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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

També t'assessorem de
CIRURGIES al nostre centre
col·laborador:

CIRURGIA DE CATARACTA
CIRURGIA MIOPIA
CIRURGIA HIPERMETROPIA
CIRURGIA ASTIGMATISME

Ara també OFTALMOLOGIA 
I OPTOMETRIA INTEGRAL

PROVES:

• Tomografi a papil·lar
• Tomografi a macular
• Campimetria
• Biometria
• Paquimetria
• Retinografi a VINE A INFORMAR-TE!

arxiu

La voluntat des de fa segles que els 
morts descansin en espais que els 
venerin es palesa també al territo-
ri. Des de fa anys, cementiris com el 
de Montjuïc a Barcelona o el Père 
Lachaise de París són punts d'inte-
rès turístic gràcies al seu patrimo-
ni. Aquest valor artístic i històric 
també es troba als espais funeraris 
locals. El cementiri de Granollers 
acull, per exemple, el monòlit me-
morial a les víctimes del bombar-
deig de 1938, així com panteons i 
mausoleus de valor artístic, com el 
de Frederic Torres, coronat per una 
escultura imponent, i el de Joan 
Parera, obra de l'escultor Frederic 
Marès del 1932. De fet, a l'edifici de 
la porta d'entrada principal hi ha 
detalls ornamentals característics 
dels inicis del segle XX.  

En un futur aquests espais es-
taran convenientment indicats 
segons el projecte per senyalitzar 
els espais patrimonials del cemen-
tiri que vol impulsar l'Ajuntament, 

El vessant artístic de la mort
L'Ajuntament de Granollers inicia un projecte per senyalitzar més clarament  
les instal·lacions del cementiri i anar incorporant retolació que en destaqui el patrimoni

segons ha avançat el regidor de 
Serveis, Mobilitat i Via Pública, 
Juanma Segovia.

De moment, però, la nova se-
nyalització de l'equipament mu-
nicipal ha començat amb plànols 
de situació i una retolació més 
clara "sobre com està distribuït. 

Hi ha més de 8.000 sepultures 
i cal que tothom s'hi pugui ori-
entar bé", diu Segovia. A més, els 
darrers mesos s'ha condicionat el 
punt d'atenció als visitants, que 
actualment té accés a Internet.

Segons el regidor, però, sobretot 
els darrers dos anys s'han dut a 

terme treballs per millorar l'acces-
sibilitat i la seguretat, "amb noves 
baranes i escales més segures 
per accedir als nínxols", indica.

Nou reglament 
Un dels reptes més importants 
d'aquest mandat pel que fa al ce-
mentiri ha estat la renovació del 
seu reglament, "que ara és molt 
estricte i que cal adaptar a les 
necessitats actuals. Calen res-
postes jurídiques a alguns ca-
sos", explica Segovia, qui preveu 
que la nova normativa es pugui 
portar a l'aprovació del ple a prin-
cipis de 2019. En l'anterior mandat 
es va desenvolupar la primera fase 
del projecte d'ampliació de l'espai. 
La segona fase, però, s'ha frenat 
perquè "ja no és urgent". El canvi 
de ritus funeraris –amb més gent 
que opta per la incineració– i la cri-
si –algunes persones s'han venut 
els nínxols– han reduït la necessi-
tat de places al cementiri. i m.eras

A les Franqueses

Amb motiu de Tots Sants, l'Ajuntament 
de les Franqueses ha posat aquesta 
setmana a disposició de la ciutadania 
un servei d'assistència als cementiris 
municipals per facilitar la preparació 
de nínxols i tombes a tots els veïns que 
necessitin ajuda per netejar, pujar es-
cales o col·locar flors.

El servei s'ofereix de 12 a 14 h. Al 
cementiri de Corró d'Amunt es va fer 
dimecres; al de Corró d'Avall s'oferirà 
aquest divendres i de dilluns a dime-
cres vinent. I a Marata serà dijous.

A més, com cada any prèviament 
a aquestes dates, el consistori fa un 
repàs general a l'estat dels cementiris 
municipals i s'hi fan tasques de neteja, 
d'impermeabilització i de pintura, com 
és el cas de les instal·lacions de Corró 
d'Amunt (a la foto).

SERVEI PER PREPARAR 
NÍNXOLS I TOMBES

c.j.

Horaris
EL CEMENTIRI DE GRANOLLERS
AMPLIA HORARIS PER TOTS SANTS 
Entre el 27 d'octubre i l'1 de novembre, 
ambdós inclosos, l'horari serà
continuat de 9 a 18 h.  D'altra banda, 
els busos urbans també prestaran 
més servei: diumenge 28 i dijous 1 es 
doblarà el servei habitual entre les 9 
i les 14.45 h, de manera que l'autobús 
L-1 (Can Gili-Canovelles-Hospital- 
la Torreta) passarà cada mitja hora. 
Del 29 al 31 d'octubre, l'horari  
dels autobusos serà l'habitual dels 
dies feiners.

PANTEÓ PARERA  Obra de l'escultor Frederic Marès de 1932

TOTS SANTS  L'Ajuntament també ha fet alguns treballs d'accessibilitat al cementiri de Granollers, preparat per rebre centenars de persones els propers dies
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SOCIETAT
Sandra Sabatés, premi Ondas
La periodista granollerina Sandra Sabatés, 
presentadora del programa El Intermedio, de La Sexta, 
juntament amb el músic i actor El Gran Wyoming, 
ha rebut un premi Ondas Nacional de Televisió 
com a millor presentadora de televisió.

GRANOLLERS. La plataforma veïnal 
Integració Ronda Sud ha decidit 
endurir les protestes que du a 
terme dos cops per setmana per 
avançar en les seves reivindica-
cions, ja que consideren que tant 
la Generalitat –titular de la ron-
da– com l’Ajuntament –titular de 
les vies properes– no han avançat 
prou en la pacificació del trànsit 
al tram de la C-352 que travessa 
Granollers.

Si fins ara l’entitat tallava par-
cialment la carretera els dilluns al 
matí (de 8 a 9 h) i els dijous a la 
tarda (de 17 a 18.30 h), de manera 
que un carril per sentit quedava 
obert al trànsit, a partir de novem-
bre es tallaran els quatre carrils de 
circulació en els mateixos horaris.  
D’altra banda, les bicicletades dels 
divendres, cada quinze dies, amb 
talls de tota la calçada de 17 a 19 
h, es mantindran com fins ara. 
“Sabem que per als conductors 
és una incomoditat, però el que 
és important és que se sàpiga 
perquè fem aquests talls per-
què reclamem una millora per 
a tota la ciutat”, diu Cati Manso, 
portaveu de la Plataforma Inte-
gració Ronda Sud. 

Entre les queixes de la plata-
forma hi ha que els semàfors que 
s’havien d’instal·lar a principi de 

MOBILITAT  CADA DILLUNS AL MATÍ I DIJOUS A LA TARDA ES TALLARÀ COMPLETAMENT LA CARRETERA DURANT UNA HORA I MITJA

Els veïns de la ronda Sud 
enduriran les protestes tallant 
els quatre carrils de la via

arxiu

MOBILITZACIÓ  Els veïns de la C-352 fa mesos que reclamen solucions

curs per regular el trànsit de via-
nants hagin quedat a mig col·locar 
després d’un mes i mig. També 
reclamen conèixer les conclusi-

ons de l’estudi ambiental i acústic 
que s’ha dut a terme les últimes 
setmanes i el càlcul de vehicles 

que passen per la carretera sense 
origen ni destinació a Granollers. 
“I també volem conèixer quines 
mesures prendran per treure 
de la ronda el trànsit de merca-
deries perilloses”, diu Manso.  

Amb tot, els veïns continuen 
apostant per soterrar la infraes-
tructura i, en cas que no sigui pos-
sible, reduir-ne la capacitat a un 
carril per sentit i aprofitar l’espai 
central per a l’ús social dels veïns. 
També aposten per augmentar 
el nombre de passos de vianants 
semafòrics a la ronda Sud i el car-
rer Marie Curie, abolir la segre-

El CDR de Granollers ha organitzat per dilluns (21 
h) a l'antiga seu del Gra, al carrer Torras i Bages, una 
assemblea oberta i un taller sobre les conseqüències 
de la repressió. La sessió estarà dinamitzada per Maria 
Ferrer, de l'Associació Memòria Contra la Tortura.

Conseqüències de la repressió

Arran de la manca de personal sa-
nitari i de les elevades càrregues 
de treball dels professionals dels 
centres d'atenció primària (CAP) de 
l'Àrea Metropolitana Nord, el grup 
del PSC al Parlament ha presentat 
una proposta de resolució per ins-
tar el Govern a millorar l'assistència 
de l’atenció primària limitant a 23 
el nombre de visites presencials 
per dia i dotar els centres de nous 
facultatius, sobretot d’especialistes 
en medicina familiar i comunitària 
i pediatria. També insten a elaborar 
un pla per recuperar i incrementar 
llits d'aguts en els centres assisten-
cials del Vallès Oriental, actualment 
per sota de la mitjana catalana. 

SALUT 

El PSC al Parlament 
demana més
professionals 
sanitaris als CAP

gació espacial del sud de la ciutat 
respecte de la resta del municipi, 
suprimir els peatges de l’autopis-
ta AP-7 a la Roca del Vallès i eli-
minar la contaminació acústica 
i ambiental produïda pel trànsit 
excessiu a la zona.   

La plataforma també ha pre-
sentat sobre el mapa quins usos 
podria tenir l’espai de la ronda en 
cas que s’aconseguís el soterra-
ment. El projecte, dissenyat pels 
mateixos veïns en un procés par-
ticipatiu, inclou una zona verda, 
un institut d’FP, habitatges socials 
i una pista poliesportiva.  x.l.

Més accions

Entre les accions de la plataforma In-
tegració Ronda Sud per reclamar el 
soterrament i la pacificació del trànsit 
a la C-352 també hi ha previst presen-
tar al ple municipal diverses mocions 
per instar el govern municipal i la Ge-
neralitat a actuar de manera decidida, 
entre d'altres, en la desviació del tànsit 
de mercaderies perilloses per vies al-
ternatives. També demanaran que els 
possibles desviaments no passin pel 
carrer Marie Curie, que ja suporta un 
elevat volum de trànsit; que es cons-
trueixin passos de vianants elevats; 
més radars per controlar la velocitat a 
la via i que s'instal·lin panells informa-
tius sobre la qualitat de l'aire a Grano-
llers "perquè la gent sigui conscient 
de l'elevat nivell de contaminació que 
respirem", assenyalen. 

MOCIONS AL PLE
DE L'AJUNTAMENT

"És important que se 
sàpiga que ho fem per 
aconseguir una gran 
millora per a la ciutat"

CCOO alerta del possible col·lapse 
d'Urgències a l'Hospital de Grano-
lles amb l'arribada dels mesos de 
fred. Per això reclama a la direcció 
del centre sanitari que expliqui 
quins espais té previstos habilitar 
quan urgències es col·lapsi, que 
obri les unitats de trànsit (UAT) 
amb previsió, que valori les neces-
sitats del servei a prop dels treba-
lladors i que no escatimi en perso-
nal. Avui ampliarà la proposta.  

CCOO alerta d'un 
possible "col·lapse 
d'Urgències"
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GRANOLLERS. Divendres, l'equipa-
ment juvenil Gra celebrava el 10è 
aniversari de l'edifici de la plaça 
de l'Església amb diverses pro-
jeccions que rememoraven una 
dècada d'activitats i les polítiques 
municipals de joventut –també 
recordades amb una actuació tea-

lleure de la ciutat i un espectacle 
de dansa vertical en què les peces 
de ceràmica de Toni Cumella de 
la façana vam convertir-se en una 
pista de ball.

Segons dades municipals, l'Ofi-
cina Jove d'abast comarcal que 
acull el Gra assessora uns 1.800 
usuaris cada curs, i les sales d'es-
tudis –a Roca Umbert– reben uns 
1.500 joves i 18.000 usos. En el 
programa de formació per a joves 
de més de 16 anys hi participen 
una mitjana de 150 joves, i al de 
formació per a adolescents de 12 
a 16 anys una mitjana de 130. Del 
servei de cessió de sales de l'equi-
pament –incloent la sala d'estudi, 
sala d'informàtica i sales poli-
valents– hi passen cada any una 
mitjana de 4.200 joves. El punt 
d'informació dels centres de se-
cundària recullen cada any entre 
300 i 350 consultes i actualment 
hi participen set centres. El Dnit o 
cicle d'oci cultural alternatiu rea-
litza cada curs unes 10-12 activi-
tats, amb una 50 de participants i 
uns 1.000 assistents.  m.e.

tral. Un dels vídeos es dedicava a 
tots els treballadors que han pas-
sat pel Gra. Els diferents especta-
cles breus van intentar reflectir, 
doncs, la tasca feta durant 10 anys 
i què s'hi fa portes endins. La festa 
va acabar amb un vídeo comptant 
fins a 10 a càrrec de les entitats de 

xavier solanas

JOVENTUT  DIVENDRES ES VA CELEBRAR EL 10è ANIVERSARI DE L'EDIFICI DE LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA

El Gra fa festa i balanç

LA CELEBRACIÓ La festa va comptar amb espectacles breus de joves vinculats al Gra

Palou estrena la vorera de Dr. Fàbregas
Diumenge, responsables municipals i veïns van estrenar oficialment  
–amb una passejada inaugural– la urbanització de les voreres del passeig 
del Doctor Fàbregas, a Palou. La segona fase d'aquestes obres ha acabat 
recentment. És el tram entre la carretera de Masnou i el Camí Ral, on  
existia la vorada a totes dues bandes del passeig però sense estar  
pavimentades amb panot. El març va acabar la primera fase de construcció 
de les voreres des de l'entorn de l'Església de Sant Julià fins al Camí Ral.  
La inversió de totes dues fases ha estat de 89.735,97 euros (IVA inclòs).

xavier solanas

URBANISME  DIUMENGE S'HI VA FER UNA PASSEJADA INAUGURAL

LES FRANQUESES. La zona verda de l'avinguda Major de Can Suquet recu-
pera ara l'àrea de jocs infantils que es va retirar fa dos anys perquè els 
que hi havia no complien la normativa. S'hi han instal·lat un gronxador 
mixt, un seient de bressol, un seient pla i un balancí.  

Can Suquet recupera els jocs infantils

NEIX EL FÒRUM DE PARTICIPACIÓ  
PER A ADOLESCENTS DE 12 A 16 ANYS
n L’Ajuntament de Granollers ha engegat aquest curs 2018-2019 un nou projecte 
de participació adreçat a adolescents de 12 a 16 anys. Dimecres, la sala de plens 
acollia la jornada de constitució del fòrum amb la presentació del pla d’actuació 
i la definició de les seves funcions. El fòrum estarà format, com a màxim, per 38 
nois i noies d’entre 12 i 16 anys que cursin l’ESO a Granollers, d’entitats de lleure, 
de centres oberts i de l’Escola Montserrat Montero. El 50% dels seus membres 
es renovarà cada 2 anys. El nou ens vol fomentar la promoció de la ciutadania i el 
lideratge social a partir de l’aprenentatge de la participació. Així, el fòrum ofereix 
als adolescents visibilitat i veu, sota els marcs de treball de les accions del Pla 
d’Infància i Adolescència de Granollers 2018-2024 i del Pla Local de Joventut 
2019-2022. Els joves rebran encàrrecs municipals –com el Consell d'Infants– 
que hauran d'assumir aquest curs, el primer dels quals serà triar el nom d'aquest 
nou fòrum de participació format per adolescents de 12 a 16 anys. Els objectius 
inclouen la participació com a espai d'aprenentatge de competències i habilitats, 
i per facilitar l'encaix dels adolescents, com a responsables, en la societat adulta.

L'Oficina Jove comarcal assessora uns 1.800 usuaris per curs

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

• TREBALLS VERTICALS
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES
• EXTRACCIÓ D’URALITA
• OBRA I PINTURA EN GENERAL
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P.- Un tatuatge pot provocar 
al·lèrgia passat un any?
R.-Sí, encara que no és freqüent, 
pot donar-se el cas de reaccions 
fins i tot passats uns quants anys. En 
els tatuatges es fan servir pigments 
de diferent procedència com ara 
mercuri, crom, etc. De vegades l’or-
ganisme no reconeix aquesta ma-
terials com a propis i això pot ge-
nerar reaccions. Encara que el més 
usual és que aquestes situacions es 
produeixin les primeres setmanes, 
també és possible que es produei-
xin amb força distància en el temps. 
En tot cas, si es dóna el cas, un der-
matòleg és qui pot determinar amb 
precisió la causa sobre a partir del 
tipus de lesions i la seva situació.

P.-És segura la liposucció?
R.-Actualment no tinc dubtes de la 
seguretat de la liposucció realitzada 
per professionals competents i en 
determinats casos. Encara que no 
en sóc un expert, em consta que la 
liposucció és un mètode útil per eli-
minar greix subcutani. No és un mè-
tode per perdre pes, no es pot fer a 
qualsevol persona, així com tampoc 
no és convenient extreure una gran 
quantitat de greix en una sola ses-
sió. A més, la persona que se sotmeti 
a aquesta tècnica ha de tenir un es-
tat de salut que permeti fer-ho.

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

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
15/10 Lourdes Olius Creus 92 anys
16/10 Amada Sampedro Villanueva 92 anys
16/10 Neus Pey Rimundi 87 anys
17/10 Juana Cruz Robles 78 anys
17/10  Manuel Almansa Almansa 70 anys
17/10 Antonia Gómez Parra 81 anys
18/10 Joan Rodríguez Ramírez 98 anys
18/10 Maria Panosa Panella 86 anys
18/10 Maria Gutiérrez Arjona 72 anys
19/10 Rosario Gutiérrez C. 74 anys
19/10 Montserrat Piñol Llauradó 93 anys
19/10 Ana Téllez Ramírez 97 anys
19/10 MªTeresa Casanovas Pujol 84 anys
20/10 Rosa Gallen Guillamon 94 anys
20/10 Mercedes Gordo Sabino 82 anys

20/10 Esteban Cuenca Cazorla 60 anys
21/10 Mª Antonia Fernández Pérez 96 anys
21/10 Mercedes López Murillo 84 anys
21/10 Virtudes Sancho Ruiz 76 anys
21/10 Juan Antonio Glez Sánchez 50 anys
21/10 Carmen Martínez Guirado 87 anys
22/10 José Mª Calderón Martos 56 anys
22/10 Ignacio Pache Pereo 74 anys
Santa Maria Palautordera
16/10 Rosa Corominas Corominas 95 anys
19/10 Joaquim Roca Perxachs
Les Franqueses del Vallès
20/10 Ramona Melià March 90 anys
Cardedeu
17/10 Montserrat Soler Hernández 82 anys

GRANOLLERS. L’escola Granollers, 
sorgida de la fusió ara fa tres cursos 
de les escoles Pau Vila i Fàtima, al 
barri de Can Gili, ha iniciat un pro-
cés per canviar de nom. “Aquest és 
el quart curs que funcionem com 
una sola escola, i hem pensat 
que ja era hora de promoure un 
canvi de nom”, explica Anna Agón, 
directora de l’escola. És per això 
que fa unes setmanes es va iniciar 
un procés per recollir les propostes 
tant d’alumnes com de mestres, pa-
res, treballadors del centre i fins i 
tot de l’associació de veïns. “Cada 
persona podia fer només una 
proposta, totalment lliure, amb 
la justificació de per què escollia 
aquell nom”, diu Agón.

El termini per presentar propos-
tes va finalitzar l’11 d’octubre, i 
se’n van recollir una vintena. Ara el 
claustre de professors farà una pri-
mera tria que després traslladarà 
al consell escolar, que farà una se-
gona tria fins a deixar tres o quatre 
propostes finals. “Tot seguit obri-
rem un procés de votació entre 
tota la comunitat educativa per 
escollir el nom definitiu”, que es 
preveu que pugui començar a uti-
litzar-se a mitjans de novembre.

Canvi de nom aturat
D'altra banda, l’escola Bellavis-
ta Joan Camps de les Franqueses 
ha aturat, de manera indefinida, 
el procés de canvi de nom que va 
iniciar el curs passat. Després d’un 
procés participatiu entre la comu-
nitat educativa per trobar un nom 
amb què els alumnes se sentissin 
més identificats, el mes de maig es 
va decidir que l’escola passaria a 
dir-se Atenea en honor a la dees-
sa grega de la saviesa i la intel·li-

EDUCACIÓ  FUSIÓ DE LES ESCOLES FÀTIMA I PAU VILA, EL CENTRE JA HA FUNCIONAT TRES CURSOS

L'escola Granollers, a Can
Gili, promou un canvi de nom

escola granollers

ESCOLA  A mitjans de novembre ja es preveu que es conegui el nou nom

gència. El nom, que va obtenir 106 
vots de pares, alumnes, mestres i 
personal del centre, vinculava l’es-
cola amb l'institut Lauro, que du el 
nom d'una moneda romana i que 
va ser construït al mateix carrer 
després del centre de primària, se-
guint la cronologia de les èpoques 
històriques.

Però poc després de fer-se pú-
blica la decisió, la família de Joan 
Camps va mostrar el seu malestar 
pel canvi de nom i així ho va fer sa-
ber a la direcció de l’escola, que va 
reunir-se amb la família per expli-
car-los la decisió. “D’una banda hi 
va haver el desacord de la famí-
lia de Camps, que ja vam resol-
dre en una reunió a l’estiu, però 
d’una altra hi ha la baixa partici-
pació de la comunitat educativa 
en la tria del nom, que va rondar 
el 35%”, diu Caro Rossi, directora 
de l’escola. “Si a això hi afegim la 
lluita dels últims mesos per mi-
rar de mantenir un grup de P3 –
finalment va ser suprimit però s'ha 
mantingut la plantilla, cosa que 
permet fer desdoblaments–, de 

Les Franqueses del Vallès es prepa-
ra per commemorar el 80è aniver-
sari del bombardeig que va partir 
el municipi el 24 de gener de 1939 
en què van morir tres persones. 
Des de dijous i fins diumenge, una 
delegació encapçalada per l’alcal-
de, Francesc Colomé, i l’historiador 
Joan Garriga, van visitar el municipi 
basc de Gernika amb la intenció de 
conèixer el treball d’aquest munici-
pi en la recuperació de la memòria 
històrica. Durant la visita van fer-se 
entrevistes a diversos testimonis 
relacionats amb el bombardeig de 
Gernika i les Franqueses per un do-
cumental que s'està elaborant per 
a la celebració de l'aniversari, que 
també inclourà la plantada d’un 
plançó de l’arbre de Gernika a les 
Franqueses. "L’Ajuntament vol 
fer memòria, i per això cal desta-
car el patrimoni ric que hi ha al 
municipi, com el refugi o el camp 
d’aviació. Un procés de museït-
zació pot arribar al sentiment de 
la gent", assegurava Garriga. 

MEMÒRIA HISTÒRICA

Les Franqueses 
plantarà un 
plançó de l'arbre 
de Gernika

moment estem desanimats per 
tirar endavant el canvi de nom”. 
Per tot plegat la direcció de l’escola 
ha decidit aturar el procés i recu-
perar-lo potser més endavant, mi-
rant de trobar més consensos i fent 
que el procés d’elecció sigui més 
participatiu. “Volem calmar-nos 
i ja veurem com ho abordem; el 
tema de P3 ens ha deixat bastant 
desinflats”, diu Rossi.  x.l.
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¿TENÍA ACCIONES O BONOS 
DEL BANCO POPULAR?
RECUPERE SU INVERSIÓN.

UNA ASISTENCIA JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

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

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

 PRIMERA CONSULTA GRATUITA
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Amb el lema Ajudar és un instint 
natural, el Banc dels Aliments ha 
iniciat la campanya de captació de 
voluntariat per a la 10a edició del 
Gran Recapte d'Aliments, que se 
celebrarà el 30 de novembre i 1 de 
desembre amb 146 punts de reco-
llida a botigues i supermercats del 
Vallès Oriental.

El delegat comarcal del Banc 
dels Aliments, Francesc Llonch, i 
el coordinador de delegats comar-
cals, Víctor Pedragosa, presenta-
ven la iniciativa dilluns al magat-
zem que El Xiprer té al polígon 
Ramassar. Els responsables ter-
ritorials consideren que per de-
senvolupar correctament el Gran 
Recapte al Vallès Oriental caldran 
uns 2.190 voluntaris, amb l'objec-
tiu de "recollir aliments nutri-
tius de llarga durada i sensibi-
litzar la població per pal·liar la 
precarietat", deia Pedragosa, qui 
assegurava que el Gran Recapte 
permet abastir els beneficiaris 
durant 3 mesos, entre 24 i 28 qui-
lograms per persona al trimestre.

Tots dos destacaven la impor-
tància dels coordinadors i volun-
taris, que gestionen les donacions 
dels clients que van a comprar. Els 
voluntaris fan torns de 4 hores i 
per ser-ne cal inscriure's al web 
granrecapte.com.

Enguany hi participen 29 en-
titats, dues més que l'any passat, 
ja que s'hi han afegit la parròquia 
de la Mare de Déu de Montserrat 
i Sant Antoni de Pàdua dels Fran-
ciscans de Granollers i l'associació 
Pa de Vida de Martorelles.

A tota la comarca enguany 
s'atendran a través del Gran Re-
capte 10.523 persones, una xifra 
similar a l'any anterior (10.662), 

Xiprer (amb 2.848 beneficiaris) i 
els Franciscans –recentment in-
corporats–, a la zona del Vallès 
Centre també col·labora en la col-
lecta i la distribució dels aliments 
el col·lectiu cristià de Granollers 
L'Estel del matí (170 beneficiaris) 
i l'associació sociocultural Maná 
de les Franqueses (300).

Sanchis explicava que l'any 
passat El Xiprer va repartir 130 
banyeres –les caixes amb què es 
recull el Gran Recapte i que con-
tenen uns 450 quilos de produc-
tes–. "Hi ha 10.000 persones al 
Vallès Oriental que necessiten 
aquests ajuts i, per això, ens 
calen voluntaris", insistia la res-
ponsable d'El Xiprer.

La responsable de Campanyes 
Solidàries del Banc dels Aliments, 
Sabine Hindersin, també posa-
va l'accent en els voluntaris, que 
"cuidem i estan assegurats per-
què sentin el suport del Banc 
dels Aliments", així com desta-
cava que els aliments recollits al 
Vallès Oriental es queden al terri-
tori.  montse eras

en què es van recollir 225.476 qui-
los, que es van repartir en 21,5 per 
beneficiari –mentre que el 2016 
van ser-ne 22–. "Hi va haver una 
davallada del 9,5% en la recolli-
da, i això depèn bastant del vo-
luntariat. Si hi ha més persones 
explicant el projecte el recapte 
és més important", destacava 
Llonch.

L'objectiu d'aquesta edició és 
intentar superar els aliments re-
collits l'any passat i poder arribar 
a repartir 24 quilos per benefici-
ari. Els aliments més necessaris 
són l'oli, la llet, els llegums cuits 
–per evitar la despesa energètica 
de la cocció–, llaunes de sardines 
i tonyina, i bolquers per a nadons, 
entre altres productes. 

Vallès Centre
L'organització del Gran Recapte 
divideix el Vallès Oriental en sis 
zones, entre les quals la del Va-
llès Centre, que gestiona Natàlia 
Sanchis, de la Fundació El Xiprer, 
i que reparteix aliments a més de 
3.000 beneficiaris. A banda d'El 

GRANOLLERS. Divendres (20.30 h), 
Oncovallès celebra la 16a edició de 
l'habitual sopar benèfic anual, que 
comptarà abans de l'àpat amb una 
taula rodona sobre la prevenció 
del càncer de pell. Amb el títol Es-
colta la teva pell, ens perdona però 
no oblida: càncer de pell, detectar-lo 
precoçment i com prevenir-lo, la 
conferència comptarà amb la par-
ticipació del doctor Joaquim Sola, 
dermatòleg de l'Hospital de Grano-

llers, i la doctora Susana Puig Sardà, 
directora del programa d'investi-
gació de la Unitat de Melanoma de 
l'Hospital Clínic i un referent català, 
espanyol i europeu en càncer cu-
tani i melanoma. La taula rodona 
estarà presidida per Pere Cladellas, 
president d'Oncovallès, que esta-
rà acompanyat de l'alcalde, Josep 
Mayoral. La moderarà el Dr. Josep 
M. Ibáñez, president del comitè tèc-
nic sanitari de la fundació. 

La prevenció del càncer 
de pell centra el sopar 
benèfic d'Oncovallès

M.e.

SOLIDARITAT  ENGUANY S'HI HA SUMAT LA PARRÒQUIA DELS FRANCISCANS DE GRANOLLERS SALUT  DIA MUNDIAL CONTRA EL CÀNCER DE MAMA

Banc dels Aliments cerca 2.190 
voluntaris per al Gran Recapte

PRESENTACIÓ  A les instal·lacions d'El Xiprer al polígon El Ramassar

xavier solanas

'ONCOBICI' En el marc dels actes de commemoració del Dia Mundial contra 
el càncer de mama, divendres a la Porxada, la Fundació Oncovallès va 
estrenar aquest tricicle que utilitzarà per als seus repartiments. A l'acte 
també es va fer el tradicional llaç rosa de suport a les víctimes, que enguany 
va comptar amb desenes de bicicletes cedides pels clubs ciclistes de 
Granollers i les Franqueses.

El Circuit es torna a sumar a La Marató
El proper 16 de desembre, el Circuit de Barcelona-Catalunya tornarà a 
sumar-se als actes de La Marató de TV3 amb la celebració de les Voltes 
Solidàries –una iniciativa que arriba a l'11a edició–. Aquesta activitat 
benèfica dóna l’oportunitat de fer dues voltes al traçat amb vehicle pro-
pi. Tots els fons recaptats aniran destinats íntegrament al programa so-
lidari que impulsa Televisió de Catalunya, que enguany està dedicat a la 
lluita contra el càncer. 
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La mobilitat elèctrica és una oportunitat energètica i 
mediambiental que aporta grans beneficis per a les 
persones que viuen en  ciutats i que representarà un 
canvi en la manera de viure-hi, respectant el medi 
ambient i fent un món més sostenible. Aquesta nova 
manera de moure’s ens permet veure persones des-
plaçant-se amb bicicletes patinets i vehicles elèctrics 
silenciosos. Han aparegut cooperatives, com Som 
Mobilitat, que permeten compartir l’ús d’aquests ve-
hicles, estalviant recursos naturals aconseguint un 
estalvi energètic i econòmic.
Actualment, la majoria de models que es comercia-
litzen porten bateries de 40 i 60kWh que permeten 
conduir de 250 fins a 350km amb uns temps de re-
càrrega  depenent de la potència subministrada pel 

punt de recàrrega.
L’oportunitat que tenim al davant actualment és la re-
càrrega dels vehicles elèctrics amb energia renovable, 
en les pobles o ciutats sobretot,  l’energia solar. 
Fagom Efficiency realitzem projectes i instal·lacions 
de sistemes fotovoltaics en teulades d’alguns edifi-
cis i empreses que permeten reduir la dependència de 
les xarxes elèctriques i permeten la recàrrega dels ve-
hicles elèctrics a través de l’energia solar. Monitorit-
zem les hores de funcionament del sistema fotovol-
taic, l’energia elèctrica produïda, l’estalvi energètic i a 
través d’una plataforma 4.0 el propietari pot controlar 
tota la informació des de l’oficina o des de casa a tra-
vés del seu ordinador o mòbil intel·ligent o tauleta.        
Realitzem un estudi de l’excedent d’energia disponi-

ble per a la recàrrega del vehicle elèctric que permet 
optimitzar els recursos i un estalvi econòmic per al 
propietari. Assessorem a escollir el millor carregador 
per a una millor solució tècnica i econòmica i acom-
panyem al nostre client en projectes d’enginyeria, ins-
tal·lació, legalització i posta en marxa.
Aquest cap de setmana estarem presents a la Fira 
Ecogra de Granollers, on mostrarem els diferents ti-
pus de carregadors per a vehicles elèctrics. Ajudarem 
al visitant a trobar el carregador que més s’adapti 
a les necessitats de cadascú, apostant per l’estalvi 
ecològic i econòmic. Tots els visitants que ens vin-
guin a veure es podran beneficar d’un 10% de des-
compte en el preu de la instal·lació d’un carregador de 
vehicle elèctric. Us hi esperem!

El cotxe elèctric per a un món més sostenible

PUNT DE RECÀRREGA EN ESPAI PÚBLIC O SEMI-PÚBLIC SIST. DE RECÀRREGA DISTRIBUINT LA POTÈNCIA CONTRACTADA ENTRE DIFERENTS VEHICLESSIST. DE PÈRGOLA SOLAR AMB 2 PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS

C. Lluís Companys, 66. Granollers
fagom@fagom.net
www.fagom.net

Contacta amb nosaltres

Tel. +34 93 879 25 33

Punt de
recàrrega

Control i
distribuïdor de

potència elèctrica
amb monitoratge

de dades
de consum

GRANOLLERS. Un centenar de per-
sones de col·lectius socials, polí-
tics i feministes de Granollers es 
van trobar dimecres a la Porxada 
per demanar justícia per a Vianca 
Roca, trobada el 9 de setembre al 
Congost, després de la seva des-
aparició al juliol. Els concentrats 
van donar també suport a la fa-
mília de la jove de 25 anys, que ha 
denunciat manca de resposta de 
les administracions.

Jean Carla, germana de la Vian-
ca, va exposar que des de la desa-
parició de la Vianca, el 16 de juliol, 
i la identificació del cadàver, el 14 
de setembre, han passat 3 mesos 
en els quals la família s'ha sentit 
totalment desemparada per part 
de les institucions.

La portaveu de la família denun-
ciava la distinció entre ciutadans 
de primera i de segona. "Som una 
família d'origen bolivià i humil. 
Ens demanem si estaríem en 
la mateixa situació si la Vian-
ca hagués tingut diners i grans 

cuP

SEGURETAT  UN CENTENAR DE PERSONES DEMANA JUSTÍCIA PER LA DONA DESAPAREGUDA A L'ESTIU I TROBADA MORTA AL CONGOST

La família de Vianca Roca se sent 
"desatesa" per l'administració

A LA PORXADA  Protestes de la família i un centenar de persones

cognoms d'aquí", considera.
La família va denunciar també 

que a hores d'ara no han rebut 
suport per part de les instituci-
ons, i a tall d'exemple explicaven 
que, tot i que el fill de la Vianca 
ha perdut la mare i ara la família 

se'n fa càrrec, a hores d'ara enca-
ra no han pogut reagrupar els in-
fants que conviuen en una matei-
xa família en una mateixa escola 
amb el trasbals que això suposa. 
També van assegurar que s'han 
trobat amb manca d'informació 

i d'acompanyament per part de 
Mossos d'Esquadra i Ajuntament.

Finalment exigien "que es faci 
justícia per a la Vianca i també 
perquè cap més família hagi de 
viure una situació així".

Àngels Cutrina, en nom de la 
xarxa de suport, va mostrar la so-
lidaritat amb la família en nom del 
veïnat de Granollers i dels col·lec-
tius feministes. "Aquest fet re-
presenta una situació alarmant, 
és un fet polític i col·lectiu que 
afecta directament la seguretat i 
el benestar de tots els veïns i ve-
ïnes. Si ens toquen a una, ens es-
tan tocant a totes", deia Cutrina, i 
afegia: "sigui quin sigui el motiu 
de la mort, aquest sistema mas-
clista i patriarcal sempre ens 
acaba invisibilitzant quan som 
nosaltres les víctimes". Final-
ment, la xarxa de suport va denun-
ciar també la situació de desempa-
rament en què es troba la família 
de la Vianca, i exigia a l'Ajuntament 
que respongui a les seves necessi-
tats i que "protegeixi els drets i 
serveis públics de la ciutat".

Fa setmanes que l'àrea d'inves-
tigació dels Mossos d'Esquadra 
manté el cas de Vianca Roca obert, 
però encara no s'ha produït cap 
detenció al respecte.  

Una veïna del barri de Sota el 
Camí Ral de Granollers de 25 anys 
va morir divendres 12 d'octubre 
com a conseqüència d'un accident 
de trànsit a la cruïlla dels carrers 
Francesc Macià i Murillo. Segons 
publicava El 9 Nou, el sinistre va 
tenir lloc quan la jove viatjava de 
paquet a la motocicleta que circu-
lava per Francesc Macià en sentit 
nord i va xocar amb un turisme 
que sortia del carrer Murillo. La 
jove va ser traslladada en una 
ambulància del Sistema d'Emer-
gències Mèdiques (SEM) a l'Hos-
pital de Sant Pau de Barcelona, on 
va morir unes hores després. En 
l'accident també va resultar ferit 
el conductor de la motocicleta, de 
35 anys i veí d'Extremadura, que 
circulava sense carnet de conduir 
i sense l'assegurança obligatòria 
del vehicle. A més, el conductor va 
donar positiu en el test d'alcoho-
lèmia i drogues. El turisme el con-
duïa un home de 64 anys veí del 
Maresme.  

SUCCESSOS

Una jove de 
Granollers mor en 
el xoc entre una 
moto i un cotxe
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ESPECIAL BUFFET CON BARBACOA
Surtido de embutidos ibéricos  Pan 
con tomate  Ensalada de pasta y 
champiñones  Ensalada de queso 
de cabra con frutos secos  Gambas 
saladas  Lacón a la gallega  Bacalao 
a la miel  Meloso de ternera
Carnes a la Brasa
Secreto Ibérico, Entrecot, Entraña, 
Butifarra
Agua, vino, sangría y refrescos

Castañas, panellets 
y  moniatos
Fiesta y música 
con dj DANI MADERA

25 € 
iva incl.

31 octubre 
(De 21.00 a 3.00 h)

“La vocació de qualsevol agru-
pació ha de ser la solidaritat, no 
la supervivència del més fort”. 
Així va començar la seva interven-
ció Manuela Carmena, alcaldessa 
de Madrid, en la primera de les tres 
conferències que es duran a terme 
a Granollers amb el títol Ciutats 
sostenibles per canviar el món. “Da-
vant les crítiques per desgastar, 
s’han de plantejar objectius i 
demostrar que són bons per a la 
gent”, deia Carmena.

L’acte va tenir lloc dijous a la Sala 
Tarafa, que va quedar petita per 
sentir Carmena, Sandra Ezquerra, 
directora de la càtedra UNESCO 
Dones, Desenvolupament i Cultu-
res de la UVic-UCC, i Blanca Garcés, 
investigadora sènior de l’àrea de 
migracions del CIDOB, amb la mo-
deració del periodista Sergi Picazo 
(@SentitCrític).

Picazo va encetar el debat desco-
brint el fil conductor: “Com es po-
den fer ciutats on ningú es quedi 
enrere i hi hagi oportunitats per 
a tothom?”. Carmena va destacar 

"Les administracions som 
maldestres i  ineficients;
cal la participació ciutadana"

DEBAT  L'ALCALDESSA DE MADRID, MANUELA CARMENA, AL DEBAT SOBRE POLÍTIQUES MUNICIPALS

o.f.

LA CIUTAT A DEBAT  Sandra Ezquerra, Manuela Carmena i Blanca Garcés

que “es qüestionen les polítiques 
socials de manera tàcita i es 
quaifiquen de polítiques bonis-
tes quan, en realitat, són políti-
ques necessàries”. Blanca Garcés 
va apuntar que “els governs d’es-
querres de vegades sembla que 
només critiquin, cosa que s’ha 
de fer, però és més important fer 
propostes en positiu”, i va afegir 
que “no s’ha de negar ni silenci-
ar el conflicte, sinó denunciar-lo 
i abordar-lo, perquè l’exclusió 
d’avui és el conflicte del futur”.

Sandra Ezquerra va introduir el 
concepte de ciutat de les cures, ja 
que “tots necessitarem ser cui-
dats, no només els més febles”, 
i va reivindicar el paper de “les 
persones que cuiden, que molts 
cops són dones, i que la seva 
feina és invisible i precària”. En 
aquest sentit, l’alcaldessa va expli-
car que Madrid s’ha autoprocla-
mat ciutat de les cures, perquè “si 
des de l’administració et veus 
obligat a cuidar dels ciutadans, 
no hi posaràs traves, sinó que li 

Distinció per avaluar 
el comportament 
ambiental 10 anys L'Ateneu de Granollers ha orga-

nitzat per diumenge (11 h), a la 
seu del carrer Torres i Bages 5, un 
col·loqui sobre el llegat de Miquel 
Blancher a l'Ateneu, conduït per 
l'historiador Joan Garriga, qui trac-
tarà sobre els llibres i documents 
de la bibilioteca.

El llegat de Miquel 
Blancher a l'Ateneu

L'Espai Tranquil de Barbany aco-
llirà divendres (18 h) la conferèn-
cia Entrena-ment i enfoca-ment. 
7 eines de la neurociència perquè 
enfoquis la ment, a càrrec de Gui-
llem Díaz.

Neurociència
a l'Espai de Barbany 

La setmana passada es va celebrar 
al Centre Cultural el Born de Bar-
celona la 8a edició del Marketpla-
ce Ambiental i l'acte de lliurament 
dels Premis EMAS Catalunya 2018, 
concedits pel Club EMAS amb el su-
port del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que distingeixen les 
organitzacions que voluntàriament 
implanten aquest sistema europeu 
d'avaluació de la gestió ambiental. 
La cita servia per reconèixer les 
organitzacions EMAS que durant el 
2017 i 2018 compleixen els 10 anys 
en el registre EMAS, com l'Ajunta-
ment de Granollers. L'alcalde rebia 
el guardó de mans de la consellera 
de la Presidència.

Xerrades

La xerrada s’emmarcava en el cicle de 
conferències per al tancament del se-
gon Pla Estratègic de Granollers, que es 
clourà el 17 de novembre amb la Con-
ferència Estratègica de Tancament, al 
Teatre Auditori. Prèviament, el darrer 
debat serà el 8 de novembre i durà per 
títol Nous models de desenvolupament 
urbà. Noves economies i cultura.

CONFERÈNCIA 
ESTRATÈGICA FINAL

facilitaràs els tràmits”.
Per fer-ho viable, Ezquerra va 

concloure que “s’han de crear re-
lats econòmics alternatius per 
generar polítiques alternatives” 
perquè, com deia Carmena, “si no 
pensem, ens acabem empassant 
les pastilles dels tòpics sense 
dades que es donen en la majo-
ria de debats polítics”.

Garcés va apuntar que les ciu-
tats sovint “es veuen limitades 
pels recursos i les competènci-
es, però les polítiques nacionals 
acaben generant els conflictes 
en l’organització local”. Carmena 
va afegir que “les administraci-
ons som maldestres i inefici-
ents. Encara que tinguem els 
recursos i les competències, no 
aconseguim els objectius. Ne-
cessitem la participació ciutada-
na per tirar endavant els projec-
tes”. Precisament el segon debat, 
celebrat dimecres, tractava sobre 
la corresponsabilitat. i o.font

Zona esportiva renovada a Llerona
Centenars de persones van assistir diumenge a la festa d'inauguració de la 
remodelació de l'espai exterior del casal parroquial de Llerona, unes obres 
que han suposat la incorporació d'una pista de pàdel, una pista polivalent 
(amb possibilitat de jugar-hi a futbol, bàsquet o handbol), un espai per 
al tennis taula i una nova zona de jocs infantils. També s'han arranjat les 
pistes de petanca, la pista de tennis, els accessos i les zones enjardinades. 
La festa per estrenar l'espai remodelat va comptar amb jocs gegants i 
inflables per als més petits, un espai per a nadons amb ENEI i partits de 
futbol, pàdel i petanca durant tot el matí. 

xavier solanas

EQUIPAMENTS  DINAMISME AL CENTRE NEURÀLGIC DEL POBLE
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Èxit de participació de la tercera edició de 
la Caminada Solidària Canina, que organit-
za la Protectora d'Animals de Granollers. 
Més 320 persones van participar-hi diu-
menge, ja fos passejant el seu gos o bé un 
de la protectora pels entorns de la Font del 
Ràdium. La caminada servia també per re-

captar fonts per a la manutenció dels ani-
mals que acull la protectora, així com per 
buscar una família d'acollida a gossos i gats 
abandonats. Passat l'estiu, les instal·la-
cions s'han trobat amb més de 300 animals 
–dues terceres parts, gats– que necessiten 
un acolliment. i m.e.

Més de 320 persones a la caminada 
canina de la Protectora d'Animals

xavier solanas

AMB GOSSOS  Els participants van poder passejar les seves mascotes o animals de la protectora

SOLIDARITAT  DIUMENGE ES VA CELEBRAR LA TERCERA EDICIÓ

SERVEIS  LA RENOVACIÓ TECNOLÒGICA BENEFICIA 2.500 CLIENTS

Endesa ha finalitzat recentment la racio-
nalització de la xarxa elèctrica del Vallès 
Oriental amb l’eliminació de dos centres de 
transformació i la renovació d’un tercer a 
Granollers, el qual s’ha dotat de les últimes 
tecnologies del sector. Segons la compa-
nyia, aquesta nova infraestructura "garan-
teix una millor qualitat i continuïtat del 
subministrament elèctric del municipi, 
ja que es redueix considerablement el 
temps d’intervenció en cas de qualsevol 
incidència". Els treballs, que han suposat 
una inversió de 68.000 euros, han tingut 
lloc al parc de Ponent i al carrer València 
de Granollers. Aquesta operativa garanteix 
una millor de continuïtat de subministra-

ment elèctric als clients de Granollers i 
de les Franqueses. Els treballs han dotat 
el centre de transformació d’uns equips 
d’actuació remota i un sistema de comuni-
cacions que permetrà telecomandar-lo, és 
a dir, accionar a distància els dispositius 
de maniobra de la unitat des del Centre 
de Control que Endesa té a Barcelona, de 
manera que no cal desplaçar equips sobre 
el terreny en cas d’incidències i s’estalvia 
temps en la localització d’avaries. A més, 
s’han eliminat els dos equipaments de dins 
del parc, amb dues esteses de nou cablejat 
subterrani, d’uns 190 metres de longitud, 
cosa que permet mallar la xarxa elèctrica i 
donar servei a més de 2.500 clients. i 

Endesa reforma la xarxa de baixa i 
mitjana tensió per millorar el servei

Un equip d'investigadors, que compta amb Constantí Stefanescu, del 
CREAF i del Museu de Ciències Naturals La Tela de Granollers, ha 
confirmat l'arribada a Catalunya de l'abella de la resina 
(Megachile sculpturalis), un insecte molt gran provinent 
de la Xina i el Japó. L’estudi, publicat recentment al Butlletí 
de la Institució Catalana d’Història Natural, recull les cinc lo-
calitzacions on durant el passat juliol es van trobar exemplars 
de l’abella: dos indrets de Sant Celoni i un de la Garriga i dos 
indrets més a Olot (la Garrotxa). L’abella gegant de la resina és 
un insecte solitari, no forma colònies com per exemple l’abella 
de la mel, i és molt gran, d’uns 2,5 cm. Fa el niu en forats que 
troba en troncs, talussos o totxanes i el construeix amb resina, argila i petits trossos de 
fusta. Malgrat la seva mida, l’abella gegant de la resina és inofensiva. i m.e.

Detectada una abella gegant de l'Àsia
MEDI AMBIENT  ESTUDI VINCULAT AL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS LA TELA

creaf
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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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Pica Pica
  Fideuà
  Ensalada de queso de cabra 
 con frutos secos
  Torrada de escalivada
  Gambas a la plancha
 Calamarcitos a la andaluza

Segundos a escoger
 Meloso de ternera
 Bacalao a la miel
 Filete de dorada

Agua, vino de la casa y cava
Postres,  turrones y cafés

27 € 
(+iva)

MENÚS
HAZ YA TUS RESERVAS

GRANOLLERS. A la sala Tarafa no 
hi cabia ni una agulla i la gentada 
superava la porta i arribava fins 
al carrer. Amb aquest ambient 
d'estrella mediàtica va ser rebut 
dimarts Jaume Alonso-Cuevillas, 
l'advocat de Carles Puigdemont, 
a Granollers, on Òmnium l'havia 
convidat per parlar dels embats 
judicials dels exiliats i els presos 
polítics catalans. Després d'expli-
car el calendari del procés judicial, 
Alonso-Cuevillas assegurava que 
"sens dubte això ho guanyarem 
a Estrasburg, però primer hau-
rà d'anar al Constitucional i ens 
ho allargaran 3 o 4 anys", afegia. 
L'advocat tampoc veu possible un 
gest del govern cap als presos: "El 
PSOE no mana i tot es mou per 
la demoscòpia. Amb tot, si vol-
gués fer signes de distensió, la 
justícia tampoc voldria fer res 
que afavorís Pedro Sánchez", 
considera.

Per això, l'advocat de Puig-
demont considera que els seus 

LES FRANQUESES. L'assemblea de 
l'agrupació socialista de les Fran-
queses ha triat, novament, Juan 
Antonio Corchado Ponte (1975) 
com a cap de llista del PSC a les 
eleccions municipals. Actualment 
Corchado és el primer secretari 
del PSC a les Franqueses, por-
taveu del grup municipal i regi-
dor d'Esports i Participació de 

l'Ajuntament. En l'anterior man-
dat també va ser regidor de Par-
ticipació, Cooperació i Barris de 
l’Ajuntament de Granollers.

Veí de Bellavista, col·labora 
amb l’associació de veïns, el Club 
de Futbol Bellavista-Milan, l’Her-
mandad Rociera de Bellavista i 
l’Agrupació Santa Eulàlia de Cor-
ró d’Avall.  

GRANOLLERS. Una cinquantena de 
persones es van trobar diumenge 
al vespre a la Casa de Cultura Sant 
Francesc per cercar com impulsar 
un procés de primàries per con-
feccionar una llista conjunta de 
l'independentisme per a les elec-
cions municipals de maig de 2019 
a Granollers. Tot i la constitució 
de la plataforma Primàries Ca-
talunya a la ciutat, la possibilitat 
d'una llista unitària del moviment 
sobiranista és llunyana, si més no, 
de moment. Tant el PDeCAT –amb 
la marca Junts per Granollers– 
com ERC han presentat els seus 
candidats a l'Alcaldia, i la CUP ini-
cia el procés cap a les eleccions.

Amb tot, a aquesta primera reu-
nió –després que la presidenta de 
l'ANC, Elisenda Paluzie, expliqués 

fa pocs dies la proposta al Casino– 
es va engegar el procés per tal de 
valorar la possibilitat de crear 
una candidatura a Granollers amb 
"l'objectiu d'intentar assolir un 
govern de la ciutat sobiranis-
ta", expliquen els impulsors.

Aquest procés preveu fer unes 
eleccions primàries el febrer de 
2019, en què la ciutadania que es 
registri com a elector –a través de 
www.primariescatalunya.cat– pu-
gui elegir tots els membres de la 
llista que es presentaria. A la reunió 
de diumenge es van crear equips 
de treball per impulsar el projecte 
i atraure el màxim nombre de ve-
ïns que es registrin com a electors, 
així com "arribar a ciutadans que 
puguin fer el pas de presentar-se 
com a candidats".   

La Crida per Granollers-CUP ha 
convocat una assemblea oberta 
extraordinària per aquest dissab-
te (10 h) a La Filadora (c. Navarra, 
14) per iniciar el camí cap a les 
eleccions municipals del maig de 
l'any vinent. 

D'altra banda, el grup municipal 
de la Crida-CUP presentarà una 
moció al ple per demanar que Gra-
nollers s'adhereixi a la campanya 
SOS Menjadors Escolars, contra el 
decret que "incentiva el negoci" 
amb aquest servei als centres pú-
blics. 

Una cinquantena de 
persones impulsen les 
Primàries Catalunya

POLÍTICA  ÒMNIUM ORGANITZA UN ACTE AMB L'ADVOCAT JAUME ALONSO-CUEVILLAS A LA TARAFA LA CASA SANT FRANCESC VA ACOLLIR LA PRIMERA TROBADA

L'ASSEMBLEA DE L'AGRUPACIÓ SOCIALISTA HA TRIAT L'ACTUAL PRIMER SECRETARI I PORTAVEU

"Els presos polítics sortiran 
quan siguem República"

Corchado repetirà de cap de 
llista del PSC a les Franqueses

La Filadora acull
una assemblea 
de la CUP sobre 
les municipals

abans d'un parell d'anys, Euro-
pa forci una solució pactada". 
En aquest sentit, Alonso-Cuevillas 
augura "una crisi horrorosa" 
de l'economia espanyola, ja que, 
segons les tesis de l'advocat, el 
Banc Central Europeu deixarà de 
comprar deute, i l'Estat ja no po-
drà pagar pensions. Per tot plegat, 
concloïa: "la sortida de la presó 
serà una negociació internacio-
nal amb un altre Estat".  m.eras

clients a l'exili i els presos polítics 
seran lliures "quan siguem repú-
blica", una fita que situa a mitjà 
termini. Alonso-Cuevillas assegu-
ra, però, que "seguirem patint 
perquè Espanya és un Estat 
amb mentalitat imperial que 
està ferit en el seu orgull". Per 
a l'advocat, la resistència pacífica 
del moviment independentista i el 
fet que "l'Estat està en clara des-
trucció", deia, "provocarà que 

El candidat de Junts per Grano-
llers a les municipals de 2019, 
Àlex Sastre, oferirà dilluns (20 
h) a la sala petita del Teatre Au-
ditori (TAG) una conferència amb 
el títol Mira Granollers. Ambició i 
excel·lència per una ciutat capital. 
Sastre va ser l'únic candidat de 
les primàries del PDeCAT i al fe-
brer va ser proclamat candidat a 
l'Alcaldia. L'acte de dilluns comp-
tarà amb la intervenció de Carles 
Puigdemont des de Waterloo. Per 
assistir a la xerrada cal inscriure's 
a www.alexsastre.cat.  

M.e.

Psc

PLE TOTAL L'historiador Joan Garriga va moderar el debat amb Alonso-Cuevillas

JUAN ANTONIO CORCHADO

Àlex Sastre, de
Junts per Granollers, 
explica la seva visió 
de ciutat al TAG
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OPINIÓ

om éssers situats perquè vivim 
en un espai i en un temps. Sem-
pre ens mirem la realitat des 
d’un lloc i des d’un temps i, en 

aquest sentit, el resultat de la nostra mira-
da és una realitat esbiaixada; la nostra no 
és la perspectiva, sinó una perspectiva. Al-
hora pensem, sentim i actuem. Això fa im-
prescindible pensar quines i quantes són 
les realitats que ens travessen o que coin-
cideixen en nosaltres. Emilio Lledó, filòsof 
entranyable i de pensament generós, diu 
que allò preocupant no és que hom no pu-
gui dir què pensa, sinó que no pugui pensar 
què diu. No posa en qüestió el dret d’opi-
nió i expressió, sinó la necessitat de pen-
sar lliurement. S’ensenya a pensar? Hem 
d’aprendre a caminar i menjar, i rebem ins-
trucció per aprendre a llegir, escriure, con-
duir, nedar o esquiar, però sembla que no 
cal aprendre a pensar. En els currículums 
cada vegada hi ha menys filosofia, menys 
ètica, menys història i també menys temps 
per a la pràctica del pensament. Pensar 
lliurement requereix aprenentatge! L’es-
cola potser falla, però ni les famílies, ni la 
ciutat, ni els mitjans de comunicació afavo-
reixen el pensament lliure i crític.

En el món d’avui, en què una quantitat de 
piulades pot canviar una campanya electo-
ral a favor d’un candidat que ningú s’es-
perava que triomfés –com va ser el cas de 
Trump–, és més urgent que mai ensenyar a 
pensar de manera crítica. Són diverses les 
disciplines que, treballades amb mètodes 
de rigor científic, poden contribuir a ela-
borar pensament crític, però la història les 
pot aplegar totes, des d’una visió comple-
mentària a la filosofia. La història també és 
una ciència social, que pel propi mètode de 
treball pot ajudar a pensar en la relativitat 
de què pensem, sentim o fem. La història 
ens pot entrenar en un pensar històrica-
ment que és un pensar críticament, crea-
tiva i compassiva. És clar que, per tal que 
sigui així, la concepció de la història que cal 
defensar és una de ben concreta.

Des de la concepció que interpreto la 
història, aquesta no serà mai una ciència 
tancada, un producte acabat, sinó una ci-
ència en revisió constant, com totes les 
que pretenen servir la humanitat. Ens po-
dem imaginar que les ciències mèdiques 
fossin un producte acabat i no seguissin 

Pensar l’actualitat històricament
investigant? La història reinterpreta els 
fets perquè els canvis de perspectiva por-
ten a revisar-los, perquè apareixen noves 
evidències, noves fonts o nous testimonis.

Pensar l’actualitat històricament signi-
fica mirar i analitzar el fet que passa amb 
ànima de periodista d’investigació i histo-
riador de mirada plural. L’estil del nostre 
desaparegut J. Fontana –que sembla que 
costa de reivindicar– és una bona manera 
de pensar l’actualitat històricament. Fonta-
na s’ha passat la vida estudiant i interpre-
tant fets històrics i ho ha fet compromès 
amb el present –per entendre l’actualitat, 
saber-ne analitzar i entendre les causes i, 
sobretot, ser capaç d’actuar en el present 
per evitar reproduir alguns errors que la 
història ja ens ha mostrat–. Pensar històri-
cament significa treballar sempre amb les 
tres dimensions del temps –passat, present 
i futur–. No podem oblidar que som hereus 
d’una biologia, d’una cultura i d’una tradi-
ció i que deixem en herència a algú.

Pensar l’actualitat històricament fa que 
el coneixement històric adquirit permeti 
analitzar els fets presents, sabent que el 
que acaba de passar té el seu origen, que 
sempre és múltiple. Un fet històric sol tenir 
moltes causes (remotes i immediates) i pot 
tenir un munt de conseqüències (a curt, 
mig i llarg termini). Ser conscients d’això 
hauria de donar flexibilitat mental i fer-nos 
actuar com si fóssim investigadors incan-
sables que transiten pel camí de risc-pru-
dent, però que no acusen mai sense tenir 
totes les evidències, què coneixen el batec 
de l’empatia i la compassió, i saben que 
acusar és fàcil i salvar, molt complex.

La història ens pot ajudar a entendre 
l’actualitat, i per tant ens dóna possibili-
tats de trobar visions noves sobre el ma-
teix fet i ens mostra que sempre hi ha una 
història oficial, sigui qui sigui que l’hagi 
escrit, i que aquesta història oficial no 
acostuma a reflectir la visió de les vícti-
mes, siguin aquestes dones, infants, mar-
ginats, refugiats, presos polítics, o gent 
diversa de pensament marginal.

Pensar l’actualitat històricament ens 
alerta del perill de segar la realitat d’un 
fet segons la nostra mirada i ens obliga ea 
reconstruir tot el trencaclosques, enca-
ra que hi hagi peces que no ens plaguin. 
Ens imposa ser conscients que la nostra 
és sempre una mirada des d’una posició, 
de la qual ens és difícil escapar. En aquest 
pensar l’actualitat històricament, la nos-
tra honradesa i fiabilitat ens obliga a pen-
sar que la posició de qualsevol amb qui es 
discrepi també pot ser honrada i fiable. 

S
Els humans, per definició, som reticents als canvis. I més quan es tracta de 
revisar serveis que tenen cert caràcter sagrat –en diferents sentits–. És el cas 
dels cementiris municipals, que s’han d’adaptar als nous ritus funeraris, així 
com als canvis econòmics i de costums generacionals. Els antics reglaments 
a vegades fa difícil donar resposta a situacions personals i, per tant, és 
 important actualitzar-ne la normativa, com pretén fer l’Ajuntament granollerí 
–caldrà esperar veure’n el resultat per valorar-ho, però, a priori, és una bona 
notícia–. Les modificacions en altres àmbits tampoc són fàcils de tirar  
endavant, com és el cas de l’àmbit sanitari –on sovint hi ha recels, a vegades 
fonamentats– i en l’ambit educatiu. A banda de les modificacions arran de les 
retallades pressupostàries que precaritzen el servei, també hi ha canvis menys 
transcendents que encenen un estat d’opinió contrari. És el cas dels canvis de 
nom dels centres. A les Franqueses, a l’escola de Bellavista - Joan Camps, el 
procés s’ha hagut d’aturar, i a Granollers, a l’escola Granollers tot just inicien 
el procés que ja ha generat algunes discrepàncies a les xarxes. Amb tot, el 
centre hi està implicant tota la comunitat educativa –alumnat, professorat, 
treballadors i mares i pares–, així com l’associació veïnal. Aquest model és  
el que també va seguir l’actual institut Marta Estrada, un nom que va ser  
refrendat per votació, com també ho serà a l’escola i com també ho van fer a 
Bellavista. Val la pena, però, dedicar-hi el temps i la difusió necessàries per 
evitar malestar. El bateig hauria de ser una festa per un nom que estrenyi els 
valors de la comunitat educativa.

SERVEIS SENSIBLES

Editorial

AGNÈS
BOIXADER

Professora

Bústia

8 anys sense Simón Rosado
Fa 8 anys ens va deixar el nostre company 
Simón Rosado. En Simón era sindicalista, 
militant del PSUC i després d’ICV. Estem 
convençuts que ara ho seria de Catalunya 
en Comú.

En Simón va ser membre de  la direcció 
de Comissions Obreres (CCOO) de Catalu-
nya, era un sindicalista a peu de carrer, mi-
llor dit a peu de fàbrica, coneixia de primera 
mà els problemes de la classe treballadora 
dins i fora dels centres de treball, per això la 
seva acció i lluita sindical no només va estar 
centrada en las millores laborals, sinó tam-
bé en garantir uns serveis públics dignes i 
de qualitat, com ara la sanitat, l’educació i 
les  pensions  per ajudar a millorar les con-
dicions de vida de la gent treballadora.

La mobilització, el diàleg i la negociació 
sempre van ser les ser les seves armes per 
obtenir millores salarials i socials en favor 
dels treballadors i treballadores. Com a co-
neixedor de la negociació, sabia que  en una 
taula de diàleg no sempre s’aconsegueix el 
100% de les teves propostes, i per això era 
capaç de fer una bona negociació i deixar 
les portes obertes a continuar dialogant 

sobre aquells aspectes que havien quedat 
sobre la taula.

Segurament, gent com ell fa falta avui 
dia en un moment complex de la política i 
en l’atzucac sense sortida en el que vivim. 
Ell sabia que en el conflicte permanent no 
guanyava el sindicalisme i el que calia era 
mobilització i diàleg, i moltes hores de ne-
gociació, sobretot si la correlació de forces 
no t’era favorable.

Abans de ser membre de la direcció naci-
onal de CCOO de Catalunya, va ser delegat 
sindical a Derbi i, posteriorment, secretari 
general de CCOO al Vallès Oriental, on va 
deixar escola d’aquest estil d’entendre el 
sindicalisme de classe. Un estil que va dei-
xar pòsit, un sindicalisme que va deixar es-
cola, un sindicalisme que estem convençuts 
que perdurarà en l’activitat quotidiana de la 
immensa majoria de sindicalistes de CCOO.     

Avui en Simón Rosado ja forma part de 
la història del sindicalisme de classe que és 
CCOO, com homes i dones de la talla d’en 
Cipriano Garcia, l’Àngel Rozas, en Tito Már-
quez i l’Aurora Gómez.

 josep torrecillas i emília macias
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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.2610-01)
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.2610-03a) para su 
departamento de Exportación (valorándose 
conocimientos de árabe) 
ADMINISTRATIVO/VA COMERCIAL CON 
INGLÉS (Ref.2610-03b) para su depar-
tamento de Exportación . En dependencia 
del Director Comercial las tareas a realizar 
serán: Preparación, envío y seguimiento de 
ofertas comerciales para los clientes inter-
nacionales. Mantenimiento y fidelización de 
la cartera de clientes ya existentes. Búsque-
da de nuevos clientes. Tareas administra-
tivas diversas relacionadas con el área de 
comercial
ASISTENTE/A SECRETARIO/A GERENCIA 
CON INGLÉS (Ref.2610-03c). 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.2610-03d). 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.2610-03e). Las tareas a desarrollar 
serán: Diseño de piezas para corte y ple-
gado. Diseño de piezas mecanizadas.Des-
pieces, elaboración listas de componentes. 
Elaboración de documentación técnica. 
Ejecución de proyectos. Planos de implan-
tación, trato con proveedores. La persona 
contratada dependerá jerárquicamente 
del Director Industrial.Imprescindible nivel 
usuario avanzado de AUTOCAD. Imprescin-
dible persona con experiencia como deli-
neante industrial y excelentes conocimien-
tos como proyectista. 
TÉCNICO MECÁNICO-CALDERERO (Re-
f.2610-03f) 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.2610-02)
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.

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

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me lla-
mo Susi. Madurita, 
50 años, gordita 
y cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés natural 
y hago todo tipo de 
servicios. LLÁMAME 
698 233 361

CONTACTES
RELAX

LOCAL EN VENTA EN 
GRANOLLERS. Josep 
Mª Sagarra. Sup. 100 
m2. Esquinero. Ins-
talac.bar. Mesas/si-
llas madera maciza. 
Chim. de obra. Aseos 
y trastero. Rejas 
(puertas/ventanas). 
A.A. PVP 140.000 € 
(Ref.396). EMINAD. 
T. 93 870 36 66. 

Amb motiu del 10è aniversari del Túnel 
de terror de Milnotes, aquest any la com-
panyia ha decidit canviar-lo radicalment, 
tant pel que fa al plantejament artístic com 
a l'emplaçament –fins ara, Roca Umbert–. 
Milnotes i La Finca, a l'Ametlla, han arribat 
a un acord per oferir un túnel absoluta-
ment diferent, tant a nivell qualitatiu, però 
sobretot, pel que fa a l'ambientació, i l'han 
batejat com a l'Expedient Jacqueline.

L’antiga mansió de La Finca esdevé un 
escenari perfecte per recrear la història de 

Jacqueline, una nena que va desaparèixer 
cap a finals de la Segona Guerra Mundial i 
que ningú mai va descobrir què li va passar. 

El túnel de Milnotes és de referència a la 
comarca per la seva originalitat, posada en 
escena, nombre de visitants i durada. En-
guany se superaran totes les expectatives: 
més de 400 metres de recorregut en una 
mansió de tres plantes, grans ambienta-
cions, efectes especials i actors professio-
nals, etc. Les entrades tenen un cost de 8 € i 
es poden comprar a www.tictactiquet.com.

Milnotes, 10 anys de túnel del terror
La companyia renova l'espectacle i el trasllada a La Finca

COMPANYIA DE TEATRE MILNOTES
c. Princesa, 36, Granollers

Tel. 93 870 17 17 / 683 517 720

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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ECONOMIA
Jornada de botigues al carrerMcDonald's ha obert a la ronda Sud
L’associació de comerciants Més que comerç 
celebrarà aquest dissabte, de 9 a 21 h,  
una nova jornada de botigues al carrer.  
Serà, com és habitual, als carrers Travesseres, 
Santa Elisabet i Corró.

La cadena nord-americana de menjar ràpid McDonald’s va obrir la
setmana passada un nou establiment de 300 metres quadrats a  
Granollers. El restaurant està situat a la ronda Sud i oferereix als seus 
clients el nou servei a taula, McCafé i McAuto. L'establiment és el 66è 
que la cadena té a la demarcació de Barcelona i dóna feina a 38 persones. 

La tercera Mostra de Cervesa Ar-
tesana del Vallès Oriental arriba 
aquest dissabte a Granollers. Serà 
d’11 a 24 h amb una representació 
de sis productors cervesers de la 
comarca que mostraran i donaran 
a tastar els seus productes amb 
l’objectiu de fer visible la cervesa 
artesana que es produeix a la co-
marca. En aquesta ocasió l’orga-
nització ha reinterpretat la mostra 
i ha previst uns quants canvis amb 
l’objectiu de millorar-ne els resul-
tats i la participació. D’una banda, 
la mostra s’ha traslladat del juliol 
a l’octubre “perquè a l’estiu fa 
molta calor i molta gent és fora”, 
de la mateixa manera que també 
canviarà l’espai, que passa de la 
plaça de la Corona a la plaça Per-
pinyà per guanyar més amplitud.

Els organitzadors també han 
decidit centrar-se exclusivament 
en productors de cervesa artesana 
del Vallès Oriental –n’hi haurà sis–, 
i alhora convertir la mostra no 
només en un esdeveniment cer-
veser, sinó també en una platafor-
ma gastronòmica per als restau-
radors locals de la mà del Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental.

Per això també participaran en 
la mostra fins a vuit restauradors 
locals que oferiran petits tastets al 
preu de 2,5 euros. “Volem que hi 
hagi una oferta més completa 
i posar la llavor d’una mostra 

arxiu

PRODUCTORS ARTESANS  Enguany hi haurà sis cervesers del Vallès Oriental

FIRA  LA PLAÇA PERPINYÀ L'ACOLLIRÀ DISSABTE, ARA CONVERTIDA EN MOSTRA GASTRONÒMICA

gastronòmica en tots els sen-
tits”, diu Fermí Cueva, de Barret 
Cerveses, un dels organitzadors.

La mostra es preveu que sigui 
d’allò més variada pel que fa als 
estils de cervesa. “Fa temps que 
els productors de la comarca 
comentem la possibilitat de fer 
un producte que sigui propi del 
Vallès Oriental, però el cert és 
que no hi ha un estil típic català 
pel que fa a cerveses”, diu Cueva. 
En aquest sentit, afegeix, “cada 
productor escull quin tipus de 
cervesa fa fixant-se en allò que 
ja existeix en altres indrets, des 
de l’alta graduació de Barret 
Cerveses fins a les cerveses d’es-
til més americà d’As Cervesers”.

Els productors que participa-
ran en l’edició d’enguany seran 

As Cervesers, de Montornès del 
Vallès; Quana, de l’Ametlla; Cer-
vesa Sobretot, de Granollers; Bar-
ret Cervesers, de Granollers; que 
repeteixen d’edicions anteriors, 
i Oriental Brewing Company, de 
Granollers; i Hobac, de Santa Ma-
ria de Martorelles, que s’estrenen 
en aquesta ocasió.

La mostra estarà ambientada 
amb la música del dj Android, i 
també hi haurà un espai més in-
timista amb música en directe, 
“tot i que no seran els concerts 
que havíem programat en altres 
edicions”, confirma Cueva. “La 
idea és passar un dia agradable, 
tenir la possibilitat de menjar, 
degustar les millors cerveses 
i conèixer els productors de la 
comarca”, conclou.  x.l.

Torna la Mostra de Cervesa 
Artesana del Vallès Oriental

Arrenca el 16è cicle de xerrades 
de Gran Centre amb Jenny Moix

Una quarantena d'establiments 
de Gran Centre van donar dis-
sabte un format retro al GRN18, 
la gran mostra d'aparadors de la 
ciutat. En aquesta ocasió l'entitat 
va voler retre homenatge als orí-
gens del comerç a Granollers i a 
la seva evolució fins al dia d'avui, 
i és per això que, entre d'altres, 
l'activitat de promoció comercial 

va incorporar una mostra d'ofi-
cis i artesans en viu, des de com 
s’elaboraven les joies fins a la per-
ruqueria que es feia anys enrere, 
passant per la confecció d’espar-
denyes o de perfums entre d’al-
tres. El GRN també va homenat-
jar els cinc establiments històrics 
més antics guardonats en la Gala 
dels Premis Porxada. 

COMERÇ  DESENES D'APARADORS OMPLEN L'ILLA DE VIANANTS
xavier solanas

RETRO  Gran Centre celebra una nova edició del GRN a la ciutat

Avui, dijous (20.30 h), Gran Centre Granollers dóna el tret de sortida a la 
Sala Tarafa al 16è cicle de conferències El repte de ser persones. En aquesta 
ocasió Jenny Moix parlarà de com viure més plenament en la xerrada Mi 
mente sin mí. Moix és doctora en Psicologia i professora de la UAB, així com 
col·laboradora en diversos mitjans de comunicació. Les xerrades de Gran 
Centre s'organitzen el tercer dijous de cada mes, d'octubre a juny. 

El GRN ret homenatge
als orígens del comerç 
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Amat: "El repte empresarial és 
aconseguir millorar els salaris"

xavier solanas

XERRADA  L'economista va omplir la Sala Petita convidat per Pimec

L'economista Oriol Amat va omplir 
dimarts la Sala Petita del Teatre 
Auditori en una xerrada sobre la 
situació econòmica actual i les ex-
pectatives per al 2021 organitzada 
per Pimec, la patronal de les micro, 
petites i mitjanes empreses de Ca-
talunya. Amat va fer un diagnòstic 
de la situació del teixit empresarial 
i va ser optimista de cara a futur. 
“El teixit empresarial evoluciona 
molt bé. L’impacte de la situació 
política dels últims temps ha es-
tat imperceptible; les empreses 
han seguit avançant, han creat 
ocupació, han augmentat la fac-
turació, han generat riquesa i 
s’han internacionalitzat més que 
mai”, assegurava, i "especialment 
al Vallès Oriental, una zona molt 
potent i ben situada per encarar 
el futur, amb una indústria in-
ternacionalitzada i diversificada 
per sobre de la mitjana”.

Millores salarials
Amat també apuntava que el PIB 
actual ja supera el de l’any 2008, 
però indicava que han quedat se-
qüeles dels anys de crisi, sobretot 
a nivell salarial. De fet, apuntava, 
“el repte del teixit empresarial 
és millorar els salaris de bona 
part de la població”, i “si acon-
seguim resoldre els problemes 
polítics l’evolució de l’economia 
serà molt més bona”, afegia.

Com Amat, l’alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral, també va mostrar-se 
optimista pel que fa a la recupera-
ció econòmica i feia un repàs de les 
grans xifres de la ciutat dels últims 
anys. “El 2007 Granollers tenia 
31.000 llocs de treball i 2.300 
aturats; això va caure a 24.000 
llocs de treball i 6.100 aturats 

XERRADA  L'ECONOMISTA DESTACA LA VITALITAT DEL TEIXIT EMPRESARIAL CATALÀ I COMARCAL

l’any 2013, i ara ja tornem a es-
tar per sobre dels 30.000 llocs 
de treball a la ciutat”. En aquest 
sentit, Mayoral assegurava que 
“avancem bé, comencem a veure 
la sortida del túnel”, i va posar en 
valor el teixit industrial de Grano-
llers. “Les nostres empreses fac-
turen el doble que Mataró, ciutat 
que és el doble de gran que Gra-
nollers, i el mateix que Sabadell, 
que té 200.000 habitants”. Amb 
tot, apuntava l’alcalde, “la crisi ha 
deixat ferides enormes. Ara els 
llocs de treball són de menys 
qualitat i amb pitjors salaris, hi 
ha més aturats de llarga durada 
i el 55% dels desocupats té més 
de 45 anys”.  x.l.

Col·lectiu Solar, una associació 
lliure de propietaris d'habitatges 
creada amb l'objectiu d'abaratir 
col·lectivament el cost de l'ener-
gia solar per al benefici indivi-
dual, ha presentat una campanya 
al Vallès Oriental per promocio-
nar la col·locació d'instal·lacions 
solars residencials d’autoconsum. 
Col·lectiu Solar promou compres 
col·lectives d’equips solars entre 
particulars i en facilita, si es vol, 
la seva instal·lació, amb l'objectiu 
d'estalviar fins a un 30-40% del 
cost d'una instal·lació solar.  

La firma Àgora, que ofereix ser-
veis d'assessorament i consulto-
ria a empreses des de fa gairebé 
32 anys, convida els seus clients 
a gaudir d'un espectacle al Teatre 
Auditori aquest dijous. Serà a les 
19 h amb el muntatge La Cabare-
ta, un cabaret en clau femenina i 
d'humor –interpretat per l'actriu 
Maria Molins i la pianista Bárbara 
Granados– que recupera l'esperit 
de la Barcelona dels anys 20 i 30 
del segle passat. L'acte finalitzarà 
a les 21.30 h amb un pica-pica per 
a tots els assistents. i

Col·lectiu Solar 
promou el consum 
energètic propi

Àgora convida
els seus clients
al Teatre Auditori

Diagnosi de cooperatives al Vallès
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va celebrar dimarts a les Fran-
queses la 3a Taula Territorial de l'Economia Social i Solidària, durant la qual 
es va presentar la diagnosi L'Economia Social i Solidària al Vallès Oriental: 
Una mirada a la realitat cooperativista de la comarca. Es tracta de la prime-
ra diagnosi de cooperatives que s'ha fet mai al Vallès Oriental. 

La Cambra de Comerç de Barce-
lona va celebrar dijous la 22a edi-
ció del Dia de la Cambra, en què 
es van homenatjar les empreses 
que aquest any fan un aniversari 
emblemàtic de 50 anys o més. En 
total es van lliurar els guardons 
commemoratius a 106 empreses 
de la demarcació de Barcelona en 
reconeixement al seu esforç i con-
solidació en el temps. Dues de les 
empreses guardonades pel seu 
50è aniversari van ser Inmova, 
de Granollers, dedicada a la pro-
moció d’habitatges i venda d’edi-
ficacions, i Laboratorios Calier, 
de les Franqueses, especialitzada 
en la investigació, desenvolupa-
ment, registre i comercialització 
de productes per a ús veterinari 
en animals de producció i animals 
de companyia. També van ser 
guardonades set empreses més 

de la comarca: Joan Fontcuberta 
Ambròs, de Caldes, pels seus 100 
anys; i Bea Hispania, de la Llagos-
ta; Chemetall, de Canovelles; Emi-
li Macià Oller, de Sant Feliu de Co-
dines; L’Avet Roig, de Sant Celoni; 
Freudenberg Ibérica, de Parets, i 
Mateo Grau e Hijos, també de Pa-
rets, pels seus 50 anys.

El president de la Cambra, Mi-
quel Valls, va indicar que “el tei-
xit empresarial català està ba-
sat en la tradició, però també 
en la innovació i les ganes de 
millorar", i va elogiar el paper 
de les “empreses valentes i lí-
ders valents” que van recollir el 
guardó.  Per la seva banda, la con-
sellera d’Empresa i Coneixement, 
Àngels Chacón, va reivindicar el 
paper de les empres com a “trac-
tores de l’economia”, ja que ge-
neren riquesa i llocs de treball. 

EMPRESA  RECONEIXEMENT AL SEU ESFORÇ I TRAJECTÒRIA

Inmova i Laboratorios 
Calier, guardonades
en el Dia de la Cambra

Pere Barrios, president de Pimec al 
Vallès Oriental, va demanar “governa-
bilitat i estabilitat a nivell polític” i va 
desgranar algunes demandes de l’en-
titat, com desplegar el Pacte Nacional 
per la Indústria; dotar Catalunya de més 
i millors infraestructures i d'un nou sis-
tema de finançament; una nova política 
energètica per ser més competitius; un 
nou marc català de relacions laborals 
i fomentar la formació professional. 
“Hem de procurar que l’economia si-
gui prioritat de l’acció política”, deia.

REIVINDICACIONS
DE PIMEC
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Ginecologia i Obstetricia
Reproducció assistida
Urologia / Andrologia
Dermatologia
Endocrinologia
Fisioteràpia
Psicologia
Logopèdia
Medicina integrativa
Anàlisis clíniques
Medicina interna
Pediatria
Osteopatia
Radiologia
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01.  Solmòbil Granollers
02.  Noria
03.  Algodón de Azucar Eco
04.  Escola bressol 
 el Petit Príncep
05.  Montagú
06.  Pura India
07.  En Amarillo
08.  SamaBag
09.  MF
10.  Taller Calamarga
11.  Keikis
12.  Delantales Creativos
13.  Falun Dafa
14.  Espaipertu
15.  Holístic
16.  Temps de Salut
17.  Fagom Enginnering
18.  MGM Energies Renovables
19. Logibike
20.  Pressing Juice
21.  Arethe
22.  Ringana
23.  Organic Roots - Productos
 ecològicos
24.  Emociones.bio
25.  Optimist Natural
 Pet Food
26.  Mas Queseros
27.  Can Quimet Gall
28.  Artesans de l’Abel de
 la Garrotxa
29.  Productes del Ter
30.  La Casa del Dolç
31.  La Magrana Vallesana
32.  Borinot Ros - Jardinet
33.  Hanna Helathy Food
34.  L’Horta de la Tuka
35.  Idiazabal
36.  Pizza Muru
37.  Forn de Pa Muru
38.  AMC
39.  Health & Cook
40.  Roberto Varela artesania

EXPOSITORS EXPOSITORSLA FIRA  LA NOVENA EDICIÓ DE LA MOSTRA CONSOLIDA LA CINQUANTENA D’EXPOSITORS

L’EcoGra transforma l’escenari
central en dos espais polivalents

arxiu

La novena edició de l’EcoGra, la 
fira de l’ecologia i les teràpies al-
ternatives que organitza des de 
l’any 2009 l’associació Comerç de 
Dalt, omplirà el cap setmana –de 
divendres a diumenge– el carrer 
Joan Prim amb una cinquantena 
d’expositors i més d’una trentena 
d’activitats i novetats –unes xifres 
que es consoliden respecte a l’any 
passat, quan ja va haver-hi un 
creixement important–. 

Com sempre l’EcoGra serà es-
pai de referència per al món de 

41.  Helen Doron
42.  Hortus
43.  Consorci per a 
 la gestió de residus
 del Vallès Oriental
44.  Taller Imaginarte
45.  Serveis forestals Pericas
46.  Cotxets a pedals

tats com tallers i demostracions a 
l’entorn de l’ecologisme.

Des de l’any passat se certifica 
que els participants tinguin pro-
ductes ecològics i teràpies alter-
natives. 

Reorganització de l’espai
Les novetats amb què es presenta 
aquest any l’EcoGra són sobretot 
d’organització de l’espai. Enguany 
s’ha canviat l’escenari principal 
per dos espais polivalents, que 
acolliran les xerrades i els tallers, 

l’ecologia amb parades arribades 
d’arreu de Catalunya, que conviu-
ran amb el comerç local –primer 
impulsor i seguidor de la fira–. De 
fet, la fira té com a objectiu donar 
a conèixer la zona comercial del 
nord de la ciutat, a més de “cons-
cienciar els visitants que un 
món més ecològic és possible 
i que les petites accions tenen 
una gran repercussió a escala 
global”, detalla l’organització. 
En aquest sentit, durant dos dies 
i mig, es duran a terme 34 activi-

Horaris:

De la fira, dels tallers i escenari:
:: Divendres, de 17 a 20.30 h
:: Dissabte, de 10 a 20.30 h
:: Diumenge, de 10 a 20 h

i els espectacles.
Comerç de Dalt també vol re-

forçar la idea que “és una fira de 
ciutat, d’accés gratuït i amb una 
varietat d’activitats i espais per 
a tots els públics”. 

La fira tindrà, com l’any passat, 
dues entrades, una pel carrer Ra-
mon Llull i una altra per Torras i 
Bages. Es prioritzaran els horaris 
diürns i, fins i tot, s’avançaran al-
guns tallers mitja hora, de mane-
ra que no s’allarguin fins tard. La 
decisió es va prendre després de 
consolidar les dates de la fira un 
cop passat l’estiu. 

Inauguració 
Enguany es farà un acte d’inaugu-
ració formal de la fira divendres, a 
les 18 h, a l’altura del número 25 
del carrer Joan Prim.

L’EcoGra és una iniciativa que 
vol mantenir l’eix comercial de 
l’àrea i que també es proposa 
conscienciar els visitants dels 
canvis que cal emprendre per dur 
una vida més saludable. 

PRODUCTORS ECOLÒGICS  L’any passat l’EcoGra també va comptar amb una cinquantena de paradistes
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ECOGRA 9a edició

ACTES PARAL·LELS  TALLERS, XERRADES, ESPECTACLES I CONTES DEDICATS AL PÚBLIC MÉS JOVE

Més d’una trentena d’activitats 
per conscienciar i distreure

TALLERS  Una de les propostes de l’edició passada de la fira

arxiu
Els nens i les nenes que visitin 
l’EcoGra tindran un munt d’ac-
tivitats al seu abast, en la línia 
iniciada l’any passat de reforç als 
tallers infantils per a conscien-
ciar i sensibilitzar sobre el medi 
ambient  les persones que són el 
futur. Els més menuts també po-
dran gaudir dels contacontes i, 
als espais polivalents, també s’hi 
organitzaran espectacles pensats 
per als nens i nenes, com un taller 
infantil de Bollywood. 

L’EcoGra aposta també d’una 
manera important per les xerra-
des, amb temes com la cosmètica 
natural, l’alimentació saludable i 
el reciclatge.

Consorci de Residus
El Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental par-
ticipa per segon any consecutiu 
a l’EcoGra amb diversos tallers 
adreçats, sobretot, als més petits. 

Divendres a la tarda (de 17 a 20 
h), el consorci repeteix el taller 
de compostatge amb plantació de 

-Tot el dia – L’obrador de sorra,
espai natural Montessori 
Estand El Petit Príncep
-De 10 a 14 h – Vine a munyir la 
vaca amb Hortus. Espai Tallers
-D’11 a 12 h – Taller: Fem Scrap, 
fes-te una foto Polaroid amb 
nosaltres i crea el teu propi marc 
Estand El Petit Príncep
-De 10 a 13 h – Taller Vaya Cara
Estand Imaginarte
-De 10 a 13 h – Taller Un cafè a 
la granja. Pinta amb Nescafè
animals de granja en paper blanc
Estand Imaginarte
-D’11.30 a 12.30 h – Taller de 
microgimnàstica a càrrec de 
l’Associació del Sistema Arc
Espai tallers
-De 12 a 13 h – Taller sobre  
cosmètica ecològica 
Estand Ringana
-De 12 a 13 h – Bollywood 
a càrrec de Pura India
Espai Xerrades
-De 12.30 a 13.30 h – Cuinar 
amb consciència des de la teva 
essència a càrrec  
de Health&Cook. Espai Tallers
-De 16 a 20 h – Vine a munyir la 
vaca d’Hortus. Espai Tallers
-De 17 a 19 h – Taller  
de personalització de samarretes 
orgàniques a càrrec de Borinot 
Ros. Espai Tallers
-De 17 a 19 h – Taller Vaya Cara
Estand Imaginarte
-De 18 a 19 h – Taller d’origamis 
Estand El Petit Príncep

DIUMENGE

es podran fer, en aquest cas, a 
l’estand d’El Petit Príncep –un 
dels espais que proposa més ac-
tivitats– és una traller d’Scrap, en 
el qual els participants aprendran 
a fer un marc de fotos. 

-Durant tot el dia – L’obrador de 
sorra, espai natural Montessori 
Estand El Petit Príncep 
-De 10 a 13 h – Taller Vaya Cara. 
Connecta amb l’ecologia i el medi 
ambient amb espais en blanc per 
donar color. Estand Imaginarte
-D’11 a 12 h – Taller Vine a fer
el teu Atrapa-somnis! 
Estand El Petit Príncep
-11 h – Taller de manualitats 
amb materials reciclats a  
càrrec de Helen Doron 
-D’11 a 12 h – Taller de flors de 
loto i pintura de mandales per 
a nens. Organitza: Fulandafa
Espai tallers
-De 12 a 13 h – Bollywood
Organitza: Pura India. Espai tallers
-D’11.30 a 13.30 h – Taller de 
microgimnàstica 
Organitza: Associació del Sistema 
Arc. Espai xerrades
-De 12.30 a 13.30 h – Xerrada 
d’alimentació conscient 
Health&Cook. Espai Xerrades
-De 17.45 h – Xerrada  
d’alimentació crua per a  
gossos  d’Optimist Natural  
Pet Food. Espai Xerrades
- De 17 a 19 h – El trencaclosques 
del reciclatge del Consorci per a 
la Gestió de Residus. Espai tallers
[continua a la dreta]

-De 17 a 20 h– L’obrador  
de sorra, espai natural 
de Montessori
Estand El Petit Príncep. 
-De 17 a 20 h – Taller fem  
compost i plantem llavor 
del Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental. 
Espai Tallers
- De 17.30 a 18.30 h – Taller  
de contacontes
Organitza: Helen Doron.  
A l’Espai Xerrades
De 18.30 a 19.30 h – Taller: 
KISA Matcha, una aliat a la cuina 
Organitza: Health&Cook.  
Espai Xerrades

DIVENDRES

DISSABTE

llavors a l’espai xerrades. L’ende-
mà (de 17 a 19 h), tindrà lloc el 
Trencaclosques del reciclatge, per 
explicar on cal dipositar cada re-
buig.

Una altra de les activitats que 

-De 18 a 19 h – Taller d’origamis 
Estand El Petit Príncep 
-De 17 a 19 h – Taller Vaya Cara. 
Estand Imaginarte
-De 18 a 19 h – Saps quants 
tòxics et poses a la pell? amb
Ringana. Espai xerrades
-De 19 a 20 h – Explicació i 
demostració de Falun Dafa 
Espai Tallers
-De 18 a 19 h –Xerrada a càrrec 
d’Espaipertu. Espai Xerrades

DISSABTE [ve de l’esquerra]

A l’estand de Fagom s’hi podrà 
trobar informació de la cooperati-
va Som Mobilitat, una entitat que 
impulsa totes aquelles accions o 
projectes que contribueixin que 
tots els desplaçaments dels seus 
socis siguin més sostenibles i con-
taminin menys el medi ambient, 
tot reduint el número de vehicles 

acumulats a les nostres ciutats.  
De fet, Fagom disposa a Gra-

nollers d’una furgoneta elèctrica 
que està dins del projecte de Som 
Mobilitat i, de dilluns a divendres 
la utilitza la firma, i de divendres 
vespre fins a diumenge nit, està 
disponible per als socis de la coo-
perativa Som Mobilitat. 

NOVETATS

Som Mobilitat hi presenta la 
furgoneta elèctrica compartida

A Granollers fa uns mesos que 
hi ha un grup local de Som Mobili-
tat que està treballant per activar 
serveis, com la furgoneta elèctri-
ca compartida. 

Som Mobilitat neix com a me-
canisme per al canvi del model 
de mobilitat, però també com a 
plataforma per impulsar projec-
tes col·laboratius i potenciar-ne 
d’altres que ja funcionen.

Fagom és una empresa de mo-
bilitat elèctrica, eficiència energè-
tica i enginyeria. 
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Els Formula One Test Days tornen al Circuit
El Circuit de Barcelona-Catalunya podrà tornar a gaudir dels Formula 
One Test Days 2019. Tindran lloc del 18 al 21 de febrer i del 26 de 
febrer a l'1 de març. Així ho han decidit els equips, que converteixen el 
traçat català en la seu exclusiva de la pretemporada. És el cinquè any 
consecutiu que el Vallès podrà gaudir d'aquests assaigs.

Jordi Relats, campió estatal
El granollerí Jordi Relats, de 37 anys, va ser 
campió d'Espanya de triatló per clubs diumenge 
a Sevilla. Ho va aconseguir amb el Fasttriatlon 
CN Montjuïc. Segon va quedar el Cidade de Lugo 
Fluvial i tercer, el Diablillos Rivas.

ESPORTS

Segona Catalana  HA PERDUT TRES DELS ÚLTIMS QUATRE MATXS

La setmana passada Les Franque-
ses va golejar el Castellar per 5 a 0 
i va esborrar el mal gust de boca 
que havien deixat les dues derro-
tes consecutives anteriors. Però 
aquest cap de setmana han tornat 
a perdre, 2 a 1 davant el Caldes, i 
sumen el tercer entrebanc en les 
últimes quatre jornades. Aquesta 
mala ratxa arriba després d'haver 
guanyat els quatre primers partits 

de lliga. El Caldes es va avançar en 
el minut 48 mitjançant un autogol 
de David Villegas i va sentenciar 
el partit amb un de Guillem Gon-
zález en el 62. De res va servir que 
Les Franqueses retallés distàn-
cies en el 89 gràcies a un autogol 
d'Oriol Gayola. Les Franqueses és 
cinquè amb 15 punts, a 5 del líder, 
el Berga. Dissabte (17 h), rebrà el 
Cardedeu, setè. 

El Caldes fa retornar els 
dubtes al CF Les Franqueses

Primera Divisió  VA GUANYAR PER 4 A 0 AL SANTA EUGÈNIA

El CE Llerona goleja i ja és tercer
El primer equip femení del CE Llerona està completant un gran inici de  
lliga al grup 1 de Primera Divisió i després de sis jornades és tercer amb  
12 punts, a quatre del primer classificat, el Palautordera. Diumenge, les 
lleronines van guanyar per 4 a 0 al Santa Eugènia amb un gol de Lídia 
Molina i un hat-trick de Gemma Martínez. Dissabte (18 h), visitaran el 
camp del Manu Lanzarote C, onzè amb quatre punts.

xavier solanas

L'EC Granollers va fer un salt en 
la classificació aquest cap de set-
mana en vèncer per 1 a 2 al Mar-
tinenc. La victòria es va forjar, so-
bretot, en els primers 35 minuts. 
En aques tram, Joel Brey va fer el 
primer gol en el 20 a passada de 
Sergi Pastells. Però en l'últim tram 
de la primera part i el principi de 
la segona, el Martinenc va millorar 
i en el 50 David López va empatar 
el partit. El Granollers va quedar 
estabornit fins al minut 65, i en 
el 75 el capità Ricky Alcántara va 
transformar un penal per donar la 
victòria als de José Solivelles.

Així, els granollerins trenquen 
una ratxa de quatre empats se-
guits i sumen set partits sense 
perdre. Gràcies a això ara són 
cinquens, a un sol punt dels llocs 
de promoció d'ascens. Tot i això, 
Solivelles considera que "ocupar 

Els de Solivelles són cinquens, a un punt de les places de 
play-off, i han fet el segon millor inici des del retorn a Tercera

ecg

BONS NÚMEROS  Els granollerins són cinquens amb 17 punts

FUTBOL |  Tercera Divisió  DIUMENGE VA VÈNCER PER 1 A 2 AL CAMP DEL MARTINENC

L'EC Granollers ensuma els
llocs de promoció d'ascens

els llocs de promoció d'ascens 
no és l'objectiu del Granollers 
aquesta temporada. Abans hi 
ha altres equips que els corres-
pon estar-hi", segons va explicar 
a Ràdio Marca. 

Segon millor inici de lliga
Els números granollerins d'aquest 
inici de lliga mostren una cinque-
na posició, 17 punts aconseguits 
en 11 partits –4 victòries, 5 em-
pats i 2 derrotes–. Des del retorn 
a Tercera Divisió, només hi hagut 

EC GRANOLLERS - UE FIGUERES
Dissabte, 27  18 h c/Girona

MARTINENC   1 
EC GRANOLLERS   2

un inici millor. El de la primera 
temporada, la 2015-2016, quan 
el Granollers era cinquè amb 18 
punts. Dissabte (18 h), arriba al 
carrer Girona el Figueres, catorzè. 

També hi haurà partit interset-
manal el dimecres (19.45 h), quan 
els vallesans visitaran el Prat, en-
cara segon sense haver encaixat 
cap gol.  sergi escudero

AE PRAT - EC GRANOLLERS
Dimecres, 31  19.45 h Mpal. Sagnier

Després d'onze
jornades

2015-16 5è 18 5 3 3

2016-17 10è 14 4 2 5

2017-18 16è 10 3 1 7

2018-19 5è 17 4 5 2
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GRANOLLERS. El primer equip de 
waterpolo del Club Natació Gra-
nollers va disputar dissabte la 
primera jornada de la Primera 
Divisió estatal amb un empat a 7 
a la piscina de la UE Horta. El CN 
Granollers va guanyar el primer 
parcial, però l’Horta va saber 
aprofitar les errades dels visitants 
per capgirar el marcador, mante-
nint una diferència de dos gols per 
davant en el marcador fins al dar-
rer quart, quan el Granollers va 
aconseguir empatar. Al tancament 
d'aquesta edició, el CNG rebia el 
CN Montjuïc en la segona jornada.

Martino i Villar, al Sud-americà
Guido Martino i Diego Villar, ju-
gadors del primer equip del CNG, 
han estat convocats per les selec-
cions de l’Argentina i el Perú, res-
pectivament, de cara al campionat 
Sud-americà de waterpolo, que 
tindrà lloc del 28 d’octubre al 4 de 
novembre a Trujillo (Perú). 

xavier solanas

WATERPOLO |  Primera Divisió  DISSABTE VAN EMPATAR A 7 DAVANT ELS BARCELONINS

El CNG inicia la lliga sumant 
un punt a la piscina de l'Horta

Mireia Belmonte neda a Granollers
La campiona olímpica Mireia Belmonte va participar dissabte a la tarda a la 
Jornada de Fons i Estils, que es va celebrar a les piscines del Club Natació 
Granollers. Belmonte, la millor nedadora de la història de la natació 
espanyola, va nedar i guanyar els 100 metres esquena, els 100 papallona 
i els 400 estils per preparar-se per a les properes cites en piscina curta.

Marcos Gil, nedador del Club Na-
tació Granollers, va participar en 
els Jocs Olímpics de la Joventut 
de l'Argentina, on s'ha classificat 
en 13è lloc als 400 metres lliures. 
També ha estat 14è als 800 lliures 
i 16è als 200 lliures. Són uns re-

sultats que entren dins de les pre-
visions que tenia el jove nedador. 
Aquests  jocs van tenir lloc del 6 
al 18 d’octubre a Buenos Aires, 
amb 24 competicions de natació 
i centenars d'esportistes vinguts 
d'arreu del món. 

GRANOLLERS. Dijous, el Club Nata-
ció Granollers celebra l’assemblea 
general extraordinària –a les 19 
h en primera convocatòria, i a les 
19.30 h en segona convocatòria–. 
La junta directiva, presidida per 
Eduard Escandell, l'ha convocat 
per presentar i sotmetre a la vo-
tació dels socis de ple dret el pla 
director, que conté les properes 
intervencions arquitectòniques a 
curt, mitjà i llarg termini previstes 
a les instal·lacions del club. Per 
exemple, la nova zona d'aigües, 
un nou edifici per a vestidors o 
les reformes de les piscines 1 i 2. 

També se sotmetran a votació 
les fases d’execució d’aquest pla 
director, i es demanarà a l’assem-
blea que autoritzi poder augmen-
tar el límit establert pels estatuts 
del 20% al 30% de l’import total 
del pressupost anual de l’exercici 
vigent per tal de poder executar 
el pla director presentat.

En l’assemblea també es pre-
sentarà la modificació dels es-
tatuts del club, que van ser sot-
mesos a un procés participatiu 
dels socis. Mitjançant un consell 
avaluador va acabar definint-se 
l’esborrany que s'ha d'aprovar. 

Marcos Gil, tretzè a l'Argentina

L'assemblea votarà els 
estatuts i el pla director

GRANOLLERS. El CB Granollers va 
deixar escapar en l'últim quart un 
triomf que tenia ben a prop contra 
el Bisbal Bàsquet. Un parcial de 10 
a 22 els últims 10 minuts va cap-
girar el marcador i va provocar la 
tercera derrota de la temporada 
dels vallesans a la Copa Catalunya. 

La primera part va estar tan 
igualada que va finalitzar en em-
pat, 40 a 40. El tercer quart va ser 
del Granollers, que es va imposar 

per 16 a 9, però els gironins van 
reaccionar i els de Ricard Ventura 
no van poder evitar el seu venda-
val ofensiu. El marcador final va 
ser 66 a 71.

Amb aquest resultat, els blanc-
i-blaus són novens amb un regis-
tre d'una victòria i tres derrotes.  
Diumenge (12.30 h), visitaran la 
pista del CB Ciutat Vella, sisè amb 
tres triomfs i una sola ensopega-
da. Serà difícil. 

xavier solanas

BÀSQUET  ÉS LA TERCERA DERROTA EN QUATRE PARTITS

DECEPCIÓ  Als de Ricard Ventura se'ls hi va escapar el segon triomf

Un desastrós últim quart
causa la tercera derrota

CURSA POPULAR  TAMBÉ HI CORRERAN ATLETES DESTACATS

El procés d'inscripció pel setè Tast 
de la Mitja tancarà avui dijous, i  
l'Associació Esportiva La Mitja 
preveu que la xifra final d'inscrits 
estigui al voltant dels 3.000.

El Tast de la Mitja, que va néixer 
amb la intenció d’oferir una cursa 
de 10 km apta per als corredors 
populars que s’inicien en el món 
de l’atletisme, i també com a pre-
paració de La Mitja, es disputarà 
aquest dissabte. La cursa tornarà 
a tenir el recorregut de 10 quilò-

metres amb sortida a la Garriga i, 
per quart any consecutiu, el de 5, 
amb sortida a les Franqueses del 
Vallès. Les dues proves tindran 
l'arribada a les pistes d'atletisme 
de Granollers. L'Espai Wellness 
serà l’escenari de la recollida de 
dorsals divendres de 10 a 14 h i 
de 16 a 20 h.

Hi participaran atletes desta-
cats com Ibrahim Chakir, Moha-
med Zarhouni, Marta Galimany o 
Marina Bagur.  

El setè Tast de la Mitja 
tindrà 3.000 participants

LA PROVA TINDRÀ UN NOU RECORREGUT GRANOLLERÍ   

Dijous es va presentar a la sala 
d'actes del CEMAV la quarta edi-
ció de La Mútua Kids, organitzada 
per l'Ajuntament de Granollers i 
La Mútua de Granollers, i al tanca-
ment d'aquesta edició finalitzava 
el període d'inscripcions. 

La prova popular, per a nens i 
nenes de 3 a 15 anys, es disputa-

rà aquest diumenge (a partir de 
les 10.30 h) amb nou recorregut: 
la sortida serà a la plaça de la 
Corona i l'arribada a l'arc situat 
a la plaça de Lluís Perpinyà amb 
el carrer Anselm Clavé com a via 
principal de la cursa. Els primers 
en córrer seran els baldufes (els 
nascuts el 2015 i el 2014). 

Diumenge serà el torn 
dels menuts a la Mútua Kids

El Bàdminton Granollers va per-
dre per 4 a 3 a la pista del líder, 
el CB Pitiús, i encara no ha sumat 
després de tres jornades a la Top8 
LaLiga4Sports. Els punts valle-
sans els van aconseguir el dobles 
format per Lara Lucas i la sueca 
Carolina Gate –que debutava–, el 
dobles masculí Gallardo-Amaya i 
l'individual que va disputar Caro-
lina Gate. D'aquí a dues setmanes 
el Granollers rebrà el cuer, el San 
Fernando de València. 

BÀDMINTON

El Granollers cau 
per la mínima a
la pista del líder

Dura derrota dels Spartans de 
Granollers al camp del Rugby 
Tarragona per 25 a 15. Aquest 
contratemps fa que els vallesans 
baixin fins a la quarta posició de 
la classificació, l'última que dóna 
accés a la Divisió d'Honor Catala-
na Vueling. El cap de setmana els 
Spartans rebran als Senglars de 
Torroella, sisens classificats. 

RUGBI

Els Spartans es 
compliquen la vida

ENTITATS  EL CLUB NATACIÓ CONVOCA DIJOUS A LES 19 H
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El poble de Cabacés alberga una er-
mita urbana: Sant Joan. Sortim des de 
la seva porta agafant el camí de l’er-
mita de la Foia. Sabrem que anem bé 
perquè de seguida apareixeran els 
antics safarejos. Hem de baixar per 
un camí arranjat amb baranes fi ns a 
la confl uència d’un segon camí amb 
un rètol de regulació d’escalada, és 
a la nostra dreta. L’agafem per acos-
tar-nos a un pont medieval. Seguim 
aquest camí de terra que circula per 
un barranc, entre cingles de tormos 
(35 min).
Al cap d’una estona haurem assolit la 
Covassa, una cova amb corral i una 
casa, curiós exemple de trogloditis-
me al Montsant. Després de caminar 

un xic més per l’obaga de la muntan-
ya, arribem a l’ermita de la Foia, vora 
una àrea de lleure (1h 15 min). La ruta 
continua cap al sud-oest, en direcció 
el collet de la Foia.
Ara toca anar baixant per un camí am-
ple, força panoràmic, amb la Mola de 
Colldejou destacant. A la cruïlla del 
camí de Sant Roc agafem l’opció de la 
dreta, on descobrim una altra curiosi-
tat: l’aljub de Sant Roc, amb les seves 
canalitzacions restaurades en època 
moderna. Després d’una bassa rodona 
trobem l’ermita de Sant Roc, incrusta-
da en el rocam. Ja només ens quedarà 
seguir el camí de xiprers que davalla 
fi ns a Cabacés, passant per uns horts 
que ens porten al punt de sortida. 

FENT CAMÍ A LA NATURA

ARTICLE PATROCINAT PER

Per les ermites
de Cabacés

www.campbase.es | C. de la Bassa , 15. Parets del Vallès | Tel. 935 621 225

Per Juan Carlos Borrego

FITXA TÈCNICA
SITUACIÓ:  Montsant
PUNT DE SORTIDA I ACCÈS: 
Cabacés, poble al qual s’arriba 
des de Falset per la T-702 i 
des de Vinebre per la Torre de l’Espanyol.
ALÇADA MÍNIMA I MÀXIMA: 
350 m - 590 m
DIFICULTAT:  Baixa

DURADA DE LA SORTIDA: 2 h 20 min
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HANDBOL TRAJECTÒRIES PARAL·LELES EN LES DUES ÚLTIMES JORNADES DE LLIGA 

KH-7 i Fraikin guanyen 
fora de casa per primer cop

Vizuete, la granollerina
que no para de fer gols
L’actual màxima golejadora de la 
Divisió d’Honor d’handbol ha viscut 
tota la vida a 10 minuts del Pavelló 
d’Esports de Granollers. Es tracta 
de Judith Vizuete (1995), que juga 
de primera línia i ja porta 43 gols 
en sis partits. Ella, com tantes altres 
esportistes de la seva generació, és 
una de les responsables que l’es-
port femení estigui vivint el pas en-
davant més gran de la història. 

El futbol, que practicava com a 
defensa a la Roca, va ocupar bona 
part la infantesa de Vizuete. Però 
també el patinatge i el tennis. Per 
això no és estrany que als seus 
23 anys ja estigui llicenciada en 
Ciències de l'Activitat Física i l'Es-
port i que actualment estigui fent 
el tercer curs de Fisioteràpia a la 
Universitat de Vic. Els seus inicis 
a l’handbol van ser a quart de pri-
mària, amb 10 anys, quan va par-

ticipar en el Trofeu Coaliment de 
Granollers. Allà, Robert Cuesta, el 
seu actual entrenador, ja va veure 
que aquella nena destacava i va 
proposar-li disputar la Granollers 
Cup. “Amb el futbol tinc la sen-
sació que hagués arribat lluny. 
Malgrat jugar de defensa, feia 
molts gols. Qui sap on estaria 
ara”, explica Vizuete.

Va debutar amb l’equip sènior 
del BMG –llavors a la Lliga Catala-
na– quan ella encara era juvenil de 
segon any. La temporada següent 
ja va jugar a Divisió d’Honor de 

JUDITH VIZUETE

Plata i també va viure l’ascens a la 
màxima categoria estatal. “Alesho-
res ja disputàvem alguns partits 
fora de Catalunya i viatjàvem 
en furgonetes conduïdes per les 
mateixes jugadores. Si el partit 
era un dissabte a la tarda, sortí-
em de Granollers a les quatre de 
la matinada”, relata la jugadora. 
Això, afectava físicament l’equip. 
“Passar a jugar a la màxima ca-
tegoria va fer que el club s’ado-
nés que havíem de viatjar en les 
mateixes condicions que els nois 
o, com a mínim, amb millors con-
dicions respecte com ho havíem 
fet fins aleshores”.

Les furgonetes van desaparèi-
xer per donar lloc als autocars. 
Però encara hi ha diferències amb 
l’equip masculí. "A ells el club els 
renta la roba, tenen vestidor 
propi i taquilla personal. A més, 
disposen d’una piscina de gel 
per fer crioteràpia". Les noies del 
KH-7 no poden gaudir de tot això. 
L’únic que han aconseguit enguany 
és entrenar a les 18 h en lloc de fer-
ho a partir de les 21 h. La majoria 
d'elles ha d'anar a la universitat el 
dia següent. No són professionals 
malgrat jugar a la màxima catego-
ria.  sergi escudero

GRANOLLERS. Un parcial de 3 a 9 en 
el segon quart del primer temps 
va encarrilar la primera victòria 
del KH-7 fora de casa, aconsegui-
da a la pista del Canyamelar Va-
lència, el penúltim classificat. Així, 
les granollerines van arribar al 
descans amb un avantatge de set 
gols, 10 a 17, que van saber admi-
nistrar durant el segon temps per 
no veure perillar el triomf en cap 
moment. El resultat final va ser 23 
a 32.

Cecília Monteiro va ser la màxi-
ma golejadora del partit amb vuit 
gols, seguida de ben a prop per Ju-
dith Vizuete, amb set. Ara el KH-7 
és sisè després d'haver sumat vuit 
punts en sis partits –quatre vic-
tòries i dues derrotes– i d'haver 
aconseguit tres triomfs consecu-
tius. El primer classificat, el Meca-
lia Atlético Guardés, està a només 
un punt.

Aquesta setmana no hi haurà 
jornada de la Lliga Guerreras Iber-
drola i l'equip de Robert Cuesta no 
tornarà a jugar fins el dissabte 3 
de novembre (20.30 h) davant el 
BM Zuazo, desè amb 4 punts, al 
Palau d'Esports.

El Fraikin venç per la mínima
Les trajectòries del Fraikin i el 
KH-7 van de forma paral·lela. Si 
la setmana passada els dos con-
junts van aconseguir un 3 de 3 
en triomfs en els partits del Palau 
d'Esports, aquest cap de setmana 
s'han emportat la primera victòria 
fora de casa de la temporada, a la 

L'equip de Robert Cuesta és sisè amb vuit punts en sis jornades
i el d'Antonio Rama es sisè amb nou punts en set partits jugats

xavier solanas

SEGURETAT SOTA PALS  Les porteres Nicole Wiggins i Andrea de la Torre

pista del Puente Genil.
El partit del Fraikin a Andalusia 

va estar molt igualat en tot mo-
ment, com demostra l'empat a 10 
que hi havia en el minut 20 o el 
15 a 13 pels locals del descans. A 
la segona part, va ser clau el par-
cial d'1 a 5 que va aconseguir el 
Fraikin per capgirar el marcador 
i avançar-se 21 a 22. Era el minut 
45. A partir d'aquí, els d'Antonio 
Rama ja no van tornar a anar per 
sota i van aconseguir el desitjat 
primer triomf a domicili per 26 a 
27. Aquest triomf, el segon con-
secutiu, situa el Granollers en el 
grup d'equips capdavanters a la 

PUENTE GENIL 26
FRAIKIN BM GRANOLLERS 27

taula classificatòria. Ara és sisè 
amb 9 punts. Tampoc el Fraikin 
jugarà partit de lliga aquest cap 
de setmana. El pròxim enfronta-
ment serà dissabte 3 de novem-
bre (17.45 h) al Palau d'Esports 
davant el Bada Huesca, l'equip 
menys golejat de l'Asobal junta-
ment amb el Barça. Els dos no-
més han encaixat 160 gols. 

CANYAMELAR VALÈNCIA 23
KH-7 BM GRANOLLERS 32

xavier solanas

VA DEBUTAR A L'EQUIP SÈNIOR QUAN ERA JUVENIL DE SEGON ANY

"Als nois el club els renta 
la roba, tenen vestidor 
propi i taquilla personal, a 
més d'una piscina de gel"
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COM MUNTAR UNA 
EMPRESA

Durada: 2.5 h.
Horari: 9.30 a 12.30 h
Adreçat a: Emprenedoria 
Tràmits, fi scalitat, ajuts, 
capitalització de l’atur

Data Fi: 26/11/2018
Durada: 16 h.
Horari: 9.30 a 13.30
Adreçat a: Dones empresàries 
i emprenedores

Durada: 3 h.
Horari: de 15.30 a 18.30 h
Adreçat a: Empresa i 
emprenedoria 
Programa Google analytics

Durada: 2.5 h.
Horari: 9.30 a 12.30 h
Adreçat a: Emprenedoria
Com dissenyar un bon canvas i 
implementar-ho al teu negoci.

CANVAS I PLA
D’EMPRESA

TRAINING FINANCER PER A 
DONES EMPRENEDORES

ANALÍTICA WEB
(Internet)

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

OCTUBRE
NOVEMBRE 

2018

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

Tel. 93 861 47 83 
www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

Subvencions a les empreses i persones emprenedores 2018

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

31 OCTUBRE 2018 5 NOVEMBRE 2018 5 NOVEMBRE 2018 7 NOVEMBRE 2018

 
VOLS CREAR UNA EMPRESA? Vine a les sessions grupals
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El TAG estrena blogCurtmetratge sobre les sales de cinema desaparegudes
El Teatre Auditori de Granollers (TAG) 
ha estrenat un blog com a espai digital 
per aprofundir més en les propostes 
artístiques de la temporada. L'enllaç és al 
mateix web teatreauditoridegranollers.cat

Divendres i diumenge, al Centre Cultural, es projectarà el curtmetratge The End 
desuetud, un rèquiem per les sales de cinema desaparegudes a la ciutat, com 
el Majèstic, el Mundial i els Oscar. El muntatge es va gravar l'agost de 2007 per 
Lambert Botey i té guió i direcció de Jordi Pagès. L'edició és de Romà Fontseca. 
La projecció commemora el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.

Titelles i contes 
clàssics a Granollers 
i les Franqueses

'Més enllà dels 
miralls' permet 
conèixer el TAG 
rere les bambolines

Dissabte (18 h) la companyia Sam-
faina de colors portarà l'espectacle 
El cistell de la caputxeta al Casal 
Cultural de Corró d'Avall en el marc 
del cicle d'espectacles infantils. 
Diumenge (18 h), a la Casa de Cul-
tura Sant Francesc de Granollers, hi 
haurà una altra oportunitat de gau-
dir d'un espectacle familiar, amb els 
titelles de La cigala i la formiga. 

Aquest cap de setmana torna el Més 
enllà dels miralls, un recorregut te-
atralitzat que permet conèixer les 
diferents parts del Teatre Auditori 
de Granollers (TAG) i gaudir d’una 
representació de titelles. L’objectiu 
de la visita és acostar les arts es-
cèniques i els fonaments més bà-
sics d’un equipament com el TAG 
al públic més petit a través de la 
Filo, una costurera despistada, que 
acompanyarà les famílies pel teatre 
i donarà a conèixer qui intervé en 
la realització d’un espectacle. Ves-
tíbul, cafeteria, escenari, vestidors i 
pati de butaques són algunes de les 
zones que es visitaran. Els horaris 
es poden consultar a teatreaudito-
ridegranollers.cat. 

TEATRE FAMILIAR

Fa anys que la tradició celta del 
Halloween –molt popular als Es-
tats Units– va guanyant terreny 
a les tradicions pròpies de Tots 
Sants, en què la castanyada és 
protagonista. Així castanyes, mo-
niatos i panelles han d'acollir no-
ves tradicions de les quals la car-
bassa –prèviament convertida en 
una cara terrorífica– i les disfres-
ses de por són les protagonistes. 
La setmana passada, l'entitat Hor-
roryzeme ja organitzava un túnel 
del terror al centre cívic Nord i 
aquest divendres els granollerins 
Milnotes estrenaran la nova pro-
posta de Tots Sants a La Finca, a 
l'Ametlla del Vallès. La companyia 
ha deixat enguany Roca Umbert 
per trobar una ambientació més 
idònia a la història que recrearan. 

Horroryzeme
Granollers tornarà a comptar, 
però, amb la vuitena edició del 
passatge del terror del Gra, el 10 
de novembre, de la mà d'Horrory-
zeme. Per anar-se preparant, avui 
dijous s'hi farà un taller de maqui-
llatge obert a tothom que s'inscri-
gui a gra@grajove.  

I les Franqueses no serà menys. 
Horroryzeme hi durà dissabte la 
Horror Night al Centre d'Estudis 
Ferroviaris Via Oberta de Cal Gal-
vatx, a Corró d'Avall. L'esdeveni-
ment comptarà amb un túnel del 
terror que les persones assistents 

xavier solanas

TERROR EXPORTAT  Passatge al centre cívic Nord

TRADICIÓ  DURANT TOTA LA SETMANA UNA DESENA D'ENTITATS CELEBREN ACTES DE TOTS SANTS I HALLOWEEN

Castanyes vs carbasses

recorreran muntades sobre un 
tren tripulat, animació continua-
da, decoració, maquetes de tren i 
altres sorpreses.

Disfresses de por
Una de les activitats que més ha 
exportat el Halloween són les dis-
fresses terrorífiques. De fet, tant a 
Granollers com a les Franqueses hi 
haurà concurs de disfresses, el pri-
mer de la mà de l'AV de Can Mònic 
diumenge –amb berenar, animació 
popular i tallers– i, el segon, gràci-
es a la Gente del Barrio Bellavista, 
que la nit de Tots Sants celebra una 
festa de Halloween amb tallers de 
terror, parades esotèriques, una 
classe de zumba i botifarra i caldo 

(3 euros i gratuït per als socis). La 
gresca, que començarà a les 17 h, 
s'allargarà fins a la nit, amb l'en-
trega de premis del concurs de dis-
fresses (20.30 h). 

Cada cop són menys les entitats 
que es resisteixen al Halloween, 
especialment les que organitzen 
activitats infantils. Aquest any, 
però, Entre Mares se suma a la 
celebració de l'AV de Granollers 
Centre dimecres per fer una festa 
a la Porxada amb castanyes i mo-
niatos. I, per sort, encara es po-
den veure castanyeres a la ciutat, 
malgrat ara els octubres són més 
calorosos. Sembla, doncs, que la 
convivència entre castanyes i car-
basses ha arribat per quedar-se.  

CULTURA

Passatges i concursos de disfreses terrorífiques guanyen terreny
Agenda
DIJOUS 25 
17.30 h. Centre Cultural de Bellavista 
a les Franqueses. L'Hora del conte. 
Castanyada va, castanyada ve, 
amb Rosa Fité
18h. Equipament juvenil Gra a  
Granollers. Taller de maquillatge  
de terror
DIVENDRES 26
17.30 h. Centre Cultural de  
Bellavista. Taller de maquillatge i 
caracterització amb Estudi Imatge
18 h. La Troca a Roca Umbert. Contes 
de por per la Castanyada per a 
infants. Històries de por i misteri
23 h. La Tèrmica a Roca Umbert. 
Contes per a adults. Racontades 
de por, a càrrec de Paco Asensio, 
Alícia Molina i Rubén Martínez
DISSABTE 27
17.30 h A 22.30 h. Centre  
d'Estudis Ferroviaris Via Oberta a 
les Franqueses. Via Oberta Horror 
Night. Circulació de trens tripulats 
especial Halloween
19 h. Centre cívic Jaume Oller de 
Granollers. Castanyada de l'AV Tres 
Torres al pati
DIUMENGE 28
17.30 h. Local de l'AV de Can Mònic. 
Festa de la Castanyada i el Halloween 
DIMECRES 31
17 h. Plaça Major de Bellavista. 
Festa de Halloween 
18 h. Centre cívic Can Bassa.  
Castanyada i mercat d'intercanvi
18 h. Plaça de la Porxada. Festa de 
la castanyada d'Entre Mares
20 h. Antigues Escoles de Corró 
d'Amunt. Castanyada. AV Sant Mamet
21 h. Casino. Ball de castanyada 
amb Choffers
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MÚSICA  LA BANDA BARCELONINA DE HIP HOP I DUB PRESENTA EL NOU DISC 'CANT DE PAGÈS'

Senyor Oca i Catfolkin omplen 
la Nau B1 de lletres nostrades
GRANOLLERS. Les lletres nostrades 
amb música d'estils ben diferents 
seran protagonistes la vetllada de 
dissabte a la sala Nau B1, on hi so-
narà el hip-hop de Senyol Oca i el 
folk dels vallesans Catfolkin. Els 
rapers catalans, flamants guanya-
dors del concurs de bandes nove-
lles Sona 9 del 2017, presentaran 
el darrer disc, Cant de pagès.

Senyor Oca aposta per cana-
litzar a través del hip-hop, el 
drum&bass i el dub africà, una 
identitat pròpia, un concepte i una 
història amb un missatge clar: la 
crítica social i el cultiu del món 
interior. Una banda que convida 
a participar en un viatge pensat 
per reflexionar, vibrar i ballar en 
directe amb un projecte que no ha 
parat de créixer des dels seus ini-
cis, al carrer, a les jams de hip-hop 
i a les mítiques block parties. 

Entre druides (2013) va ser 
la seva estrena discogràfica, a 
la qual va seguir l'Aneguet lleig 
(2015). L'any passat presentava 
Atomosfera, acompanyat del dj 

Gale i Deps Music. Ara presenta 
Cant de pagès.

Folk tavernari
Amb cançons impregnades del 
més pur folk tavernari barrejat 
amb una bona guarnició de cul-
tura popular catalana, Catfolkin 
i el seu directe suposa una com-
binació perfecta per a una festa 
musical, tal i com els vallesans ja 

sr.oca

SENYOR OCA  La banda de hip-hop va guanyar l'edició passada del Sona 9

van demostrar a la festa major 
de Blancs i Blaus. Que no s’aturi 
(Discmedi, 2018), el seu segon 
disc, està al carrer des de març 
amb temes que sonaran a la B1, 
juntament amb els èxits del pri-
mer treball.  

Ds 27 d'octubre, 22 h
Nau B1 de Roca Umbert. Preu: 8 €

Ivette Nadal conquereix el TAG
Emoció al Teatre Auditori de Granollers (TAG) en un concert únic, en què 
la granollerina Ivette Nadal presentava Arquitectura primera, un disc que 
tanca una etapa creativa i que ha comptat amb els arranjaments de Pascal 
Comelade, qui l'acompanyava a escena juntament amb la banda. La poesia 
també era protagonista d'una nit que marca un nou punt de partida artístic.

xavier solanas

L'ESPECTACLE AMB PASCAL COMELADE OMPLE L'AUDITORI

Dino Ratso actuarà dijous a Can 60
Avui, dijous (21.30 h), Can 60 –al carrer Marià Maspons, 4– continua el 
seu cicle de concerts amb l'actuació del barceloní Dino Ratso, un músic 
multidisciplinari que barreja estils des del pop rock fins al folk i el blues. 
El caracteritzen unes lletres carregades d'ironia i humor que tracten 
situacions quotidianes.
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ARTS  LLEVANT TEATRE COL·LABORA AMB GRANOLLERS EN TRANSICIÓ I ACULL TAMBÉ UN SOPAR

La lectura de 'Pulmons' obre el 
primer cicle d'Arts en Transició
Granollers en Transició presenta 
la primera edició del TRART –el 
Cicle d’Arts en Transició–, que in-
clourà dos mesos de programació, 
del 27 d’octubre al 16 de desem-
bre, amb activitats de diferents 
disciplines artístiques relaciona-
des amb la transició energètica, 
la sostenibilitat, la mobilitat i la 
contaminació atmosfèrica, entre 
altres temes. 

La primera serà aquest dissab-
te amb la lectura dramatitzada de 
l’obra Pulmons, de Duncan Macmi-
llan, en què una parella reflexiona 
sobre el fet de tenir fills en termes, 
entre d’altres, de sostenibilitat: 
“Podria volar a Nova York i tor-
nar cada dia durant set anys i, 
encara així, no estaria deixant 
una petjada de carboni tan gran 
com si tingués un fill”. La lectura, 
que compta amb la col·laboració 
d’Arsènic Espai de Creació, serà di-
rigida per Marta G. Otin i interpre-
tada per Àlex Ferre i Maria Manau.

Després de la lectura es farà un 
sopar a escena amb productes eco-
lògics, de temporada i de proximi-
tat. El preu és de 15 euros i cal fer 
reserva a info@llevanteatre.cat.

Des de l’any 2016, Granollers 
en Transició ha organitzat du-

rant la tardor un cicle de cinema 
en col·laboració amb l’Associació 
Cultural de Granollers, en el qual 
es mostraven pel·lícules de temà-
tica ambiental en horari habitual 
del Cineclub o dins dels Dimarts 
singulars. Enguany, Granollers en 
Transició ha volgut fer un pas més 
i donar més entitat a l'activitat 
amb la creació del TRART, en què 
també hi col·labora La Magrana 
Vallesana, Granollers Pedala, l’Ins-
titut Celestí Bellera i el restaurant 
llibreria Anònims, entre altres 
entitats. De fet, la voluntat de Gra-
nollers en Transició des dels seus 
inicis ha estat crear xarxa entre di-
ferents col·lectius de la ciutat que 
treballen la transició energètica 
comunitària.

Validar el T-TRART
El programa de mà del cicle, el 
T-TRART, tindrà forma d'abona-
ment de tren i permetrà anar va-
lidant cada activitat del TRART en 
què s'hagi participat. Així, les per-
sones que el tinguin més marcat 
entraran en un sorteig d'un val de 
compra per a La Magrana Vallesa-
na. Per participar-hi caldrà lliurar 
el T-TRART abans del 31 de de-
sembre al mateix establiment. 

Dv 26 d'octubre, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 12 €

El TAG rep l'obra 
'Carinyo', que 
porta a reflexionar 
sobre l'amor
GRANOLLERS. Interpretada pels 
actors Sergio Caballero i Mireia 
Pérez a partir de la dramatúrgia 
conjunta de Juli Disla i el director 
Jaume Pérez, Carinyo tracta de 
com compartir l’espai i el temps 
amb algú; de dues persones que, 
tot i els entrebancs de la vida, han 
decidit continuar junts. Una obra 
per respondre plegats, companyia 
i públic, a la pregunta del milió 
Què significa la paraula amor?. En-
volten als protagonistes els sen-
timents i el públic, gràcies a una 
escenografia circular tan oberta 
com tancada a la vegada. Uns es-
pectadors que passen del riure 
espontani a la reflexió que sorgeix 
per temor de veure’s reconegut en 
el que està passant a l’escenari.

Carinyo és el quart muntatge de 
la companyia valenciana Pérez&-
Disla, que va arrencar amb l'obra 
Expuestos el 2011 i La gente, que 
va ser finalista als Premis Max 
2014 a Millor autor revelació i 
premi Espectacle més innovador 
del TAC de Valladolid.

TEATRE

GRANOLLERS. Una Carmen del se-
gle XXI és la proposta de l’aclamat 
coreògraf i ballarí Víctor Ullate 
amb un muntatge protagonitzat 
per Marlen Fuerte i Josué Ullate. 
Una actualització del mite de dona 
fatal que s’endinsa en l’essència 
de la història, des d’una mirada 
moderna, avantguardista i tren-
cadora sobre la dona apassionada 
que troba en la societat que l’en-
volta un marc estret que l’encoti-
lla i del qual vol escapar.

El coreògraf Víctor Ullate pre-
senta una nova mirada d'un dels 

Víctor Ullate duu la versió 
moderna del mite de 'Carmen'

DANSA  EL COREÒGRAF TÉ UNA NOVA MIRADA AL MITE DE BIZET

Programa
DISSABTE 27 D'OCTUBRE
21 h. Llevant Teatre. Lectura  
dramatitzada de Pulmons, de  
Duncan Macmillan i sopar a escena.
DEL 2 AL 25 DE NOVEMBRE 
Centre Cultural. Curs de temàtica 
ambiental abans de la pel·lícula
DIJOUS 8 DE NOVEMBRE 
19 h. Local de La Magrana Vallesana. 
Presentació del llibre Cosechas 
de Gustavo Duch
DIUMENGE 11 DE NOVEMBRE 
10 h. Plaça de la Corona. Pedalada 
al desÀrtic, exposició de La Tela
DIMARTS 20 DE NOVEMBRE
20 h. Centre Cult. Thank you for the 
rain, de Julia Dahr. Dimarts Singular
DIMECRES 28 DE NOVEMBRE 
19.30 h. Anònims. Un disseny gràfic 
més sostenible, a càrrec de Núria Vila
DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE 
20 h. Plaça Barangé. Massa crítica 
amb visita final a l'exposició 
Adéu al cotxe, a Llevant Teatre
DISSABTE 1 DE DESEMBRE 
Carrers del centre. ConTRAminació 
ARTmosfèrica. Mostra d'arts 
DV 14 I DG 16 DE DESEMBRE 
Llevant Teatre. Motor i veus. Lectura 
dramatitzada de l'obra d'Andreu Rifé

Cabaret en clau femenina a Bellavista
Nivell interpretatiu divendres al Teatre Auditori de Bellavista de la mà  
de l'actriu Maria Molins i la pianista Bárbara Granados, que hi duien el 
muntatge Cabareta, un cabaret en clau femenina que recupera els anys 
daurats del Paral·lel barceloní.

xavier solanas

personatges més cèlebres de 
l'òpera: Carmen, la gitana immor-
talitzada per Georges Bizet. Ullate 
ha despullat el personatge de tò-
pics i llocs comuns per buscar la 
seva essència i que no s'interposi 
entre l'espectador i la protagonis-
ta cap tipus de barrera temporal.

Víctor Ullate va rebre el Premi 
Nacional de Dansa el 1989 i el pre-
mi Max d'Honor el 2008.  m.e.

Dg 28 d'octubre, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12, zona B)

CICLE DE JAZZ

Txell Sust i August 
Tharrats seran 
divendres al Casino

Dissabte (20 h) Asgram portarà 
al Concert de Lluna Plena del Gra 
les bandes Yellow Street Corner i 
Towa. Els primers es van formar 
el 2015 amb música íntegrament 
original que va del swing, al reg-
gae i al pop rock. Towa, acabat de 
formar, aposta pel rock alternatiu.

CONCERT DE LLUNA PLENA

Towa i Yellow Street 
Corner, al Gra

Roca Umbert acollirà dissabte, 
de 10 a 14 h, un workshop de 
tècniques contemporànies de 
moviment per a professionals a 
càrrec de Diego Sinniger.

TALLER DE MOVIMENT

Workshop amb 
Diego Sinniger 

L'entitat Amics de la Ciutat de 
Granollers ha organitzat aquest 
dissabte (19.30 h), a la Sala Ta-
rafa, el concert La melodia en el 
temps, a càrrec de la flautista 
internacional Patricia de No i el 
guitarrista Manuel Sànchez. De 
No ha actuat arreu del món, a 
països com França, Alemanya, 
Finlàndia, Estats Units, Costa 
Rica i Colòmbia. Ha sigut solista 
amb la Prague Virtuosi Cham-
ber Orquestra, l'Orquestra del 
Liceu i la Sinfónica Eafit de Me-
dellíns, entre altres formacions.

RECITAL

Amics de la Ciutat 
conviden la flautista 
Patricia de No

El cicle de Jazz Granollers con-
tinua aquest divendres (22 h) 
al Casino amb dos clàssics del 
certamen, la cantant Txell Sust 
i el piano August Tharrats que, 
juntament amb el contrabaix 
Nono Fernández i el bateria 
Xavi Hinojosa, portaran el seu 
jazz, blues i swing fresc al pú-
blic vallesà. El tàndem jazzístic 
va començar el 1993, quan Sust 
s'incorpora al trio que obria les 
jam sessions de la majoria d'es-
cenaris de l'estat. Dues dècades 
després presenten Jazz Nature, 
amb composicions de Tharrats 
i lletres de Sust, i els arranja-
ments de Fernández i Hinojosa. 
L'entrada al Casino val 8 euros.

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
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El Museu de Granollers inaugura 
avui, dijous (20 h), 224. GRN. ter-
ror, una instal·lació artística ide-
ada per FRAU, estudi de recerca 
i creació integrat per Vicenç Via-
plana i Helena Pielias, que reflexi-
ona sobre el bombardeig feixista 
del maig de 1938 a Granollers. La 
instal·lació s'emmarca en els actes 
per commemorar el 80è aniversa-
ri del sagnant atac aeri i es podrà 
visitar fins al 9 de desembre a 
l'Espai Obert de l'equipament.

"Prendre consciència de la 
magnitud d'una xifra per ado-
nar-se del que significa. Mesu-
rar la quantitat per mesurar-ne 
l'impacte" és la idea que ha mo-
gut aquests dos joves artistes mul-
tidisciplinaris amb taller a Roca 
Umbert. Fàbrica de les Arts a l'ho-
ra de concebre aquest projecte.

L'estudi artístic FRAU treballa 
en projectes escènics, videogràfics 
i expositius a través de diferents 
llenguatges visuals. Viaplana, de 
Granollers, i Pielias, de Caldes de 
Montbui, exploren en els camps 
de l'audiovisual, el digital, la his-
tòria, la filosofia, la performance, 

Instal·lació per parlar de les bombes
ART  EL MUSEU DE GRANOLLERS INAUGURA AVUI, DIJOUS, EL MUNTATGE DE VICENÇ VIAPLANA I HELENA PIELIAS

les belles arts i l’art contemporani, 
amb l'objectiu de "construir pro-
postes interdisciplinàries en di-
ferents contextos artístics".

FRAU és també autor del curt 
documental Bombes, produït per 
VOTV i estrenat la primavera pas-
sada. El projecte recull imatges 

d'Arxiu de l'atac a Granollers, de la 
bomba atòmica a Hiroshima i de la 
guerra a Síria, i reflexiona sobre la 
gestió de la memòria històrica. i

LA MAU CONSOLIDA 
LA PROPOSTA 
MULTIDISCIPLINÀRIA

Dissabte es va celebrar a Roca Umbert la 7a edició de la Mostra d’Art Urbà (MAU), 
en què es va reflexionar sobre la memòria de guerra, la fabricació del discurs bè-
l·lic i del concepte d’enemic, entre altres qüestions. Per primera vegada han estat 
presents en la programació totes les disciplines amb què treballa Roca Umbert 
(música, pensament, dansa, art visual, tecnologia i patrimoni).

xavier solanas

El Bisbat programa 
una visita guiada a 
l'església de Llerona
LES FRANQUESES. Catalonia Sacra ha 
organitzat per a dissabte (11 h) una 
visita guiada per conèixer l’església 
de Santa Maria de Llerona. L’acti-
vitat El romànic al voltant de Les 
Franqueses: Santa Maria de Llerona, 
proposada pel Bisbat de Terrassa, 
permetrà conèixer una les quatre 
parròquies històriques que formen 
part de l’actual municipi fruit de les 
franqueses, els privilegis atorgats 
pel comte Berenguer Ramon I el 
1025, tot i que s'originaren ante-
riorment. L’església de Llerona es 
troba documentada l’any 990. Edi-
ficada sobre les restes d’una antiga 
vil·la romana, l’església, essencial-
ment construïda a començaments 
del segle XIII, conserva elements 
preromànics, així com un seguit de 
construccions posteriors, com les 
dues torres del segle XV. Va ser de-
clarada Bé Cultural d'Interès Nacio-
nal (BCIN). La visita anirà a càrrec 
de l’historiador Kevin Noguera. Per 
participar-hi cal fer inscripció prè-
via al telèfon 693 72 02 02 o al cor-
reu reserves@cataloniasacra.cat. El 
preu és de 2 euros. i

PATRIMONI
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Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
NOM Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
NOM Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
NOM C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h

FUTBOL. DISSABTE 27, 18.00 h
Camp Municipal de Futbol del c. Girona
EC Granollers - UE Figueres
amb Pol Estopiñan i Emma Montañé

BÀSQUET. DIUMENGE 28, 12.30 h
CEM Parc de la Ciutadella. Barcelona
CB Ciutat Vella - CB Granollers
amb Guillem Raich i Arnau Moya

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 25 al diumenge 28 d'octubre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

25º 14º 25º 14º 22º 13º 14º 5º

MÚSICA  L'ESCOLA COMBO I L'ASSOCIACIÓ D'INTERCANVIS CORALS ORGANITZEN TALLERS I CONCERT

Diumenge, primera trobada de 
cors de gospel a les Franqueses
L'Escola de música de Combo de 
Granollers i l'Associació d'Inter-
canvis Corals de les Franqueses 
organitzen una jornada dedicada 
al gospel el proper diumenge al 
Teatre Auditori de Bellavista. La 
primera trobada de cors gospel de 
les Franqueses inclourà un concert 
amb tres formacions i dos tallers.

Aquestes activitats formatives 
es faran al matí, de 10 a 13 h, i es-
tan obertes a tothom que vulgui 
aprendre o millorar la tècnica vo-
cal i preparar un repertori de gos-
pel. El taller de tècnica vocal de 
cantaires de cor anirà a càrrec de 

Gema María Navarro, mentre que 
el de temes de gospel estarà im-
partit per Xavier Thió i Marc Do-
saiguas. L'aportació per prendre 
part dels tallers serà de 10 euros.

Ja a la tarda (18 h) es podrà gau-
dir al Teatre Auditori de Bellavista 
d'un concert amb tres formacions 
convidades a la trobada: el cor 
VadeGòspel del barri de Gràcia de 
Barcelona, Units pel Gospel de Bar-
celona i el Granollers Gospel Choir. 
Les persones que hagin participat 
al taller de repertori del gènere 
també hi podran fer de cantaires. 
El preu del concert és de 5 euros. 

n L’Associació d'Intercanvis Socials i 
Culturals també ha organitzat per dis-
sabte (19 h), a l'església de Santa Maria 
de Llerona, un concert amb el Cor Jove 
Amics de la Unió, dirigit per Marta Do-
saiguas. Es tracta de Lux, un recull de 
peces a capella de música sacra. El 
preu de l'entrada és de 5 euros.

EL COR JOVE AMICS 
DE LA UNIÓ ACTUARÀ 
DISSABTE A LLERONA

Acabats d'arribar de la Xina, el cor 
infantil d'Amics de la Unió, Veus, 
actuarà de divendres (20.30 h), 
dissabte (19 h) i diumenge (11 h) 
a L'Auditori de Barcelona en un 
concert que commemora el cente-

nari del naixement de Bernstein. 
De fet, fa dos anys ja va participar 
en la representació de La missa 
de Bernstein, dirigida també per 
Clark Rundell. Veus actua al costat 
del Cor Madrigal, el Cor Lieder Cà-

Veus actuarà a l'homenatge 
a Bernstein a L'Auditori

mera i el Cor de Teatre, així com 
amb l'Orquestra Simfònica de 
l'ESMUC i l'Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalu-
nya (OBC). 

Aquest no serà l'únic concert 
a L'Auditori de Barcelona d'en-
guany, ja que al desembre Veus, di-
rigit per Josep Vila Jover, hi tornarà 
pel Concert de Nadal amb la Banda 
Municipal de Barcelona.  m.e.

Un viatge fascinant pel romanti-
cisme musical des dels seus inicis 
amb Schubert i la seva culminació 
amb el quartet que Brahms va es-
criure l'any 1875 fins arribar al 
postromanticisme, representat 
pel compositor hongarès Erno 
Dohnanyi i la seva deliciosa Se-
renade de 1902. Aquest serà el fil 
conductor del concert que oferirà 
al TAG Musicaperta –amb Corra-
do Bolsi al violí, Gisella Curtolo a 
la viola i Ángel Luis Quintana al 
violoncel– acompanyats de Jordi 
Masó al piano.

Bolsi, Curtolo i Quintana han 
estat solistes d'algunes de les més 

prestigioses orquestres europees 
com L'Orquestra Mozart de Clau-
dio Abbado, Teatre La Fenice de 
Venècia, Orquestra Nacional d'Es-
panya, Santa Cecília de Roma, Be-
ethoven Academie Anversa, West 
Deutche Rundfunk Koln, Orquestra 
de Barcelona, Orquestra de Grana-
da i Vlaamse Opera, entre d'altres.

La seva activitat de concerts 
com a solistes i músics de cambra 
els ha portat a tocar a sales i festi-
vals d'arreu del món.

També els uneix una intensa 
activitat com a pedagogs, actual-
ment al Conservatori Superior del 
Liceu de Barcelona i com a profes-

Musicaperta viatja al romanticisme
sors convidats a classes magistrals 
a Espanya, Itàlia, França, Noruega, 
Japó, Perú, Canadà, Mèxic. 

En els concerts toquen instru-
ments de J. B. Vuillaume, D. Techler, 
M. Capicchioni i L. Guadagnini, i 
interpretaran Shubert, Dohnányi i 
Brahms. El concert està emmarcat 
en el cicle Carles Riera de l’Escola 
de Música Josep M. Ruera.

D'altra banda, a les 19 h, oferi-
ran un concert pedagògic de 30 
minuts a la sala petita. 

Dv 26 d'octubre, 20 h
Teatre Auditori Granollers. Preu: 10 €
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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

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

sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

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

Especialitzats en peix

Un restaurant únic
amb espais i ambients 

diferents

Nou itinerari per les xemeneixes
El Museu de Granollers torna a proposar diumenge  
(11 h) l'itinerari per les xemeneies de les fàbriques 
Torras Villà, la Serradora Gibert, la Font, Can Comas  
i la Tèrmica de Roca Umbert. El preu és de 4 euros 
i els infants i persones a l'atur no han de pagar.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 25
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
L'Hora del Conte. Castanyada va,  
castanyada ve, amb Rosa Fité
DIVENDRES, 26
19.30 h Espai Zero / Centre Cultural 
de Bellavista
Taller de maquillatge i caracterització 
amb Estudi Imatge
19.30 h Centre Cultural Corró d'Avall
A presó, projecció amb les fotografies 
de Ramon Ferrandis a la presó  
Model de Barcelona
22 h Centre de Joves de Bellavista
Festa de les Golfes
DISSABTE, 27
17.30 h Circuit de Cal Gavatx

el cardot

DIJOUS, 25
12.40 h Gra. Equipament juvenil
Taller de maquillatge de terror
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Jocs en anglès (8-12 anys)
20 h Museu de Granollers
Inauguració de 224. GRN. Terror,
una instal·lació de FRAU –Vicenç 
Viaplana i Helena Pielias– 
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència de Gran Centre. 
Mi mente sin mi, de Jenny Moix  
DIVENDRES, 26
17 h Carrer Joan Prim
Comença la fira de l'ecologia i 
l'alternativa Ecogra. Fins diumenge
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les vostres 
mans! Octubre de 2018
18 h Espai Tranquil de Barbany
Conferència Entrena-ment i  
enfoca-ment. 7 eines de la neurociència 
per a què enfoquis la teva ment, amb 
Guillem Díaz
19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original: Le brio.  
I curtmetratge amb motiu del Dia  
del Patrimoni Audiovisual. The end 
desuetud, del fons de l'Arxiu
19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert familiar pedagògic Música  
del romanticisme de Musicaperta
20 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de música clàssica amb 
Musicaperta
20 h Hotel Ciutat de Granollers
Sopar benèfic d'Oncovallès i taula 
rodona amb la dra. Susana Puig,  
sobre la prevenció del càncer de pell. 
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre amb l'obra Carinyo i conversa 
amb la companyia
22 h Casino

AGENDA

Ajuntament de Granollers 
Palou, temps enrere. Mostra  
fotogràfica de l'Arxiu amb motiu 
dels 90 anys de l'agregació 
del poble a Granollers. 
Fins al 30 de novembre 
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
Descobreix els ratpenats i  
escarabats. Fins al 30 de desembre 

Cicle de jazz. Txell Sust & August  
Tharrats Blues Trio
DISSABTE, 27
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
9 h Carrers Travesseres, Santa  
Elisabet i Corró
Botigues al carrer de Més que Comerç 
10 h Roca Umbert 
Workshop de moviment per  
a professionals amb Diego Sinniger
11 h Plaça Lluís Perpinyà
Tercera Mostra de Cervesa Artesana  
de Proximitat del Vallès Oriental 

12, 17 i 18.30 h Teatre Auditori
Teatre amb Més enllà dels miralls,  
per descobrir l'interior del TAG
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar. La història de la reina 
Cassiopea i la princesa Andròmeda
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges (+5 anys)
18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari d'octubre. El Gran Riu de la nit
18.30 h Roca Umbert
Improvisació guiada de moviment amb 
Bea Fernández. Espai obert a tothom
19 h Centre cívic Jaume Oller
Castanyada de l'AV Tres Torres
19.30 h Sala Francesc Tarafa
Concert La melodia en el temps
20 h Gra. Equipament juvenil
Concert de Lluna Plena
21 h Llevant Teatre
Teatre amb l'obra Pulmons
22 h Roca Umbert. Nau B1

Museu de Granollers 
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. Fins 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

Senyor Oca
23 h Casino
Festa de salsa i bachata
DIUMENGE, 28
11.05 h Museu de Ciències Naturals
Planetari familiar
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc 
Titelles. La cigala i la formiga
17.30 h Local de l'AV Can Mònic
Festa de Castanyada i Halloween
18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Presentació  
de l'espectacle Carmen
18 h Casino
Ball social
19 h Centre Cultural
Cineclub. Le brio. I curmetratge  
de l'Arxiu The end desuetud
19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. Carmen
DILLUNS, 29
17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Escriure't. Tallers d'escriptura jove 
(12-16 anys)
DIMARTS, 30
17 h Centre de Normalització  
Lingüística 
Partides de scrabble en Català
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo. Viatges. Solo in 
Papua, amb Rai Puig, llicenciat en INEF 
i guia professional de Caiac
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller de pràctica filosòfica 
21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller: Ball de Gitanes de Granollers
DIMECRES, 31
11 h Can Jonch 
Grup de treball de l'Arxiu. Ajuda'ns 
a identificar fotografies antigues de 
Granollers
18 h Centre cívic Can Bassa
Castanyada i mercat d'intercanvi
18 h Plaça de la Porxada
Castanyada amb Entremares
21 h Casino
Castanyada amb Choffers

Via Oberta Horror Night. Circulació  
de trens tripulats especial Halloween
18 h Casal Cultural Corró d'Avall
13è Cicle d'espectacles infantils i  
familiars. El cistell de la caputxeta,  
de Samfaina de colors
19 h Església de Sta. M. de Llerona
Cicle musical Encicla't. Concert  
del Cor Jove Amics de la Unió
DIUMENGE, 28
18 h Teatre Auditori de Bellavista 
Primera trobada de Cors de Gospel
DIMARTS, 30
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Espai Zero. Punt de trobada i jocs  
de taula
DIMECRES, 31
20 h Antigues Escoles Corró d'Amunt 
Castanyada a Corró d'Amunt

Avui, dijous (21 h), comença la 13a edició del Cardoterror, el festival de cinema  
de Cardedeu, que inclourà desenes de projeccions i activitats fins diumenge. 
Enguany la temàtica és les millors seqüeles, "perquè el millor terror sempre 
torna", diu l'organització, qui diumenge havia de comptar amb l'actor Sergi López 
com a convidat d'honor, just abans de la projecció del Laberinto del Fauno, però 
ha hagut de susprendre la visita. Amb tot, se li ha atorgat el Trofeu Audrey. 

El Cardoterror projectarà avui un episodi de la sèrie The Twilight Zone i la 
pel·lícula Las novias de Drácula (1960). Divendres serà el torn de La matança de 
Texas 2 (1986), Mortal Zombie (1993) i Zombis nazis 2 (2014). Dissabte, la jornada 
més extensa, inclourà el cinquè Mercat del Cinema i, a la nit, la Festa Cardoterror, 
a banda de les projeccions de les seqüeles El Vengador Tóxico IV, Gremlins 2 i  
Viernes 13 parte IV, entre d'altres. Diumenge, la sessió especial en col·laboració 
amb el Festival de Sitges –que projectarà Summer of 84 (2018)– clourà el festival.

El 13è Cardoterror projecta 
les millors seqüeles de por
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