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EN PORTADA

EL TEU CENTRE DE REFERÈNCIA
AL VALLÈS ORIENTAL, 

sempre en constant expansió

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

CONSULTA ALTRES 
TRACTAMENTS ESTÈTICS:

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

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

Programes de rejoveniment facial
   SENSE CIRURGIA

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

El Gra, 10 anys 
d'impuls a 
les activitats 
fetes pels joves

UN EDIFICI QUE UNEIX PASSAT I PRESENT

El nou equipament va deixar enrere la idea de 
casal per potenciar accions juvenils a nivell 
de ciutat. L'espai cerca reinventar-se i 
adaptar-se a noves necessitats del col·lectiu

GRANOLLERS. El 27 de setembre de 
2008 s'inaugurava el nou edifici 
del Gra situat a la plaça de l'Es-
glésia amb una jornada de portes 
obertes. Aquest divendres es farà 
balanç d'aquesta dècada d'un 
equipament que va marcar un can-
vi en els objectius de les polítiques 
de joventut. La informadora juve-
nil Vanesa Bassols, que va entrar a 
treballar al Gra el 2007, quan esta-
va al costat de la sala Tarafa, des-
taca com es va passar "d'un espai 
tipus casal, amb activitats a la 
tarda i serveis d'assessorament, 
a un projecte de dinamització 
de grups de joves i amb voluntat 
de potenciar accions juvenils a 
nivell de ciutat". A més, l'edifici 
–que també allotja l'Oficina Jove 
comarcal– "és visitat per molts 
ajuntaments i consells comar-
cals com un dels millors cen-
tres juvenils del país, perquè es 
va construir pensant en aquest 
ús", indica el regidor de Joventut, 
Francesc Arolas. A l'entrada dispo-
sa d'un escenari, espai de trobada 
i bar –que des de fa dos anys ges-
tiona el projecte social d'Apadis La 
gata parda–; a la primera planta hi 
ha serveis d'informació; a la sego-

La festa
DIVENDRES, A LES 20 H, EL GRA 
CELEBRARÀ LA GALA D'ANIVERSARI
Per recordar els 10 anys es faran 
projeccions audiovisuals i accions per 
recollir la seva història, i es mostrarà 
la feina feta durant aquesta dècada 
pel que fa a polítiques de joventut, 
que es representaran en vuit àmbits 
d'actuació. Seran espectacles breus 
que reflectiran el vessant humà de 
l'equipament, les polítiques de  
joventut, la participació, el suport  
a les iniciatives  joves, l'impuls a la 
cultura i la creació, i el festival Musik 
N Viu. La festa, oberta a tothom, 
oferirà també un espectacle de  
dansa vertical i la presentació del  
nou logotip de l'equipament.  

L'actual edifici del Gra es va  
construir a l'emplaçament on hi havia 
hagut el Casal del Jove –el primer 
equipament juvenil de Granollers–, 
que als 80 ja es va rebatejar com 

a Gra. Fa 10 anys s'hi inaugurava 
l'edifici de tres pisos que respecta 
la muralla medieval, així com té un 
soterrani visible, que permet veure 
les troballes arqueològiques de  

l'adoberia. La façana, en canvi,  
respon a una intervenció d'art  
contemporani, per mitjà de 220  
peces de ceràmica de Toni Cumella 
que la revesteixen entre els finestrals. 

El Gra s'adreça a jovent de 12 
a 35 anys, tot i que el seu empla-
çament cèntric fa que hi busquin 
informació i activitats usuaris 
d'altres edats. "El Gra té una ocu-
pació altíssima, amb assaigs, re-
unions, sessions d'estudis i al-
tres activitats", assegura Arolas.

Suport a iniciatives 
Fa dos anys al Gra va néixer el 
programa de Suport a iniciatives 
juvenils, una evolució de l'antic 
Joves creadors. "Els ajudem i els 
assessorem, però són ells els 
qui organitzen allò que volen", 
explica Bassols. Les iniciatives 
d'aquests joves, la majoria dels 
quals tenen entre els 16 i els 21 
anys, poden anar des d'una tarda 
de cinema, com es va fer la pri-
mavera passada, a una activitat 
al carrer com l'Urban Art Market, 
que un grup de joves va organitzar 
aquest estiu. A l'equipament tam-
bé hi ha entitats que es van gestar 

ajuntament

En el marc del Pla Jove, divendres a la Troca es farà la jornada Apoderament 
juvenil i treball en xarxa. La sessió, a la qual s'han inscrit una cinquantena de 
professionals que treballen amb joves, serà inaugurada (9.30 h) pel regidor  
de Joventut i l'alcalde.  A continuació, Carles Vila, educador social, màster en 
Joventut i Societat, i professor a la UB, exposarà quins són els punts clau per  
a un desplegament efectiu de polítiques integrals per a joves (9.45 h). La segona 
part del matí es dedicarà a fer la diagnosi de la realitat dels joves a la ciutat  
i es presentarà  l'esborrany d'estratègies i accions del Pla Jove (11.15 h). Tot seguit, 
per grups, es farà un intercanvi de reflexions i propostes, i es validaran les  
estratègies del pla. La jornada acabarà amb una posada en comú.

Jornada d'apoderament a la Troca

quan un grup de joves organitzava 
algun concert i van derivar en un 
programa estable, com és el cas 
d'Asgram i els Concerts de Lluna 
Plena, que se suma al cicle Dnit 
d'oci nocturn alternatiu.

De fet, entre les demandes dels 
joves hi ha un major nombre 
d'aules d'estudis i, sobretot, més 
oci nocturn. "S'estan treballant 
algunes propostes dins el pla 
jove", diu Arolas. 

Pel que fa al Gra, el futur li re-
clama "seguir fent canvis i adap-
tant-se a les necessitats dels 
joves, que han canviat molt els 
darrers anys", explica Bassols, qui 
alhora assegura que l'equipament 
és fidel a la idea de donar oportu-
nitats als joves, d'emancipació i de 
creació. "El treball més impor-
tant al Gra és el que no es veu, 
però que fem constantment amb 
els joves", conclou. i MONTSE ERAS

na, aules, tallers, espai multimèdia 
i aules d'estudis i de treballs en 
grup, i a la tercera, espais per a la 
gestió interna i una sala polivalent 
de 146 metres quadrats que es pot 
dividir en dues.
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GRANOLLERS. El comitè d'empresa 
de l'Hospital de Granollers aler-
ta que el futur centre sanitari que 
la Generalitat està construint als 
terrenys de l'antiga Policlínica, al 
carrer Girona, no respondrà a les 
necessitats sanitàries del Vallès 
Oriental i que serà insuficient per 
rebaixar les llistes d'espera actuals.

La Policlínica va tancar el 2005 
i llavors la Generalitat es va com-
prometre a construir un equipa-
ment sanitari al solar de l'antic 
centre sanitari per donar resposta 
a les necessitats del Vallès Orien-
tal. No ha estat fins a aquest any 
que han començat les obres. Els 
representants dels treballadors de 
l'Hospital recorden que la comarca 
"ha crescut molt aquests anys, 
i els serveis sanitaris, a hores 
d’ara, no ofereixen resposta su-
ficient a la creixent demanda de 
la ciutadania. Som la comarca 
amb menys llit per habitant de 
tot Catalunya", exclamen.

Segons el comitè d'empresa el 
projecte de la nova policlínica, que 
va néixer per donar suport a l’Hos-
pital de Granollers, "s’ha vist re-
duït de forma substancial" fins 
a esdevenir un "edifici que pràc-
ticament serà un ambulatori i 
que no donarà més cobertura 
ni rebaixarà les llistes d’espe-

SALUT  EL COMITÈ D'EMPRESA DE L'HOSPITAL ASSEGURA QUE EL CENTRE SERÀ "COM UN CAP"

arxiu

EN CONSTRUCCIÓ  Les obres del nou centre sanitari van començar al març

ra, ja que no augmentarà ni en 
nombre de professionals ni en 
activitat quirúrgica". El disseny 
inicial projectava un equipament 
amb 8 plantes, 7 quiròfans, 60 llits, 
consultes externes, sales de treball 
i places d’aparcament. Però s’ha 
vist reduït a un equipament de 
4 plantes, 6 quiròfans, consultes 
externes relacionades amb l’acti-
vitat quirúrgica i oftalmologia, una 
planta per al PASSIR, urgències i 
cap plaça d'aparcament.

El comitè alerta que a Catalu-
nya, segons un informe recent de 
l’Associació Estatal de Directors 
i Gerents en Serveis Socials, és el 
territori on s’han revertit menys 
les retallades en sanitat: el 2017 

encara es van destinar un 27,5% 
menys dels recursos que els vuit 
anys anteriors. "El sistema català 
de salut és altament deficient, i 
si hi afegim aquesta problemàti-
ca comarcal encara resulta més 
greu". Els treballadors conclouen 
que el projecte del nou centre de 
salut a Granollers "no millora 
l’antiga Policlínica i no respon 
a les necessitats de la comarca", 
ja que "no augmentarà els llits 
d’hospitalització, no rebaixarà 
les llistes d'espera, no incre-
mentarà l'activitat quirúrgica, 
no ampliarà la plantilla de pro-
fessionals, no tindrà aparca-
ment i no donarà suport real a 
l'Hospital de Granollers". 

GRANOLLERS. Continuar incorpo-
rant els avenços tecnològics i la 
cultura digital en els processos 
diaris de l’Hospital i evolucionar 
cap a eines més accessibles per al 
suport a la presa de decisions és 
un dels objectius que s’ha marcat 
l’Hospital General de Granollers 
en el seu pla estratègic per als pro-
pers cinc anys. El full de ruta, que 
s’ha donat a conèixer aquesta set-
mana, també marca com a objectiu 
prioritari l’elaboració d’un pla as-
sistencial que permeti millorar la 
gestió i els resultats a totes àrees 
assistencials, desenvolupant, can-
viant i millorant els rols dels pro-
fessionals, de manera que els paci-
ents es coresponsabilitzin amb la 
seva malaltia i s’incorpori la seva 
veu per fer el màxim de satisfactò-
ria la seva experiència al centre sa-
nitari. “La veu del pacient i el ta-
lent dels seus professionals han 
de ser els eixos vertebradors de 
la transformació de l’Hospital 
els pròxims anys”, indiquen en 
aquest sentit des de l'Hospital.

Una altra línia d'actuació esta-
rà adreçada a l'equip humà del 
centre, de manera que es propo-
sa implicar, incentivar, retenir i 
atreure el talent dels seus profes-
sionals desenvolupant les seves 
competències. “Un dels pilars de 
la institució és el coneixement, 
per això no es pot planificar cap 

camí que no contempli la docèn-
cia, la recerca i la innovació”, 
apunten. Per això, es reorientarà 
i s'impulsarà la formació continu-
ada i es consolidarà la docència, 
reforçant la xarxa universitària 
i augmentant l'oferta formativa. 
La recerca i la innovació també 
es reforçaran creant línies de col·
laboració amb diferents entitats, 
institucions i empreses. A més, 
l’Hospital també revisarà la seva 
manera de comunicar i promourà 
la responsabilitat social corpora-
tiva per augmentar el compromís 
de la entitat amb l'entorn.

Finalment, apunten des de 
l’entitat, els propers cinc anys 
es treballarà en grans projectes 
que faran créixer l’Hospital, "aug-
mentant l'oferta assistencial i el 
treball en xarxa, estructurant, 
enfortint i progressant el seu 
mapa d'aliances optimitzant la 
gestió dels recursos disponibles 
per consolidar la sostenibilitat 
de l'organització”.

El nou pla estratègic de l’Hos-
pital s’ha elaborat amb la par-
ticipació del patronat de la 
fundació, l’equip directiu, els co-
mandaments, els membres de les 
comissions, comitès i grups de tre-
ball de millora així com amb més 
de 200 professionals del centre i 
una representació de la ciutadania 
de Granollers. 

"La nova Policlínica serà 
insuficient per rebaixar 
les llistes d'espera"

L'ENTITAT ES PROPOSA ELABORAR UN PLA ASSISTENCIAL

SOCIETAT
Xerrada sobre l'homeopatia
L'associació ENEI (Espai Nadó·Espai Infant) de les 
Franqueses organitza avui, dijous (17.30 h), al gimnàs 
de l'Escola Bellavista, una xerrada sobre homeopatia i 
medicina natural amb José Herrero. Per assistir·hi cal 
inscripció prèvia a lesfranqueses.espai.nado@gmail.com.

Imatges sobre lactància materna
L'Hospital de Granollers ha celebrat el Dia Mundial de la 
Lactància Materna amb l'organització del 9è concurs de 
fotografia sobre lactància materna, al qual s'han presentat 
68 instantànies. La guanyadora d'aquesta edició ha estat 
Roser Masllorens amb la imatge Lluitant per la vida.

El nou pla estratègic de 
l'Hospital vol atreure talent 
i "donar veu" als pacients
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Divendres, Oncovallès  commemora 
arreu del Vallès Oriental el Dia 
Mundial contra el Càncer de  
Mama sota el lema La prevenció 
va primer. Arreu de la comarca 
hi haurà 130 punts informatius 
i uns 400 voluntaris desplegats, 
però com és habitual l'acte central 
serà a la plaça de la Porxada de 
Granollers. Entre la vintena d'actes 
que s'hi han programat durant 
tot el dia –de 10 a 21 h–, hi ha el 
tall solidari de cabells per part de 
l'Escola estudi Margaret, amb el 
suport dels Mossos d'Esquadra, 
el primer col·lectiu que va 
respondre a la crida d'Oncovallès 
per apadrinar una perruca. 
"Ho vam fer amb els diners 
sobrants de la loteria de Nadal", 
explica una agent, que també ha 
impulsat una donació de cabells 
per a confeccionar perruques. 
Les dues primeres donants faran 

m.e.

SALUT  LA FUNDACIÓ ONCOVALLÈS COMMEMORA A LA PORXADA EL DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Neix un banc de perruques 
per a malalts del Vallès Oriental

IMPULSORES  Les agents que donaran cabells amb Laura Dalmau de Margaret

L'Escola estudi Margaret farà divendres un tall solidari de cabells 
i condicionarà les pròtesis capil·lars donades per a un nou ús 

COL·LECTIU RONDA, PENTALEARNING I GRUP 
SIFU AJUDEN A REPRENDRE LA VIDA LABORAL
n La Porxada també acollirà una taula informativa del programa Reprèn la  
vida laboral, adreçat a persones que han superat la malaltia però no poden  
reincorporar-se al seu lloc de treball arran de les seqüeles del càncer. Tres  
firmes vallesanes col·laboren en aquesta iniciativa per assessorar les persones 
que es troben en aquesta situació. En un primer moment, els advocats del  
Col·lectiu Ronda valoren si la persones que ha superat un càncer pot tornar  
o no a la seva feina. Si no és així, Pentalearning ofereix formació per reorientar  
la carrera laboral i, finalment, el grup Sifu i la Caixa assessoren el treballador  
per tal que es pugui reincorporar al mercat laboral.  "Després de la malaltia, 
també és important el seguiment. Amb aquesta iniciativa es treballa amb 
la gent que queda desocupada per buscar una sortida", conclou Carme Grau.

efectiu el tall de cabells el mateix 
divendres a la Porxada amb la 
perruqueria Margaret, qui alhora 
ha impulsat amb Oncovallès el 
primer banc de pròtesis capil·lars 
del Vallès Oriental, una iniciativa 
pionera que pretén donar un 

nou ús a "unes peces que són 
molt cares i que sovint, perquè 
l'usuari s'ha recuperat o ha 
mort, queden en un armari", 
explica Laura Dalmau, de 
l'Estudi Margaret. Així, tant la 
perruqueria i centre de formació 
com Oncovallès recolliran les 
donacions de perruques i les 
oferiran gratuïtament a persones 
que les necessitin. A més, Margaret 
en farà la neteja i condicionament.

Estrena de l''oncobici'
A banda del tret de sortida del 
banc de protesis capil·lars, la 
jornada contra el càncer de mama 
també tindrà una altra novetat, i 
és que el tradicional llaç rosa de la 
tarda a la Porxada enguany es farà 
sobre bicicletes dels clubs ciclistes 
de Granollers i les Franqueses. A 
més, els arbres de la plaça de la 
Porxada es faran amb els dibuixos 
de bicicletes que portarà l'alumnat 

Horaris
DIVENDRES A LA PORXADA
Durant tot el dia:
	Tómbola de joguines solidàries
	Taller d'imatge, perruqueria
 i ortopèdia
	Taula informativa de productes 
 La Roche Posay
	Taula informativa d'Ambcavalls
	Taula Parlem de sexualitat a 
 càrrec de les psicooncòlogues  
 Montse Enrich i Mercè Pascuet
	Tall solidari de cabell
	Activitats a l'Espai Esport Wellness
11 h. Ioga a càrrec del CNG
12 h. Classe de zumba a càrrec 
del CEM de les Franqueses
17.30 h. Taller de mucosa per 
al pacient a càrrec d'Hydroskin
17.45 h. Ball en línia amb 
M. Ángels i Ferran
18.30 h. Encesa d'espelma 
i bateig de l'oncobici
19 h. Ball amb el grup Los Bailongos
19.30 h. Xocolatada a càrrec 
de Bussinets de cuina
19.30 h. Ball del Casino 
Club del Ritme
20 h. Sardanes amb l'Agrupació 
Sardanista de Granollers i 
Sardanistes Franquesins
20.30 h. Ball de l'escola Swing

de les escoles de Granollers que 
participaran a la jornada. "Volem 
fomentar l'ús de la bicicleta 
per reduir la contaminació i 
potenciar l'esport i els hàbits 
saludables, lligats a la prevenció 
del càncer", explica la gerent i 
coordinadora d'Oncovallès, Carme 
Grau. A més, per a ser-ne exemple, 
la Fundació utilitzarà a partir 
d'ara per als seus repartiments 
l'oncobici, un tricicle que es 
batejarà el mateix divendres.

A més de l'activitat a la Porxada, 
hi haurà també taules informatives 
als CAP, l'Hospital, La Mútua, el 
Cemav i a les farmàcies Viñamata 
i Olivet.  MONTSE ERAS

GRANOLLERS. En el marc d'elabo-
ració del Segon Pla Estratègic de 
Granollers, l'Ajuntament ha pro-
gramat un cicle de conferències, 
amb el títol Ciutats sostenibles per 
transformar el món, enfocades a re-
flexionar sobre els reptes de futur 
que afronten les ciutats del segle 
XXI. La primera xerrada serà avui, 
dijous (19 h, i durà per títol Cons-
truint ciutats on ningú quedi enrere. 
Hi participarà l'alcaldessa de Ma-
drid, Manuela Carmena; la direc-
tora de la Càtedra UNESCO Dones, 
Desenvolupament i Cultures de la 
UVic·UCC, Sandra Ezquerra, i la 
investigadora de l'àrea de migraci-
ons del CIDOB, Blanca Garcés. Mo-
derarà el periodista Sergi Picazo.

El 24 d’octubre (19 h) es tractarà 
la Coresponsabilitat en la gestió dels 
béns comuns. Nous models de parti-
cipació ciutadana, a càrrec de Jacint 
Jordana, catedràtic de Ciència Polí-
tica i de l’Administració a la UPF, i 
Núria Parlon, alcaldessa de Santa 
Coloma. I la tercera, el 8 de no-
vembre (19 h), durà per títol Nous 
models de desenvolupament urbà. 
Noves economies i cultura, a càrrec 
de Guernica Facundo, coordinadora 
de LABCOOP, i de Nicolás Barbieri, 
investigador de l’Institut de Govern 
i Polítiques Públiques a la UAB. 

CIUTADANIA

Manuela Carmena 
participarà a la 
primera xerrada 
del Pla Estratègic

arxiu

MANUELA CARMENA
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P.- Quines vitamines i minerals han 
prendre especialment els vegeta-
rians estrictes?
R.-El dèficit de vitamina B12 és el risc 
més important, tenint en compte que 
no l’organisme no la sintetitza. La vi-
tamina B12 es troba bàsicament en 
carn, peix, ous i llet, i no es troba en els 
vegetals. Encara que el nostre orga-
nisme té una bona reserva d’aquesta 
vitamina –la reserva pot trigar un 
parell d’anys a desaparèixer–, al final 
acaba minvant. Aquest dèficit, al mar-
ge d’anèmia, pot donar símptomes i 
signes neurològics.
D’altra banda, l’àcid fòlic i el ferro, que 
també solen preocupar els vegeta-
rians, en realitat no solen compor-
tar problemes, ja que amb llegums, 
com llenties i mongetes, i vegetals, 
com espinacs i bledes, s’aconsegueix 
l’aportació necessària.

P.-Què s’entén per síndrome pre-
menstrual i com pot tractar-se?
R.-La síndrome premenstrual és una 
entitat freqüent. Abasta un conjunt de 
símptomes que poden començar una 
o dues setmanes abans de la mens-
truació i solen desaparèixer al voltant 
d’un parell de dies després que co-
menci la menstruació. Les manifes-
tacions són variades, des de molès-
ties vagues abdominals o mamàries 
fins a cefalees. En alguns casos pot 
acompanyar-se de petites alteracions 
emocionals, etc.
És important remarcar que –molès-
ties al marge– és una entitat total-
ment benigna i que en la majoria de 
casos respon bé al tractament amb 
antiàlgics i antiinflamatoris. En al-
guns casos més complexos és impor-
tant acudir al ginecòleg per establir 
teràpies més específiques.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic 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

Josep Bover i Blanch, conegut 
com el Rapsode del Vallès, va 
morir divendres als 71 anys. 
Nascut a Vilanova el 1947, ha 
estat una de les persones més 
conegudes a Granollers des que 
el juny de 1960 va fer la seva 
actuació com a rapsode a El Xi-
prer.

Criat a les masies pairals de 
Can Belitre, a Valldoriolf; i Can 
Terrades –actualment Ca l’Es-
pada, al rieral de Cardedeu–, 
es va formar durant dos anys a 
l’Acadèmia de Cardedeu i, segui-
dament, a l’Escola Pia de Grano-
llers (quan el 1955 la família hi 
va fixar la residència), i a l’Esco-
la Municipal del Treball (EMT). 
Va ser el tipògraf a la impremta 
Busquets de Granollers, tot i la 
seva vocació sempre va ser la 
de poeta i comunicador, i va fer 
de rapsode, actor, presentador i 
pregoner arreu de Catalunya.

Poeta popular i home generós, 
era habitual veure'l a molts actes 
de la ciutat recitant els seus poe-
mes, que sovint obsequiava amb 
una dedicatòria del Rapsode del 
Vallès. "Sóc un versificador i 

Coral Amics de la Unió de Gra-
nollers, els Veïns del Centre de 
la Vil·la de Cardedeu, la Funda-
ció Hospital Asil de Granollers, 
els Amics del Sopar Absolut i 
amb motiu de la Trobada de 
Rapsodes de Poesia Catalana al 
Casino Ceretà de Puigcerdà.

En l'àmbit teatral, va comen-
çar a Granollers el 1963, i va ser 
un habitual d'Els Pastorets du-
rant molts anys. L’any 2010 va 
participar com a protagonista 
en la pel·lícula El baró de Trenta 
Passes, dirigida per Josep Rovira 
i Gallamí, juntament amb els ac-
tors Olga Pey i Jordi Gendra, i va 
ser figurant a La nit que va morir 
l’Elvis (2011) i La ciudad de los 
prodigios (1999).

La cerimònia de comiat a Jo-
sep Bover es va fer dilluns, a les 
16 h, a l'església de Sant Este-
ve de Granollers. La parròquia 
granollerina també acollirà una 
missa en el seu record dilluns 
vinent, a les 20 h. 

una persona normal que in-
tenta fer el bé", deia l'entrevista 
que Santi Montagud li va fer per 
a SomGranollers, la primera de la 
sèrie Personatges únics.

El juny de 2010 els Amics de 
la Ciutat de Granollers i Òmnium 
Cultural li van fer un homenatge 
al Casino, que va comptar amb la 
presència del lingüista Joan Solà 
i Cortassa (1940·2010). També 
va rebre reconeixements de la 

arxiu / xavier solanas

OBITUARIS  POETA POPULAR, ERA MOLT CONEGUT A GRANOLLERS I ARREU DE LA COMARCA

Mor als 71 anys Josep Bover i 
Blanch, el Rapsode del Vallès

JOSEP BOVER  Al restaurant Can Layon, on acostumava a anar

La carta

FRANCESC PAYÀS

ENS HA DEIXAT 
UNA GRAN PERSONA
Sóc en Francesc Payàs i Lanza, veí 
de Granollers i íntim amic d'en Josep 
Bover, Rapsode de Granollers i de 
tot el nostre Vallès, que ens ha deixat 
aquesta setmana. Amb aquesta car-
ta li vull dedicar un homenatge, li vull 
agrair les set poesies de las set edici-
ons que m'ha fet de la meva exposició 
Personatges de festa major.

En Josep ha deixat una gran petja-
da amb els seus poemes i poesies a la 
nostra comarca i arreu de Catalunya. 
Fa pocs mesos enrere em va dir que 
havia d'anar a recollir un premi a la Ca-
talunya Nord, havia participat en reci-
tal de poesia, ben segur que aquest 
premi i tants altres que ha rebut a la 
seva carrera han sigut ben merescuts 
per la seva gran vocació.

El Josep el podíem trobar vestit amb 
la barretina i la faixa per les fires i festes, 
també al centre en actes importants. 
Ara farà uns quatre anys a ell i a mi ens 
van fer unes titelles homenatge a la Sala 
Tarafa, que va ser un moment molt es-
pecial per a nosaltres dos. Aquest any 
faria 35 anys que aniria a can Barbany 
per cap d'any vestit de català a donar 
caramels i repartir il·lusió als petits, per 
la vigília de Reis i per la cavalcada feia el 
recorregut acompanyant ses majestats 
els Reis d'Orient. Des de aquí demano a 
tothom que per als dies 1 i 5 del proper 
gener es faci un gran homenatge a Jo-
sep Bover per tants anys de vocació.[…]

Ben segur que tots trobarem a faltar 
de trobar-lo al Cisne sopant o el Layon 
dinant. Al Xiprer segur que també el 
trobaran a faltar ja que era un bon col-
laborador de la Mercè Riera.

Quan li preguntava sobre el tema so-
biranista, em deia "hem de tenir molta 
paciència, molta fe, dialogar molt, no 
ser violents i ho aconseguirem". […] 
Visca el Josep, Visca Granollers, Visca la 
Llibertat i Visca Catalunya!.

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
09/10 Leonor Fariñas Chávez 62 anys
09/10 Enric Martín Garcia 70 anys
09/10 Albert Nalda Ayala 47 anys
10/10 Manuela Pantaleón Carrasco 93 anys
11/10 Juan Clemente Pérez 95 anys
11/10 Cony Castillo Nachar 25 anys
12/10 Josep Bover Blanch 71 anys
13/10 Mª Teresa Robles Tardà 88 anys
13/10 Antonio Paredes Alarcón 83 anys
14/10 Carme Masmiquel Font 89 anys
14/10 Leoncio Martínez Álvarez 76 anys

12/10 Josefa Corpas Moreno 82 anys
13/10 Emilio López Melero 67 anys
13/10 Esther Julines Rubio 58 anys
13/10 Carles Llatche Monzonís 70 anys
14/10 Maria Teresa Illa Vilà 87 anys
15/10 Adela Rueda Guerrero 89 anys
Sta. Eulàlia de Ronçana
12/10 Lourdes Graví Vilardebó 91 anys
Sta. Maria Palautordera
11/10 Assumpció Villaret Blanch 93 anys
Bigues i Riells
08/10 Llorenç Viñolas Roger 88 anys
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Us hi esperem!
Copa de cava a l’inici de l’acte.
L’acte fi nalitzarà a les 21.30 h amb
un pica-pica per a tots els assistents.

TEATRE AUDITORI
DE GRANOLLERS25 D’OCTUBRE | 19.00 h.

Us regala

Dl 22/10/2018 donarem a conèixer els noms de les persones guanyadores

ENVIEU UN MAIL A

publicitat@diarisom.cat
indicant el vostre NOM · COGNOM i DNI

Data límit de participació: dv 19 d’octubre

ENTRADES
DOBLES10

LLENGUA

Xerrada de Josep 
Ruiz, de Veu Pròpia, 
a la seu del CPNL

L'administració de loteria de 
l'avinguda Sant Esteve, 98, va 
vendre el primer premi del sor-
teig de la Loteria Nacional de dis-
sabte passat. Segons han confir-
mat els responsables del sorteig, 
només es va vendre una butlleta 
del número premiat, el 73.073, 
de manera que va registrar-se 
un únic encertant que va obtenir 
100.000 euros de premi. Es dóna 
la circumstància que el número 
premiat coincideix amb el núme-
ro premiat divendres en el sor-
teig del Cuponazo de l'ONCE.

JOCS

Loteria Nacional 
deixa 100.000 
euros a Granollers

L'escriptora i editora guineana 
Remei Sipi Mayo farà aquest 
dijous (19 h) una conferència 
col·loqui a la llibreria La Gralla 
centrada en les dones africanes 
–literatura, economia...–. L'acte 
està organitzat per l'associació 
Amics de l'Àfrica.  

ENTITATS

La Gralla debat sobre 
les dones africanes

El Centre de Normalització Lin-
güística el Vallès Oriental (CNL), 
al carrer Prat de la Riba, acull 
avui dijous (18.30 h), una xer-
rada de Josep Ruiz, president de 
Veu Pròpia, una organització de 
nous parlants a favor de la llen-
gua formada per persones que 
no tenen el català com a primera 
llengua però que l’han adoptat 
com a llengua habitual.

Les fortes pluges de diumenge al 
vespre i la matinada de dilluns, 
que van deixar registres propers 
als 100 l/m2, van causar nova-
ment alguns problemes, especial-
ment en la mobilitat. En aquesta 
ocasió l'afectació a Granollers va 
ser inferior a episodis anteriors, 
tot i que els Bombers van haver 
de fer una desena de sortides. Un 
dels efectes més destacats va ser 
la caiguda d'un pi de grans dimen-
sions als Jardinets del BM Grano-
llers, al carrer Girona. 

A les Franqueses, durant la ma-
tinada de dilluns van registrar-se 
xàfecs d'entre 25 i 40 litres per 
metre quadrat i vents de fins a 50 
km/h. Això va fer que es registres-
sin fins a una desena d'incidents, 
alguns dels quals han necessitat 
dies per tornar a la normalitat. Els 
Bombers van haver de fer al mu-
nicipi fins a set sortides, la majo-
ria per retirar arbres i branques, 
així com mobiliari i obstacles de 
la via pública i desembussar em-
bornals. Entre d'altres, van haver 
de retirar-se branques al passat-
ge de la Rectoria, el camí de Can 
Jep i el carrer Girona. Els tècnics 
municipals van inspeccionar tot 
el municipi des de primera hora, 
i progressivament es van apunta-
lar o retirar els arbres més afec-

Una desena 
d'incidències a 
les Franqueses 
pel temporal

SUCCESSOS  DIVERSES VIES VAN QUEDAR TEMPORALMENT TALLADES PER INUNDACIÓ O ESLLAVISSADES

L'Agència Catalana de l'Aigua va activar la fase 
d’alerta per la important crescuda del Congost

ajuntament

CARRETERA TALLADA  El pont dels Gorchs va quedar totalment inundat

d'Avall i Aragó a Bellavista, la puja-
da del Pas de la Creu a Llerona i els 
camins de Can Toni, Can Suquet, 
Can Carreró i Can Ramon Coix en-
tre d'altres. Dilluns, la línia R3 de 
Rodalies va acumular retards de 
més de 40 minuts, i també es va 
haver de treballar per reparar una 
línia de mitja tensió que va quedar 
afectada per solucionar talls en el 
subministrament elèctric al muni-
cipi, com per exemple a Milpins. 

El telèfon d'emergències 112 va 
rebre a tot Catalunya 1.144 truca-
des per 807 incidents relacionats 
amb el temporal fins a les 7 h del 
matí de dilluns, 96 de les quals 
procedien del  Vallès Oriental. 

La Unió Intercomarcal de CCOO 
al Vallès Oriental, Maresme i Oso-
na organitza aquest dissabte una 
passejada en bici i a peu pel camí 
fluvial del Congost, una activitat 
de sensibilització sobre la bona 
pràctica de moure's a peu o en bi-
cicleta per espais apropiats, com 

el camí fluvial del Congost. La pas-
sejada tindrà dues modalitats, en 
bicicleta o a peu. En el primer cas 
se sortirà a les 10 h del Centre de 
Visitants de la Garriga (carretera 
Nova, 46) i acabarà al bosc fluvial 
de Montornès. Seran 20 quilòme-
tres de recorregut senyalitzat i 

MEDI AMBIENT  CCOO ORGANITZA UNA MARXA QUE POT FER-SE EN BICICLETA O A PEU

Passejada pel Congost 
contra el canvi climàtic

separat del trànsit motoritzat. En 
el segon cas, la caminada sortirà 
a les 12 h de l’estació de tren de 
Montmeló i anirà fins al bosc fluvi-
al de Montornès. Serà un trajecte 
de 5 quilòmetres que comptarà 
amb acompanyament, guiatge as-
sistència. En tots dos casos la pas-
sejada acabarà a les 14 h al bosc 
fluvial de Montornès, un espai re-
cuperat per iniciativa de CCOO, on 
hi haurà un pica·pica i una activi-
tat per retirar residus del bosc. 

A Llerona, tècnics de la Diputació de 
Barcelona van començar a treballar 
dimecres en la millora del drenatge del 
pont de la BV-1433 sobre el riu Con-
gost, reformat fa tot just un mes. Les 
feines, que duraran tres dies, consis-
teixen a foradar 14 punts de sortida de 
l’aigua per evitar que un nou episodi 
de pluges torrencials inundi novament 
el pont, com va passar dilluns. Mentre 
es realitzin el treballs es donarà pas 
alternatiu al vehicles.

DRENATGE AL
PONT DEL CONGOST

tats amb perill de caure.
La força de l'aigua també va 

obligar a tancar els guals que tra-
vessen el Congost a Cal Forcaire 
i el Falgar. L'Agència Catalana de 
l'Aigua va activar dilluns la fase 
d'alerta a la conca del Besòs per 
superació del llindar de perill al 
Congost, on el cabal va créixer 
fins als 76 m3/s, i va alertar que 
durant tot el dilluns el cabal del 
riu podria créixer notablement.

L'acumulació d'aigua i algunes 
esllavissades van fer que que-
dessin tallats diversos carrers i 
camins, com el pont de la N·152 
en sentit la Garriga, a l'altura dels 
Gorchs, els carrers Riera a Corró 
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Granollers commemorava dilluns 
el 78è aniversari de l'afusellament 
de Lluís Companys, amb més d'un 
centenar de persones que dipo-
sitaven un clavell vermell al peu 
del bust del president, que des de 
2002 es va instal·lar al costat del 
Parquet.

A l'acte, al qual van assistir l'al-
calde i membres del PSC, PDe-
CAT·DC, ERC·AG i la Crida·CUP, 
hi intervenia Pere Ysàs, catedràtic 
d'Història Contemporània de la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na i investigador del Centre d’Es-
tudis sobre Dictadures i Democrà-
cies (CEDID·UAB), qui recordava 
les circumstàncies de l'assassinat 
del president Companys. "Aquell 
afusellament és un acte igno-
miniós que exemplifica nítida-
ment la naturalesa brutal i els 
objectius del franquisme de 
destruir les persones que for-
maven part de l'ampli col·lectiu 
que els feixistes espanyols de-
nominaven l'antiespanya", deia. 

Ysàs recordava com aquella 
destrucció física era paral·lela a 
la destrucció de la legalitat demo-
cràtica i com Companys va haver 
de fer front al capdavant de la 
Generalitat al "moment més dra-
màtic de la història contempo-
rània de Catalunya". Periodista, 
advocat laboralista, regidor de 
l'Ajuntament de Barcelona, dipu-
tat a les Corts, ministre del govern 
Azaña i president del Parlament, 
Companys "es va posar al capda-
vant de la defensa de la legali-
tat democràtica a la Generalitat 
davant dels militars sediciosos 
que van intentar fer un cop 
d'Estat a Barcelona el 1936. 
Tot i el fracàs del cop d'estat, 

el feixisme va desaparèixer de 
gairebé tota Europa, excepte 
a Espanya, on durant 30 anys 
més va mostrar la seva brutali-
tat", relatava.

Per tot plegat, Ysàs exclama-
va que "s'ha d'evitar banalitzar 
què va suposar la dictadura fran-
quista". A més, concloïa: "ningú de 
manera seriosa pot discutir que 
Companys va ser honest i que ho 
va donar tot pels seus ideals de 
justícia social i pel país".

L'acte va comptar també amb 
l'acompanyament musical de la 
jove violinista Meritxell Borràs, 
que va interpretar El cant dels 
ocells en el moment de l'ofrena. 
Els assistents van cloure l'home-
natge cantant Els Segadors i amb 
crits de "llibertat presos polí-
tics".  MONTSE ERAS

es va iniciar una guerra civil 
amb conseqüències més dra-
màtiques". L'historiador elogiava 
la figura de Companys que "va 
haver d'afrontar una onada de 
violència política desfermada. 
Des del franquisme i ara l'extre-
ma dreta se l'ha volgut culpar 
d'aquella violència que ell va 
combatre", assegurava. 

Brutalitat fins al final
El catedràtic recordava com no va 
ser només Companys l'únic afu-
sellat, sinó que fins al 1943 els 
escamots d'afusellament estaven 
a l'ordre del dia. A més recordava 
com pocs dies després de la mort 
del president, el 23 d'octubre, 
Franco es va reunir amb Hitler 
per eixamplar la col·laboració en-
tre les dues dictadures. "El 1945 

m.e.

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'HISTORIADOR PERE YSÀS, A L'HOMENATGE AL PRESIDENT COMPANYS

"S'ha d'evitar banalitzar què va 
suposar la dictadura franquista"

OFRENA FLORAL  Al bust en record a Lluís Companys, afusellat fa 78 anys

LES FRANQUESES. El Teatre Audito-
ri de Bellavista acollirà, el dijous 8 
de novembre (21 h), un especta-
cle teatral i musical per la llibertat 
dels presos i els exiliats polítics. 
Anirà a càrrec d'una quarantena 
d'actors i cantaires del munici-
pi, i l'objectiu serà recaptar fons 
per a la caixa de solidaritat amb 
els presos polítics i exiliats a tra-
vés de l'Associació Catalana pels 
Drets Civils (ACDC). L'acte està 
impulsat per la comissió Gent del 
Vallès, un col·lectiu que organitza 
activitats per recaptar fons a la 
caixa de solidaritat de l'ACDC.

Una vintena d'actors de cinc 
grups teatrals de les Franqueses 
que interpretaran escenes basades 
en els presos i exiliats polítics –lle-
giran cartes, reflexions...–, mentre 
que una vintena de cantaires de di-
verses corals de l'entorn interpre-
taran temes musicals entre les es-

cenes. "Serà un espectacle molt 
participatiu pensat per recor-
dar els presos i solidaritzar-nos 
amb ells", apunta Dolors Isart, de 
la comissió organitzadora.

El muntatge, que comptarà la 
participació de familiars dels po-
lítics catalans represaliats, està 
dirigit per Francesca Masclans i 
David Cuspineda, mentre que Da-
vid Pérez dirigirà la part musical. 
A més, a la sala d'exposicions del 
teatre auditori s'hi instal·laran 
urnes per tal que tothom qui ho 
vulgui pugui fer donacions per a 
la caixa de solidaritat. L'entrada 
tindrà un cost de 18 euros.

Segons explica Isart, l'acte per 
la llibertat que es farà a les Fran-
queses donarà continuïtat al con-
cert per la llibertat celebrat a Gra-
nollers el 14 de juny. En aquella 
ocasió van recaptar·se uns 14.000 
euros per a l'ACDC.  X.L.

Bellavista acollirà un 
espectacle solidari amb 
presos i exiliats polítics

POLÍTICA  ACTORS I CANTAIRES DEL MUNICIPI EN PRO DE L'ACDC

Paluzie reclama unió a l'independentisme
La sala Joan Bretcha del Casino a Granollers es va omplir divendres per 
escoltar la proposta de Primàries Catalunya de la mà de la seva presidenta, 
Elisenda Paluzie, i Jordi Ollé, del secretariat nacional per "recuperar  
l'esperit d'unitat" de l'independentisme i mirar de bastir candidatures 
unitàries de cara a les eleccions municipals del 2019.

anc / jaume bellavista
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  18.00 h Estètica oncològica i decorativa
 Irene Rodríguez. Estètica Oncològica
  18.30 h Nutrició oncològica i aplicació de teràpies 
 alternatives. Laura Viñas. Especialista en Dietètica i tècniques naturals
  19.00 h Hidratacions íntimes i cirurgies reconstructives
 Dra. Patricia Montull. Especialista en Cirurgia íntima i corporal
  19.30 h Coach & Mindfulness pacient i entorn oncològic
 Pilar Muntan. Especialista en Coaching, Mindfulness i PNL
  20.00 h Micropigmentació reconstructiva
 Sara Cabezos. Especialista en Micropigmentació

  Hidratació Facial Express HydroSkin
  Sessió Cromoteràpia Mascara Led
  Assessorament protocol 
 domiciliari personalitzat
  Automaquillatge Express

 Tallers
 Assessorament als pacients
 Regals
 Informació personalitzada
T’hi esperem!

Reserva la teva plaça

93 115 08 80
elanvital@elanvital.cat

19 d’octubre18.00 h
TALLERS

TRACTAMENTS GRATUÏTS PER A PACIENTS ONCOLÒGICSSorteigs
i regals per
a tots els

assistents

JORNADA DE PORTES OBERTES

Estètica ONCOLÒGICA



dj, 18 octubre 201814

GRANOLLERS. Coincidint 
amb el primer aniversa-
ri de l'empresonament 
de Jordi Sànchez i Jordi 
Cuixart, presidents de 
l'Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) i d'Òmnium 
Cultural respectivament, 
centenars de persones van 
mobilitzar-se dimarts a 
Granollers sota el lema Un 
any de vergonya, un any de 
dignitat per reclamar·ne 
una vegada més l'allibera-
ment immediat. La concen-
tració va començar amb 
una rotllana a la Porxada 
i l'encesa d'espelmes en 
forma de llaç groc, i va se-
guir una manifestació pels 
carrers Anselm Clavé, Nou 
i Barcelona per recordar la 
situació dels presos i els exiliats 
polítics catalans amb una pan-
carta amb la seva imatge. Durant 

POLÍTICA  CENTENARS DE PERSONES VAN PARTICIPAR EN LA MOBILITZACIÓ A LA PORXADA

a.s.

MOBILITZACIÓ  Els Jordis fa un any que són a presó

URBANISME  ELS TREBALLS HAN COSTAT 425.000 EUROS

Clam per la llibertat de
Sànchez i Cuixart en el primer 
aniversari de l'empresonament

però també per reclamar 
l'alliberament dels presos 
polítics, especialment de 
Sànchez i Cuixart. Entre 
d'altres, durant la marxa es 
van sentir crits  com "1-O, 
ni oblit ni perdó", o "in-
dependència". Arribats 
de nou a la Porxada, inte-
grants de la coral Polifò· 
nica de Granollers i d'A·
mics de la Unió van in-
terpretar diversos temes 
musicals, com L'Estaca de 
Lluís Llach, i posterior-
ment els presidents locals 
de l'ANC i Òmnium, Manel 
Gener i Glòria Casanova, 
van llegir un manifest per 
reclamar de nou l'allibera-
ment dels presos polítics. 
Com a la resta del país, 

l'acte es va cloure amb l'encesa i 
l'enlairament de diversos fanalets 
en record dels presos. 

m.e.

NOU PAVIMENT  L'espai comptarà a partir d'ara amb arbrat i mobiliari urbà

GRANOLLERS. Després de cinc 
mesos d'obres, la reordenació 
i pavimentació de la plaça Pau 
Casals està a punt d'enllestir-se. 
L'empresa Eurocatalana Obres i 
Serveis SL ha estat l'encarregada 
de dur a terme els treballs, que 
han suposat la transformació de 
l'espai en un carrer de platafor-
ma única sense desnivells amb la 
incorporació d'arbrat i parterres. 
A partir d'ara l'accés rodat queda 
restringit únicament al veïnat i als 

usuaris de la zona. La plataforma 
única té una amplada de 17 me-
tres entre façanes, mentre que la 
zona per on es permet el pas de 
vehicles de càrrega i descàrrega 
al centre històric és de 6 metres 
d'amplada. La reordenació de la 
plaça també ha permès la plan-
tació de nou arbres –til·lers i car-
pins–, així com la instal·lació de 
jardineres i de 26 bancs i cadires. 
L'import dels treballs ha estat de 
425.000 euros. 

La plaça Pau Casals, a punt

la concentració els manifestants 
van cridar consignes exigint uni-
tat als partits independentistes, 
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0% Gluten, amb Xevi VerdaguerLa Porxada torna a convertir-se en unes golfes
La franquícia 0% Gluten, amb botiga a 
Granollers des de fa un any, ha col·laborat el 
cap de setmana en el Health Hacker Meeting, 
organitzat pel psiconeuroimmunòleg Xevi 
Verdaguer, per explicar com fa el pa de fajol.

L'Associació de Veïns de Granollers Centre organitza aquest dissabte 
una nova edició de les Golfes, una fira de trastos i roba vella que 
s'aixopluga sota la Porxada També s'hi poden trobar altres articles 
de segona mà com llibres i joguines. Les parades s'hi instal·laran 
de 10 a 20 h.

ECONOMIA

Més de 500 persones van assistir 
dijous a la nit a la Gala dels Premis 
Porxada, conduïda per l'actor Pep 
Plaza al Teatre Auditori de Grano-
llers. La primera edició ha recone-
gut una vintena d'establiments de 
la ciutat de més de 50.000 habitants 
amb més densitat comercial, recor-
dava l'alcalde, Josep Mayoral. Els 
premis "són un reconeixement a 
la gent que en temps difícils aixe-
ca la persiana cada dia", afegia.

Els premis –concretats visual-
ment amb un guardó que dibuixa 
la coberta de la Porxada– van reco-
nèixer les cinc famílies comercials 
més històriques de la ciutat de la 
quarantena de firmes centenàries 
que existeixen: Parellada, Mon-
tañà, Piguillem, Tomàs Colomer i 
Joan Sitjes. La primera generació 
de Joan Sitjes va canviar el negoci 
de fusteria –nascut el 1864– per 
vendre tot tipus de teixits el 1874. 
A la compra i posterior venda de 
teixit a metres s’hi va afegir el ser-
vei de sastreria. Va ser cap el 1900 
que van començar a confeccionar 
els vestits, el negoci centenari que 
posteriorment ampliaria Joan Sitjes 
Freixas, la tercera generació. Ara, 
l'establiment és regentat per la cin-
quena generació. Joan Sitjes, Anna 
R. Capdevila i Joan Sitjes fill van re-
collir el guardó.

Assun Bella va rebre el premi 
atorgat a joieria Tomàs Colomer, 
un negoci nascut el 1870 que han 
regentat sis generacions que venen 
joies i rellotges d’arreu del món. 

També compten amb taller on fa-
briquen col·leccions pròpies. To-
màs Colomer va estendre el negoci 
amb dues botigues a Barcelona, i no 
fa gaire anys va inaugurar el Museu 
Tomàs Colomer.

El 1850, Antonio Piguillem i 
Blanch ja feia venda ambulant a 
Granollers i posteriorment va obrir 
botiga a la plaça de la Porxada, on 
hi venia llums de carbur, olles i 
plats, alhora que feia de manyà. 
Els llums de carbur van donar pas 
a les primeres neveres de gel, a les 
màquines de cosir Whertheim i, 
posteriorment, a les cuines de butà, 
neveres elèctriques i televisors. La 
botiga va estar a la Porxada fins al 
1970, quan es va desplaçar al carrer 
Anselm Clavé, on s’hi venien també 
llistes de noces, objectes de regal, i 
amb l’aparició de les noves tecnolo-
gies, telefonia mòbil. Actualment es 
troba a la plaça de la Corona. Josep 
Piguillem i els seus néts van recollir 
el reconeixement.

La botiga Montañà data de 1867, 
però ja se'n té constància el 1827, 
quan regentada per Esteban Mon-
tañà estava ubicada a la que abans 
era la plaça de Sant Cristòfol –la 
Porxada–. Al principi es tractava 
d’una merceria de sedes i cintes, 
però als anys 20 ja venien roba a 
metres i als anys 30 ja es venien 
vestits. Va ser Pere Montañà Cla-
dellas qui, després de la guerra, li 
va donar un caire més innovador i 
va ampliar la confecció amb un ta-
ller amb diverses cosidores en què 

feien els seus propis vestits d’alta 
confecció, mentre ell feia de viatjant 
venent la col·lecció. Mariola Mon-
tañà va rebre el guardó.

La Fonda Europa, de la família 
Parellada, és l’establiment hoteler 
més antic del país. Els orígens daten 
de 1771, quan la Cecília, aleshores 
vídua Parellada, una pagesa de Pa-
lou, va decidir establir·se a Grano-
llers, on va obrir un taulell per des-
patxar vi. Els gots s’acompanyaven 
amb platillos de menuts. Aquella 
taverna es va popularitzar amb el 
nom de Ca la Sila, i va començar a 
tenir demanda d’allotjament. L’he-
reu de la Sila es va casar amb la 
pubilla de Can Fidel i la fusió entre 
les famílies hoteleres va provocar 
el trasllat a Can Fidel –conegut com 
l'Hostal del Vallès–. Al 1910 l’ampli-
ació també va suposar que passés 
a dir·se Espanya, per acabar com 
a Fonda Europa. Ramon Parellada 
va recollir el premi i va ironitzar 
sobre l'antiguitat dels establiments 
granollerins. "En realitat, el més 
antic és la parròquia, seguit de 
l'Ajuntament i, després, la Fonda 
Europa. Es presenta el repte de 
qui durarà més dels tres", deia 
sorneguer. Parellada posava en va-
lor el teixit comercial i assegurava 
que "si no hi hagués els botiguers, 
Granollers no existiria".

La categoria més concorreguda
La categoria d’innovació va ser la 
més concorreguda dels premis, 
ja que van presentar·s'hi 23 can-

RECONEIXEMENTS  ELS PRIMERS PREMIS PORXADA TAMBÉ VAN GUARDONAR LA INNOVACIÓ DE CALÇATS MIRALLES, 0% GLUTEN I TASMÀNIA

La nit del comerç granollerí

toni torrillas

RECONEIXEMENT AL COMERÇ  Tots els guardonats i protagonistes de la primera gala P`remis Porxada, dijous a l'escenari de la sala gran del Teatre Auditori

n  Anabel Lleonart, de l'Hotel Grano-
llers, i Teresa Forés, de Clàssic Cafè, 
van rebre un reconeixement pels 25 
anys dels seus establiments. També es 
van premiar les botigues que enguany 
han fet 50 anys. Ferreteria North va 
començar fent duplicat de claus amb 
una màquina que encara té. Josep Vi-
larrasa, que rebia el reconeixement, 
tenia només 13 anys quan va començar 
a treballar al negoci dels seus pares. 
Matias i Joan Roig, de la firma Roig 
Mobel, també van rebre el premi pel 
mig segle de trajectòria d'un establi-
ment que ha anat creixent amb més de 
40 botigues arreu de Catalunya. Per-
ruqueria Margaret porta també una 
trajectòria de 50 anys amb una àmplia 
gamma de servei d'estètica i fa 18 anys 
que té un centre formació. Finalment, 
el Mercat de Sant Carles també ha 
rebut el reconeixement pels 50 anys 
d'aquest equipament que compta ac-
tualment amb 32 botigues.

BOTIGUES OBERTES 
DE FA 25 I 50 ANYS

didatures, de les quals el jurat va 
guardonar Calçats Miralles, 0% 
Gluten, Tasmània i un accèssit per 
la seva implicació amb la ciutat a 
Pàrquings Blaus. Calçats Miralles, 
també centenari, fa poc va canviar 
la ubicació de la plaça de la Porxa-
da al carrer de Santa Esperança. 
Ha obert botigues en altres ciutats 
i continua tenint el magatzem de 
venda a l'engròs. Actualment es-
tan liderats per Carme Miralles, la 
quarta generació de l'empresa, que 
continua venent les espardenyes de 
vetes, que personalitzen i que estan 
internacionalitzant. 0% Gluten és 
un nou establiment que ofereix una 

Granollers reconeix la història dels establiments més que centenaris 
de les famílies Parellada, Montañà, Piguillem, Tomàs Colomer i Joan Sitjes

Record per a l'Enric Castelló
El lliurament del premi honorífic va ser per a Calçats Castelló en record 
d’Enric Castelló, que va morir el juny passat als 59 anys, i que va rebre un 
aplaudiment de reconeixement per part dels assistents. Calçats Castelló, a 
més, és la sabateria més antiga de Granollers, amb 114 anys d'experiència.

toni torrillas

variada oferta de pa i brioxeria di-
ària sense gluten, elaborada al ma-
teix local. A més d’una carta d'àpats  
per a persones celíaques. Tasmània 
dissenya joies de forma personalit-
zada i organitza formacions, tallers 
i exposicions. Ha rebut el distintiu 
de producte D’Artesania (D’A) i el 
distintiu per als establiments de 
venda d’artesania catalana en ma-
tèria d’oficis artesans, que atorga la 
Generalitat.  M.ERAS
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Segueix-nos a twitter: @diba

	Fins ara s’han atès 4.618 famílies, 
de les quals 852 amb dret a justícia 
gratuïta i assessorades a l’efecte

	De les 5.483 consultes generades, 
4.788 (87% del total) eren per contractes 
afectats per una clàusula abusiva

	Els convenis de col·laboració amb 
els Col·legis Professionals de l’Advocacia 
finalitzen el 31 de desembre de 2018

La Diputació de Barcelona proporciona 
atenció individualitzada i gratuïta a les per-
sones consumidores en relació als litigis 
amb entitats financeres per la inclusió de 
clàusules abusives en contractes hipoteca-
ris. Aquest servei es va materialitzar el juliol 
de l’any passat amb la signatura de convenis 
de col·laboració amb els Col·legis Professio-
nals de l’Advocacia (Barcelona, Sant Feliu 
de Llobregat, Manresa, Sabadell, Granollers, 
Mataró i Vic) i el suport dels Serveis Públics 
de Consum. L’acord finalitza el 31 de des-
embre de 2018.
Els ciutadans poden concertar les visites a 
qualsevol dels 77 punts d’atenció disponi-
bles distribuïts per tota la demarcació de 
Barcelona. Els convenis preveuen el des-
plaçament d’un advocat a les dependèn-
cies dels Serveis Públics de Consum de les 

comarques de Barcelona que, prèvia visita 
concertada, atén de forma individualitzada i 
gratuïta, les consultes dels consumidors. 
Les persones afectades reben un primer 
consell orientador d’un advocat especialista 
i informació sobre la conveniència d’acudir 
als tribunals o de recórrer a les vies alter-
natives de resolució de conflictes, però no 
es redacta cap document ni es tramita cap 
assumpte. Aquest servei també assessora 
els ciutadans respecte del dret a accedir a 
l’assistència jurídica gratuïta i de la docu-
mentació necessària per sol·licitar-la.
Des que es va iniciar aquest servei l’estiu de 
2017, s’han atès 4.618 famílies que han gene-
rat 5.483 consultes, de les quals 4.788 han 
estat per contractes afectats per una clàu-
sula abusiva, cosa que representa el 87 % de 
totes les consultes. 852 famílies han pogut 

acollir-se al dret a justícia gratuïta i han es-
tat assessorades a l’efecte.
També hi ha hagut 2.903 consultes on el 
consumidor havia tingut un contacte previ 
amb el banc.
Suport als consumidors
Els acords amb els col·legis professionals 
d’advocats se sumen a les accions de suport 
als consumidors que la Diputació de Barce-
lona impulsa des de fa mesos per acompan-
yar-los en les seves reclamacions per les 
clàusules abusives.
Per atendre aquestes consultes, la corpora-
ció ha augmentat fins als 2 milions d’euros 
el pressupost destinat als Serveis Públics 
de Consum. També ha intensificat la for-
mació específica en clàusules abusives als 
tècnics d’aquests Serveis (77 municipals i 7 
comarcals) i s’han fet 150 xerrades i tallers 

arreu del territori que han comptat amb l’as-
sistència de més de 8.000 persones.
A més, en els 224 municipis que no dispo-
sen de Servei Públic de Consum propi, els 
ciutadans poden realitzar les seves consul-
tes directament i de manera presencial a 
través de les Unitats Mòbils d’Informació al 
Consumidor (UMIC).

La Diputació de Barcelona fa costat a 
les persones consumidores en les seves 
reclamacions per clàusules abusives

La Diputació de Barcelona 
ofereix també consells i informació 
sobre els protocols de les entitats 
bancàries, adreces de contacte, 
l’agenda d’accions formatives i un 
formulari de reclamació a través 
de la seva pàgina web 
(https://www.diba.cat/es/web/
consum/clausula-terra).
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Com ingressar efectiu a un caixer, 
com preparar·se per a la jubila-
ció, com estalviar i com fer servir 
la banca online són algunes de les 
preguntes que tenen resposta des 
de setembre al canal de YouTube 
Sí dígame, impulsat per l'Associ-
ació Espanyola de Banca (AEB), i 
que compta amb el voluntariat del 
granollerí Jaume Coll i el cordovès 
Julio Lucena.

La iniciativa de l'AEB pretén fo-
mentar la cultura financera, sobre-
tot en el col·lectiu de la gent gran. 
Per això la informació se serveix 
en format de vídeos curts de You-
Tube, "que es poden compartir 
fàcilment per Whatsapp, l'apli-
cació mòbil que més utilitza la 
gent gran", explica Coll.

El granollerí, que va treballar 
38 anys a la banca i que en fa més 
d'una desena que fa tasques de vo-
luntariat en diverses entitats, ha 
fet alguns tallers d'economia do-
mèstica a través de Creu Roja de 
Granollers. A més, ha col·laborat 
amb formació financera amb l'Or-

EDUCACIÓ FINANCERA  L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA DE BANCA HA IMPULSAT EL PROJECTE

El granollerí Jaume Coll respon
preguntes sobre finances 
al canal 'Sí dígame' de l'AEB

aeb

JAUME COLL  En un dels vídeos de l'AEB sobre educació financera

x.l.

GRN18  Els responsables de l'entitat van presentar dimarts l'esdeveniment

ganització d'Estats Iberoameri-
cans per fer una guia de consulta. 
És per això que l'AEB va pensar en 
ell per al projecte Sí dígame. El fun-
cionament del programa formatiu 
és que l'usuari pot deixar la seva 
consulta al contestador del telèfon 
744 407 282 –o bé per Whatsapp–. 
Seguidament, els dos voluntaris 
comencen a treballar en les con-
sultes més freqüents per fer un ví-

deo explicatiu "amb un llenguat-
ge fàcil per arribar a tothom. No 
hi diem què han de fer, sinó que 
els donem informació perquè 
puguin prendre la decisió que 
més els convingui", apunta Coll. 

Aquests vídeos de resposta es 
pengen al canal de YouTube per tal 
que es puguin compartir amb faci-
litat amb altres persones, i també a 
Facebook.  M.E.

GRANOLLERS. Una quarantena de 
comerços i establiments adherits 
a Gran Centre sortiran aquest dis-
sabte al carrer en una nova edició 
del GRN, la mostra de comerços 
i de les empreses de serveis de 
Gran Centre Granollers. “El GRN 
és un aparador, una mostra de 
tendències a peu de carrer per-
què tothom pugui gaudir-ne 
mentre passeja pel centre”, diu 
Laura Sabatés, presidenta de l’as-
sociació de comerciants i serveis 
Gran Centre.

L’any passat, l’entitat va orga-
nitzar un aparador de 500 metres 
de llargada en el tram comprès 

entre la plaça de la Corona i el 
carrer Torras i Bages, una gesta 
pensada per marcar un rècord 
Guiness.

En aquesta ocasió, però, el GRN 
adoptarà un format més petit i re-
tro per homenatjar els orígens del 
comerç a la ciutat. “La idea és po-
sar en valor d’on venim i alhora 
recordar que el comerç ha anat 
evolucionant”, diu Sabatés. Per 
això, l’entitat preveu fer un petit 
homenatge als establiments guar-
donats en els Premis Porxada 
lliurats la setmana passada. “Hi 
haurà uns racons amb els cinc 
establiments històrics i cente-

Gran Centre
donarà un format 
'retro' al GRN18 

COMERÇ  UNA QUARANTENA D'ESTABLIMENTS I SERVEIS MUNTARAN ELS SEUS APARADORS DISSABTE A L'ILLA DE VIANANTS

A més de la mostra comercial enguany també
hi haurà una mostra d'oficis i artesans en viu

naris guardonats”, indica.
A més, seguint el fil del comerç 

i els oficis antics, també s’establi-
ran al llarg del carrer tres illetes 
que, a part de ser aparadors, mos-
traran cada hora, matí i tarda, un 
ofici tal com es feia antigament, 
des de com s’elaboraven les joies 
fins a la perruqueria que es feia 
anys enrere, passant per la confec-
ció d’espardenyes o de perfums, 
entre d’altres, tot amb la idea de 

fer atractiu el comerç de la ciutat.
La mostra comercial i l'exposi-

ció d'oficis i artesans en viu tindrà 
lloc aquest dissabte, 20 d'octubre, 
de 10 a 20.30 h a l'illa de vianants, 
entre el carrer Torras i Bages i la 
plaça de la Corona.

Acció de promoció
Laura Sabatés explicava dimarts 
en la presentació del GRN18 que 
l’acció no té l’efecte directe d’una 
venda automàtica, però sí que 
és una acció de promoció pel co-
merç. “No té un retorn immediat 
pel que fa a la caixa, però sí que 
és sembrar perquè els veïns pa-
rin més atenció a establiments 
que potser no coneixen i que, 
en veure’ls fora del seu espai 
habitual, els cridin més l’aten-
ció”, diu Sabatés. “Es tracta d’in-
teractuar amb els clients d’una 
manera diferent”.   X.L.

Dissabte (12.30 h), en el marc del 
cicle De l'Hort a la biblioteca en què 
participa Can Pedrals, la plaça de la 
Corona acollirà la presentació i tast 
de l'anyada 2017 de Bier, el vi de 
Palou, de la mà del seu productor, 
Pep Pou dels Bardissots. Aquesta 
és la segona anyada d'aquest vi de 
petita producció d'una varietat de 
raïm del territori. 

Presentació de 
l'anyada 2017 de 
Bier, el vi de Palou

GRANOLLERS. Pimec, la patronal 
que representa les micro, petites i 
mitjanes empreses i autònoms de 
Catalunya, ha organitzat dimarts 
(19 h) al Teatre Auditori de Gra-
nollers una xerrada a càrrec de 
l’economista Oriol Amat amb el tí-
tol Situació econòmica actual i ex-
pectatives 2021. Amat, catedràtic 
d'Economia Financera i Compta-
bilitat de la UPF, vicedegà del Col·
legi d'Economistes de Catalunya i 
vicepresident de l'Associació Ca-
talana de Comptabilitat i Direcció 
(ACCID), farà un diagnòstic de la 
situació actual del teixit empresa-
rial català i de les seves perspecti-
ves de futur. 

PATRONAL

Xerrada de Pimec 
al Teatre Auditori
amb l'economista 
Oriol Amat
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OPINIÓ

s la família qui proporciona la 
majoria de les atencions de sa-
lut que les persones necessitem 
al llarg de la nostra vida (la soci-

òloga M. Ángeles Duran diu que la família 
dóna el 80% d’aquesta atenció), atencions 
que van des d’allò que manté el confort 
en la vida quotidiana fins al que garantei-
xen la supervivència quan s’emmalalteix; 
aquestes últimes són les que tenen més 
impacte en entorns com el nostre, on aug-
menta el nombre de persones dependents 
i també on els serveis formals d’atenció 
sanitària estan en crisi.

Davant d’un esdeveniment vital com és 
la malaltia, les famílies es veuen abocades 
a donar atencions especialment adreça-
des a recuperar la salut de qui l’ha perdut, 
o bé a minimitzar·ne els símptomes i tam-
bé a gestionar la interacció amb els ser-
veis de salut, que no és senzilla. Per això, 
com també diu Duran, les famílies consti-
tueixen un sistema invisible d’atenció a la 
salut, previ, paral·lel i complementari al 
sistema de serveis sanitaris, sense el qual 
aquest sistema arribaria al col·lapse.

A més com que la família constitueix un 
sistema, qualsevol alteració en un dels seus 
membres afecta també els altres compo-
nents i a tot el sistema. Així, quan un mem-
bre d’una família té un problema de salut, 
els altres components tampoc estan bé, 
especialment qui té la màxima responsabi-
litat de la cura de la persona malalta.

Això vol dir que per ser més efectius, els 
professionals del sistema sanitari haurien 
d’atendre, apart de la persona malalta, tam-
bé les altres persones del seu entorn proper.

De la mateixa manera? Igual a l’hospital 
que a l’atenció primària de salut? Segura-
ment no. D’entrada, a l’hospital s’hi acos-
tuma a estar només el temps estrictament 
necessari, amb la qual cosa, tot i que estaria 
bé poder donar una atenció completa a les 
famílies, potser només n’hi hauria prou en 
posar atenció en quines són les caracterís-
tiques de les famílies i identificar les perso-
nes cuidadores i les situacions de risc, per 
poder transmetre aquesta informació als i 
les professionals de la salut que se’n faran 
càrrec un cop el malalt vagi al seu domicili.

El nostre sistema sanitari considera que 

Família que cuida, 
família que cal cuidar

és la família qui, en l’àmbit domèstic, haurà 
d’atendre la majoria de necessitats de les 
persones malaltes. Per tant, si han de cuidar 
cal que en sàpiguen i ho facin bé. Per això els 
professionals han d’ensenyar als familiars 
que cuiden, les tècniques i estratègies per 
a que els i les pacients estiguin ben atesos. 
Però són només els professionals els que sa-
ben allò que convé a les persones malaltes?

Les famílies, al llarg de la vida, han anat 
incorporant pràctiques relacionades amb 
la cura de la salut de la mateixa manera 
que també són coneixedores de quines 
atencions són, o no són, capaces de donar. 
Per això seria bo que, quan algú necessiti 
ser atès a casa, donat que els professio-
nals de l’atenció primària no poden estar 
les 24 hores atenen un pacient, professio-
nals i cuidadors es posessin d’acord amb 
qui fa què i com s’ha fer. Així els familiars 
podrien aportar aquelles cures apreses 
en el si de la comunitat on viuen i a més 
incorporar·n’hi d’altres recomanades des 
del sistema formal d’atenció.

Si s’està d’acord que la malaltia impacta 
especialment en els familiars responsables 
de l’atenció directa al pacient, caldrà pen-
sar que també és responsabilitat dels pro-
fessionals atendre’ls. Per això es convenient 
identificar quines són aquestes persones i 
escoltar·les (a vegades amb escoltar ja n’hi 
ha prou) per poder facilitar aquells recur-
sos que poden minimitzar el seu malestar 
i que generalment l’atenció primària no té. 
Per poder·ho fer cal primer de tot conèixer 
quins recursos existeixen en la comunitat 
on es treballa, per saber on demanar les 
ajudes que les famílies necessiten.

Això vol dir una bona coordinació en-
tre els diversos nivells d’atenció a la salut 
i també amb els serveis socials i entitats 
del tercer sector.

Personalment crec que la paraula coordi-
nació l’hem desgastat amb el temps que fa 
que l’emprem, i havent-ne obtingut uns re-
sultats discutibles. Potser seria millor parlar 
de coneixença. Si es coneix qui està al darre-
ra d’un servei: el seu nom, la seva cara... tot 
és molt més senzill de dur a terme, que és 
el que es necessita quan es treballa en uns 
serveis de molta pressió i d’alta sensibilitat.

Al final el que cal és utilitzar tot el que 
està a l’abast per millorar l’atenció de les 
persones malaltes i les seves famílies, inde-
pendentment de qui en tingui la titularitat.

Fragment de la intervenció feta 
amb motiu del 50è aniversari 

del CAP Vallès el 28 de setembre de 2018

É

En el marc dels primers Premis Porxada, Ramon Parellada –de la Fonda 
Europa, la més antiga de Catalunya– deia que Granollers no existiria sense  
els seus botiguers. I, de fet, no li mancava raó. Si més no, l’àmbit geogràfic  
que anomenem Granollers seria ben bé una altra cosa. La trobada del  
comerç posava de manifest la importància del paisatge humà i en reconeixia 
el valor del sector concret. 

L’endemà, la pèrdua de Josep Bover, el Rapsode del Vallès, palesava  
novament com algunes persones conformen la idiosincràsia dels pobles 
i ciutats, i com són patrimoni col·lectiu –centenars de persones i col·lectius  
han mostrat el seu condol a les xarxes socials, tot destacant la bonhomia  
de Bover–. 

De la mateixa manera que enguany han nascut els Premis Porxada per  
reconèixer l’esforç de centenars de botiguers que aixequen la persiana cada 
dia, fa anys que Granollers va decidir donar la Medalla de la Ciutat als veïns 
que han destacat fora de les fronteres del municipi. Potser també caldria  
trobar la fórmula per aquelles persones que, des d’un vessant més popular, 
s’han fet imprescindibles per entendre i explicar la ciutat. Segurament hi ha 
pocs noms que tindrien tant consens per optar-hi com el Rapsode del Vallès.

EL PAISATGE HUMÀ

Editorial

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

MONTSERRAT
ROCA ROGER

Doctora en Ciències Socials i Salut

Personatges... són aquelles persones en 
majúscules. Aquells que formen part de 
tanta gent que són patrimoni de la ciutat. 
A tots ens vénen uns quants noms al cap. 
Ens ha deixat en Josep, rapsode, cronista 
de la ciutat, expert en cognoms i noms. 
És fàcil trobar aquests dies persones que 
t’expliquen anècdotes viscudes amb ell. 
Perquè ens coneixia tothom i xerrava amb 
tothom. Sempre tenia un somriure i un 
vers a punt.

A mi sempre em renyava: per què em di-
uen Txus, quan Maria és més bonic? Va ser 
de les primeres persones que em va ani-
mar a escriure  deia que les meves parau-
les eren com els meus ulls, que feien som-
riure a la gent... El primer cop que em va 
felicitar per un poema jo tenia 8 anys i em 
vaig sentir la nena més important del món. 
Avui he estat incapaç de fer una rima, per-
què tinc un nus a la gola.

Aquest Nadal res serà igual, perquè no 
et veurem amb la teva barretina i el teu 
sarró. Com s’ho faran els reis del orient, 
sense un patge tan important?

Veïns, gent, vilatans... Granollers no no-
més s’ha quedat sense un personatge, s’ha 
quedat sense una PERSONA en majúscules 
i llums de neó. Adéu, Josep.

ls paisatges d’aquesta ciutat 
m’enamoren i sempre els in-
tento retratar amb la càmera, 
amb el telèfon o amb les meves 

paraules. Paisatges fets de balcons, teula-
des, places i pintades. Imatges canviants 
dels temps i els dies que passen... trossets 
de Roma, muralles de l’edat mitjana, romà-
nic, romàntic, modernisme colorit i ferides 
de la Guerra Civil.

Però la fotografia no seria sencera sense 
les mirades i els somriures dels seus habi-
tants. Personatges i persones que formen 
par del quotidià de la ciutat...

Els botiguers de tota la vida que saben la 
teva talla de pantalons, el peixater que sap 
que t’encanten les sardines, la noia que et 
talla el pollastre com ningú...

Quan entro a la fonda, els cambrers ja 
posen la cafetera en marxa, sol amb gel, 
encara que estigui nevant, no em cal par-
lar. Persones… Aquells veïns que et salu-
den i et parlen del temps. El noi guapo que 
espera l’autobús de bon matí. L’àvia que 
seu cada tarda a les quatre al primer banc 
de la Porxada. Persones...

E
RAPSÒDIA FOR YOU



dj, 18  octubre 2018 21



dj, 18 octubre 201822

El Bellavista Milan es retroba amb el triomf
El Bellavista Milan va començar el partit de dissabte perdent al camp 
del Canovelles amb un gol en el minut 5, però va saber reaccionar per 
capgirar el marcador amb tres gols de Jonathan González. De res va 
servir el segon dels locals. En canvi, l'Atlètic Vallès va perdre per 2 a 4 
davant la Torreta, i el Llerona ho va fer per 3 a 1 amb el Santa Perpètua.

El CB Les Franqueses, líder
Després de tres jornades de lliga de la tercera 
categoria femenina, el CB Les Franqueses
és líder del grup 6 en haver guanyat els tres 
partits. El cap de setmana va vèncer per 
50 a 53 al Mas Avícola B, el setè classificat.

ESPORTS

GRANOLLERS. El Fraikin va acon-
seguir la tercera victòria conse-
cutiva a casa i encara no sap què 
és deixar-se un punt al Palau d'Es-
ports aquesta temporada després 
de tres partits –el curs anterior va 
caure en el segon partit, davant el 
Valladolid–. La víctima dissabte va 
ser el Condes de Albarei Teucro, 
que arribava com a 13è classificat.

Aquest partit va ser especial 
per a Álvaro Ferrer perquè va ser 
el seu número 400 a l'Asobal. El 
central arriba a aquesta xifra en 
la divuitena temporada a la mà-
xima competició nacional –ha fet 
609 gols–, la quinzena al conjunt 
granollerí. 

L'equip d'Antonio Rama va sor-
tir a la pista amb ganes de refer-se 
de les dues últimes derrotes con-
secutives, patides a Lleó i a Irún. 
El 9 a 3 del minut 15 així ho de-
mostrava. Però, aleshores, el Teu-
cro es va despertar i va aconseguir 
reduir la diferència en el marca-
dor fins al 13 a 9 del descans. No 
va ser gens bo l'inici de segona 
part del Granollers i els visitants 
ho van aprofitar per apropar·se 
amb el 14 a 12 del minut 35. El 
Fraikin ràpidament va reaccionar 
i va acabar guanyant per 30 a 20.

Diumenge (12.30 h), el BMG vi-
sitarà al Puente Genil, penúltim. 
D'altra banda, dimarts va conèixer 

el seu rival a la fase de classificació 
de la Copa EHF. Serà el RK Gorenje 
Velenje eslovè. L'anada tindrà lloc 
el 17 o 18 de novembre al Palau 
d'Esports i la tornada, el 25 o 26 
del mateix mes al Red Hall.

Un altre triomf del KH-7
També l'equip dirigit per Robert 
Cuesta ha aconseguit un tres de 
tres al Palau d'Esports en aquest 
inici de lliga –la temporada passa-
da va perdre per primer cop en el 
tercer partit, davant el Zuazo–. El 
KH-7 va sortir entonat dissabte i 
en el minut 10 ja guanyava per 7 
a 2 amb una Nicole Wiggins inspi-
radíssima sota pals. Però, a partir 

d'aquí, les il·licitanes es van acos-
tar en el marcador fins l'11 a 10 
del minut 20, gràcies a un parcial 
de 3 a 8. Abans del descans, l'Elx 
va aconseguir capgirar el resultat 
i la primera part va acabar amb un 
13 a 14. El KH·7, liderat per Cecília 
Monteiro i Giulia Guarieiro, es va 
posar les piles i en el 35 ja tornava 
a anar per davant, 18 a 15. Els se-
güents parcials de cinc minuts van 
acabar amb un 19 a 19 i un 22 a 
21. La igualtat en el marcador va 
ser la tònica durant els següents 
minuts, però Monteiro va lligar la 
victòria local a falta de poc més 
d'un minut per al final del partit.

Divendres (21 h), les grano-
llerines jugaran a la pista del Ca-
nyamelar, penúltim. 

xavier solanasxavier solanas

400 PARTITS  Xifra històrica d'Álvaro Ferrer CELEBRACIÓ  Tercera victòria del KH-7 a casa

HANDBOL | Lliga Asobal i Guerreras Iberdrola  ÁLVARO FERRER VA ARRIBAR ALS 400 PARTITS EN LA COMPETICIÓ ESTATAL

El Fraikin i el KH-7 fan del Palau
d'Esports una pista inexpugnable

La Fundació Tecnocampus Mata-
ró·Maresme i el Club Balonmano 
Granollers han signat un conveni 
marc de col·laboració per a facili-
tar la mobilitat entre les dues ins-
titucions i l'intercanvi de coneixe-
ment i experiències en l'àmbit de 
l'esport i la salut. L'alcalde de Ma-
taró i president del TecnoCampus, 
David Bote, i el president del club, 
Josep Pujadas, van ser els encarre-
gats de rubricar l'acord a les ofi-
cines de la univeristat. La col·la-
boració se suma al conveni marc 
de col·laboració amb la UVic·UCC, 
i s'emmarca en el projecte Hand-
ball For Dual Careers. 

INSTITUCIONS 

Conveni de 
col·laboració entre 
el Balonmano i 
el TecnoCampus

Óscar Oller, jugador de l'AEH Les 
Franqueses, va tornar a jugar el 
cap de setmana després del greu 
accident que va patir fa poc menys 
d'un mes a l'AP-7. El sinistre va 
suposar la mort dels jugadors va-
llesans Martí Batallé i Xavier Po-
curull, i ferides de gravetat a Pau 
Navarro. Oller va disputar 33 mi-
nuts i va fer dos gols en el triomf 
del seu equip per 30 a 18 davant 
l'AE Aula. 

Óscar Oller torna 
a jugar després 
del greu accidentNova incorporació

Víctor Sáez, extrem esquerre de 25 anys 
procedent de l'Handbol Sant Quirze, és 
el fitxatge del Fraikin Granollers per 
suplir la baixa d'Edgar Pérez a causa de 
la greu lesió al genoll. Sáez ara jugava 
a Primera Nacional, però en el passat 
va disputar dues temporades a l'Aso-
bal amb el BM Benidorm. Dissabte va 
debutar amb el BMG.

VÍCTOR SÁEZ, REFORÇ 
A L'EXTREM ESQUERRE

AUTOMOBILISME  ÉS L'ÚLTIMA PROVA DEL CALENDARI

El Circuit de Barcelona·Catalunya 
acollirà el cap de setmana la clau-
sura de l'International GT Open, 
amb el campionat per decidir en 
la seva última prova de l'any. El 
malagueny Fran Rueda podria 
proclamar·se campió. 

L'International GT Open estarà 
acompanyat d'altres campionats, 
com l'Euroformula Open i l'Euro-
cup Formula Renault 2.0, pel que 
fa als monoplaça, i l'Alpine ELF 

Europa Cup i el TCR Europe pel 
que fa als turismes. En aquesta úl-
tima categoria Mikel Azcona lide-
ra la classificació provisional. 

Els assistents a l'esdeveniment 
tenen entrada gratuïta per gau-
dir de les 10 curses programades, 
amb més de 100 pilots partici-
pants. L'accés s'efectuarà per la 
porta 3 a partir de les 8.30 h, i les 
tribunes obertes al públic seran la 
Principal, la F i la G. 

L'International GT Open
es decideix al Circuit

RUGBI  | Fase Prèvia Divisió d'Honor Catalana  ELS GRANOLLERINS VAN VÈNCER PER 28 A 19

GRANOLLERS. Gran victòria dels 
Spartans de Granollers en el se-
gon partit de la fase prèvia de la 
Divisió d'Honor Catalana Vueling.  
Els vallesans es van imposar per 
28 a 19 al Barça Grana. D'aques-
ta manera, es mantenen invictes  
–sumen dos triomfs sense bonus– 
i ocupen la tercera posició a la 
taula classificatòria amb 8 punts.

El lider del grup A és el Sitges 
amb 12, seguit de ben a prop del 

CEU amb 10. Els principals per-
seguidors dels Spartans són el 
Tarragona, amb 6 punts, i el Barça 
Grana, amb 5. Entre aquests cinc 
conjunts s'hauran de decidir les 
quatre places que donen accés a la 
Divisió d'Honor Catalana. Ja gai-
rebé sense opcions hi ha el Poble-
nou B, amb 1 punt, i el Senglars de 
Torroella, amb cap. 

L'Spartans no va aconseguir 
classificar·se el curs passat. 

L'Spartans guanya al Barça
i suma la segona victòria

SPARTANS

francesc pastor
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raül medina

MÀXIMA IGUALTAT Segon empat a zero consecutiu al carrer Girona

GRANOLLERS. La forta pluja caigu-
da abans del partit va dificultar el 
joc i això va provocar que no es 
veiessin massa ocasions de gol. A 
la primera part, les més clares les 
ha tingut l'Europa. El Granollers 
només en va gaudir d'una gràcies 
a Pau Darbra, en el minut 36. La 
segona part encara va ser més in-
sípida –Sergio Fernández va treu-
re les dues arribades visitants– i el 
0 a 0 no es va moure del marca-
dor per segon partit consecutiu al 
camp del carrer Girona. 

D'aquesta manera, el Granollers 

segueix sense guanyar a l'Euro-
pa a casa des del 2004, però ha 
aconseguit trencar amb la ratxa 
de quatre victòries consecutives 
dels graciencs al camp granollerí. 
L'equip de José Solivelles suma 14 
punts en 10 jornades i continua 
a la part mitja de la taula classi-
ficatòria. Quart empat consecutiu 
i sisena jornada seguida sense 
conèixer la derrota –4 empats i 2 
victòries·.

Diumenge, el Granollers visita 
el camp del Martinenc, el tercer 
per la cua. 

FUTBOL | Tercera Divisió  SISÈ PARTIT SENSE PERDRE

L'ECG i l'Europa empaten 
després de la forta pluja LES FRANQUESES. Segona part ex-

cel·lent l'aconseguida pel CF Les 
Franqueses dissabte al camp Mu-
nicipal de Corró d'Avall. Cinc gols 
en 37 minuts –Ramón Manzanera 
52', Kevin Caballero 61', Roger 
Bellavista 64', Carlos Adarve 86' 
i 89'– van permetre els de Mano-
lo Parralo i Jordi Jornet golejar al 
Castellar, un dels candidats a pu-
jar a Primera Catalana. 

Els franquesins venien de per-
dre dos partits consecutius, da-
vant el Sabadell B i el Sallent, 
després d'haver guanyat en les 
primeres quatre jornades del 
grup 4 de Segona Catalana. A més, 
els tres expulsats –Gerard García, 

Mahamadou Tunkara i Iván More-
no– en el partit davant el Sallent 
dissabte no van poder jugar.

Amb aquesta victòria, el CF Les 
Franqueses suma 15 punts de 21 
possibles i ocupa provisionalment 
el cinquè lloc a la taula classifica-
tòria. Per davant té la Gramanet i 
el Joanenc amb 16, el Parets amb 
17 i el Berga amb 19.

Diumenge (12 h), els franques-
ins visitaran el camp de futbol Les 
Cremades, la casa del Caldes, el 
10è classificat amb 10 punts, que 
arribarà al partit després de per-
dre per 2 a 1 al camp del Parets i 
de no conèixer la victòria en cinc 
jornades. 

r.m.

FUTBOL  | Segona Catalana VA GUANYAR PER 5 A 0

GRAN SEGONA PART Els franquesin van fer cinc gols en 37 minuts

El CF Les Franqueses reviu
gràcies a una golejada

LES FRANQUESES. Quartes amb nou 
punts i sense conèixer la derrota 
després de cinc jornades. Aquest 
és el registre del CE Llerona a la 
Primera Divisió. El cap de setma-
na va vèncer per 0 a 2 a la Fun-
dació Júpiter amb gols d'Elia Ex-
pósito en el minut 55 i d'Andrea 
Marí en pròpia porta en el 69. 
D'aquesta manera, les franque-
sines se situen a un punt de La 
Roca i del Martinenc, i a quatre 
del líder indiscutible, el Palau-
tordera. Diumenge (17.30 h), el 
Llerona rebrà la visita del Santa 
Eugènia, novè.  

FUTBOL  

El CE Llerona
escala posicions
a la classificació

GRANOLLERS. Dos partits jugats a 
fora de casa i dues derrotes. Dis-
sabte el CB Granollers va perdre 
per 83 a 79, a la pista de la UE 
Horta, que encara no havia sumat 
cap victòria, en la tercera jorna-
da de la Copa Catalunya. L'equip 
de Ricard Ventura va pagar molt 
car el mal primer quart que va 
fer (23 a 11) malgrat aconseguir 
ficar·se en el partit en arribar al 
descans (40 a 39). Els últims dos 
quarts van ser molt igualats però, 
finalment, la balança va caure 
del bàndol local. Gonzalo Balta 
va ser el jugador granollerí més 
destacat amb 17 punts. Dissabte 
(18.05 h), el CB Granollers rebrà 
el Gironès Bisbal Bàsquet. Els va-
llesans són l'equip de la lliga que 
més punts ha fet (245) i el què 
més punts ha rebut (250). 

raül medina

BÀSQUET |  Copa Catalunya  ELS DE VENTURA VAN PAGAR CAR EL MAL PRIMER QUART

El CB Granollers cau a Horta
i segueix sense guanyar a fora

Triomf contundent del sènior femení
El CB Granollers va guanyar dissabte al cuer de la Primera Divisió, el Sant 
Gervasi, per un contundent 65 a 37. D'aquesta manera, les blanc-i-blaves 
escalen fins a la cinquena posició de la taula amb un balanç de 3 victòries i 
2 derrotes. Dissabte (20 h), visitaran al Joviat, el sisè classificat.

ATLETISME HI PARTICIPARAN NENS I NENES D'ENTRE 3 I 15 ANYS

La 4a edició de la Mútua 
Kids estrena recorregut

Inscripcions

Ja estan obertes les inscripcions per 
les proves de totes les categories a 
www.lamutuakids.cat i a www.cagra-
nollers.com. Són gratuïtes i s'hi podrà 
inscriure qualsevol nen o nena d'entre 
3 i 15 anys fins al dimecres 24 d'octu-
bre. Per qualsevol consulta sobre l'es-
deveniment, també estarà disponible 
el telèfon 93 860 01 56.

ES TANCARAN 
EL 24 D'OCTUBRE

GRANOLLERS. Quatre partits, qua-
tre derrotes. Aquest és el balanç 
del Futbol Sala Ciutat de Grano-
llers en l'inici de lliga. Dissabte va 
perdre per 3 a 8 davant l'Albelda 
Futsal al Pavelló Muncipal de Can 
Bassa. Els gols granollerins van 
ser obra d'Álex Pabón (2) i de Mo-
hamed Chourak. 

FUTBOL SALA 

El Ciutat de 
Granollers segueix
sense sumar

GRANOLLERS. Per quart any con-
secutiu el Club Atletisme de Gra-
nollers i La Mútua de Granollers 
organitzan la cursa infantil Mútua 
Kids. Aquesta edició arriba amb 
nou recorregut: la sortida serà a 
la plaça de la Corona i l'arribada a 
l'arc situat a la plaça de Lluís Per-
pinyà, amb el carrer Anselm Cla-
vé com a via principal. 

Els participants podran tenir 
des de 3 anys fins a 15 i queda-
ran repartits en les diferents ca-
tegories: baldufes (2015 i 2014), 
prebenjamí (2013 i 2012), ben-
jamí (2011 i 2010), aleví (2009 
i 2008), infantil (2007 i 2006) i 
cadet (2003, 2004 i 2005). Les 
distàncies de les proves variaran 
en funció de l'edat. La primera 
cursa serà a les 10.30 h i hi parti-
caparan els nens i nens nascuts el 
2015 i el 2014; l'última tindrà el 

tret de sortida a les 11.45 h i els 
protagonistes seran els atletes en 
edat cadet.

L'Ajuntament de Granollers i la 
Federació Catalana d'Atletisme 
col·laboren en l'esdeveniment. 
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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

GRANOLLERS. L’equip absolut de 
waterpolo del Club Natació Gra-
nollers va finalitzar sisè a la Copa 
Catalunya de Primera Divisió. Els 
granollerins van arribar a la fase 
final, disputada el cap de setmana 
passat a les seves instal·lacions 
–a la piscina coberta a causa de 
les males condicions meteorolò-
giques–, amb opcions de lluitar, 
com a màxim, pel cinquè lloc. No 
aspiraven a res més en quedar eli-
minats en l'eliminatòria de quarts 
de final davant el CN Montjuïc 
–empat a l'anada i derrota per la 
mínima a la tornada–. 

El primer rival en la lluita pel 
cinquè lloc va ser el CN Premià, a 
qui el Granollers va vèncer per un 
contundent 14·7 gràcies al parci-
al de 6 a 0 aconseguit després del 
descans. La victòria els va portar 
a disputar el matx definitiu da-
vant l’UE Horta. El poc encert del 
Granollers en l'inici de partit el va 
condemnar a anar a remolc en el 
marcador, i els barcelonins van 
acabar aconseguint el cinquè lloc 
en guanyar per 10 a 8. L'equip de 
Quattrocchio, per la seva banda, va 

cng

WATERPOLO  AQUEST CAP DE SETMANA EL CLUB GRANOLLERÍ COMENÇA LA LLIGA DE PRIMERA DIVISIÓ DAVANT L'HORTA

El CNG acaba sisè a la Copa Catalunya 

ATLETISME  ENGUANY ES DISPUTARÀ LA SETENA EDICIÓ

Dilluns (11 h) tindrà lloc a l'Espai 
Wellness de Granollers la presen-
tació de la setena edició del Tast 
de la Mitja, que se celebrarà el 
dissabte 27 d'octubre. Es tracta 
d'una prova que va néixer amb la 
intenció d’oferir una cursa de 10 
quilòmetres apta per als corre-
dors populars, que s’inicien en el 
món de l’atletisme, i també com a 
preparació de La Mitja. La cursa, 
organitzada per l’Associació Es-
portiva La Mitja, tornarà a tenir 
el recorregut de 10 quilòmetres 

i, per tercer any consecutiu, el de 
5 quilòmetres, amb sortida des de 
les Franqueses del Vallès. La cursa 
de 10 km sortirà, com cada any, de 
la Garriga, (10.30 h). La prova de 
5 km, en canvi, donarà el tret de 
sortida a les Franqueses del Va-
llès a les 10.45 h. Com els darrers 
anys, les dues proves tindran l’ar-
ribada a les pistes d’atletisme de 
Granollers.

Les inscripcions del Tast de la 
Mitja estan obertes fins al dijous 
25 d'octubre. 

La Mitja comença a escalfar
motors amb l'habitual Tast

GRANOLLERS. El Club Natació Gra-
nollers celebrarà el dissabte 4 de 
novembre la tercera edició de la 
prova 10.000 x Relleus, una com-
petició de natació per equips –de 
3 a 6 nedadors– oberta a majors 
de 14 anys, siguin socis o no. La 
competició arrencarà a les 10 h i 
els equips podran ser mixtos, fe-
menins o masculins. Els membres 
de cada conjunt s’hauran d’anar 

rellevant amb l’objectiu d’acabar 
nedant 10.000 metres a la piscina 
exterior climatitzada del Club Na-
tació Granollers dins el termini de 
quatre hores.

Es tracta d’una competició 
d’una única categoria –sense di-
visions per edat o sexe– que no 
permet l’ús de material auxiliar. 
Tampoc podran haver·hi dos ne-
dadors del mateix equip simul-

S'obren les inscripcions
per a la 10.000 x Relleus

tàniament a l’aigua, i cada grup 
tindrà llibertat per a distribuir-se 
el metratge. L’any passat aquesta 
competició va comptar amb 90 
nedadors repartits en 18 equips. 

Visita finlandesa
Una nedadora artística del club 
finlandès Vantaan Pyörre porta al 
CNG des de dimarts, i s'hi estarà 
fins avui dijous, per rebre asses-
sorament tècnic amb la intenció 
de perfeccionar la coreografia de 
diverses rutines que el seu club 
utilitzarà la temporada vinent. L'as-
sessorament va a càrrec de la direc-
tora esportiva Muriel Escalé. 

CAMPIONAT VIBRANT  El públic del CNG va poder presenciar partits molt igualats dissabte i diumenge

haver de conformar·se amb la si-
sena posició. La Copa Catalunya se 
la va emportar el Rubí en guanyar 
per 9 a 6 el Sant Feliu a la final.

Precisament dissabte (18.15 h) 
el CN Granollers s'enfrontarà a 
l'Horta en el pavelló Eric Basquet 

en la primera jornada de lliga de 
Primera Divisió. Pablo Quattrocc-
hio, l'entrenador, té clar l'objec-
tiu: “situar-se a la part alta de la 
taula al final de la competició i 
estabilitzar un equip que per-
meti, a mitjà termini, l’ascens a 

L'Ajuntament rep 
als medallistes dels 
Special Olympics
La setmana passada els esportis-
tes del Centre d'Educació Especial 
Montserrat Montero van acon-
seguir 31 medalles –10 d'or, 10 
de plata, 11 de bronze i 18 de 
participació– als Special Olympics 
celebrats a la Seu d'Urgell i 
Andorra. Per això, l'Ajuntament 
de Granollers va voler homenatjar 
dimecres els 19 participants –11 
atletes i 8 nedadors, amb el suport 
de cinc tècnics acompanyants– 
d'aquest centre en els Jocs.

Durant el setembre els espor-
tistes van intensificar els entrena-
ments al Club Natació Granollers i 
a les pistes d'atletisme municipals 
per tal d'estar en el millor nivell 
de forma possible per a la com-
petició. Malgrat això, els monitors 
expliquen que el més important 
en els Special Olympics no són els 
resultats, sinó el gaudi dels nens i 
joves i la possibilitat de conèixer 
gent d'arreu del món amb els seus 
mateixos interessos. 

JOCS MUNDIALS

la màxima divisió”. Els fitxatges 
són Esteban Gómez, Raúl Loste i 
Diego Villar. 
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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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MOTOR
AUTOMÒBILS  S'HA AMPLIAT LA ZONA D'EXPOSICIÓ DE VEHICLES, QUE ARA TÉ UNA CAPACITAT PER A 15 COTXES

Sarsa Seat estrena noves instal·lacions

Dos mesos després de l’inici de 
les obres, el concessionari Sarsa 
Seat de Granollers ha presentat 
les seves noves instal·lacions. Tot 
i que la distribució del concessi-
onari s’ha mantingut, les obres 
d’adequació han permès ampliar 
la zona d’exposició de vehicles, 
que ara té una capacitat per a 15 
cotxes, i modernitzar les instal·la-
cions.

A més, s’ha remodelat la zona de 
venda i negociació amb els clients, 
per oferir-los un espai molt més 
confortable i alhora millorar la 
seva experiència durant l’estada 
al concessionari amb un servei de 
més qualitat.

Grup Movento
El concessionari Sarsa Seat de 
Granollers és un dels concessio-

sarsa

naris oficials de Seat del grup Mo-
vento, que està present al Vallès 
Oriental i Occidental, Barcelonès 
Nord, Maresme, Bages i Osona 
amb les 17 marques que repre-
senta. És un dels grups d'automo-
ció més destacats del seu entorn 
i cada any ven prop de 27.000 
vehicles, tant nous com d'ocasió. 
Movento pertany al grup Moven-
tia, un grup empresarial dedicat 
a la mobilitat compromès amb les 
persones, amb la societat, el medi 
ambient i la qualitat de tots els 
seus serveis   

Pneumàtics Dalmau és una em-
presa líder al Vallès Oriental amb 
més de 45 anys d'experiència i 
servei al client. Són especialistes 
en pneumàtics i tenen un estoc 
amb més de 300.000 peces que in-
clouen les marques principals del 
sector i els millors preus del mer-
cat. Fan muntatge de tot tipus, des 
de turismes, camions i furgonetes, 
i vehicles 4x4. A més, també fan 
manteniment de vehicles –frens, 
suspensió, filtres, oli, etc–.  

RECANVIS

Pneumàtics 
Dalmau, 45 anys 
al servei del client

SARSA

ctra. de la Roca, km.17 
La Roca del Vallès 
Tel. 93 870 09 35
www.sarsagranollers.seat

Monòleg de Víctor Parrado
Amb motiu de la finalització de les obres i per donar a conèixer les noves 
instal·lacions entre els clients, divendres, el còmic Víctor Parrado oferirà un 
monòleg al concessionari. Tots els interessants poden inscriure’s de manera 
gratuïta a través del web de Movento (www.sarsagranollers.seat/dealers/
sarsa-granollers/landing/especial2.sarsa-granollers.html).

La reforma permetrà oferir una millor 
experiència al client que visiti el concessionari

PNEUMÀTICS DALMAU

c. Jordi Camp, 1 - Granollers 
Tel. 93 849 16 22
www.pneumaticsdalmau.es

Rojas i Associats, dedicats al món 
de les assegurances des de fa 50 
anys, treballa amb Catalana Occi-
dent i cerca la millor assegurança 
per al vehicle. El relleu generacio-
nal es va incorporar al despatx fa 
cinc anys provinent de la banca. 

Rojas i Associats 
busca la millor 
assegurança

Amb més de 25 anys d’experiència 
i formant part de la xarxa a escala 
europea Eurotaller, J. Ruiz Auto-
moció ofereix serveis de repara-
ció i manteniment de l’automòbil, 
pneumàtics, electricitat, descarbo-
nització interna de motors, revi-
sions pre·itv (si cal, hi porten els 
vehicles) i disposen de vehicles de 
substitució. Estan a disposició dels 
clients al carrer Menorca, 19, de 
les Franqueses del Vallès. 

Taller J. Ruiz 
Automoció, 25 
anys d'experiència

Un grup d'empresaris, continua-
dors d'una activitat iniciada a 
principis de l'any 1940 i amb una 
gran experiència en la distribució 
i comercialització d'olis lubrifi-
cants, van constituir a l'abril de 
1989 l'empresa Repcasa. Actual-

ment és distribuidor oficial Rep-
sol, i ofereix olis i lubricants d'alta 
qualitat per a l'automoció amb un 
ampli catàleg de Repsol, per tro-
bar el producte que més convé a 
cada vehicle i satisfer les deman-
des globals més exigents.

Repcasa, olis i lubricants 
d'alta qualitat Repsol

Amb una gamma àmplia de lu-
bricants Repsol i olis per al motor, 
Repcasa proporciona un servei 
integral, global i altament compe-
titiu.  

REPCASA

ctra. de Valldoriolf, km. 0,245 
La Roca del Vallès 
Tel. 93 861 50 30
www.repcasa.com
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AUTOMÒBIL  EL 88% DE COTXES MATRICULATS PER TOYOTA KAI MOTOR AL SETEMBRE SÓN HÍBRIDS

Toyota es va situar el setembre 
entre les tres marques preferides 
pels consumidors, en turismes i 
tot-terrenys, el segment més im-
portant del mercat. Toyota Kai 
Motor, concessionari oficial de la 
marca japonesa a Granollers, va 
matricular durant el setembre un 
total de 51 vehicles, 45 dels quals 
híbrids elèctrics, xifra que supo-
sa un 88% del total de vehicles 
matriculats. Pel que fa al mercat 
espanyol, van ser 4.557 unitats 
matriculades, 4.000 unitats de 
les quals van ser híbrids elèctrics 
Toyota, de manera que van supo-

sar més del 80% del total de ma-
triculacions de Toyota a Espanya.

A més, durant l’últim trimestre 
(juliol, agost, setembre) el conces-
sionari de la marca nipona a Gra-
nollers va matricular un total de 
185 cotxes, 160 dels quals híbrids 
elèctrics, el que suposa un 86,5% .

El Toyota C·HR hybrid, cap-
davanter juntament amb l’Auris 
hybrid entre els models de tecno-
logies alternatives, es va col·locar al 
setembre entre els quatre models 
més sol·licitats pels clients particu-
lars. A Kai Motor van matricular·se 
un total de 19 C·HR i 8 Auris res-

Els vehicles híbrids elèctrics situen 
Toyota entre les marques preferides

toyota

r.g.

Fundada l'any 1989, Recambios 
y Accesorios Gaudí SL ha esde-
vingut passades aquestes tres 
dècades tot un referent a l'Estat 
en el sector. Una trajectòria, des 
d'aquella primera botiga de 140 
metres quadrats, en què s'ha 
mantingut fidel durant tot aquest 
temps a un objectiu primordial: 
donar el millor servei als clients. 
Aquesta voluntat de servei ha por-
tat Recanvis Gaudí, integrada en el 
grup CGA Car Service i a ATR In-
ternacional, a disposar avui dia de 
més de 160.000 referències vives 
en estoc amb una amplíssima línia 
de productes i marques i 11.000 
metres quadrats de magatzem a 
les seves instal·lacions centrals de 
Lliçà de Vall (a tocar de la C·17), 
estrenades fa tot just un any. En 
conjunt, els diversos punts de 
venda de l'empresa, delegacions 
situades a Catalunya, Saragossa, 
València i Andorra, sumen més de 
20.000 metres quadrats.

Una expansió, però, que ha man-
tingut intactes l'esperit i la il·lusió 
del primer dia, amb un alt nivell 

d'exigència que queda palès en 
la innovació logísitca permanent 
(magatzem intel·ligent, operaris 
amb ordinadors inhalàmbrics de 
butxaca, àgil gestió online de co-
mandes) i un equip humà altament 
qualificat, professionalitat que els 
ha valgut la confiança dels seus 
clients. Amb més de 200 empleats i 
una facturació superior als 35 mili-
ons d'euros, Recanvis Gaudí ofereix 
flexibilitat segons demanda i ex-
clusivitat en la distribució de mar-
ques líders. Per posar un exemple 
de la dimensió d'aquesta empresa, 
disposen de més de 24.000 pneu-
màtics en estoc. Una grandària que 
no els ha fet perdre de vista el seu 
compromís amb el territori; en 
aquest sentit, són els patrocinadors 
des de fa diverses temporades del 
Club Bàsquet Mollet. i

LA FIRMA COMPTA AMB 200 EMPLEATS I FACTURA 35 MILIONS

Recanvis Gaudí, referent 
estatal en distribució i venda 
de recanvis d'automoció

pectivament. El mes passat, els més 
de 1.000 Toyota C·HR matriculats 
a Espanya van permetre al crosso-
ver híbrid de Toyota situar·se entre 
aquestes posicions. La quota de 
mercat de Toyota C·HR en aquest 
segment és de més de l’11%. 

Els tres primers trimestres de 
2018, Toyota ja ha lliurat més de 
41.000 híbrids a Espanya igualant 
la xifra de 2017, quan encara resten 
tres mesos per tancar l'any. El Toyo-
ta Auris hybrid i el Toyota C·HR 
hybrid són els dos models de més 
èxit, amb 12.078 i 11.520 unitats 
respectivament. Auris hybrid està 
funcionant igual de bé entre clients 
particulars i empreses i flotes, men-
tre que el Toyota C·HR manté la 
seva destacada posició al mercat 
espanyol en els clients particulars.

Kai Motor pertany al grup d'au-
tomoció egarenc CSM, que compta 
amb més de 10 anys de trajectòria. 
CSM Grup representa els concessi-
onaris i tallers Toyota a Terrassa, 
Rubí, Granollers i Mataró; Lexus a 
Mataró, Mazda Terrassa; i Hyundai 
a Terrassa, Rubí i Sant Cugat. i

TOYOTA KAI MOTOR

av. Europa, 5-7. Granollers 
Tel. 93 849 50 88
www.toyotagranollers.es

RECANVIS GAUDÍ

av. Puigcerdà, 11. Polígon industrial 
el Pla dels Batzacs. Lliçà de Vall
Tel. 93 573 51 90
www.recambiosgaudi.com
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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

Taller de fabricació, reparació i manteniment de maquinària industrial, precisa: 
CAP DE TALLER ( Ref.1910-01)
Candidats/es amb reconeguda experiència en feines de responsable de taller mecànic 
(mínima de 10 anys). Formació mecánica a nivell de : FP II , maestria industrial , CFGS, etc 
Amb dependencia directa de la propietat, es responsabilitzarà del bon funcionament del 
taller mecànic d'empresa consolidada i de prestigi en el seu sector. És imprescindible 
tenir coneixements de torn i fresa. Condicions i retribució negociable en funció de l'ex-
periència i valúa dels candidats. Incorporació el mes de gener de 2019.

Empresa nacional, fabricante de equipos 
e instalaciones para el tratamiento de 
aguas residuales, con presencia a nivel 
mundial, necesita incorporar para sus 
instalaciones de Les Franqueses del 
Valles:
ADMINISTRATIVO/VA COMERCIAL CON 
INGLÉS Y FRANCÉS (Ref.1910-03a) para su 
departamento de Exportación (valorándose 
conocimientos de árabe) 
ADMINISTRATIVO/VA COMERCIAL CON IN-
GLÉS (Ref.1910-03b) para su departamento 
de Exportación . En dependencia del Di-
rector Comercial las tareas a realizar serán: 
Preparación, envío y seguimiento de ofertas 
comerciales para los clientes internacio-
nales. Mantenimiento y fidelización de la 
cartera de clientes ya existentes. Búsqueda 
de nuevos clientes. Tareas administrativas 
diversas relacionadas con el área de co-
mercial
ASISTENTE/A SECRETARIO/A GERENCIA 
CON INGLÉS (Ref.1910-03c). Su misión 
será apoyar a Gerencia además de realizar 
contactos a nivel internacional para ampliar 
la presencia de la firma a nivel mundial y 
como detectar nuevas oportunidades de 
negocio.
OFICIAL PARA CORTE DE MAQUINA POR 
AGUA (Ref.1910-03d). Su misión será rea-
lizar todo el proceso de fabricación de todo 
tipo de estructuras metálicas para el trata-
miento de aguas residuales. En dependencia 
del Director Industrial, las tareas a realizar 

serán: Interpretación de planos en Autocad. 
Apoyo interno en el dpto. de almacén. Tareas 
a realizar en almacén: empaquetamiento de 
materiales, stock de almacén, etc 
DELINEANTE-PROYECTISTA INDUSTRIAL 
(Ref.1910-03e). Las tareas a desarrollar se-
rán: Diseño de piezas para corte y plegado. 
Diseño de piezas mecanizadas.Despieces, 
elaboración listas de componentes. Elabo-
ración de documentación técnica. Ejecución 
de proyectos. Planos de implantación, trato 
con proveedores. La persona contratada 
dependerá jerárquicamente del Director In-
dustrial.Imprescindible nivel usuario avan-
zado de AUTOCAD. Imprescindible persona 
con experiencia como delineante industrial y 
excelentes conocimientos como proyectista. 
TÉCNICO MECÁNICO-CALDERERO (Re-
f.1910-03f) Su misión será realizar todo el 
proceso de fabricación de todo tipo de es-
tructuras metálicas para el tratamiento de 
aguas residuales.En dependencia del Di-
rector Industrial, las tareas a realizar serán: 
Interpretación de planos y esquemas técni-
cos. Corte de metales. Soldadura de chapas 
y perfiles. Construcción de elementos diver-
sos para estructuras metálicas. Construc-
ción de estructuras metálicas tales como, 
tanques, pasarelas... Manejo de plegadora, 
cizalla y cilindro.
Para todos los puestos se ofrece estabili-
dad laboral y continuidad en el puesto de 
trabajo, e incorporación a equipo de pro-
fesionales totalmente consolidado.

Empresa fabricante de maquinaria de proceso, líder en su sector, situada en el Vallès 
Oriental, precisa: 
INGENIERO/A TÉCNICO/A COMERCIAL (Ref.1910-02)
Candidatos/as con formación de Ingeniero Químico o Industrial (no descartables otros) 
con alguna experiencia al menos de 2 años como comercial en venta de maquinaria. Va-
loramos procedencia sectores: farma, química fina, química, alimentación, cosmética 
e ingenierías. Candidatos/as capacitados para defender técnicamente los proyectos y 
negociación de los mismos, valorándose si ya dispone de conocimientos de clientes de 
sectores químico, petroquímico, alimentario y farmacéutico.Recibirá la formación y so-
porte técnico de producto de los proyectos que desarrolle, des de los departamentos 
técnicos. Inglés a todos los niveles, valorándose otros. Serán sus funciones: Atención, y 
seguimiento de la cartera de clientes existente, nacional y europeo fundamentalmente. 
Búsqueda e identificación de nuevas oportunidades de negocio dentro de su área de ac-
tuación, nacional y europeo. Gestión comercial del ciclo de proceso de venta, definición 
necesidad, elaboración de las ofertas, negociación y seguimiento del proyecto apoyado 
por el departamento técnico. Se ofrece contrato estable y directo con la empresa, incor-
poración inmediata y retribución competitiva según valores aportados.

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 / VENDA

A VILANOVA DEL VALLÈS. 400 m2

PER JUBILACIÓ

RESTAURANT EN PLE 
FUNCIONAMENT

EN VENDA O TRASPÀS

I ES VEN CASA AMB TERRENY
AGRÍCOLA A VILANOVA DEL VALLÈS

687 92 04 17

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

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

5
14.30 a 16.30 h 
Formació. Comerç 
FES BRILLAR EL TEU 
COMERÇ PER NADAL
Granollers Mercat

9 a 14 h
Formació bonifi cable de 15 h
MANIPULACIÓ DE 
DADES AMB EL PROGRAMA 
ACCESS
Aprendre a utilitzar bases de 
dades Access, importar dades 
i gestionar de forma efi cient 
aquesta informació
Cambra de Comerç
Delegació Granollers

9.30 a 13.30 h
Formació de 16 h
TRAINING FINANCER PER 
DONES EMPRENEDORES
Coneix les eines per gestionar 
i controlar l’economia del teu 
negoci. Org: Granollers Mercat
Lloc: Masia Tres Torres

6
9.30 a 13.30 h
Formació. Emprenedoria 
i persones autònomes
CONEIX EL QUE 
POTS I NO POTS DEDUIR 
EN ELS TEUS IMPOSTOS PER 
A NO TENIR SANCIONS 
D’HISENDA
Quines despeses i quin 
IVA em puc deduir?
Granollers Mercat

7
9.30 a 13.30 h
Formació. Emprenedoria
INTRODUCCIÓ A 
WORDPRESS.COM
EmprènTIC: el meu 
negoci a Internet
Granollers Mercat

15.30 a 18.30 h
Workshop digital
Empresa I emprenedoria
ANALÍTICA WEB
Org: Granollers Mercat

Lloc: Roca Umbert, viver 
d’empreses audiovisuals

8
9.30 a 13.30 h
Formació. Empresa
APROPA’T AL TEU CLIENT 
AMB DESIGN THINKING 
I LEGO SERIOUS PLAY 
(GRANOLLERS)
Aprèn, a partir de 
metodologies innovadores, 
com solucionar els problemes 
que es presenten a la teva 
empresa
Org: Granollers Mercat
Lloc: UEI- Cerclem

9
9 a 14 h
Formació bonifi cable de 20 h 
ASSISTENTS DE DIRECCIÓ 
PROACTIUS
Potenciar competències com 
l’autonomia, la capacitat de 
treball i de resoldre confl ictes 
i la coordinació de persones

Cambra de Comerç
Delegació Granollers

12
14.30 a 16.30 h
Formació. Comerç
ORIGAMI. L’ART JAPONÈS 
DEL PLEGAT DE PAPER
Granollers Mercat

13
9.30 a 13.30 h
Formació. Emprenedoria 
i persones autònomes
10 COSES QUE ELS 
AUTÒNOMS HAN DE SABER 
I NINGÚ ELS HI EXPLICA
S.L, autònom/a?, puc tenir 
atur? I més...
Granollers Mercat

14
9.30 a 13.30 h
Workshop digital
ESTRATÈGIA E-MAIL 
MÀRQUETING
Granollers Mercat

9 a 14 h
Formació de 15 h
PREVENIR I GESTIONAR 
QUEIXES I RECLAMACIONS 
Cambra de Comerç
Delegació Granollers

15
18.30 a 20.30 h
Networking comunitat digital 
NETWORKING TARDOR
Org: Granollers Mercat
Lloc: UEI-Cerclem

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

    15 DE NOVEMBRE
9.30 a 12 h. Sessió informativa. 
Emprenedoria. SESSIÓ INFOR-
MATIVA PER MUNTAR UNA EM-
PRESA. Tràmits, fi scalitat, ajuts, 
subvencions i capitalització de 
l’atur. Granollers Mercat

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018

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

SESSIONS GRUPALS
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Vacca exposa a la VirreinaTaller de dibuix naturalista a la Tela
El granollerí Vicenç Vacca presentava 
dimecres a la Virreina SOMNIVM, un  
treball de so amb les poques imatges  
que es van poder enregistrar a l’estudi 
de Manel Cot dies després de la seva mort.

El Museu de Ciències Naturals la Tela organitza un cicle de tres tallers 
pràctics de dibuix naturalista, sota el títol Dibuixem la natura. Seran avui, 
dijous, el 8 de novembre i el 13 de desembre, de 17 a 19 h. Durant les sessions 
es donaran les bases per representar el món natural sobre el paper. La 
primera sessió es dedicarà als ocells, i les altres a papallones i mamífers.

Clariana convida 
Marina Martoni 
al proper esmorzar 

Desert i Le Parody 
tancaran dissabte 
l'activitat a Roca 
Umbert, a la B1

L'entitat Clariana organitzarà di-
mecres (9.15 h) un nou esmorzar 
de forquilla a la Fonda Europa 
(15 euros), que en aquesta oca-
sió comptarà amb l'escriptora i 
gestora cultural Marina Martori. 
L'autora de Per pur plaer parlarà 
de l'erotisme a la literatura, del 
feminisme, dels rols de la dona a 
les lletres, del procés d'escriptura 
i del plaer. Cal reservar al telèfon 
673 67 31 96.

La jornada artística de dissabte a 
Roca Umbert acabarà amb el con-
cert de Desert, el projecte artístic 
de la productora, compositora i 
vocalista Cristina Checa i del tam-
bé productor i compositor i disse-
nyador de so Eloi Caballé. Calidesa 
vocal, malenconia, pop sintetitzat, 
beats exactes, arranjaments hip-
nòtics i melodies captivadores són 
la carta de presentació d'aquest 
grup difícil d'etiquetar i permea-
ble a molts gèneres musicals. En-
tre els seus referents hi inclouen 
Laurel Halo, el so 4AD de Cocteau 
Twins, Insides, Dean Blunt, Kate 
Bush i Grimes, però Desert no juga 
en cap lliga en concret, no són ni 
indies ni electrònics i són totes 
dues coses.

Arrodonirà la nit Sole Parody, 
cantant i compositora del projecte 
Le Parody, que combina pop fosc, 
folklores inventats, ritmes tro-
picals i electrònica, i usa només 
instruments que càpiguen en una 
maleta de mà (un ukulele, un sam-
pler, un parell de pedals i molts 
cables).

La nit a la Nau B1 acabarà amb 
una sessió amb Dj LeTung (Elec-
tropark / Konghost) Vinyl Set! 

MÚSICA

Fabricar la guerra. Aquest és el 
concepte sobre el qual girarà la se-
tena edició de la Mostra d'Art Urbà 
(MAU), que dissabte, d'11 a 23 h, 
es farà a Roca Umbert. La MAU és 
un festival de creació contempo-
rània amb la vocació de vincular 
el passat i el present de la fàbrica 
a través de la realització de pro-
jectes artístics als seus espais. Els 
tres eixos que vertebren el festival 
són espai públic, fabrica i partici-
pació ciutadana. I enguany, amb 
motiu de la commemoració del 
80è aniversari del bombardeig, 
també tractarà de la guerra i els 
atacs a la població civil.

En aquesta edició hi haurà una 
dotzena d'instal·lacions artísti-
ques, una quantitat major que en 
altres edicions, i una desena ac-
tivitats multidisciplinars comple-
mentàries, que inclouen tallers, 
música, performance, dansa i ac-
cions sonores.

Intal·lacions bèl·liques
La MAU comptarà amb les pro-
postes dels set guanyadors de la 
convocatòria de projectes multi-
disciplinars, a la qual hi van par-
ticipar 45 propostes. Com a inter-
vencions a l'espai públic, Azahara 
Cerezo proposa els Paisatges digi-
tals d'una guerra: Granollers, una 
intervenció fotogràfica amb els 
grafits polítics com a protagonis-
tes, que es podrà veure al carrer 
entre la Tèrmica i la Nau B1. Al 
carrer entre el CTUG i el Centre 
Audiovisual hi intervindrà Santi-
ago Doljamín, amb El aparato re-
productor, que es basa en el so de 
l'explosió d'una bomba casolana, 
i als carrers de l'Arsènic i el buc 
d'assaig, Maria Capell Pera (Sile-
re) mostrarà Projecte X, que a tra-
vés d'uns cubs platejats inflables 
transforma l'espai públic en un 
estat d'emergència.

En la categoria de directes o 
accions musicals, les propostes 
triades per a dissabte són  Protec-
ció perimetral de llarga duració 
de Gerard Valverde Ros i esceno-
grafia de Lluc Valverde. Es tracta 
d'una instal·lació que parteix de 
la concertina per crear un espai 

NOUS MURALS A ROCA UMBERT Coincidint amb la MAU aquesta setmana també s'han començat a pintar dos nous 
murals de gran format a les parets del recinte fabril, que es culminaran dissabte. A l'aparcament (a la foto) i davant 
de la Nau B1, els artistes Ivan Flor i Mohamet L'Ghacham han estat treballant des de dilluns. També, a la plaça de 
davant de l'Arsènic, al mur de la nau Dents de Serra, Ovni –Anna Taratiel– hi està fent una intervenció. /foto: x.s.

ART  LA MOSTRA D'ART URBÀ INCLOU 12 INSTAL·LACIONS I 10 ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES COM TALLERS, MÚSICA I DANSA

La setena MAU reflexiona sobre 
la guerra i el bombardeig del 1938

sonor a través de l’amplificació 
del material i la seva modificació 
en directe per mitjans electrònics, 
i que es podrà experimentar d'11 
a 13 h i de 17 a 21 h a la plaça 
dels Recanvis (davant de l'Espai 
d'Arts). També a les 21 h i a les 
21.30 h hi haurà l'acció sonora 
Tlachtli de Jordi Murillo Girart i el 
col·lectiu 25 hombres, que enfron-
ta les veus del moviment obrer 
i dels poders fàctics, davant del 
centre audiovisual.

Pel que fa a projectes de movi-
ment es mostrarà, a l'entrada de 
Roca Umbert, Enemy is near de Da-
niel Gasol, que emetrà imatges re-
transmeses en streaming marca-
des amb missatges agressius que 
els mitjans de comunicació han 
publicat amb la finalitat de crear 
una imatge pública d’enemic. Da-
vant la xemeneia, a partir de les 15 
h, es podrà veure el Manifest a la 
postguerra visual de Nataly Prada 
Elejalde, un projecte performatiu 
en col·laboració amb el Prostíbul 
Poètic en què  mostrarà el paper 
de la dona en el cartellisme durant 

la guerra civil espanyola. A més, 
amb aquesta acció a les 12.30 h es 
farà un recorregut performatiu i 
poètic pels carrers de Granollers, 
des de la plaça de la Corona i fins a 
la plaça de la Porxada per després 
tornar a Roca Umbert.

Pel que fa a les instal·lacions 
artístiques Penique Produccions 
també mostrarà Sobre jo, el pa i el 
pernil, a l'entrada del carrer Prat 
de la Riba; i Núria Tomàs amb la 
col·laboració de l'escola Ferrer i 
Guàrdia, Tinc un tanc de joguina 
davant la biblioteca, que també 
inclourà un taller familiar gratuït 
per a infants de 6 a 10 anys. Al-
bert Gusi, NAA4 i Harun Farocki, 
Nicht löschbares Feure (Foc ines-
tinguible) exposaran al taller de 
la Troca. A més, la nau Dents de 
Serrra acollir la mostra de Marc 
Javierre·Kohan comissariada per 
Alexandra Lauda, Weapons La 
guerra comença en un moqueta, 
i els alumnes de l'assignatura de 
volum de 1r de batxillerat artís-
tic de l'institut Ginebró de Lli-
nars presentaran Transformant la 

guerra, al carrer entre el CTUG i el 
Centre Audiovisual.

Capoeira, vermut i Ex Abrupto
La programació d'activitats tam-
bé inclourà, a les 12 h i a les 18 h, 
una classe oberta de capoeira per 
a adults (incripcions a rocaum-
bert.cat) a càrrec de Cacau y Du-
ble, al Centre d'Arts en Moviment. 
La dansa també acompanyarà la 
MAU, amb els espectacles La Mort 
(17.30 h) i Crash (20.30 h) de La 
Taimada. A més, a les 13.30 h, da-
vant del bar de Roca Umbert, hi 
haurà un vermut electrònic amb 
Khongost. 

Uns asidus al MAU, Ex Abrupto, 
hi presentaran també la seva nova 
producció a la Tèrmica (18 h i 20 
h), Casus Belli, un recorregut sonor 
orquestrat dels moments previs 
a l'esclat d'una guerra, amb l'Or-
questra de Cambra del Moianès i 
l'Orquestra electrònica del Vallès. 

Les activitats complementàries 
es completaran amb una visita 
comentada, a les 19 h, per les di-
ferents accions de la MAU.  M.E.

CULTURA

Ds 20 d'octubre, 22 h
Nau B1 de Roca Umbert. Preu: 8 euros

LITERATURA
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GRANOLLERS. El Cicle Gaudí –el cir-
cuit estable de cinema català im-
pulsat per l'Acadèmia del Cinema 
Català– arriba avui, dijous (20 h) 
al Centre Cultural de Granollers, 
de la mà del Cineclub de l’Associa-
ció Cultural (AC) i en col·laboració 
amb el Consorci de Normalització 
Lingüística de la ciutat. Així, Grano-
llers se suma a la trentena de sales 
de tot el país que acullen el Cicle 
Gaudí, que presenta una pel·lícula 
de producció catalana al mes de 
forma simultània a les sales par-
ticipants –de municipis com Car-
dedeu, Badalona, Berga, Cardona, 
Igualada i Moià, entre d'altres–.

En aquesta primera sessió es 
projectarà la pel·lícula Formente-
ra Lady de Pau Durà, i el Centre 
Cultural comptarà amb l’assistèn-
cia de la presidenta de l’Acadèmia, 
la cineasta Isona Passola.

Formentera Lady explica com 
el Samuel (José Sacristán) va ar-
ribar a la Formentera hippie dels 
70 i s’hi va quedar a viure, on es 

GRANOLLERS. Mur és un projecte 
fruit de la unió del Circ Bombeta 
–integrat per persones amb di-
versitat funcional–, Nacho Flores, 
Alberto Munilla i el Circ Vermut. 
Amb 12 persones en escena crea 
un univers que comença amb 280 
cubs –que formen part d'un mur 
que es trenca–. Un espectacle vi-
sual, poètic i integrador que em-
pra l’arquitectura efímera per fer 
reflexionar sobre les limitacions, 
físiques i mentals, i la capacitat 
humana de sobreposar-s’hi.

Els personatges de l'obra pro-
ven infinitud de formes per re-
construir un nou món. Malgrat la 
inestabilitat dels cubs i els fracas-
sos a què s’enfronten, s’esforcen 
per assolir el seu objectiu, treba-
llant de forma col·lectiva i amb un 
lema que els impulsa a seguir en-
davant: “Si caminem sols, anem 
més de pressa; si caminem 
junts, arribem més lluny”. 

L’obra és una performance vi-
sual, circense, amb música en di-
recte i molt d’humor a càrrec de la 
(Cia)3, dirigida per Nacho Flores 

El circ reflexiona sobre 
com superar limitacions

arxiu

CINEMA  LA PRESIDENTA DE L'ACADÈMIA CATALANA SERÀ A LA PROJECCIÓ DE 'FORMENTERA LADY' FAMILIAR  L'OBRA 'MUR' DE LA (CIA)3 TRENCA BARRERES

Isona Passola presentarà el 
Cicle Gaudí al Centre Cultural

ISONA PASSOLA

Dg 21 d'octubre, 18 h
Teatre Auditori de Granollers. 
Preu: 12 € adults / 6, menors de 16

i amb Joaquim Aragó com a pro-
ductor executiu i Ramón Giménez, 
el fundador d'Ojos de Brujo, com a 
responsable de la música original. 
Circ senzill, alegre i social. Circ 
que no renuncia a l’espectaculari-
tat i que combina les tenses acro-
bàcies amb reflexions entorn de 
les limitacions físiques i mentals 
de l’ésser humà.

L’equip de Mur el completa Circ 
Bombeta (Oriol Morgades, Qui-
que Maltas, Sergi Comesa, Manolo 
Osoyo), Circ Vermut (Jordi Mas i 
David Candelich), l’acròbata Al-
berto Munilla, l’il·luminador Xa-
vier Valls i Elisa Echegaray, res-
ponsable del vestuari. Martí Cano, 
David de la Rosa, Urània Estelrich 
i David Lafuente donen suport als 
intèrprets damunt l’escenari. 

Abans de l'espectacle, a les 
16.30 h, tindrà lloc l'activitat Viu 
el circ! amb David Cuspinera. 

va guanyar la vida tocant el banjo 
en un bar. Un dia rep la visita de 
la seva filla Anna (Nora Navas) i 
del seu nét Marc (Sandro Balleste-
ros). Sense feina des de fa temps, 
l'Anna ha acceptat una oferta a 
França que l’obliga a anar-se’n 
sola. Després del rebuig inicial, el 
vell hippie decideix fer·se càrrec 
del seu nét, i emprèn un trajecte 
que el farà transitar per les om-
bres del seu paradís.  M.E. 

Més programació

Enguany l'antropòloga Alba Castell-
sagué és l'encarregada de moderar 
el cinefòrum del cicle Elles dirigeixen, 
impulsat fa 11 anys pel CIRD amb l'ob-
jectiu de donar visibilitat a les pel·lícu-
les de realitzadores que expliquen his-
tòries amb mirada de gènere. Després 
de La mujer que sabía leer, la propera 
pel·lícula programada és Lady Bird, 
que es podrà veure amb cinefòrum di-
vendres (19 h). Es tracta d'una produc-
ció nord-americana de 2017 de Greta 
Gerwig sobre la història d'una jove 
estudiant que, en un intent de fugir de 
l'ombra protectora de la mare, vol anar 
a estudiar a Nova York. El darrer títol 
que es projectarà serà la francojapo-
nesa Hacia la luz (23 de novembre).

ALBA CASTELLSAGUÉ 
MODERA EL CINEFÒRUM
'ELLES DIRIGEIXEN'
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

TEATRE  EL TEATRE AUDITORI REP LA VERSIÓ DEL CLÀSSIC DE SÒFOCLES

Julio Manrique es posa a la 
pell d'Èdip, adaptat per Broggi
GRANOLLERS. Julio Manrique tor-
na a Granollers per interpretar 
un dels clàssics, l’Èdip de Sòfocles, 
versionat per Jeroni Rubió i diri-
git per Oriol Broggi. Una tragèdia 
grega, escrita fa més de 2.400 
anys, que continua fent reflexio-
nar sobre el destí i la lluita de l’és-
ser humà contra si mateix i contra 
els canvis de paradigma. 

A més de Manrique també hi 
haurà dalt de l'escenari les actrius 
i actors Mercè Pons, Carles Mar-
tínez, Miquel Gelabert, Marc Rius, 
Ramon Vila i Clara de Ramoni.

Tots plegats recrearan el mo-
ment en què Èdip regna a Tebes 
juntament amb la seva esposa Jo-
casta (Pons), la vídua de Lai, el rei 
mort. Quan la ciutat està colpeja-
da per nombrosos mals, el poble 
demana ajuda al seu rei i ell els 
promet venjança. Des de Delfos, 
Creont (Rius) porta una mala notí-
cia: qui va matar Lai és el causant 
d’aquesta tragèdia i només el seu 
càstig pot salvar la ciutat. Quan el 
rei de Corint, Pòlib –el qual Èdip 
considera el seu pare– mor, arriba 
la veritat: Èdip és el causant dels 
problemes de Tebes, perquè sense 
saber-ho ha mort el seu propi pare, 

el rei Lai, i Jocasta, amb qui s’ha ca-
sat i amb qui ha tingut quatre fills, 
és també la seva pròpia mare. Quan 
ell s’assabenta d’això es lleva la 
vida, i el seu fill, davant el cadàver 
de la seva mare i esposa, s’arren-
ca els ulls, desesperat, i reclama el 
càstig que ell mateix va prometre al 
culpable, per així salvar Tebes.

Aquest és l’argument de l’adap-
tació de Jeroni Rubió de la mítica 
obra de Sòfocles. Una versió con-

tag

JULIO MANRIQUE  Protagonitza el clàssic de Sòfocles

temporània d’una de les grans 
tragèdies gregues de tots els 
temps que convida l’espectador a 
observar la realitat que l’envolta 
des d’una visió crítica i reflexiva 
i presenta la versió més humana 
del clàssic, Èdip, per acostar l’he-
roi grec al públic.  

Ds 20 d'octubre, 21 h
TAG. Preu: 25 € (12, a la zona B)

GRANOLLERS. Ivette Nadal tanca 
ara una etapa creativa dels dar-
rers 10 anys de treballs discogrà-
fics amb Arquitectura primera, 
una revisió dels seus quatre CD, 
acompanyada del compositor i 
multinstrumentista Pascal Come-
lade. Tots dos presentaran el tre-
ball al Teatre Auditori de Grano-
llers, on deixaran entreveure aires 
renovats, amb noves melodies i 
noves lletres, que inicien un nou 
cicle de la cantautora granolleri-
na, que va iniciar la seva carrera 

dalt dels escenaris amb 17 anys.
Arquitectura primera va néixer 

de les trobades entre Barcelona i 
Perpinyà entre l’artista i el com-
positor. Una simbiosi intergenera-
cional a través de la comunicació 
musical que porten a una revisió 
personal de les cançons més repre-
sentatives d'Ivette Nadal amb nous 
arranjaments; amb un so més radi-
cal i elegant, acompanyats al direc-
te per la banda de Nadal. Fa un any i 
mig que la cantautora treballa amb 
Comelade per presentar aquest 

Ivette Nadal tanca etapa creativa 
amb Pascal Comelade al TAG

MÚSICA  LA CANTAUTORA GRANOLLERINA PRESENTA A CASA 'ARQUITECTURA PRIMERA'

tancament de cicle. “L’espectacle 
està pensat com una celebració, 
no com un acomiadament”, diu 
Nadal. Amb cinc músics a l’escenari, 
Ivette Nadal presentarà l’essència 
dels primers anys. De cara al 2019, 
la cantautora i poeta vol començar 
una nova etapa: “Ara em sento 
més positiva, més forta i em ve de 
gust investigar nous registres”, 
explica. Després del concert, Nadal 
i Comelade continuaran la seva col·
laboració amb un nou treball com-
post a quatre mans. 

LES FRANQUESES. El sisè cicle Hu-
mor & Co presenta un nou espec-
tacle divendres en format cabaret. 
És tracta de Cabareta, en que una 
actriu, Maria Molins i una pianis-
ta, Bárbara Granados, han escrit 
i compost a quatre mans una col·
lecció de temes que van de l'estil 
picant del Paral·lel a la cançó de-
núncia. Amb estètica d'un cabaret 
com els d'abans i sota la direcció 
de Joan Maria Segura Bernadas, 
Cabareta s'actualitza i esdevé un 
espectacle de cabaret en clau feme-
nina, que rescupera aquell esperit 
de la Barcelona dels anys 20 i 30 
del segle passat i fins a l'actualitat. 
Entre rialla i rialla, pretén fer refle-
xionar sobre la vida actual, com es 
viu, es pateix i es mor. A banda de 
Molins i Granados, sobre l'escenari 
també hi haurà els intèrprets Dick 
Them i Miquel Malirach.

Homenatges i premis
El text és també un homenatge 
a dones com Maria Aurèlia Cap-
many, Guillermina Motta, Núria 
Feliu i Mary Sampere, així com El 
Molino d'Ángel Pavlosky.

Cabareta és una coproducció 

'CABARETA' ES PODRÀ VEURE A L'AUDITORI DE BELLAVISTA

El sisè cicle d'Humor & Co 
proposa un espectacle de 
cabaret en clau femenina

del Grec 2017, la Sala Muntaner i 
Velvet Events, candidat als Premis 
Max 2018 al millor espectacle mu-
sical o líric i a la millor composició 
musical per a espectacle escènic 
per a Granados.  M.E.

Capmany
Cabareta està inclòs en els actes de 
commemoració de l'Any Capmany, 
amb motiu del centenar del  
naixement de l'escriptora, de la qual 
l'espectacle manlleva textos. Maria 
Aurèlia Capmany i Farnés (1918-
1991), escriptora, pedagoga i  
política, va ser col·laboradora  
habitual als mitjans, va destacar, 
també, pel seu activisme cultural i 
polític, per la seva lluita incansable 
a favor de la llibertat i la igualtat de 
la dona, àmbit en què va ser pionera 
al país. L'Any Capmany destaca 
també la seva ambició literària.

Dv 19 d'octubre, 21 h
TAG. Preu: 15 € (8, a la zona B)

arxiu

IVETTE NADAL

GRANOLLERS. La propera confe-
rència de les Aules Università-
ries del Vallès Oriental (Agevo), 
dimarts (18.30 h) al Museu de 
Granollers, inclourà la projecció 
del documental Les mans d'Alícia 
per parlar de la destacada pianis-
ta catalana Alícia de Larrocha. De 
fet, Agevo hi ha convidat Alícia 
Torra, filla de la reconeguda ins-
trumentista. De Larrocha (Barce-
lona, 1923·2009) ha estat la pia-
nista catalana amb més projecció 
internacional de la història i està 
considerada una de les millors 
intèrprets de piano del segle XX. 
Alícia de Larrocha, especialment 
elogiada per la interpretació de 
Mozart i de compositors de l'Es-
tat espanyol, va ser guardonada 
amb el premi Príncep d'Astúries 
i la Medalla d'or de la Generalitat, 
entre altres, i era membre d'ho-
nor de la Reial Acadèmia de Belles 
Arts de Granada. 

Agevo projecta 
'Les mans d'Alícia' 
i convida la filla de 
Alícia de Larrocha

Dv 19 d'octubre, 21 h
Teatre A. Bellavista. Preu: 11 € (9, reduït)
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GRANOLLERS. El 46è cicle de jazz 
al Casino reprèn l'activitat aquest 
divendres amb un septet de jazz 
llatí de luxe. Set músics que s'han 
reunit per primer cop l’abril de 
2018 per preparar el concert de 
final de carrera del trompetista 
Gregori Hollis i que ha superat 
les expectatives amb escreix. Està 
format per alguns dels millors 
músics de l’escena musical llatina 
i de jazz de Barcelona com el ma-
teix Hollis, Albert Carrique (saxo i 
flauta), Arnau Figueres (bateria), 
Pedro Campos (contrabaix), Qui-
mi Saig (piano), Marcio Ramírez 
(congues) i Ahyvin Bruno (güiro). 

Amb composicions originals de 
Gregori Hollis, aquest projecte fu-
siona el so del jazz flamenc medi-
terrani amb l’agressivitat i comple-
xitat del jazz llatí novaiorquès. Tot 
un luxe al Casino Club del Ritme de 
la mà de Jazz Granollers.  M.E.

GRANOLLERS. La 10a temporada 
La Música del Cel proposa per a 
diumenge un duel amistós entre 
guitarra i orgue titulat La vida 
breve –per una de les peces que 
s'hi interpretaran de Manuel de 
Falla– que comptarà amb Fran-
cisco Gamallo i l'organista titular 
de la parròquia de Sant Esteve, 
Vicenç Prunés. El recital servirà 
també per estrenar Kryptós, una 
peça per a orgue del compositor 
Pol Requesens Roca. A més, el re-
pertori comptarà amb obres per a 
guitarra de Francisco Tárrega i Jo-
aquín Rodrigo, així com el Concert 
per a guitarra en Re M de Vivaldi, 
entre altres composicions.

Les trajectòries
Francisco Gamallo s'ha format a 
Galícia i Catalunya, amb la menció 
d'honor de Professor Superior de 
Guitarra al Conservatori de Bar-
celona. S'ha especialitzat en el re-
pertori clàssic espanyol i les músi-

Les bandes del Fusiònika
La Nau B1 de Roca Umbert acollia dissabte la segona sessió del festival 
Fusiònika, que organitza Arkada koncerts. El cartell l'encapçalava el celoní  
Joan Colomo, que fa unes setmanes presentava nou disc. Hi actuaven 
també les bandes Blowfuse, Power Burkas, Fetus, Sofa i Tansumica.

raül medina

MÚSICA  JOAN COLOMO VA SER EL CAP DE CARTELL A LA 'LA VIDA BREVE' S'ESTRENA UNA PEÇA DE POL REQUESENS AMB GREGORI HOLLIS GROUP

El cicle del 
Casino fa parada 
en el jazz llatí

Duel entre el guitarrista 
Francisco Gamallo i 
l'organista Vicenç Prunés 

Dv 19 d'octubre, 22 h
Casino. Preu: 8 €

ques populars llatinoamericanes 
de Cuba, el Brasil i l'Argentina, i 
s'ha preparat i gravat amb grans 
intèrprets d'aquests gèneres als 
seus països d'origen. Gamallo ha 
fundat amb Ignacio López el Dúo 
Gótico i amb l'argentí Gustavo 
Margulies el Trio Gótico de Barce-
lona; i ha fundat també el Cuarte-
to Imaginario amb Ignacio López 
i els cubans Eduardo Martín, Wal-
frido Domínguez i Martín Pedrei-
ra. Actualment compagina l'activi-
tat concertística amb la docent, al 
Conservatori de Vic.

Prunés és l’organista titular i 
promotor de l’orgue Josep M. Rue-
ra. Premiat en concursos de Piano 
i Música de Cambra, té activitats 
concertística de piano i orgue per 
tot Europa, el Japó i els EUA. És 
també organista a Montserrat. 

Dg 21 d'octubre, 18 h
Església de Sant Esteve

Albert Pla durà 'Miedo' a Granollers
Albert Pla ha anunciat que una de les parades per presentar el seu nou 
disc serà Granollers, el 2019. El nou treball del cantautor, Miedo, veurà 
la llum aquest divendres, després de sis anys de silenci discogràfic. En-
cara que no li fa "cap il·lusió especial" el disc –deia a la presentació–, 
volia deixar gravades les cançons del seu últim espectacle, concebudes 
conjuntament amb Raül Refree.  
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

BÀSQUET. DISSABTE 20, 18.05 h
CB Granollers - CE Bisbal Bàsquet
amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 21, 12.00 h
FC Martinenc - EC Granollers
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
HANDBOL. DIUMENGE 21, 12.30 h
AX Puente Genil - CB Granollers
amb Aitor Compañón

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 18 al diumenge 21 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 13º 22º 14º 23º 15º 24º 13º

TRADICIÓ  L'APROPAMENT A TOTS SANTS ENCETA TAMBÉ LES ACTIVITATS DE HALLOWEEN

Temps de túnels del terror

El grup Horroryzeme encetarà 
dissabte la temporada de túnels 
del terror vinculats a Tots Sants 
–o, més ben dit, a la tradició fora-
na del Halloween–. Serà al centre 
cívic Nord de Graollers que es 
transformarà en l'Hostal del Ter-
ror, un espectacle de por, misteri 
i diversió, que l'any passat ja va 
veure passar unes 500 persones. 
El nou passatge comptarà amb un 
torn infantil de 17 a 19 h i un altre 
per a adults de 20 a 23 h.

El 25 d’octubre, també a Gra-
nollers, l’equipament juvenil Gra 
acollirà un taller de maquillatge 
de terror per a joves, de 18 a 20 
h. Les places són limitades, així 
que cal inscripció prèvia al correu 
gra@grajove.cat.

La programació d'espectacles 

del terror, enguany batejat com El 
Gran Malson (de 17.30 a 22.30 h).

Estrena a les Franqueses
Com a novetat d'aquesta tempo-
rada, Horroryzeme oferirà el 27 
d'octubre la Horror Night al Cen-
tre d'Estudis Ferroviaris Via Ober-
ta de Cal Galvatx, a Corró d'Avall. 
L'esdeveniment comptarà amb un 
túnel del terror que les persones 
assistents recorreran muntades 
sobre un tren tripulat, animació 
continuada decoració, maquetes 
de tren i altres sorpreses.   M.E.

PASSATGE TERRORÍFIC Una de les propostes d'Horroryzeme de l'any passat

arxiu

MILNOTES TRASLLADA L'ESPECTACLE DE 
ROCA UMBERT A LA FINCA DE L'AMETLLA
n El túnel del terror que habitualment Milnotes feia a Roca Umbert es traslladarà 
enguany a La Finca de l'Ametlla per celebrar-ne el desè aniversari amb un  
passatge més ambiciós artísticament i pel que fa a l'ambientació. L'antiga casa serà 
l'escenari per recrear la història de Jacqueline, una nena que va desaparèixer a 
finals de la Segona Guerra Mundial. La primera sessió serà el divendres 26.

d'Horroryzeme a Granollers aca-
barà el 10 de novembre, també al 
Gra, amb el tradicional passatge 

Horroryzeme transformarà dissabte el centre cívic Nord en l'Hostal 
del terror i el dia 27 estrenarà l'Horror Night a Corró d'Avall

Dg 21 d'octubre, 11.30 h
Plaça de la Porxada

GRANOLLERS.  La Porxada acollirà 
diumenge el 47è Festival Sarda-
nista amb la participació de la Co-
bla Ciutat de Granollers.

En el decurs del festival, que in-
clou una ballada de sardanes, es 
farà un galop d’entrada de totes les 
colles participants, una sardana de 
lluïment –que enguany serà Ídols 
de fang de Jaume Ventura Tort– i 

s'acabarà amb la sardana de ger-
manor –En Ton Paleta de Francesc 
Vilaró–. La cobla també interpre-
tarà peces de Carles Santiago –Ma-
taró sardanista–, Josep Saderra  
–Nit estelada– i Narcís Costa –Quan 
l'amor neix–, entre d'altres, així 
com farà sonar una de les sarda-
nes més conegudes de la història, 
La santa espina d'Enric Morera.

La Porxada acull la 47a 
edició del Festival Sardanista

LA COBLA CIUTAT DE GRANOLLERS HI INTERPRETARÀ UNA DESENA DE PECES

Aquesta festa vol ser un home-
natge a tots aquells que han parti-
cipat en alguna colla de concurs al 
llarg de la vida sardanista de Gra-
nollers i també hi són convidats 
tots els que participen habitual-
ment en les ballades que l'Agru-
pació Sardanista fa a la ciutat "per 
tal de realitzar un lluïment en 
forma de sardana", apunten des 
de l'entitat organitzadora. 
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Taller d'art tèxtil de l'Àrtic
Diumenge (11.30 h) el Museu de Ciències Naturals La 
Tela organitza una visita guiada a l'exposició desÀrtic, 
seguida d'un taller artístic a través de teixits de l'Àrtic 
que el participant sigui capaç d'imaginar. L'activitat es 
recomana per a infants a partir de 6 anys. Cal reservar.

L'Ajuntament de Montseny organitza el cap de setmana la 24a Fira del Bolet, amb 
el suport de la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració d'ARES - Agrupació 
de Recerca i Estudis de Sant Feliu de Llobregat, Jardineria Bordas SA de Gavà. Les 
jornades dedicades a aquest producte de tardor inclouen un mercat de productes 
de la terra, diumenge de 10 a 15 h a la plaça de la Vila; una carpa dels 40 anys de 
la reserva de la biosfera del Montseny, amb animació infantil i tallers; degustació 
de menú de bolets als restaurants del municipi; un concurs de bolets, dissabte 
a partir de les 9 h; una conferència sobre els factors climàtics per encertar de 
trobar bolets al Montseny, a càrrec del micòleg Pep Clavero, dissabte (19.30 h)  
a l'Ajuntament, i l'exposició de bolets, diumenge, de 10 a 14 h a l'Ajuntament.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 18
17.30 h Gimnàs de l'Escola Bellavista
Xerrada sobre homeopatia i medicina 
natural amb l'homeòpata José Herrero
17.30 h Espai Zero / Centre Cultural 
de Bellavista
Punt de trobada i jocs de taula
DIVENDRES, 19
19.30 h Centre Cultural de Bellavista
Taller de maquillatge i caracterització 
amb Estudi imatge
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Sisè Cicle Humor & Co. Cabareta
DIUMENGE, 21
19 h Circuit de Cal Gavatx
Circuit de trens tripulats
DIMARTS, 23
14.30 h Can Ribas 
Xerrada informativa de comerç
19.30 h Espai Zero / Centre Cultural 
de Bellavista 
Preparem les Golfes. Activitat per a 
joves de 12 a 17 anys, organitzada per 
l'àrea d'Infància i Joventut del PMCEIJ

turisme vallès

DIJOUS, 18
17 h Museu de Ciències Naturals 
Tallers pràctics Dibuixem  
la Natura: Els Ocells
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Funcionament bàsic 
de Windows 10 amb portàtils
18.30 h Centre de Normalització 
Lingüística del Vallès Oriental
Xerrada a càrrec de Josep Ruiz,  
president de Veu Pròpia 
19 h Biblioteca Roca Umbert
Novel·la. Club de lectura
19 h Museu de Granollers
Conferència Construint ciutats on ningú 
quedi enrere. Segon Pla Estratègic  
DIVENDRES, 19
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans. Tot el dia
9 h Plaça de la Porxada
Diada del càncer de mama
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
BiblioLab. Creació d'una app  
amb App Inventor
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les vostres 
mans! Octubre de 2018
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub. Lady bird
20 h Gra. Equipament Juvenil
Gala dels 10 anys del nou edifici del Gra
21 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Concert d'Ivette Nadal i Pascal 
Comelade per celebrar el 10è aniversari 
del primer disc de la granollerina
DISSABTE, 20
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea  
d'Aturats de Granollers
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra

AGENDA

El Montseny celebra el cap de 
setmana la 24a Fira del Bolet

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 
diumenge matí. Fins al 21 d'octubre 
Espai d'Arts. Roca Umbert 
Revoltes. Exposició col·lectiva. 
Fins al 28 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

9 h Plaça de les Olles
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals
10 h Plaça de la Porxada
Les Golfes. Fira de roba i trastos vells 
10 h Carrers del centre 
Retro GRN. Mostra de comerços i de les 
empreses de serveis de Gran Centre
11 h Roca Umbert
Mostra d'Art Urbà (MAU) 
11 h L'Adoberia
Jocs de taula ambientals  
en època medieval
11 h Biblioteca Can Pedrals
Saturday Family Fun. Taller familiar en 
anglès (6-10 anys)
12.30 h Plaça de la Corona
De l'Hort a la biblioteca. Presentació i 
tast del vi de Palou Bier, anyada 2017
18 h Centre cívic Nord
L'Hostal del terror
21 h Teatre Auditori de Granollers
Èdip, amb Julio Manrique
22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert Desert i Le Parody
23 h Casino
Festa de Sevillanes i rumbes
DIUMENGE, 21
11.30 h Plaça Maluquer i Salvador
47è Festival Sardanista
16.30 h Teatre Auditori 
Espectacle 360º. Viu el circ!
18 h Teatre Auditori de Granollers 
Circ. Mur. Espectacle sobre  
les limitacions i les capacitats  
per sobreposar-s'hi 
18 h Casino de Granollers
Ball social amb David Magen
19 h Centre Cultural
Cineclub. Finding your feet
DILLUNS, 22
17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Escriure't. Tallers d'escriptura jove 
(12-16 anys)
18 h Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura 
DIMARTS, 23
17 h Centre de Normalització  

Descobreix els ratpenats i Escarabats. 
Fins al 30 de desembre 
Museu de Granollers 
Utopies persistents. Fins al 21 d'octubre
Desenrunar emocions. 80 anys 
del bombardeig a Granollers. 
Fins a l'11 de novembre
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Can Jonch
Seriosament… 25 arguments per la pau 
en còmic, produïda per la Fundació 
per la Pau. Fins al 31 d'octubre 
Biblioteca Can Pedrals
Exposició de cartells del Dia Mundial de 
la Salut Mental. Del 24 al 31 d'octubre 
AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A. 
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart 
Centre cívic Nord
Entre el somni i la realitat de Genis Art. 
Fins al 26 d'octubre

Lingüística 
Partides de scrabble en Català
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. Projecció del 
documental Les mans d'Alícia, amb la 
presència de la filla d'Alícia de Larrocha
21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller: Ball de Gitanes de Granollers
DIMECRES, 24
17.30 h Biblioteca Can Pedrals 
Story Time. Contes en anglès
17 h Arxiu Municipal de Granollers 
Taller de descripció  
de correspondència
19 h Biblioteca Can Pedrals
Literature and characters. Conversa 
en anglès sobre literatura
19 h Museu de Granollers
Conferència Corresponsabilitat en 
la gestió del béns comuns
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