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EN PORTADA

Una urna de cada col·legi electo-
ral on ara fa un any se celebrava 
el referèndum de l'1 d'octubre a 
Granollers arribava diumenge a la 
plaça de la Porxada per reivindicar 
aquella jornada (2). Els actes com-
memoratius s'iniciaven a les 17 h 
als col·legis, on aquesta vegada les 
urnes s'omplien de missatges i de-
sitjos adreçats al govern català.

Tot seguit, centenars de ciu-
tadans acompanyaven les urnes 
(3) a la Porxada, on a les 19 h s'hi 
aplegaven les marxes sortides dels 
diferents centres de votació per 
llegir-hi un escrit conjunt –amb 
records de la jornada d'ara fa un 
any–, així com alguns dels missat-
ges dipositats a l'urna i que aquest 
dilluns es faran arribar a la Gene-
ralitat. Entre els missatges, moltes 
crides a la unitat, a l'alliberament 
dels presos, a respondre al mandat 
de l'1-O i a constituir la república.

L'acte va continuar amb la pro-
jecció del documental Relato de 
lo inexistente, produït pel canal 
sud-americà Telesur, que rela-
ta els fets succeïts entre el 20 de 
setembre i l'1 d'octubre de l'any 
passat. Els actes commemoratius 
van acabar amb un sopar popular 
de botifarrada sota la Porxada.

Cap a Llerona 
Les urnes també sortien al carrer 
a les Franqueses (1), en un acte 
que diumenge va recórrer els set 
col·legis electorals dels cinc po-
bles per acabar en una trobada al 
migdia a Llerona, que va incloure 
activitats populars i debats. Els ac-
tes, convocats pel CDR, van rebre 
el suport del ple municipal, que 
dijous aprovava una moció al res-
pecte presentada per ERC.

D'altra banda, dilluns a les 9 h, 
coincidint amb l'obertura dels col-

Les urnes, de 
nou al carrer
Granollers i les Franqueses commemoren 
d'1 d'octubre amb actes als col·legis 
electorals i convocatòries massives

raül medina

acn

m.e.

raül medina

legis electorals ara fa un any, l'al-
calde de les Franqueses, Francesc 
Colomé, llegia un manifest impul-
sat per l'Associació de Municipis 
per la Independència (AMI) amb 
11 punts per posar de manifest el 
compromís amb la república cata-
lana, així com es penjava al balcó 
de l'Ajuntament una pancarta amb 
la paraula Republiquem –com s'ha 
batejat la campanya de l'AMI–.

Als centres de treball 
A Granollers, dilluns, centenars de 
persones sortien davant dels seus 
centres de treball a les 12 h en res-
posta a la crida que les entitats so-
biranistes feien arreu del país per 
recordar l'1 d'octubre, abans de la 
manifestació unitària de la tarda 
a Barcelona. Davant l'Ajuntament 
es van concentrar unes 200 per-
sones, així com en altres espais 
municipals, com Roca Umbert, els 
treballadors també van fer l'atura-
da (4).

D'altra banda, els Comitès de 
Defensa de la República (CDR) de 
Granollers i les Franqueses parti-
cipaven de bon matí  i fins al mig-
dia en un tall a l'accés Centre Inte-
gral de Mercaderies (CIM) Vallès, 
a Santa Perpètua de Mogoda, amb 
unes 300 persones. i m.e.

1
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'L'ànima dels informatius de TV3'Júlia Tuxans, premi fotoperiodisme jove Clic
L'exposició L'ànima dels informatius de TV3 del 
fotògraf Jordi Ribó es podrà veure a partir de 
dijous i fins a finals d'octubre al vestíbul del 
consistori de les Franqueses. S'inaugura avui 
amb els periodistes David Bassa i Carles Prats.

Dilluns van començar les obres 
del projecte de reforma integral 
d'un solar de Can Bassa, situat 
entre els carrers Esteve Terrades 
i dels Pallars i el camí de Can Bas-
sa, al costat de l'Institut Celestí 
Bellera. Precisament l'alumnat de 
1r d'ESO d'aquest centre ha parti-
cipat en la definició d'aquest solar 
a través d'una enquesta i de di-
buixos i textos, a partir dels quals 
s'ha originat la idea i s'ha donat 
forma al projecte que s'executarà 

durant quatre mesos per part de 
l'empresa adjudicatària Obres i 
Serveis Roig, SA, per un import de 
293.781,26 euros (IVA inclòs).

El nou parc, que es definirà so-
bre una superfície de 2.640 me-
tres quadrats, funcionarà com un 
espai de transició entre la ciutat 
i el camp, entre el barri de Can 
Bassa i el barri de Palou. Tindrà 
un camí sinuós que travessarà 
pel mig el parc, des de la vorera 
de l’Institut fins al camí de sauló 

de Palou que passa per sota les 
vies de tren. S'hi conformaran di-
ferents espais: un de tancat amb 
sorra, amb jocs per als més petits; 
un segon, amb jocs d'escalada per 
a infants més grans i un tercer 
amb elements per fer exercicis de 
fitness. En tots aquests espais s’hi 
posaran bancs, papereres i una 
font per crear espais de repòs. 

Als espais d’estar, les àrees de 
seguretat dels jocs tindran pavi-
ment de cautxú i la resta paviment 

Comença la reforma del solar de Can 
Bassa ideada per alumnat del Bellera

asfàltic de colors.
Pel que fa a l'enllumenat, s'hi 

instal·laran dues torres de 12 
metres d'altura amb focus al mig 
del parc i fanals al carrer Esteve 
Terrades amb làmpades amb tec-
nologia led que estalvien energia. 
El vial entre el parc i la via de tren 
s'il·luminarà amb columnes de 6 
m d'altura.

La vegetació, que es regarà per 
degoteig, serà més densa al cos-
tat del carrer Esteve Terrades per 
ocultar les vies del tren. S'hi plan-
taran un total de 34 arbres amb 
flors i fruits per fer ombra a l'estiu 
i altres de fulla caduca per deixar 
passar el sol a l’hivern. També 
s'hi plantarà gespa de fàcil man-
teniment en el talús i es definiran 
dues rampes adaptades per per-
sones amb mobilitat reduïda i una 
escala. Finalment, s'adequarà un 
camí de vianants a l’espai de sauló 
entre el talús i els edificis paral·lel 
al camí de Can Bassa.

Aquest és el cinquè projecte que 
es fa dins del programa Fem un 
jardí que promou l'Ajuntament de 
Granollers. Els quatre anteriors per 
ordre cronològic van ser el Parc de 
les Cinc amb l’escola Granullarius; 
el Parc de la Mediterrània, amb 
l’escola Mestres Montaña; el Parc 
de Can Gili amb l’escola Pau Vila, i 
el Parc de l’Església de Fàtima amb 
l’escola Fàtima. i m.e.

aJUnTamenT

PROJECTE  El dibuix de la reforma integral ideada amb la participació de l'alimnat de 1r d'ESO

La granollerina Júlia Tuxans ha estat la guanyadora del premi 
de fotoperiodisme jove Clic 2018 en la modalitat de reportatge. 
La jove hi va presentar el treball Retrats d’excés, que aborda el tema 
de l’alcoholisme. El premi, que atorga la Generalitat, s'emmarca 
al certamen V. Off, paral·lel al festival Visa pour l’Image de Perpinyà.

URBANISME  EL PROJECTE TÉ UN PRESSUPOST DE PROP DE 300.000 EUROS I PREVEU ÀREES DE JOCS I DE FITNESS

Aquesta setmana també han ar-
rencat les obres d'ampliació de les 
voreres del carrer de Corró, en el 
tram entre el carrer Ramon Llull i 
la plaça de Jacint Verdaguer. Fins 
ara aquestes voreres eren molt 
estretes. De fet, tenien una ampla-
da inferior a un metre i, per tant, 
no eren accessibles per a tothom. 

Ara, s'ampliarà la vorera oest 
amb una nova amplada d'1,70 me-
tres, des del carrer Ramon Llull 
fins al carrer Ramon Berenguer 
III, on s'adaptaran tots els guals 
d'aquesta cruïlla amb orelleres. La 
vorera est es farà totalment nova, 
des del carrer de Ramon Llull fins 
a la plaça de Jacint Verdaguer, 
amb amplades que variaran des 
de 1,50 metres fins als 5,30 en el 
punt en què s'enllaça amb la plaça 
Jacint Verdaguer. 

Les obres també preveuen la 
construcció de nous embornals 
per a la recollida d'aigües, la re-
novació de la canonada d'aigua 
potable i el soterrament de les 
línies elèctriques existents. A més 
es plantaran arbres en tots dos 
costats de carrer.

Els treballs al carrer, que porta 
a terme l'empresa Señales Girod, 
tindran una durada d'execució de 
tres mesos i s'han adjudicat per 
un pressupost de 128.291,39 eu-
ros (IVA inclòs). 

AMPLIACIÓ DE VORERES

El carrer Corró, 
en obres entre 
Ramon Llull i la 
plaça Verdaguer

SOCIETAT
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GRANOLLERS. La Comissió de Ter-
ritori del Parlament va rebutjar, 
la setmana passada, que la Gene-
ralitat estudiï les conseqüènci-
es econòmiques i funcionals del 
soterrament de la ronda Sud de 
Granollers. El punt, presentat pel 
PSC en una proposta de resolució 
més àmplia sobre la ronda Sud, va 
rebre els vots contraris de JxCat 
i ERC i l’abstenció de Cs. Eduard 
Pujol, de JxCat, admetia que “el so-
terrament seria la gran solució, 
però no hi arribem, no tenim 
els recursos per afrontar-ho”. 
Marc Sanglas, d’ERC, apuntava 
que “no podem donar suport 
al soterrament per les caracte-
rístiques de la via i pel seu cost 
elevat”. El diputat granollerí Jordi 
Terrades (PSC) va insistir que no 
se sol·licitava el soterrament, sinó 
“un estudi sobre els efectes i la 
viabilitat de fer-ho quan hi hagi 

URBANISME  LA CAMBRA DEBAT UNA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL PSC SOBRE LA VIA

recursos”. Tot i així, el punt del 
soterrament va quedar rebutjat.

En canvi, la comissió de Terri-
tori sí que va aprovar la resta de 
punts de la proposta de resolució 
socialista –bona part dels quals 
ja s'han posat en marxa darre-
rament–: instar la Generalitat a 
fer, durant el 2018, un estudi de 
caracterització del trànsit per la 
ronda Sud; adoptar mesures que 
permetin més permeabilitat per 
a vianants, habilitant nous passos 
de vianants i semàfors; dur a ter-
me durant aquest any un estudi 
de l’impacte acústic generat pel 
pas dels vehicles a la ronda Sud 
i utilitzar asfalt sonoreductor en 
el tram central de la via. També 
es va aprovar sol·licitar l’allibera-
ment del peatge de l’AP-7 al terme 
municipal de la Roca del Vallès 
quan finalitzi la seva concessió i 
estudiar, de manera immediata, 

l’alliberament del peatge a vehi-
cles de gran tonatge i de merca-
deries perilloses per limitar el pas 
d’aquests vehicles per la ronda. 

Crítiques de la CUP
El grup municipal de la Crida-CUP, 
per la seva banda, ha criticat l’“es-
cenificació” del PSC al Parlament 
recordant que “el que s'aprova 
en comissió parlamentària no 
és vinculant”. El grup municipal 
també ha recordat al PSC la seva 
responsabilitat en la construcció 
d’aquesta via i retreu als socia-
listes “no haver-se preocupat 
dels problemes de la zona sud 
de Granollers” quan governaven 
a la ciutat, Catalunya i l’Estat. En 
aquest sentit, ha reclamat al PSC 
que exigeixi al govern de l’Estat 
una partida en els propers pres-
supostos de l’Estat per finançar el 
soterrament de la via. i x.l.

GRANOLLERS. Un home de 36 anys 
i veí de Canovelles va ser detingut 
divendres acusat de conducció 
temerària i d'atemptat contra els 
agents de l'autoritat després d'es-
tar a punt d'atropellar un agent 
dels Mossos d'Esquadra. Els fets 
van passar quan el conductor va 
maniobrar bruscament durant el 
tall de trànsit de la ronda Sud amb 
motiu de les protestes veïnals per 
exigir la pacificació de la via.

Divendres a la tarda, poc abans 
de les 18 h, durant els talls habi-
tuals que els veïns de la ronda Sud 
de Granollers duen a terme per 
reclamar la pacificació del trànsit 
a la via, un conductor que va veu-
re's atrapat per les retencions a 
la C-352 va maniobrar de manera 
brusca per esquivar les cues.

El conductor va circular per 
una zona tallada al trànsit i se-
nyalitzada amb cons, i va fer cas 

omís a les indicacions de la Policia 
que li indicaven que s'aturés. En 
aquesta maniobra va estar a punt 
d'atropellar un agent dels Mossos 
d'Esquadra, que va haver de sal-
tar per esquivar-lo. En la caiguda, 
l'agent es va fer ferides de caràc-
ter lleu i va haver de ser atès en 
un centre mèdic.

El conductor, per la seva ban-
da, va continuar la marxa fins al 
carrer Marie Curie, on va quedar 
novament atrapat per les retenci-
ons. Va ser llavors quan una altra 
patrulla dels Mossos, juntament 
amb la Policia Local, van detenir 
el conductor, de 36 anys i veí de 
Canovelles.

El detingut, que va ser acusat de 
conducció temerària i d'atemptat 
contra els agents de l'autoritat, va 
passar a disposició del jutge, que 
va decretar-ne la llibertat amb 
càrrecs. 

SUCCESSOS  L'HOME VA VOLER ESQUIVAR LES RETENCIONS

La Comissió de Territori del 
Parlament rebutja estudiar el 
soterrament de la ronda Sud

Detingut un home per
conducció temerària durant 
el tall de trànsit a la ronda
Un agent dels Mossos d'Esquadra va resultar ferit
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GRANOLLERS. El cinema comer-
cial tornarà al centre de la ciutat 
d’aquí a poques setmanes. Serà a 
l’equipament municipal del Cen-
tre Cultural del carrer Joan Camps, 
que a final d’any esdevindrà un es-
pai dedicat al cinema de la mà de 
l’Associació Cultural (AC). L’entitat 
ha guanyat el concurs públic per a 
l’execució d’un projecte de cinema 
per a tots els públics i l’explotació 
de les instal·lacions del Centre Cul-
tural per un període incial de qua-
tre anys, prorrogables a vuit.

Segons explicaven dimecres els 
responsables de l’entitat que ara 
gestionarà l’equipament, Ricard 
Caussa i Martí Pujadas, l’objectiu 
és crear un espai de cinema que 
vagi més enllà de les activitats del 
cineclub de l’AC, en què, a més de 
projeccions de pel·lícules, s’hi or-
ganitzin xerrades, presentacions, 
tallers formatius i exposicions. 
També s’hi obrirà un servei de bar 
i es farà divulgació de l’activitat 

LES FRANQUESES. El ple de les Fran-
queses ha donat llum verda a l’ex-
propiació de dues parcel·les per 
poder construir el pas soterrat sota 
les vies del ferrocarril entre els 
carrers Aragó i Francesc Gimeno, i 
la urbanització de l’entorn de Be-
llavista. La primera finca, de 1.486 
metres quadrats, pertany a l’em-
presa Josago Promocions 2000 
SL i s’expropiarà per un preu de 

50.000 euros. L’Ajuntament es farà 
càrrec de les despeses notarials, 
registrals i d’impostos derivades 
de l’operació. La segona parcel·la, 
de 879,47 m2, pertany a l’empresa 
Fuerte Pio SA i el ple va aprovar 
expropiar-la per 31.127,48 euros 
(més el 5% corresponent al premi 
d’afecció). En aquest cas, el regi-
dor d’Urbanisme, Jordi Ganduxé, 
va explicar que l’Ajuntament no 

aJUnTamenT

URBANISME  ADIF ANIMA L’AJUNTAMENT A FER ELS TRÀMITS PER CONSTRUIR EL PAS SOTERRAT

ACORD  Mònica Oliveres, Josep Mayoral, Martí Pujadas i Ricard Caussa

Expropiades dues parcel·les 
per al pas de Bellavista

ha pogut contactar amb l’empresa 
per negociar-hi el preu i que, ara, 
té un termini de 20 dies per pro-
posar-ne un altre i presentar al·le-
gacions. L’expropiació de les dues 
finques es va aprovar amb els vots 
a favor de l’equip de govern (PDe-
CAT i PSC), mentre que l’oposició 
va abstenir-se. L’Ajuntament enca-
ra no disposa de tots els permisos 
per poder construir, però l’alcalde 
Francesc Colomé va assegurar que, 
en una reunió amb Adif, l’empresa 
els havia animat a continuar amb 
els tràmits necessaris per poder 
executar l’obra.   t.p.

EQUIPAMENTS  L’ENTITAT, AVUI ENCARREGADA DE LES SESSIONS DE CINECLUB, PASSA A GESTIONAR TOT L’EQUIPAMENT PER UN PERÍODE DE QUATRE ANYS

L’Associació Cultural convertirà el 
Centre Cultural en un espai de cinema 

cinematogràfica i audiovisual a la 
ciutat. 

L’entitat, a més, establirà ponts 
de col·laboració i coordinació amb 
altres agents que es dediquen a la 
comercialització o difusió de cine-
ma a la ciutat, com els cinemes 
Ocine, al Ramassar, o l’espai au-
diovisual de Roca Umbert. “Hem 

d’acabar de definir aspectes 
com la programació, les sessi-
ons i els horaris, però la idea és 
doblar les projeccions setma-
nals del cineclub –actualment 
quatre– i obrir pràcticament 
cada dia”, deia Pujadas, qui apun-
tava que l’AC es proposa progra-
mar una oferta de cinema àmplia 

i de qualitat, adreçada a un públic 
variat. “Entre el cinema d’autor 
i el cinema més comercial hi 
ha molt camp per córrer”, deia 
Caussa, qui assegurava que la 
proposta de l’AC “es pot comple-
mentar molt bé amb la que ja 
ofereix Ocine”.  

Més vitalitat als equipaments      
La regidora d’Urbanisme, Mòni-
ca Oliveres, explicava que, amb 
aquest projecte, “es culminen dos 
compromisos polítics recollits 
en el Pla d’Actuació Municipal: 
dinamitzar el Centre Cultural i 
tenir una programació estable 
de cinema al centre”. En el ma-
teix sentit, l’alcalde, Josep Mayo-
ral, destacava que amb la iniciativa 
“es dóna resposta a la demanda 
dels veïns de tenir un cinema a 
peu de carrer al centre; sortida 
al problema generat pel conten-
ciós obert pel cas de l’antic Ma-
jestic; vitalitat als equipaments 

existents i continuïtat a la histò-
ria del cinema a la ciutat”.

Per posar en marxa el projecte, 
l’Ajuntament millorarà l’enllume-
nat de l’espai i el projector, una re-
novació que “permetrà estrenar 
pel·lícules, cosa que fins ara no 
podíem fer”, apuntava Caussa.

Pel que fa al Centre Cultural, anti-
ga propietat de La Caixa, és un equi-
pament municipal des de fa una 
dècada. Té 2.600 metres quadrats 
i una sala de projeccions amb 349 
butaques. “Amb aquest projecte 
la ciutat guanya musculatura 
cultural”, concloïa Mayoral.   x.l.

La falta d’uns cinemes al centre de la 
ciutat –les últimes sales dels Oscar van 
tancar el 2006– i la llunyania dels cine-
mes del Ramassar, als quals per a molts 
no s’hi accedeix amb comoditat, va pro-
vocar que el 2015 arrelés la campanya 
Volem un cinema a Granollers, a la qual 
van adherir-se centenars de persones 
a les xarxes socials. Tres anys després, 
l’AC assumeix el repte de recuperar el 
cinema al centre de la ciutat.

SENSE CINEMES AL 
CENTRE DES DE 2006

LES FRANQUESES. Aquest divendres 
i dissabte tindrà lloc a les Franque-
ses la segona Jornada de Salut, Ali-
mentació i Exercici Físic, un pro-
grama amb activitats adreçades 
a tots els públics en què es posa 
sobre la taula el principal element 
que influeix sobre la salut: l’alimen-
tació. En aquest sentit, la jornada 
reflexionarà sobre la importància 
d’una alimentació saludable, la ne-

cessitat d’adquirir bons hàbits sa-
ludables i ajudar a despertar cons-
ciències perquè la decisió de què 
mengem és important. Enguany, 
com a novetat, hi haurà una cami-
nada per la Riba del Congost tots 
dos dies, i divendres a la tarda, a la 
plaça de l’Espolsada, hi haurà ac- 
tivitats per als infants, que podran 
preparar un berenar saludable 
amb l’ajut d’Ada Parellada. 

SALUT  ACTIVITATS PER A TOTS PÚBLICS DIVENDRES I DISSABTE

Segona jornada de salut,
alimentació i exercici físic



dj, 4  octubre 2018 7



dj, 4 octubre 20188

c
o m

n
t

esperit

CHI KUNG
TERAPÈUTIC-TAICHI
PER A LA SALUT FÍSICA
I MENTAL

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

Cuida el teu cos i 
cuida la teva ment

INTENSIUS
CHI KUNG - TAI CHI

Els exercicis de Chi Kung
desperten un suau fl ux de Chi

en tot el cos, alhora que estimulen punts 
concrets dels meridians, la qual cosa 
ajuda a prevenir qualsevol malaltia, 
millora el funcionament dels òrgans

i equilibra el sistema nerviós.

ÚLTIM DISSABTE DE CADA MES
DE 9.30 A 13.30 H

LLOC: Corró d’Amunt

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

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

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

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

GRANOLLERS. Un centenar d’in-
fants es beneficiaran del material 
escolar pel curs 2018-2019 que 
entrega Creu Roja de Granollers 
en el marc de la campanya Tor-
nada a l’escola solidària. La inici-
ativa està impulsada per la Fun-
dació Solidaritat Carrefour als 
seus supermercats, i té l'objectiu 
de reduir l'impacte econòmic que 
suposa la compra de material es-
colar per a famílies en risc d’ex-
clusió social. En aquesta ocasió ha 
comptat amb la participació de 12 
voluntaris de la Creu Roja, que van 
recollir el material el 31 d'agost i 
l'1 de setembre als supermercats 
Carrefour de Granollers i l’Ametlla 
del Vallès. El grup ha preparat els 
lots i el 20 de setembre va comen-
çar a distribuir-los entre les famí-
lies que atén Creu Roja. 

SOLIDARITAT

Creu Roja
reparteix un
centenar de lots
de material escolar

GRANOLLERS. L’Escola Cervetó 
commemora aquest curs el seu 50è 
aniversari. Per celebrar-ho, el cen-
tre ha programat al llarg del curs 
diversos actes amb la presència de 
famílies i antics alumnes, i el tret 
de sortida va celebrar-se dimarts 
coincidint amb el dia d’obertura de 
l’escola ara fa 50 anys, el 2 d’octu-
bre de 1968, al número 8 del carrer 
Sant Roc. 

La jornada festiva, amenitzada 
per la gegantona de l’escola i per 
la música de grallers, va servir per 
homenatjar les mestres que van 
formar part del primer equip do-
cent –Lluïsa Amat, Joana Caballé, 
Glòria Medalla i Conxita Bretcha–, 
així com també hi va haver un re-
coneixement per a l’alumne que ha 
dissenyat el logotip del 50è aniver-
sari del centre: Roger González del 
Molino, de primer de batxillerat.

Els alumnes, per la seva banda, 
van crear missatges per als alum-
nes del futur i van crear objectes 
amb diferents materials que van 
col·locar en una càpsula del temps, 
que es guarda segellada al centre de 
batxillerat amb l’objectiu d’obrir-la i 
redescobrir-la d’aquí a 15 anys.

Una escola molt familiar
Montse Vilà, directora del centre i 
filla de la fundadora, rememora els 
orígens de l’escola. “Aquella era 
una època de gran efervescència 
social, especialment en l’àmbit 
educatiu, un moment de molta 
creativitat en què van comen-
çar a arribar molts moviments 
de renovació pedagògica euro-
peus”. Va ser llavors quan Conxita 

El centre va obrir l'any 1968 al carrer Sant Roc com a llar d'infants amb 70 alumnes

Bretcha va voler fundar una llar 
d’infants amb un equip pedagògic 
potent que transformés els models 
teòrics en activitat real a l’escola. 
“Calia gent que tingués una visió 
de l’educació que no fos la clàs-
sica i tradicional, i per això va 
comptar amb un equip molt jove 
i entusiasta conscient que dels 
0 als 3 anys és l’etapa de la vida 
més important de preparació i 
consolidació de l’aprenentatge”, 
apunta Vilà. 

El primer centre es va obrir ales-
hores al carrer Sant Roc amb 70 
infants de menys de 3 anys, “tot un 
èxit tenint en compte que ella no 
tenia cap reconeixement social 
ni ningú important al darrere”. 
Poc després, els pares d’aquella 
època li van demanar que continu-
és amb edats més grans, i a partir 
de llavors l’escola va anar creixent 

dídac González

ANIVERSARI  Alumnat i personal docent van participar en l'acte dimarts

EDUCACIÓ  ALUMNAT, FAMÍLIES I PERSONAL DOCENT VAN APLEGAR-SE DIMARTS AL PATI DE PRIMÀRIA PER RECORDAR ELS INICIS

L'Escola Cervetó dóna el tret de 
sortida a la celebració dels 50 anys

El 4 de novembre l’INS Antoni Cumella 
farà 50 anys que va obrir les seves por-
tes, primer com a Instituto Nacional de 
Bachillerato i més endavant sota el nom 
d’Institut Roser Pujades. Per celebrar 
l'efemèride, el centre celebrarà diversos 
actes, el primer dels quals serà diven-
dres 9 de novembre (19.30 h) amb un 
acte institucional conduït per Adrià Frei-
jo i la participació d'autoritats i antics 
professors i alumnes. L’acte, amb actu-
acions i lectures que rememoraran vells 
temps, és obert a professorat i alumnes 
que han format part de la institució. 

50è ANIVERSARI
DE L'INS CUMELLA

GRANOLLERS. L’Escola de Forma-
ció Social Joan N. Garcia-Nieto, de 
la Fundació Marianao de Sant Boi, 
començarà dilluns a Granollers un 
curs-taller d’anàlisi de la realitat 
i compromís social. El curs, obert 
a tothom, durarà dos anys en ses-
sions quinzenals i té l'objectiu de 
crear espais de diàleg i compartir 
ideologies, experiències d’acció 
social i expectatives per fomentar 
el compromís social i polític. Les 
ponències aniran a càrrec d'eco-
nomistes, sociòlegs, sindicalistes 
i historiadors, entre els quals el 
garriguenc Joan Garriga. 

Curs de compromís
social de la 
Fundació Marianao

progressivament, tant en alumnes 
com en instal·lacions, “un creixe-
ment lent que ens ha permès 
fer equips sòlids". De fet, mestres 
històriques de l’escola, com Teresa 
Vila i Maite Oller, qui han estat més 
de 40 anys al centre, també van as-
sistir a la celebració. “Era una es-
cola molt entranyable, coneixies 
tots els alumnes, fossin del curs 
que fossin, i també els pares, 
amb qui tenies molta confiança”, 
diu Vila. “Els primers anys, quan 
estàvem al carrer Sant Roc, les 
mestres dinàvem al menjador 
amb la Conxita i el seu marit, 
tot era molt familiar”, afegeix 
Oller. “Amb el anys l’educació ha 
canviat rotundament, però sem-
pre que vénen a veure'ns antics 
alumnes coincideixen a dir que 
aquí s’han sentit molt estimats 
i valorats, i això ens omple d’or-

gull”, explica Vilà.
Amb tot, la directora destaca la 

innovació com un dels trets més 
característics del centre. “L’escola 
va començar sent molt innova-
dora per l’època, pionera en el 
moviment de renovació pedagò-
gica Escola Nova formant part de 
l’Escola de Mestres Rosa Sensat”, 
diu Vilà, qui assegura que "aquest 
ADN s’ha mantingut fins ara, ja 
que constantment revisem i re-
flexionem per què fem les coses 
i com les fem”.   

Actualment, l’Escola Cervetó 
compta amb 810 alumnes i cobreix 
totes les etapes educatives dels 3 
als 18 anys: infantil, primària, se-
cundària i batxillerat –ja no hi ha 
llar d’infants–, i una seixantena 
de mestres. El centre disposa de 
5.200 m2 construïts en dos edificis 
al carrer Isabel de Villena. i x.l.
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P.- Doctor, què en pensa, vostè, 
dels tractaments homeopàtics?
R.-No conec en profunditat la 
medicina homeopàtica, de ma-
nera que no puc emetre un judici 
emparat en dades objectives. Ara 
bé, els tractaments de les malal-
ties, qualsevol malaltia o pro-
blema de salut, han de basar-se 
en teràpies basades en assaigs 
clínics o contrastades al llarg del 
temps i que hagin demostrat la 
seva eficiència. L’homeopatia i al-
tres teràpies alternatives sovint no 
disposen d’aquest aval, requisit 
sense el qual en cap cas haurien 
de substituir teràpies contrasta-
des.

P.- El tractament de la hiperten-
sió ha de ser per a tota la vida?
R.- La majoria de les hiperten-
sions s’engloben en el que co-
neixem com a hipertensió es-
sencial (no hi ha demostrada una 
causa que la generi) i el tracta-
ment ha de ser perllongat. Hi ha 
casos d’hipertensió secundària en 
determinats processos patològics 
en què un cop resolta la patologia 
poden normalitzar-se les xifres 
de pressió arterial. També hi ha 
casos en què modificant l’estil de 
vida –dieta saludable, exercici 
moderat, pèrdua de pes– poden 
arribar a normalitzar-se les xifres.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director metge a Activita

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

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

GRANOLLERS. El cap de set-
mana se celebra la segona 
edició del Jugatú, el festival 
de tardor de jocs, organit-
zat per Granollers Mercat. 
Transcorrerà en dues jor-
nades dedicades a apropar 
el joc i les seves virtuts 
pedagògiques i lúdiques 
a grans i petits. La fira té 
l'origen en la iniciativa Ju-
gar x Jugar que, en el marc 
de la Fira de l'Ascensió, al 
llarg de 12 anys ha anat su-
mant més espai i aficionats 
al món del joc de taula.

Dissabte (d'11 a 21 h), la 
Carretera –com es coneix 
popularment el carrer An-
selm Clavé–, entre la plaça de la 
Corona i el Museu de Granollers, 
acollirà el mercat de jocs, amb 
carpes d'una vintena d'editorials, 
clubs, autors i establiments, on es 
podrà adquirir jocs i provar-los, 

l'establiment HomoLudicus. Es 
podrà jugar a Catan i Carcassonne 
(Devir), Welcome hacia el Perfec-
to Hogar (SD Games), Rummicub 
i Triominos (Goliath), Half Pint 
Heroes (GDM Games), Magic de 
Gathering, Pokemon TCG, Imperi-
al Assault i X-Wing. També s'ins-
tal·larà una ludoteca i un espai per 
a demostracions de jocs de taula a 
càrrec de les editorials.

També a les escoles
Jugatú també vol arribar a les es-
coles, de manera que s'ofereix als 
centres activitats pedagògiques, ex-
plicades a la guia municipal d’acti-
vitats i recursos. Hi ha una proposta 
d'activitat perquè els alumnes més 
grans i els més petits juguin junts, 
un taller de creativitat en què els 
estudiants han de crear un joc i tro-
bades amb autors de jocs, adreça-
des a l'alumnat de cicle superior de 
primària i 1r d'ESO.  m.e.

així com participar en els campi-
onats de jocs que s'han organitzat.

Diumenge (de 9 a 18 h) a la 
nau Dents de Serra de Roca Um-
bert (Enric Prat de la Riba, 77), hi 
haurà campionats organitzats per 

Diversos espais del centre de la 
ciutat, com la plaça de Can Trullàs, 
de l'Església i la rectoria, van om-
plir-se d’activitats el cap de set-
mana per celebrar el 60è aniver-
sari de l’Agrupament Escolta Sant 
Esteve. Entre les activitats que 
van dur-se a terme hi havia 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, dos espais de refle-
xió sobre els valors de l'escoltisme 
i la situació actual en què es troba. 
També durant el cap de setmana 
va poder visitar-se l'exposició Els 

campaments a la plaça de l'Es-
glésia, que va mostrar objectes i 
fotografies des dels primers cam-
paments dels anys 50 i 60 fins als 
actuals. El programa d'actes tam-
bé va incloure la pintada d'un mu-
ral d'homenatge, un concurs de 
dibuix, un itinerari per descobrir 
els caus que han tingut els escoltes 
a la ciutat i un taller per a infants, a 
més d'un concert de folk, una vet-
llada amb rom cremat i un dinar 
de carmanyola. Tot plegat va su-
posar un acte de retrobament de 
totes les persones que han format 
part de l'agrupament, de la prime-
ra a l’última generació. 

arxiU

raül medina

EDUCACIÓ  EL FESTIVAL DE JOCS DE TARDOR TAMBÉ TINDRÀ UN ESPAI A ROCA UMBERT

EDUCACIÓ  L'AGRUPAMENT ESCOLTA SANT ESTEVE VA COMMEMORAR EL 60è ANIVERSARI AMB ACTIVITATS EL CAP DE SETMANA

Torna el Jugatú a la Carretera

ACTIVITAT A LA CARRETERA

A LA SALA SANT ESTEVE  Es van celebrar alguns dels actes de l'aniversari

Sis dècades d'escoltisme

La Fundació Privada Vallès Orien-
tal (FVO) celebra una nova edició 
de l’acte social anual conegut com 
la festa de la gran família de la fun-
dació, una jornada per compartir 
lleure i activitats entre les perso-
nes ateses als diferents centres i 
serveis de la FVO, les seves famí-
lies i els professionals de l’entitat 
i amics i amigues de la fundació. 
La festa serà diumenge, a partir de 
les 10.30 h, a la seu de l'entitat, a 
la carretera de Valldoriolf, al ter-
me de la Roca. La jornada inclou-
rà la presentació del 20è cicle de 
conferències de la FVO, amb una 
xerrada del director general de la 
fundació, Juan M. Monsalve, sobre 
responsabilitat social corporativa. 
També es lliurarà un reconeixe-
ment al patronat de la fundació.  

SERVEIS SOCIALS

La FVO celebra la 
festa anual oberta 
a famillies de les 
persones ateses
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Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546  

aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

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

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

GRANOLLERS. El setembre de 1968 
obria les portes –"amb molta 
pompa" i la presència del ministre, 
recordava Núria Prat, de l'Institut 
Català de la Salut (ICS)– el CAP Va-
llès Oriental, el primer de la comar-
ca. Divendres, els responsables de 
l'equipament ho commemoraven 
amb pacients i comunitat, a qui 
convidaven a activitats com una 
caminada matinal i tallers sobre 
alimentació saludable a la tarda.

L'efemèride també se celebrava 
amb un acte institucional que per-
metia repassar la història d'aquest 
centre pioner, alhora que servia 
per recordar el mig segle d'histò-
ria dels models sanitaris al país. 
Així, a la sala d'acte del Museu de 
Ciències Naturals La Tela, el direc-
tor del CAP Vallès, Johan Cabeza, 
destacava tots els canvis que ha 
patit el centre durant aquest mig 
segle i com, cada cop més, es vol 
tenir més en compte l'usuari. 

Fa 50 anys, al setembre, el cen-
tre d'atenció primària obria en un 
edifici format per un espai amb 
metges generalistes –de capça-
lera–, un altre d'especialistes no 
hospitalaris –dermatòlegs, gine-
còlegs, cardiòlegs, etc.–, un labo-
ratori i una àrea de radiologia, que 
suposava una gran novetat per a 
l'època. "Es fa en un context en 
què la dictadura necessita ren-
tar-se la cara", explicava l'alcalde, 
Josep Mayoral, qui relatava "un 
punt d'inflexió a finals dels 70, 
en què els professionals van ha-
ver de batallar molt per sortir 
del projecte encarcarat que hi 
havia fins llavors".

L'any 1981, l'Estat traspassava 
les competències a la Generali-
tat, que dos anys després creava 

pediatres i, posteriorment, treba-
lladors socials "per poder fer se-
guiment al malalt crònic". El CAP 
Vallès va haver d'anar adaptant els 
espais per encabir els serveis, però 
el 2005 els metges especialistes 
van incorporar-se a l'Hospital. 

Cabeza indicava que enguany 
s'han fet reformes a l'estructura de 
l'edifici i Prat afegia que "més en-
davant farem un lífting" a la faça-
na. Amb tot, concloïa: "Els edificis 
només són la caixa on fan coses 
les persones que excel·leixen en 
la seva feina i que fan que la gent 
s'estimi el CAP".  m.eras

l'Institut Català de la Salut (ICS) 
i començava a reformar l'atenció 
primària. "El CAP Vallès ha vist 
transformacions de models, des 
de les cartilles del PSOE fins a la 
targeta sanitària". A més, "abans 
es treballava per atendre malal-
ties i ara es treballa per a la 
salut i per atendre persones", 
deia Prat. El 1980 va ser pioner en 
el Programa d'Atenció a la Dona 
(PAD), que iniciava l'activitat de 
prevenció i que el 1992 esdevenia 
l'ASSIR i s'estenia per tot el terri-
tori. El 2003 van incorporar-s'hi 
nous metges de família, auxiliars, 

El 16è sopar benèfic d'Oncovallès 
tindrà lloc el 26 d'octubre a l'Ho-
tel Ciutat de Granollers (20.30 h) 
i enguany l'habitual taula rodona 
que se celebra abans de l'àpat 
tractarà sobre la prevenció i la 
detecció del càncer de pell.

Amb el títol Escolta la teva pell, 
ens perdona però no oblida: càn-
cer de pell, detectar-lo precoçment 
i com prevenir-lo, la conferència 
comptarà amb la participació del 
Dr. Joaquim Sola, dermatòleg de 
l'Hospital de Granollers, i la Dra. 
Susana Puig Sardà, directora del 
programa d'investigació de la 
Unitat de Melanoma de l'Hospital 
Clínic i un referent català, espa-

nyol i europeu en càncer cutani i 
melanoma.

La taula rodona estarà presidi-
da per Pere Cladellas, president 
d'Oncovallès, que estarà acom-
panyat de l'alcalde Josep Mayo-
ral. La moderarà el Dr. Josep M. 
Ibáñez, president del Comitè Tèc-
nic Sanitari de la fundació. 

Durant el sopar, es realitzarà el 
tradicional sorteig, que aquesta 
vegada serà d'una escultura ce-
dida per l'artista Josep Bofill. El 
preu dels tiquets és de 60 euros i 
es poden comprar fins al 19 d'oc-
tubre, fent un ingrés al número de 
compte ES87 2100-0009-7302-
0157-0199.  t.p.

La Taula de Salut Mental de Gra-
nollers i l'Agrupació Excursio-
nista organitzen una nova edició 
de la caminada per la salut men-
tal, que sortirà aquest diumenge 
a les 10 h del parc Torras Villà i 
inclourà dos recorreguts circu-
lars: el familiar de 8 quilòmetres 
i l'infantil de 4. En tornar al parc 
cap al migdia, els participants po-
dran gaudir d'una botifarrada i 
d'animació infantil. El preu de les 
inscripcions és de 5 euros per als 
adults i 2,5 per als menors de 12 
anys, i es poden fer fins al mateix 
diumenge al parc o bé a les seus 
del CSMA Benito Menni, la Funda-
ció Lar de Llinars, i Intress.Servei 
Prelaboral al carrer Francesc Ri-

bas de Granollers. Les primeres 
350 persones inscrites rebran 
una samarreta d'obsequi.

A més, també s'aprofitarà per 
fer el lliurament de premis del 
concurs de cartells del Dia Mundi-
al de la Salut Mental i dels disseny 
de la samarreta commemorativa 
de la caminada.

D'altra banda, en el marc de les 
activitats del Dia de la Salut Men-
tal, dimecres (9.30 h) la Sala Tarafa 
acollirà el grup de teatre Imagina, 
del Centre de Dia de Santa Eulàlia 
a l'Hospitalet de Llobregat. A la 
tarda (18 h), l'Aula de Salut també 
dedicarà la xerrada a salut mental, 
esport i alimentació saludable, al 
Museu de Granollers.  

Diumenge, caminada 
per la salut mental

m.e.

SALUT  EL RECORREGUT I ELS REPTES CENTREN L'ACTE INSTITUCIONAL DEL 50è ANIVERSARI L'AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA COL·LABORA EN L'ORGANITZACIÓ

El CAP Vallès recorda mig segle 
d'història de models sanitaris

El sopar benèfic d'Oncovallès 
serà el dia 26 i inclourà una 
xerrada sobre el càncer de pell

El retorn a la dieta mediterrània
L'acte va incloure una xerrada sobre la dieta mediterrània a càrrec del metge 
de família Enric Domènech, qui arrencava la ponència amb música –una 
tarantel·la napolitana–, un recurs amb què va anar animant la xerrada, que 
se centrava també en l'any en què va poder canviar el món, el 1968. De fet, 
llavors també es va posar en perill la dieta mediterrània, definida als 50  
per Ancel Keys, qui destaca les virtuds d'una alimentació basada amb l'oli 
d'oliva, els fruits secs i els vegetals. A finals dels 60, però, "aquí ens la  
vam carregar perquè es començava a exportar l'oli d'oliva i ens van dir  
que era millor el de girasol", deia Domènech. "L'hem recuperat gràcies
a l'evidència científica". De fet, és patrimoni de la humanitat des de 2010.
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precisamos pisos y casas  en alquiler y venta

GRANOLLERS. C. Inginier. Centro. Sup 
bajos 25 m2, sótano 90 m2. P. 60.000 € 
(Ref 397)
GRANOLLERS. Rosselló. Sup. 207m2 + 
121m2 altillo. Acceso independiente a al-
tillo. Fachada 10 m . Cristaleras. Puertas 
metálicas. P. 180.000 € (Ref.292)
GRANOLLERS. Crtra Masnou. Sup 382 m2. 
Bajos 192 m2. P 160.000 € (Ref 395)
GRANOLLERS. Julià Centelles. Sup. 311 
m2. Fachada 10 m. Muy luminoso. Luz 
y agua. P. 290.000€  Alquiler 1000 
€(Ref.385)
GRANOLLERS. Pizarro. Sup. 62 m2. Cerca 
Estación. tren. 2 despachos. Aseo. Per-
sianas eléc. Cristaleras. Luz y agua. P. 
120.000 € 19,9 M ptas (Ref.370)
GRANOLLERS. Vidal i Jumbert Sup. 75 m2. 
Fachada 8 m. Suelos gres, Cristaleras, 

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

SOLAR URBANO EN VENTA

PARQUINGS: VENTA Y ALQUILER

GRANOLLERS.  Carles Riba. Cantonada 2 
carrers. Sup.120 m2. Sostre edificable 522 
m2. Preu repercussió 671€/m2. (Ref 105)

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

LOCALES EN VENTA

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

LOCALES EN ALQUILER

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

m2 4 hab, baño y terraza Altillo. Patio. 
Ideal restaurante con jardín de 250 m2. P. 
5.000 € (Ref.924) 
GRANOLLERS. Balmes. Sup. 150 m2. Pav 
gres. A.A. Aseo. Cristaleras. Persianas. 
Luz y agua. P. 860 €/mes (Ref.986)
GRANOLLERS. Girona. Sup. 73 m2. Pav 
gres. Cristal. Persianas. Luz y agua. P. 
1.100 €/mes (Ref.984)
GRANOLLERS. Roger de Flor. Sup. 150 m2. 
A dos calles. Fachada 5,25 m. Cristaleras 
y persianas. A.A. Luz y agua. P. 1.100 €/
mes (Ref.983)
GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 51 
m2. Peluquería equip. Cristaleras. Per-
sianas.  P. 500 €/mes (Ref.941) 
GRANOLLERS.. Manuel Cornella. Sup 170 
m2. Chaflan. 22 m. fachada. Pav Gres.  P. 
A. 550€/mes.  Venta 138.000 € (Ref 909)
GRANOLLERS. Pº Muntanya. Sup. 269 m2 
a 1.614 €/mes y altillo 432 m2 a 864 €/
mes. Zona comercial. 2 niveles. 269 m2. 
2º nivel 432 m2. Fachada 9 m. Altura entre 
4,10 y 4,60 m. P. 2.480 €/mes (Ref.810)
GRANOLLERS. Voluntaris. Sup. 200 m2 + 
250 m2 patio. 2 escaparates. A dos calles. 
Oficina 20 m2. Almacén 70 m2. A.A. Luz y 
agua. 2 pk opci. P.  900 €/mes (Ref.797)
GRANOLLERS. Conca Besos. Caprabo 
Sup. 750 m2. Local-almacén. Puerta ca-
miones. Aparcamiento. Luz y agua. Bue-
na situación. P. 2.250 €/mes (Ref.974)
GRANOLLERS. Princesa. Sup. 180 m2. 

GRANOLLERS. Pl. Torras i Bages. Sup 
45 m2. Cristaleras, puerta eléctrica, 
aseo, P. 550€/mes (Ref. 935)

GRANOLLERS. Avd. Sant Esteve. Esco-
la Pia. 4,80 x 2,40. P 18.000 € Alquiler 
75€/mes (Ref 136) 

GRANOLLERS. Ausies March. Para coche 
mediano. Buen acceso. No hay pilares. 
4,20x 2,20 m. P. 8.000 € (Ref.165)
GRANOLLERS. C. Lliri-Sant Esteve. Al-
quiler. 4,65 x2,20 m. P. 12.000 € (Ref 
120) 
GRANOLLERS. C Tarafa. 4,90x 2,30 m. P. 
18.000 (Ref 168)
GRANOLLERS. Princesa. bajo patio cole-
gio. 5,55 x 2,35 m. P.V. 12.000 € y alqui-
ler 50,-€/mes (Ref.164) 
GRANOLLERS. Girona Norte. coche 
grande. 5,50 x 2,56 m. P. Al. 60 €/mes 
(Ref.162)
GRANOLLERS. Princesa - Isabel de Vi-
llena a P. 68 €/mes (Ref. 41) 
GRANOLLERS. Pº Montaña. P.  64 €/mes  
y  72 €/mes  plaza grande. También para 
motocicletas.  (Ref. 8).

Buena situación. Pav terrazo. Aseo. Pre 
instalación A.A. Persianas. Luz y agua. 
P.700 €/mes (Ref.964)
GRANOLLERS. Sant Roc. Centro. Sup 
47+33 m2. Agua, Luz. P. 4.500€ (Ref.993)
GRANOLLERS. Santa Esperança. Centro. 
Peatonal. Sup 75 m2+75 m2 planta pri-
mera.  P. 3.500 € (Ref 981)

puertas eléctricas,  Carp. alum. Aseo. 
A.A. P 160.000 €  (Ref. 318) 
GRANOLLERS.  Prat de la Riba.  Sup. 250 
m2.  Fachada 10,6 m. Suelos, cristale-
ras, aseo, alarma.  Venta y alquiler op. 
(Ref.352)
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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

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
25/09 Manel Riobó de la Torre 80 anys
25/09 Maria Rosa Tambo Calvo 68 anys
26/09 Juan García Torres 87 anys
26/09 Demetrio Extremera Pérez 83 anys
26/09 Jaime Baeza Ruiz 55 anys
27/09 Antoni Gállego Lloberas 90 anys
27/09 Dolores Recio Márquez 99 anys
28/09 Clementina Zamorano M. 94 anys
28/09 Eusebio Granado Hdez 66 anys
28/09 Isabel García Ramos 96 anys
28/09 Francesca Vidal Moga 92 anys
28/09 Benita Martínez Fernández 81 anys
29/09 Manuel Cortés Lozano 53 anys
29/09 Félix Gómez Martínez 45 anys

29/09 Carmen Montero Muñoz 82 anys
29/09 María Ruiz Illeras 84 anys
01/10 Maribel Ramos Alonso 56 anys
Bigues i Riells
01/10 Dolors Silvestre Montoya 82 anys
Llinars del Vallès
26/09 Eugenia Belmonte Corral 83 anys
St. Antoni de Vilamajor
28/09 Ángel Conesa López 74 anys
St. Feliu de Codines
30/09 Francisca Lloveras Deu 95 anys
Sta. Maria Palautordera
25/09 Francesc Méndez Fdez 58 anys
26/09 Teresa Savé Montserrat 82 anys
29/09 Montserrat Jubany Altisench 87 anys

MEMÒRIA HISTÒRICA

Es pintaran dos nous 
murals en record 
al bombardeig

Després de la visita dimecres 
de Ramon Esono, dibuixant de 
Guinea Equatorial, dijous 11 d'oc-
tubre (18.30 h) Can Jonch acollirà 
la xerrada de l'estatunidenca Ma-
risa Franco, defensora dels drets 
de la població més vulnerable.

CULTURA DE LA PAU

Actes amb defensors 
dels drets humans

El Centre d’Estudis de l’Associa-
ció Cultural (AC) ha publicat  les 
bases dels Premis Camí Ral, que 
reconeixen els millors treballs de 
recerca de batxillerat sobre el Va-
llès Oriental. Podran concórrer al 
premi tots els treballs de recerca 
elaborats per estudiants de bat-
xillerat de qualsevol centre d’en-
senyament durant el curs 2018-
2019, sempre que tractin temes 
relacionats amb la comarca. El 
premi consisteix en un ordinador 
portàtil per al guanyador i un lot 
de llibres sobre el Vallès Oriental 
per al centre on estudiï. Un resum 
dels treballs finalistes seran publi-
cats a la revista Ponències.

EDUCACIÓ I RECERCA

L'AC convoca 
el premi Camí Ral

Aquest octubre es pintaran dos 
nous murals vinculats al progra-
ma d’art urbà Murs que parlen i 
en commemoració del 80è ani-
versari del bombardeig a Grano-
llers. El projecte pretén també 
millorar el paisatge a partir de 
la intervenció artística sobre pa-
rets mitgeres, amb accions edu-
catives i artístiques. Si a l’estiu 
l’artista Erb Mon va pintar amb 
joves de la ciutat un mural a la 
plaça de la Bòbila, aquesta tar-
dor l’artista Roc Blackblock pin-
tarà al pati interior de Can Jonch, 
que enguany fa 10 anys, i l’artista 
Cinta Vidal, farà la seva interven-
ció a la cantonada del carrer Ca-
talunya amb el carrer de Muralla. 
Vidal pintarà un mur a l’entorn 
de la idea de refugi. Per fer-ho re-
collirà les aportacions dels parti-
cipants de l’activitat A refugi!, 
un itinerari per quatre espais de 
la ciutat amb el grup 10 de Deu 
teatre. L’activitat es farà el diven-
dres i el diumenge, a les 17.30 h 
a la plaça de Maluquer i Salvador. 
Cal inscripció prèvia (93 842 68 
34 o canjonch@ajuntament.gra-
nollers.cat).

GRANOLLERS. Dissabte, la secció 
local d’Esquerra a Granollers or-
ganitzava un acte en format es-
morzar col·loqui amb el senador 
d’EH Bildu Jon Iñarritu, acompa-
nyat del senador d’ERC Bernat 
Picornell i la candidata a l’alcaldia 
de Granollers, Núria Maynou. Tant 
Iñarritu com Picornell van abor-
dar la situació política catalana i 
espanyola des de l’1 d’octubre.

El senador basc va fer paral·lelis-
mes amb Euskal Herria i la forta re-
pressió que van viure anys enrere. 
‘‘Vaig ser observador a l'1 d'octu-
bre i la violència policial no em 
va sorprendre; havia vist coses 
semblants al País Basc, però mai 
davant d'una votació", destacava 
Iñarritu. També va fer incís en què 
l’1 d’octubre va ser el primer cas a 
la història d’una votació, fos il·legal, 

votació. "Aquest mèrit el té l'Estat 
espanyol, assenyalat per molts 
mitjans internacionals com la 
Turquia occidental", indicava.

Per la seva banda, Bernat Picor-
nell reconeixia que ha estat un any 
complicat per a l'independentis-
me. ‘‘Després del 27 d’octubre, 
amb l’aplicació del 155, hem 

legal o al·legal, en què un Estat de-
mocràtic o no democràtic manava 
a les forces policials reprimir una 

raül medina

POLÍTICA  LA SECCIÓ LOCAL D'ERC VA ORGANITZAR DISSABTE UN ESMORZAR COL·LOQUI AMB EL SENADOR D'EH BILDU

Jon Iñarritu: "Havia vist violència similar 
al País Basc, però mai en una votació"

XERRADA  Iñarritu, entre els regidors Pep Mur i Núria Maynou, al Casino

estat perduts. Ens havíem ima-
ginat aquesta situació, però fins 
que no t’hi trobes no saps de què 
estàs parlant’’, deia Picornell, qui 
afegia que la situació de líders a la 
presó fa que s’hagi de reflexionar 
encara més sobre què ha passat. 
‘‘Cal buscar una fórmula nova 
que parteix de la reflexió pro-
funda, de la discreció i d’avançar 
junts. Si una d’aquestes potes no 
funciona, costarà molt seguir 
endavant’’. Iñarritu afegia que "és 
un sense sentit que a l'Europa 
occidental hi hagi presos polí-
tics. L'Estat espanyol buscava 
llaurar una imatge de por i ter-
ror, i que la votació no arribés al 
50% de participació".

Seguint la línia del col·loqui, el 
públic assistent va voler aportar i 
fer preguntes als convidats, entre 
les quals la proposta d'una aturada 
de país massiva durant dos dies. 
Iñarritu responia: "l’1 d’octubre 
va ser l’exercici de desobedièn-
cia civil pacífica més gran de la 
Unió Europea".  nÚria lÁZaro

El doctor en Ciències Econòmi-
ques i professor de Sociologia 
Salvador Cardús oferirà dimarts 
(19.30 h), a Can Jonch, una xer-
rada sobre la reforma horària, 
que es proposa per a Catalunya. 
A l'acte, presentat per la periodis-

ta Montserrat Ponsa, el sociòleg 
tractarà les virtuts de la proposta 
que pretén un millor benestar col-
lectiu, incrementar el temps lliure 
personal i combatre desigualtats 
de gènere, culturals i econòmi-
ques. i m.e.

Salvador Cardús parlarà 
sobre la reforma horària
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HORARI:  De 14 a 16 h
DURADA:  4 h 
ADREÇAT A: Comerciants  
Granollers Mercat

HORARI:  De 9.30 a 14 h
DURADA:  4,5 h
ADREÇAT A: Empresa 
i emprenedoria
Granollers Mercat

HORARI:  De 9.30 a 13.30 h
DURADA:  4 h
ADREÇAT A: Emprenedoria
Granollers Mercat

HORARI:  De 9.30 a 12.30 h
DURADA:  2,5 h
ADREÇAT A: Emprenedoria
Granollers Mercat

HORARI:  De 9.30 a 13.30 h
DURADA:  8 h
ADREÇAT A: Empresa i 
emprenedoria. Granollers Mercat

YOUTUBE COM A 
PLATAFORMA DE 
VIDEOMÀRQUETING 

COM FER L’ESTUDI DE 
MERCAT DE LA TEVA 
IDEA DE NEGOCI

COM VENDRE A 
INTERNET: ESTRATÈGIA 
DE COMUNICACIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ 

COM MUNTAR UNA 
EMPRESA. TRÀMITS, 
FISCALITAT, AJUTS, 
CAPITALITZACIÓ DE L’ATUR

IVA I IRPF. ASPECTES 
FISCALS  I COMPTABLES 
L’AUTÒNOM HA DE 
CONÈIXER DEL SEU 
TREBALL 

Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

OCTUBRE 2018

Granollers Mercat
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. 93 861 47 83 
www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018

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

15 i 17 D’OCTUBRE 16 D’OCTUBRE 17 D’OCTUBRE 18 D’OCTUBRE 19 i 26 D’OCTUBRE

 
ACTIVITATS DESTACADES
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somgranollers@diarisom.cat somlesfranqueses@diarisom.cat

OPINIÓ

om en qualsevol altre sector o 
grup social, dins l’independen-
tisme també hi ha dues tendèn-
cies clarament definides: la dels 
qui veuen el got mig ple i la dels 

qui el veuen mig buit. Dins el primer hi ha 
tots aquells que creuen que amb la raó és 
va a tot arreu i que, com que nosaltres la 
tenim, els altres (i citen contínuament Eu-
ropa, ai las!) ens ajudaran i ens l’acabaran 
donant. I per això veuen gestos per tot 
arreu, accions que sempre són positives, 
estratègies molt ben travades, sinergies 
compartides i etc., etc., etc. Per contra, a 
l’altra banda hi ha els qui no compartei-
xen aquest optimisme i ja només creuen i 
és refien dels fets, i pensen que des d’un 
temps ençà els fets no aporten gaire opti-
misme, sinó més aviat el contrari.

Personalment jo m’alineo més amb la se-
gona de les tesi que amb la primera. Crec 
sincerament que no s’estan fent bé les coses 
i que en lloc d’avançar, retrocedim (trobo, 
entre altres qüestions, molt incomprensi-
bles els nous plantejaments i les noves ac-
tituds d’alguns partits). Sóc dels que penso 
que l’Estat, per més que des d’aquí és vulgui 
negar i amagar, ha pogut amb nosaltres. I 
ho ha fet per on s’ha demostrat que era més 
fàcil: utilitzant la força (i que us pensàveu, 
doncs?) i atemorint els nostres polítics, con-
vertint-los, al final, en els principals respon-
sables de la desmobilització popular que 
ens està portant a la inacció total. Perquè, 
francament, com diu en Miquel Gilibert, “no 
crec que serveixi de gran cosa anar sortint 
cada 2 mesos a agafar-nos les mans, més en-
llà de donar-nos moral”.

Com ja vaig dir temps enrere en un altre 
article, s’ha acabat aquella organització i 
mobilització del poble que ens va fer arri-
bar més lluny d’on mai havíem arribat; els 
polítics (els principals impulsors i respon-

Malgrat tot, avançàvem
sables de la desmobilització) han tornat a 
agafar les regnes i ara l’únic que hi torna a 
haver és política i, tristament, amb aques-
ta política que practiquen, ens allunyem 
cada cop més de l’objectiu.

Molts em diuen (els del sector del got 
mig ple) que això no és veritat; que ens 
estem reorganitzant i que, més d’hora que 
tard, vindrà l’embranzida final. Jo no ho 
crec. I no ho creuré mentre qui estigui al 
front segueixin sent aquests polítics que, 
llevat d’algunes molt honroses excepci-
ons, han demostrat que estan tenallats 
per la por. En aquest sentit, i és la meva 
opinió personal, fins que no fem foc nou, 
no ens en sortirem.

Com deia l’Arnaldo Otegui, l’única ma-
nera de poder avançar és que els nostres 
líders, tots, estiguin disposats a anar a la 
presó. I qui no ho estigui que s’aparti i dei-
xi el camí lliure, que d’altres en vindran. 
Perquè sóc dels que crec que fins que no 
tinguem 3.000 càrrecs públics (comen-
çant pels alcaldes i regidors, i acabant pel 
president) disposats a anar a la presó, no 
ens en sortirem. Fins que no entenguem 
que la llibertat l’hem d’assolir nosaltres 
amb la desobediència continuada (i no 
sembla que els polítics actuals hi estiguin 
gens disposats) i amb les accions no vio-
lentes però contundents que calgui, no fa-
rem res. I això el poble ja ho sap. Ara falta 
que trobem polítics capaços d’encapça-
lar-ho, polítics que sàpiguen estar a l’alça-
da del poble al que diuen representar.

I com que tinc clar (perquè en això la his-
tòria és tossuda) que no vindrà ningú de 
fora a treure’ns les castanyes del foc, aca-
bo, primer, amb una altra frase de l’amic 
Gilibert “A Estònia, Letònia Lituània, Eslo-
vàquia, Croàcia, Timor… ningú els va aju-
dar des de fora. Però ni que sigui per man-
tenir un bri d’esperança, deixo constància 
també d’allò que cantava en Ramon Mun-
taner, abans de fer-se recaptador d’impos-
tos, i amb què he titulat l’article, Malgrat 
tot, avançàvem. Si fos així es demostraria 
que estic errat en la meva diagnosi, i res 
em complauria més. 

C

L’Associació Cultural de Granollers, que fa anys impulsa el cineclub de la  
ciutat, s’encarregarà a partir d’ara de la gestió del Centre Cultural –municipal 
des de fa uns 10 anys–. L’entitat i l’Ajuntament volen que es converteixi en un 
espai de referència per als cinèfils de l’entorn, alhora que donen resposta a una 
de les reivindicacions populars dels darrers anys, la de disposar d’un cinema 
al centre de la ciutat. Les sales privades van anar tancant entre finals dels 90 i 
inicis de l’actual segle, davant la baixada de públic i les dificultats de viabilitat 
de les sales. A Granollers queden les multisales dels cinemes Nord,  
al polígon Ramassar, amb qui l’administració pública no hauria de competir.  
En aquest sentit, els nous gestors avancen que la programació serà de  
qualitat, tot i que apunten que a les noves sessions del Centre Cultural també 
hi haurà propostes més comercials que les habituals del cineclub. L’equilibri  
serà complicat, però sens dubte cal celebrar que la ciutat guanyi en serveis 
culturals. Ara només cal que la ciutadania que ho reclamava hi respongui.

EL NOU VELL CINEMA DEL CENTRE
Editorial

Artista
JORDI PAGÈSSigui el que sigui 

hi estic en contra

RAMON 
FONT

Advocat

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Dilluns matí, de nou els veïns i veïnes 
de la ronda Sud tallem el trànsit. Molts 
conductors emprenyats expressen les 
seves opinions a crits, sense pensar que 
aquest és un problema de tots i totes. 

Alicia García @agarc395 Chakir El Homrani @ChakirelHomrani

Res serà igual, després de l’#1O Vam veure 
com un estat va perdre la legitimitat. Però 
també la nostra capacitat col·lectiva. Haurem 
de persistir, com ho vam fer fa un any […], 
pacíficament i de forma democràtica

0”. “Va més enllà de banderes […]Va de dig-
nitat, democràcia i sentit comú”. “1 -O. Car-
rers plens i govern(s) desbordats. República, 
sobirania i... vertigen!”. “Crits de ‘prou, prou, 
prou, prou autonomisme’, ‘obriu les presons’ 
i ‘no ens envieu als Mossos’ al Govern a Sant 
Julià de Ramis”. “Quina gran idea els CDR pa-
rant el trànsit i creant quilòmetres de cues. 
Ara fa un any ens van tocar els collons i per 
commemorar-ho avui ho fan ells i suposo 
que faran alguna tonteria més que sumada 
a la de dissabte […]”. “Sembla una bona me-
tàfora del cul-de-sac on us heu ficat: going 
nowhere fast, com els del Brexit aquí”. […] “Si 
ens ho podem jugar tot, a cara o creu, a un 
cop i prou, a un tot o res, un dia i prou, i tot és 
tot, que és ara o mai, me’n vinc amb tu, prenc 
el carrer, sense dubtar, que som milions…”. 
“Hoy en Barcelona, Policía y Guardia Civil, que 
pagamos todos, jaleando el discurso fascista 
de Vox […]. Esto no es grave, es Gravísimo”. 
‘’La policia espanyola no té cap intenció d’es-
tar al servei d’una democràcia”. […] “Recalcar 
que el #1Octubre los bomberos, como servido-
res públicos, quisimos interceder y frenar la 
violencia policial. Pero también fuimos insul-
tados, vejados y agredidos sin respetar nues-
tra autoridad”. “Hem d’aguantar que els nos-
tres polítics ens menteixin també. Demanem 
dignitat!”. “Si no els agrada que els recordin 
que hi ha presos polítics, que no en tinguin”. 
“Perquè l’1-O tot va canviar per sempre. No 
s’oblida ni es pot perdonar. I malgrat els cops 
de porra, les puntades de peu, els cossos ar-
rencats a la força i les bales de goma, aquell 
dia, ara fa un any, vam guanyar”.

em vist moltes imatges de l’1 
d’octubre de 2017. Milers. Mol-
tes les hem visionat amb dè-
cimes de segons, sigui per TV, 

Facebook, Instagram, premsa, o a través del 
mòbil quan un amic ens ha enviat imatges 
del que just en aquell moment passava. El 
bombardeig d’imatges ha sigut del tot bru-
tal. Tot va molt de pressa. Ja fa un any i avui 
mateix ho tornem a visionar, i recordar un 
dels pitjors moments de la democràcia… I 
moltes imatges ens han quedat emmagat-
zemades en el nostre cervell. La violència, 
l’odi, la indignació, la impotència davant uns 
fets que van succeir, i que en seguim patint 
unes conseqüències injustes. Jo vaig anar re-
tallant allò que escrivia i expressava la gent 
davant d’uns fets que no oblidarem mai. Us 
transcric uns quants i vosaltres hi poseu les 
imatges que us han colpit.

“He vist molta gent votar amb llàgrimes als 
ulls. Hem votat i després ha vingut la Guàrdia 
Civil, hantrencat la porta de les Escoles Pies 
de Sant Antoni i ens han robat les urnes. Fora 
hi havia sang i se sentien trets de pilotes de 
goma. Molta vergonya i impotència”. “En los 
antidisturbios de los mossos hay mucho Piolin 
[…]. No se que hacen ahí porqué ni ellos quie-
ren estar, supongo que estan tan amargados 
que reparten leña con gusto”. […]. “Vaig rebre 
una garrotada al clatell mentre aixecava una 
dona de terra”. […] “El A por ellos és en part 
responsable dels més de 1.000 ferits de l’1-

H
PARAULES SENSE
IMATGES (1-O)
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

GRAN OPORTU-
NIDAD LOCAL EN 
VENTA EN GRANO-

LLERS. Josep Mª de 
Sagarra. Sup. 100 
m2. Esquinero fa-
chadas 21 m. Insta-
laciones bar. Mesas 
y sillas de  made-
ra maciza. Chim. 
de obra. Aseos y 
trastero. Rejas en 
puertas y ventanas. 
A.A. Precio venta 
140.000 € (Ref.396). 
EMINAD. T. 93 870 
36 66. 

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDAEmpresa fabricant de maquinaria situada als voltants de 

Granollers, del sector cartonatge, precisa incorporar:
CALDERERO/A OFICIAL (Ref.0510-04)
Calderero con experiencia mínima demostrable de 3 años en 
Calderería y trabajos mecánicos en general para empresa fa-
bricante de maquinaria. Se valorará formación en FPII o CFGM 
en el área Mecánica, Fabricación de maquinaria o similar.
SOLDADOR /A (Ref.0510-04)
Candidat/ta amb experiència en soldadura, valorant-se molt 
positivament formació professional en aquest camp .
OPERARI/A ELÈCTRIC (Ref.0510-04)
Candidat/ta amb experiència com a operari en l'àrea elèctri-
ca, valorant-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 líder en el seu sector automoció, precisa 
per les seves instal.lacions properes a Granollers
VENEDOR/A SECTOR AUTOMOCIÓ (Ref.0510-03)
Home o dona,amb experiència com a comercial, va-
lorant-se molt positivament del sector del automòbil. 
Es responsabilitzarà del tracte amb el client a la con-
cessionària, assessorant-lo i aconsellant-lo en tot 
moment. Persona persuasiva, responsable i autosu-
ficient. Horari comercial de dilluns a dissabte, lliurant 
un dissabte de cada 4. Preferible candidats/es resi-
dents a la zona del Vallès Oriental o comarques veïnes.
Vehicle pròpi. S'ofereix feina estable, amb contracte 
directa amb l'empresa. 

Assessoria/Despatx d'Advocats de Granollers 
precisa incorporar: 
ADMINISTRATIU/VA LABORAL (Ref.0510-01)
Cerquem candidats/es amb formació a nivell de FP o 
CF Administració, i amb experiència en departaments 
laborals i de RRHH en gestories-assessories. S'incor-
porarà al dpt. laboral del despatx, formant part d'un 
equip de 4 persones. La seva principal funció serà 
la gestió de nòmines, així com altres activitats rela-
cionades amb el món laboral, enfocat principalment 
a l'Administració Pública. S’ofereix contracte directa 
amb l'empresa. Sou 20-23.000 € bruts anuals. Horari: 
dilluns i dimecres de 8 a 15h. Dimarts i dijous de 8 a 
15h. i de 16h. a 18h.
Divendres de 8 a 14h. 

Empresa fabricante de maquinaria industrial ubicada en 
el Vallès Oriental, precisa: 
ADMINISTRATIVO/A LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
Y SOPORTE CONTABLE (Ref.0510-02)
Empresa de nueva creación, muy dinámica, centrada en la 
exportación, y con un ambicioso plan de crecimiento, bus-
ca Administrativo/a logística 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: Gestión de las 
expediciones nacionales tanto clientes como proveedores. 
Gestión de las expediciones internacionales (gestión de 
aduanas, cartas de crédito, documentación, etc). Envío de 
documentación 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 Internacional y contabilidad en posiciones si-
milares con gran autonomía. Imprescindible experiencia 
en Expediciones Internacionales y gestión con aduanas, 
formación en Contabilidad y buen nivel de inglés tanto ha-
blado como escrito. Se valorará positivamente formación 
universitaria. Se ofrece contrato laboral indefinido, con 
jornada inicial de 20h. semana, ampliable a jornada com-
pleta 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 semana, ofrece también 
mútua médica privada, futura participación en los benefi-
cios, y un plan de crecimiento en la empresa.

Multinacional lider en el seu sector, precisa per les seves 
instal·lacions al Vallès Oriental:
CONSULTOR IMPLANTACIÓ ERP SAP BUSINESS ONE 
(Ref.0510-05)
Cerquem candidats/es amb formació a nivell de Grau en 
Informàtica o CFGS en Informàtica o ve candidats amb ex-
periència equivalent, titulats en Enginyeria Informàtica de 
Sistemes o superior en informàtica. Es responsabilitzarà de 
la Implantació de ERP / CRM i serà imprescindible la expe-
riència en SAP Business One. Caldrà que tingui coneixements 
de les regles de negoci habituals de les PIMES, i coneixements 
bàsics de BBDD. Imprescindible nivell mig d'anglès tècnic , ja 
que haurà de mantenir converses tècniques amb SAP. S'ofereix 
feina estable i amb contracte directa amb l'empresa. Retri-
bució negociable en funció de l'experiència del candidat/a. 
Jornada partida de dilluns a dijous de 8.30h. a 14h. i de 15 a 
17.30h./Divendres de 8.30h. a 14.30h.

Reformes Decor és una molt bona opció 
per reformar la cuina i el bany de la llar. 
Amb més de 35 anys d'experiència, la fir-
ma garanteix rapidesa i qualitat de l'obra. 

A més, durant aquest octubre, disposa 
d'una oferta per a la reforma completa del 
bany, amb el regal de la mampara i la ins-
tal·lació inclosa (fins a fi d'existències). De-
cor també facilita el pagament gràcies a un 
finançament a 20 mesos sense interessos i 

ofereix una reforma completa del bany des 
de 3.825 euros. La rehabilització inclou la re-
tirada del mobiliari i sanitaris existents, les 
instal·lacions noves d'electricitat i lampis-
teria, el nou revestiment a la paret i el pavi-
ment amb porcellànic, el wc complet Roca, el 
plat de dutxa antilliscant fins a 1,30 metres, 
la mampara de dutxa de vidre templat de 6  
mm, el conjunt de moble fins a 80 cm, aixetes 
de lavabo i dutxa i 2 anys de garantia.

Decor t'ofereix reformar el teu bany
La firma t'ajuda amb finançament a 20 mesos sense interessos

REFORMES DECOR MATARÓ
av. Maresme, 389, Mataró

Tel. 93 757 45 12 / 692 05 81 55

L'APARADOR
DE LA SETMANA

La discoteca 2046 inaugura temporada 
dissabte a la sala B, dedicada a la música 
alternativa, i que comptarà amb Comando- 
thunder i molt de rock & roll per gaudir de 
la nit. A més, els assistents rebran una bos-
sa regal del 2046. 

Les activitats d'aquesta discoteca, que 
compta amb dos ambients per satisfer di-
ferents gustos musicals, continuarà el dis-
sabte 13 d'octubre amb una nit dedicada al 

rock en català a la sala B, conduïda pel dj 
DiscRauxa.

A la nit dedicada a la música en català hi 
sonaran, doncs, grups com Txarango, Els 
Catarres, Zoo, Doctor Prats, Els Amics de 
les Arts, Buhos i Sopa de Cabra, entre altres 
bandes del territori de parla catalana.

L'entrada al 2046 és gratuïta a partir de 
mitjanit (amb CMO).

Discoteca 2046, dues sales, dos ambients!

El 2046 dedica una nit al rock català
La sala B inaugura temporada amb música alternativa

2046 GRANOLLERS
c. Sabadell, 2046.  Polígon Jordi Camp. Granollers

www.2046granollers.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Me llamo Susi. Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 150 de pecho 

natural, soy guapa, me gustan los 
besos con lengua, francés natural 

y hago todo tipo de servicios. 
LLÁMAME 698 233 361

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA
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Granollers entra en simbiosiNova col·lecció dels jerseis reciclables Iaios
Avui se celebra a la seu de la UEI una 
jornada del 3r Cicle Tècnic d'Energia a la 
Indústria de Granollers Mercat, amb uns 
40 empresaris inscrits. S'hi presentarà 
el programa Granollers entra en simbiosi.

La botiga Dracs Granollers, al carrer Santa Esperança, 7, acollirà  
divendres (18.30 h) la presentació de la nova col·lecció de  
jerseis Iaios, unes creacions tèxtils elaborades a Granollers sota  
el model d'economia circular. Els jerseis Iaios estan fabricats amb  
fil 100% reciclat a partir de retalls sobrants.

ECONOMIA

L'empresa granollerina Estaba-
nell ha guanyat el premi GrausTIC 
a la Innovació 2018, que té per 
objectiu distingir aquells professi-
onals, empreses o institucions que 
promouen l’ús de les tecnologies 
de la informació i la comunicació 
(TIC) i les fan servir per millorar 
la innovació, l'esforç exportador 
i la responsabilitat social. Segons 
el jurat del guardó, el premi s’ha 
concedit pràcticament per una-
nimitat d'acord amb les contri-
bucions d’Estabanell en diferents 
projectes tecnològics de caire eu-
ropeu relacionats amb sistemes 
de gestió energètica.

En aquest sentit, el departament 
de recerca i desenvolupament 
d’Estabanell és membre actiu de 
projectes de la Unió Europea i, en 
nombrosos casos, líder d’aquestes 
iniciatives, com ara l’Smart Rural 

Grid (per desenvolupar xarxes 
en entorns no urbans), Eco-Bot 
(dissenyant tecnologia per a la 
participació activa dels consumi-
dors envers l’energia sostenible), 
ResoLVd (projecte de penetració 
de renovables regulat mitjançant 
xarxes de baix voltatge), Inva-
de (optimització de les xarxes 
d’energia renovable) o Naiades 
(investigació sobre l’eficiència de 
les bateries d’ions de sodi).

En aquests projectes, Estabanell 
s’integra en equips de treball amb 
altres empreses europees del sec-
tor, universitats i institucions pú-
bliques, amb l’objectiu de desen-
volupar recursos nous que acabin 
millorant la qualitat i vocació de 
servei cap als clients de l’empresa, 
a més de contribuir a desenvolu-
par propostes sostenibles, tecno-
lògiques i d’alt valor afegit.  m.e.

EMPRESA  EL JURAT HA VALORAT LA CONTRIBUCIÓ A PROJECTES TECNOLÒGICS EUROPEUS

Estabanell guanya el Premi 
GrausTIC a la innovació

El nombre d'aturats a Granollers 
i les Franqueses al setembre és 
molt similar al de l'agost, després 
que es produís un increment du-
rant aquest mes d'estiu. De fet, a 
Granollers hi ha hagut un descens 
gairebé imperceptible del 0,32%, 
mentre que a les Franqueses hi 
ha un 0,75% més d'aturats que 
el mes anterior. Al conjunt de la 
comarca s'ha notat un pèl més la 
disminució (-1,86%) i hi ha 404 
aturats menys que a l'agost.

En concret, a la capital del Vallès 
Oriental hi ha hagut 11 persones 

El nombre d'aturats va 
estancar-se al setembre

OCUPACIÓ  LLEUGER DESCENS AL VALLÈS ORIENTAL

eSTaBanell

PREMIS  Es va lliurar dijous

menys inscrites a l'atur que al mes 
anterior, segons dades del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i 
Famílies. En total, a la ciutat hi va 
haver 3.446 persones aturades al 
setembre, un 6,51% menys que al 
mateix més de l'any passat (3.686).

Per la seva banda, a les Franque-
ses es van comptabilitzar 1.073 
veïns inscrits al Servei d'Ocupació 
de Catalunya al setembre, 8 més 
que a l'agost. De fet, la xifra de de-
socupats d'aquest mes és exacta-
ment la mateixa que al setembre 
de 2017. 

L'Anònims emprèn una nova etapa
El restaurant llibreria Anònims celebrava una festa diumenge com a tret 
de sortida a una nova etapa, amb incorporacions a l'equip –l'enòleg Jordi 
Corcho–, nous horaris –obrirà també als migdies– i noves propostes  
gastronòmiques.

raül medina

Les empreses granollerines Fat 
Soluciones de Corte SL, Matic SA 
i Zentria Energia SL són tres de 
les set empreses de la comarca 
que participen enguany en el pro-
grama Accelera el creixement, or-
ganitzat per Pimec i la Diputació 
amb l’objectiu d'ajudar-les a im-

pulsar el seu desenvolupament.
Fat Soluciones de Corte SL, situ-

ada al polígon Congost, es dedica 
a les màquines de tall i mecanitzat 
per barra, tubs, perfils d'acer i al-
tres materials de fusteria d'alumini. 
Matic SA, al Coll de la Manya, fabri-
ca, distribueix i comercialitza mà-

Tres empreses granollerines 
"acceleren el creixement"

quines per al sector de la confecció 
tèxtil, i Zentria Energia SL està situa-
da a la carretera del Masnou i es de-
dica a les instal·lacions tèrmiques, 
elèctriques, de telecomunicacions, 
xarxes estructurades, informàtica i 
control en obres de construcció.

Del Vallès Oriental també hi par-
ticipen Productos Bufalo SA, de 
Mollet, i B2B Picking Channel Docu-
mentation, Fabricació de material 
elèctric SA i Gestió de Residus Cire-
ra, totes tres de Lliçà de Vall.  
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Cinc nedadors artístics convocats amb l'absoluta
Els nedadors artístics absoluts del CN Les Franqueses Helena Jaumà, 
Cecilia Jiménez, Pau Ribes i Txell Mas han estat convocats per la  
concentració de la selecció espanyola absoluta de natació artística que 
se celebrarà del 30 de setembre al 4 d'octubre a Tinajo (Lanzarote). 
Per la seva banda, el CN Granollers aporta a Abril Conesa.

Torna el Granollers camina
Aquesta tardor es reprèn el Granollers Camina, 
el programa municipal de caminades per a la 
gent gran. Ofereix activitat física saludable per 
al col·lectiu de persones major de 50 anys amb 
l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.

ESPORTS

GRANOLLERS. Divendres Grano-
llers va tornar a ser un punt d'in-
terès en el món de l'esport perquè 
va passar-hi la torxa dels Special 
Olympics, l'esdeveniment esportiu 
internacional més important per 
a esportistes amb discapacitat in-
tel·lectual. Anava de camí a la Seu 
d'Urgell i Andorra, les dues seus 
que acolliran les competicions en 
aquesta edició, que se celebrarà de 
dijous a diumenge.  

Els clubs de la capital vallesana 
es van bolcar amb el pas de la torxa 
i els seus esportistes van ser els en-
carregats de passejar-la, juntament 
amb 19 alumnes de l'escola Mont-
serrat Montero que participaran 
en els Special Olympics –8 d'ells 
s'han preparat per a la competició 
al Club Natació–. Els encarregats 
de portar la torxa van ser Anna Ri-
era del Club Atlètic; Max Pedrola i 
Cristina Salvador del Club Natació; 
Ricky Alcántara de l'Esport Club; 
Clara Maspons i Ingrid Rabasó del 
Club Bàsquet i Mamadou Gassama 
i Míriam González del Balonmano.

El recorregut va sortir a l'avin-
guda de Francesc Macià i va passar 
pel carrer d'Alfons IV, la plaça de la 
Corona, el carrer d'Anselm Clavé i el 

La van portar membres del Club Atlètic, el Club Natació, 
l'Esport Club, el Club Bàsquet, el BMG i el Montserrat Montero

raül medina

RELLEUS Els clubs i els participants van ser els encarregats de portar la torxa

JOCS INCLUSIUS  L'ESDEVENIMENT ES DISPUTARÀ DE DIJOUS A DIUMENGE AL PIRINEU

Sis entitats passegen la 
torxa dels Special Olympics

carrer de Sant Roc abans d'arribar 
a la plaça de la Porxada. Granollers  
ja va rebre la torxa el 1994, quan va 
ser seu dels Special Olympics.

El BMG té nou equip
Precisament aquesta setmana el 
BM Granollers ha anunciat la cre-
ació d'un equip Special que com-
petirà a la lliga de Mano en Mano, 
impulsada per l'associació que du 

el mateix nom i per la Federació 
Catalana d'Handbol. 

De moment, l'equip el formen 
una dotzena de jugadors i jugado-
res, la gran majoria pertanyents 
al Club Social El Portalet. La por-
tera del KH-7, Andrea de la Torre, 
i l'ajudant d'entrenadora, Jessica 
Bonilla, seran les tècniques del 
conjunt, que està buscant més 
efectius per a l'equip.  s. escudero

arxiU

TRADICIÓ La caminada organitzada per l'AEG arriba a la 29a edició

Avui, dijous, es tanquen les ins-
cripcions per a la 29a edició de 
la Matagalls-Granollers, que se 
celebrarà aquest diumenge. La 
caminada, organitzada per l'Agru-

pació Excursionista de Granollers 
(AEG), tindrà un recorregut de 40 
quilòmetres –també es preveu la 
Semi, de 20 quilòmetres–. La sor-
tida serà a les 7 h des del Coll de 
Sant Marçal i l'arribada a Grano-

llers es preveu cap a les 19 h. 
L'AEG anima als participants 

a penjar les seves fotografies a 
Instagram amb el hashtag #Mata-
gallsGranollers i a presentar-se al 
Premi especial Matagalls del 14è 
Concurs Fotogràfic La Muntanya.

Qui estigui interessat en parti-
cipar-hi i encara no s'hagi inscrit, 
pot anar avui de 19 a 21 h a la seu 
de l'AEG –carrer de Corró, 10– o 
entrar al web de la Federació d'En-
titats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC): inscripcions.feec.cat. La 
inscripció és de 27 euros per als no 
socis de l'agrupació i de 23 per als 
socis. En ambdós casos, l'autocar 
està inclòs en el preu. Els vehicles 
sortiran de l'estació d'autobusos 
entre les 5.45 i les 6.10 h. 

EXCURSIONISME  TINDRÀ UN RECORREGUT DE 40 QUILÒMETRES

La Matagalls-Granollers
tanca dijous les inscripcions

L'AEG celebrarà un 
concurs fotogràfic
entre els qui pengin 
fotos de la caminada
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GRANOLLERS. Matinal estiuenca 
la viscuda diumenge al camp del 
carrer Girona. L'EC Granollers i 
la UE Sant Andreu, un dels equips 
favorits per ocupar les places de 
play-off d'ascens a Segona Divi-
sió B, van empatar a 0 en un par-
tit marcat per la calor, la igualtat 
entre els dos conjunts i les poques 
ocasions de gol viscudes. 

I això que el matx va començar 
animat amb una pressió forta del 
Sant Andreu i aproximacions a 
l'àrea rival dels dos equips. Però, 
a partir del minut 15, el ritme va 
baixar i el joc es va disputar al mig 
del camp, on el Granollers va ser  
capaç de tenir el domini en dife-
rents trams del partit. Les úniques 

raül medina

FUTBOL | Tercera Divisió  L'EC GRANOLLERS I EL SANT ANDREU VAN EMPATAR A 0

MÀXIMA IGUALTAT  Va haver-hi molt poques ocasions a les dues porteries

Les muralles defensives
manen al carrer Girona

ocasions, i sense massa perill, van 
arribar gràcies a jugades a pilota 
aturada.

La segona part va començar 
amb els aficionats del Sant Andreu 
exhibint una pancarta amb el lema 
Vam votar, vam guanyar –en refe-
rència a l'1 d'octubre– i encenent 
una desena de bengales que van 
obligar a l'àrbitre del partit, Joan 
Masip, a aturar el joc fins que el 
fum es va esfumar del camp del 
carrer Girona. Quan el partit ja 
semblava abocat a l'empat a 0, en 
el minut 83 Oriol Molins va tenir a 
tocar el gol de la victòria amb una 
rematada de cap que José Manuel 
Segovia, el porter del Sant Andreu, 
va aturar amb una excel·lent acció. 

El Granollers suma així la quar-
ta jornada consecutiva sense 
perdre –2 victòries i 2 empats– i 
porta 12 punts en 8 jornades, xi-
fra que li permet ser sisè. "Hem 
aconseguit que un dels equips 

Torna Sergio 

Una de les notícies de diumenge va 
ser el retorn de Sergio Fernández a la 
porteria granollerina, després de la 
seva lesió. Així, Álvaro García va ocu-
par la banqueta amb un registre de 4 
gols encaixats en els 5 partits disputats 
–0,8 per matx– com a titular, la sisena 
millor mitjana dels porters de Tercera. 
"Té molt mèrit el que ha fet l'Álvaro 
tenint en compte que ha entrat en 
un vestuari professional en el seu 
primer any com a sènior", va explicar 
José Solivelles. 

RELLEU A LA PORTERIA
DE L'EC GRANOLLERS

més forts d'aquesta lliga pràcti-
cament no hagi fet intervenir el 
nostre porter. Admiro la capa-
citat de lluita i entrega que te-
nen els meus jugadors. Per molt 
cansats que estiguin, segueixen 
i segueixen", va explicar Solive-
lles en finalitzar el partit. "Crec 
que ens mereixíem la victòria. 
A la primera part hem estat mi-
llors que ells i a la segona s'ha 
jugat més temps en la seva part 
del camp. No és casualitat que 
després de vuit jornades esti-
guem als llocs capdavanters", 
va afegir.

Diumenge (12 h), l'EC Grano-
llers visitarà el camp de l'Horta, 
el cinquè classificat amb un punt 
més i un partit menys que els del 
carrer Girona.  sergi escudero

HORTA - EC GRANOLLERS 
Diumenge, 7  12 h Mpal. Horta

EC GRANOLLERS   0
UE SANT ANDREU   0

LES FRANQUESES.  En la cinquena 
jornada de lliga, el CF Les Fran-
queses ha deixat escapar els pri-
mers punts en perdre per 1 a 2 
davant el Sabadell B. I això que els 
de Manolo Parralo es van avançar 
en el minut 16 amb un gol de Car-
los Adarve, que ja en porta tres 
a la lliga. Però Xavier Cencillo va 
igualar el marcador 11 minuts 
més tard i Marc Bellalta va capgi-
rar-lo en el 67.

Amb aquest resultat, el CF Les 
Franqueses perd la primera po-
sició en la taula classificatòria del 
grup 4 de Segona Catalana, la qual 

ara ocupa el Joanenc, amb un punt 
més que els franquesins, i cau fins 
la tercera.

Visita al camp del Sallent
Diumenge (16 h), l'equip entrenat 
per Manolo Parralo i Jordi Jornet 
visitarà el camp del Sallent, al Ba-
ges, que ocupa la 14a posició amb 
4 punts i que ve d'empatar a 1 al 
camp del Parets, l'altre equip de 
la lliga que havia guanyat tots els 
seus partits fins ara –malgrat que 
els baixvallesans han disputat un 
encontre menys per les obres del 
seu estadi–. 

raül medina

Segona Catalana  VA PERDRE PER 1 A 2 DAVANT EL SABADELL B

El CF Les Franqueses
tasta la derrota a casa

FUTBOL SALA  TRES GOLS EN TRES MINUTS EL VAN CONDEMNAR

El FS Ciutat de Granollers perd al final
Segona derrota del FS Ciutat de Granollers a la Lliga Nacional de Futbol 
Sala en caure per 0 a 3 davant el Padre Damián Sagrados Corazones en la 
segona jornada. El partit es va decidir en els últims cinc minuts, als quals 
es va arribar amb empat a 0. Un gol de Roger Prat en el 35 i dos d'Edgar 
Quílez en el 37 van sentenciar el matx. 

raül medina

EL PRIMER BOTXÍ  El filial del Sabadell va capgirar el marcador

El CB Granollers paga 
car un mal inici de matx
GRANOLLERS. El CB Granollers va 
començar amb una derrota la seva 
aventura a la Copa Catalunya. Els 
de Ricard Ventura van caure per 
88 a 80 a la pista del CB Cerda-
nyola al Dia com a conseqüència 
d'una fluixa primera part, la qual 
va finalitzar amb un 55 a 38 en el 
marcador. La reacció granollerina 

a la segona –especialment en l'úl-
tim quart, que va guanyar per 16 
a 26– no va ser suficient per cap-
girar el partit. Albert Griso va ser 
el millor jugdador granollerí amb 
15 punts.

Dissabte (17.45 h), els de Ven-
tura rebran al seu pavelló al CB 
Grup Barna,  que també ve de per-

BÀSQUET | Copa Catalunya  ELS DE RICARD VENTURA PERDIEN PER 55 A 38 AL DESCANS

dre en la primera jornada. En el 
seu cas, a casa per 54 a 64 davant 
el CB Ciutat Vella.

Victòries dels femenins
En la tercera jornada han arribat 
els primers triomfs dels sèniors 
femenins del CB Granollers. L'A, 
que juga a la Primera Categoria, 
va guanyar per 61 a 52 al Reus 
Deportiu i el B, a Segona, va vèn-
cer per un ajustat 58 a 57 a l'UE 
Claret. D'aquesta manera, escalen 
posicions a les taules classifica-
tòries. 
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GRANOLLERS. El Fraikin Grano-
llers va encaixar dimecres passat 
la primera derrota a l'Asobal en 
perdre per 26 a 23 a la pista de 
l'Ademar de Lleó, el segon classifi-
cat la temporada passada i un dels 
rivals directes enguany per fer-se 
amb les places europees. A més de 
la derrota, en aquest matx Edgar 
Pérez es va trencar el lligament 
creuat anterior de la cama esquer-
ra i haurà d'estar uns quants me-
sos allunyat de les pistes.

Ara el Fraikin ocupa la vuitena 
posició amb 5 punts –2 victòries, 
1 empat i 1 derrota–. Diumenge 

SUperhandBall

PRIMERA DERROTA  El BMG va caure a la pista de l'Ademar de Lleó

HANDBOL |  Lliga Asobal i Guerreras Iberdrola  ELS DOS VAN PERDRE EN L'ÚLTIMA JORNADA

El Fraikin i el KH-7 volen 
retrobar-se amb el triomf

(13 h), visita la pista del Bidasoa 
Irún, cinquè amb els mateixos 
punts que els granollerins.

A per la segona victòria
El KH-7 –11è– no va jugar el darrer 
cap de setmana, però venia d'una 
derrota a Porriño. Dissabte (16.30 
h) rebrà al Liberbank Gijón, el se-
gon classificat, al Palau d'Esports en 

el partit corresponent a la 4a jorna-
da. "Són un dels equips que més 
han crescut aquesta temporada i 
el considero un dels favorits per 
lluitar per al títol", va explicar al 
diari Som Judith Vizuete, l'actual 
màxima golejadora de la competi-
ció amb 21 gols. "Però, si les estu-
diem bé, les podem guanyar", va 
afegir la primera línia del BM.  s.e.

INSTITUCIONS  L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA ES VA FER DIJOUS

GRANOLLERS. Dijous el BM Grano-
llers va celebrar a l'Hotel Grano-
llers l'assemblea general ordinà-
ria. Després de recordar als joves 
Xavier Pocurull i el Martí Batallé, 
i donar ànims als ferits en l'acci-
dent a l'AP-7, Pau Navarro i Óscar 
Ollé, l'assemblea va seguir amb 
l'ordre del dia. 

Aquest va tenir com a punts 
principals la votació de la memò-
ria de la temporada 2017-18, la 
votació de l'estat de comptes de 
la temporada 2017-18 i la votació 
del pressupost per a la temporada 
2018-19. Els tres punts van ser 
aprovats pels socis del club i la 
junta directiva de Josep Pujades 
va tenir una assemblea tranquil·la.

Un any més amb beneficis
Agregant els comptes del club i la 
fundació, l'exercici 2017-18 es va 
tancar amb 1.889.131 euros d'in-
gressos i 1.792.297 de despeses, 
el què suposa 96.834 euros de be-
nefici –s'havien previst 99.938–. 

Això és una reducció important 
respecte l'exercici anterior, el qual 
va tenir 161.643 euros de benefi-
ci. El pressupostat per l'exercici 

2018-19 és el següent: 1.824.310 
euros d'ingressos, 1.742.009 de 
despeses i 82.301 de beneficis.

En el període d’aplicació del Pla 
de Viabilitat (30/6/12 a 30/6/18), 
que té com a objectiu principal el 
restabliment de l'equilibri patrimo-
nial i el pagament de tots els credi-
tors, el club ha assolit un benefici 
mig d’uns 123.000 euros per any. 
D'aquesta manera, s'estan complint 
els terminis de pagament –en 10 
anys– del deute concursal inicial de 
1.441.000 euros.  sergi escudero

Els socis aproven 
els comptes del BMG

BIDASOA IRÚN -  FRAIKIN
Diumenge, 7  13.00 h Artaleku

KH-7 -  LIBERBANK GIJÓN
Dissabte, 6  16.30 h Palau El club granollerí va tenir

un benefici de 96.834 € 
en l'exercici 2017-18, 
menys del pressupostat
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CULTURA
Clown a la sala Sant FrancescFel Faixedas, al Casal Cultural de Corró d'Avall
L'espectacle Superbleda encetarà diumenge 
(17.30 h) la programació de teatre familiar a 
la Casa de Cultura Sant Francesc. Interpretada 
per la clown Helena Escobar, l'obra parla dels 
superpoders que tothom té.

L'actor Fel Faixedas, cofundador de Teatre de Guerrilla, serà divendres 
(21 h) al Casal Cultural de Corró d'Avall per obrir el sisè Cicle Humor  
& Co, amb l'espectacle Bona nit, benparits! Faixedas s'hi acompanya 
virtualment de la seva banda, el Furgón Oscuro i, entre cançó i cançó, 
explica la seva particular manera de passar per aquest món.

La cia. Pep Bou 
preestrena 'Bloop' 
al Teatre Auditori 
de Bellavista
LES FRANQUESES.  Bloop és el nom 
de l'espectacle que durant tres me-
sos la companyia de Pep Bou ha 
estat preparant al Teatre Auditori 
de Bellavista gràcies a un conveni 
de col·laboració amb l'Ajuntament 
de les Franqueses. Fruit d'aquest 
acord, aquest cap de setmana s'hi 
farà la preestrena. "Aquest espec-
tacle ara va amb caminadors. En 
el camp de les bombolles hi ha 
molta feina d'experimentació i 
les troballes en les bombolles 
seran progressives a mesura 
que fem rodatge davant del pú-
blic", explica Pep Bou, qui ha agra-
ït poder disposar de la sala durant 
tres mesos per poder fer proves 
amb "un element tan fràgil, can-
viant i inestable com les bombo-
lles, que suposen un sobreesforç 
d'interpretació", detalla l'artista.

Així, el públic franquesí i valle-
sà "tindrà el privilegi" dissabte i 
diumenge de poder veure aquest 
treball, destaca la regidora de Cul-
tura, Marina Ginestí. A més, entre 
dilluns i dijous, uns 1.500 alumnes 
de totes les escoles del municipi 
podran gaudir també d'un tastet 
de Bloop. L'estrena oficial del nou 
espectacle gestat a les Franqueses 
serà el 10 de novembre al festival 
Temporada Alta de Girona. 

ARTS ESCÈNIQUES

GRANOLLERS. Les formacions re-
sidents del Teatre Auditori de 
Granollers (TAG) –l'Orquestra de 
Cambra, el cor infantil Veus i el 
Cor de Cambra d'Amics de la Unió– 
oferiran aquesta temporada nou 
concerts al TAG que tindran com 
a fil conductor el viatge, "ja sigui 
geogràfic, en el temps o interi-
or". Així ho explicava dimarts el 
crític musical Xavier Chavarria, 
que s'encarregava de presentar la 
programació que comença aquest 
diumenge i que s'allargarà fins al 
maig de l'any vinent.

L'Orquestra dirigida per Bolsi
Chavarria explicava com l'Orques-
tra de Cambra, dirigida per Cor-
rado Bolsi, aportarà programes 
simfònics d'alt voltatge, amb la 
Simfonia Escocesa de Mendelsso-
hn, la Simfonia de Praga de Mo-
zart  i la Cinquena de Beethoven, 
el 4 de novembre, així com peces 
de Mahler i Debussy a Memòries 
de viatges (13 de gener), en què 
també es podrà escoltar "una 
petita joia de Gershwin, la seva 
única cançó de bressol", indica-
va Chavarria. Aquest concert tam-
bé comptarà amb un solista que 
sortirà "d'una mena de concurs 
que, per mitjà d'audicions amb 
els alumnes de màster de cant 
del Liceu", indicava la gerent de 
l'Orquestra, Anna Maria Piera. 
Com a fita de la temporada, Cha-

TaG

MÚSICA  EL CRÍTIC XAVIER CHAVARRIA VA PRESENTAR DIMARTS LA TEMPORADA DE L'ORQUESTRA I EL COR DE CAMBRA I DE VEUS

Les formacions residents al TAG hi faran 
9 concerts amb el viatge de fil conductor

varria destacava la integral dels 
Concerts de Brandenburg de J.S. 
Bach (el 34 de març), així com re-
cordava també l'aposta per com-
positors catalans (el 10 de febrer), 

amb el mateix Josep M. Ruera al 
repertori, juntament amb Mont-
salvatge, Toldrà i Bertran.

En el camp de la música coral i 
les propostes de Veus i el Cor de 

Ds i Dg 6 i 7 d'octubre, 18 h
Teatre A. Bellavista. Preu: 5 (4 reduït)

Cambra, el crític destacava els 
repertoris de Vivaldi, Mozart i 
Brahms, així com peces del reper-
tori popular d'arreu del món.

De 'Thrênos' al 'Carmina Burana'
Les dues formacions d'Amics de la 
Unió sortiran el 18 de novembre 
del TAG per estrenar a l'església 
de Sant Esteve Hodierna Lux, amb 
la participació del prestigiós or-
ganista Maurice Clement. S'hi es-
trenarà Thrênos, una obra de Pol 
Requesens en homenatge a les 
víctimes del bombardeig de 1938.

El 9 de març reestrenaran el 
Carmina Burana de Carl Orff, amb 
més d'un centenar de cantaires i 
la posada en escena visual del col-
lectiu Frau, amb Vicenç Viaplana i 
Helena Pielias, els quals han cer-
cat "un fil conductor als poemes 
medievals del Carmina Bura-
na a través de la performance, 
el vestuari, videoprojeccions i 
dramatúrgia", deia Pielias.

El cor infantil Veus, juntament 
amb el Cor Jove, presentarà el 7 
d'abril el treball Revolution, fruit 
de la col·laboració amb la directo-
ra i coreògrafa neerlandesa Panda 
van Proosdij.

A l'acte de presentació de tem-
porada també s'anunciaven les 
col·laboracions externes de les 
formacions, com la participació 
de Veus al Conte de Nadal d'Albert 
Guinovart al Liceu.  m.eras

El Cor de Cambra estrena 'Catalanes'
El Cor de Cambra, dirigit per Josep Vila Jover, obrirà la temporada diumenge 
(19 h) amb Cantem, amb un variat repertori sobre Mozart, Mendelsshohn, 
Fauré i cançons tradicionals d’arreu d’Europa. El recital es dividirà en dos 
blocs. En el primer, el cor proposa un tast musical de tres pilars de la música 
clàssica que travessen tres segles, tres corrents artístics i tres nacionalitats:  
el XVIII més classicista amb Mozart, el primer romanticisme de la primera  
meitat del XIX amb Mendelsson i finalment una obra de joventut de Gabriel 
Fauré, un dels compositors francesos més importants de tombants del XIX i XX.  
A la segona part, el cor oferirà un recorregut a capella per Europa a partir 
de cançons tradicionals, des d’Hongria fins a Irlanda, passant per Flandes i 
França. Aquest segon bloc culminarà amb l’estrena de Catalanes, una suite  
de cançons tradicionals composta per Lluís Pérez Cansell.



dj, 4 octubre 201826

MÚSICA  ROCA UMBERT HA REPARTIT 700 ENTRADES PER AL CONCERT DE "FOLKCALENTÓ"

Roba Estesa i Always Drinking 
obren temporada a la Nau B1
GRANOLLERS. Roba Estesa, que 
s'autodefineix com a folkcalen-
tó, donarà el tret de sortida de la 
temporada a la sala Nau B1, on 
aprofitarà per presentar Desglaç, 
el seu segon treball, un disc que 
busca potenciar la lluita i la pre-
sència de la dona a gran escala, i 
convida a iniciar una revolució 
col·lectiva des de les individua-
litats per poder empoderar-se i 
aconseguir alliberar-se. 

Roba Estesa va néixer el 2011 i 
fusiona músiques festives i urba-
nes amb instrumentació i melo-
dies folk. Uneix performativitat, 
qualitat musical i posada en esce-
na per convertir la cultura en un 
espai de transformació social. A 
més, vetlla per l’accessibilitat als 
seus bolos, amb una traductora de 
les lletres al llenguatge de signes.

L'ambient a la B1, però, ja arri-
barà escalfat gràcies a la cercavila 

que, a partir de les 22.30 h, inici-
arà l'Always Drinking Marching 
Band dels bucs d'assaig de Roca 
Umbert a la sala de concerts.

Roca Umbert ha repartit unes 
700 invitacions per a aquest con-

roBa eSTeSa

MÚSICA COMPROMESA  Roba Estesa desplegarà el seu folk festiu i reivindicatiu

Dv 5 d'octubre, 23 h
Nau B1. Roca Umbert

Divendres, a partir de les 20 h, 
els bucs d'assaig de Roca Umbert 
–gestionats des de fa uns mesos 
per Associació Urbana de Sons i 
Art (AUSA)– faran una jornada 
de portes obertes per mostrar la 
seva renovació i, en especial, l'es-
trena del nou estudi de gravació. 
A més, també hi haurà els grups 
residents assajant i un d'ells, De 
Cara a la Pared, farà un concert en 
acústic cap a les 21.30 h, en què 
aprofitarà per presentat el seu 
últim llibre-cd, Vida y milagros de 
Daniel Sanz.

Els bucs d’assaig han renovat 
per complet el buc per hores, que 
actualment comparteixen entre 
tres i cinc formacions itinerants. 
L’espai estrena un nou backline 
que permet assajar a formacions 
de tot tipus, disposant d’amplifi-
cadors de guitarra i baix, de ba-
teria i d’equip de veu per mesclar 
fins a vuit veus o instruments. 

L'espai continua millorant l'acús-
tica de la sala a partir de l'experi-
ència dels grups que hi treballen.

Projectes i grups residents
Pel que fa als nous projectes, 
els bucs d’assaig produiran els 
propers EP de Sexy Bycicle –del 
músic georgià Nika Elia, un dels 
residents dels bucs– i de Zanaho-
rions, un grup de Cardedeu també 
resident a l’espai. Alhora, els De 
Cara a la Pared començaran a tre-
ballar en les noves composicions 
de la formació. A més d'aquests 
tres grups, també són residents 
dels bucs Ritual, Tunguska, Ma-
pogos, 10am, Django, Endropía i 
Catástrofe Club.

Carles Gallego, d’AUSA, es mos-
tra satisfet de com comença la 
temporada i assegura que els 12 
bucs ja estan “al 100% d’ocupa-
ció” i que el buc per hores també 
està “força ple”. 

S'ESTRENARÀ EL NOU ESTUDI DE GRAVACIÓ

Divendres, portes obertes 
als renovats bucs d'assaig 

Chiva' Quartet, 
la nova proposta 
del cicle de jazz
El cicle de Jazz al Casino continua 
la programació aquest divendres 
(22 h) amb Chiva' Quartet, una 
proposta de jazz i música popu-
lar colombiana que compta amb 
Fernando Brox a la flauta, Anto-
nio Mazzei al piano, Juan Pablo 
Balcázar al contrabaix i Juan R. 
Berbín a la bateria. Balcázar hi ha 
treballat per cercar un punt mig 
entre el llenguatge improvisat del 
jazz contemporani i les melodies i 
harmonies clàssiques del reperto-
ri popular colombià. L'entrada al 
concert té un preu de 8 euros. 

Zoe Boekbinder 
porta l'indie folk 
americà a Can60
Avui, dijous, al vespre, el bar 
Can60 de Granollers reprén el ci-
cle de concerts amb la visita de la 
nord-americana Zoe Boekbinder i 
la seva proposta d'indie, pop i folk 
de Nova Orleans. Fins al moment 
ha publicat quatre àlbums, el dar-
rer dels quals –Shadow– presen-
tarà a Granollers. Bokbinder ha 
compartit escenari amb artistes 
com Ani DiFranco, Amanda Pal-
mer, Jeff Lewis, Kaki King o Neil 
Gaiman. 

Sergio Dalma tornarà a pujar dis-
sabte a l’escenari del Teatre Audi-
tori de Granollers (TAG) amb les 
entrades completament exhauri-
des per presentar el darrer volum 
de la trilogia de cançons italianes 
de diversos autors, estils i dèca-
des, iniciada el 2010. 

Via Dalma III és una selecció, 
però, amb el segell propi de la 
seva veu personal, una de les 
més reconegudes i estimades del 
panorama musical dels últims 25 
anys. Una col·lecció que agrada a 

fans de totes les edats i que rei-
vindica autors de tota la vida i tí-
tols contemporanis per construir 
un preciós mosaic del millor pop 
italià de tots els temps.

Després del seu últim treball 
amb material inèdit al 2015, Dal-
ma presenta aquesta nova col·lec-
ció de cançons heterogènies però 
connectades per la reinvenció 
màgica de la seva veu. Dotze can-
çons d'artistes tan variats com 
Lucio Dalla, Domenico Modugno, 
Drupi, Toto Cutugno, Matia Bazar, 

TaG

SERGIO DALMA

La cançó italiana segons Sergio Dalma

Antonello Venditti, Ricchi i Poveri, 
Gianni Bella, Pino Donaggio o Ni-
cola di Bari. Uns autors que, en la 
veu de Sergio Dalma, cobren nous 
matisos capaços de reinventar 
cançons immortals.

Produït per Claudio Guidetti i 
gravat íntegrament en els estudis 
de Milà del Carrer Cadore 33 (que 
dóna títol al penúltim àlbum de l’ar-
tista), Via Dalma III té un so únic i 
distintiu del cantant sabadellenc, 
de manera que els temes italians 
s'amotllen al repertori dalmià. 

cert inaugural, que s'espera que 
faci bullir la Nau B1. 

El cantant porta 'Via Dalma III' al TAG i exhaureix les entrades
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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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Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

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

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000 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

GRANOLLERS. La segona edició del 
festival Panoràmic, que s'ha ce-
lebrat durant quatre dies a Roca 
Umbert, s'ha consolidat com una 
proposta única que explora la in-
tersecció entre la fotografia i el 
cinema. L'organització, "davant 
la riquesa de les propostes", 
ha decidit ampliar el calendari de 
visites a les exposicions fins avui, 
dijous, de 18 a 21 h.

Amb una assistència de més 
d'un miler de persones, una xifra 
semblant a la de l'any passat, en-
guany el festival s'ha centrat en les 
revoltes del 1968 i com aquell mo-
ment convuls va marcar un abans 
i un després en la percepció del 
poder de les imatges. El fotògraf 
Joan Fontcuberta, director artís-
tic de Roca Umbert, ha resumit en 
una frase la idea motor d'aquesta 
edició del Panoràmic: "L'any 68 
la imatge es va imposar sobre el 
discurs".

El Panoràmic ha concentrat en 
quatre dies exposicions fotogrà-
fiques, instal·lacions artístiques, 
workshops, espais de debat i pro-
jeccions cinematogràfiques. Els 
espais expositius han augmentat 
considerablement respecte a la 
primera edició, ja que han passat 
de 3 a 7. També ha augmentat 
l'assistència a la secció oficial, on 
s'han projectat llargmetratges i 
curtmetratges rodats l'any 1968, 

Més d'un miler de visites a 
les mostres sobre revolta

CINEMA I FOTOGRAFIA  LA SEGONA EDICIÓ DEL PANORÀMIC TANCA AMB LA SATISFACCIÓ DE L'ORGANITZACIÓ, QUE VA PRORROGAR LES EXPOSICIONS FINS AVUI

m.e.

CARTELLS  De l'exposició 'Anivdelarev' a la nau Dents de Serra

d'aquí i de fora, seleccionats per 
Joana Hurtado, Fèlix Pérez-Hita i 
Andrés Hispano.

Aquesta edició ha comptat 
amb la participació dels artistes 
i comissaris Pilar Rosado, Simon 
Menner, Félix Perez-Hita, Cabo-
sanroque, Marcelo Brodsky, Jordi 
Borràs, Joan Pallé, Helena Vinent, 
Chaco, Sara Agudo, Alexandra 
García Pascual, Fermín Díez de 
Ulzurrun, Arnau Blanch, Lucía Ja-
lón, David Sánchez Usanos, Jorge 
Luis Marzo, Manel Delgado i Juan 
Barja, així com els col·lectius Ta-
ller d’infografia popular i Fiebre, i 

les institucions com el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid.

"El festival ha arrelat a la 
comarca gràcies al projecte 
educatiu, que ha portat a Roca 
Umbert alumnes de secundària 
dels instituts del Vallès Orien-
tal", diu Laia Casanova, membre 
de l'equip directiu de Panoràmic. 
L'objectiu d'aquest projecte pe-
dagògic, que ha estat molt ben 
rebut pels centres, ha estat dotar 
els alumnes d'eines per aprendre 
a mirar les imatges i descodificar 
el llenguatge visual de manera crí-
tica.  m.e.

m.e.

TAULA RODONA  Fontcuberta, Borràs, Fieiras i Menner, a la Nau B1

"Sempre he entès la fotografia 
com una eina de transforma-
ció social, però ara també s'ha 
convertit en una arma política 
perquè s'utilitza per enviar un 
missatge o un altre i, fins i tot, 
per crear fake news". Així es re-
feria el fotoperiodista Jordi Bor-
ràs a les imatges resultants de la 
tardor de 2017 durant la seva in-
tervenció en una de les xerrades 
del Panoràmic, divendres.

Borràs assegurava que l'ús de la 
fotografia per fer propaganda és 
una pràctica estesa i també defen-
sava la necessitat del periodista 
–o, en el seu cas, del fotoperiodis-
ta– de prendre partit en els fets. 
"Com a fotoperiodista, la meva 
obligació és posicionar-me. 
No podem ser objectius, per-
què som subjectes i tenim una 

escala de valors", afirmava. El 
vallesà també destacava la impor-
tància de contextualitzar. "Una 
imatge no val més que mil pa-
raules, sinó que val més quan 
l'acompanyen mil paraules. Les 
imatges descontexutalitzades 
reforcen els prejudicis, de ma-
nera que la màxima és dubtar 
de tot".

El fotoperiodista va compartir 
taula amb Simon Menner, que va 
explicar els seus projectes d'anà-
lisi de la percepció a través de les 
imatges –algunes de les quals, cen-
trades en la propaganda jihadista–, 
i de Verónica Fieiras, editora de 
projectes que qüestionen la vio-
lència mediàtica a través de la foto-
grafia a països de l'Amèrica Llatina 
com Mèxic i Colòmbia. Tots ells ex-
posen al Panoràmic.  txell parera

"La imatge s'ha convertit 
en una arma política"

COM VISITAR UNA EXPOSICIÓ 
DES DE L'ACCIÓ ARTÍSTICA
La creadora Marta Galán va oferir dissabte al Museu de Granollers 
una sessió gratuïta sobre cos i performances a l'entorn de l'exposió 
Utopies persistents. El taller es va preparar prèviament amb una 
setantena d'alumnes de batxillerat artístic de l'Institut Celestí Be-
llera, que la setmana passada van participar en el treball de creació 
artística de Marta Galán. Es tractava d'una sessió que partia del 
supòsit de com es pot visitar una exposició dees de l'acció. Utopies 
persistents homenatja, reivindica i difon la política d’adquisicions 
d’art contemporani que va dur a terme el crític d'art granollerí Ma-
nel Clot, qui va articular amb precisió una col·lecció insòlita en les 
ciutats mitjanes del país.

raül medina
DISSABTE MARTA GALÁN VA OFERIR UNA SESSIÓ GRATUÏTA SOBRE COS I PERFORMANCE AL MUSEU La temporada 

de dansa a Roca 
Umbert, a punt
Aquest octubre comença la nova 
temporada de moviment de Roca 
Umbert amb activitats adreçades 
a professionals del sector, però 
també d’altres adreçades a tots als 
públics. En les activitats per a pro-
fessionals hi ha programats dos 
workshops de perfeccionament 
amb ballarins reconeguts del sec-
tor, com Diego Sinniger i Sharon 
Friedman. Pel que fa a les activitats 
per a tots els públics, hi ha L'acció 
dansada. Taller de teatre i movi-
ment, a càrrec de Vera Livia, i la 
programació es completa amb En-
trenament físic basat en Body Weat-
her, amb Helena Pellisé, i dues im-
provisacions guiades de moviment 
amb Bea Fernández i Èlia López. 
El moviment familiar es treballarà 
amb dos tallers, i també hi haurà un 
projecte comunitari per a persones 
amb diversitat funcional auditiva. 



dj, 4  octubre 2018 29

GRANOLLERS. Llevant Teatre ini-
cia aquest cap de setmana la nova 
temporada i ho fa amb un muntat-
ge antibel·licista vinculat a la com-
memoració del 80è aniversari del 
bombardeig sobre Granollers. Es 
tracta d'El pes del plom, que es podrà 
veure divendres (21 h) i diumenge 
(19 h). També es farà un passi di-
vendres al matí, organitzat per Can 
Jonch, per a alumnat d'institut, que 
comptarà amb un col·loqui amb el 
politòleg Jordi Armadans.

El pes del plom és un espectacle 
de la companyia La Virgueria so-
bre el lobbby de la guerra i sobre 
els seus interessos econòmics. El muntatge 
reflexiona sobre la proliferació de notícies 
bèl·liques i com fa que s'assumeixi la guer-
ra i les armes com a part natural del dia a 
dia. La Virgueria s'ha centrat en la indústria 
armamentística. Més concretament en la 
indústria espanyola i la catalana, i quin és 
l’impacte de la indústria bèl·lica en el món. 
"Perquè considerem que hem de reflexi-
onar sobre la nostra responsabilitat en 
les 2.000 morts diàries a causa de les ar-
mes i perquè creiem que és un tema que 

pot interessar a la població sencera; és 
per tot això que hem decidit parlar so-
bre armament", explica la companyia. 

Quatre actors representaran diversos per-
sonatges que, jugant amb el temps i l’espai, 
seran els conductors en aquest viatge: el 
propietari d’una empresa que fabrica armes, 
la seva dona, una periodista morta, el seu 
company i altres personatges enigmàtics. 
L'obra, dirigida per Aleix Fauró i Isis Martín, 
està interpretada per Carles Gilabert, Patrí-
cia Bargall, Isak Férriz i Marina Fita.  m.e.

la virGUeria

TEATRE  L'OBRA ES FA AMB MOTIU DEL 80è ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG

Llevant enceta temporada 
amb l'obra 'El pes del plom'

ESCENA Quatre actors interpreten diversos personatges
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Farmàcies

Trobareu la programació a www.votv.cat

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

BÀSQUET. DISSABTE 6, 17.45 h
CB Granollers - CB Grup Barna
amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 7, 12.00 h
U. ATL. D'Horta - EC Granollers
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
HANDBOL. DIUMENGE 7, 13.00 h
CD Bidasoa Irún - CB Granollers
amb Aitor Compañón

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 4 al diumenge 7 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 13º 24º 14º 25º 14º 23º 15º

GRANOLLERS. Finalment, la plaça 
de l'Església viurà aquest dissab-
te la 26a Mostra de bestiari, que 
organitza anualment Drac de Gra-
nollers i que aquest 2018 va haver 
de postposar-se –normalment 
gira a l'entorn de l'Ascensió–.

Ara sí, dissabte, a partir de les 10 
h, es plantaran a plaça una desena 
de bèsties –amb la característica 
que la majoria esquitxen aigua–, 
encapçalades per l'amfitriona, la 
Granota de Can Bassa, acompa-
nyada pel Drac petit i el Drac de 
Granollers. A més, hi haurà convi-
dades el Burricorni (Canovelles), 
el Dofí del nucli antic (Barcelona), 

el Godrac (Mataró), el Gripau de 
les Bruixes del Nord (Sabadell), la 

arxiU

POPULAR  LA VUITENA EDICIÓ DE LA DIADA DELS GEGANTS COSME I DAMIANA, MOLT PARTICIPATIVA

GRIPAU DE LES BRUIXES DEL NORD

Mostra de bestiari dedicada a l'aigua

ELS SANTS METGES,
BEN ACOMPANYATS

Els actes centrals de la Diada dels Sants Metges, dissabte a la tarda, va comptar 
amb molta participació, especialment del públic familiar. Els Gegants Vells –el 
Cosme i la Damiana– i els capgrossos Corb i Granota van comptar amb l'escalf de 
molt públic, des de la sortida de la cercavila a la capella del carrer Corró i fins a la 
plaça de la Porxada.

raül medina

Papallona de Sant Pere (Terrassa), 
el Basser de la colla dels Blancs 
(Granollers) i la Guita Xica de la 
colla dels Blaus (Granollers).

La mostra també comptarà amb 
activitats familiars, com jocs (10 
h), l'estrena del conte de la Gra-
nota de Can Bassa (12 h), el con-
cert i exhibició de bèsties (12.15 
h), i un dinar de germanor de les 
colles participants (14 h). La cer-
cavila començarà a les 17 h a la 
plaça de l'Església i transcorrerà 
pels carrers Museu, Nou, Anselm 
Clavé, Sant Roc i acabarà a la Por-
xada i, de nou, a l'Església amb el 
lluïment de colles. 

Xics, dissabte al concurs de castells
Xics serà dissabte, un cop més, al Concurs de Castells de Tarragona per 
representar Granollers i el Vallès Oriental en aquesta edició de la tradi-
cional trobada popular. Aquest certamen, que se celebra cada dos anys, 
és una diada castellera que acull les principals colles del país. A diferèn-
cia de la majoria d’actuacions, el concurs adopta un format de competi-
ció en què la posició de les colles en la classificació final ve determinada 
per la dificultat dels castells assolits durant la jornada.  

Dissabte (18 h), l'Agrupació Sar-
danista de Granollers ha organit-
zat una ballada de sardanes –en 
aquesta ocasió amb música grava-
da– a la plaça de Josep Maluquer i 
Salvador.

Ballada de sardanes 
a la plaça Maluquer
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Cursets gratuïts de sardanes
Sardanistes franquesins inicia avui els cursets gratuïts 
de sardanes a Corró d'Amunt, que oferirà cada dijous a les 
Antigues Escoles (17.15 a 18.30 h). Demà començaran les 
sessions al Centre Cultural de Bellavista, que s'oferiran cada 
divendres (17.15 a 18.30 h).  També n'hi ha a Corró d'Avall. 

Els carrers de la Garriga viatjaran dissabte fins a principis de segle XX, arran de la 
celebració d'una nova edició de les jornades modernistes amb una desena d'actes. 
Durant pràcticament tot el dia, la plaça de Can Dachs i el carrer Centre seran espais 
modernistes i termals (de 10 a 14 h i de 17 a 19 h) i, a més, s'organitzarà la visita 
guiada El Modernisme que no va poder ser, que sortirà des de la plaça del Silenci a 
les 11 h. Justament a aquella hora, a can Raspall tindran lloc les escenes de  
l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall, que es repetiran a les 12 h, 17 h, 18 h i 19 h, i 
a la plaça de can Dachs hi ha previst un taller d'esgrafiats modernistes. Al llarg del 
dia, se celebrarà un concert-vermut de pianola a la plaça de Santa Isabel (12.30 h),  
un taller de vitralls modernistes a la plaça de can Dachs (17 h) i un trencadís de 
danses a la plaça Narcisa Freixas (17.45 h), on també actuaran els Puces Cirkus  
Moner, en dos espectacles que tindran lloc a les 17 h i a les 18.30 h. La jornada 
acabarà amb un berenar de pa amb xocolata a les places de can Dachs i Narcisa 
Freixas (18 h) i amb una sortida a can Raspall a partir de les 19.30 h, on hi haurà una 
visita guiada i també se celebrarà un sopar-soirée. Per a més informació i reserves, 
hi ha disponibles el telèfon 610 47 78 23 i el correu electrònic info@visitalagarriga.cat. 

A més, fins al dia 7, una desena de restaurants del municipi oferiran plats  
d'inspiració modernista –Terme la Garriga, Hotel Blancafort, Calàbria, Llavors,  
El Nou Trull, La Mila, Alambrí, Jovi, El Cafè del Casino i la braseria El Racó–. 

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIVENDRES, 5
21 h Casal Cultural de Corró d'Avall
6è Cicle Humor & Co. Bona nit,  
benparits! Amb Fel Faixedas

arxiU

DIJOUS, 4
17 h Biblioteca Roca Umbert
Aula Digital Oberta
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Manteniment bàsic  
de l'ordinador portàtil

DIVENDRES, 5
17 h Plaça de la Porxada
DiverJocs, DiverDivendres
17.30 h Plaça Maluquer i Salvador
A refugi! Recorregut inspirador  
per quatre espais de la ciutat.
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les vostres 
mans! 
17.30 h Biblioteca Roca Umbert  
L'illa de mai més. Club de lectura  
infantil (8-9 anys)
18 h Carrer Santa Esperança, 7
Presentació de la nova col·lecció de IAIOS
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Llibrepensadors. Club de lectura jove 
(12-16 anys)
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. The Greatest Showman 
20.30 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Viu el Cor!
Activitats 360º
21 h Llevant Teatre
Teatre. El pes del plom. A on van a parar 
els 14.000 milions de bales que es 
fabriquen cada any al món?
23 h Sala nau B1 Roca Umbert
Concert Roba Estesa i Always Drinking 
Marching Band

DISSABTE, 6
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

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 

El Modernisme s'instal·la  
als carrers de la Garriga

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 

9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra
9 h Plaça de Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
10 h Roca Umbert
Vine a ballar, classes obertes  
participatives. 
10 h Plaça de l'Església 
XXVI Mostra de Bestiari / I Mostra  
de Bestiari d'Aigua
10.30 h Roca Umbert
Vine a ballar. Classes participatives
11 h Biblioteca Can Pedrals
Little chef. Taller de cuina 4-10 anys
12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers
18 h Plaça Maluquer i Salvador
Ballada amb mitjans mecànics
21 h Centre Cívic Nord
Sopar-Teatre pel grup amateur  
de teatre Flors i Violes
21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Sergio Dalma

DIUMENGE, 7
5.45 h Estació d'Autobusos
29a Marxa Matagalls-Granollers
10 h Avinguda del Parc
Caminada per la salut mental 2018
11.45 h Diumenges Culturals. 
Sortida a la Fundació Antoni Tàpies 
17.30 h Plaça Maluquer i Salvador
A refugi! Recorregut inspirador per 
quatre espais de la ciutat
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Clown. Superbleda. 
18 h Casino 
Ball Social Amb Charli Music
18 h Teatre Auditori de Granollers 
Espectacle 360º. Presentació  
del concert Cantem. Activitats 360º
19 h Centre Cultural 
Cineclub. The Greatest Showman 
19 h Teatre Auditori de Granollers 
Música Clàssica. Cantem. 
19 h Llevant Teatre 
Teatre. El pes del plom 

DILLUNS, 8
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Escriure't
19 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions. Club de lectura i cuina
20 h Centre Cívic Nord
Exposició Entre el somni i la realitat

DIMARTS, 9
17 h Centre de Normalització Lingüística 
Partides de scrabble en Català
18.30 h Museu de Granollers
Agevo Conferència-Ciències Lisa Meitner
19 h Biblioteca Roca Umbert
Escampant els versos. Club de poesia
19.30 h Can Jonch
Anar a l’hora. Per què necessitem una 
reforma horària. Amb Salvador Cardús
21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller: Ball de Gitanes de Granollers

DIMECRES, 10
17 h Arxiu Municipal de Granollers 
Taller de descripció de correspondència
18 h Museu de Granollers 
Xerrada: Salut mental, esport i  
alimentació saludable: cercle virtuós? 

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

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

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

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

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

La seva immobiliària de confiança a Granollers

Piso en el centro con plaza de párquing incluida. Muy luminoso. 
Piso muy amplio y con muchas posibilidades. 3 habitaciones 
dobles exteriores. Dormitorio de matrimonio con balcón. coci-
na office con salida a galería. Gran salón-comedor con balcón. 
Baño completo de cuatro piezas. Ascensor. Finca muy tranquila 
y con pocos vecinos. Ideal famílias o inversores (REF. 109.948)

¡Gran oportunidad!. Piso en l’Hostal-Lledoner. Ideal familias o 
como inversión. Cuota de la hipoteca de 480€ al mes (finan-
ciado al 100%). Piso exterior de 4 habs y 1 baño. Con ascensor. 
Comedor con salida a balcón. Cocina con lavadero. Dispone de 
calefacción. Carpintería exterior de aluminio. Paga menos que 
un alquiler. Piso reformado para entrar a vivir. (REF. 109.939)

Piso en c. Girona, junto tiendas, Renfe, CAP y supermercados. 
3 habitaciones. Comedor-salón con balcón. Cocina office. Baño 
reformado. Posibilidad de dejar muebles. Piso impecable. Plaza 
de párquing y trastero en la misma finca incluidos en el precio. 
A 5 minutos andando del centro y hospital. Zona tranquila y 
pocos vecinos. PRODUCTO EXCLUSIVO (REF. 109.951)

Piso totalmente reformado. Instalaciones nuevas(caldera, cale-
facción gas natural...). Cocina abierta a gran salón comedor de 
20 m2 y con acceso a la galería. 3 habitaciones. Baño con plato 
de ducha y toallero calentador. Zona de día y de noche. Ascen-
sor. Impecable. Cerca de todos los servicios: Renfe, supermer-
cados, médicos... y parques y jardines alrededor (REF. 109.953)

PISO EN VENTA 87 m2

C. FIGUERES
Granollers nord

PISO EN VENTA 80 m2

C. PUIG I PERUCHO
Granollers nord - Can Monic

PISO EN VENTA 72 m2

C. GIRONA
Granollers nord

CASA EN VENTA 76 m2

C. ESTEVE TERRADES
S.Miquel-Tres Torres. Granollers

Espectacular bajos con jardín 200 m2 seminuevo. Con 3 habs, 
2 baños completos (uno en suitte). Cocina off exterior con sa-
lidas todas a jardín. Comedor-Salón, calefacción y aire acondi-
cionado en toda la casa. Acabados 1a calidad. Finca de 10 años. 
Zona tranquila junto a instal. deportivas, colegios y todos los 
servicios. Se puede construir piscina en jardín. (REF. 109.904)

Planta baja con entrada independiente como una casa. Todo 
exterior y luminoso. Todo reformado. 1ªplanta: terraza, baño 
completo, salón comedor, gran cocina office, despensa y zona 
de lavadero con salida a gran terraza que da a la zona comu-
nitaria de jardines. 2ª planta: 4 habs dobles y baño completo. 
Calefacc gas ciudad. Carpintería de aluminio. (REF. 109.949)

BAJOS EN VENTA 276 m2

C. MAS COLOMER, 17
Corró d’Avall

DÚPLEX EN VENTA 166 m2

C. VERGE DE MONTSERRAT
Montornès del Vallès135.000€

125.000€ 185.000€ 168.900€

265.900€ 250.000€
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