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EN PORTADA

L'epidèmia de la grip de l'any passat va col·lapsar 
les Urgències de l'Hospital de Granollers i el centre 
va haver d'habilitar Unitats d'Assistència Transi-
tòria (UAT) per als pacients que estan a l'espera 
de l'evolució per ser donats d'alta o bé ingressats. 
El sindicat Comissions Obreres (CCOO) considera 
que aquesta mesura es va prendre tard –al gener– 
i "amb pocs recursos humans", indica la presi-
denta de la secció sindical de CCOO a l'Hospital, 
Fina Sánchez Brustenga. 

Sánchez ha explicat que els representants dels 
treballadors demanen "una previsió de recursos 
que no provoqui malestar" als empleats, com 
assegura que va succeir l'any passat, quan Urgèn-
cies va partir col·lapses assistencials que van fer 
habilitar fins a quatre espais més (UTA) per dre-
nar les atencions del servei. Segons la delegada 
de CCOO Encarna Comino, "cada anys hi ha una 
situació molt penosa per a treballadors i usua-
ris, perquè quan la ràtio de pacients augmenta 
no s'incorpora personal". "La situació comença 
a recordar l’hivern de l’any passat i preocupa 
veure que la direcció no ofereix més solucions 
que l’obertura de la UAT 1", apunta el sindicat.

A més, Sánchez creu que, "com a molt, enguany 
només es podran obrir tres UTA" perquè el quart 
espai que es va utilitzar l'any passat està en obres 

Pendents de la grip
CCOO reclama mesures a la direcció de l'Hospital 
per evitar el col·lapse d'Urgències com l'any passat

per acollir altres funcions, a la primera planta de 
l'edifici B. La presidenta de la secció sindical tam-
bé denuncia que, dels dos equips d'atenció domici-
liària consolidats que hi havia, només n'ha quedat 
un, i que aquests equips també són una manera de 
drenar els pacients a Urgències.

"Volem que els espais estiguin preparats i 
saber com es faran contractacions per assumir 
l'augment de usuaris", conclou la sindicalista, 
qui assegura que a hores d'ara ja hi ha col·lapses. 

La campanya de vacunació
En canvi, l'adjunta a la direcció general, Eva Mar-
tín, considera adient l'actuació del centre hospita-
lari, que activa equips i unitats segons les neces-
sitats assistencials de cada moment. En aquest 
sentit, Martín diu que la situació de l'any passat va 
ser excepcional. "No hi ha un històric d'epidè-
mia de grip tan rellevant com el de l'any pas-
sat", assegura, i confia en les campanyes de vacu-
nació iniciades perquè es vacunin més persones i 
que la vacuna sigui més efectiva que l'any passat.

A més, explica que hi ha un avís a l'hora d'acti-
var mesures per increments de malalts. "El primer 
impacte de freqüentació d'Urgències té com a 
detonant la bronquiolitis dels nens, de mane-
ra que sabem quan començaran els quadres 

Són els minuts d'espera 
que hi havia a medicina  
interna a Urgències 
dijous a l'entorn de les 18 
h. "Això ens ho trobem 
fa dies, tot i que no hi ha 
un període d'epidèmia", 
feia notar Sánchez, qui 
assegurava que, sobretot  
a les tardes i especialment 
el cap de setmana, ja 
es pateixen col·lapses a 
Urgències que fan tenir 
pacients al passadís.

240

m.e.

El centre preveu obrir sales segons la necessitat, 
mentre que el sindicat demana més previsió

Pèrdua de llits i 
creixements a l'UCI

El secretari general de CCOO al Vallès Oriental, 
Gonzalo Plata, va donar suport a les reclamacions 
de les representants sindicals de l'Hospital i va 
afegir que cal "un toc d'alerta als responsables 
polítics de sanitat. El Vallès Oriental i el Mares-
me són les dues comarques amb la ràtio de llits 
més baixa", denunciava. En aquest sentit, Rosalia 
Solà, responsable d'Organització de CCOO de Sa-
nitat a la comarca, assegurava que els últims 20 
anys, tot i que el Vallès Oriental ha incrementat 
població, s'han perdut 96 llits hospitalaris.

Per al sindicat, els 10 llits que s'han anunciat a la 
UCI ni ho compensen "ni són realitat, perquè es 
compten els 4 de semicrítics que actualment ja 
disposem en un altre espai", indiquen. A més, de-
nuncien que la ràtio d'infermera per pacients, que 
hauria de ser d'una per cada tres, no es compleix.

En canvi, la doctora Eva Martín assegura que 
actualment hi ha 10 places d'UCI que es duplica-
ran, tot i que en una primera etapa només s'incor-
poraran 6 places. Un cop s'enllesteixin les obres, 
però, l'equipament estarà preparat per assumir la 
vintena de places, a l'espera de les contractacions 
del Servei Català de la Salut.

en els adults", indica. Llavors és quan poden ac-
tivar-se les UTA que la direcció consideri necessà-
ries. L'adjunta a la direcció reconeix que l'espai de 
la primera planta de l'edifici B no es podrà utilit-
zar com a UTA perquè s'està destinant a ampliar la 
Unitat de Cures Intensives (UCI), però recorda que 
abans només hi havia una UTA que s'obria segons 
les necessitats i considera que els equips d'atenció 
domiciliària també són una bona resposta en casos 
d'epidèmia de grip. Amb tot, considera que s'han 
d'activar en funció de les necessitats. i m. eras

El Departament de Salut, 
a través de l’Agència 
de Salut Pública de 
Catalunya (ASPCAT), vol 
augmentar la taxa de 
vacunació contra la grip 
entre els professionals 
sanitaris. El departament 
considera que la taxa 
actual “és molt baixa, 
al voltant d’un 23,2%”, 
i es proposa aconseguir 
“un salt qualitatiu durant 
aquesta campanya”, evitar 
que els professionals  
sanitaris puguin  
contagiar els malalts 
o les persones amb de 
major risc, alhora que 
s'autoprotegeixen.

Antigripal

QUEIXES DE CCOO  Solà, Plata, Comino i Sánchez davant les Urgències de l'Hospital de Granollers
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Previst reurbanitzar el polígon Font del 
Ràdium i reformar la piscina coberta
El consistori reserva una partida per 
projectar un edifici d'habitatges públics
de lloguer social i una altra per a una xarxa 
de biomassa en equipaments municipals
GRANOLLERS. L'Ajuntament inver-
tirà el 2019 un 44,41% més de 
recursos que aquest exercici. És 
a dir, passarà dels més de 9 mili-
ons d'enguany a 13.415.700 eu-
ros, dels quals 6,3 milions seran 
de recursos propis –per mitjà de 
préstecs–, mentre que la resta del 
finançament arribarà d'altres ad-
ministracions. Així s'estipula en el 
pressupost municipal que dimarts 
aprovava el ple municipal.

La principal actuació pel que fa 
a l'import destinat és la reurbanit-
zació del polígon Font del Ràdium, 
a la qual es destinarà prop de 4,5 
milions, que seran finançats en un 
30% per l'administració pública 
amb el suport de la Diputació, i en 
un 70% per contribucions especi-
als dels propietaris del polígon. A 
banda de la urbanització, també 
se'n millorarà la connectivitat per 
fibra òptica. "Aquest és el polí-
gon que està en pitjor situació, 
perquè la resta o són més nous 
o han estat reformats –com el 
Congost–", reconeixia el regidor 
d'Hisenda, Jordi Terrades.

El pressupost de 2019 també 
preveu una inversió d'1,4 milions 
per a la integració urbana de la 
carretera BV-1432, la via que va de 
l'institut Marta Estrada a la roton-
da de la C-17 a Lliçà d'Amunt, i que 
pretén "millorar l'encreuament 
amb la carretera que va a Can 
Gili, per facilitar que s'hi pugui 
arribar a peu o en bicicleta des 
de la rotonda", deia Terrades, i a 
l'espera d'una segona fase.

Altres inversions importants 
pel que fa a l'import destinat són 
el milió per a l'acabament de les 
rampes mecàniques del carrer 
Carles Riba –les obres comença-
ran aviat–, per a les quals també 
s'afegeix una partida de 150.000 
euros per projectar la segona 
fase; l'altre milió per a la reforma 
de la piscina coberta vella "amb 
dèficits importants" –i que pa-
garan al 50% Ajuntament i CNG–, 
i també el milió que es destinarà 
a l'ampliació de l'edifici de Can 
Muntanyola per encabir-hi els 
propis serveis de suport a les em-
preses però també els cursos de 

instal·li un servei de radioteràpia 
[més informació a la pàgina 10].

 
Sobre medi ambient
El govern municipal ha assignat 
una partida de 440.000 euros a 
desenvolupar una xarxa de bio-
massa per a equipaments muni-
cipals en el marc d'una "política 
per liderar la transició energè-
tica de la ciutat", deia el regidor, 
qui recordava que les cobertes fo-
tovoltàiques de l'ETM i del Centre 
Vallès ja estan licitades i que l'any 
vinent es vol escalfar l'aigua dels 
equipaments esportius per mitjà 
d'aquesta xarxa.

D'altra banda, Terrades reco-
neix que les pluges dels darrers 
mesos han evidenciat deficiències 
en el sistema de clavegueram d'al-
gunes zones de la ciutat, de mane-
ra que es destinaran 150.000 eu-
ros a reformar-lo per "adaptar la 
ciutat al canvi climàtic".

El regidor també va destacar 
com l'administració electrònica ha 
permès reduir a la meitat el con-
sum de paper del consistori i ha 
explicat la partida d'uns 150.000 
euros per al nou projecte de la Fab 
Lab a Roca Umbert, un laboratori 
d'idees per estudiar l'impacte de 
la revolució digital.

 
Habitatge social propi
El pressupost també preveu una 
partida per desenvolupar el 2019 el 
projecte executiu d'un edifici –d'en-
tre 15 i 20 pisos– d'habitatge públic 
per destinar a lloguer assequible. 
Des de 2007 Granollers Promoci-
ons no ha produït habitatge públic. 
S'estudia si es construirà al Lledo-
ner o a la Font Verda. i m.eras

PRESSUPOST MUNICIPAL  L'AJUNTAMENT DESTINARÀ EL 2019 PROP DE 13,5 MILIONS A INVERSIONS, UN 44,4% MÉS QUE EN L'EXERCICI ACTUAL

L'Espai Motor també a l'esperaEl camp de Palou, sense permís de la Generalitat
També desapareix la partida destinada 
a l'Espai Motor, un projecte municipal al 
sector del Circuit, que també està a l'espera 
de la Generalitat, que és qui ha d'urbanitzar 
la zona, destaca Terrades.

El camp de futbol de Palou ha desaparegut del pressupost municipal, 
ja que el consistori espera la resolució de la direcció general de Medi 
Natural. "Quan es desencalli tornarem a aflorar els recursos, que ara 
hem destinat a altres inversions", explicava el regidor d'Hisenda, qui 
insinuava que el govern de la Generalitat atura volgudament el projecte.

SOCIETAT

INVERSIONS AMB MÉS DOTACIÓ IMPORT (€)

Reurbanització del polígon Font del Ràdium 4.419.200 

Integració urbana de la carretera BV-1432 1.400.000

Rampes mecàniques a Carles Riba 1.150.000

Ampliacio de l'edifici de Can Muntanyola 1.000.000

Reforma de les piscines cobertes 1.000.000

Subvenció a l'Hospital per al Servei de Radioteràpia 700.000

Xarxa de biomassa per a equipaments 440.000

Informàtica i telecomunicacions 250.000

Inversions al Teatre Auditori 200.000

Projecte d'un edifici d'habitatge de lloguer 150.000

Renovació de la xarxa de clavegueram 150.000

Camins escolar segurs 150.000

Espai de jocs al centre 150.000

Intervencions a l'Escola Montserrat Montero 150.000

Instal·lacions esportives 150.000

Intervencions en equipaments escolars 150.000

Fab Lab a Roca Umbert 140.000

Pati Escola Salvador Llobet 120.000

Adequació entorn del Campo Llano 120.000

Mobiliari edificis administratiu 100.000

Adquisició de sòl i expropiacions 100.000

Adequació de paviments 100.000

la Universitat de Vic (UVic), per 
als quals es preveu una demanda 
creixent. A més, l'Ajuntament tam-

bé ha pressupostat una subvenció 
de 700.000 euros a l'Hospital de 
Granollers per permetre que s'hi 
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L'Ajuntament de Granollers ha 
aprovat un pressupost consolidat 
per a l'any vinent de més de 90,7 
milions d'euros, un 8,2% per so-
bre respecte al de 2018. Així ho 
aprovava el ple municipal dilluns, 
amb l'únic suport del govern; els 
vots contraris de PDeCAT-DC, 
ERC i CUP, i l'abstenció de Cs.

Segons el regidor d'Hisenda, 
Jordi Terrades, l'augment del 
pressupost d'ingressos és possi-
ble gràcies a una previsió de ma-
jors transferències de l'Estat –4,3 
milions–, així com una rebaixa del 
17% de l'endeutament arran de 
l'aplicació de romanent de treso-
reria d'exercicis anteriors a la li-
quidació de préstecs amb interes-
sos "fora de mercat". 

Ara bé, l'augment de la despesa 
ordinària apunta Terrades que 
serà el més significatiu dels dar-
rers 14 anys, amb un augment de 
3 milions d'euros en despeses de 
personal –d'acord amb l'increment 
salarial pactat–, al qual es podrà fer 

L'Ajuntament aprova un pressupost 
per a 2019 de 90,7 milions d'euros

ARQUES MUNICIPALS  L'OPOSICIÓ QUALIFICA DE CONTINUISTA LA PROPOSTA DEL GOVERN, QUE TÉ L'AUGMENT DE DESPESA MÉS SIGNIFICATIU DELS DARRERS 14 ANYS

ment d'un 9,52% per a polítiques 
socials, tot consolidant-hi el pla 
de xoc". De fet, Terrades destacava 
l'augment de 129.000 euros per a 
persones dependents i la incorpo-
ració de 100 teleassistències més a 
les 1.300 actuals.

Les forces de l'oposició també 
estaven d'acord en la manca de vo-
luntat del govern d'incorporar les 
seves propostes i destacaven que 
van rebre el complex document 
dels pressupostos 15 dies abans del 

debat. A més, el PDeCAT-DC recla-
mava més recursos per a aspectes 
socials, emprenedoria, neteja i polí-
tiques verdes i de sostenibilitat. "Hi 
ha certa discrecionalitat en les 
prioritats de la ciutat", deia el re-
gidor Josep M. Noguera. La cupaire 
Maria Oliver també trobava algunes 
despeses "desorbitades" –com les 
rampes de la Font Verda–, denun-
ciava un model d'inversions basat 
en "la política del totxo que tant 
mal ens va fer", i considerava que 
el 25% d'inversions s'haurien de 
destinar a habitatge social.

Per la seva banda, Núria May-
nou, d'ERC, insistia en propostes 
com el pla estratègic d'acció soci-
al –que Terrades assegurava que 
es presentarà a finals d'any– per 
"evitar la cronificació de la po-
bresa i atacar les deigualtats". 
El regidor de Cs –que es va abste-
nir a la votació– Roberto Carmany 
considerava que la despesa de 
manteniment de la via pública és 
insuficient.  m.e.

Ordenances

El ple aprovava també la modificació de 
les ordenances fiscals, que per setè any 
consecutiu mantindran la pressió fiscal, 
de manera que no s'incrementen impos-
tos i taxes municipals. El regidor d'Hi-
senda feia notar que en aquest període 
l'IPC ha crescut un 6,7%. Els ingressos a 
través d'impostos locals, però, han anat 
creixent i, enguany, l'Ajuntament preveu 
ingressar 200.000 euros d’impostos in-
directes, com l’impost de construccions, 
més que l’any 2018, per exemple. Nova-
ment, ERC i CUP van insistir en la idone-
ïtat d'aplicar la tarifació social a les or-
denances fiscals, una idea que, fins i tot, 
el PDeCAT-DC trobava "un debat inte-
ressant. De moment, podrien aplicar 
una progressivitat a les bonificacions", 
deia Josep M. Noguera. Els tres grups, 
que hi votaven en contra, reclamaven 
que les ordenances fiscals, a banda de 
ser una eina recaptatòria, serveixi per a 
"l'equitat tributària, la justícia social i la 
redistribució de la riquesa".

D'altra banda, el ple també aprovava 
la plantilla i llocs de treball de l'Ajunta-
ment, que té 776 treballadors públics.

NOVA CONTENCIÓ 
DE LA PRESSIÓ FISCAL

front perquè es preveu ingressar 
2,7 milions d'impostos com plusvà-
lues, entre altres.

Els partits de l'oposició conside-
ren que la proposta del govern és 
"continuista", un adjectiu que Ter-
rades assumia perquè considera 
que s'hi consoliden programes que 
han funcionat –i, de fet, el 91% del 
pressupost és despesa ordinària–. 
El regidor socialista destaca l’incre-
ment del 3,5% per a neteja i recolli-
da d’escombraries, així com "l'aug-

2018 (€) 2019 (€) var. (%)

Ajuntament 76.149.050 82.797.656 8,7%

Museu Municipal 1,284.526 1.402.908 9,2%

Roca Umbert 1.640.868 1.688.174 2,9%

Granollers Mercat 1.462.805 1.473.752 0,7%

Granollers Escena 1.858.551 1.893.216 1,9%

Granollers Promocions 1.418.189 1.458.135 2,8%

Total consolidat 83.811.991 99.713.842 8,2%
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GRANOLLERS. La plaça Josep Ba-
rangé podria acollir en un futur 
la nova biblioteca central de Gra-
nollers –el relleu de Can Pedrals–. 
Aquesta és una de les propostes 
que planteja el govern municipal 
per al futur de la polèmica plaça, 
pendent de reordenar des de fa 
anys. Per això, l'Ajuntament ha 
aprovat ara un primer pas, una 
modificació puntual del POUM, 
que permetrà ampliar usos d'a-
quest espai, així com incremen-
tar-ne l'edificabilitat.

El ple aprovava dimarts, amb el 
vot en contra d'ERC i l'abstenció de 
la CUP, el canvi en l'ordenació urba-
nística d'aquest espai i l'entorn que 
inclou els terrenys de les places Pau 
Casals, part del carrer Agustí Vinya-
mata, la façana de l’avinguda del 
Parc i la residència de Torrebadella. 
En total, 15.271 metres quadrats.

Segons la regidora d'Urbanis-
me, Mònica Oliveres, el nou plane-
jament pretén millorar la qualitat 

comercials del nucli antic i el parc 
Torras Villà i l'estació d'autobusos, 
entenent l’espai resultant com un 
perllongament del parc en direc-
ció al centre històric. A més, es 
volen incorporar els edificis –una 
quarantena de finques– que envol-
ten l’espai en la imatge de la nova 
plaça per potenciar les activitats 
en tot el conjunt –com a la recent-
ment reformada plaça Pau Casals–.

Els edificis podran tenir usos co-
mercials i d’activitats que "reforcin 
la vitalitat de l'espai, tot mante-
nint la capacitat actual dels equi-
paments públics i la superfície 
d’espais lliures –augmentant-la 
si s’escau en les proporcions pre-
vistes legalment–". L'ordenació de 
l'edificació estarà centrada a la fa-
çana de l'avinguda de Sant Esteve, 
i permet més sostre als edificis de 
l'antiga telefònica i l'edifici que es 
destina a algunes entitats. L'Ajun-
tament preveu destinar a usos pú-
blics l’edifici i jardí catalogats de 
Torrebadella, així com donar pri-
oritat per a vianants a tot l'àmbit, 
restringint el trànsit rodat.  m.e.

de l’espai urbà, potenciar-ne l’ús 
i millorar la funcionalitat d'una 
zona estratègica i central de la ciu-
tat. "La voluntat és que quedi el 
sostre públic que hi ha i incre-
mentar-lo com a equipament i 
ús terciari", explica Oliveres.

L'objectiu és, doncs, reforçar les 
relacions entre les places i espais 

arxiu

URBANISME  EL PLE APROVA LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM PER AMPLIAR USOS A L'ESPAI

La plaça Josep Barangé podrà 
acollir comerços i més edificis

PLAÇA BARANGÉ  L'espai fa anys que està pendent d'una reurbanització

L'ESPAI SENSE CORREUS I PER A LA  
FUTURA BIBLIOTECA CENTRAL DE LA CIUTAT
n Oliveres reconeix que la plaça Barangé "fa anys que planteja problemes de 
funcionalitat". Tot i que la modificació urbanística és un primer pas i encara no 
hi ha cap projecte de reforma de la plaça, el govern local pensa que seria l'espai 
idoni per a una biblioteca central, ja que Can Pedrals "està en una etapa en què  
necessita nous horitzons; les biblioteques estan agafant un nou impuls i a  
l’edifici municipal ens imaginem un equipament lligat a la cultura, que duria 
un nombre important de ciutadans a la plaça", explica la regidora. També, en 
el futur es proposa enderrocar Correus perquè el carrer Vinyamata "és un punt 
d’entrada clau al centre i l’edifici de Correus ha viscut d’esquena a la plaça i 
només fa façana amb el perímetre, de manera que no enriqueix la plaça". En 
el planejament els nous edificis se situen on hi telefònica i l’edifici d’entitats, i 
creixen a la façana de l’avinguda del Parc. En canvi, a la plaça es planteja una 
façana nova més baixa amb equipaments, serveis, comerços. Tot plegat, explica 
Oliveres, parteix del concurs d'idees organitzat el 2011 sobre projectes per a l'espai.

El ple de dimarts va aprovar de-
legar a la junta de govern local 
competències sobre l'execució del 
contracte de neteja viària i recolli-
da de residus, atorgat a l'empresa 
Talher. Segons el regidor de Ser-
veis, Juanma Segovia, la mesura 
vol "guanyar agilitat en la tra-
mitació i gestió d'un contrac-
te complex", que representa 17 
milions d'euros. "Volem evitar 
l'encotillament del contracte 
amb Talher –supeditat a la nor-
mativa de la LRSAL– prenent 
decisions ràpides", afegeix.

Així, la junta de govern podrà 
modificar, entre altres aspectes els 
recursos materials i humans as-
signats pel plec, augmentar o dis-
minuir les freqüències de serveis 
teòrics en funció de les necessitats 
temporals de cada moment; apro-
var les pròrrogues del contracte; 
de les certificacions de regularitza-
ció quadrimestrals previstes en els 
plecs per variacions en els serveis 

efectivament realitzats; dels expe-
dients informatius i sancionadors 
derivats dels eventuals incompli-
ments per manca de prestació o 
prestació deficient dels serveis, i 
de les liquidacions corresponents 
al cost de les actuacions relatives al 
control de qualitat i les campanyes 
de comunicació directa que són a 
càrrec de l’adjudicatari.

Arran de la petició del PDeCAT i 
Cs, el PSC ha modificat la propos-
ta inicial que limitava l'aprovació 
de les possibles modificacions de 
contracte a les que no superin el 
10% de l’import d’adjudicació. Fi-
nalment, seran les que no super-
in el 2% (uns 200.000 euros). El 
PDeCAT-DC demanava també que 
es reforci la informació del segui-
ment del contracte, mentre que 
tant ERC com la CUP criticaven 
"el pas enrere en la transparèn-
cia i l'opacitat que suposa que 
algunes decisions importants 
no passin pel ple". i m.e.

El ple cedeix la gestió del 
contracte de neteja viària 
a la junta de govern local

SERVEIS   L'OPOSICIÓ HO TROBA UNA MESURA OPACA

El nou episodi de pluges de dime-
cres, que va tenir moments de forta 
intensitat, va tornar a causar, una 
vegada més, algunes incidències a 
Granollers i les Franqueses. A Gra-
nollers els Bombers van fer una 
desena de sortides, la majoria per 
netejar la via pública d'objectes i 
retirar arbres i branques caigudes. 
Entre d'altres, els Bombers van ha-
ver de revisar la coberta d'un edi-
fici del carrer Hermenegildo Car-

rera per perill de despreniment; 
un arbre va caure sobre el cablejat 
elèctric al carrer Navarra i un altre 
arbre de grans dimensions va cau-
re a la ronda Sud i va tombar part 
d'un mur de maons. A més, el parc 
Torras Villà va quedar tancat da-
vant del perill de caiguda d'arbres. 
A les Franqueses va caure un arbre 
al Sot del Fuster, al camí de Marata, 
que va obligar a tallar el trànsit per 
aquesta via durant unes hores. 

Registrades noves
incidències per la pluja



dv, 2 novembre 2018 7



dV, 2 noVembre 20188

GRANOLLERS. La junta de portaveus 
de l'Ajuntament de Granollers ha 
acordat lliurar la Medalla de la Ciu-
tat a títol pòstum al recentment des-
aparegut Josep Bover, el rapsode 
del Vallès, i a l'oncòleg investigador 
de la vacuna contra el Papil·loma 
humà Xavier Castellsagué, que va 
morir el juny de 2016. El consistori 
també lliurarà la distinció a les dues 
associacions de veïns que des des 
1976 porten a terme activitat con-
tinuada –AV Can Bassa i AV Con-
gost–, i a la llibreria La Gralla, que 
l'any passat va commemorar el seu 
50è aniversari. La decisió consen-
suada de la junta de portaveus es 
debatrà al proper ple de novembre. 

Es distingeix Xavier Castellsagué 
i Piqué, a títol pòstum, per la des-
tacada contribució a l'oncologia en 
haver vinculat el virus del papil·lo-
ma humà (VPH) amb el càncer de 
coll de matriu i formar part dels 
primers equips internacionals que 
investigaven les vacunes contra 
aquest virus i haver-ne demostrat 
l'eficàcia, fet que va suposar la cre-
ació de la primera vacuna per pre-
venir un càncer major. També pel 
seu compromís social per conèixer 
de primera mà malalties desenvo-
lupades en països en situació pre-
cària i participar com a voluntari en 
poblacions de refugiats a Bòsnia. 

També es reconeix Josep Bover i 
Blanch, el rapsode del Vallès, a títol 
pòstum, pel seu compromís cívic 
amb Granollers, que es traduïa en 
la participació desinteressada en 
entitats socials i culturals de la ciu-
tat, com els Pastorets, i en esdeve-
niments com la cavalcada de Reis, 

GRANOLLERS. Dilluns es va forma-
litzar la donació i cessió comparti-
da dels drets d’explotació d’entre-
vistes realitzades per Lluís Guix 
Moreno des del 1996 fins més 
enllà del 2000 i de les respectives 
digitalitzacions. Es tracta d’enre-
gistraments audiovisuals de valor 
històric, patrimonial i cultural 
que s’incorporen a les Fonts Orals 
de l’AMGr per posar-los a abast 
de la ciutadania, i que recullen el 
testimoni de persones vinculades 
a moviments polítics i sindicals 
dels anys 30 i 40.

Aquest conjunt d’entrevistes 
s’integra als fons de l’Arxiu Muni-
cipal de Granollers amb la deno-
minació de Col·lecció Espartacus. 
Les persones entrevistades dins 
d’aquesta col·lecció són Joan Picas, 
Miquel Gelis, Fèlix Rodrigo, Narcís 
Pujol, Joan Martí Torres, Joan Rie-
ra, Antonio Requena, Ruaix, Fran-
cisco Puig, Abel Paz, Octavio Al-

berola i Luís Andrés Edo. La gran 
majoria, de Granollers.

El contracte, que han signat l'al-
calde, Josep Mayoral, i el donant 
Lluís Guix –de l'Anònims–, regula 
el traspàs de la titularitat d’aques-
tes entrevistes a l’Ajuntament, que 
adquireix, doncs, l’obligació de 
conservar-les i custodiar-les, com 
a documents audiovisuals. També, 
de realitzar-ne el tractament arxi-
vístic necessari per facilitar-ne la 
consulta pública, a l’AMGr.

Segons Guix, aquestes gravaci-
ons, fetes amb la participació de 
Carles Riobó i Assutzena Font, són 
el resultat d'"un projecte iniciat fa 
molt anys des de l'Assemblea Lli-
bertària per recuperar memòria 
històrica amb testimonis encara 
existents, per exemple, de la Co-
lumna del Vallès i de la CNT. La 
idea inicial era fer un documen-
tal i algun treball per a les esco-
les amb el Casal del Mestre". 

L'Arxiu rep gravacions 
d'entrevistes a activistes 
polítics i sindicals dels 30

amgr / fons salamero

RECONEIXEMENT  TAMBÉ ES DISTINGIRAN LES AV DE CAN BASSA I CONGOST I LA GRALLA MEMÒRIA HISTÒRICA  DONACIÓ DE LLUÍS GUIX MORENO

L'oncòleg Xavier Castellsagué i 
el rapsode Josep Bover rebran la 
Medalla de la Ciutat a títol pòstum

XAVIER CASTELLSAGUÉ

ajuntament

JOSEP BOVER

el Carnaval i la Passada de l'Ascen-
sió, així com la seva vinculació amb 
l'Església de Sant Esteve. També es 
distingeix Bover per haver difós la 
poesia catalana, ja sigui en festivals 
i sales d'arreu de Catalunya.

La junta de portaveus reconeix 
l'AV de Can Bassa per haver contri-
buït a cohesionar la ciutat de Gra-
nollers, des del seu barri, reivin-
dicant des dels seus inicis als anys 
setanta tots els dèficits d’equipa-
ments i de serveis que hi havia, des 
de l’asfaltat de carrers, la falta de 
transport públic que els comuni-
qués amb la resta de la ciutat i els 
serveis mèdics. Es distingeix tam-
bé el paper de l’AV en la integració 
del veïnat, d’orígens diversos, i en 
la seva involucració amb el barri. 

També es destaca la lluita ve-
ïnal del barri Congost per supe-
rar les seves condicions inicials: 
manca d'urbanització de carrers, 
falta d'enllumenat públic, d'espais 
verds, accés al transport públic, 
inundacions puntuals del riu, així 

com l'empenta dels veïns i veï-
nes que s'hi han instal·lat i que 
han exercit de motor de canvi. En 
aquest sentit s'inscriuen les cam-
panyes per recollir fons per ajudar 
a acabar de construir la parròquia 
de Fàtima i la conquesta de la plaça 
Llibertat com a espai públic; així 
com el paper de dinamitzadora de 
la vida del barri, afavoridora de la 
cohesió social i la convivència.

Finalment, La Gralla rebrà la 
Medalla per la seva trajectòria de 
més de 50 anys que l'ha convertit 
en un referent cultural de la ciutat 
i de la comarca i un establiment de 
referència del sector llibreter a tot 
Catalunya. Es reconeix el seu com-
promís amb la difusió de la litera-
tura i la cultura catalana, especial-
ment difícil durant el franquisme, i 
la seva col·laboració amb activitats 
com la parada d'autors de la co-
marca per Sant Jordi, amb especial 
atenció als escriptors comarcals 
i l'activitat Fem un llibre, per l'As-
censió.  

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
21/10 Manuela León Rupérez 91 anys
23/10 Carmen Notario Márquez 85 anys
24/10 Pere Edo Tena 85 anys
24/10 Cristina Roselló Mayans 44 anys
24/10 Mercè Fernández Beltrán 92 anys
24/10 Lluís Pujol Santaularia 92 anys
25/10 Sixto Torino García 84 anys
25/10 Ángel Carrillo Benete 88 anys
25/10 Josep Ma Brustenga Grau 77 anys
25/10 Rosa Canet Estrada 86 anys
25/10 Montserrat Fuster Vigata 82 anys
26/10 Elisa Gómez Álvarez 94 anys
26/10 Isidro Sánchez López 85 anys
26/10 Angelina Maltas Aymà 77 anys
26/10 Maria Vidal Tarragó  91 anys
26/10 Antonio Morales Sánchez 88 anys
27/10 Manuel J. Galán Barroso 64 anys

27/10 Bienvenido del Bas Guerrero 84 anys
27/10 Esperanza Bermúdez Osuna 58 anys
28/10 Francesc Humà Castellví 87 anys
28/10 Ma Antònia Muñoz Font 92 anys
28/10 Honorio Sánchez García 89 anys
28/10 Miguel Bravo Cuestas 85 anys
28/10 Josep Ma Pastallé Cañadell 77 anys
29/10 Fernando Gil González 69 anys
Cardedeu
21/10 Eulàlia Flor de Lis Muntañà 80 anys
Vinalova del Vallès
26/10 Margarita Rovira Cusachs 69 anys
La Roca del Vallès
29/10 Isidora Martín Garcí
St. Antoni de Vilamajor
29/10 Teresa Mir Illa 96 anys
Sta. Maria Palautordera
28/10 Adela Martí Garriga 76 anys
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P.-En la revisió anual laboral sempre 
em surten una mica elevats els en-
zims hepàtics. M’han dit que no haig 
de preocupar-me. És així?
R.-Entenc que vostè es refereix bàsi-
cament a les transaminases GOT, GPT 
i probablement la GGT. Imagino també 
que el seu metge és qui li ha dit que no 
ha de preocupar-se.
Petites elevacions d’aquests enzims 
–entenent com a petites que no du-
pliquin o tripliquin els valors màxims 
de referència– no necessàriament 
són sinònim de malaltia. Són moltes 
les causes d’augment d’aquests en-
zims: una dieta amb excés de greixos, 
un consum elevat d’alcohol, excessiu 
exercici físic, alguns tractaments far-
macològics, malalties hepàtiques, etc.
En tot cas és convenient seguir con-
trols periòdics per assegurar-se que 
no es produeixen canvis a l’alça.

P.-Sóc un diabètic controlat des de 
fa temps amb una pastilla al dia. Puc 
menjar fruita tranquil·lament?
R.-Com a norma general, un consum 
moderat de fruita fresca –un parell de 
peces al dia– és fins i tot recomana-
ble. Els sucs de fruita així com les frui-
tes enllaunades no són tan adequats, 
ja que hi ha el risc que continguin su-
cre addicional.
El que és important és controlar 
l’excés de carbohidrats, no la font 
d’aquests carbohidrats. La meva re-
comanació, si no ho ha fet fins ara, és 
que sol·liciti informació al seu metge 
sobre els aliments i les quantitats que 
pot consumir.

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

Uns terrenys al costat de l'Hos-
pital General de Granollers –on 
hi havia l'antiga casa de Can Bo-
fill– són l'espai on es construirà 
un edifici per acollir el Servei de 
Radiologia a Granollers. Així ho 
anunciava l'alcalde, Josep Mayo-
ral, en el decurs de la 16a edició 
del sopar benèfic d'Oncovallès, 
que divendres aplegava unes 200 
persones a l'Hotel Ciutat.

De fet, hores abans el regidor 
d'Hisenda, Jordi Terrades, havia 
explicat que l'Ajuntament de Gra-
nollers destinarà el 2019 una par-
tida d'uns 700.000 euros en con-
cepte de subvenció a la Fundació 
Privada Hospital Asil de Granollers 
per iniciar l'avantprojecte d'un 
servei que es calcula que suposarà 
una inversió total de més de 5 mi-
lions d'euros. "S'ha de construir 
un nou edifici amb especificitats 
de seguretat que sigui annex a 
l'Hospital", detallava Terrades. 
De fet, Mayoral el xifrava en uns 6 
milions i indicava que Granollers 
aporta mig milió per al projecte 

executiu. També assegurava que 
econòmicament també hi serà pre-
sent la Diputació de Barcelona i 
l'Hospital Clínic de Barcelona –que 
gestionarà l'accelerador per als 
tractaments–, amb els quals ja està 
molt avançat un acord que es podrà 
rubricar les properes setmanes, 
deia l'alcalde. Mayoral també està 
"convençut que la Generalitat hi 
serà" i participarà en el projecte. 
Terrades, per la seva banda, asse-
gurava que també hi haurà l'apor-
tació d'alguna empresa privada i, 
de fet, l'aparell de radioteràpia ha 
estat una donació d'una fundació 
vinculada a Inditex. El regidor 
d'Hisenda també assegurava que 
la subvenció a la Fundació Hospi-
tal Asil de Granollers tindrà conti-
nuïtat el 2020. "Ens veiem amb 
l'obligació de liderar-ho", deia.

El projecte també ha estat un eix 
de treball de la xarxa C-17, ja que 
el servei de radiologia donarà ser-
vei no només als malalts del Vallès 
Oriental, sinó també als municipis 
de l'eix viari de Ripoll a Mollet. 

tacar el servei de radioteràpia com 
un projecte de futur per millorar la 
qualitat de vida dels malalts, una 
tasca que també va lloar d'Oncova-
llès. "Cada cop hi ha menys per-
sones que moren de càncer, però 
cada cop hi ha més persones que 
pateixen un càncer. Per això la 
malaltia s'ha d'abordar com ho 
fa Oncovallès", concloïa.  m.e.

"Tenim l'obsessió d'apropar els 
serveis sanitaris a la gent", deia 
Mayoral, qui recorda que actual-
ment els malalts oncològics que 
necessiten el tractament s'han de 
desplaçar a Barcelona. 

De fet, a l'acte d'Oncovallès el di-
rector executiu del Sector Sanitari 
Vallès Oriental del Servei Català 
de la Salut, Joan Parellada, va des-

m.e.

SALUT  L'AJUNTAMENT DE GRANOLLERS HI APORTARÀ 700.000 EUROS I COMPTARÀ TAMBÉ AMB LA PARTICIPACIÓ DEL CLÍNIC

Acord per construir 
a l'Hospital una 
àrea de radiologia

"La pell no oblida; té memòria"
El sopar d'Oncovallès va anar precedit d'una taula rodona sobre la prevenció 
i els tractaments del càncer de pell, que va comptar amb el doctor Joaquim 
Solà, dermatòleg de l'Hospital de Granollers, i Susana Puig, directora del 
programa d'investigació de la Unitat de Melanoma de l'Hospital Clínic, qui va 
explicar com s'han descobert noves teràpies que poden convertir una malaltia 
mortal en una crònica. A més, Solà feia especial èmfasi en la prevenció, ja 
que el 90% dels melanomes són atribuïbles a l'exposició al sol. "La pell no 
oblida què li fem", alertava. "Tot anava molt bé fins que la gent del nord va 
voler tenir el color de pell de la gent del sud", agegia Puig, tot recordant 
que els melanomes s'han duplicat en 10 anys.

Can Jonch, centre de cultura per la 
pau, acollirà dilluns, i fins al 15 de 
novembre, l'exposició Refugiats, 
odissea cap a Europa, una mos-
tra que consta de 20 plafons en 

què s'indiquen les rutes de molts 
refugiats a la recerca d'una nova 
vida lluny dels conflictes bèl·lics. 
Es tracta d'imatges captades pel 
fotògraf Sergi Càmara sobre l'èxo-

COOPERACIÓ  GRANOLLERS VOL ACOLLIR ORGANITZA UNA TERTÚLIA AMB VOLUNTARIAT I UNA XERRADA AMB EL CONSELLER EL HOMRANI

Can Jonch exposa 'Refugiats, 
odissea cap a Europa'

de dels refugiats al seu pas per les 
illes gregues de Lesbos i Kos, prop 
de Turquia; al pas fronterer d'Ido-
meni, entre Grècia i Macedònia; a 
Bergrad, entre Sèrbia i Hongria, i 
als municipis fronterers de Tovar-
nik i Melilla.

L'exposició, organitzada per 
Granollers vol acollir, anirà acom-
panyada de dues activitats com-

plementàries. La primera serà 
dimecres (19.30 h) amb una ter-
túlia entre voluntaris i activistes 
en els camps de refugiats de la 
mediterrània. La segona serà el 
14 de novembre, quan Granollers 
vol acollir ha convidat el conseller 
Chakir El Homrani a una xerrada 
debat sobre l'acolliment i l'ajuda 
als refugiats. 
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GRANOLLERS. La setmana passada 
es va constituir, a la sala de plens, 
el fòrum de participació de l'ado-
lescència format per nois i noies 
de 12 a 16 anys. Un nou projec-
te de participació impulsat per 
l'Ajuntament, a través del Gra i el 
Servei d'Educació, format per nois 
i noies que cursen l’ESO a Grano-
llers, d'entitats de lleure, de cen-
tres oberts i de l’Escola Montser-
rat Montero.

L'acte va comptar amb l'assis-
tència dels 45 membres del nou 
fòrum –tots hi són de manera 
voluntària i cada centre ha tingut 
llibertat per escollir-ne els inte-
grants–. El regidor d'Educació i 
Joventut, Francesc Arolas, va des-
tacar el fet que "per primer cop 
tenim un espai de participació 
activa i aprenentatge" per a 
aquesta franja d'edat i va posar 
l'accent en la "responsabilitat 
que teniu com a representants 
dels vostres companys i de tots 
els joves de 12 a 16 anys de Gra-
nollers". L'alcalde, Josep Mayoral, 
va recordar que "volem una ciu-
tat completa" i per això "hem de 
crear mecanismes perquè tot-
hom pugui parlar. Us convido a 
ser actius en la construcció de 
la ciutat".

Aquest espai de participació 

JOVENTUT  L'ENS ESTÀ FORMAT PER UNA CINQUANTENA DE NOIS I NOIES D'ENTRE 12 I 16 ANYS

Granollers constitueix el fòrum 
de participació de l'adolescència

ajuntament

CONSTITUÏT  Els integrants del fòrum de participació de l'adolescència

activa ofereix veu i visibilitat als 
nois i noies sobre temes de la ciu-
tat que els afecten i que vol propi-
ciar el desenvolupament d'activi-
tats i projectes adreçats a aquest 
col·lectiu. Un espai on els joves 
faran un aprenentatge de parti-
cipació i representació dels seus 
companys dels centres educatius 
i entitats d'on provenen.

Ara, els membres del fòrum –que 
conceptualment dóna continuïtat 
al Consell dels Infants, però que 
tindrà altres atribucions i dispo-
sarà d'un pressupost propi– faran 
el traspàs de la informació als seus 
centres i entitats a través de les tu-

tories i els consells de delegats. 
A partir d'aquí, s'organitzarà 

per comissions a l'entorn de les 
propostes de treball que els farà 
arribar la Taula de les Adolescèn-
cies, un espai de trobada profes-
sional i transversal integrat per 
tècnics que treballen amb adoles-
cents. El fòrum farà una trobada 
de treball i convivència el cap de 
setmana del 30 de novembre i 1 
de desembre, i entre març i de-
sembre de 2019 desenvoluparà 
les propostes de treball, avaluarà 
el procés de treball i el presentarà 
a la comunitat.

La creació d'aquest nou espai 
de participació s'emmarca en les 
accions del Pla d’Infància i Adoles-
cència de Granollers 2018-2024 
i del Pla Local de Joventut 2019-
2022. El fòrum de participació per 
a joves se suma a altres propostes 
participatives en l’àmbit educatiu, 
com són el Consell dels Infants i el 
Fòrum dels Delegats i Delegades.   

Amb alumnes d'ESO, d'entitats, centres oberts i del Montserrat Montero

Nous nens i nenes al Consell dels Infants
Dilluns va constituir-se a Granollers el Consell dels Infants d'aquest curs, 
format per una vintena d'alumnes de 5è i 6è de primària de les 16 escoles 
públiques i concertades de la ciutat. El consell busca donar veu als més 
joves, i es reunirà un cop al mes per debatre sobre diversos àmbits del dia 
a dia de la ciutat que afecten els més menuts. Enguany, el Consell dels 
Infants participarà en la benvinguda dels Reis d’Orient i concretarà accions 
per a la festa de carnaval del curs vinent.

ajuntament

INFÀNCIA  DEBATRAN COM HA DE SER LA FESTA DE CARNAVAL

L'Escola Municipal del Treball i els 
instituts Carles Vallbona, Celestí 
Bellera, Centre Vallès, Marta Estra-
da i Antoni Cumella són els centres 
granollerins que enguany parti-
ciparan, del 5 al 9 de novembre, 
en la Setmana Europea de la For-
mació Professional, una iniciativa 
d'àmbit europeu per fer més atrac-
tiu aquest model de formació en-
tre els joves i per fer que coneguin 
millor els programes d'FP com a 
aposta de futur. Entre d'altres, hi 
haurà xerrades entre empreses i 
estudiants, d’especialistes per ex-
plicar les professions de futur, de 
joves que han cursat FP Dual per 
explicar la seva experiència als 
alumnes d'ESO i una exposició so-
bre la formació professional a Can 
Pedrals i oberta a tothom. 

L'Ajuntament de Granollers par-
ticipa i coorganitza un any més el 
cicle de passejades A cent cap al 
cent que promou la Diputació de 
Barcelona amb l'objectiu de faci-
litar la incorporació de l’activitat 
física en la vida diària de la gent 
gran, potenciar un estil de vida 
actiu i donar a conèixer diferents 
indrets de l'entorn. Enguany Gra-
nollers comparteix grup amb Ge-
lida, Sallent i Mediona, de manera 
que els caminaires granollerins vi-
sitaran aquests municipis i també 
seran amfitrions dels caminaires 
d'aquestes poblacions. Aquest curs, 
les dates de les passejades –d'unes 
tres hores de durada–, seran el 13 
de novembre a Gelida; el 13 de fe-
brer a Sallent; el 14 de març a Gra-
nollers i el 3 d'abril a Mediona. i

Mostres i xerrades 
en sis instituts
per promoure l'FP

A cent cap als cent 
estrena un nou 
cicle de passejades
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ESPECIALISTES EN 

PREVENCIÓ
D’HUMITATS

IMPERMEABILITZANTS, 
EMPLASTRES, SILICONES...

PREPARA LA TEVA LLAR

Vine
i avança’t

als problemes

S’ACOSTEN 
PLUGES

PREPARA CASA TEVA

PINMAT GRANOLLERS
C. Pompeu Fabra s/n. 08401. Granollers
Tel. 93 861 34 43 | 93 861 38 56

PINMAT MATARÓ
C. General Torrijos, 5-33. 08302 Mataró
Tel. 93 798 46 95 | 93 798 40 08 www.pinmat.es
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GRANOLLERS. “Volem modernit-
zar Granollers des del sobira-
nisme i amb un projecte ambi-
ciós de ciutat”. Així resumia Àlex 
Sastre, candidat de Junts per Gra-
nollers a les pròximes eleccions 
municipals, la conferència que di-
lluns va fer al Teatre Auditori per 
presentar la seva candidatura, que 
va començar amb un record espe-
cial per a Jordi Turull i Josep Rull, 
de qui va dir que “són els meus 
pares polítics, persones que 
m’han inculcat el municipalisme 
i l’amor pel país”. En la xerrada, 
Sastre va assegurar que “la meva 
aspiració és tornar el protago-
nisme a la ciutat, a la societat ci-
vil, que es parli de les coses que 
es fan i que no tot giri a l’entorn 
de la figura de l’alcalde”.

Un govern desgastat
"Ja n’hi ha prou d’un equip de 
govern conservador, reticent 
als canvis, que gestiona la ciu-
tat però que no la lidera; de de-
bats estèrils que no porten en-
lloc; d’un projecte acabat on hi 
ha una mica de tot però res en 
concret; d’un govern sense am-
bició que només vol conservar 
la cadira i de majories absolu-
tes”, expressava Sastre carregant 
contra la figura de Mayoral, de qui 

POLÍTICA  EL CAP DE LLISTA DE JUNTS PER GRANOLLERS VA COMPTAR AMB LA INTERVENCIÓ DE PUIGDEMONT DES DE WATERLOO

"Ens cal ambició i excel·lència 
per fer de Granollers capital"

jxgr

TRET DE SORTIDA  Sastre al TAG

va dir que ja portava 
molts anys a l’Ajun-
tament. “Jo em com-
prometo a estar-hi 
vuit anys, perquè 
amb el temps la 
gent es desgasta i 
calen relleus; no es 
pot fer de la ciutat 
un modus vivendi”, 
deia.

Davant d’això, afe-
gia, “toca canviar 
d’escenari polític i 
apostar per l’ambi-
ció i l’excel·lència 
per tenir els millors 
serveis”. En aquest 
sentit, afegia, “hem 
de fer de Granollers 
una capital mo-
derna; una capital 
d’oportunitats, una capital ver-
da i una capital de país”. 

Sobre les oportunitats, Sastre 
distingia entre allò que és urgent 
–“fer que la gent visqui digna-
ment, amb polítiques d’habi-
tatge que promoguin el lloguer, 
l’emancipació i donin sortida a 
les emergències habitacionals”, 
i allò que és important. En aquest 
sentit assegurava que “cal pas-
sar a l’atac per generar riquesa 
i distribuir-la”, sobretot en els 

SOBIRANISME

L'Ajuntament retira
la placa de l'1-O de
l'escola Joan Sanpera

El grup municipal de la Cri-
da-CUP, en nom de SOS Men-
jadors Escolars, va presentar 
una moció per instar el Depar-
tament d'Ensenyament a atu-
rar els treballs d'elaboració del 
decret de menjadors fins que 
no es debati i consensuï amb 
la comunitat educativa un nou 
marc regulatiu integral de l'es-
pai del migdia. Eduard Navarro, 
regidor cupaire, es va mostrar 
preocupat davant la possibili-
tat que la proposta d'Ensenya-
ment "serveixi perquè els ser-
veis de menjadors escolars 
públics acabin en mans de 
grans empreses". Per això de-
manaven que s'aturi la propos-
ta i s'escolti els agents que ara 
presten aquests serveis, com 
les AMPA. PSC, Cs i CUP van vo-
tar-hi a favor; ERC en contra, i 
PDeCAT i PP van abstenir-se.

MOCIONS

El ple defensa la 
gestió actual dels 
menjadors escolars

El ple de Granollers va aprovar 
dimarts, amb els vots favorables 
de PSC i Cs i l'abstenció de la res-
ta de grups, una moció de Cs que 
insta a modificar la planificació 
urbanística de la ciutat per tal 
de prohibir l'obertura de cases 
d'apostes i joc en les proximitats 
de centres escolars, instituts, 
centres juvenils i edificis públics 
amb alt trànsit de menors d'edat.

Allunyar les cases
de jocs de les escoles

L’Ajuntament de les Franqueses 
ha retirat la placa simbòlica que 
fa poques setmanes es va col·lo-
car a la façana de l’escola Joan 
Sanpera per rememorar i rei-
vindicar l’1 d’octubre de 2017, 
amb la inscripció Aquí vam vo-
tar, aquí vam guanyar. La placa 
va retirar-se d’acord amb la di-
recció de l’escola, que conside-
rava que no era el lloc adient 
per a una inscripció d’aquestes 
característiques. “A nosaltres 
ja ens estava bé, però és cert 
que hi ha gent que no s’hi sent 
còmoda”, diu l’alcalde, Fran-
cesc Colomé. D’altra banda, la 
placa que també es va col·locar 
en el seu moment a la façana de 
l’escola Guerau de Liost també 
va ser retirada fa dies, en aquest 
cas sense instrucció municipal.

àmbits del comerç, la indústria 
i la projecció exterior de la ciu-
tat. I afegia també que hi ha dos 
grans àmbits de millora: l’educa-
ció –“cal potenciar el projecte 
de ciutat educadora i promoure 
més i millor formació professi-
onal” i la sanitat –“cal fer de Gra-
nollers una ciutat pionera en la 
integració sociolaboral de per-
sones amb malalties mentals”–.

Sobre la capital verda, el candi-
dat apostava per mantenir Palou 

com un espai rural i agrícola, se-
guir recuperant el Congost, com-
batre la contaminació i pacificar 
el trànsit amb aparcament peri-
fèrics, millorar la neteja i la reco-
llida selectiva –“hem d’avançar 
cap a la recollida selectiva por-
ta a porta”–; replantejar els parcs 
públics i distribuir millor l’espai 
públic.

Finalment, sobre la capital de 
país, apostava per reforçar les 
aliances amb el Vallès Occidental 
i per cooperar especialment amb 
els municipis del “gran Grano-
llers”, com Canovelles i les Fran-
queses. “Calen plans d’habitatge 
o de reindustrialització com-

partits i coordinats, perquè si 
tenim estratègies conjuntes tin-
drem més capacitat”, deia. “I vo-
lem una ciutat que no passi de 
puntetes en l’hora greu que viu 
Catalunya, que defensi clara-
ment el dret a decidir”.

L'acte es va cloure amb unes 
paraules del president Carles 
Puigdemont en videoconferència 
des de Waterloo, qui va valorar la 
tasca del candidat al capdavant de 
Junts per Granollers i va assegurar 
que “les ciutats han de comptar 
amb la gent, no poden depen-
dre de megalideratges”.  x.l.

La CUP comença a preparar les municipals
La Crida per Granollers - CUP va celebrar dissabte a l'espai social La Filadora 
una assemblea oberta extraordinària per començar a caminar cap a les 
municipals. En la sessió es va iniciar el procés de debat, decisió i construcció 
d'una nova candidatura assembleària i d'esquerra transformadora a la ciutat 
de Granollers per a les municipals de l'any que ve. En les eleccions de 2015
la Crida per Granollers CUP va obtenir 1.563 vots (6,63%) i dos regidors.

raül medina
LA FORMACIÓ COMPTA ARA AMB DOS REGIDORS AL PLE

Àlex Sastre presenta la seva candidatura en un acte al Teatre Auditori

"Jo em comprometo a 
estar-hi vuit anys, perquè 
amb el temps la gent es 
desgasta i calen relleus"
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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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SOMCONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu:

Centre audiovisual de Roca Umbert
08401 Granollers · T- 93 861 49 41 (ext. 5028)
somgranollers.cat     somlesfranqueses.cat

Editora fundada l’any 2001

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor 
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 

economia
social
aracoop

somgranollers@diarisom.cat somlesfranqueses@diarisom.cat

OPINIÓ

No haurien pogut inventar 
una cerimònia més amena, més 

propera, que recordés la seva
manera de viure i el seu vers

L’Ajuntament de Granollers aprovava dimarts el pressupost municipal i les 
ordenances fiscals per a 2019, dos dels documents més importants per albirar 
com es transformarà la ciutat el proper any i potser una mica més enllà. 
Enguany, l’oposició –que sempre reclama més temps per estudiar els  
documents proposats pel govern– ha rebut la proposta del govern només 15 
dies abans del ple, un gest que palesa la poca voluntat del PSC –amb majoria 
absoluta– per incorporar propostes de la resta de grups municipals de l’arc 
plenari granollerí. Es tracta d’un pressupost d’un any electoral, que haurà 
d’executar no només l’actual govern, sinó també el que surti de les eleccions 
del maig. Així, doncs, l’increment importantíssim de les inversions no 
sembla que tingui a veure amb una estratègia electoralista, ja que la majoria  
d’actuacions s’emprendran passats els comicis. Amb tot, el govern socialista 
ha estat poc obert a propostes, potser per confeccionar una proposta molt de 
partit, que apunta alguns eixos que seran presents a la campanya electoral. 
L’accent en les polítiques socials, els equipaments, la sostenibilitat energètica, 
l’administració electrònica i alguns aspectes de la transformació urbanística 
de la ciutat té molts números de protagonitzar ja la precampanya. 

La col·laboració –encara que minsa– entre formacions s’ha acabat; tothom 
ha de marcar el seu perfil... S’apropen eleccions.

POC ACORD PER A MOLTS DINERS
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Són passades les 2 de la matinada 
i la festa continua a l’aparcament 
del supermercat de davant de casa 
a la #RondaSud de #Granollers. 
Benvinguts al nou centre comercial  
de #Granollers!

@urifc75 @nonvull

Sr alcalde de @granollers vostè deu
donar per acabat el carrer Josep Piñol,  
les xapusses surten cares. On són els 
desaigües? El dia que plourà fort i l’aigua
salti per sobre la vorera ja l’hi farem saber. 
Tots els partits en sou responsables 

propera. Ens podrien haver sorprès recor-
dant la seva manera de veure la vida, el seu 
vers i la seva gesticulació, els poetes de cap-
çalera, la deessa natura o el seu país tan pe-
tit i estimat. Però no, descansa en pau Josep, 
home d’església, home de fe i... “Pare Nostre 
que esteu en el cel, doneu-vos la pau, que us 
beneeixi Déu omnipresent... aneu-vos-en en 
pau” (donem gràcies, adéu!) i cap a casa que 
és tard i vol ploure.

N’estic tip de contes de sants, de creus, de 
rosaris, de gran patrimonis i de privilegis 
injustificables en un país laic. Cada dia tinc 
més clar que la vida són tres dies i cal apro-
fitar-los tant com puguem perquè després, 
collons! després només ens queda una ceri-
mònia avorrida, quatre cançons ràncies, un 
grapat de fang fet amb llàgrimes i cendra, i 
un forat negre, infinit, etern.

Ara diuen que t’oferirem la medalla de 
la ciutat però jo, Josep, mai he estat par-
tidari de medalles, les medalles es desen 
al calaix de la memòria i allà es queden. 
Prefereixo imaginar una ciutat amb l’es-
cultura d’en Garrell amb una llibreta, d’en 
Vinaixa amb la bicicleta i la càmera de fo-
tografiar, d’en Ruera amb la pipa i el piano, 
d’en Cumella inventant un gerro, d’en Vall-
bona amb el fonendo o, què sé jo, imagino 
una escultura d’un rapsode vestit de raba-
dà molt a prop de la impremta Busquets, 
del Cisne o de can Layon, allà on sempre 
t’obrien les portes.

Si us tinguéssim, si et tinguéssim 
en bronze, continuaríeu formant part 
d’aquesta vila, d’aquest paisatge de pols i 
de pedra, d’aquest Granolleig que sempre 
us enyorarà.

a una tarda espessa, surto del 
funeral d’un granollerí esti-
mat, senzill i molt més bo que 
la majoria. Tots som únics, 

però ell més, quan el trobaves i no el po-
dies esquivar (cosa que sovint intentà-
vem), es posava el puny al front, tancava 
els ulls i et deia el dia del teu sant o els 
últims difunts de la vila, després parlava 
de Verdaguer, de Martí i Pol, de l’esquena 
que tant l’havia torturat o s’enfilava per les 
branques fins a Poblet o a Montserrat. Si 
hi pensava, t’obsequiava amb un poema de 
collita pròpia que no entenies mai i, abans 
de deixar-te per anar cap a la parròquia, 
es disculpava pel temps que t’havia pres i 
recollia qualsevol cosa del terra que dipo-
sitava dins d’una paperera.

L’església ha registrat un ple absolut, tot 
el camp era un clam, però la cerimònia re-
ligiosa m’ha deixat un regust amarg que ja 
m’esperava, de nou escric que l’Església ca-
tòlica i els seus representants han evolucio-
nat molt poc. Tres o quatre capellans vestits 
de toreros, la llum i la decoració trista, un 
home clavat en una creu, cançons antigues 
interpretades per un home de veu greu i 
profunda; i ara seu i ara aixeca’t. La repetició 
del ritual avorrit de sempre “us ho dema-
nem senyor,” de què ens trobarem al Cel “si 
Déu vol,” de què hi ha un Senyor que és el 
nostre Déu salvador... De fet no és cosa meva 
i si a tots els qui sou catòlics practicants ja 
us va bé, doncs endavant, seguiu així uns 
quants segles més però, amb els anys que en 
Josep passà a prop d’esglésies i de capellans, 
calia repetir el de sempre, com si fossin llo-
ros avorrits? No haurien pogut inventar una 
cerimònia més amena, més original, més 

F

DESPRÉS D’UN 
ENTERRAMENT
Los entierros aburridos como piedras
(Luis Cernuda)

SANTI MONTAGUDDes del balcó

A finals del 2017, després d’estar treba-
llant per altres productores i altres feines, 
els meus dos futurs socis i jo vam decidir 
unir la nostra experiència i talent per cre-
ar un projecte en comú: una productora 
audiovisual on poder explicar diferents 
històries des d’un enfocament propi.

Amb la decisió presa, vam començar 
a investigar i sentir coses com model de 
negoci o lean canvas, o formes jurídiques 
com SL, SLL o SCCL. Després de mesos 
d’investigació vam veure que el model 
cooperativista podria encaixar amb la 
nostra filosofia, i és aquí quan en el nos-
tre camí ens vam trobar amb l’Ateneu Co-
operatiu del Vallès Oriental. Després d’un 
seguit de reunions amb ells, vam poder 
conèixer al detall el funcionament d’una 
SCCL i vam decidir formar la nostra prò-

FRANCISCO
LINARES

Membre de la direcció
de WATCHIT Films

pia cooperativa.
Durant el procés de constitució amb 

l’Ateneu, en primer lloc, vam començar 
amb una formació juntament amb altres 
futures cooperatives on vam analitzar els 
diferents models de negoci, possibles es-
tratègies de màrqueting i diferents vies 
que abans no ens havíem plantejat. Tre-
ballar més endins del sector de l’econo-
mia social i solidària ha fet que un sector 
desconegut per a nosaltres estigui ple de 
possibilitats. A la vegada, treballàvem en 
el pla de comunicació per poder arribar a 
tots els nostres segments de clients.

Finalment, vam passar a l’aspecte legal 
que gràcies a ells vam poder resoldre; 
sense aquesta ajuda estaríem fent voltes 
buscant els millors consells. Amb l’Ate-
neu hem estat informats en tot moment 
dels passos que havíem de fer per consti-
tuir l’empresa. Actualment, estem a punt 
de constituir-nos i esperem que més em-
prenedors com nosaltres puguin seguir 
el nostre camí.
Dream it, feel it, make it…WATCHIT.

Constituint la nostra cooperativa: 
WATCHIT Films
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Segueix-nos a twitter: @diba

El programa inclou dues visites a do-
micili -en què hi participen un tècnic 

especialitzat en eficiència energètica i 

un tècnic d’intervenció social- i a par-

tir de les quals es dissenya i s’implan-

ta una intervenció integral, amb la 

instal·lació d’aparells de monitoratge 

de consum, l’anàlisi de factures i hà-

bits de despesa, el recull de dades de 

diagnòstic social, la instal·lació d’ele-

ments d’eficiència energètica i l’as-

sessorament sobre la gestió dels sub-

ministraments i els hàbits de consum.  

Durant el 2017, s’han fet 1.540 audito-
ries a 212 municipis de la demarcació 

de Barcelona que han reduït un 18% 

les factures de llum, aigua i gas de les 

famílies vulnerables, el que represen-

ta 225 euros anuals per llar.  S’han 

instal·lat més de 18.000 elements 

d’eficiència energètica per a optimit-

zar la il·luminació, controlar i gestio-

nar millor l’energia, millorar l’aïllament 

de portes o finestres i estalviar aigua. 

S’han realitzat 5.218 actuacions per 

optimitzar els contractes de submi-

nistraments, entre elles 587 peticions 
de Bo Social. 
El programa té un pressupost d’un 

milió d’euros i es continua implantant 

fins al juliol de 2019, amb la previ-

sió de dur a terme 1.600 auditories 
energètiques a 191 municipis més. 

Segons explica la vicepresidenta se-

gona i responsable de l’Àrea d’Atenció 

a les Persones, Meritxell Budó, «Són 
els ajuntaments els que es posen 
en contacte amb la Diputació per 
sol·licitar les auditories. Són ca-
sos de vulnerabilitat que ja s’han 
detectat a través dels serveis so-
cials municipals». 

Budó afegeix que «Les dades que 
recollim ens permeten afrontar 
nous reptes de futur. Per això, el 
nostre compromís és seguir tre-
ballant en aquest línia i poder fer 
una cirurgia més precisa amb les 
dades obtingudes».

En paral·lel, a través de les Oficines 

Municipals d’Informació al Consu-

midor (OMIC) i de les Unitats Mòbils 

d’Informació al Consumidor (UMIC) 

que es desplacen als municipis, s’ofe-

reix informació a la ciutadania sobre 

la tramitació del Bo Social. 

Són accions de la Diputació de Bar-

celona que s’avenen amb l’Objectiu 

de Desenvolupament Sostenible de 

l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, 

número 1: “posar fi a la pobresa en to-

tes les seves formes en tot el món”.

1.500 famílies vulnerables han reduït 
un 18 % les factures de llum, aigua i gas, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona

Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona en les accions preventives contra la pobresa energètica,
la Diputació de Barcelona ofereix el programa Auditories i intervenció 
als habitatges en situació de pobresa energètica. Es tracta d’un seguit 
d’accions per:

	millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació 
 de pobresa energètica

	 reduir les despeses d’aquestes llars en subministraments 
 bàsics (electricitat, aigua i gas) 

	i millorar la qualitat de vida de les persones en situació 
 de vulnerabilitat social

REDACCIONAL
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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:
DELINEANTE-PROYECTISTA INDUSTRIAL ( Ref.0211-03a)
Las tareas a desarrollar serán: Diseño de piezas para corte y plegado. 
Diseño de piezas mecanizadas. Despieces, elaboración listas de com-
ponentes. Elab. de documentación técnica. Ejecución de proyectos. 
Planos de implantación, trato con proveedores. La persona contratada 
dependerá jerárquicamente del Director Industrial. Imprescindible nivel 
usuario avanzado de AUTOCAD. Imprescindible persona con exp. como 
delineante industrial y excelentes conocimientos como proyectista. 
ELECTRICISTA-CUADRISTA( Ref.0211-03b)
Incorporándose al dpto de producción e I+D, las funciones principales 
serán: precableado de máquinas. Puesta en marxa de las máquinas con 
su cuadro eléctrico. Apoyo al almacén. Candidatos/as con la EGB-ESO 
o FP y con exp. mínima de 2 años en puestos similares. Imprescindible 
conocimientos de Esquemas Eléctricos. Se ofrece contrato directo con al 
empresa a jornada completa (de 8 a 13.30 y de 14.30 a 17.15h.)Contrato 
indefinido (6 meses+ indefinido). Sueldo 1.500€ brutos x12 pagas
OFICIAL PARA CORTE DE MAQUINA POR AGUA ( Ref.0211-03c)
Su misión será realizar todo el proceso de fabricación de todo tipo de 
estructuras metálicas para el tratamiento de aguas residuales.En de-
pendencia del Director Industrial, las tareas a realizar serán: Interpreta-
ción de planos en Autocad. Apoyo interno en el dpto. de almacén. Tareas 
a realizar en almacén: empaquetamiento, stock de almacén, etc 
Para todos los puestos se ofrece estabilidad laboral, continuidad en el 
puesto de trabajo e incorporación a equipo de profesionales consolidado.

Empresa dedicada a la gestión de Parkings, busca para sus instalaciones
en Granollers:
OFICIAL TURNO DE NOCHE OFICINA PARKING (Ref.0211-01)
Sus principales funciones serán: atención a los clientes, información de 
productos a los clientes, altas de abonados, gestión de incidencia, limpie-
za, pequeños trabajos de mantenimiento y seguimiento de los protocolos 
de trabajo. Candidatos/as dispuestos a trabajar en turno de tarde/noche y 
fines de semana y festivos. APTITUDES COMERCIALES: Capacidad para co-
municarse con los clientes. Trato amable y servicial al cliente. Capacidad de 
asesorar al cliente. Capacidad de venta de los productos. APTITUDES ADMI-
NISTRATIVAS: Capacidad de seguimiento y cumplimiento de los protocolos 
de trabajo de la Empresa. Capacidad de gestión de incidencias. Nivel infor-
mático a nivel usuario, Word, Excel, Correo. APTITUDES DE MANTENIMIENTO: 
Tener nociones básicas de mantenimiento (se valorará si tiene experiencia), 
cambiar un fluorescente, desmontar un aplique, pintar, atornillar, etc. Estar 
dispuesto a realizar trabajos de limpieza. Se ofrece contrato directo y estable 
con la empresa.

Empresa Industrial ofreciendo soluciones integrales en la manipulación, 
automatización y dosificación de productos ubicada en el Valles Oriental 
Precisa:
AYUDANTE ALMACÉN (Ref.0211-02)
Misión: Colaborar en las funciones de almacén de acuerdo con los procesos 
y procedimientos internos, en los términos de calidad y eficiencia estableci-
dos. Requisitos: • Formación: Valorable GMFP, GSFP (Mecánica,Mecatróni-
ca). • Experiencia previa en puestos de almacén en entorno industrial. • Car-
net carretillero, puente grúa. Manejo de programas informáticos. Se ofrece 
contrato estable directo con la empresa. Sueldo Bruto anual: 22.000€. Hora-
rio: o Lunes-jueves 08.00h - 13.30h y 14.15h a 17.00h Viernes 07.30h a 14.00h.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

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 de Sa-
garra. Sup. 100 m2. 
Esquinero fachadas 
21 m. Instalaciones 
bar. Mesas y sillas 
de  madera maci-
za. Chim. de obra. 
Aseos y trastero. 
Rejas en puertas y 
ventanas. A.A. Pre-
cio venta 140.000 € 
(Ref.396). EMINAD. 
T. 93 870 36 66. 

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. C. Balmes  
Sup 150 m2.  P.860 
€/mes. (Ref 986). 
EMINAD. T. 93 870 
36 66.

Empresa nacional con 
presencia a nivel mundial, 
líder en el sector de la 
iluminación, precisa:
EXPORT AREA MANAGER 
MIDDLE EAST ( Ref.0211-04)
Su principal misión será la de 
desarrollar negocio mediante 
la búsqueda permanente de 
oportunidades comerciales 
en la zona asignada(middle 
east). Su función principal 
consiste en responsabilizar-
se de las ventas y promoción 
de los productos fabricados 
por la empresa en el área 
geográfica asignada, por lo 
que debe visitar clientes / 
proyectos de la zona asig-
nada, previo contacto vía 
e-mail o telefónica con los 
mismos y efectuando agenda 
en función de lo necesario.
Imprescindible nivel Su-
perior de inglés hablado y 
escrito y muy valorable el 
conocimiento de otros idio-
mas (francés, alemán, etc.). 
Disponibilidad de viajar el 
40-50% del tiempo. CON-
DICIONES: Sueldo negocia-
ble+comisiones. Contrato 
indefinido. Flexibilidad hora-
ria con jornada partida.

Aquest octubre Automòbils Bertran va 
presentar a les seves instal·lacions la nova 
Opel Combo Life. Pensada per a famílies 
per la seva versatilitat i amplitud amb mo-
derns sistemes d'assistència al conductor 
que fan que la conducció sigui més segura 
i viatjar més agradable. Tot són facilitats i 
comoditats per fer del dia a dia un viatge 
especial; pantalla de projecció, alerta de 
col·lisió frontal amb detecció de vianants 
i frenada d'emergència automàtica, càme-
ra frontal Opel Eye, control de velocitat de 

creuer automàtica, adaptació intel·ligent 
de la velocitat, alerta de somnolència del 
conductor, assistent lateral, càmera pano-
ràmica de visió del darrere, assistent avan-
çat d'aparcament, sostre panoràmic opcio-
nal, a més d'altres opcions com volant de 
cuir calefactat, seients davanters amb cale-
facció, etc. Varietat en motors dièsel i ben-
zina d'injecció directa amb turbocompres-
sor. També destaca el seu enorme espai 
interior, volum mínim d'equipatge de 597 
litres i fins a 850 litres a la versió llarga.

Bertran presenta l'Opel combo life
Es tracta del nou model del grup pensat per a famílies

AUTOMÒBILS BERTRAN
Ctra. Nacional 152a, km. 25,5, Granollers

Tel.  638 25 40 38

L'APARADOR
DE LA SETMANA

L'Escola Sant Gervasi ha convocat aquest 
octubre la cinquena edició dels Premis Ma-
nuel Arroyo, que reconeixen, d'un banda, 
els emprenedors de l'àmbit cooperatiu, i, 
de l'altra, la millor iniciativa empresarial 
d'un exalumne del centre escolar.

Pel que fa a la primera categoria, el lí-
mit de presentació de candidatures és l'1 
de març de 2019, i la resolució del jurat 
i lliurament del premi es farà a l'abril. Hi 
poden participar persones físiques i jurí-
diques que aportin projectes empresarials 

de l'àmbit cooperatiu amb seu social a Ca-
talunya en funcionament o a punt de cons-
tituir-se. El millor projecte rebrà 6.000 eu-
ros i els serveis d'assessorament del Grup 
Integral durant un any.

Pel que fa al premi a exalumnes, el centre 
l'utilitza com a instrument per a l'estímul 
de trajectòries professionals i vitals en tots 
els àmbits, impulsades per una voluntat in-
novadora i emprenedora, i que respongui 
als valors humans que promou el centre, 
com la cooperació i l'esperit de superació.

Convocats els Premis Manuel Arroyo
Reconeixements a emprenedors de l'àmbit cooperatiu

FUNDACIÓ SANT GERVASI
C. Sabadell, 41, Mollet del Vallès
www.premismanuelarroyo.coop

L'APARADOR
DE LA SETMANA

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Rafael Ca-
sanovas. Sup. 245 m2 

+ 40 m2 altillo. Vi-
drieras y persianas 
eléctricas. Aseos. 
A.A. Alarma. Agua y 
luz. P. 1.500 €/mes 
(Ref.860). EMINAD. 
T. 93 870 36 66.
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ECONOMIA
Sessió de disseny per NadalXerrada amb El Homrani a la seu de la UEI
Fes brillar el teu comerç per Nadal. 
Creativitat i disseny. Aquest és el tema de la 
formació de 4 h que Can Muntanyola impartirà 
dilluns i dimecres vinent, de 14.30 a 16.30 h, 
per als comerciants que vulguin participar-hi.

La seu de la UEI - Unió Empresarial acollirà dijous 8 de novembre, de
19 a 22 h, el sopar tertúlia del cercle. En aquesta ocasió el ponent serà el 
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que parlarà 
de la formació professional com la millor manera d’ajudar el teixit productiu. 
L'aforament està limitat a 25 empresaris, i és imprescindible fer la inscripció.

La UGT del Vallès Oriental va pre-
sentar dimarts un informe sobre les 
dificultats d’accés dels treballadors 
als polígons d’activitat econòmica 
de la regió metropolitana de Barce-
lona per la manca o deficiències del 
transport públic. L’informe ofereix 
dades de la despesa econòmica i de 
temps que suposa el desplaçament 
diari en transport públic i en vehicle 
privat a diferents polígons de la re-
gió metropolitana. “Cada vegada hi 
ha deficiències més importants 
tant en la xarxa de transport pú-
blic per carretera com en la xar-
xa ferroviària”, deia Vicenç Albiol, 
secretari comarcal de la UGT. “Els 
dos Vallès són un dels principals 
pols industrials i econòmics del 
país, i la connexió entre ells i amb 
Barcelona és molt deficitària”, in-
sistia. “També hi ha molts proble-
mes d’accessibilitat als polígons, 
on sovint la connexió amb trans-
port públic és inexistent”. 

Entre d’altres, la UGT critica que 
la xarxa de Rodalies sigui radial –
gairebé totes les línies passen per 
Barcelona–; que no hi hagi bona 
connexió entre el Vallès Occiden-
tal, l’Oriental i el Maresme; i que 
els trens adaptats per a persones 
amb mobilitat reduïda no passin 
normalment a les hores d’entrada i 
sortida als llocs de treball. “Cal una 
línia orbital que connecti tota la 
regió metropolitana per fora de 
Barcelona”, indicava Afra Blanco, 

MOBILITAT  EL SINDICAT PRESENTA UN ESTUDI SOBRE ELS COSTOS DE DESPLAÇAR-SE ALS POLÍGONS

membre de l’equip de treball de la 
UGT que ha elaborat l’estudi. “Tam-
bé carrils bici als polígons, ben il-
luminats i segurs, i estacions per 
a bicicletes al costat de les esta-
cions més properes als polígons”. 
La UGT també reclama més línies 
de bus als polígons i “més inversió, 
tarificació i protecció de la xarxa 
de transport públic per part de la 
Generalitat, perquè no tot depèn 
de l’Estat”, deien. 

Aquestes mancances fan que el 
temps que els treballadors destinen 
a desplaçar-se fins al lloc de treball 
sigui molt elevat. “És clar que ja no 
fem vuit hores de treball, vuit de 
descans i vuit d’oci, sinó que a les 
de treball cal afegir-hi el temps 
del desplaçament, que acostuma 
a ser molt elevat”, deia Blanco.

Davant d’això, la UGT ha iniciat 

una campanya perquè les adminis-
tracions valorin la possibilitat de 
compensar els costos directes i in-
directes que suposa desplaçar-se al 
lloc de treball, sobretot en els casos 
en què el disseny dels polígons no 
hagi previst una bona accessibilitat 
en transport públic. En aquest sentit 
proposa que es bonifiqui el màxim 
possible –"si pot ser al 100%"– el 
cost del desplaçament al lloc de tre-
ball en transport públic (T-Treball), 
i que s'aixequin barreres per als 
conductors que van o vénen de tre-
ballar per vies de pagament (T-Pe-
atge). La campanya s'emmarca en 
la futura implantació de la T-Mobi-
litat, que integrarà la quinzena de 
títols de transport ja existents. Per 
això inicia ara negociacions amb la 
patronal i les administracions per 
mirar d’aplicar la mesura.  x.l.

La UGT vol que se subvencioni 
el transport al lloc de treball

ANAR I TORNAR DE GRANOLLERS A CAN 
MAGAROLA DE MOLLET, 517 EUROS AL MES
n Segons la UGT, basant-se en dades de Google Maps, un treballador inverteix de 
mitjana 1 hora i 28 minuts –50 dels quals a peu– en anar i tornar en transport públic 
de Granollers al polígon Can Magarola de Mollet sense tenir en compte les possibles 
demores o incidències del mitjà. Comptant un cost indirecte per hora de 13 euros 
com a preu estàndard, el treballador inverteix en el trasllat aproximadament uns 
19,50 € diaris, que sumats als 4,02 € del cost d'un bitllet senzill de T-10 de 2 zones 
fa que el cost d'anar i tornar de Granollers a Can Magarola sigui de 23,52 € diaris. Si 
es quantifica la despesa en relació amb el guany diari del treballador, l’empleat perd 
diàriament el 22,61% del seu sou, i cada mes inverteix in itinere un total de 517,44 €.

L'EcoGra proposa una vida més saludable
Prop de 50 expositors i més de 30 activitats i novetats van conformar durant 
el cap de setmana la 9a edició de l'EcoGra, la fira de l'ecologia i les teràpies 
alternatives que organitza des del 2009 l'associació Comerç de Dalt. En la
fira es van fer xerrades, tallers, espectacles i demostracions sobre ecologisme 
i es van proposar iniciatives i productes per dur una vida més saludable. 

l.m.

FIRA  LA MOSTRA VA COMPTAR AMB MÉS DE 30 ACTIVITATS

GRANOLLERS. Dos comerços cente-
naris de la ciutat han abaixat la per-
siana aquest octubre. D'una banda 
Calçats Castelló, actualment al car-
rer Nou després de molts anys al 
carrer Santa Esperança, que tanca-
va les portes dimecres després de 
115 anys d'història. Ho feia arran 
de la mort, al juny, del propietari de 
l'establiment, Enric Castelló, i pel fet 
que els seus fills tenen altres profes-
sions i no poden fer-se'n càrrec. Tot 

i que de moment no ha sortit l'opor-
tunitat, els actuals titulars miraran 
de traspassar el negoci. D'altra ban-
da, la floristeria Les Flors, al carrer 
Corró, també tancava dissabte, en 
aquest cas per la jubilació de la pro-
pietària, Roser Soldevila. La seva 
filla també ha decidit no continuar 
el negoci i traspassar-lo, de manera 
que en les properes setmanes, la 
centenària Les Flors podria reobrir 
amb nous propietaris. 

COMERÇ  ES TRACTA DE LES FLORS I CALÇATS CASTELLÓ

Dues botigues centenàries 
abaixen la persiana a l'octubre
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FES BRILLAR EL TEU 
COMERÇ PER NADAL 

Data Fi: 07/11/2018
Durada: 4 h.
Horari:  de 14.30 a 16.30 h
Adreçat a: Comerciants

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

Durada: 4 h.
Horari:  de 9.30 a 13.30 h
Adreçat a: Emprenedoria 

TRAINING FINANCER PER A 
DONES EMPRENEDORES

INTRODUCCIÓ A 
WORDPRESS.COM 

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

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.

5 NOVEMBRE 2018

Durada: 5 h. Horari: de 9 a 14 h
Adreçat a: Empresa i emprenedoria

PROTECCIÓ DE DADES DE 
CARÀCTER PERSONAL: COM 
ENS AFECTA EL NOU RGPD? 

21 NOVEMBRE 20185 NOVEMBRE 2018 7 NOVEMBRE 2018

  
CURSOS DESTACATS

Millorar l’aparador de la botiga     Fer 
de l’interior de la botiga, un espai 
amb una exposició de producte molt 
atractiu. Conceptualitzar i homo-
geneïtzar la campanya nadalenca. 
Aprendre a realitzar una paqueteria 
més divertida i nadalenca.

Coneix les eines per gestionar i 
controlar l'economia del teu negoci. 
Etapes d'un Negoci. Perfi ls i hàbits 
fi nancers. Tipus de Despeses i Pack 
de Comptes. Autofi nançament o Fi-
nançament Extern. Productes  Ban-
caris - ¡NOVETAT!. 

Funcionament de WordPress.com 
la plataforma de gestió de con-
tinguts web més utilitzada el món. 
Donar-se d’alta. Escollir plantilla 
més adient al teu negoci.  Entorn de 
treball. Escriure el primer post. Im-
portació i exportació de continguts. 
Diferències entre WordPress.com i 
WordPress.org.

Des de fa uns mesos tenim una nova 
normativa de protecció de dades. 
El Reglament General de Protec-
ció de Dades (RGPD). Aquesta ses-
sió ens orientarà sobre el contingut 
d’aquesta nova regulació de protec-
ció de dades a nivell europeu i dels 
passos a seguir per complir els prin-
cipis i obligacions que presenta.

GRANOLLERS. El grup assessor 
Àgora es traslladarà l'any vinent a 
un edifici icònic de Granollers. Es 
tracta d'un edifici de 1.500 metres 
quadrats repartits en 5 plantes, 
amb pàrquing propi per a clients 
i "una ubicació immillorable", al 
carrer Josep Umbert, 129 –canto-
nada amb carrer Equador–, explica 
la firma. L'espai havia estat ocupat 
per Ifag Ingenieria SA, que va tan-
car el 2010 després de declarar-se 
en concurs de creditors. Des de lla-
vors, l'edifici ha estat desocupat.

Aquest nou edifici suposa l’evo-
lució d’Àgora pel que fa a capaci-
tat de creixement i possibilitat de 
nous serveis. A més, facilita tenir 
un espai distribuït adequadament 
per a cada departament, per una 
millor comunicació entre ells, i 
poder donar un millor servei als 
clients. Una de les altres como-
ditats que destaca l'empresa és 
la facilitat d’accés, ja que disposa 
de pàrquing propi. A més, l’edifici 
té una "situació idònia, davant 

realment l’estructura actual i 
el creixement exponencial que 
estem gaudint any rere any. 
Aquest edifici ens dóna l'opor-
tunitat de continuar sent un 
dels principals grups assessors 

d’organismes oficials i jurídics 
recurrents; per tant, afavoreix 
la rapidesa en els tràmits".

Els nous propietaris coincidei-
xen que “l’edifici reflecteix total-
ment la Imatge Àgora. Mostra 

àgora

EMPRESA  L'ASSESSORIA REFORMARÀ L'ESPAI DE 1.500 METRES QUADRATS REPARTITS EN CINC PLANTES DEL CARRER JOSEP UMBERT I L'OCUPARÀ L'ANY VINENT

Àgora es traslladarà a un edifici 
de cinc plantes a Josep Umbert

TRASLLAT  Els directius d'Àgora davant la futura seu al carrer Josep Umbert

Nou ple al TAG per la festa anual
L'Esdeveniment Àgora que des de fa cinc anys organitza anualment  
l'assessoria va tornar a omplir dijous passat el Teatre Auditori de 
Granollers (TAG) amb 750 clients, proveïdors i amics de l'empresa, que  
van poder veure l'espectacle Cabareta, així com conèixer de primera mà 
les novetats de la firma. A més, la festa va ser també un punt de trobada  
de persones i empreses per tal de cercar sinergies.

àgora

a la demarcació, amb un ampli 
catàleg de serveis a les empre-
ses”, expliquen des d'Àgora.

Àgora, nascuda el 1987 i que ac-
tualment té uns 50 treballadors, 
ofereix assessorament fiscal i la-
boral, servei jurídic, recursos hu-
mans, assegurances, inversions i 
gestió de patrimonis, consultoria 

estratègica i internacional, gesto-
ria administrativa, protocol fami-
liar, marques i protecció de dades.

Àgora és una empresa que apos-
ta per la ciutat i col·labora amb el 
Teatre Auditori, el BMG, la Mitja 
Marató, el Gremi d’Hostaleria, la 
Festa Major, l’Hospital i el Centre 
Cultural, entre d'altres.  m.e.
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Sempre millorant per a tu!

• Cobrim totes les àrees de serveis mèdics
• Donem servei a totes les mútues i assegurances
• Fem assistència privada
• Clínica dental
• Fisioteràpia
• Diagnosi per la imatge
• Certifi cats mèdics ofi cials de tot tipus
• Ara també: Oftalmologia i optometria integral

VINE A INFORMAR-TE O TRUCAN'S:  93 840 17 02

EL TEU CENTRE DE 
REFERÈNCIA AL
VALLÈS ORIENTAL

AL NOSTRE
CENTRE POTS

OBTENIR I RENOVAR
EL TEU CARNET DE

CONDUIR
Tramitació telemàtica

amb la DGT
GRATUÏTA

També altres permisos: d'armes, de grua, seguretat privada, gossos perillosos, nàutica, 
submarinisme, forestals, certifi cats ofi cials, certifi cats mèdics espotius d'acord amb els 
requisits federatius...

AQUEST MES
PROMOCIONS
INVISALIGN I

BLANQUEJAMENTS
DENTALS

T'OFERIM EL MILLOR 
FINANÇAMENT

C/ Joan Prim, 136 | 08400 Granollers
Tel. 93 840 17 02  | www.activita.cat
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Els Spartans, molt a prop de jugar a Divisió d'Honor
Els Spartans de Granollers van passar per sobre dels Senglars de 
Torroella, 29 a 5, i tenen a tocar la classificació per jugar a la Divisió 
d'Honor Catalana Vueling. Ara són segons del seu grup amb 13 punts 
–es classifiquen els quatre primers– i el cinquè, el FC Barcelona Grana, 
en té 9. El pròxim partit serà al camp del CEU, el primer.

El CB Les Franqueses, líder invicte
Cinc triomfs en cinc partits del CB Les 
Franqueses en l'inici de lliga de la Tercera 
femenina. Diumenge, va vèncer per 62 a 89 a la 
pista del Matadepera. Les franquesines són les 
màximes anotadores amb 348 punts en total.

ESPORTS

Tarda plujosa i freda de futbol 
la viscuda dissabte al camp del 
carrer Girona. Malgrat això, un 
centenar de valents van assistir a 
l'estadi, on s'enfrontaven el Gra-
nollers i el Figueres. Cap dels dos 
equips va aconseguir fer-se amb 
el domini del partit en la prime-
ra part perquè el terreny de joc, 
entollat, contínuament provoca-
va imprecisions en les passades 
fetes arran de terra. Tot i això, el 
Granollers va tenir l'oportunitat 
d'avançar-se en el marcador en 
el minut 15 mitjançant un penal, 
però Kilian Villaverde va enviar 
la pilota al pal. La segona part 
va començar sense pluja, però 
amb un fred més intens que li va 
sentar bé a un Granollers que en 
els primers quinze minuts, excel-
lents, va fer tres gols –Pau Darbra 
en el 46; Raül Torres, de penal, 

en el 55 i Kilian Villaverde en el 
61–. El Granollers sumava així la 
seva segona victòria consecutiva, 
la seva vuitena jornada segui-
da sense perdre i el quart partit 
encadenat sense rebre un gol al 
camp del carrer Girona. Aquests 
registres el situen amb 20 punts 
en quarta posició, ocupant llocs 
de promoció d'ascens a Segona 
Divisió B. Al tancament d'aques-
ta edició, s'enfrontava a domicili 
amb el Prat, segon amb 24 punts. 
I diumenge (18 h), rebrà el San 
Cristòbal, tretzè amb 14 punts.

El Vilafranca, a quarts de final
Al sorteig de quarts de final de 
la Copa Catalunya al Granollers li 
ha tocat el Vilafranca. L'enfronta-
ment serà a partit únic, el qual es 
jugarà dimecres al camp del car-
rer Girona.  sergi escudero

xavier solanas

o.r.

FUTBOL  ÉS QUART AMB 20 PUNTS I NOMÉS DUES DERROTES

15 MINUTS EXCEL·LENTS  Van donar el triomf a l'equip de José Solivelles

L'EC Granollers es cola a la 
festa dels favorits per pujar

BÀSQUET  ÉS L'EQUIP MÉS ANOTADOR DE LA LLIGA

El CB Granollers segueix acumu-
lant resultats amb molt punts. De 
fet, manté el mèrit de ser l'equip 
més anotador del grup 1 de Copa 
Catalunya amb 401 punts sumats 
en cinc jornades i el desmèrit de 
també ser l'equip al qual li fan 
més punts, 400. Diumenge, va 
guanyar per 79 a 90 al CB Ciutat 
Vella i, així, va sumar el segon tri-
omf a la lliga, que el situa en 11a 

posició. Els de Ricard Ventura van 
forjar la victòria en el segon quart, 
que van guanyar per 11 a 26, i en 
els llançaments de triples amb un 
percentatge d'encert del 63,1%. 

Quarta victòria del femení
Per la seva part, el primer equip 
femení va guanyar per 49 a 38 al 
Sant Nicolau i és vuité a Primera 
amb 4 triomfs i 3 derrotes. 

Un gran segon quart dóna
el triomf al CB Granollers

Un problema que acostuma a aflo-
rar quan un poble té equips sèni-
ors en categories altes és que les 
plantilles s'omplin de jugadors 
contrastats vinguts d'altres indrets 
i que es barri el pas als jugadors lo-
cals que han jugat des de petits als 
equips base del club. Això provoca 
que aquests esportistes s'hagin de 
buscar la vida en clubs llunyans 
o, en els pitjors casos, que deixin 
l'esport. No és el cas de Granollers, 
malgrat tenir conjunts en la mà-
xima divisió estatal de l'handbol i 
del bàdminton, i equips potents en 
futbol i waterpolo.

Entre el Fraikin i el KH-7 sumen  

REPORTATGE  EL CLUB QUE MÉS INTEGRANTS ORIÜNDS APORTA ÉS L'AEH LES FRANQUESES

Els jugadors locals troben lloc 
en els equips del seu municipi

ATLETISME  LA FRANQUESINA VA VÈNCER EN MÀSTER A LA PROVA CELEBRADA A CIUDAD REAL 

La franquesina Anna Riera 
(1965),  del Club Atlètic Grano-
llers (CAG), va reeditar el títol de 
campiona estatal de marató en la 
seva categoria màster en guanyar 
la prova celebrada a Ciudad Real 
amb un temps de 3 h i 16 m –el 
seu rècord és 3 h i 1 m, a la de Bar-
celona–. "He passat sis mesos 
complicats amb dolors als peus 
i als genolls, no sabia si tornaria 
a ser capaç de córrer una mara-
tó malgrat que aquesta ha estat 
la 36a que he fet", explica Riera. 
Però, entre finals d'estiu i princi-

pis de tardor, ha fet un treball de 
preparació amb els entrenadors 
del CAG que ha culminat amb un 
5è lloc en la general de la Mitja de 
Barbastro. Les sensacions van ser 
bones i la campiona d'Espanya de 
100 km  de la temporada anterior 
–va aconseguir la victòria en la 
prova disputada a Gran Canària– 
va decidir anar a per la victòria 
a Ciudad Real. "Ara l'objectiu és 
seguir participant en maratons 
i, de cara a principis de l'any 
vinent, intentar baixar de les 9 
hores als 100 km".   s. e.

Anna Riera torna a ser la
millor maratoniana estatal 

ANNA RIERA

26 jugadors sèniors. D'aquests, 
9 (34,62%) són de Granollers o 
de les Franqueses, i 5 de la resta 
del Vallès. En el cas del Bàdmin-
ton Granollers, dels 13 membres 
(69,3%) de la primera plantilla, 9 
són locals i 1, de la resta del Vallès. 
També el primer equip de water-
polo del CNG, que juga a la Prime-
ra Divisió, suma un bon grapat de 
jugadors del municipi a la planti-
lla. Dels 16 integrants, 6 (37,50%) 
són granollerins i 4 d'alguna al-
tra població vallesana. En el cas 
de l'EC Granollers, pertanyent a 
la Tercera Divisió, el percentatge 
disminueix significativament per-

què només un futbolista, el capi-
tà Ricky Alcántara, és granollerí. 
Però hi ha 6 vallesans més a la 
plantilla.

De totes maneres, el club que 
té més esportistes locals a les se-
ves plantilles sèniors és l'AEH Les 
Franqueses. El masculí, que juga a 
Primera Catalana, té 12 jugadors 
(75%) de Granollers i les Fran-
queses i 4 de la resta del Vallès. En 
el cas del femení, a la Lliga Catala-
na, són 7 granollerins o franques-
ins (58,33%) i 5 vallesans més. 
Cap dels dos equips està format 
per integrants formats fora del 
Vallès.  s. escudero

DE GRANOLLERS
O LES FRANQUESES

DE LA RESTA 
DEL VALLÈS

% 
TOTAL

ESPORT CLUB GRANOLLERS 4,35% 26,09% 30,44%

FRAIKIN BMG 33,3% 20% 53,3%

KH-7 BMG 36,36% 18,18% 54,54%

CNG WATERPOLO 37,50% 25% 62,5%

BÀDMINTON GRANOLLERS 69,23% 7,69% 76,92%

AEH LES FRANQUESES Masc. 75% 
Fem. 58,33%

Masc. 25% 
Fem. 41,67%

 100% 
100%

PERCENTATGE DE
Jugadors locals als clubs

a.r.
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Abdelaziz Merzougui guanya 
amb rècord el Tast de la Mitja
Malgrat la pluja, diumenge es va 
celebrar el setè Tast de la Mitja. 
El guanyador va ser Abdelaalziz 
Merzougui (Bikila), qui va parar 
el crono en 28m i 20s, amb una 
mitjana de 2m 50s el quilòmetre. 
Mourad El Bannouri (La Sansi)  va 
quedar segon amb 28m i 37s, i va 
completar el podi Ibrahim Chakir 
(Atletismo Numantino) amb 28m 
i 47s, el vencedor de l'any passat.

La marca de Merzougui suposa-
ria el rècord català en la distància 
de 10 quilòmetres, però la Fede-
ració Catalana d'Atletisme no la 
va donar per vàlida a causa que el 
descens del recorregut superava 
el límit per considerar-lo un rè-
cord vàlid. De totes formes, el que 
sí va aconseguir Merzougui va ser 
el rècord del Tast de la Mitja. 

En categoria femenina, la ven-
cedora va tornar a ser Marta Ga-
limany (FC Barcelona) amb un 
temps de 33m i 17s –3m i 20s el 
quilòmetre– i Miriam Ortiz va ser 
segona amb 33m i 38s. El primer 
classificat del Club Atletisme Gra-

nollers va ser Genís Fernández, 
novè amb un temps de  31m i 2s

Al voltant de 3.000 atletes van 
participar en el Tast de la Mitja 
2018, organitzat per l'Associa-
ció Esportiva La Mitja, el qual va 
tenir dues modalitats: 10 i 5 km. 
En aquesta última, anomenada El 
Quart, es va endur el triomf Adrià 

Gamisans Clotet en categoria mas-
culina amb un temps de 18m i 7s. 
En femenina, la vencedora va ser 
Julia de la Piedra amb 20m i 2s.

El recorregut del Tast de la Mit-
ja, amb sortida a la Garriga i final 
a les pistes d'atletisme de Gra-
nollers, va passar també per les 
Franqueses i Canovelles. 

xavier solanas

CURSA POPULAR  EN CATEGORIA FEMENINA LA VENCEDORA VA SER MARTA GALIMANY

VICTÒRIA SOTA LA PLUJA  A Merzougui no el va aturar ni la meteorologia

LA MÚTUA KIDS ES VA CELEBRAR MALGRAT EL MAL TEMPS

La pluja tampoc atura els més menuts
Desenes de nens i nenes d'entre 3 i 15 anys van córrer diumenge sota  
la pluja en la quarta edició de la Mútua Kids. La sortida va ser a la plaça  
de la Corona i l'arribada, a l'arc situat a la plaça de Lluís Perpinyà.

xavier solanas

HANDBOL  PRIMERA ENSOPEGADA A LA PRIMERA CATALANA 

Un parcial de 0 a 6 en l'inici del 
segon temps va condemnar a la 
derrota a l'AEH Les Franqueses 
masculí davant el Garbí Palafru-
gell. Així, va patir la primera der-
rota de la temporada, 25 a 28. Ara 

és 4rt amb 5 punts –2 victòries, 
1 empat i 1 derrota–. Per la seva 
banda, el femení encara no ha su-
mat cap punt a la Lliga Catalana 
i ocupa la penúltima posició a la 
jornada 5. 

L'AEH Les Franqueses perd a casa
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GRANOLLERS. Més d’una seixan-
tena de socis de ple dret –majors 
de 18 anys– del CN Granollers van 
assistir dijous passat a l’assem-
blea general extraordinària, en la 
qual es va aprovar per majoria ab-
soluta el pla director, que aplega 
les properes intervencions arqui-
tectòniques a les instal·lacions del 
club a curt, mitjà i llarg termini.

També es van aprovar les fa-
ses d’execució: la fase 0 permetrà 
finalitzar la zona d’aigües; en la 
fase 1 es construirà un nou edifi-
ci de vestidors a la zona exterior; 
en la fase 2 es remodelarà l’edifici 
de les piscines 1 i 2; en la fase 3 es 
millorarà el control dels accessos, 
i en la fase 4 s’ampliarà la sala de 
fitness. El concurs públic per re-
alitzar el projecte el va guanyar 
l'estudi D'Aura Arquitectura. 

Pel que fa la nova zona d'aigües, 
la seva construcció podrà ser 
executada per aquesta empresa 
gràcies a que l'anterior arquitec-
te, membre de l'anterior junta di-

arxiu

INSTITUCIONS  L'ASSEMBLEA DEL CLUB APROVA EL PLA DIRECTOR I ELS NOUS ESTATUTS

RENOVACIÓ  El pla director pretén millorar i ampliar les instal·lacions

El CNG reprendrà les obres 
de la zona d'aigües el 2019

rectiva presidida per Josep Maria 
Mas, va renunciar a dirigir-la la 
setmana passada."Excepte les 
de la fase zero, que serà la pri-
mera en realitzar-se, les obres 
no necessàriament s'hauran 
de fer per l'ordre establert. Les 
prioritats vindran donades per 
les circumstàncies de cada mo-
ment i des del club volem que 
participi molta gent en la presa 
de decisions", va explicar Edu-
ard Escandell, president del CNG, 
en una roda de premsa posterior 
a l'assemblea. Aquest dimecres, 
en el ple municipal es van apro-
var els pressupostos del govern 
granollerí, que inclouen una par-
tida per a l'inici de les obres de la 
piscina –les instal·lacions del club 
són propietat de l'Ajuntament i els 
dos subjectes hauran de firmar un 
conveni per posar-se d'acord amb 
les quantitats econòmiques que 
cadascú aportarà per portar a ter-
me les fases del pla directiu–. "Ne-
cessitem fer aquesta remodela-

ció perquè hi ha instal·lacions 
que fa 50 anys que estan igual. 
Apostarem per l'energia reno-
vable i els espais polivalents". 

L’assemblea també va donar el 
seu suport a la modificació dels 
estatuts, que les setmanes prèvies 
havien estat sotmesos a un procés 
participatiu dels socis, que van 
poder fer esmenes a la seva refor-
ma. Per últim, es va aprovar la sol-
licitud de la declaració d’utilitat 
pública del club. 

Piscina homologada
El CNG torna a comptar amb la ho-
mologació de la piscina exterior 
de 50 metres per a poder realitzar 
competicions oficials. Així, podrà 
acollir campionats en les modali-
tats de natació, waterpolo i nata-
ció artística. D'altra banda, el CNG 
va presentar dilluns el principal 
patrocinador del club i de les sec-
cions esportives: Ferrer&Ojeda, 
una correduria d'assegurances 
familiar.  sergi escudero

Waterpolo

Després d'empatar a la piscina de 
l'Horta en la jornada d'estrena de la lli-
ga, el CNG va aconseguir a casa la pri-
mera victòria d'aquest curs a la Prime-
ra divisió en golejar al CN Montjuïc per 
13 a 4. El triomf es va forjar en el segon 
i el quart període, quan els vallesans es 
van imposar per 4 a 0 i 6 a 1, respecti-
vament. El màxim golejador granollerí 
va ser Teo Soler amb tres gols. 

VICTÒRIA CLARA
DEL PRIMER EQUIP

HANDBOL  DISSABTE ELS DOS CONJUNTS JUGARAN AL PALAU

Que dissabte a la tarda cap gra-
nollerí amant de l'handbol faci 
plans perquè l'esperen dos partits 
de primer nivell al Palau d'Es-
ports. El Fraikin (17.45 h), sisè, 
rep el Bada Huesca, setè amb els 
mateixos punts que el BMG: nou. 
Després d'aconseguir el primer 
triomf fora de casa en l'última jor-
nada, els d'Antonio Rama busca-
ran consolidar la seva fortalesa al 
Palau, on han guanyat els tres par-
tits d'Asobal que han jugat aquest 
curs. "Estem molt contents amb 
el nostre inici de lliga, però 
encara hagués estat millor si 
no se'ns haguessin escapat en 
l'últim instant les victòries a la 
pista del Logronyo i el Bidasoa", 
explica César Almeida, el porter 

brasiler del Fraikin.
Per la seva part, el KH-7, sisè 

amb 8 punts, s'enfrontarà al BM 
Zuazo, desè amb quatre, a les 
20.30 h. L'equip dirigit per Robert 
Cuesta arriba a aquesta cita tam-
bé després d'haver aconseguit la 
primera victòria a domicili en l'úl-
tim partit i haver guanyat els tres 
matxs disputats al Palau. "L'únic 
però d'aquest inici ha estat la 
derrota a Porriño", diu Judith Vi-
zuete, la màxima golejadora de la 
Lliga Guerreras Iberdrola.

Acord amb l'EC Granollers
El BMG i l'ECG han arribat a un 
acord per fomentar la pràcti-
ca esportiva i l'assistència a les 
competicions de la ciutat.  s. e.

Fraikin i KH-7 volen seguir
amb el ple de triomfs a casa

FUTBOL  VA ACONSEGUIR EMPATAR DAVANT EL CARDEDEU

El CF Les Franqueses remunta un 0 a 3
Molt malament pintaven les coses per Les Franqueses quan en el minut 
25 dissabte perdia per 0 a 3 davant el Cardedeu, un dels rivals directes 
per ocupar els llocs capdavanters del grup 4 de Segona Catalana. Però, 
aleshores, els locals van reaccionar i van aconseguir empatar amb gols de 
Mahamadou Tunkara en el 30 i en el 34, i de Carlos Adarve en el 49.

xavier solanas
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CULTURA
Orson Welles, a Dimarts SingularsCicle de cinema infantil en català a l'Ocine
El cicle Dimarts Singulars projectarà a les  
20 h al Centre Cultural la pel·lícula d'Orson  
Welles Chimes at Midnight (Campanadas a 
medianoche, 1965), una producció espanyola 
basada en textos de Shakespeare.

L'Ocine, al polígon Ramassar, comença dissabte (16.15 h) el cicle 
de cinema infantil en català (CINC), amb sessions cada dissabte
de novembre amb un preu de 4,20 euros. La primera pel·lícula que  
es projectarà serà Hotel Transilvània 3. També s'hi podrà veure 
Quines bestioles! (10 de novembre) i Els increïbles 2 (el dia 17).

A la venda les 
entrades de la 
posada en escena 
del Microteatre
Ja es poden comprar les entrades 
per a la cinquena edició de Micro-
teatre, un projecte organitzat per 
Roca Umbert i l’escola de teatre Ar-
sènic. Per 12 euros el públic podrà 
gaudir de quatre obres escenifica-
des en espais singulars de la fàbri-
ca, amb la novetat que en aquesta 
edició també hi ha un micromusical. 
Les entrades es poden adquirir a ro-
caumbert.cat i escenagran.cat. Així, 
el 16 i el 17 de novembre es podran 
veure els muntatges dels textos de 
dramaturgs novells guanyadors del 
certamen. El Jo, desconegut, d’Oscar 
Domínguez, Irene Garrido i Josep 
Ollé, estarà dirigit per Martí Torras 
i Fàtima Campos amb la interpreta-
ció dels actors Àlia Herrera, Clàudia 
López i Andreu Roqueta. Mala en-
tranya, de Laura Lara, compta amb 
els actors Rut Girona, Estel Ibars i 
Nil Sanz, sota la direcció de Marilia 
Samper. Roberto Romei dirigeix Dè-
lia Brufau, Maria Jover i Carlos Ullo 
a La creuada dels infants, un remake 
de Les visions de Schwob escrit per 
Yaiza Berrocal. Finalment Hiperten-
sió, del dramaturg Sergi Cebollero, 
comptarà amb Marta G. Otín, que 
dirigeix Laia Campamà, Marc Felipe 
i Judit Morcillo.

El concurs té l’objectiu d’esti-
mular la creació escènica entre 
dramaturgs novells i joves intèr-
prets. Els guions escollits reben de 
200 euros i la producció i posada 
en escena. 

DRAMATURGS NOVELLS

GRANOLLERS. Amb l’ànim d’apro-
fundir en les propostes artístiques 
i de generar pensament crític, cada 
temporada el Teatre Auditori de 
Granollers (TAG) acull un artista o 
una companyia convidada. La tem-
porada passada va ser Vicenç Via-
plana i aquesta és el torn de La Con-
questa del Pol Sud, una companyia 
de teatre documental. Al TAG hi 
durà dues peces de la seva trilogia 
Dona, història i identitat: Raphaë-
lle, el 9 de novembre, i Nadia, el 27 
d’abril de 2019. La primera obra 
que la companyia va representar al 
TAG i que completa la trilogia va ser 
Clàudia, la temporada passada.

“Estem davant d’un teatre en 
primera persona a través de tes-
timonis que tracen la seva auto-
biografia a escena”, va explicar la 
programadora del Teatre Auditori, 
Laura Llamazares. Un teatre que, a 
més, alterna projeccions i petites 
escenes ficcionades, tot relligat i 
cohesionat per una dramatúrgia 
que connecta els diferents aspec-
tes, alhora que redimensiona la 
recerca documental per formular 
qüestions sociopolítiques.

Raphaëlle tracta sobre la vida de 
Raphaëlle Pérez i el seu complex 
procés de canvi de gènere. "La vam 
conèixer a França i la vam acom-

Hi treballarà una instal·lació sobre les persones immigrades en el teixit social de la ciutat
m.e.

CONVIDATS  Carles Fernández i Eugenio Szwarcer, amb Sirés i Llamazares

TEATRE  LA COMPANYIA, QUE FARÀ RESIDÈNCIA A GRANOLLERS AQUESTA TEMPORADA, HI PRESENTARÀ LES OBRES 'RAPHAËLLE' I 'NADIA'

La Conquesta del Pol Sud desplega 
la reflexió sobre la identitat al TAG

panyar fins que es va traslladar 
a Barcelona", explica el director i 
dramaturg de la companyia, Carles 
Fernández Giua, qui destacava com 
n'han après. Com a Raphaëlle, la 
companyia busca històries de vida, 
de manera que presenten a escena 
una persona que no és actriu, sinó 
que ho ha viscut en primera per-
sones. L'escenògraf i videoartista 
Eugenio Szwarcer afegia com La 
Conquesta del Pol Sud s'interessa 
"en treballar sobre el concepte 
de la minoria". En aquesta barreja 
entre teatre i investigació periodís-
tica els autors "miren persones 
d'un determinat col·lectiu per 

entrar a fons en la seva realitat".
Aquest és també el cas del pri-

mer espectacle de la trilogia, Na-
dia, sobre l’experiència real de 
Nadia Ghulam, una jove afganesa 
que, instaurat el règim dels tali-
bans al seu país, es va a ver de fer 
passar per noi per poder treballar 
i mantenir la seva família

Com a cirereta del pastís, la 
companyia desenvoluparà a prin-
cipis de maig una innovadora pro-
posta de recerca documental i in-
vestigació anomenada Suburbana 
en què tractarà com les persones 
immigrades veuen el teixit social 
de Granollers.  m.eras

Formatiu

La Conquesta del Pol Sud realitzarà amb 
el suport del TAG activitats de formació, 
investigació i difusió. De fet, com expli-
cava la gestora cultural del TAG, Tracy 
Sirés, “La Conquesta del Pol Sud ge-
nera contextos idonis per aprofundir 
en temes d’interès social”. És el cas 
del projecte de teatre documental que 
els alumnes de l’institut Celestí Belle-
ra estan duent a terme per conèixer i 
experimentar de primera mà el procés 
creatiu que els mateixos membres de 
la companyia, encarregats de tutorit-
zar els alumnes, han viscut. El resultat 
d’aquest treball serà una obra semblant 
a la que presenten La Conquesta del Pol 
Sud, amb un testimoni real que explica-
rà la seva experiència en escena.

Així mateix, els alumnes de secun-
daria de L’Estel i l'Escola Pia acolliran 
xerrades a càrrec de la companyia a les 
aules per, posteriorment, reflexionar 
sobre el tema a través d'entrevistes, 
una instal·lació i tallers.

Amb la voluntat de tractar el tema de 
la transsexualitat a les aules, el TAG ha 
editat una guia pedagògica.

TREBALLS AMB 
ELS INSTITUTS 

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546  

aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

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

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

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

sanfranciscorestaurante.com

RESERVES: 93 879 24 58

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

Especialitzats en peix

Un restaurant únic
amb espais i ambients 

diferents

Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

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

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

Gestor de consums i Bateries de litiTerra radiant i emissors de fred i calor
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GRANOLLERS. La Setmana del Tu-
risme Industrial de Catalunya, que 
organitza des de fa tres anys la  
XATIC, oferirà enguany una mane-
ra diferent de descobrir el patri-
moni de Granollers. Es tracta d'una 
prova pilot d'un joc interactiu –per 
mitjà d'un web app– en el qual es 
podrà participar del 3 a l'11 de no-
vembre i que només engega a Gra-
nollers, Mataró i Terrassa.

La secretària de la XATIC, Pepi 
Martínez, ha destacat l'estrena del 
joc, batejat com Enigma XATIC, 
com una "nova manera lúdica 
de descobrir el patrimoni". Mit-
jançant la hiperficció explorativa 
s’aniran descobrint els diversos 
enigmes que es trobaran en un di-
ari secret a la vegada que s’haurà 
de desxifrar les marques dels ma-
pes i utilitzar tècniques d’orien-
tació i d’exploració. Les persones 
que acabin el joc gaudiran de vals i 
descomptes a diferents escape ro-
oms i hi haurà un premi final d’un 
pack d’experiències Fent país.

Un joc interactiu d'enigmes farà 
descobrir el patrimoni industrial local

m.e.

ARQUITECTURA  ÉS UNA DE LES PROPOSTES DE LA SETMANA DEL TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA QUE SE CELEBRARÀ DE DIVENDRES A L'11 DE NOVEMBRE

PRESENTACIÓ  A la Tèrmica de Roca Umbert

Durant la presentació de la Setmana del Turisme 
Industrial a La Tèrmica de Roca Umbert s'ha fet 
una demostració del joc, al qual els interessats ja 
s'hi poden inscriure a través del web enigmaxatic.
packescape.com. Fins divendres, però, no s'hi po-
drà començar a jugar, i el termini per acabar el joc 
serà l'11 de novembre. "Els enigmes tenen una 
dificultat que va en augment i, per als del final 

A la Tèrmica
FINS A L'11 DE NOVEMBRE TAMBÉ 
HI HAURÀ ACTES A LA TÈRMICA.
La coordinadora de projectes de 
Roca Umbert, Ester Prat, ha explicat 
les activitats pròpies de la ciutat, 
com el nou projecte de recerca  
El menjar obrer, una iniciativa que  
compta amb l'ajut de l'Arxiu Municipal  
i la historiadora Vanesa Jiménez, i 
amb l'assessorament de la cuinera 
Ada Parellada per donar a conèixer 
com es menjava i es cuinava durant 
els anys 60 i 70 en els àmbits obrers 
de Granollers. La cuinera ho ha 
treballat amb la complicitat del grup 
nascut als centres cívics, Passa’m la 
recepta, que porta anys treballant  
en la recuperació de la cuina d’abans.  
Dissabte hi haurà un tastet de 
mongetes del ganxet i crespells per 
"conèixer el patrimoni etnològic 
d'una manera divertida", explicava.

La ciència també tindrà una 
presència important, amb dues 
xerrades del divulgador Marc 
Boada –habitual de la Tèrmica– el 
dia 10 de novembre, pensades per 
a tota la família, una sobre el carbó 
i l’altra sobre els slimes –als 80 
eren coneguts com a blandiblub–. 
Les activitats són gratuïtes però cal 
inscriure’s a www.rocaumbert.cat.

del joc, cal buscar gaire informa-
ció. Així que no tothom acaba-
rà els jocs", alerten els creadors 
d'Enigma XATIC. El joc comença 
amb un mapa dins el qual hi ha els 
enigmes en espais on cal anar per 
resoldre'ls. S'hauran de trobar ob-
jectes que caldrà fotografiar i l'app 
web reconeixerà si és l'objecte cor-
recte per mitjà d'un reconeixement 
d'imatge. Un cop resolt l'enigma, 
s'ofereix més informació del lloc 
per acabar de completar l'experi-
ència turística. i m.eras

INICI  Fragment del mapa de Granollers que enceta el joc
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Carrer Nou,15. Granollers
93 870 07 80

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

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000 SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

MÚSICA  EL CONCERT TAMBÉ INLOURÀ UNA OBRA DE MENDELSSOHN I UNA ALTRA DE MOZART

L'Orquestra de Cambra enceta 
temporada amb Beethoven

GRANOLLERS. L'Orquestra de Cam-
bra de Granollers (OCGr), dirigida 
per Corrado Bolsi, encetarà diu-
menge (19 h) al Teatre Auditori 
de Granollers (TAG) –d'on és re-
sident– amb l'espectacle Bon Viat-
ge! que destina la segona part del 
concert a la Cinquena de Beetho-
ven, precedida per una primera 
part protagonitzada per Mendels-
sohn i Mozart.

De fet, el concert s'ha concebut 
com un profund viatge musical de 
la mà dels tres compositors i de 
tres obres escrites en un àmbit 
geogràfic restringit –Berlín, Viena 
i Praga–. 

A la primera part, Mendelssohn 
acostarà el públic a la immensitat 

d’un mar en calma –amb Obertura 
Mar tranquil i viatge joiós– i Mo-
zart descobrirà l’Europa agitada 
del classicisme –amb la Simfonia 
número 38 en re major, Praga–. 
A la segona part, Beethoven em-
barcarà l'espectador en un viatge 
intern a través d’una de les obres 
més importants i profundes que 
ha escrit, la Cinquena simfonia.

A més, les peces retraten el viat-
ge estètic que es va produir durant 
40 anys en el món musical de finals 
del segle XVIII i principis del XIX, 
del classicisme al romanticisme.

Concert familiar
La Cinquena simfonia de Beetho-
ven comença amb quatre notes 

tag

OCGR  La formació dirigida per Corrado Bolsi inicia la nova temporada

que tothom coneix, però un con-
cert familiar permetrà donar a 
conèixer als més petits com i quan 
es va compondre l’obra més fa-
mosa de la història de la música. 
La sessió comptarà amb les ex-
plicacions de David Puertas i els 
exemples de l'OCGr, així com amb 
la col·laboració de Glòria Puertas 
(llengua de signes). Aquest con-
cert té un preu de 3 euros i dura 
uns 30 minuts.  

Dg 4 de novembre, 19 h
Teatre Audit. Preu: 20 € (10, zona B)

Tarda de gospel amb tres formacions
LES FRANQUESES. El Teatre Auditori de Bellavista va acollir diumenge  
la primera trobada de cors gospel de les Franqueses, organitzada per 
l'Associació d'Intercanvis Corals i l'Escola Combo de Granollers, i que va 
culminar a la tarda amb un concert amb la participació de tres formacions: 
el cor VadeGòspel de Gràcia, Units pel Gospel de Barcelona i el Granollers 
Gospel Choir.

raül medina

EL TEATRE AUDITORI DE BELLAVISTA REP LA PRIMERA TROBADA

Divulgació

El crític musical Xavier Chavarria (Ca-
talunya Música de Catalunya Ràdio) 
oferirà una conferencia prèvia, el ma-
teix diumenge, a les 18 h, al TAG. A més, 
divendres (11.45 h) es farà l’activitat Viu 
l’Orquestra!, una iniciativa que obre 
l’assaig al públic en general, amb una 
sessió que inclou una benvinguda amb 
comentaris sobre la formació i el pro-
grama treballat a càrrec de la gerent, 
l’assistència a un assaig obert i un comi-
at a càrrec del director de l’OCGr, Cor-
rado Bolsi. Per assistir-hi cal inscripció 
prèvia a teatreauditoridegranollers.cat. 

CONFERÈNCIA DE
XAVIER CHAVARRIA

LA INTERNACIONAL 
PATRÍCIA DE NO OMPLE 
DE MELODIA LA TARAFA
La flautista reconeguda internacional-
ment Patrícia de No, acompanyada del 
guitarrista Manel Sánchez, va actuar 
dissabte a la Sala Tarafa de Granollers en 
un recital organitzat per Amics de la Ciu-
tat de Granollers. Amb el títol La melodia 
en el temps, el duet va oferir un recital de 
peces clàssiques de diferents èpoques i 
autors.

raül medina

EL CONCERT D'AMICS DE LA CIUTAT TAMBÉ VA COMPTAR AMB EL GUITARRA MANEL SÁNCHEZ

GRANOLLERS. El granollerí Oriol 
Saña, professor de violí per a jazz 
a l’ESMUC i reconegut intèrpret, 
juntament amb el menorquí Marco 
Mezquida, un dels pianistes actu-
als del país més innovadors i amb 
més renom internacional, s’han 
unit en el projecte Historical Con-
nection, que dijous vinent (19.30 
h) es podrà gaudir a la sala Tara-
fa en un concert gratuït, rogramat 
per la Societat Coral Amics de la 
Unió i compta amb el patrocini de 
D’Addario.

Es tracta d'un recital en què es 
desdibuixen les fronteres entre la 
música clàssica i el jazz: un viatge 
que no deixarà ningú indiferent i 
que serà precedit, a les 18 h, per 
una sessió comentada enfocada es-
pecialment a estudiants de música.

En aquest concert, Saña i Mez-
quida fan reflexionar sobre com el 
passat i el present es donen la mà i 
conviden el públic a imaginar cap 
on camina la música contempo-
rània o la música a seques. No es 
tracta d’una fusió d’estils, fet molt 

El violí Oriol Saña i el piano 
Marco Mezquida, a la Tarafa

CONCERT DE JAZZ ORGANITZAT PER AMICS DE LA UNIÓ

n Marco Mezquida serà també un dels 
protagonistes del 46è Cicle de Jazz al 
Casino, en el qual actuarà el 14 de des-
embre amb Manel Fortià. El cicle, que 
inclou una dotzena de concerts entre 
setembre i desembre, farà una pausa 
aquest divendres i continuarà el 9 de 
novembre amb l'actuació del trio com-
post pel trompeta Benet Palet, el gui-
tarra Dani Pérez i el bateria Jordi Gar-
deñas, tres intèrprets consagrats que 
són habituals de l'escenari granollerí 
però que per primer cop hi presenten 
aquest projecte a trio. En cicle inclou 
també les actuacions de Joel Moreno 
Codinachs Quintet, Quartiana, Gabriel 
Amargant Quintet i Doin' the thing.

TAMBÉ AL CICLE 
DE JAZZ DEL CASINO

més habitual, sinó de demostrar 
com en el jazz s’hi integra tot el 
llegat de la música de segles ante-
riors i hi ha punts en comú entre 
la música barroca i el jazz.

La tradició dels grans impro-
visadors clàssics s’ha rescatat en 
aquest projecte, en el qual el duo 
de músics condueix per senders 
en què l'espectador trobarà obres 
d’autors neoclàssics com Hinde-
mith, impressionistes com Ravel 
i un Grieg líric i Folk; al costat de 
figures claus del jazz com Parker, 
Reinhardt i Anger.  m.e.
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GRANOLLERS. Coincidint amb 
l'Any Pedrolo i amb l'Any Mont-
serrat Abelló, les biblioteques de 
Granollers inauguren aquest di-
lluns dues exposicions dedicades 
a dos dels escriptors indispensa-
bles de la literatura contemporà-
nia catalana.

D'una banda, Can Pedrals aco-
llirà, fins al 15 de novembre, l'ex-
posició fotogràfica Pedrolo relat 
negre de Georgina Gorriz i Miquel 
Traveria, en commemoració dels 
100 anys del naixement de l'es-
criptor d'El mecanoscrit del segon 
origen. Aquest homenatge ha ser-
vit també per difondre les més de 
120 obres d'un dels escriptors 
més prolífics en llengua catalana.

D'altra banda, la biblioteca de Roca Umbert acollirà fins al 25 de novembre Montserrat 
Abelló, visc i torno a reviure, un recorregut per la trajectòria vital i literària de l'escriptora 
nascuda també el 1918. Abelló és una de les veus indispensables en el panorama poètic 
català contemporani. Compromesa amb la seva paraula de dona i de dona compromesa, la 
divisa amb què solia començar tots els recitals destil·la l’esperit del seu tarannà personal 
i literari: Visc i torno / a reviure / cada poema, / cada paraula. / Estimo tant / la vida / que 
la faig meva / moltes vegades. Aquesta exposició ha estat produïda per la Institució de les 
Lletres Catalanes, amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones.  m.e.

arxiu

LITERATURA  DILLUNS S'INAUGUREN DUES EXPOSICIONS SOBRE ELS ESCRIPTORS

Les biblioteques recorden 
Pedrolo i Montserrat Abelló

ANY PEDROLO  Imatge promocional

La biblioteca Can Pedrals acull dissabte 
tres sessions del BiblioLab, un programa 
de la Xarxa de Biblioteques Municipals 
(XBM) que desenvolupa i dóna suport a 
accions que tenen com a finalitat l'accés al 
coneixement a través de l'experimentació i 
metodologies innovadores i creatives en un 
entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.

En aquest cas, els participants de 3 a 7 
anys tindran accés a un planetari digital 
per tal de viure un conte en 360 graus. A 

les 10 h es dedicarà als Exploradors del fons 
marí, amb un conte d'Explora360 que pro-
posa un viatge al fons del mar per desco-
brir la seva bellesa. A les 11.15 h, hi haurà 
els Exploradors de l'aigua, amb un viatge 
pel món d'una goteta anomenada Anna, 
que permetrà conèixer el cicle de l'aigua. 
Finalment, a les 12.30 tornaran els Explo-
radors del fons marí. 

Cal inscripció prèvia per participar a to-
tes les sessions. 

Contes per a exploradors a Can Pedrals

Després de projectar-se divendres i diu-
menge al Centre Cultural, amb motiu del 
Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, 
l'Arxiu Municipal de Granollers destacarà 
com a document del mes el curtmetratge  
de 3 minuts i 14 segons The End desuetud 
(2007), un rèquiem pels cinemes desapa-
reguts a la ciutat –Parroquial, Canigó, Prin-
cipal, el cineclub de la sala Sant Francesc, 
Mundial, Majestic, Oscar i Astòria–. El film, 
que va ser gravat a l'agost de fa 11 anys, té 
guió de Jordi Pagès, qui també el va dirigir, 
amb Lambert Botey com a càmera i l'edició 
de Romà Fontseca. 

El curtmetratge de Jordi 
Pagès sobre els cinemes 
antics, destacat a l'Arxiu

CINEMA DOCUMENTAL  

La llibreria La Gralla inaugurarà dimarts 
l'exposició d'obres presentades a l'edició 
d'enguany del premi de pintur Paco Meri-
no. La mostra es podrà visitar a l'Espai 
Gralla fins al 7 de desembre, de dilluns a 
dissabte, de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h. 
El veredicte del certamen, que enguany ar-
riba a la seva 13a edició, es donarà a conèi-
xer el mateix dimarts a La Gralla. El guar-
dó, convocat pel grup Pro Art Paco Merino 
en homenatge a l'artista autodidacte Paco 
Merino (1948-2004), té una dotació econò-
mica de 2.500 euros i rep desenes de peces 
d'artistes arreu del món. 

La Gralla inaugura 
dimarts la mostra 
del premi Paco Merino

ART
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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
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205 
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11

Previsió meteorològica
de divendres 2 al dilluns 5 de novembre

Divendres Dissabte Diumenge Dilluns

19º 8º 19º 8º 20º 12º 20º 12º

LES FRANQUESES. Corró d'Avall es-
trenava enguany l'Horror Night, 
una proposta d'Horroryzeme al 
Centre d'Estudis Ferroviaris Via 
Oberta de Cal Galvatx, que feia 
passar por a tots els que dissabte 
van desafiar la pluja i van passar 
per les instal·lacions d'una estació 
terrorífica. 

Dimecres i dijous, a Corró 
d'Amunt, continuava el Hallowe-
en amb el Bosc del Corror, amb un 
canvi de format que aprofitava el 
bosc per fer un circuit que sortia 
de les antigues escoles i que pas-
sava pel cementiri. 

raül medina

MÚSICA  DIMARTS ES POSARAN A LA VENDA LES ENTRADES PER A AQUESTS ESPECTACLES

Les Luthiers, l'Ara Malikian 
i Rozalén seran al TAG el 2019

CAL GAVATX  El centre d'estudis ferroviaris va acollir l''Horror Night'

El tren més terrorífic de Can Gavatx

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) obre la venda d’entrades de 
tres dels espectacles de la propera 
temporada: el nou espectacle del 
violinista Ara Malikian, la propos-
ta dels comediants Les Luthiers 
i la presentació del nou disc de 
Rozalén. Les entrades es podran 
adquirir a partir de dimarts a les 
10 h al web www.teatreauditori-
degranollers.cat i, a partir de di-
mecres, a les taquilles.

Ara Malikian, el violinista liba-
nès d’origen armeni, innovador i 
expressiu, tornarà al Teatre Audi-
tori el 20 de gener, a les 19 h, per 
presentar una experiència musi-
cal explosiva i divertida, La incre-

ïble gira mundial de Violí. Després 
de dos anys intensos de gira des-
granant la seva biografia vital i 
musical amb Ara 15, el violí inspi-
ra ara un nou repertori recollit al 
disc, en el qual el protagonista és 
l'instrument.

Els comediants argentins Les 
Luthiers, per la seva banda, actu-
aran el 17 de març, a les 19 h, amb 
una antologia de les seves llegen-
dàries i reeixides obres. Cèlebres 
pel seu gran sentit de l'humor, 
elegant, subtil i alhora crític i àcid, 
Les Luthiers presentaran a Grano-
llers l'espectacle Viejos Hazmer-
reíres, una antologia que inclou 
grans èxits del seu repertori com: 

Los Premios mastropiero, Todo por 
que rías, Por humor al arte i Lu- 
therapia. La posada en escena serà 
única i rebrà les magistrals actua-
cions de Carlos López Puccio, Jor-
ge Maronna, Marcos Mundstock, 
Tato Turano, Martín O'Connor i 
Tomàs Mayer-Wolf.

Finalment, Rozalén, coneguda 
per ser una de les principals veus 
de la cançó d'autor a l'Estat i amb 
tres treballs editats produïts per 
Ismael Guijarro, ha captivat el pú-
blic i crítica a parts iguals. El 19 de 
maig, a les 19 h, pujarà novament 
a l’escenari del Teatre Auditori 
per presentar el seu últim treball, 
Cuando el río suena. 

Els Xics preparen la diada amb
una xerrada i una castanyada
Els Xics de Granollers comencen avui, divendres (20.30 h) els actes pre-
vis a la seva diada amb un assaig obert i castanyada a La Troca. Dissabte 
(18 h), també al centre de cultura popular i tradicional de Roca Umbert, 
la prediada continuarà amb la xerrada La psicologia social en una colla 
castellera. Els actes continuaran fins al diumenge 11 de novembre, quan 
se celebrarà la Diada de Xics, amb les matinades pel centre (9 h),  l'actu-
ació amb Minyons de Terrassa i Castellers de Mollet a la Porxada (12 h), 
el dinar a Roca Umbert (14.30 h) i el concert de Miquel del Roig. 

Nova ballada de 
swing a L'Aplegador
La sala L'Aplegador de La Troca, 
a Roca Umbert, tornarà a ser el 
punt de trobada per als amants 
del swing. Com cada 15 dies, dis-
sabte, a partir de les 22 h, l'entitat 
Lindy Frogs organitza una ballada 
de swing gratuïta que permet pas-
sar una bona estona i perfeccionar 
aquest estil de ball. 
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Conferència d'Agevo sobre geopolítica
El cicle de conferències de les Aules Universitàries  
(Agevo) dedidarà el dimarts (18.30 h), al Museu de  
Granollers, a parlar de geopolítica. El professor de  
Relacions Internacionals de la UAB Rafel Grasa impartirà 
la xerrada Conflictes, desenvolupament i construcció de pau.

La Sala d’Exposicions Andreu Dameson de la Garriga acull fins al 18 de novembre, 
la 10a Mostra Internacional d’Art Tèxtil – Paviments hidràulics i rajoles ceràmiques 
del Modernisme de la Garriga, organitzada per l’Associació de Puntaires.

En la mostra, les puntaires recreen amb diferents tècniques tèxtils els paviments 
i les rajoles de les cases modernistes de la Garriga, com la Bombonera, la torre 
Barbey, la Casa Bosch i la Llorens, entre d'altres.

A més, no només es mostren peces realitzades a la Garriga, sinó també  
treballs vinguts d'altres poblacions catalanes i de països com Àustria, França,  
la Gran Bretanya, Grècia i Eslovènia. De fet, la participació ha estat oberta a 
tothom més enllà de les puntaires de l'entitat. 

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES

DIVENDRES, 2
16 h Cementiri de Corró d'Avall
Missa pels fidels difunts
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

DISSABTE, 3
11 h Galeria Artemisia
Visita guiada a l'exposició Paisatges
interiors

DIUMENGE, 4
18 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx 
Circulació de Trens Tripulats

DILLUNS, 5
20.30 h Consell del Poble de Llerona 
Antigues Escoles de Llerona

DIMARTS, 6
17.30 h Sala de lectura Can Ganduxer 
Hora del conte per a nadons. Història 
d'un jardí
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Espai Zero. Taller d'Ikebana

ajuntament la garriga

DIVENDRES, 2
11.45 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Viu l'orquestra
16 h Plaça de Can Trullàs
Campanya de donació de sang
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les mans.
19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original: Mary Shelley 
20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig de Xics i castanyada

DISSABTE, 3
10 h Biblioteca Can Pedrals 
BiblioLab. Planetari digital familiar. 
Conte en 360 graus sobre exploradors 
del fons marí. També hi haurà sessions 
a les 11.15 i les 12.30 h. Per a 3 a 7 anys 
16.15 h Ocine Granollers
Cicle de Cinema Infantil en Català. 
Hotel Transsilvània 3 
18 h Centre cívic Nord
Castanyada de l'Hostal i teatre amb 
el grup amateur Siempre Jóvenes
18 h Restaurant llibreria Anònims
Barbara Balzerani presenta els llibres 
Sempre ho he sabut i Deja que el mar 
entre
18 h La Troca. Roca Umbert
Xerrada. La psicologia social en una 
colla castellera
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino
Festa dels 80 amb Josep Resina

DIUMENGE, 4
12 h La Tèrmica. Roca Umbert
El menjar obrer. Cuina a l'entorn  
de les fàbriques als anys 60 i 70 
17.30 h Teatre Auditori
Música Clàssica. Quatre notes  
màgiques: ta-ta-ta-txaaaaan!  
L'obra clàssica més famosa explicada  
com un joc musical

AGENDA

Mostra d'art tèxtil inspirat 
en paviments hidràulics

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 
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 

18 h Teatre Auditori
Espectacle 360º. Presentació  
del concert Bon viatge: la Cinquena  
de Beethoven
18 h Casino
Ball social
19 h Centre Cultural
Cineclub. Mary Shelley

DILLUNS, 5
17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Escriure't. Tallers d'escriptura jove 
(12-16 anys)
18 h Biblioteca Roca Umbert 
Formació digital. Descobreix les eines 
de Google. Iniciat't a Gmail, Drive, Maps

DIMARTS, 6
9.30 h Biblioteca Can Pedrals 
Club de lectura. Català fàcil
10 h Seu UGT (E. Terrades, 30) 
Com fer protocol de prevenció 
d'assetjament sexual a l'empresa  
17 h Centre de Normalització  
Lingüística 
Partides de scrabble en Català
20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. Falstaff - Chimes  
at Midnight
20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig de la setmana de la Diada de Xics 
21 h Roca Umbert. Fàbrica de les Arts
Taller: Ball de Gitanes de Granollers

DIMECRES, 7
18 h Biblioteca Roca Umbert
El fil de la història… Conferència 
L'expansió del segle XVI a Espanya. 
Redreçament demogràfic i econòmic a 
Catalunya, amb Diego Valverde
19 h Biblioteca Can Pedrals
Conferència sobre el càncer en el marc 
de la campanya de sensibilització de  
La Marató de TV3
19.30 h Can Jonch
Debat amb joves voluntaris organitzat 
per Granollers vol acollir

Museu de Granollers 
Desenrunar emocions. 80 anys 
del bombardeig a Granollers. 
Fins a l'11 de novembre
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Can Jonch
Refugiats, l'odissea cap a Europa, 
del fotògraf Sergi Càmara.  
S'inaugurarà dilluns 5. Fins al 15  
de novembre 
AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A. 
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart 

Biblioteca Roca Umbert
Montserrat Abelló. Visc i torno  
a reviure. Inauguració dilluns 5.  
Fins al 25 de novembre 
Biblioteca Can Pedrals
Pedrolo relat negre, de Georgina 
Gorriz i Miquel Traveria. S'inaugura 
el dilluns 5. Fins al 15 de novembre 
Centre cívic Can Bassa
Entre el somni i la realitat, a càrrec 
de Gènis Art. Inauguració dilluns  
5 a les 20 h. 
Fins a finals de novembre



dV, 2 noVembre 201832


