamanent

Montseny

Fogars de
Montclús

St. Esteve de
Palautordera

Sant Celoni

Vallgorguina
Vilalba Sasserra

Llinars
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Santa Maria de 
Palautordera

St. Pere de
Vilamajor

Cànoves i
Samalús

les Franqueses
del Vallès

Canovelles

Granollers

Montornès
Mollet

la Llagosta

Parets
Montmeló

la Garriga
Bigues i Riells

Caldes de
Montbui
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de Ronçana
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del Vallès

Lliçà d'Amunt
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del Vallès
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Lliçà de Vall
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RFBD per municipis 2015
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HORARI:  De 15.30 a 19.30 h
DURADA:  4h
ADREÇAT A:  Emprenedoria 
i Empresa. Granollers Mercat

HORARI:  De 9.30 a 12.30 h
DURADA:  3h
ADREÇAT A: Emprenedoria 
i Empresa. Granollers Mercat

HORARI:  De 14 a 16 h
DURADA:  4h
ADREÇAT A: Comerciants  
Granollers Mercat

COM CREAR LA TEVA 
MARCA I IDENTITAT 
COPORATIVA  

POSICIONAMENT 
NATURAL EN 
CERCADORS (SEO) 

YOUTUBE COM A 
PLATAFORMA DE 
VIDEOMÀRQUETING 

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.

FORMACIÓ EMPRENEDORIA

16 D’OCTUBRE (4,5 hores) 
De 9.30 a 14 h
COM FER L’ESTUDI DE MERCAT
DE LA TEVA IDEA DE NEGOCI 
Adreçat a: Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

19 i 26 D’OCTUBRE (8 hores) 
De 9.30 a 13.30 h
IVA I IRPF - ASPECTES FISCALS 
I COMPTABLES QUE LA 
PERSONA AUTÒNOMA HA DE 
CONÈIXER DEL SEU TREBALL 
Adreçat a: Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

9 D’OCTUBRE (4,5 hores) 
De 9.30 a 14 h 
COM POSAR EL PREU ALS MEUS 
PRODUCTES O SERVEIS 
Adreçat a: Empresa i emprenedoria
Granollers Mercat

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018

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

2 D’OCTUBRE 10 D’OCTUBRE 15 i 17 D’OCTUBRE

FORMACIÓ
DIGITAL
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Primera Marxa Nòrdica de les Franqueses
Diumenge (10 h), se celebrarà la 1a Marxa Nòrdica de les Franqueses 
organitzada pel Patronat Municipal d'Esports (PME). La sortida i l'arri-
bada seran a la zona esportiva municipal de Corró d'Avall. La inscripció 
té un preu de 9,75 euros per als residents, els inscrits a les activitats del 
PME i els abonats del Complex Esportiu Municipal. Per a la resta, 15.

Acord amb el Cruyff Institute
El Johan Cruyff Institute i el Circuit de Montmeló 
han renovat el conveni de col·laboració pel qual 
els centres d'ensenyament del Johan Cruyff
Institute gaudeixen de descomptes, visites i 
ponències exclusives amb professionals del sector.

ESPORTS

Un Palau d'Esports ple homenatja
Xavier Pocurull i Matí Batallé 

HOMENATGE  Els jugadors del BMG es van posar una samarreta de record en sortir a la pista d'un Palau d'Esports amb 5.100 espectadors

La família del BM Granollers es va unir 
per recordar els joves que van morir en un 
accident, i per donar ànims a Pau Navarro i 
Óscar Oller en el partit Fraikin-Anaitasuna

GRANOLLERS. Diumenge es va viu-
re un partit molt especial al Palau 
d'Esports de Granollers, que es va 
omplir per recordar Xavier Pocu-
rull i Martí Batallé, l'exjugador i el 
jugador júnior del BM Granollers. 
Tots dos van perdre la vida en el 
fatal accident de trànsit que van 
patir dilluns 17 a l'AP-7 quan es 
dirigien a veure el partit del Giro-
na a Montilivi. I els més de 5.000 
espectadors que es van reunir 
al pavelló també van voler do-
nar ànims a Pau Navarro i Óscar 
Oller, el jugador del filial del BMG 
i l'exjugador que van quedar ferits 
en el sinistre. El club va posar les 
entrades gratuïtes per tal que tot-
hom que volgués assistir al partit 
pogués fer-ho.

El Fraikin va sortir a la pista per 
jugar el seu partit davant l'Hel-
vetia Anaitasuna, corresponent a 
la tercera jornada de la l'Asobal, 
amb una samarreta negra que 
portava escrit el text Amb dolor, 
amb ràbia. Us enyorem. A més, 
abans del partit es va interpretar 
en directe El cant dels Ocells en 
homenatge a Pocurull i Batallé. 
Per la seva banda, l'Anaitasuna va 
jugar amb un braçalet negre. Al 
partit van assistir-hi l'alcalde de 
Granollers, Josep Mayoral; el de 
les Franqueses el Vallès, Francesc 
Colomé; el de Canovelles, Emilio 
Cordero, i representants de la Fe-
deració Espanyola d'Handbol.

"De part de tota la família del 
BM Granollers volem agrair 

les mostres de suport rebu-
des aquests dies. Ens emoci-
ona veure la unió del món de 
l'handbol, l'esport i la ciutat 
de Granollers en moments tan 
durs per al club. Imprescindi-
bles per mirar cap endavant!. 
Sou l'orgull BMG!", va escriure el 
club al seu web.

Victòria per 28 a 25
Pel que fa a l'apartat esportiu, el 
Fraikin Granollers va vèncer per 
28 a 25 a l'Anaitasuna i va sumar, 
així, la segona victòria de la tem-
porada. El partit va començar 
molt igualat i els d'Antonio Rama 
no van poder distanciar-se del 
seu rival fins al minut 13, quan 
el marcador va mostrar un 9 a 7. 
Però la diferència va disminuir 
en arribar al descans, quan el 
BMG només guanyava per un gol, 
15 a 14.

L'Anaitasuna, que encara no ha 
sumat cap punt aquesta tempora-
da, no va tenir una bona sortida 
a la segona part i va veure com 
els locals anaven eixamplant la 

distància fins al 27 a 22 del minut 
53, la màxima renda del partit. 
Però, aleshores, els navarresos 
van aconseguir un parcial de 0 
a 3 que va fer perillar la victòria 
granollerina, la qual es va acabar 
segellant amb un altre gol local. 

Aquest triomf fa que el BMG 
mantingui el quart lloc en la clas-
sificació de la lliga Asobal amb 5 
punts –2 victòries i 1 empat– en 
tres jornades, empatat amb el Bi-
dasoa Irún i el BM Benidorm, que 
tenen millor balanç golejador.

Ademar-Fraikin
Al tancament d'aquesta edició, el 
Fraikin estava jugant a la difícil 
pista de l'Ademar de Lleó el par-
tit avançat de la quarta jornada 
de l'Asobal perquè els de Castella 
han de disputar la Champions –el 
Fraikin va estar a punt de treure-li 
aquesta plaça– el cap de setmana.    

En el precedent de l'any passat, 
els lleonesos van guanyar per un 
sol gol de diferència, 32 a 31. Al 
Palau d'Esports, el Fraikin es va 
imposar per 31 a 23. 

HANDBOL | Asobal   EL CLUB VA OFERIR ENTRADES GRATUÏTES PER TAL D'OMPLIR EL PAVELLÓ EN UN PARTIT MOLT EMOTIU

XAVIER SOLANAS

La tragèdia viscuda amb l'accident 
de trànsit també va marcar el par-
tit del KH-7 a Porriño (Galícia), on 
l'equip de Robert Cuesta va patir 
la segona derrota a la Liga Guer-
reras Iberdrola. Les dues han arri-
bat en els dos desplaçaments fets 
fins ara. Dissabte, va perdre per 
31 a 29 a la pista del BM Porriño, 
club que encara no havia sumat 
cap punt aquesta temporada. I és 
que, al descans, les granollerines 
guanyaven per dos gols de dife-
rència, 14 a 16. Però, en el minut 
40, les locals ja havien aconseguit 
capgirar el marcador amb un 18 a 
17. A falta de 10 minuts pel final, 
la diferència encara s'havia am-
pliat més amb el 23 a 19. Llavors, 
el KH-7 va reaccionar i va aconse-
guir apropar-se fins al 30 a 29 que 
hi havia a falta d'un minut.  Però 
les gallegues van sentenciar.

Vizuete, màxima golejadora
Les màximes anotadores de l'en-
contre van ser la granollerina Ju-
dith Vizuete i la local Sara Gil, amb 
9 gols. Vizuete és la màxima gole-
jadora de la Liga Guerreras Iber-
drola després de les tres primeres 
jornades amb 21 gols.

Dissabte (16.30 h), el KH-7 bus-
carà la segona victòria al Palau 
d'Esports davant el BMC Liber-
bank Gijón. 

El KH-7 perd a
Porriño en un 
partit marcat 
per la tragèdia

Dijous (19 h), el BM Granollers ce-
lebrarà l'assemblea general ordi-
nària a la sala d'actes de l'Hotel de 
Granollers. A l'ordre del dia hi ha 
l'aprovació de l'acta de l'anterior 
assemblea; l'aprovació de la me-
mòria i els comptes del curs pas-
sat i l'aprovació del pressupost 
d'aquesta temporada. En acabar 
els associats tindran un torn d'in-
tervencions. 

L'assemblea 
general del BMG 
debat els comptes

Liga Guerreras Iberdrola

INSTITUCIONS
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LES FRANQUESES. El CE Llerona va 
cedir els primers punts al grup 2 
de la Primera Divisió Femenina en 
empatar a casa davant el FC Mar-
tinenc. Les noies entrenades per 
Aaron Pérez venien de guanyar 
per 0 a 7 al camp del Pradenc, però 
les barcelonines, que també s'ha-
vien imposat còmodament al Base 
Montcada CF per 6 a 0, van resul-
tar ser un rival molt més compe-
titiu que el Pradenc. D'aquesta 
manera, el Llerona perd el lide-
rat i ara és segon amb 4 punts. El 
primer classificat és el Sant Jordi 
Club Esportiu, l'únic conjunt que 
ha guanyat els dos partits.

Dissabte (19.30 h), el Llerona 
visitarà la Roca Penya Blanc-i-
Blava, el qual va perdre el primer 
partit per 4 a 5 davant el Sant Jor-
di i va guanyar el cap de setmana 
passat per 0 a 6 al Base Montcada. 
Aquesta tercera jornada serà una  
nova oportunitat per assaltar el li-
derat davant d'un dels rivals més 
directes. 

AE RAmASSÀ

FUTBOL |  Primera Divisió Femenina  AMB AQUEST RESULTAT VA PERDRE EL LIDERAT

El CE Llerona empata a casa
davant un difícil Martinenc

L'AE Ramassà femení s'estrena
El 16 de setembre va ser un dia important per l'AE Ramassà perquè l'equip 
amateur femení, creat aquest estiu, va disputar el seu primer partit, al 
camp del Club de Futbol Montmeló. Segons La Jornada del Vallès,
l'entrenador serà Adrià Argemí, jugador de l'amateur masculí –juga a 
Quarta Catalana–, i gran coneixedor de l'entitat. De moment, el femení 
competirà a la lliga amateur de futbol 7 de la Federació Catalana de Futbol.

FUTBOL  | Tercera Catalana  SUMA DUES DERROTES SEGUIDES

Si l'Atlètic Vallès va caure la set-
mana passada amb un rival fran-
quesí, el Bellavista Milan, aquesta 
ho ha fet amb un altre conjunt del 
mateix municipi: el Llerona. Els 
de David Hidalgo van guanyar –és 
el seu primer triomf de la tempo-
rada– per 2 a 1, amb gols de Da-
niel Alcántara en el minut 29 i de 
Víctor Aguilera en el 74, els quals 
van servir per remuntar el gol 
granollerí d'Eric García en el 7. 
Amb aquest resultat, l'Atlètic Va-

llès ocupa la 14a posició a la taula 
classificatòria amb només 3 punts 
i, el Llerona, l'11a amb 5.

Derrota del Bellavista Milan
Després de sumar dues victòries 
consecutives, el Bellavista Milan 
es va trobar un altre cop amb la 
derrota –la temporada passada 
no va guanyar cap partit– en per-
dre el cap de setmana passat per 
1 a 2 davant el Vilamajor. Ara és 
novè amb 6 punts. 

L'Atlètic Vallès perd a
casa a mans del Llerona

EL CENTRE GRANOLLERÍ FA ELS ENTRENAMENTS AL CNG

GRANOLLERS. Vuit alumnes del cen-
tre d'educació especial Montserrat 
Montero de Granollers s’entrenen 
a la piscina del Club Natació Gra-
nollers per preparar-se de cara a la 
competició dels Special Olympics, 
l'esdeveniment esportiu internaci-

onal més important per a esportis-
tes amb discapacitat intel·lectual 
que tindrà lloc a Andorra del 4 al 7 
d’octubre. Els nedadors, d’entre 12 
i 19 anys, han intensificat les seves 
rutines d’entrenament al CNG de la 
mà dels tècnics de l’escola. 

El Montserrat Montero 
prepara els Special Olympics
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GRANOLLERS. L'EC Granollers con-
tinua sense conèixer la derrota 
fora de casa –2 victòries i 2 em-
pats– en el grup 5 de la Tercera 
Divisió. Diumenge va treure un 
empat a 1 del Municipal Les Fon-
tetes, el camp del Cerdanyola.

Els de José Solivelles van avan-
çar-se en el minut 35 amb un gol 
de Sergi Pastells –el tercer del seu 
compte personal aquesta lliga– 
aprofitant una passada de Kilian 
Villaverde. Però el partit va can-
viar de fisonomia amb el penal de 
Víctor Díaz per mans en el 56, que 
li va costar l'expulsió per doble 
targeta groga. Carlos Cano no va 
fallar i va igualar el marcador. La 
resta de l'encontre, el Granollers 
va defensar-se amb dents i ungles 
per conservar l'empat i, gràcies a 
diverses intervencions d'Álvaro 
García, va aconseguir-ho. 

Aquest és l'11è punt en 6 jor-
nades de l'equip vallesà, que es 
troba en la setena posició del grup 
5 de Tercera Divisió, a dos punts 
del play-off d'ascens a la Segona 
Divisió B, que marca l'Horta, i cinc 
punts per sobre del descens a Pri-
mera Catalana, que precisament 
marca el Cerdanyola. El balanç 

dels de Solivelles és de 3 victòries, 
2 empats i 2 derrotes, i 8 gols a fa-
vor per 7 en contra.

Rep el Sant Andreu
El repte de diumenge (12 h) al 
camp del carrer Girona és conti-
nuar amb la bona ratxa global –7 
punts de 9 possibles en els últims 
tres partits– i tornar a sumar a 
casa on, abans de guanyar al Vila-
franca, el Granollers havia comp-
tat els seus partits amb derrotes. 

El rival serà el Sant Andreu, un 
històric club actualment presidit 
per Joan Gaspart, que ocupa, amb 
10 punts, un lloc menys a la taula 

ARXIu

FUTBOL | Primera Catalana  ELS DE SOLIVELLES VAN JUGAR AMB UN MENYS DES DEL MINUT 56

L'EC Granollers encara no 
coneix la derrota fora de casa

EC GRANOLLERS - SANT ANDREU 
Diumenge, 30  12 h C.Girona

CERDANYOLA   1
EC GRANOLLERS   1

classificatòria que el Granollers. 
Però, això sí, amb un partit menys. 
Els barcelonins també arriben a 
aquest matx en un bon moment 
després de guanyar a casa al Lla-
gostera, un dels rivals directes per 
pujar de categoria. El Sant Andreu 
ocupa la tercera posició amb 13 
punts. En el partit de la tempo-
rada passada entre el Granollers 
i els barcelonins al camp del car-
rer Girona els visitants van vèncer 
per 0 a 1. 

cf LES fRANquESES

INICI PERFECTE  Quatre victòries en quatre partits de lliga pels vallesans

LES FRANQUESES. Quarta victò-
ria en quatre partits de lliga per 
l'equip de Manolo Parralo i Jordi 
Jornet. Aquest cop, 1 a 2 al camp 
del Roda de Ter, l'últim classificat 
del grup 4 de Segona Catalana. 
Els gols els van fer Carlos Adarve 
en el minut 9 i Maude Balde en el 
62. Soufyane Mimouni va retallar 
distàncies pels locals en el 69. Les 
Franqueses va jugar amb només 
10 homes des del 52 per l'expul-
sió per doble targeta groga de 
Sergi Gómez. En la prèvia, Jornet 
ja havia avisat que el Roda de Ter 
no seria un rival fàcil malgrat no 
haver sumat encara cap punt.

D'aquesta manera, les Franque-
ses, amb 12 punts, continua com 
a líder en solitari una setmana 

més. La segona posició l'ocupa 
el Joanenc amb 10 punts, els ma-
teixos que el Berga. L'altre equip 
que també ho ha guanyat tot és el 
Parets però, en el seu cas, ha dis-
putat un partit menys perquè el 
de la primera jornada davant el 
Juan XXIII de Terrassa es va ajor-
nar per la implantació de la nova 
gespa artificial al Municipal Josep 
Seguer.

El Sabadell B, el pròxim rival
Diumenge (17 h), les Franque-
ses tindrà l'oportunitat de fer un 
ple al 5 al camp de Corró d'Avall. 
Però el rival no serà fàcil. Els de 
Parralo i Jornet rebran al filial del 
Sabadell, que ocupa la dotzena 
posició amb 4 punts. 

Segona Catalana  VA VÈNCER PER 1 A 2 AL RODA DE TER

El CF Les Franqueses
continua invicte a Segona

FUTBOL SALA  DERROTA PER 4 A 2 A LA PISTA DEL TEIÀ

GRANOLLERS. El debut del Ciutat 
de Granollers a la Lliga Nacional 
de futbol sala no va ser bo i va 
caure per 4 a 2 a la pista del Teià 
Futbol Cinc. I això que el partit ha-
via començat bé per als vallesans 
amb el gol de Narcís Forner en el 
minut 5. Però en el 9 va empatar 
Álex Jara i en el 12 Óscar López va 
capgirar el marcador. Amb aquest 
resultat es va arribar al descans.

Daniel Sobreroca va fer el ter-
cer en el minut 23 i Jesús Rey va 
retornar l'esperança al Ciutat de 
Granollers amb el seu gol en el 
27. Amb els visitants abocats a 
l'atac per buscar el gol de l'empat, 

el Teià va sentenciar el partit en 
l'últim minut amb un gol de Pablo 
Pascual.

Primer partit a casa
Dissabte (19 h), el Ciutat de Gra-
nollers jugarà el seu primer partit 
lliguer a casa, el Pavelló Municipal 
de Can Bassa, davant el Padre Da-
mián Sagrados Corazones, que es 
va estrenar a la competició amb 
una ajustada victòria per 5 a 4 da-
vant el Sagrerenc.

El primer líder de la Lliga Nacio-
nal Catalana és el CFS Clot, que va 
guanyar per 2 a 10 a la pista del 
Montsant Sala 5. 

El Ciutat de Granollers
cau en la primera jornada 

INVICTES Dues victòries i dos empats en els partits jugats a domicili

El CB Granollers comença a
Cerdanyola l'aventura a la Copa
GRANOLLERS. Diumenge (18 h), el 
sènior masculí del CB Granollers 
disputa la primera jornada de la 
Copa Catalunya a la pista del CB 
Cerdanyola al Dia. Els granollerins 
arriben a aquesta cita després de 
perdre la final de la Copa Bages 
per un contundent 95 a 71 davant 
l'AE Badalonès-Dimonis. En semi-
finals, s'havien desfet fàcilment 
del Grup Barna per 72 a 45. La 
setmna anterior el CBG va ser el 
campió del Memorial Llopis.

Derrotes dels sèniors femenins
El sènior A i el sènior B feme-
nins del CBG van sumar la sego-

na derrota en dues jornades a la 
Primera i a la Segona Femenina, 
respectivament. L'A ho va fer a la 

pista del Joventut per 66 a 63 i, el 
B, va perdre per 53 a 45 davant el 
Lima-Horta Bàsquet B. 

cBg

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL CAP DE SETMANA VA PERDRE LA FINAL DE LA COPA BAGES

EL SÈNIOR MASCULÍ  S'estrena a la pista del Cerdanyola al Dia
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.es

+IVA

+IVA

+IVA

GRANOLLERS. Del 14 al 21 de se-
tembre el Club Natació Granollers 
ha rebut una vintena de propos-
tes per a la reforma estatutària. 
Aquesta ha estat la resposta del 
procés participatiu que va obrir el 
club, el qual va fer una crida a tots 
els socis i sòcies de ple dret de 
l’entitat perquè fessin arribar les 
seves esmenes a la reforma dels 
estatuts. Des del CNG, expliquen 
que "agraeixen l’interés i el 
compromís del soci en aquest 
procés".

Ara les propostes rebudes es-
tan sent estudiades per l’asses-
soria jurídica del club per tal de 
valorar la viabilitat legal de cada 
una d’elles, abans de ser presen-
tades al consell avaluador, que 
es reunirà dijous. El consell està 
constituït específicament per do-
nar resposta a les esmenes pre-
sentades i definir l’esborrany dels 

nous estatuts. Està integrat per 
dos membres de la junta directiva, 
el soci/a més antic, el soci/a més 
antic major de 18 anys i menor de 
20 anys, el soci/a més antic major 
de 21 anys i menor de 30 anys, el 
soci/a més antic major de 31 anys 

i menor de 40 anys, el soci/a més 
antic major de 41 anys i menor de 
50 anys, el soci/a més antic major 
de 51 anys i menor de 60 anys, 
l'assessora jurídica del club, la di-
recció general i l'àrea de comuni-
cació del club.

L’esborrany dels estatuts, que 

ARXIu

INSTITUCIONS  EL PERÍODE PER PRESENTAR-LES VA ESTAR OBERT DEL 14 AL 21 DE SETEMBRE

El CNG rep una vintena 
de propostes estatutàries

REFORMA DELS ESTATUTS  El procés acabarà el 25 d'octubre a l'assemblea

KARATE NOKAcHI

L'ESTRELLA ITALIANA Amb integrants del club franquesí

LES FRANQUESES. El cap de setma-
na passat es va dur a terme a les 
Franqueses del Vallès un semi-
nari organitzat pel Club Karate 
Nokachi i impartit pel tricampió 

del món de karate en la modali-
tat de Kumite, l’italià Luigi Busa.
Aquest seminari va servir com a 
preparació per als propers cam-
pionats de la temporada. 

KARATE SEMINARI DE L'ITALIÀ A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

El tricampió Luigi Busa,
al Club Karate Nokachi

BÀDMINTON MOTOCICLISME

Bon resultat d'Aleix Espargaró 
(Aprilia) en el circuit de Motor-
Land d'Aragó. El granollerí va 
aconseguir la sisena plaça –va 
sortir 13è– en la cursa de Moto 
GP. Aquest és el seu millor resul-
tat de la temporada. 

Per la seva banda, el seu germà 
Pol (KTM) va caure en la tercera 
tanda d'entrenaments lliures i es 
va fracturar novament la clavícu-
la esquerra. Per això no va poder 
córrer la cursa. 

Mal inici del Granollers a la Top 8 
LaLiga4Sports. Els vallesans, amb 
un equip molt jove, van caure per 
un contundent 6 a 1 a la pista del 
Benalmádena. L'únic punt gra-
nollerí el va aconseguir Bernat 
Amaya, en imposar-se per 21-15 i 
21-16 a Alejandro Ramírez. La set-
mana passada, el partit de la prime-
ra jornada de lliga entre l'Oviedo i 
el Granollers es va suspendre per 
falta d'efectius, molts d'ells convo-
cats per la selecció espanyola. 

Sisè lloc per 
Aleix Espargaró

El Granollers cau 
a Benalmádena

L'assemblea general del 25 d'octubre validarà els nous estatuts

550 esportistes

Prop de 550 esportistes desfilaran di-
vendres pel pavelló municipal El Par-
quet en la presentació dels equips de 
les quatre seccions esportives per a la 
temporada 2018-2019. Nedadors, wa-
terpolistes, nedadors d’artística i gim-
nastes estrenaran per a l’ocasió la sa-
marreta amb la nova imatge del CNG, 
que lluiran durant la nova temporada. 
La presentació d’equips és l’acte prin-
cipal de la denominada Festa dels Es-
portistes, que tradicionalment orga-
nitza el club per donar el tret de sortida 
al nou curs. És el punt de trobada anual 
de les seccions i una cita que serveix 
per donar a conèixer el planter del club 
i realitzar la foto oficial dels equips. 
D'altra banda, si la temporada passada 
l’equip infantil de natació artística del 
Club Natació Granollers va viure l’ex-
periència de l’intercanvi amb el club 
ZPCH de Hoofddrop, aquesta setmana 
les holandeses han retornat la visita i 
s’han entrenat al club.

PRESENTACIÓ DELS 
EQUIPS DEL CLUB 
NATACIÓ GRANOLLERS

també serà estudiat jurídicament 
per l’assessoria legal del club, 
haurà de ser aprovat pel consell 
avaluador el 4 d’octubre per pas-
sar a exposició pública l’endemà. 
La proposta d’estatuts definitiva 
serà presentada per la seva apro-
vació en l'assemblea general ex-
traordinària del 25 d’octubre. 

El 5 d'octubre es donaran 
a conèixer les propostes 
validades pel consell
avaluador del club
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CINEMA I FOTOGRAFIA  LA SEGONA EDICIÓ DEL FESTIVAL, DEDICADA AL 50è ANIVERSARI DEL MAIG DEL 68, SE CELEBRARÀ DE DIJOUS A DIUMENGE A ROCA UMBERT

'The Journey''La vida d'en Carbassó', al Petit Cineclub
La projecció d'aquesta setmana del Cineclub 
de l'AC al Centre Cultural s'emmarca en el  
festival Panoràmic. S'hi projectarà –divendres 
(19 i 22 h) i diumenge (19 h)– la pel·lícula  
The Journey de Nick Hamma.

L'AC inicia diumenge (17 h) el cicle del Petit Cineclub, 
amb la producció suïssa i francesa La vida d'en Carbassó, 
la història d'un infant que arriba a una llar d'acollida de 
nens i nenes orfes. Es tracta d'un guió escrit per Céline 
Schiamma i dirigit per Claude Barras.

CULTURA

El Centre d'Arts en 
Moviments acull la 
secció oficial de cinema
A banda de l'espai de curtmetratges Por-
xada.doc, com a novetat, el festival estre-
na un nou espai, el Centre d’Arts en Movi-
ments, seu de la secció oficial de cinema. 
Aquí es projectaran títols realitzats l’any 
1968 i signats per directors com Chris 
Marker i François Reichenbach (La sexta 
carta del Pentágono), Lindsay Anderson 
(If…), Saul Bass (Why man creates), Pere 
Portabella (Nocturno 29), George Dun-
ning (Yellow submarine) i Ventura Pons 
(Ocaña, retrato intermitente). L'horari de 
les projeccions serà dijous, de 18 a 22 h; 
divendres, d'11 a 21 h; dissabte, d'11 a 14 
h i de 17 a 21 h, i diumenge, d'11 a 14 h. i

PROJECCIONS

Instal·lació sonora de 
Cabosanroque i música 
del 68 amb Miqui Puig 
El Panoràmic també vol ser una experièn-
cia lúdica que propiciï la descoberta. En 
aquest sentit, el festival presentarà Sous 
les violons, la plage, una instal·lació del 
grup de música experimental Cabosanro-
que, amb la qual el públic podrà interac-
tuar. El treball del grup, nascut el 2001, 
s’ha desenvolupat al voltant de les capa-
citats expressives musicals i escèniques 
d’instruments mecànics automàtics, i la 
seva combinació amb intèrprets humans

D'altra banda, el músic vallesà i dj Mi-
qui Puig proposarà, divendres a la nit, una 
selecció musical centrada exclusivament 
en temes de l’any 1968. i

ALTRES ACTIVITATS

GRANOLLERS. La presència de per-
sonalitats internacionals del món 
de la imatge és una de les carac-
terístiques de la segona edició del 
festival Panoràmic, que se cele-
brarà des d'avui, dijous, i fins diu-
menge al recinte de Roca Umbert.

El Panoràmic 2018, dedicat al 
50è aniversari del maig del 68 
i al concepte de revolta –sota el 
lema The whole word is watchig 
(El món sencer està mirant), obri-
rà les portes avui, a les 19 h, amb 
una sessió de dj a càrrec d'Electro-
park i la posada en marxa de les 
projeccions de curtmetratges La 
Porxada.doc a la Sala La Miran-
da i l'obertura de les exposicions 
distribuïdes a diferents espais de 
Roca Umbert i protagonitzades 

per molts dels noms propis que 
marcaran l'edició d'enguany.

És el cas de l’artista alemany 
Simon Menner que presentarà la 
mostra Surveillance Complex, so-
bre els arxius de cossos policials 
com l’Stasi de l’antiga RDA. Una 
part del treball de Menner que es 
podrà veure a Granollers és inèdit.

L’exposició El carrer i la revolta 
posarà en contacte el treball del 
prestigiós fotògraf argentí Mar-
celo Brodsky i del fotoperiodista 
català Jordi Borràs, especialitzat 
en els moviments d’extrema dre-
ta. Tots dos professionals tenen 
estils molt diferents, però estan 
emparentats pel seu interès per 
retratar les manifestacions i les 
protestes urbanes. 

També és argentina la fotògra-
fa Verónica Fieiras, fundadora de 
l’editorial independent CHACO, 
especialitzada en fotollibres. Fiei-
ras proposarà una mirada sobre la 
realitat sociopolítica de Colòmbia, 
Mèxic i l'Argentina.

Vessant teòric
El vessant teòric del festival es 
desplegarà durant tot el matí de 
divendres, en una jornada estruc-
turada en tres sessions. Aquesta 
trobada estarà presentada per 
dues grans personalitats: el fotò-
graf i assagista Joan Fontcuberta, 
membre de l’equip directiu del 
festival, i Juan Barja, escriptor, 
traductor, editor i director del  
Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Hi prendran part veus rellevants 
del món de la imatge, com el ma-
teix Simon Menner, l’antropòleg i 
professor Manuel Delgado, el fo-
toperiodista Jordi Borràs, el realit-
zador audiovisual, assagista, pintor 
i comissari d’exposicions Andrés 
Hispano; l’arquitecta Lucía Jalón; 
l’historiador i crític d’art Jorge Luis 
Marzo; la historiadora i crítica de 
l’art i de cinema Joana Hurtado; el 
realitzador, guionista i editor Félix 
Pérez-Hita, i la fotògrafa i editora 
argentina Verónica Fieiras.

El festival també comptarà amb 
la presència del director de cine-
ma Ventura Pons, que presentarà 
una de les seves pel·lícules més 
icòniques, Ocaña, retrato intermi-
tente.  i m.eras

Joan Fontcuberta i 
Andrés Hispano faran 
la ponència inaugural 
68, The whole world is whatching, a ban-
da de ser el leit motiv del festival, serà el 
títol de la conferència inaugural d'avui 
dijous (20.30 h) a la sala Nau B1, prota-
gonitzada per Joan Fontcuberta i Andrés 
Hispano, del comitè assessor del Pano-
ràmic. Tots dos recordaran el context de 
1968 com un any de revoltes i conflictes 
polítics i socials que es van estendre ar-
reu del món. També posaran l'objectiu en 
l'aparició dels vídeos portàtils, que van 
revolucionar el món de la imatge i la co-
municació, i que ens han deixat imatges 
icòniques, així com també maneres dife-
rents d'entendre l'art. i 

PRESENTACIÓ

Inclou tres mostres 
col·lectives, fruit 
de col·laboracions 
El festival ha enriquit el programa amb 
activitats realitzades en col·laboració amb 
institucions. És el cas de tres exposicions 
col·lectives: El Gran Río, una col·laboració 
amb el Círculo de Bellas Artes de Madrid; 
Anivdelarev, una mostra de cartellisme co-
missariada pel Taller d’Infografia Popular 
i Félix Pérez-Hita i Biblioteca de la revolta, 
també una col·laboració amb el col·lectiu 
madrileny Fiebre, organitzadors de la fira 
Photobool, la primera dedicada al fotolli-
bre. A més, la Tèrmica acollirà una mostra 
col·lectiva dels artistes Joan Pallés, Helena 
Vicent, Sara Agudo, Arnau Blanch, Chaco, 
Fermín Díez i Alejandra Garcia Pascual. i

EXPOSICIONS

Simon Menner, Ventura Pons, Manuel 
Delgado i Jordi Borràs, al Panoràmic

ARXIu

MANUEL DELGADO

ARXIu

JORDI BORRÀS

ARXIu

VENTURA PONS

ARXIu

JOAN FONTCUBERTA

Agenda
DIVENDRES 
De 10 a 14.30 h. NauB1. Jornada  
teòrica: 68. The whole world is 
watching: 10 h Presentació a càrrec 
de Joan Fontcuberta i Juan Barja. 
10.30 h. Taula rodona El rebel. 
Història d’una fotogènia, amb Lucía 
Jalón Oyarzun i Jorge Luis Marzo, i 
moderada per Andrés Hispano. 
12 h. Conferència Les barricades 
del Maig del 68 i Hollywood: la 
fascinació revolucionària pel cinema 
americà, amb Manuel Delgado en 
diàleg amb Félix Pérez-Hita.
13 h. Presentacions de projectes
artístics de Jordi Borràs, Verónica 
Fieiras i Simon Menner.
De 18 a 21 h. Biblioteca. Workshop 
On era el maig al 68?, a càrrec 
d’Andrés Hispano.
14 h. Plaça del Cotó. Vermut  
electrònic, a càrrec de Khongost
21 h. Pl. Cotó. Sessió de Miqui Puig.
DISSABTE
13 h. Plaça del Cotó. Vermut  
electrònic Asymmetric cafe, a càrrec 
de dj Lo Bepo
20 h. CAM. Projecció d'Ocaña, 
retrato intermitente, amb Ventura 
Pons.
De 18 a 21 h. Plaça del Cotó. Before 
the Rain, a càrrec de dj Lo Bepo.
DIUMENGE
19 h Centre Cultural de Granollers.
Projecció de la pel·lícula The Journey. 
Acte de l’Associació Cultural

AGENDA COMPLETA A
panoramicgranollers.cat
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GRANOLLERS. El 5 d'octubre arren-
ca la nova temporada de la sala 
Nau B1, que donarà el tret de sor-
tida a la programació dels propers 
mesos amb un concert gratuït de 
Roba Estesa i l'Always Drinking 
Marching Band. Unes hores abans, 
a més, els bucs d'assaig celebraran 
un jornada festiva de portes ober-
tes a les seves instal·lacions.

La jornada començarà als bucs 
d'assaig a les 19 h, quan s'obriran 
portes perquè tothom qui ho vulgui 
pugui descobrir la part més visceral 
de l'espai: "La gent d'AUSA serem 
pels bucs explicant com és la vida 
d'un grup de música, i també 
obrirem l'estudi perquè qui ens 
visiti pugui veure com s'hi grava i 
s'hi treballa", explica Carles Galle-
go, de l'Associació Urbana de Sons 
i Art (AUSA), qui assegura que l'ob-
jectiu de la proposta és que la gent 
"pregunti, remeni i descobreixi".

Justament, des de les 20 i fins 
les 21.30 h es presentarà el nou 
estudi d'enregistrament i dels 

Portes obertes als bucs d'assaig amb 
un concert dels De cara a la pared

MÚSICA  SERÀ EL 5 D'OCTUBRE, QUAN LA NAU B1 ARRENCARÀ LA TEMPORADA AMB UNA ACTUACIÓ GRATUÏTA D'ALWAYS DRINKING MARCHING BAND I ROBA ESTESA

dE cARA A LA pAREd

EN ACÚSTIC  Els De cara a la pared actuaran als bucs d'assaig

grups residents dels bucs. L'ac-
te estarà amenitzat per Dj Pum, 
Xavi Tura, un habitual resident 
de les nits de funk i electrònica 
de Can60, i hi haurà beguda per 

a tothom. Cap a les 21.30 h, els 
De cara a la pared, un dels grups 
residents dels bucs, oferiran un 
concert en directe i en acústic en 
què aprofitaran per presentat el 

seu últim llibre-Cd Vida y milagros 
de Daniel Sanz, que s'endinsa en la 
mitologia de Granollers a través 
del seu rock. A partir de les 22.30 
h, la companyia de música i teatre 
Always Drinking Marching Band 
encetarà una cercavila carregada 
d'humor i diversió des dels bucs 
d'assaig fins a la Nau B1.

Serà a partir de les 23 h quan la 
companyia donarà el tret de sorti-
da a la nit de concerts, que tancarà 
Roba Estesa. El grup aprofitarà el 
concert inaugural per presentar 
Desglaç, el seu segon treball, un 
disc que busca potenciar la lluita 
i la presència de la dona a gran 
escala, convidant a iniciar una 

Grups
DURANT ELS PROPERS MESOS, 
per l'escenari de la sala Nau B1 hi 
passaran grups de la talla de Senyor 
Oca, que hi actuarà el 27 d'octubre, 
i l'artista Clara Peya, que el 10 de 
novembre presentarà amb el seu 
vuitè treball, Estómac. La música 
de Lágrimas de sangre hi sonarà 
el 24 de novembre i Els Catarres 
faran vibrar el públic el proper 1 de 
desembre. Tampoc no hi faltaran 
Desert i Le Parody, que hi actuaran 
el 20 d'octubre, i Rock en família 
amb AC/DC, que tancaran la nova 
temporada d'aquest trimestre el 
proper 26 de gener.

revolució col·lectiva des de les 
individualitats per poder empo-
derar-se i aconseguir alliberar-se. 
Roba Estesa va néixer el 2011 i fu-
siona músiques festives i urbanes 
amb instrumentació i melodies 
folk. L'entrada pel primer concert 
de la temporada a la nau B1 s'ha 
de reservar al web http://www.
rocaumbert.com i, tot i que en un 
inici hi havia més de 200 entrades 
disponibles, ja només en queda 
una cinquantena.    t.p.

Les entrades pel concert de
 Roba Estesa són gratuïtes 

però s'han de reservar, 
i tan sols en queden 50
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LES FRANQUESES.  L'espectacle de 
titelles Maure el Dinosaure de la 
companyia Teatre Nu donarà el 
tret de sortida a la programació 
de tardor dels teatres franques-
ins, que enguany acolliran 11 pro-
postes entre el 29 de setembre i 
l'1 de gener.

La història d'amistat entre la 
Martina i el dinosaure Maure es 
podrà veure dissabte al Casal Cul-
tural de Corró d'Avall (18 h). La 
representació està pensada per a 
infants a partir dels 3 anys i s'em-
marca en el 13è cicle d'especta-
cles infantils i familiars.

Durant els propers mesos, pels 
escenaris franquesins hi passaran 
espectacles com Bona nit, benpa-
rits!, una comèdia musical inter-
pretada per Fel Faixedas, de Teatre 
de Guerrilla, que es podrà veure el 
5 d'octubre a Corró d'Avall (21 h)  
–en el marc de la sisena edició del 
cicle Humor&Co– i BLOOP!, l'últi-
ma proposta de Pep Bou que, des-

prés d'assajar a Corró d'Amunt, 
serà al Teatre Auditori de Bellavis-
ta els dies 6 i 7 d'octubre (18 h).

També es representarà la comè-
dia Somni d'una nit d'estiu –adap-
tada de l'obra del mateix nom de 
Shakespeare–, el musical La nena 
dels pardals –per a infants majors 
de cinc anys– l'espectacle Els cis-
tells de la caputxeta –basat en el 
llibre de Miquel Martí i Pol Per 
molts anys!– i el teatre-concert  
Cabareta, que serà a Bellavista el 
19 d'octubre (21 h).

L'any acabarà amb la paròdia 
Tenors Il·luminati, que vol ser un 
homenatge als concerts que van 
fer els Tres Tenors arreu del món 
durant els anys 90; l'espectacle 
de titelles Vola ploma, i el de mà-
gia Enchantée, amb l'il·lusionista 
Melanie Cacho. L'última cita de la 
programació cultural franquesina 
serà l'1 de gener al Teatre Audito-
ri de Bellavista, quan se celebrarà 
el concert d'any nou amb l'Or-

ARXIu

FEL FAIXEDAS  De Teatre de Guerrilla

El concurs Microteatre 
anuncia els 4 guanyadors 
triats entre 18 presentats

GRANOLLERS. Convertit ja en cos-
tum, la temporada d'espectacles 
d'Escena grAn es presenta amb 
una vetllada especial al Teatre 

Auditori de Granollers. Dissabte, 
previàment al muntatge que inau-
gurava la temporada, Estel Ibars 
i Vicenç Sáez de Tejada prenien 

el micro per adreçar preguntes 
al públic. Els presentadors feien 
una tria, tot menys casual, dels 
programadors dels equipaments i 

El Teatre Auditori va acollir dissabte la presentació de la nova 
temporada d'Escena grAn de la mà dels seus programadors

XAVIER SOLANAS

PRESENTACIÓ  Com si es tractés d'un espectador més, Martí Pujadas, de l'AC, va respondre les preguntes d'Estel Ibars

ARTS ESCÈNIQUES  LA PROGRAMACIÓ HABITUAL COMENÇA EL DIA 5 AMB EL COR DE CAMBRA AL TAG, 'EL PES DE PLOM' A LLEVANT TEATRE I ROBA ESTESA A LA NAU B1

Tret de sortida a una 
agenda de 60 espectacles

L'inici amb una reflexió sobre pallassos
L'espectacle inaugural de la programació d'Escena grAn va ser la tercera 
obra e la trilogia de Rhum & Cia, Rhumans, una reflexió sobre el món
del clown, que navega entre l'humor i la nostàlgia, amb números clàssics  
executats per pallassos moderns i abillats amb indumentàries poc  
típiques d'aquest sector teatral i amb certa provocació.

X.S.

entitats que formen part d'Escena 
grAn – TAG, Llevant Teatre, la Roda 
d’Espectacles Infantils, Teatre Au-
ditori Can Palots (Canovelles), 
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, 
Sala Nau B1 i el Centre Cultural–.

Com ja s'avançava a principis 
d'estiu, la programació de tar-
dor-hivern inclou més d’una sei-
xantena d’espectacles de teatre, 
música, òpera, dansa, circ i mà-
gia, amb noms tan destacats en el 

món del teatre com el granollerí 
Pau Miró i Emma Vilarasau, Ori-
ol Broggi i Julio Manrique, Clara 
Segura, Joan Pera o David Selvas, 
entre d'altres, i obres de petit for-
mat com El pes del plom. A més, 
en l'àmbit musical la programació 
inclou també noms propis com 
Sergio Dalma, Ivette Nadal, Roba 
Estesa, Els Catarres i la recent 
confirmació d'Els Pets, de gira per 
presentar nou disc .  m.e.

La tardor teatral franquesina 
du Teatre de Guerrilla i Pep Bou

questra Maravella (19 h).
Les entrades ja són a la venda 

a les taquilles del Teatre Auditori 
de Bellavista (c/Astúries, 1) i del 
Casal Cultural de Corró d'Avall 
(av. Santa Eulàlia s/n), de dilluns 
a divendres, de 17 a 21 h i dissab-
tes de 10 a 14 h. També es poden 
comprar a través del web www.
tictactiquet.com.  t.p

GRANOLLERS. La cinquena edició 
del concurs de dramatúrgia de 
Microteatre, que impulsen Arsè-
nic i Roca Umbert, ha presentat 
els quatre textos guanyadors, tri-
ats d'entre les 18 propostes pre-
sentades enguany. 

El jurat, format per la dramatur-
ga Anna Maria Ricart i el director 
de la Sala Beckett de Barcelona, 
Toni Casares, han escollits gua-
nyadors els treballs Jo, Descone-
gut, d'Òscar Jurado, Irene Garrido 
i Josep Manuel Sabaté; Mala en-
tranya, de Laura Lara; La creuada 
dels infants, de Yaiza Berrocal, i 
Hipertensió, de Sergi Cebollero.

Aquest concurs de guions breus 
té l’objectiu d’estimular la creació 
escènica entre dramaturgs no-
vells i joves intèrprets, i en aques-
ta ocasió el concurs s’adhereix a la 
commemoració del 80è aniversa-
ri del bombardeig de Granollers. 
Els textos havien d'inspirar-se en 

temàtiques vinculades a la defen-
sa dels drets humans, la solidari-
tat, la superació de les injustícies, 
la recuperació de la memòria his-
tòrica i la Guerra Civil espanyola.

Premi i posada en escena
Els guions escollits rebran una 
dotació econòmica de 200 euros-
cadascun i la producció i posada 
en escena sota la direcció profes-
sional de Roberto Romei, Martí 
Torras, Marta G. Otín i Marilia 
Samper.

El procés de producció, a càrrec 
de l'organització, es durà a terme 
durant el mes d’octubre –els dies 
6 i 7 d’octubre hi haurà el càsting 
per triar els actors i actrius, així 
que s'aniran preparant els assa-
jos i l'atrezzo– i les obres es re-
presentaran durant tres dies (16, 
17 i 18 de novembre) en diversos 
espais de la fàbrica d'arts de Roca 
Umbert. 



dj, 27 setembre 2018 35



dj, 27 setembre 201836

GRANOLLERS. L'associació Amics 
dels Gegants i Capgrossos de Gra-
nollers celebra aquest cap de set-
mana la vuitena edició de la recu-
perada Diada dels Sants Metges, 
una festa recuperada el 2010 i que 
s'ha convertit en la festa dels Ge-
gants Vells de la ciutat, el Cosme i 
la Damiana. La celebració comen-
çava aquesta setmana amb la de-
coració de la capella i continuarà 
divendres amb un assaig obert. 
Els actes centrals, però, seran dis-
sabte a la tarda entre la Capella i 
la Porxada i, a banda del Cosme i 
la Daminana, també hi prendran 
part el Corb i la Granota, dos dels 
capgrossos de la ciutat.

La història
La Capella dels Sants Metges, edifi-
cada al carrer Corró de Granollers, 
data del segle XVI i està catalogada 

El Cosme i la Damiana celebren els 
Sants Metges amb berenar i cercavila

POPULAR  FA VUIT ANYS ELS AMICS DELS GEGANTS DE GRANOLLERS VAN RECUPERAR LA DIADA, QUE ES COMMEMORA EL DISSABTE SEGÜENT AL 26 DE SETEMBRE

TONI TORRILLAS

COSME I DAMIANA  Els Gegants Vells celebren la seva diada amb la recuperació de la festa dels Sants Metges

com a bé cultural d'interès local. 
Aquesta capella estava situada a 
l'antic barri dels Sants Metges, a 
la part alta de la vila, dominada 
per fàbriques i indústries, raó per 
la qual la festa de Sants Metges 
se celebrava cada any el dissab-
te següent al 26 de setembre, dia 
assenyalat en el calendari per a 
honorar als dos sants, Sant Cosme 
i Sant Damià. El dia de la festa tan-
caven les fàbriques i es paraven 
les indústries. La festa tenia com 
a ingredient fonamental la visita a 
la font –la Font Verda, la de l'Escot 
o la de l'Estació– amb la provisió 
corresponent d'unes branques 
d'acàcia o d'unes canyes verdes. 
Malauradament, la festa va anar 
desapareixent.

Amics dels Gegants i Capgros-
sos de Granollers, fundada l'any 
1998 i encarregada de preservar 

va convertir l'antiga festivitat dels 
Sants Metges en la diada dels Ge-
gants Vells de la ciutat, en Cosme 
i la Damiana, una parella batejada 
el 1981 en honor als Sants Metges.

Els Gegants Vells, però, van ser 
comprats per l'Ajuntament l'any 
1963, però aviat van quedar arra-
conats en un magatzem municipal, 
fins que amb la recuperació de les 
festes majors dels ajuntaments 
democràtics van tornar a sortir 
al carrer. El Cosme i la Daminana, 
construïts al taller El Ingenio de 
Barcelona, representen una pa-
rella catalana benestant del segle 
XIX, provinents de la gran indús-
tria tèxtil de la ciutat i de la cultura 
popular del país.

Els acompanyen el Corb –repre-
sentat a l'escut de Granollers– i la 
Granota –en referència al nom de 
la ciutat–, dos capgrossos constru-
ïts el 1981 per l'artista Ever Martín 
amb motiu de la festa dels Gegants 
Perduts, organitzada arran de la 

Divendres s'encetava la festa del barri 
de Sant Miquel de Granollers, que 
aplegava la majoria d'activitats  
dissabte al carrer Francesc Macià. 
A la tarda s'hi feia l'espectacle de 
pallassos i titelles Tururut (a la foto), 
que precedia un concurs de pastissos. 
Ja al vespre, l'AV organitzava l'activitat 
més popular de la festa, el sopar de 
germanor a la fresca, al mateix carrer 
Francesc Macià, que es va cloure  
amb un ball. 

          El barri de Sant 
Miquel ha celebrat 
la seva festa major

XAVIER SOLANAS

i mantenir els gegants de la ciu-
tat, va recuperar aquesta antiga 
tradició donant-li un nou format i 

Programa
DIVENDRES 
18 h. Placeta de Sant Francesc.
Assaig obert amb els gegants  
Vells de la ciutat

DISSABTE 
17 h. Capella dels Sants Metges 
–c. Corró, 114–.
Obertura de la Capella
17.30 h. Berenar popular 
18.30 h. Arribada d'en Corb i  
la Granota, tot d'ogrena als Sants 
Metges, repic de campanes i  
sortida dels Gegants Vells  
de la ciutat
19 h. La Baixada, cercavila amb els 
Gegants Vells, el Corb i la Granota. 
Recorregut: c. Corró, Santa  
Elisabet, Sant Roc i  la Porxada

recuperació dels Gegants Vells. Du-
rant els seus primers anys de vida, 
participaven a les cercaviles acom-
panyant els gegants fins que, amb el 
pas dels anys, se'n va anar prescin-
dint. Actualment obren pas als Ge-
gants Vells durant la diada de Sants 
Metges, amb la voluntat que no es 
tornin a perdre mai més.  m.e.
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ART  EL TREBALL ES CONCRETARÀ AMB UNA PERFORMANCE SOBRE LA MOSTRA 'UTOPIES PERSISTENTS'

Alumnat del Bellera col·labora 
amb la creadora Marta Galán
GRANOLLERS. Dimecres, alumnes 
de batxillerat de l'institut Celestí 
Bellera van treballar, al Museu de 
Granollers, amb la creadora escè-
nica Marta Galán. L'activitat té com 
a resultat una sessió gratuïta sobre 
cos i performance que l'artista farà 
dissabte al Museu, en el marc de 
l'exposició Utopies persistents.

Les sessions que proposa Marta 
Galán conviden a la pràctica de la 
performance des del mateix cos i 
suposen un accés a l’art des d’un 
àmbit físic i emocional com és la 
vivència del propi cos en un espai 
col·lectiu compartit. Galán és dra-
maturga, educadora i gestora cul-
tural. Ha escrit i dirigit projectes 
d’arts escèniques amb destacada 
projecció nacional i internacional. 
Col·labora amb diferents institu-
cions culturals en projectes que 
fan de les arts escèniques i per-
formatives, eines per a l’educació 
artística i el desenvolupament 
cultural comunitari. Des de 2015 
col·labora amb l’equip d’Educació 
del MACBA en la creació de pro-

grames que exploren l’art d’acció, 
la performance i les teatralitats 
dissidents. 

'Utopies persistents'
És una exposició que homenatja, 
reivindica i difon la política d’ad-
quisicions d’art contemporani 
que va dur a terme el crític d'art 
granollerí Manel Clot. La mostra 
es planteja com un reconeixement 
per a qui va saber articular amb 

JORdI BOVER

MARTA GALÁN  

gran precisió una col·lecció insòli-
ta en les ciutats mitjanes del país. 
L'exposició s'acompanya d'un 
catàleg a cura de la periodista i 
documentalista Cristina Masanés 
que explica com es va formar la 
col·lecció d’art des de la segona 
meitat del segle XX fins ara, amb 
una cronologia, les línies de tre-
ball museològic i de curació de les 
exposicions, i la reedició d'alguns 
dels textos bàsics de Clot. 

El artistes participants són An-
toni Abad, Francesc Abad, Igna-
si Aballí, Pep Agut, Martí Anson, 
Juan Pablo Ballester, David Bes-
tué-Marc Vives, Jordi Canudas, 
Jordi Colomer, Carles Congost, 
Pep Duran, Ramon Guillen-Bal-
mes, Gabriel, Susy Gómez, Joan 
Morey, Mabel Palacín, Ester Parte-
gàs, Carlos Pazos, Javier Peñafiel, 
Perejaume, Marcel Pey, Joan Rom, 
Francesc Ruiz i Vicenç Viaplana.  

Ds 29 de setembre, 18 h
Museu de Granollers

Òmnium Cultural del Vallès Ori-
ental tancarà dilluns el termini 
de presentació de treballs per als 
premis de la 29a edició de la Fes-
ta de les Lletres Catalanes, que 
enguany es descentralitzarà i se 
celebrarà per primera vegada fora 
de Granollers –concretament serà 
el 23 de novembre a Sant Celoni–.

S'hi atorguen sis guardons en 
quatre categories: el 29è premi de 
novel·la –dotat amb 3.000 euros–, 

ENGUANY LA FESTA DE LES LLETRES ES FARÀ A SANT CELONI

Òmnium tancarà dilluns el 
termini per presentar-se als 
premis literaris i lingüístics

el 29è de poesia –1.800–, el 18è 
de sociolingüística –3.000–,  el 8è 
premi d'acció cívica en favor de 
la llengua catalana –1.000–, el 7è 
premi Eugeni Xammar de comu-
nicació –700 euros–, i el nou pre-
mi de Recerca i Investigació Local  
–enguany dedicat al Baix Mont-
seny i dotat amb 3.000 euros–.

Els treballs s'han de trametre 
per correu a festalletresvalles@
omnium.cat.  

MÚSICA  ORQUESTRA CAMBRA, VEUS I COR DE CAMBRA

Les formacions residents 
del TAG presenten temporada
Les tres formacions residents 
al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) –l’Orquestra de Cambra 
de Granollers, Veus – Cor Infantil 
Amics de la Unió i Cor de Cambra 
de Granollers– presentaran di-
marts (19.30 h) a la sala petita la 

nova temporada. Els responsables 
de les tres formacions, així com el 
director del TAG, presentaran les 
propostes musicals, acompanyats 
del musicòleg i crític musical Xavi-
er Chavarria, del programa de Ca-
talunya Ràdio Catalunya Música.  
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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

FUTBOL. DIUMENGE 30, 12.00 h
EC Granollers - UE Sant Andreu
Camp municipal de futbol del carrer girona
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé

BÀSQUET. DIUMENGE 30, 18.00 h
CB Cerdanyola - CB Granollers
Pavelló municipal de Cerdanyola del Vallès
amb Guillem Raich i Arnau Moya

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 27 al diumenge 30 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

26º 16º 28º 16º 28º 18º 27º 17º

Després del parèntesi d'estiu, la 
Fundació Pro Música Sacra de 
Granollers reprèn l'activitat del 
10è cicle La Música del Cel, amb 
un convidat d'excepció, el mestre 
Joan Paradell, organista igualadí 
afincat a Roma i que té una tra-
jectòria de càrrecs rellevants en 
el món musical del Vaticà. Actual-
ment i des de 2010 és l'organista 
de la Capella Musicale Pontificia 
o Capella Sixtina, i acompanya a 
l'orgue totes les cerimònies on in-
tervé el pontífex. Exerceix, doncs, 
d'organista del Papa de Roma. 
Diumenge oferirà un recital d'or-
gue amb un repertori que evoca 
la música que històricament s'ha 
sentit al Vaticà i aquella de grans 
compositors referida especial-

ment a la figura papal, com la Mar-
cia Pontificia de Gounod, el Largo 
religiosi de Silveri i la gregoriana 

ARXIu

MÚSICA  EL TECLISTA COMPTA AMB EL CONTRABAIX MANEL FORTIÀ I EL BATERIA OSCAR DOMÈNECH

El pianista Sergi Sirvent, 
nova proposta del cicle de jazz

JOAN PARADELL

L'organista del Papa a Granollers

Divendres, Guillermo Calliero, 
amb la seva formació de quintet, 
inaugurava la 46a edició del Cicle 
de Jazz al Casino, amb una vetllada 
d'inqüestionable qualitat musical.

No serà menys l'actuació d'a-
quest divendres, que portarà a 
Granollers el compositor i pia-

nista eclèctic Sergi Sirvent amb la 
seva proposta d'Smooth Trio, en 
què es fa acompanyar de dos re-
ferents més de l'escena jazzística 
del país, el contrabaix Manel For-
tià i el bateria Oscar Domènech.

Sergi Sirvent Smooth Trio pro-
posa una estètica de tall més clàs-

sic, tot i que sense renunciar a tots 
els colors dels que disposa a la 
seva paleta compositiva ni a una 
obertura inherent a la seva forma 
d´entendre la música. Sirvent vol 
disfrutar el llenguatge del jazz des 
de la simplificació compositiva, 
configurant un repertori pròxim 
al jazz de trios d’Ahmad Jamal o 
Bud Powell, així com amb algunes 
reminiscències a Lennie Tristano.

Tot i ja ser conegut per al públic 
granollerí, la visita de Sirvent no 
deixa de ser un luxe. El pianista ha 
tocat, no només a escenaris i fes-
tivals d'arreu de l'Estat, sinó que 
també a prestigiosos escenaris in-
ternacionals com el JazzKeller de 
Frankfurt, el Duc del Lombards d 
París, el Pizza Soho Club de Lon-
dres, l'Schlöt de Berlín, el Festival 
de Jazz de Nagunagua (Venezuela), 
el Jazz Stations de Brusel·les, i al 
Teatre de Pernambuco (Brasil). 

GUILLERMO CALLIERO Va estrenar divendres el cicle de Jazz al Casino

XAVIER SOLANAS

Tu es Petrus, entre altres peces.
Paradell ha fet nombrosos 

concerts per gairebé tot Europa, 
Rússia, Síria, Amèrica del Nord, 
Amèrica del Sud, i ha participat 
en importants festivals interna-
cionals d'orgue. També ha fet re-
citals a les catedrals europees i 
nord-americanes més importants, 
i ha actuat en grans sales de con-
certs, com la Sala Nervi del Vati-
cà, la Gran Sala de la Filharmòni-
ca de San Petersburg (Rússia), el 
Concert Hall de Khanty-Mansijsk 
(Rússia) o la Gran Sala del Saidas-
hev Theater de Kazan (Rússia). 

Dg 30 de setembre, 18 h
Església de Sant Esteve

Dv 28 de setembre, 22 h
Casino. Preu: 8 euros
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Mercat d'intercanvi a la Salvador Llobet
L'escola municipal Salvador Llobet acull dissabte  
un mercat d'intercanvi de productes infantils usats 
i en bon estat. La trobada està organitzada per
l'entitat Entremares i tindrà lloc a partir de les 10 h. 
El centre està situat al carrer Roger de Flor, 64.

Cardedeu celebra dissabte la primera Fira d'Economia Social i Solidària del  
municipi amb un grapat d'activitats que tindran lloc a la plaça de Sant Corneli,  
darrere l'església, de 10 a 20 h. La jornada començarà amb una mostra de  
projectes d'Economia Social i Install Party que es podrà veure tot el dia (de 10 a 
20 h) i un espai amb jocs infantils cooperatius a càrrec d'Artijoc (de 10 a 14 h).   
A les 12 h està prevista la taula rodona La banca ètica amb Coop57, Fiare i FAC, 
que moderarà el periodista David Fernàndez. Després del vermut cooperatiu  
amb Cooperativa Tres Cadires (13 h) i del dinar agroecològic amb amanida local,  
arròs amb verdures i bolets, pa, vi i aigua (14 h), el Cor de Carxofa (Farriol Masip, 
Laia Pedrol i Marcel Marimón) oferirà un concert de cançó improvisada (15.30 h). 
A continuació, tindrà lloc l'espectacle infantil Cooperem o competim? amb  
ComSoc (17 h) i després hi ha prevista una nova taula rodona, aquesta vegada 
sobre el periodisme compromès i moderada per Mònica Terribas. Hi participaran 
RTVCardedeu, Contrapunt, La Directa i Dies d'agost (18 h). 

Dimecres, la fira ja va començar a escalfar motors amb la projecció del  
documental FoodCoop al Teatre Auditori i demà, divendres, el mateix recinte 
acollirà la xerrada Alternatives econòmiques: fem una societat més justa amb 
Elena Idoate, a partir de les 19.30 h.  

Al maig, Granollers ja va acollir la primera Fira d'Economia Social i Consum 
Responsable de la ciutat, també impulsada per l'Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental. 

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DISSABTE, 29
9 h Casal d'Avis de Bellavista
Homenatge a la nostra gent gran

DIUMENGE, 30
10 h Zona Esportiva Corró d'Avall
I Marxa Nòrdica Les Franqueses
10 h Antigues escoles Corró d'Amunt i 
antic col·legi de Bellavista
Cercavila commemorativa 1-O fins a 
Llerona

ARXIu

DIJOUS, 27
10 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Panoràmic Granollers. Festival de 
fotografia, cinema i més

DIVENDRES, 28
10 h Hospital de Granollers
Dóna el millor de tu, dóna sang
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Taller. Insectes i aranyes a les vostres 
mans!
18 h VIII Diada de Sants Metges
Assaig obert amb Gegants Vells 
18 h Focusing  
Escoltant la saviesa del cos
a càrrec d’Imma Selga (terapeuta, 
pedagoga i diplomada en Focusing) 
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. The Journey

DISSABTE, 29
8 h Carrer 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
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)
9 h Plaça de Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
10 h Escola Municipal Salvador Llobet
Mercat de segona mà de productes 
infantils
10.30 h Biblioteca Can Pedrals
Hora Menuda 0-15 mesos
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. La història d'Hèrcules 
i Galatea
17 h Capella dels Sants Metges  
8a Diada de Sants Metges
18 h Museu de Granollers
Col·leccions molt físiques: sessió

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
Indústries en temps de guerra 
1936-1939. Dissabtes tarda i 

Cardedeu celebra la primera 
Fira d'Economia Social

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 

sobre cos i performance. 
A càrrec de Marta Galán Sala 
18 h La Troca
Festa Grega 
18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari Setembre 
Saturn, el Senyor dels anells
18.30 h Capella dels Sants Metges  
VIII Diada de Sants Metges. Arribada 
d'en Corb i la Granota, toc d'ofrena 
als Sants Metges, repic de campanes i 
sortida dels Gegants Vells de la ciutat
23 h Casino de Granollers
Festa dels anys 80

DIUMENGE, 30
17 h Centre Cultural
Petit Cineclub. La vida d’en Carbassó
17 h Col·legis electorals 1-O
Concentració i homenatge davant tots 
els col·legis electorals de l'1-O 
18 h Parròquia de Sant Esteve
L'organista de la Capella sixtina
Joan Paradell i Solé, orgue (Roma)
19 h Plaça de la Porxada
Acte polític, sopar popular i projecció 
del documental Relato de lo inexistente
19 h Centre Cultural
Cineclub The Journey

DILLUNS, 1
10 h Gra. Equipament juvenil
Exposició del concurs de cartells 
del dia Mundial de la Salut Mental  
i de les Parelles artístiques
10 h Als establiments de l’Associació 
de Comerciants Congost
Endevina-la!
18 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Inicia’t en els  
dispositius mòbils
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura

DIMARTS, 2
8 h Can Jonch. Centre de Cultura  
per la Pau

Seriosament... 25 arguments per la pau 
en còmic
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller digital. Fem música i dansa 
amb electrònica 
18.30 h Museu de Granollers
Conferència a les Aules Universitàries - 
Periodisme
21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller: Ball de Gitanes de Granollers

DIMECRES, 3
17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de  
correspondència Descobreix què  
passava a Granollers els anys 30
18 h Biblioteca Roca Umbert
Conferència  El fil de la Història 
21 h La Troca. Roca Umbert
Inici curs de danses del món

Utopies persistents. Fins a l’octubre
Desenrunar emocions. 80 anys 
del bombardeig a Granollers. 
Fins al 18 de novembre
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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