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El Parc de Bombers, pendent d'obres
L'adjudicació dels treballs de reforma i ampliació de les instal·lacions s'ha tornat a endarrerir fins a finals d'aquest 2018
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EN PORTADA

L'ampliació del
Parc de Bombers
s'ha d'adjudicar
aquest 2018
Infraestrutures ha de valorar les cinc
empreses que s'han presentat per executar
els treballs de reforma i millora de l'edifici
inaugurat el 1977 i que ha quedat obsolet
A finals d'octubre, els efectius dels
Bombers de la Generalitat van dir
prou a una situació de precarietat laboral i en infraestructures, i
van manifestar-se pels carrers de
Barcelona per reclarmar que es
reverteixi la situació de manca de
recursos al cos de seguretat. Entre
els manifestants també hi havia
membres del Parc de Bombers de
Granollers que, a banda de les reivindicacions laborals compartides
amb bombers d'arreu del país, sumen al comput de prejudicis unes
obres pendents des de fa anys a les
instal·lacions de l'avinguda Sant
Julià de Granollers, que fa temps
que han quedat obsoletes.
Els treballs, licitats l'estiu passat, s'haurien d'haver adjudicat
aquest octubre i, ara, el compromís de la direcció general de Bombers és que Infraestructures de la
Generalitat desencalli el projecte
aquest novembre. Segons el cap
dels bombers granollerins, Vicenç
Devesa, s'està fent la valoració de
les cinc empreses que s'han presentat al concurs per executar les
obres de reforma, ampliació d'es-

pais tècnics i millora del Parc de
Bombers de Granollers, inaugurat
el 1977 i que només ha tingut una
remodelació significativa –una
ampliació de dependències– el
1993. Així, l'espai ha quedat petit i
obsolet i, des de fa anys, arrossega
deficiències importants, que han
comportat episodis de plagues
–l'estiu de 2014 es denunciava
la presència de rosegadors i insectes, que va suscitar una reforma de la coberta i instal·lació de
mosquiteres, així com la reforma
de la cuina– i inundacions –precisament el juny passat a la sala de
control–.

arxiu / x.s.

PARC DE BOMBERS L'edifici, que ha quedat obsolet, està situat a l'avinguda Sant Julià de Granollers

Pla estratègic
TOT I QUE EL 2016 ES VA FIRMAR
EL PLA ESTRATÈGIC DE LA DIRECCIÓ
General de Prevenció d'Incendis
2017-2022, els sindicats denuncien
que fa temps que no hi ha inversions
per manca de pressupost. Actualment,
Direcció General de Bombers i sindicats
negocien amb els departaments
d'Interior i d'Economia com solucionar
les mancances que denuncien els
treballadors del cos.

El projecte d'obres

L'estiu de 2017 la Generalitat assegurava que estava a punt de licitar
les obres del Parc de Bombers –basades en un projecte arquitectònic
ja aprovat el 2015–, un procés que
finalment s'iniciava aquest maig.
Ara fa un any, però, l'Ajuntament
de Granollers va cedir a la Generalitat una parcel·la de 264,5 metres
quadrats per adestinar-la a l'ampliació i millora del Parc de Bom-

bers de Granollers. L'acord fixa en
tres anys el termini màxim per al
compliment de les finalitats de la
cessió. Des de llavors, el govern
català ha anat anunciant cada mig
any que l'adjudicació de les obres
era imminent. El darrer termini,
aquest novembre.
De fet, ja s'ha produït l'obertura de pliques del concurs públic,
que fixava un pressupost per a

l'ampliació i reforma d'1.150.453
euros (IVA inclòs). El contracte
tindrà una durada d'11 mesos i es
preveu que les obres es facin per
fases per permetre mantenir l'activitat del parc durant els treballs.
Actualment, l'edifici del parc té
prop de 1.000 metres quadrats
–distribuïts en dos volums, la cotxera i les dependències– i l'ampliació n'hi sumarà 277 més, en una
parcel·la que tindrà un total d'uns
2.000 metes quadrats.
L'ampliació –amb annexes a la
cotxera– es proposa a l'espai que
limita amb el carrer de Guglielmo
Marconi. El nou volum tindrà una
planta baixa i un pis. Pel que fa a la
reforma de la part de dependències, es preveu reconvertir l'aula
en vestidor complementari i nous
serveis higiènics; reordenar els
lavabos masculins i incorporar un
vestidor i servei femení; reformar
la sala de control i ampliar-la; reformar els despatxos perquè tinguin il·luminació i ventilació natural; adequar la zona de presortida
des del passadís central; ignifugar
l'estructura metàl·lica; substituir

el fals sostre, les portes i l'enllumenat; i remuntar la coberta aper
instal·lar aïllament tèrmic.
A l'edifici de vehicles es vol recuperar tot el volum de la cotxerra
per a ús d'aparcament de vehicles,
amb l'enderroc de l'altell i la instal·lació de noves portes, així com
reconstruir la coberta.

Hores extres i pèrdua de plantilla
A banda de les mancances en infraestructures i materials, els Bombers denuncien que des d'inici de
la crisi les seves condicions laborals han anat empitjorant. "Fem
més hores que qualsevol funcionari", exclama Devesa. A les hores
extres s'hi sumen plantilles que
també s'han anat reduint, arran de
jubilacions i canvis de destinació.
A Granollers a principis d'any eren
50 bombers i ara en són 48. "No hi
ha personal per cobrir les baixes", lamenta Devesa. De fet, feia 5
anys que no es convocaven places
de bombers i ara "calen moltes
convocatòries per tenir el personal necessari", considera el cap
del Parc de Bombers. i m. eras
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SOCIETAT

Seguiment d'obres a la plaça de l'Esbarjo

Un mur sobre el 'refugi'

Les obres de la plaça de l’Esbarjo de Bellavista comptaran aviat amb una
comissió de seguiment fruit del procés participatiu que s’ha dut a terme
sobre el projecte de reforma. El grup estarà format per una representació
dels agents implicats, per proximitat, afectació o relació, en la
urbanització de la plaça tal com ja es va fer durant el disseny de l'espai.

L'artista Cinta Vidal està pintant aquesta
setmana un mur a la cantonada entre els
carrers Catalunya i Muralla de Granollers
inspirant-se en el concepte de refugi. L'acció
forma part del projecte Murs que parlen.

HABITATGE LA CIUTAT JA DISPOSA ACTUALMENT DE VUIT PISOS D'AQUESTES CARACTERÍSTIQUES DISTRIBUÏTS PER DIVERSOS BARRIS

Granollers preveu ampliar fins a 12
els pisos per a emergències socials

arxiu

GRANOLLERS. L’Ajuntament preveu,

per als pròxims mesos, ampliar la
seva borsa d'habitatges per a emergències socials amb la compra de
quatre pisos amb aquesta finalitat.
Concretament, segons ha explicat
la regidora d'Urbanisme i Habitatge, Mònica Oliveres, l’Ajuntament
té prevista a curt termini la compra de dos habitatges per destinar
a emergències socials, i per fer-ho
l’Ajuntament ha fet ús del dret de
tempteig que té en la borsa de pisos
que les entitats bancàries han posat
a disposició de la Direcció General
d’Habitatge per destinar a habitatge social. Ara com ara l'Ajuntament
està pendent del vistiplau de la Generalitat per a la compra d'aquests
habitatges, i més endavant, apunta
Oliveres, "la intenció és comprar-ne dos més, fins a consolidar una borsa de 12 habitatges
distribuïts per tota la ciutat".
El consistori va iniciar la compra d'habitatge social el 2015
amb una inversió de 350.000 euros i, des d'aleshores, hi ha destinat 225.000 euros anuals.

Habitatge social a la Font Verda

D'altra banda, l'Ajuntament també ha previst per al 2019 una partida de 150.000 euros del pressupost municipal per desenvolupar
el projecte executiu d'un edifici
–d'entre 15 i 20 pisos– d'habitat-

HABITATGES L'Ajuntament preveu comprar dos pisos a curt termini i dos més durant l'any que ve
ge públic per destinar a lloguer
assequible. Des de 2007 Granollers Promocions no ha produït
habitatge públic, i ara la voluntat
de l'equip de govern és reprendre
aquesta iniciativa. "Volem que
sigui una promoció que respongui als criteris de qualitat i
sostenibilitat", explica Oliveres.
Tot i que l'Ajuntament treballa
amb diverses possibles ubicacions al Lledoner i la Font Verda, tot
apunta que serà en aquest últim
barri el que acollirà la promoció,
concretament a la parcel·la muni-

cipal que hi ha al sector que s'està
urbanitzant entre el passeig de la
Muntanya, la via del tren i l'Hos-

L'Ajuntament preveu
construir una promoció
de 15 o 20 habitatges
socials a la Font Verda

pital. Oliveres també avança que
l'objectiu és "avançar ràpid" en el
desenvolupament de la promoció,

de manera que "si durant el 2019
hem de destinar alguna partida
del romanent a l'inici d'execució de les obres, ho farem".
Finalment, la regidora d'Habitatge també ha valorat positivament l'entrada en vigor, novament, de la llei 24/2015 de
mesures urgents per a afrontar
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, una
llei que havia estat recorreguda
al Tribunal Constitucional pel PP
i que ara el govern de l'Estat ha
recuperat en part. "És una llei

Serveis Socials

LES FRANQUESES
TAMBÉ COMPRARÀ
UN O DOS PISOS
L’Ajuntament de les Franqueses també
preveu ampliar, les pròximes setmanes,
els pisos de titularitat municipal destinats a emergències socials. El consistori
franquesí disposa ara de tres habitatges
a Llerona –un dels quals en fase de rehabilitació– fruit de la donació d'un veí
del poble a l'Ajuntament l'any 2013. "Ara
l'objectiu és ampliar aquesta borsa,
de manera que en tres o quatre anys
tinguem sis pisos per destinar a necessitats socials", explica el regidor de
Polítiques Socials, Ferran Jiménez. Per
fer-ho, l'Ajuntament té previst invertir uns 50.000 euros aquest any amb la
possibilitat d'ampliar la quantitat si cal
a la compra d'un o dos pisos a Bellavista
o Corró d'Avall. "Hem visitat fins a una
quarantena de pisos de les Franqueses, però la gran majoria estan ocupats", diu Jiménez, qui alhora apunta
que els pisos "han de ser al municipi,
tenir un mínim de dues habitacions,
que no hi hagi barreres arquitectòniques i que compleixin la normativa
en eficiència energètica". Si el 15 de
novembre la Genealitat ha denegat la
sol·licitud de l'Ajuntament o no ha donat resposta, el regidor assegura que
l'Ajuntament recorrerà al mercat obert.
que dóna seguretat jurídica a
la gent que no pot pagar el lloguer", diu Oliveres, qui alhora
rebutja la sentència del Suprem
sobre l'impost de les hipoteques,
que recaurà directament sobre els
ciutadans. i x.l.
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MEDI AMBIENT ELS TREBALLS HAN DURAT UN ANY I MIG, MÉS DEL DOBLE DEL QUE S’HAVIA PREVIST QUAN ES VA ADJUDICAR L’OBRA EL FEBRER DE 2017

El parc del
Falgar encara
la recta final

xavier solanas

El parc es regarà amb aigua procedent
de la depuradora de la Garriga després de
passar per dues basses de filtratge natural
LES FRANQUESES. Després de més
de vuit anys de paralització del
projecte del parc del Falgar i la
Verneda de Llerona per falta de finançament, les obres d’adequació
del parc encaren ara la recta final.
L’espai del parc, de 17 hectàrees
en total, consta de tres zones diferenciades de menys a més naturalització i de més a menys presència
humana: la zona de l’aparcament i
els serveis; la zona de prats –on hi
haurà jocs infantils i espais lúdics,
esportius i de salut–; i la zona de
l’estany, la més natural, pensada,
entre d'altres, per a l’observació i la
nidificació d'aus durant la seva estada a la zona en època migratòria.
Els veïns de Llerona van intervenir en la definició del nou model de parc a través d’un procés de
participació que es va dur a terme
el mandat passat. Arran d'això es
van introduir canvis importants
respecte al projecte inicial, iniciat
fa aproximadament 15 anys i que
preveia una ocupació més intensiva de l'espai. Finalment, l'actuació
que s'ha dut a terme s'integra més
en l’entorn natural de la llera del
riu Congost, que forma part de la
Xarxa Natura 2000.
La previsió del consistori és que
el parc pugui inaugurar-se al desembre, tot i que quedarà pendent

Educació

UNA AULA DE NATURA
PER DESCOBRIR
L’ENTORN
Una de les instal·lacions que es preveu
posar en marxa més endavant al parc
és una Aula de Natura, que es construirà a l’esquelet de formigó que hi ha a la
zona sud del Falgar. Aquesta setmana
estava previst que la junta de govern
local donés llum verda a la iniciativa,
que es desenvoluparà fora del projecte actual d’arranjament del parc amb
un pressupost propi de 650.000 euros.
Aquesta aula, segons Colomé, serà un
"referent en educació ambiental" que
serà conegut més enllà del municipi, ja
que s’obrirà a les escoles de tot Catalunya perquè els nens i nenes puguin
aprendre-hi aspectes com "el cicle de
l’aigua, la flora i la fauna o la manera
de treballar de la pagesia". L’Ajuntament treballa perquè l’aula, que preveu
acollir uns 6.000 alumnes cada any,
estigui gestionada pel Consorci Besòs
Tordera i perquè a mitjà termini també s’hi instal·li l’Observatori del Besòs.
"Serà un projecte supramunicipal i
gairebé de país", conclou Colomé.

17 HECTÀREES El parc consta de tres zones: àrea de serveis i aparcament; espai lúdic i esportiu; i la part més natural
la construcció i posada en marxa
d’una Aula de Natura a la zona de
serveis, entre el Falgar i la Verneda. Haurà estat més d’un any i
mig d’obres –gairebé el doble del
que s’havia previst en l’adjudicació– executades per l’empresa
Barnasfalt. “El gran moviment
de terres que s’ha fet i els llargs
períodes de pluja han fet endarrerir l’obra”, admet l’alcalde,
Francesc Colomé.
Gesa SL, per la seva banda, s’ha
encarregat de la direcció, coordinació de seguretat i seguiment
ambiental de l’obra, que finalment ha tingut un pressupost proper als 3 milions d’euros.
Entre d'altres, l’actuació ha
comportat l’execució dels camins
interiors, el tancament del Falgar,
l’adequació de l’aparcament, la
instal·lació d'enllumenat de baixa
intensitat i mobiliari urbà, la plantació d’arbrat –més de 400 arbres
d'espècies autòctones– i la neteja
i el reforç de la penya. També s’ha
concretat el model de reg del parc,

un dels serrells que generava més
inquietud per les grans dimensions de zona naturalitzada.

Aigua de la depuradora

Finalment el reg es farà a través de
l’estació depuradora d’aigües residuals de la Garriga, d’on sortirà
una canalització d’un quilòmetre i
mig fins a la zona nord del Falgar,
on hi haurà un sistema de neteja
natural de l’aigua que permetrà
l’estalvi de costos. En aquest punt
hi haurà una primera bassa que
filtrarà l’aigua ja depurada de manera natural gràcies a la vegetació.
Tot seguit passarà a una segona
bassa per completar el procés de
depuració biològica amb el mateix
sistema de vegetació i, finalment,
entrarà a l’estany central del parc,
que té 17.564 metres quadrats
de superfície i amb capacitat per
a 30.000 metres cúbics. Aquesta
aigua serà utilitzada per al reg del
parc i també, a través d’un sistema
de filtració natural, retornarà novament al Congost. i x.l.

Un llarg camí
LA URBANITZACIÓ DEL PARC VA
INICIAR-SE FA MÉS DE 12 ANYS COM
a part del projecte que afecta el
sector industrial P. Inicialment,
l'espai es plantejava com a zona
verda i d’equipaments, però l'any
2007 l’empresa adjudicatària i
l’Ajuntament van rescindir el
contracte. L’any 2010 es va encarregar
la redacció d’un nou projecte per a la
finalització del parc, un encàrrec que
preveia nous criteris de sostenibilitat
i de participació ciutadana.
L’any 2012 va iniciar-se un procés
participatiu per decidir-ne els nous
usos, i el 2014 va culminar el procés
amb la redacció de la modificació
del projecte d’acabament del parc.
A començaments de 2017 van
adjudicar-se les obres que
actualment s’estan duent a terme
amb les empreses Gesa i Barnasfalt.

REDACCIONAL
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Pla de Vulnerabilitat Energètica

La Fundació Naturgy activa un fons solidari
per a la rehabilitació energètica d’habitatges
de famílies en situació de vulnerabilitat
· L’objectiu és assumir millores d’aquests habitatges en matèria de rehabilitació,
equipament i eﬁciència energètica per donar suport a les llars i les famílies que més
ho necessiten.
· Les actuacions procedents d’aquest Fons Solidari es posen en marxa inicialment
a Catalunya, Galícia i Madrid, però és extensible a tot Espanya.
· El Fons Solidari de Rehabilitació Energètica és obert a la contribució ciutadana i
també dels empleats i clients. La Fundació Naturgy es compromet a aportar-hi el
mateix import que el públic interessat doni a aquesta iniciativa.
La rehabilitació exprés d’habitatges
per millorar l’eﬁciència energètica, així com la millora de l’equipament a les llars (frigoríﬁcs, cuines,
escalfadors, calderes i deshumidiﬁcadors) de les famílies més vulnerables poden suposar un estalvi
de ﬁns a 650 euros anuals, segons
l’estudi “Re-habilitación exprés en
hogares vulnerables. Soluciones de
bajo coste”, realitzat per la Fundació
Naturgy i que recull 76 solucions de
baix cost per fer les llars més eﬁcients energèticament.
Amb l’objectiu de dur a terme aquestes millores, la Fundació Naturgy
ha posat en marxa el Fons Solidari
de Rehabilitació Energètica, que es
destinarà tant a intervencions directes en els habitatges per incrementar l’eﬁciència energètica com a
la reparació i/o substitució d’equipaments que ho requereixin. Es tracta,
en tot moment, d’obres ràpides i que
es poden realitzar, preferentment,
des de l’interior de l’habitatge, per
no afectar elements comuns de les
ﬁnques i per a les que no cal sol·licitar llicència d’obres ni permisos de la
comunitat de propietaris.
D’aquesta manera, es treballa per
esmenar la manca d’aïllament, una
insuﬁcient protecció contra el sobreescalfament solar i l’ús de materials inadequats en la construcció,
que són les grans mancances dels
habitatges que ocupen les famílies
més vulnerables. “Un dels grans
problemes del parc d’habitatges és
que més del 70% es van construir
abans de l’any 1978, que va ser quan
va entrar en vigor l’obligació d’aïllar

Finestra original i rehabilitada (esquerra-dreta)
tèrmicament les cases. I gran part
d’aquests pisos són habitats actualment per persones en situació vulnerable”, aﬁrma el director general
de la Fundació Naturgy, Martí Solà.

Qui se’n pot beneﬁciar?

Els principals beneﬁciaris són les
persones en situació de vulnerabilitat que siguin propietaris o llogaters dels habitatges que s’han de
rehabilitar. Com a pas previ, hauran
de ser atesos per entitats del Tercer Sector amb les que la Fundació
Naturgy té acords de col·laboració
(Fundació Foment de l’Habitatge
Social, Càritas, Habitat3, Creu Roja,
Fundació Roure, Fundación Constructora Benéﬁca). També es podran
acollir a aquestes ajudes les entitats
del Tercer Sector o administracions
titulars d’habitatges que gestionen
llars habitades per persones en situació de vulnerabilitat energètica,
i amb qui la Fundació Naturgy signi
un conveni de col·laboració per a la

utilització dels recursos del Fons
Solidari.

Com es ﬁnança?

Segons els càlculs realitzats per
l’estudi de la Fundació Naturgy, una
rehabilitació energètica integral
tindria un cost d’entre 20 mil i 35
mil euros, mentre que amb l’aplicació de mesures de baix cost es pot
reduir ﬁns als 5.000 i 7.000 euros.
Aquests recursos surten del fons
solidari que ha creat la Fundació.
“La nostra Fundació és la donant
principal d’aquest fons que ara comença a funcionar i amb el qual
conﬁem que podrem ajudar els collectius més vulnerables i mantenir
activa la nostra línia d’acció per lluitar contra la pobresa energètica”,
ha declarat Solà.
Per una banda, hi pot contribuir
qualsevol persona: clients, empleats, proveïdors, ciutadans en general, associacions o altres tipus
d’entitats, amb aportacions des d’1

ﬁns a 10.000 euros, a través del
web www.fondo.fundacionnaturgy.
org. A més, també tindran l’opció
de gaudir de la desgravació ﬁscal
corresponent. D’altra banda, la Fundació Naturgy farà una aportació
inicial i es compromet a contribuir al
Fons Solidari amb el mateix import
que hagin aportat desinteressadament els donants.

Què inclouen els ajuts?

Les despeses que assumeix el Fons
són els materials, mà d’obra i projecte tècnic i llicències, si són necessaris, en el cas de les rehabilitacions. Compra de nou equipament,
trasllat a l’habitatge i mà d’obra
d’instal·lació, per les substitucions
d’equipaments. I ﬁnalment, materials i mà d’obra, en el cas d’adequació
d’instal·lacions.
Contingut elaborat amb la
informació de la Fundació NATURGY
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CONSULTORI MÈDIC

SALUT EL DEPARTAMENT MANTÉ LA CONCENTRACIÓ DE PROFESSIONALS AL CAP SANT MIQUEL

EDUCACIÓ

Salut s'endú definitivament del
CAP Vallès el servei de pediatria

Una mostra ensenya
els infants a
cuidar-se les dents

ARXIU

GRANOLLERS. El Departament de

P.- El tractament de la hipertensió ha de ser per a tota la vida si
sempre està controlada amb dosis
baixes d’un antihipertensiu?
R.-El tractament antihipertensiu no
és només per reduir les xifres tensionals, sinó també per minorar les
complicacions renals i cardiovasculars que comporta la hipertensió. Això, òbviament, s’aconsegueix
mantenint valors normals de xifres
tensionals. Per aquest motiu el
tractament de la hipertensió ha de
ser, com a norma general, per a tota
la vida. Idòniament ha d’anar unit a
un estil de vida adequat (no fumar,
exercici físic, dieta adequada, reduir el consum de sal, etc.).
Només en persones amb hipertensió lleu, sempre amb xifres dins
dels marges de la normalitat –durant un llarg període de temps– i
sense altres malalties que suposin
factors de risc cardiovascular (diabetis, hipercolesterolèmia, etc.) pot
plantejar-se excepcionalment la
possibilitat de suprimir o reduir el
tractament farmacològic en determinats pacients.
Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita
ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

Salut de la Generalitat anunciava divendres la decisió de deixar
sense servei de pediatria el CAP
Vallès, el més cèntric de Granollers, després d'avaluar positivament la concentració del servei
al CAP Sant Miquel, que va fer al
juliol –inicialment, com a mesura
provisional–.
Aquest estiu es va concentrar
l’atenció pediàtrica del CAP Vallès Oriental i el CAP Sant Miquel
en aquest darrer centre, "atesos
els avantatges que ofereix l’espai de pediatria d’aquest CAP,
situat a la planta baixa, amb
una zona diferenciada per a pediatria i un taulell específic". A
més, un dia a la setmana es compta amb el reforç d’un pediatre de
l’Hospital de Granollers.
D’aquesta manera, els professionals d’atenció pediàtrica dels
equips d’atenció primària Granollers Centre i Granollers Sud han
format un equip unificat de pediatres al CAP Sant Miquel, la qual
cosa "ha garantit una atenció de

L'exposició itinerant, organitzada per la Diputació de Barcelona, Cuida't les dents arribarà
dimecres al Museu de Ciències
Naturals de Granollers, on es
podrà visitar fins al 28 de novembre. La mostra té com a
objectiu “promoure uns hàbits saludables d'higiene bucodental entre la població
infantil”. Aquesta exposició
s'adreça a infants d'entre 5 i 8
anys, i va acompanyada d'una
guia que conté activitats directament relacionades amb els
continguts exposats per poder
treballar-los a l'aula després de
les visites escolars.

CARRER MUSEU El CAP Vallès va perdre el servei de pediatria a l'estiu

DEBAT

qualitat durant l’horari assistencial habitual, matí i tarda",
assegura Salut.
Durant aquests mesos, el Servei
Català de la Salut (CatSalut) ha
dut a terme una valoració del servei ofert de manera conjunta amb
l’Ajuntament de Granollers i, atesos els bons resultats, s’ha decidit
donar-ne continuïtat.

Conferència sobre
noves economies
i cultura al Museu

Rebuig local a la mesura

Dilluns, el govern granollerí feia públic el seu desacord amb la decisió del
Departament de Salut de concentrar l'atenció pediàtrica al CAP Sant Miquel, de
manera que deixa el CAP Vallès sense aquest servei. "No compartim aquesta
decisió adoptada i en farem seguiment. Cal que el servei es desenvolupi en
les millors condicions", deien l'alcalde i la regidora de Salut als responsables de
la Generalitat. D'altra banda, la CUP demanarà explicacions al Servei Català de
la Salut i a l'Institut Català de la Salut per la supressió definitiva del servei. Amb
l'objectiu de poder mesurar l'abast i afectacions de la mesura, a CUP ha demanat
una trobada amb els responsables del CatSalut i l'ICS a la ciutat, que ja està
fixada per d'aquí a uns 10 dies. Aquesta mesura "s'havia venut com a
provisional", però ja durant l'estiu la CUP va denunciar que es tractava d'una
"estratègia de gradualitat davant d'una mesura impopular que s'ha anat
imposant per fases per evitar la massiva queixa de les persones usuàries".

El Departament de Salut ha treballat els últims anys en el marc
del Pla Estratègic de Pediatria per
accelerar el ritme d’instauració
dels equips territorials de pediatria en tot Catalunya, impulsant
el treball en xarxa i l’agrupació de
professionals en línies pediàtriques, com ja s’està fent em alguns
territoris.
La creació d’aquest equip al
CAP Sant Miquel permet, segons
el Departament, assegurar la cobertura pediàtrica a l’atenció primària, continuar oferint una alta
qualitat assistencial, millorar la
coordinació entre els pediatres
d’atenció primària i els de l’hospital, i gestionar processos de forma
eficient amb protocols adequats i
utilització adequada i eficient de
recursos diagnòstics i terapèutics.
L’Estratègia nacional d’atenció
primària i salut comunitària (ENAPISC) preveu, segons Salut, crear
les unitats d’atenció pediàtrica i definir el nou model d’atenció. M.E.

Avui, dijous (19 h), el Museu de
Granollers acollirà la tercera conferència del cicle de tancament
del segon Pla Estratègic. Amb el
títol Nous models de desenvolupament urbà. Noves economies
i cultura, hi debatran Guernica
Facundo Vericat, cofundadora
de LABCOOP, i Nicolás Barbieri
Muttis, investigador de la UAB.

SALUT

Taller gratuït per
a embarassades
EntreMares ha programat per als
divendres de novembre, a les 17
h, un taller gratuït al centre cívic
Nord sobre educació emocional
adreçat a dones embarassades i
a càrrec d'Elisabet Ahufinguer.
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URBANISME ES PAVIMENTARÀ L'ESPAI, SE SENYALITZARÀ I S'HI PLANTARAN 15 ARBRES

Comença l'adequació de
l'aparcament del barri Congost
arxiu

GRANOLLERS. Dilluns van comen-

çar els treballs de senyalització
previs a les obres d'adequació
d'un aparcament públic darrere
el pavelló del Congost, un espai
que forma part d'un sector de
nova urbanització on en el futur
s'hi han de construir habitatges i
que completarà la trama urbana
de carrers. L'actuació, que porta a
terme Construccions Deumal per
un import de 189.728 euros, IVA
inclòs, té 5.728 metres quadrats i
capacitat per a 155 places d'aparcament per a vehicles, a més de
dues places més reservades per a
persones amb mobilitat reduïda.
A banda de pavimentar l'aparcament s'hi plantaran una quinzena
d'arbres, i es preveu que les obres
finalitzin a finals de gener.
L’any 2015 l’Ajuntament va
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació i urbanització
d’aquesta zona del barri del Congost, un espai que en bona part

Adjudicada la urbanització
dels exteriors del Centre
Cultural de Corró d’Avall
LES FRANQUESES. Constructora

OBRES EN MARXA L'aparcament comptarà amb 157 places per a vehicles
limita al nord amb el carrer Narcís
Monturiol, just al límit amb Canovelles, i a l’oest amb la línia de tren
Barcelona-Puigcerdà. La superfície total és de gairebé 20.000 metres quadrats, i està previst que la
junta de compensació impulsi més
endavant el desenvolupament
urbanístic de la zona, que a més

d'adequar l'aparcament –l’actuació que es duu a terme ara–, també
suposarà la prolongació dels carrers de l’entorn, la construcció de
250 habitatges –85 dels quals de
protecció pública–, la creació de
zones verdes a l’entorn de la via
del tren i de trams de circulació
per a vianants entre d'altres.
x.l.

La pacificació del
trànsit al camí de
Marata, en marxa
LES FRANQUESES. Dissabte van començar part dels treballs de pacificació del trànsit al camí de Marata,
per on circulen uns 2.500 vehicles
diaris. Fins ara s'han pintat les línies als vorals que delimiten la
calçada en 4,5 metres, amb un
voral d'emergència entre el pont
de la línia de tren R2 i la carretera de Cànoves. També s'hi faran
ressalts, es limitarà la velocitat
màxima a 30 km/h i es prohibiran
els avançaments i la circulació de

S'HI FARAN ELS ACCESSOS, UNA ZONA VERDA I UN APARCAMENT

CAMÍ VEÏNAL Aquesta setmana s'ha dut a terme la senyalització del vial
vehicles de transport de mercaderies –excepte serveis a granges
agrícoles i veïnat–. L'acord amb

els veïns també assegurava algun
apartador per als vehicles agrícoles entre d'altres.

Calaf SA és l'empresa adjudicatària de les obres d'urbanització
dels exteriors del Centre Cultural de Corró d’Avall, un espai de
6.369 metres quadrats. La inversió per dur a terme l'obra serà
de 821.603 euros, i el termini per
adequar i transformar el perímetre de l’equipament és de tres mesos des que s'iniciïn les obres.
La urbanització de l'espai comportarà l'arranjament de l’esplanada oest, delimitada per la plaça
de Can Prat i el passeig Tagamanent. S'hi crearà un espai combinat de zona verda –amb talussos
d’arbustos que resseguiran la plaça i el carrer Verge de Montserrat–

i estacionament, i des d’aquest
punt s’accedirà al CAP.
També s'adequarà l'accés per a
vianants a la biblioteca i al pavelló
pel carrer Verge de Montserrat i
s'arranjarà la coberta de l'edifici,
que serà transitable i accessible
a peu pla des del carrer Onze de
Setembre, on es crearà una zona
enjardinada i una àrea de descans.
La urbanització de la coberta i
l'exterior del Centre Cultural de
Corró d’Avall s'afegeix a les obres
que des del mes de març s'estan duent a terme a l’edifici, que
en pocs mesos acollirà el Centre
d’Atenció Primària (CAP), la nova
biblioteca de Corró d'Avall i una
pista poliesportiva.

GRANOLLERS. El Departament d'Interior de la Generalitat ha denegat
el permís sol·licitat per la plataforma veïnal Integració Ronda Sud
per tallar els quatre carrils de la
via dos cops per setmana per protestar per l'elevat trànsit que hi
circula. A finals d'octubre la plataforma va decidir que enduriria les
protestes que du a terme dos cops
per setmana per avançar en les seves reivindicacions, ja que consideren que tant la Generalitat –titular de la ronda– com l’Ajuntament
–titular de les vies properes– no
han avançat prou en la pacificació
del trànsit. Per això van sol·licitar
permís per tallar els quatre carrils
de la ronda els dilluns al matí (de 8
a 9 h) i els dijous a la tarda (de 17

a 18.30 h), a més dels divendres de
17 a 19 h cada 15 dies per fer-hi
una bicicletada. Però Interior ha
considerat, basant-se en informes
de la Policia Local i els Mossos
d'Esquadra, que el tall total de la
ronda Sud durant una hora generaria massa complicacions de
trànsit a les vies de l'entorn.
Arran de la falta d'autorització,
dilluns els veïns van manifestar-se una vegada més a la carretera tallant dos carrils, igual com
feien fins ara. Amb tot, els integrants de la plataforma no estan
d'acord amb la decisió d'Interior
i han presentat un recurs per tal
que, en properes convocatòries,
el tall de la via pugui ser total en
comptes de parcial.

Interior no autoritza el tall de
quatre carrils a la ronda Sud

dj, 8 novembre 2018

11

12

dj, 8 novembre 2018

SUCCESSOS ACTUACIÓ POLICIAL A LA PLAÇA TORRES I BAGES, A TOCAR DEL CARRER GIRONA

Operació contra una xarxa
d'explotació laboral de dones
La policia estatal els acusa de portar enganyades dones de la zona
de Vietnam i obligar-les a treballar en centres d'estètica sense cobrar

GRANOLLERS. La Policia Nacional

va fer dimarts al matí una actuació
a la plaça Torres i Bages de Granollers –tocant al carrer Girona–, en
el marc d'una macrooperació contra una xarxa d'explotació laboral
de dones, majoritàriament d'origen vietnamita i de la zona d'influència del país asiàtic, que eren
portades fins a l'Estat espanyol per
explotar-les en centres d'estètica
en condicions "d'esclavitud".
Segons fonts del cos estatal de
policia, l'operatiu estava liderat
per la Unitat Central de Xarxes
d'Immigració Il·legal i Falsedat
Documental (UCRIF) – tant de Barcelona com de la unitat central de
Madrid– en col·laboració amb l'Europol. L’operatiu policial no només

va dur-se a terme a Granollers, sinó
també en altres ciutats de l’entorn
metropolità, com Abrera, Barcelona, Sant Vicenç dels Horts, Ripollet
i Vilanova, així com en altres indrets de l'Estat. En total van produir-se una quarantena de detencions. Des del cos policial s'acusa
l'organització de portar dones de
la zona del Vietnam i explotar-les
laboralment només a canvi del
menjar, amb l'argument que havien de retornar el deute del trasllat.
Segons la investigació, les dones
arribaven enganyades i eren obligades a treballar en centres d'estètica. A Granollers, la policia estatal
va traslladar-hi tres furgonetes i
diversos vehicles sense logotipar.
Segons testimonis de l'operació

policial, els agents van sortir de
l'edifici amb algunes persones de
fesomia asiàtica. El cos policial,
però, dimecres encara no facilitava
ni la xifra concreta de persones detingudes a la ciutat ni el de dones
en situació d'esclavatge.

Detencions i alliberaments

Fonts de la Policia Nacional sí que
han confirmat al diari Som que,
a banda d'un nombre important
de detinguts en l'operació, també
s'han pogut alliberar moltes de
les dones explotades, algunes de
les quals menors d'edat. El jutjat
ha decretat el secret de sumari del
cas i, de fet, l'operatiu encara està
obert, de manera que no es descarten més detencions.
policia local

Esfondrament de la
teulada d'una casa
deshabitada a Corró

Prova de les sirenes
d'avís de risc químic

Avui, dijous, s’efectuarà una prova de so de les sirenes d’avís de
risc químic per a la població. A
Granollers el simulacre tindrà
lloc entre les 10.20 i les 10.30 h.
Aquesta serà la segona prova del
2018, un simulacre que Protecció
Civil de la Generalitat (DCPC) porta a terme dues vegades l’any.
Les sirenes de Granollers estan
situades al polígon Congost, al
parc del Lledoner i a l'aparcament
de mercaderies perilloses d'Adif.
L’alarma –pensada per ser sentida a l’exterior dels edificis– s’activarà per comprovar-ne el funcionament i fer que la ciutadania
conegui el so i estigui preparada i

sàpiga com actuar en cas d’emergència. La sirena, que sonarà durant deu minuts, consta de tres
senyals d’un minut de durada separats per silencis de cinc segons.
Al final, se sentirà un senyal continu de 30 segons de durada.
Les mesures d’autoprotecció en
cas d’emergència per risc químic
són tancar-se a casa, preferiblement en les habitacions més interiors; o bé confinar-se a l'edifici més proper. A més, tampoc
no és necessari anar a buscar els
nens a l’escola ni els avis al casal
o la residència: els responsables
d’aquests centres estan formats
per actuar en cas de necessitat.

Aprovat el protocol d'ús de pistoles
elèctriques per a policies locals
El Departament d'Interior de la Generalitat ha aprovat el protocol d'ús
de les pistoles tàser per part dels agents de les policies locals de Catalunya. Segons Interior, l'ús d'aquestes pistoles elèctriques és restringit
als membres del cos de la policia local en funcions de responsables de
servei, expressament autoritzats i que hagin superat la formació teoricopràctica necessària per a l’ús d’aquesta eina policial.

Defuncions

LES FRANQUESES. Una casa tapi-

ada i deshabitada de la plaça de
la Sagrera, al nucli antic de Corró
d'Avall, va esfondrar-se parcialment dijous a la matinada a causa
del seu mal estat i de les pluges
dels últims dies. L'esfondrament
va afectar la teulada de la casa i
el forjat de la primera planta, així
com una paret exterior. La Policia
Local i els Bombers van acordonar la zona i es va tallar el trànsit a tot l'entorn de la plaça fins

SEGURETAT EL SIMULACRE SERÀ ENTRE LES 10.20 I LES 10.30 H

ESFONDRAMENT La Policia Local va acordonar la zona del sinistre
a la valoració dels serveis tècnics
de l’Ajuntament. Els contenidors
d'escombraries que hi havia da-

vant la casa també van reubicar-se. Cap persona no va resultar
ferida en l'esfondrament.

Granollers
25/10 José Atset Pérez
42 anys
29/10 Mª Victoria Vega Ruiz
96 anys
29/10 Esteve Alegre Canet
88 anys
30/10 Ferran Parera Casellas
94 anys
31/10 Domingo Blanco Pichardo 86 anys
31/10 J. Antonio Hidalgo Triguero 59 anys
31/10 Carlota García Lumbreras 87 anys
01/11 Juan de Dios Porrua Oca 85 anys
01/11 Montserrat Bundó Asensio 89 anys
02/11 Miquel Castellà Gorchs 80 anys
02/11 Julián Pacheco Cáliz
60 anys

02/11 Mercè Vilaró Pascual
100 anys
03/11 Mª Lourdes Costoya Sánchez 90 anys
03/11 Pere Sayol Sabater
72 anys
03/11 Pedro Carrasco Valera
92 anys
04/11 Joana Barra Gàlvez
87 anys
05/11 Agustina Bernal Báez
61 anys
05/11 Antònia Riera Mas
99 anys
05/11 Remedios Moreno Parra 87 anys
La Roca del Vallès
31/10 Joan Coll Cortés
90 anys
Aiguafreda
01/11 Maria Torras Vila
82 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras
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SOLIDARITAT EL PROJECTE VOL DIGNIFICAR LA DISTRIBUCIÓ DE ROBA QUE FINS ARA FEIA EL ROBER

LA INICIATIVA ARRIBA A LES NOU ESCOLES DE LA COMARCA

El bisbe de Terrassa inaugura
la botiga de roba de Càritas

Cambridge School torna
a fer berenars solidaris
per a Mans Unides

Avui, dijous (18 h), el bisbe de
Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, inaugurarà la botiga de roba
solidària que Càritas posarà en
marxa en un local del número 31
del carrer Sant Jaume de Granollers, davant de la parròquia.
Amb les botigues de roba solidària Càritas pretén reutilitzar,
reciclar i vendre roba de segona
mà, promovent l’economia social i
solidària, i amb els objectius principals de "la creació de treball
social i sostenible, la transparència, el destí ètic de les peces
i el consum responsable".
Fa 40 anys que la distribució de
roba a les persones més vulnerables de l’arxiprestat es feia des del
rober de Càritas a la parròquia de
Sant Esteve de Granollers, gràcies a voluntaris compromesos
amb el projecte. Càritas assegura
que amb la nova proposta –que
substitueix el rober– es millora el
servei d’atenció a les necessitats
bàsiques d’aquestes persones, i es

ARXIU

A L'ESTIU El bisbe ja va beneir el local que a partir d'avui acollirà la botiga
dignifica la distribució de roba, alhora que es creen llocs de treball.
El 8 de juliol es va presentar el
projecte a la parròquia de Sant
Esteve de Granollers a càrrec de
mossèn Rodolf, arxipreste; Josep
Mayoral, alcalde de Granollers; Jo-

sep Àngel Saiz, bisbe de la diòcesi
de Terrassa; mossèn Josep Montfort, vicari episcopal, i Salvador
Obiols, director general de Càritas
Diocesana de Terrassa. El bisbe
de Terrassa va beneir el local que
acull la nova botiga.

Cambridge School organitza enguany la tercera edició dels berenars solidaris en benefici de Mans
Unides. Així, a partir de dimecres,
a les 17 h, i fins divendres, les nou
escoles del Vallès Oriental –Granollers, Caldes, Cardedeu, la Garriga, la Roca, Mollet, Parets, Sant
Celoni i Vilanova– participaran en
aquesta iniciativa. A més, a Granollers s'ampliarà fins dissabte
amb un esmorzar solidari a partir
de les 9 h.
“Entre la recaptació dels berenars solidaris i la que fem a
la tradicional Pantomime de
Nadal, Cambridge School ja ha
aconseguit recaptar 10.363 euros en benefici de Mans Unides
durant els darrers tres anys,
una xifra que esperem continuar augmentant aquest curs”,
destaca Sarah Edge, directora general de Cambridge School.
L’escola ofereix dues maneres
de col·laborar-hi voluntàriament.

La primera és cuinant i portant
menjar per vendre en benefici de
Mans Unides –galetes, pastissos,
pizzetes, etc–, i la segona portant
diners per comprar aquest berenar casolà cuinat per alumnes i
treballadors que es podrà adquirir amb donatius a partir d’1 euro.
A la iniciativa, que arriba a 3.700
alumnes, també s’hi sumaran el
personal i els professors nadius de
Cambridge School, que en total, són
més d’un centenar de persones.

Per a una escola a Madagascar

Tots els diners recaptats seran
destinats al projecte d’aquest 2018
de Mans Unides que pretén lluitar
contra l’analfabetisme amb la millora de les instal·lacions d'una
escola en un barri perifèric d’Antananarivo, capital de Madagascar. El
projecte beneficiarà directament
uns 400 infants que hi fan classes
–250 nois i 150 noies, de primària
i secundària–. M.E.
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EDUCACIÓ L'INSTITUT VA NÉIXER EL NOVEMBRE DE 1968 COM A 'INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA DE GRANOLLERS'

ENTITATS

El Cumella engega el 50è aniversari

Gustavo Duch
torna a La Magrana
Vallesana pel
Divendres es fa un acte de retrobament de les
Dilluns el professor més veterà i l'alumne més
vuitè aniversari
jove bufaven les espelmes del tradicional pastís persones que hi han passat durant el mig segle
I.CUMELLA

GRANOLLERS. L'Institut

Antoni
Cumella donarà divendres el tret
de sortida als actes de celebració del seu 50è aniversari. Per
preparar-se per a la cerimònia
d'obertura, alumnat, professorat i
personal d'administració i serveis
(PAS) del centre van trobar-se dilluns al pati per commemorar el
mig segle de vida amb la confecció
d'un número 50 gegant.
A més, es va fer lectura d’un text
a càrrec del director del centre,
Lluís Serra, i d’alguns dels membres més veterans del professorat
i PAS –Rafa Lucas, Encarna Portaz,
Rosa Maria Guirado i Ismael Puertolas–. L'acte va acabar amb la
bufada d’espelmes del pastís gegant construït per la cooperativa
Handwork a càrrec del professor més veterà, Xavier Tomàs, i
l’alumne més jove, Alec Moncusí.
Amb aquest acte es dóna el tret
de sortida a un any d’activitats
que tindran com a plat principal
la cerimònia d’obertura de divendres (19.30 h) a la sala d’actes i al
vestíbul de l’institut.
En aquest acte, conduït per
l’actor granollerí Adrià Freijo, es
comptarà amb l’assistència de
la família de l’Antoni Cumella,

MIG SEGLE Alumnat i professorat dilluns van fer un 50 gegant al pati
d’antics professors i alumnes –
com l’escriptor i exalumne Santi
Montagud, l’escriptora i professora jubilada Carme Ballús o l’exprofessora Matilde Martínez–. Hi
haurà, a més, actuacions musicals
variades, com ara les napolitanes
cantades per l’exprofessor Joan
Gurt, un petit concert de la coral
dirigida per Carles Ridao i del
grup de rock dels alumnes de primer de batxillerat.
S’hi podrà gaudir també d’una
exposició de fotos antigues, entre

altres sorpreses. Tot plegat serà un
espai per al retrobament d’antics
professors i alumnes d’aquests 50
anys d’història del Cumella.

Detalls històrics

En el text d'aniversari, el centre
recorda que es va inaugurar el 4
de novembre, en plena dictadura
franquista, amb el nom d'Instituto Nacional de Enseñanza Media
de Granollers. Més endavant va
ser rebatejat amb el nom de Roser Pujades, una inspectora de

la comarca, i finalment va rebre
el nom del prestigiós ceramista
granollerí. "En passar els anys,
el centre s’omplí d’alumnes i
professors amb idees noves,
aires de llibertat i democràcia.
Els antics alumnes el recorden
com un centre comarcal, divertit i anàrquic. Entre les seves
parets interiors de color canyella i pissarres foradades, la vida
acadèmica transcorria entre assemblees, vagues, amenaces de
bomba abans de controls complicats i llargues filosofades a
la gespa de l’entrada", detalla.
L'escrit recorda com a les seves
aules hi han conviscut professors
franquistes, catalanistes i de l'esquerra més rupturista, així com
alumnat divers.
"El Cumella és, i ha estat sempre, un institut obert […], i ha
acollit gent de variada procedència i condició”. Actualment
"acull catalans de totes les cultures i vinguts d’arreu; amb internet i projectors; que treballa
el plurilingüisme, l’ensenyament globalitzat, el llenguatge
audiovisual, els valors cooperatius, la coeducació, la companyonia i un llarg etcètera". m.e.

El referent de la lluita per la sobirania alimentària Gustavo Duch
serà avui, dijous (19 h), al local
social de La Magrana Vallesana
–al número 58 del carrer Isabel de
Villena– per commemorar el vuitè
aniversari d'aquesta associació de
consumidors d'agricultura ecològica i de proximitat, basada en
els principis de l’economia social
i solidària. Duch ja va visitar La
Magrana el 2016 per presentar un
dels seus llibres –Secretos–. Ara
serà el torn de Cosechas, un nou
volum del periodista, escriptor
i fundador de Veterinaris Sense
Fronteres. A més, Duch és un dels
introductors a Catalunya de la sobirania alimentària. L’acte també
pretén comptar amb la participació del públic assistent, que establirà un diàleg conduït per Agustí
Corominas. L’acte anirà acompanyat de petits intervals musicals a
càrrec de Pol Aumedes.
La Magrana Vallesana es va
impulsar va 8 anys per l'interès
d'una quinzena de famílies de
consumir aliments saludables i
de proximitat. Actualment, amb
desenes de socis, La Magrana Vallesana disposa d'un 75% dels
seus productes de proximitat i el
100% és ecològic.

AQUESTA SETMANA EL CENTRE HA REBUT PROFESSORAT DE POLÒNIA, CROÀCIA, LETÒNIA I PORTUGAL, SOCIS DEL PROJECTE EUROPEU
xavier solanas

El Bellera lidera un Erasmus
sobre hàbits alimentaris
i rendiment escolar
L’Institut Celestí Bellera ha iniciat aquesta setmana un programa
Erasmus + que s'allargarà fins al
curs 2019-2020 i que suposarà
el desenvolupament de dos projectes en col·laboració amb altres
centres d'arreu d'Europa.
D'una banda, aquest dilluns el
centre granollerí acollia la primera
trobada internacional de professorat amb professionals d'instituts
de Polònia, Croàcia, Letònia i Portugal. Amb centres d'aquests quatre països, el Bellera coordinarà el
projecte Healthier Breakfast, wiser
Minds, que pretén demostrar la
vinculació entre els hàbits alimentaris i el rendiment escolar. El grup
impulsor està format per alumnes
de 2n i 3r d’ESO sota el guiatge

d’un grup de professorat compromès amb la innovació. Aquests
alumnes es reuneixen cada dijous
a l'anomentat Espai Erasmus per
treballar en anglès de manera
col·laborativa i multidisciplinària
tots els aspectes relacionats amb
el projecte. "L’objectiu respecte
dels participants és que siguin
transmissors i dinamitzadors
del canvi sobre la temàtica estudiada al nostre centre i al nostre
entorn", indica Alícia Moreno, directora del Bellera.
Aquesta setmana, l’institut ha
acollit la primera trobada de professorat. L'acollida dels educadors forans es va fer dilluns amb
un concert de benvinguda de la
Big Band Bellera i una visita pel

BENVINGUDA La Big Band Bellera va actuar dilluns per a l'alumnat arribat per a l'Erasmus +
centre, que va acabar amb un esmorzar saludable. Durant la resta
de la setmana, el professorat motor del projecte europeu ha dut a
terme jornades i visites de treball,
com a la Fundació Alícia.
D'altra banda, el segon projec-

te que en el marc del programa
Erasmus + treballarà l'institut Celestí Bellera és bilateral, per mitjà
d'una associació amb el Lycée de
Le Bourget a París. Es tracta d'una
iniciativa que pretén apropar la literatura a la comunitat educativa

i a la ciutat, i fer un canvi en el seu
estudi, tot incorporant-hi les noves tecnologies.
El grup impulsor estarà format
per alumnes de 4t d'ESO de projectes singulars i els alumnes de 1r de
batxillerat i els alumnes batxibac.

dj, 8 novembre 2018

15

16

dj, 8 novembre 2018

EDUCACIÓ GRANOLLERS ACULL XERRADES I ACTIVITATS EN EL MARC DE LA SETMANA EUROPEA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

FP dual: estudies o treballes?

Alumnes d'aquesta modalitat formativa
expliquen als instituts la seva experiència

Només un 3% dels alumnes d'FP aposten
pel model combinat entre aula i empresa
x.lloreda

GRANOLLERS. En el marc de la

Setmana Europea de la Formació
Professional, que se celebra a tot
Europa del 5 al 9 de novembre,
Granollers acull aquesta setmana
diverses xerrades adreçades als
alumnes d’ESO, batxillerat i cicles
formatius de grau mitjà pensades
per prestigiar entre els alumnes
la formació professional dual, una
modalitat d’estudis implantada a
l’Estat fa sis anys que combina la
formació teòrica a l’aula amb la
formació pràctica a les empreses.
En les xerrades, organitzades
per la Fundación Bertelsmann i
Lidl Supermercados en col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers, alumnes i exalumnes de FP
dual han explicat les seves experiències personals. “Actualment
només el 3% dels joves que estudien FP fan la modalitat dual,
i és un percentatge molt baix si
el comparem amb el de Suïssa
o Alemanya”, explicava Laia Garrido, responsable de la iniciativa.
“Les empreses cada vegada hi
tenen més interès, ja que hi ha
sectors que tenen problemes
per trobar talent i veuen que
formar els joves a la mateixa
empresa és la millor garantia
per tenir professionals ben formats”, deia.
En aquest sentit, un exalumne
d’aquesta modalitat, Joan Zamora,
de 21 anys i veí de Sant Adrià, explicava dimarts als estudiants de
4t d’ESO de l’Escola Municipal del
Treball que “no cal passar necessàriament per la universitat per
tenir un ofici o una bona feina;
hi ha altres maneres”, i en cas de
voler accedir a la universitat, “s’hi

XERRADA Un exalumne de FP dual va explicar la seva experiència a l'alumnat de 4t d'ESO de l'Escola Municipal del Treball
pot accedir havent rebut abans
una formació extra i uns anys
d’experiència laboral”.
Zamora explicava que en acabar l’ESO va optar per estudiar un
grau mitjà de FP dual en informàtica, que posteriorment va com-

"Amb la modalitat dual
s'aprèn molt més perquè
et formes directament
al lloc de treball"

pletar amb un altre grau en fabricació mecànica. Això li ha permès
treballar com a dissenyador de
fabricació mecànica en una bona
empresa, a més d’accedir a la universitat “sense necessitat de fer
la selectivitat” per estudiar en-

ginyeria. “Animo els nois i noies
d’ESO a plantejar-se aquestes
branques, perquè tenir estudis
de FP dual obre portes i dóna
moltes més oportunitats”, deia.
Arnau Caralt, de 19 anys i alumne de l'EMT, indicava al seu torn
que després de fer un cicle de grau
mitjà de química va optar per fer
els estudis del grau superior amb
la modalitat dual. “El dual t’ensenya el doble o més que la FP
normal, perquè són més hores
i, a més, et formes directament
al lloc de treball”. Caralt fa la
formació pràctica al laboratori de
l’empresa Chemetall de Canovelles al matí, on fa anàlisis de qualitat, assajos amb metalls i pintures
i estudia la corrosió de diferents
metalls, i a la tarda fa la formació
teòrica a l’EMT. “Ara fa quatre
mesos que hi sóc i m’agrada

molt, perquè aprenc molt i tinc
tutors que em poden ajudar,
són molt comprensius”, explica.

Més inserció laboral

Laia Garrido indicava que estudiar FP dual permet que “en dos
anys els joves ja siguin tècnics
del seu sector i tinguin dos anys
d’experiència professional”, i a
més, apuntava, “la inserció laboral és molt fàcil, ja que moltes
de les empreses que han tingut
alumnes de FP dual volen quedar-se amb els treballadors que
han format”. Altres avantatges
d’aquest model formatiu, apuntaven a la xerrada, són que “per estudiar es percep una remuneració”, “s’obté un títol de FP oficial”
i la “gran flexibilitat que permet
a l’hora de canviar d’estudis o
ampliar coneixements”. x.l.

CIUTADANIA

Reeditats els plans
locals de diversitat
i convivència
LES FRANQUESES. L'Ajuntament ha
posat en marxa novament aquest
curs els programes de diversitat i
convivència organitzats per l’àrea
de Polítiques Socials. Un és el programa d’orientació sociolaboral
Orienta Dona, destinat a dones amb
baix coneixement de l’idioma i dels
recursos de l’entorn, amb dificultats per accedir a les eines de socialització normalitzades per falta
d’informació o suport. Un altre és el
Vincles, centrat en l’acollida i la participació de famílies nouvingudes
als centres educatius i en l’accés als
drets i deures de les famílies envers
els processos educatius dels fills.
L’any passat, unes 30 famílies van
participar a les sessions d’acollida
grupal del Vincles i unes 30 dones
van participar a l'Orienta Dona.

Quatre instituts
al Booktràiler
de Roca Umbert
Uns 125 alumnes de 1r i de 2n
d'ESO de l’Escola Pia i els instituts
Celestí Bellera, Marta Estrada i Antoni Cumella participen aquest curs
en el projecte Booktràiler, vinculat
a les àrees de llengua i literatura i
visual i plàstica amb l'objectiu de
promocionar el club de lectura jove
de la Biblioteca Roca Umbert. És el
tercer curs que l'equipament impulsa aquesta iniciativa centrada
en els diferents llenguatges narratius i el pas del llenguatge literari al
visual, i que suposa la creació d'un
curt cinematogràfic sobre una de
les lectures proposades.

Investigadors de
La Tela estudien les
caixes de ratpenats
L’equip de recerca del Museu de
Ciències Naturals de Granollers ha
publicat un estudi a la revista científica Biological & Conservation
on s’explica per què les onades de
calor, cada cop més freqüents, poden provocar mortalitat en ratpenats que estiguin criant en caixes.
L’estudi indica que factors com la
ubicació, el model, el color i l'orientació de les caixes incrementa significativament la temperatura que
assoleixen aquests nius, fins a arribar a més de 50°C. Els investigadors
aporten solucions per a la col·locació de caixes i selecció de models.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides ﬁns 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

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

*Només per a instal·lacions completes
FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
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 fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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POLÍTICA HOMENATGE A L'ACTIVISTA CULTURAL I POLÍTIC

L'ANC LAMENTA LA RETICÈNCIA DELS PARTITS A PARTICIPAR-HI

Granollers commemora
Andreu Ballús,
el centenari del naixement candidat a les primàries
sobiranistes a Granollers
de Salvador Casanova
GRANOLLERS. Dimecres van co-

mençar els actes de commemoració del centenari del naixement
de Salvador Casanova i Grané (Badalona, 1918 – Granollers, 1982),
activista referent a la ciutat de la
lluita per la defensa de la cultura catalana i per l'alliberament
nacional. El tret d'inici va ser la
inauguració d'una exposició fotogràfica sobre Casanova al restaurant llibreria Anònims. Els actes
continuaran el dijous 15 (19 h),
també a l'Anònims, amb la conferència Salvador Casanova, pioner
de la unitat popular, a càrrec de la
lingüista i activista política Blanca
Serra. A més, el Museu de Granollers acollirà el 21 de novembre
(19 h) la projecció del documental
de Lluís Guix i Francesc Ventura
Salvador Casanova, un vida per la
llibertat, estrenat el 2013 i produït per Bandera Negra i l’Associació Cultural Idealistes Pràctics.
Finalment, VOTV emetrà el 6 de
desembre una tertúlia a l'entorn
de Casanova.
Amb aquesta programació la Comissió Salvador Casanova ha volgut recordar i homenatjar un dels
promotors més actius de la vida
cultural i de la resistència nacional

a Granollers, des que s'hi va traslladar a viure el 1952. Fill d'una família obrera, Casanova va participar a
la Guerra Civil i va acabar internat
en un camp de concentració.
Casanova va ser músic, ballador
de sardanes, mestre de català, difusor de la revista Cavall fort, amb
el seu teatre de titelles amb Jan i
Trencapins (que havia tallat en
fusta). També va ser soci actiu de
l’Agrupació Excursionista, i membre del Centre d’Estudis de l’Associació Cultural del Vallès Oriental.
La Comissió Salvador Casanova
el recorda, sobretot, "pel seu esperit transformador de la realitat política que li va tocar viure". En un inici militant del Front
Nacional de Catalunya (FNC) i més
endavant del PSAN –Partit Socialista d’Alliberament Nacional–,
va ser ferm defensor de la unitat
dels partits per a l'alliberament
nacional de Catalunya, a través
de l'Assemblea de Catalunya de la
qual en va ser un dels fundadors.
El 1977 va encapçalar la Candidatura d'Unitat Popular pel Socialisme (CUPS) i va continuar lliurant
totes les seves energies a la tasca
de l'alliberament nacional i popular fins a la mort, el 1982.

Les Franqueses per la llibertat
LES FRANQUESES. Una cinquantena d'actors, actrius i cantaires del munici-

pi, de diferents grups de teatre amateur i de corals, interpretaran aquest
dijous (21 h) al Teatre Auditori de Bellavista l'espectacles Les Franqueses
per la llibertat, un seguit d'escenes i peces musicals basades en els presos
i exiliats polítics. El muntatge està organitzat pel col·lectiu Gent del Vallès
en col·laboració amb partits i entitats sobiranistes i l’Ajuntament de les
Franqueses, i recollirà fons per a per a la caixa de solidaritat amb els presos i exiliats a través de l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC).

• TREBALLS VERTICALS
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES
• EXTRACCIÓ D’URALITA
• OBRA I PINTURA EN GENERAL

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

arxiu

GRANOLLERS. El mestre, filòsof i so-

ciòleg Andreu Ballús, fill de l’exalcalde Rafael Ballús, és el primer
veí de Granollers que s’ha postulat
públicament per participar en el
projecte de Primàries Catalunya a
la ciutat com a candidat. Primàries
Catalunya és una iniciativa promoguda per entitats i partits sobiranistes amb l’objectiu de crear, allà
on sigui possible i tingui opcions de
guanyar, una candidatura transversal que uneixi totes les mirades sobiranistes perquè hi hagi, després
de les eleccions municipals, el màxim d’ajuntaments que assegurin el
mandat republicà de l’1 d’octubre.
Per fer-ho, entitats com l’ANC han
promogut en diversos municipis
que la gent s’inscrigui a Primàries
Catalunya amb la idea de fer primàries entre gener i febrer allà on s’hagi impulsat el projecte, i, en el cas de
Granollers, Ballús ja ha mostrat la
seva disponibilitat a presentar-s’hi.
Amb tot, admeten els impulsors de
la iniciativa, caldrà veure quina és la
receptivitat dels partits sobiranistes de la ciutat a participar-hi. “En
general els partits són reticents a
confluir en una sola candidatura,
i a Granollers encara més”, diu
Manel Gener, portaveu de l’ANC a
la ciutat. “Si no s’hi acaben implicant haurem de valorar com continuem endavant, perquè tampoc voldríem fragmentar encara
més el vot sobiranista”.
D’altra banda, més que una confluència de partits, explica Ballús a
les xarxes socials, “es tracta de dur
a terme un procés participatiu a
través del qual sigui tothom qui
ho vulgui, i no les estructures
dels partits, qui decideixi qui
ocupa els llocs de govern i quin

ANDREU BALLÚS
programa han de dur a terme”.
Per això, més que una candidatura
unitària, “el que ens hem proposat
a Granollers és que el procés de
confecció de llistes es faci obert
i participatiu, de manera que els
inscrits puguin votar qui forma
part de les llistes”, diu Gener, qui
afegeix que “la idea és que la gent
s’animi a inscriure’s a Primàries
Catalunya –actualment ja hi ha més
de 300 veïns de la ciutat inscrits–,
perquè tot plegat tingui la màxima participació i implicació”.
Al juliol, el candidat del PDeCAT,
Àlex Sastre, apuntava que "les
llistes transversals s'han d'impulsar on la unitat dels independentistes hi jugui a favor, com a
Granollers", i afegia, amb relació
a la proposta de primàries, que "si
algú les organitza en el marc d'un
projecte seriós no tindré problemes a presentar-m'hi". Amb tot,
el passat 29 d’octubre Sastre ja va
presentar al Teatre Auditori el seu
propi projecte de ciutat al marge
de la resta de partits sobiranistes,
que tampoc no s’han mostrat favorables a participar en el projecte de
Primàries Catalunya.

MUNICIPALS 2019

El PSC de les
Franqueses inicia
un porta a porta
El PSC de les Franqueses ha iniciat una campanya de visites
porta a porta prèvia a les eleccions municipals de l’any que
ve per conèixer de primera mà
“allò que preocupa i inquieta”
els veïns del municipi i “escoltar
els suggeriments o les critiques constructives dels veïns”.
“Volem continuar construint
un municipi de qualitat amb
l’ajuda dels veïns”, asseguren,
“perquè les Franqueses som
tots, ningú no en queda fora”.

DIVULGACIÓ

Xerrada-col·loqui
de Federalistes
d'Esquerres
Federalistes d'Esquerres (FdE)
ha organitzat, per al dimecres
(19 h) al Museu de Granollers,
la conferència col·loqui Catalunya 2012-2018: fem balanç?. La
sessió anirà a càrrec de Josep
Burgaya, professor de la UVicUCC i articulista, i estarà presentada per Montserrat Roca,
exregidora i membre de FdE.

EQUIPAMENTS

El PP denuncia parcs
infantils en mal estat
El grup municipal del PP de
Granollers ha denunciat el "mal
estat" de molts parcs infantils
de la ciutat. Per això ha reclamat que l'Ajuntament exigeixi a l'empresa externa que fa
aquests serveis de manteniment
des de 2016 (OHL) que faci els
treballs oportuns de revisió al
més aviat possible.
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OPINIÓ

Sigui el que sigui
hi estic en contra

Editorial

SOS BOMBERS
Centenars de bombers de la Generalitat es van manifestar la setmana passada
a Barcelona per fer visible el que consideren un col·lapse estructural del
cos. Manca de bombers professionals –que s’agreujarà en un futur pròxim
amb les jubilacions previstes– milers d’hores extres, una flota de vehicles
obsolets i material deteriorat. Aquestes són les principals demandes del
cos d’emergències que pateix una precarietat similar arreu del territori.
Fixant el focus en el Parc de Bombers de Granollers, la situació no és gaire
diferent i s’hi suma un edifici amb nombroses deficiències i una promesa de
reformes que no acaba d’arribar. Sembla que aquest novembre pot ser decisiu
per desencallar el projecte que ha de garantir unes bones instal·lacions a
uns professionals la precarietat laboral dels quals pot tenir repercussions
esfereïdores per al territori i la vida dels seus habitants. La Generalitat n’ha
de prendre nota i reaccionar amb la celeritat que mereix un cos d’emergències.

El pensament crític
RAMON

FONT
advocat

U

n dels grans pensadors contemporanis, el filòsof José Antonio
Marina, assenyalava l’absència
de pensament crític –l’absoluta
claudicació del pensament crític, deia– com
un dels principals esculls amb que topa la
societat actual. En uns temps de “societat
líquida”, com la definia un altre dels grans,
en Zygmunt Bauman, sembla que part de
la gran majoria de gent ha deixat de marge
l’anàlisi detingut de les qüestions, l’avaluació de les opinions i la reflexió reposada i serena dels argumentaris. En uns moments en
què sembla que ningú no té temps, interès
o capacitat per aprofundir en les qüestions
que diàriament se’ns plantegen, ja només
es dóna prevalença als titulars i als famosos
140 caràcters –tot i que ara en siguin uns
quants més– tradicionals del Twitter. I això,
evidentment, no pot ser bo. No ho pot ser
per a nosaltres a títol individual, però tampoc com a ciutadans que vivim en comunitat,
perquè representa una actitud que ens deixa
sense capacitat d’influir en les decisions que
ens afecten. La manca de competència i d’esforç per assolir les pròpies interpretacions,
comporta que, al cap i a la fi, acabem delegant el pensament i les opinions en terceres
persones a les quals considerem més preparades o, com ens volen fer creure sovint, en
possessió de més informació transcendent. I
d’aquesta manera ens aboquem a transitar

per corriols on nosaltres ens fem cada cop
més petits i prescindibles i ells cada vegada
més grans i imprescindibles.
Però haver arribat fins aquí de ben segur que forma part d’un pla perfectament
traçat, tal com ja fa anys que ho va anunciar Frederic Jameson quan, en parlar de la
postmodernitat va dir que “el sistema no
vol individus amb una forta personalitat
individual, sinó tot el contrari. Personalitats
vulnerables que es moguin sempre al so que
marqui el mercat i la publicitat”.
I explico tot això no com a qüestió filosòfica, sinó com a constatació de la realitat més
immediata. Veig poca gent que quan hi parlo
tingui opinions pròpies, ben fonamentades i
sigui capaç de desenvolupar o rebatre arguments. Més aviat la majoria es deixen portar
pel que els arriba pel Whatsapp i altres mitjans igual de volubles, i segueixen fil per randa els dictats que els vénen donats pels qui
representen el corrent a què són afins, sense
qüestionar-se la bondat o l’error d’allò que
van repetint, ni es paren a comparar, analitzar o interpretar cap altre tipus d’informació.
A més, si els hi mostres el teu desacord total
o parcial o els qüestiones els plantejaments,
gairebé t’acusen de deslleial i, fins i tot, de
traïdor. I així difícilment ens en sortirem, difícilment construirem una societat i un país millor. Si no ens importa acceptar com a veritats
moltes de les famoses fake news, si acceptem
la postveritat com a veritat a la vida quotidiana, si, en resum, no som capaços d’apoderar-nos i renunciem a sentir-nos orgullosos
de la capacitat de raonament propi, cada cop
estarem més a les mans dels que ens han portat fins on, lamentablement, som avui.

JORDI PAGÈS
Artista

EL BON CIUTADÀ
(QUANTA MERDA!)

S

er o no ser, aquest és el dilema: /
¿és més noble sofrir calladament.
/ Les fletxes i els embats d’una
Fortuna indigna, / o alçar-se en
armes contra un mar d’adversitats / i eliminar-les combatent? Morir, dormir: res més...
/ I si dormint s’esborren tots els mals del cor
/ I els mil estigmes naturals heretats per la
carn, / ¿quin desenllaç pot ser més desitjat?
/ Morir, dormir… dormir... i potser somiar.”
Qui no coneix aquest meravellós text de
Shakespeare? Jo, sovint, el llegeixo i el recito
abans de les 12 de la nit. Com si fos Hamlet,
vaja. Em transformo en Hamlet perquè cada
dia, a les 12 de la nit, coincideix que just
davant de casa –jo visc en un primer pis–
s’atura el camió d’escombraries i buida un
contenidor, només un. Són 5 contenidors a
omplir i, després, a buidar pels serveis de
recollida de residus. En el contenidor de
color gris la majoria de ciutadans hi posen
la bossa plena. Malauradament hi ha ciutadans incívics que no fan el que l’Ajuntament
i el sentit comú ens diu: Fer-ho bé és molt
fàcil! Doncs, no. Alguns energúmens les deixen just al costat del contenidor. Per què?
Quin és el motiu? Suposo que tant els hi fot.
Bé, la recollida té una durada d’uns tres
minuts llargs. I el soroll m’impedeix agafar el
son. Per tant, d’ençà que hi són procuro anar
sempre a dormir un cop ha passat el camió
de recollida. Puc dormir, però no somiar les
7 hores seguides que el meu metge em recomana, perquè a les 7 del matí en punt passa
un altre camió, aquest cop de selectiva. Potser d’envasos i vidre o de paper i cartó. Són
molt puntuals: 12 de la nit i 7 del matí. Bon
servei! Però, és clar, si algun dia vaig a dormir més tard, no em puc quedar endormiscat fins a les 8 o quarts de 9 del matí. El soroll
és atordidor i la trencadissa d’ampolles em
ressonen dins el cervell fins que quedes ben
desvetllat. No cal despertador. Només paciència i ser un bon ciutadà perquè saps que
es fa per la ciutat i per coincidir amb les estadístiques que ens diuen que cada habitant
genera 300 kg de residus de brossa l’any.
Però jo faig més que llançar la bossa d’escombraries. Reciclo. Al llarg de la setmana
poso les coses al seu lloc: contenidor groc,
contenidor verd, contenidor marró… i així
vaig traient les coses inútils que tinc a casa
i coses que generem després d’anar als súpers, botigues de proximitat, ferreteries,
sabateries, forns de pa, etc., on sovint es

somlesfranqueses@diarisom.cat

donen les indesitjades bosses de plàstic! És
una tasca molt diversa i molt entretinguda.
Quan tinc piles, cartutxos de tinta, CD... em
desplaço una mica més amunt, fins a la plaça de la Corona, a un contenidor específic.
Si llenço roba vella, un altre contenidor,
aquest de color carbassa. I després d’anar a
Ikea o Leroy Merlin sempre em sobra alguna cadira trencada o armari vell i procuro
trucar al servei de recollida de trastos. Hi
ha molts veïns que en fan via: ho deixen
al voltant dels contenidors i l’endemà et
trobés tota mena de mobiliari. I això ho
acostumen a fer a partir de mitjanit un cop
estic ben adormit. I què passa? Doncs ja us
ho podeu imaginar: em desperto, m’aixeco,
apujo la persiana, obro la finestra i faig com
el capità Haddock, crido: Miloques! Mil milions de llamps i trons! Miserables eixarreïts! Sàtrapes! Barbamecs! I després abaixo
la persiana, tanco la finestra i intento agafar
el son tot llegint Renecs del capità Haddock
per aprendre’n a dir més i oblidar-me del
Hamlet per uns dies...
I quan buido la farmaciola de fàrmacs
caducats, els porto a la farmàcia perquè els
reciclin. I aprofito per comprar ansiolítics
o derivats. A vegades, moltes coses em sobren i em dedico a llençar coses inútils que
tinc per tota la casa, i ho deixo al costat dels
contenidors i al cap de minuts ja ha passat
un home amb un carretó de supermercat i
s’ho emporta tot. Aquesta gent ajuda molt a
mantenir la ciutat neta i no cobren de l’Ajuntament. Són treballadors autònoms sense
cotitzar i viuen (o malviuen) de tot el que
nosaltres llencem. L’Ajuntament em diu i em
recorda que fent tot això de reciclar puc (re)
generar 250 kg de brossa a l’any. Brutal! Sóc
molt bon ciutadà i em tranquil·litza que això
que em passa a mi passa a molts ciutadans
del món i, òbviament, molts ciutadans han
de suportar totes les inconveniències de generar tanta porqueria i tanmateix nosaltres,
els humans, som partícips de la globalització
de la merda del món. Ara ens han començat
a bombardejar sobre l’excés de plàstic que hi
ha per a tot arreu: mar, terra, aire....
I jo em pregunto: no sabien que passaria
tot això? I ara, a nosaltres, els bons ciutadans
ens volen responsabilitzar del bon ús del
plàstic quan a casa nostra estem envoltats
d’un 70% de productes de plàstic o derivats
d’aquests polímers. Quin fàstic de món! Què
cínics els industrials, què cínics els responsables de les grans corporacions, què cínics
els polítics venuts a les empreses més contaminants del planeta, i que bons som els
ciutadans. No tots, però.

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat
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Empresa nacional con presencia a nivel mundial,
líder en el sector de la iluminación, precisa:
EXPORT AREA MANAGER MIDDLE EAST (Ref.0911-05)
Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats Su principal misión será la de desarrollar negocio mediante la búsqueda permanente de oportunidades comerciales en la zona asignada (middle east). Su función
Empresa nacional, fabricante de equipos e instaTaller de fabricació, reparació i manteniment de maquinària
principal consiste en responsabilizarse de las ventas y
laciones para el tratamiento de aguas residuales,
industrial, precisa:
promoción de los productos fabricados por la empresa
con presencia a nivel mundial, necesita incorpoMECÀNIC/A TORNER/A-FRESSADOR/A-HIDRÀULICA (Ref.0911-01)
en el área geográfica asignada, por lo que debe visitar
Candidats/es amb reconeguda experiència ,mínima de 5 -10 anys, en rar para sus instalaciones de Les Franqueses del
clientes / proyectos de la zona asignada, previo contacconstrucció de premses hidràuliques i tot tipus de manteniment me- Valles:
to vía e-mail o telefónica con los mismos y efectuando
cànic .Es valorarà molt positivament formació a nivell de FP II o CF en ELECTRICISTA-CUADRISTA( Ref.0911-04a)
agenda en función de lo necesario. Imprescindible nivel
Mecànica, essent imprescindible la experiència en torn i fressa. Con- Incorporándose al depto de producción e I+D, las
Superior de inglés hablado y escrito y muy valorable el
dicions i retribució negociable en funció de l'experiència i valúa dels funciones principales del puesto serán: precableaconocimiento de otros idiomas (francés, alemán, etc.).
do de máquinas,puesta en marxa de las máquinas
candidats. Feina estable i amb contracte directa amb l'empresa.
Disponibilidad de viajar el 40-50% del tiempo. Se ofrecon su cuadro eléctrico y apoyo al almacén. Cance sueldo negociable+comisiones, contrato indefinido
Empresa dedicada a la gestión de Parkings, busca para sus
didatos/as con exper. mínima de 2 años en puestos
y flexibilidad horaria con jornada partida.
instalaciones en Granollers:
similares. Imprescindible conocimientos de EsqueOFICIAL TURNO DE NOCHE OFICINA PARKING (Ref.0911-02)
Empresa fabricant de maquinària industrial, líder en
mas Eléctricos. Se ofrece contrato directo con emSus principales funciones serán: atención a los clientes, información de
el seu sector, precisa:
presa a jornada completa (de 8 a 13.30h. y de 14.30.
productos a los clientes, altas de abonados, gestión de incidencia, limTÈCNIC/A PLANIFICADOR DE PRODUCCIÓ (Ref.0911-06)
a 17.15h.). Contrato con finalidad indefinida (6 mepieza, pequeños trabajos de mantenimiento y seguimiento de los proCandidats/es amb formació tècnica a nivell de CF o FP
ses+ indefinido). Sueldo 1.500€ brutos x12 pagas
tocolos de trabajo.Se ofrece contrato directo y estable con la empresa.
Industria, Mecànic, etc. Es valorarà molt positivament
OFICIAL PARA CORTE DE MAQUINA POR AGUA
alguna experiència prèvia en taller de mecanització o en
(Ref.0911-04b)
Empresa Industrial ofreciendo soluciones integrales en la
l' Oficina tècnica orientada a producción. També expeSu misión será realizar todo el proceso de fabricamanipulación, automatización y dosificación de productos ubicada
riència en seguiment o avaluació de processos en tación de todo tipo de estructuras metálicas para el
en el Valles Oriental Precisa:
ller de fabricació de components. S'incorporarà al dep.
tratamiento de aguas residuales.En dependencia
AYUDANTE ALMACÉN (Ref.0911-03)
de producció, desenvolupant el seu treball immers en
Misión: Colaborar en las funciones de almacén de acuerdo con los pro- del Director Industrial, las tareas a realizar serán:
l'Oficina técnica, ajudant a preparar les estructures de
cesos y procedimientos internos, en los términos de calidad y eficiencia Interpretación de planos en Autocad,apoyo interno
components i fases de fabricació , per tal que pugui
establecidos. Formación: Valorable GMFP, GSFP (Mecánica,Mecatró- en el dpto. de almacén y tareas a realizar en almaplanificar adecuadament la producció i gestió de matenica).Experiencia previa en puestos de almacén en entorno industrial. cén: empaquetamiento, stock de almacén, etc
rials d'aquests components.S'incorporarà a entorn jove
Carnet carretillero, puente grúa. Manejo de programas informáticos. Para todos los puestos se ofrece estabilidad laboral
i dinàmic, a l'Oficina técnica, pero molt orientat a proSe ofrece contrato estable directo con la empresa. Sueldo Bruto anual: y continuidad en el puesto de trabajo, e incorpoducció i taller. S'ofereix feina estable i amb contracte di22.000€. Horario: o Lunes-jueves 08.00- 13.30h y 14.15 a 17.00h Viernes ración a equipo de profesionales totalmente conrecta amb l'empresa. Jornada complerta de matí i tarda.
solidado.
07.30 a 14.00h

FEINA
OFERTA/DEMANDA
BUSCO FEINA. De
dilluns a divendres, o per hores.
Per cuidar persona
gran o fer feines de
neteja a Granollers.
15 anys d'experiència. Preguntar
a Santosa: 640 190
650
IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA
GRAN
OPORTUNIDAD. LOCAL EN
VENTA EN GRANOLLERS. Calle Josep
Mª de Sagarra. Sup.
100 m2. Esquinero
fachadas 21 m. Instalaciones bar. Mesas y sillas de ma-

dera maciza. Con
chimenea de obra.
Aseos y trastero.
Rejas en puertas y
ventanas. A.A. Precio venta 140.000 €
(Ref.396). EMINAD.
Para más información, llamar al teléfono de contacto.
93 870 36 66.
CONTACTES
RELAX
CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. Me llamo Susi. Madurita,
50 años, gordita
y cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural
y hago todo tipo de
servicios. LLÁMAME
698 233 361

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES
SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

L'APARADOR
DE LA SETMANA

ROJAS I ASSOCIATS
C. Joan Prim, 76, Granollers
Tel. 93 879 44 54 / info@rojasiassociats.com

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

JOSEP REBORDOSA

Psiquiatra
Centre Mèdic Granollers

Ansietat, angoixa, què cal fer?

Rojas i Associats assessora per viatjar
També es dedica a les assegurances i productes d'estalvi
Rojas i Associats (espai de viatges i assegurances) és un despatx familiar dedicat
a l'assessorament de viatges, assegurances i productes d'estalvi. Prepara viatges a
mida, paquets vacacionals i, com a novetat,
aquest any està assessorant un grup que
visitarà Egipte sortint des de Granollers
–el grup serà petit i queden disponibles les
darreres places–. Estarà acompanyat des
de Granollers durant tot el viatge per una
persona del despatx.
També assessora sobre si convé avançar

la hipoteca, un pla d'estalvi; de quin tipus
i com estalviar per als fills; com ajudar els
pares o els avis a cobrar una renda de l’habitatge sense perdre la propietat; quines
assegurances cal contractar per protegir
millor la família, i, en especial, els negocis.
A l'equip hi ha mediadors titulats d’assegurances, llicenciats en dret i ciències
econòmiques amb experiència en direcció
d'empreses. Rojas i Associats, a Granollers
des de 1968, té com a partners Zafiro Tours
i Catalana Occident.

L'ansietat i l'angoixa han experimentat un
augment molt important a les nostres consultes. Hi ha qui ho reconeix obertament, i
també molts pacients vénen a la consulta
per molts símptomes físics que, després
de moltes visites a metges i especialistes,
reben el mateix diagnòstic: "són el nervis".
Què cal fer, doncs? El primer pas és reconèixer que els nervis són responsables de les
molèsties o de l'angoixa. El segon pas és no
esperar ni deixar passar el temps. L'ansietat, per desgràcia, té tendència a augmentar,
a envair la nostra vida, els nostres espais, i
per si mateixa ja és un símptoma que empitjora la nostra inquietud. El tercer objectiu
és posar-se en mans d'un especialista: no és
un neuròleg, sinó un psiquiatra qui ens ha
de visitar. Cal perdre la resistència i veure
que "no estic boig". La veritat és que moltes vegades l'ansietat es produeix després
d'un cúmul de circumstàncies que han fet
augmentar, sense adonar-nos, el nivell de
tensió que portem. El següent pas i amb
l'ajuda del psiquiatra intentarem esbrinar

quins són els factors estressants i veure
com podem adquirir estratègies i fórmules
per gestionar l'angoixa. Finalment cal dir
que els ansiolítics o tranquilitzants s'utilitzaran en moments puntuals, ja que no
són un tractament. Farem servir més aviat
un grup de medicaments que controlin els
alts nivells d'adrenalina causats per l'estrès. Tot això sota la supervisió del metge,
qui segurament demanarà la col·laboració
d'una bona psicoteràpia. És per això que el
centre d’atenció ràpida disposa d'un grup
de dos psiquiatres i quatre psicòlegs clínics
amb experiència de diferents teràpies tant
per a infants i adolescents com per a adults,
amb tècniques des de la logopèdia fins a estudis neuropsicològics, sexologia i teràpies
EMDR, que representen un ampli ventall de
capacitats per tractar cada cas. I recordeu, si
esteu angoixats i això repercuteix en el vostre funcionament diari, no ho deixeu passar
tot pensant que ja marxarà sol. Necessiteu
ajuda, i demanar-la serà el més intel·ligent
davant de l'ansietat i les crisis d'angoixa.

CENTRE MÈDIC GRANOLLERS
Plaça de l'Església, 9, plantes 3 i 4 - Granollers
Tel. 93 860 47 96
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Nova fira del disc a la plaça Perpinyà

Sorteig de l'Endevina-la

Com cada segon divendres i dissabte de mes, aquest cap de setmana
hi haurà a la plaça Perpinyà una nova fira del disc, on s’hi pot trobar
una àmplia varietat de discos de vinil, DVD, CD, vídeos, cassets i,
ocasionalment, elements de marxandatge de grups musicals,
com cartells, samarretes, etc., així com productes de col·leccionista.

Divendres (17 h) tindrà lloc a la plaça
Llibertat el sorteig públic i el lliurament de
premis de l’Endevina-la!, el joc de llengua i
enginy celebrat als establiments de l’Associació
de Comerciants Congost de Granollers.

OCUPACIÓ LA TAXA DE DESOCUPACIÓ ÉS DE DE L'11,5%, PER SOBRE DE LA MITJANA COMARCAL

Creix l'atur a l'octubre

La contractació durant el tercer trimestre del 2018 és lleugerament més
alta que la de l'any passat, tot i que el 90% dels contractes són temporals
observatori vallès oriental

GRANOLLERS / LES FRANQUESES.

2018
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Atur registrat
2018, OCTUBRE: 21.947

2007

Durant l'octubre l’atur va incrementar-se en 64 persones a Granollers, un 1,9% més que al setembre. A finals de mes, el total de
desocupats a la ciutat era de 3.510
persones, xifra que situa l’índex
d’atur a la ciutat en l’11,5%, mig
punt per sobre de la mitjana de
la comarca. Aquesta xifra suposa
també 296 aturats menys que un
any enrere, quan la xifra d’aturats
era un 7,8% superior a l’actual.
L’octubre, de fet, és un mes en què
tradicionalment es registren lleugers augments en les xifres d’atur,
fins i tot els darrers quatre anys,
quan lentament s’ha anat recuperant el mercat de treball.
Pel que fa a les Franqueses, durant l’octubre l’atur va créixer en
21 persones, un 2% més que al setembre. D’aquesta manera, el total
de desocupats al municipi era a finals de mes de 1.094 persones, un
11,7% de la població activa del municipi. Aquesta xifra suposa també
18 aturats menys que un any enrere, quan la xifra de desocupats era
un 1,6% superior a l’actual.
Pel que fa al conjunt de la comarca, el passat mes d’octubre
el Vallès Oriental va registrar un
total de 21.497 persones apuntades a les oficines de treball, 265
persones més respecte al mes anterior (+1,2%). D’aquesta mane-

EVOLUCIÓ De l'atur al Vallès Oriental entre octubre de 2007 i octubre de 2018
ra, segons el càlcul elaborat per
l’Observatori-Centre d’Estudis del
Consell Comarcal del Vallès Oriental, la taxa d’atur a la comarca
se situa en l’11%, un 7,2% menys
que ara fa just un any.

Més contractació

D'altra banda, durant el tercer trimestre de 2018 es van formalitzar
42.719 contractes al Vallès Oriental, 980 més que durant el segon
trimestre d’enguany (+2,3%). La
variació respecte al tercer trimestre de l’any anterior també registra una evolució positiva, amb
2.128 contractes més (+5,2%).
La contractació temporal va ser
la dominant, amb 9 de cada 10 contractes d'aquesta modalitat. En valors relatius, el creixement respec-

te al segon trimestre de 2017 dels
contractes indefinits (+14,2%) és
superior a l'increment percentual
dels temporals (+4,2%).
A Granollers, durant el 3r trimestre de l'any van formalitzar-se
9.817 contractes, dels quals 950
(9,7%) van ser indefinits i 8.867
(90,3%) temporals. Això són
363 menys que el trimestre passat, però 342 més que durant el
mateix període que l'any passat
(+3,6%). A les Franqueses, per
la seva banda, van formalitzar-se
2.406 contractes, 318 dels quals
indefinits (13,2%) i 2.088 temporals (86,8%). En total han estat
561 més que el trimestre anterior
(+30,4%), i 515 més que durant el
mateix període que l'any anterior
(+27,2%). i

PATRONAL DÍAZ TAMBÉ ÉS PRESIDENT DE LA UNIÓ EMPRESARIAL

Joan Díaz, de JDA, a la nova
junta de Foment del Treball
arxiu

GRANOLLERS. La patronal Foment

del Treball ha renovat aquesta setmana la seva junta directiva, formada per una vuitantena de persones i que a partir d'ara presidirà
Josep Sánchez Llibre. Un dels integrants de la nova junta és el granollerí Joan Díaz, de l'assessoria
JDA i president de la patronal Unió
Empresarial Intersectorial (UEI)
des del 2015. Díaz, de 60 anys, va
fundar el 1982 el despatx JDA Assessors Consultors Professionals,
amb seu a Granollers i Sabadell. És
membre de l’Associació Internacional d’Auditors de Comptes (IFAC),
de la Santa Fe Associates Internacional (SFAI) i de SFAI Spain, una
xarxa de despatxos d’assessors
d’empreses a la península.
En l'acte de proclamació de la
nova junta, el nou president assegurava la seva voluntat de “combinar i aprofitar el talent i l’experiència del Foment actual per
fer un salt endavant i mantenir

JOAN DÍAZ President de la UEI
la independència econòmica, la
capacitat d’influència i la rellevància del Foment". Uns valors
que es posaran a treballar ”intensament per facilitar el retorn
de les empreses que han marxat de Catalunya”. Sánchez Llibre
també demanava “unitat i gosadia” per fer un Foment modern i
influent.

Taller per resoldre problemes
GRANOLLERS. L’Ajuntament de Granollers i ACCIÓ organitzen el taller

Apropa't al teu client amb Design Thinking i Lego Serious Play per a empreses que vulguin aprendre a resoldre reptes i solucionar problemes
de manera innovadora. La sessió serà aquest dijous al matí a la seu de la
Unió Empresarial Intersectorial (UEI). Design Thinking i Lego Serious
Play són dues metodologies diferents per resoldre reptes d'una manera
pràctica. La formació és gratuïta però requereix inscripció prèvia. Per
inscriurse-s'hi cal fer-ho a través del web de Can Muntanyola.
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El Dia de la Cambra
abordarà com
emprendre en la
revolució digital
GRANOLLERS. La Cambra de Comerç de Barcelona celebrarà el
proper dimarts 20 de novembre
(19.30 h) al Teatre Auditori de
Granollers el Dia de la Cambra al
Vallès Oriental, una gala que en
aquesta ocasió comptarà amb una
conferència a càrrec de Miguel
Vicente, president de Barcelona
Tech City i emprenedor en sèrie,
que parlarà sobre Emprendre en el
context de la revolució digital.
La conducció de l’acte anirà a
càrrec d’Eloi Vila, periodista, i
comptarà amb l’assistència del
president de la Cambra de Barcelona, Miquel Valls, i l’alcalde
de Granollers, Josep Mayoral. En
el decurs de la vetllada també es
durà a terme el lliurament de premis a les empreses guardonades
enguany en els àmbits de la indústria, els serveis, el comerç i la
distribució, la responsabilitat social corporativa, la internacionalització, la innovació i la iniciativa
emprenedora.

dj, 8 novembre 2018

COMERÇ LA FIRA COMPTARÀ AMB ACTIVITATS PARAL·LELES, COM UN VERMUT I UN SHOWCOOKING

Granollers acull una nova edició
del Mercat del vi i el formatge

arxiu

GRANOLLERS. Dissabte, Granollers

tornarà a ser l’escenari d’una
nova edició del Mercat del vi i el
formatge. Durant tot el dia, una
vintena de productors s’instal·laran a la plaça Maluquer i Salvador per vendre i donar a conèixer
productes artesanals i de qualitat
sense intermediaris.
Al mercat s’hi podran degustar
i comprar tota mena de vins de
diferents denominacions d’origen
de Catalunya, des de l'Empordà
fins a Alella, entre d'altres. També
s’hi podran trobar formatges del
Pirineu i del Prepirineu elaborats
amb llet de cabra, d’ovella, de vaca
i, fins i tot, de búfala.
Paral·lelament es realitzaran
activitats complementàries a l'entorn de la gastronomia, com tallers,
exhibicions i també maridatges.
Entre altres activitats, lorganització destaca l'Hora del Vermut i un
showcooking organitzats per l’Associació Cultural i Gastronòmica
Tita Vivi, de Seva.
Així, al migdia serà l'Hora del

EMPRESES

Sorigué estrena
noves instal·lacions
a la Comunitat
de Madrid
GRANOLLERS. Sorigué, grup em-

MERCAT Durant tot e dia es podran comprar i degustar diferents productes
Vermut, el moment ideal per degustar un bon vi, un got de ratafia
o vermut acompanyat de tapes
salades de ceba i anxoves, paté,
hummus i verdures, entre altres
propostes. A partir de les 18.30
h hi haurà una sessió de showcooking sobre la cuina del formatge.
En acabar el taller es podrà degustar un risotto preparat durant

la sessió, així com un paté de formatges. Es podran tastar els plats
i preguntar qualsevol dubte als
cuiners. La participació al taller
és gratuïta, però les places són
limitades, de manera que cal inscriure's al telèfon 639 66 95 96. La
mostra està organitzada per Firalia amb la col·laboració de Granollers Mercat.

presarial fundat el 1954 i especialitzat en els sectors dels serveis,
la construcció, els materials i la
tecnologia i enginyeria de l’aigua,
va inaugurar dimecres unes noves
instal·lacions a la Comunitat de
Madrid, territori en el qual té implantació des de fa més de 30 anys.
Sorigué aposta per ampliar la seva
xifra de negoci actual a les zones
centre i sud els propers tres anys.
Amb aquestes noves instal·lacions,
Sorigué vol enfortir la relació amb
els clients i obrir la porta a nous
projectes, especialment a través de
les seves àrees de negoci de serveis
urbans, construcció i medi ambient. En l'acte inaugural es va posar
en marxa un cicle de conferències
impulsat per la Fundació Sorigué
amb el títol Valor compartido, que
reuneix professionals de diferents
camps entorn dels reptes presents
i futurs de les ciutats, i que compleix amb la vocació de compartir
coneixement de la fundació.

dj, 8 novembre 2018
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El Kiösko, vencedor de la 10.000 x Relleus del CNG

Tornen els 10 km de les Franqueses

Diumenge es va disputar la tercera ediciío de la 10.000 per Relleus a la
piscina exterior de 50 metres del CN Granollers. Hi van participar 10
equips i el guanyador va ser Kiösko, que va completar la distància en
2 h 12 min i 43 s. El conjunt estava format per Joaquim Anfruns, Jordi
Muntal, Carlos Rojas, Josep Sánchez, Alberto Retana i Miquel Caralt.

El 18 de novembre se celebrarà la 7a edició dels
10 km de les Franqueses, una cursa solidària
que pretén ajudar a la recerca contra el càncer
de ronyó. Els diners aniran a l'Hospital de Sant
Pau. Inscripcions a: els10delesfranqueses.cat.

FUTBOL | Tercera Divisió ELS DE JOSÉ SOLIVELLES ENCADENEN 4 PARTITS GUANYANT I NO PERDEN DES DEL 8 DE SETEMBRE

Deu partits seguits sense perdre
situen l'EC Granollers com a segon
xavier solanas

RATXA ACTUAL
FC SANTBOIÀ - EC GRANOLLERS

Diumenge, 11 12 h Joan Baptista Milà
La temporada tranquil·la que demanava el tècnic José Solivelles
a principi de curs està ben lluny
d'acomplir-se. Però benvinguda sigui l'intranquil·litat. En la jornada
14 del grup 5 de Tercera Divisió,
l'EC Granollers ocupa el segon lloc
de la classificació amb 26 punts,
plaça que si avui s'acabés la lliga,
li donaria dret a disputar la promoció d'ascens a Segona Divisió B.
"Des del juliol estem entrenant
molt bé. Tenim clara la línea de
treball i no ens vam posar nerviosos quan abans d'encadenar
aquests quatre partits consecutius guanyant, vam encadenar-ne uns altres quatre sense
fer-ho", va explicar Solivelles en
finalitzar el partit davant el San
Cristóbal, el qual els granollerins
es van emportar per 3 a 1.
Era la conclusió de la setmana
fantàstica, que també havia portat
el triomf per 3 a 0 davant el Figueres i la victòria per 0 a 3 la nit de
la Castanyada al camp del Prat,
llavors el segon classificat. A les
grades del camp del carrer Giro-

J5 Santfeliuenc 1-1 ECG
J6 ECG 2-0 Vilafranca
J7 Cerdanyola 1-1 ECG
J8 ECG 0-0 Sant Andreu
J9 Horta 1-1 ECG
J10 ECG 0-0 Europa
J11 Martinenc 1-2 ECG
J12 ECG 3-0 Figueres
J13 Prat 0-3 ECG
J14 ECG 3-1 San Cristóbal

La millor ratxa des del retorn a Tercera
La ratxa de 10 partits sense perdre –6 victòries i 4 empats– és la millor de
l'EC Granollers des del retorn a Tercera Divisió la temporada 2015-16. Des
d'aleshores, precisament la millor datava d'aquell curs, quan els vallesans
van estar 6 partits sense perdre -3 triomfs i 3 empats- de la jornada 3 a
la 8. Els de Solivelles han fomentat en les segones parts els bons resultats
d'aquest inici de lliga. Dels 20 gols que han fet fins ara, 14 s'han marcat en
els darrers 45 minuts. En els tres partits lliguers de la setmana passada, 8
dels 9 gols es van aconseguir en el segon temps. Per contra, 7 dels 10 gols
que ha rebut en lliga el Granollers també han estat en aquest tram.

AUTOMOBILISME 500 ENTRADES A MENYS DE 100 EUROS

na, on hi havia unes 300 persones,
diumenge ja es va parlar de la possibilitat d’estirar el somni de l'ascens fins a la primavera. Malgrat
no fer un excel·lent primer temps,
havent de sortejar reiteradament
la pressió avançada que va plantejar el San Cristóbal, el Granollers
va marxar al descans amb un 1 a
0 gràcies al gol d'Oriol Molins. El 2
a 0 va arribar en el 67 mitjançant
una rematada de cap de Martí Soler a la sortida d'un còrner i el tercer va ser obra d'un excel·lent Pau
Darbra. En el 88, el San Cristóbal
va posar punt i final a la ratxa del
Granollers de quatre partits sense
encaixar gols a casa -452 minuts
havien passat des del gol de Javier
López de l'Hospitalet- en aprofitar
Tom Diawara un error defensiu.
Des del retorn a Tercera Divisió
de l'EC Granollers el curs 201516, només s'havia aconseguit
mantenir dos partits consecutius
la porteria a zero al camp del carrer Girona.
La nota negativa del partit va ser
la lesió al genoll dret de Sergio, el
porter granollerí, que va haver de
ser substituït per Álvaro en el 68.
Diumenge (12 h) espera el Santboià, el penúltim. La jornada anterior li va complicar les coses al líder, el Llagostera, el qual només va
poder vèncer per 2 a 1. s. escudero

Segona Catalana DESFETA PER 6 A 2 DAVANT EL JOANENC

Ja estan a la venda les
Tarda negra franquesina
entrades per a la Fòrmula 1 a Sant Joan de Vilatorrada
Avui dijous s'han posat a la venda les entrades per al Gran Premi
de Fòrmula 1 que es disputarà al
Circuit de Barcelona-Catalunya el
cap de setmana del 12 de maig.
Els aficionats podran viure la cinquena prova del Mundial del 2019
per menys de 100 euros gràcies a
diferents propostes. D'una banda,
amb una promoció d'un 30% de
descompte, limitada a 500 entrades, que s'aplicarà als abonaments

de tres dies, ja siguin de Tribuna
(Fan, Super Fan i Excellence) o
Pelouse, amb tarifes a partir de
98 euros al web del Circuit (www.
circuit.cat).
D'altra banda, les entrades per
a la Tribuna Familiar (l'N) estan
a la venda per 99 euros en edat
Adult i en 49,50 en edat Júnior (de
6 a 15 anys). Al costat de la Tribuna, hi haurà una zona lúdica que
oferirà diversió.

Igual que la setmana anterior, el
CF Les Franqueses va fer un pèssim inici de partit i en el minut
13 ja perdia per 3 a 0 al camp del
Joanenc, el quart classificat. Però,
també com la jornada anterior,
l'equip de Manolo Parralo i Jordi
Jornet va reaccionar en la segona
meitat del primer temps i els gols
de Kevin Caballero en el 31 i de
Carlos Adarve en el 42 semblaven
deixar els franquesins amb opci-

ons de tornar a empatar el partit
de manera heroica. Però aquest
cop no va ser així i tres gols més
del Joanenc –en el 65, el 83 i el 89–
van sentenciar el partit.
Així, el CF Les Franqueses s'allunya dels primers llocs –és sisè
amb 16 punts– després d'haver
guanyat un partit dels últims sis
–4 punts sumats de 18 possibles–.
Dissabte (17h) rebrà el Masnou,
11è classificat.

Copa Catalunya

Els de Solivelles,
eliminats de la
Copa Catalunya a
la tanda de penals
José Solivelles va aprofitar el partit de quarts de final de la Copa
Catalunya davant el Vilafranca per
fer algunes rotacions en l'onze inicial de l'EC Granollers. Marc Pluvins i Marc García van ser algunes
de les novetats, acompanyats de
titulars indiscutibles com Pau
Darbra. Precisament el de Tiana
va ser l'autor del gol granollerí en el minut 27. Però només 8
minuts més tard van arribar les
males notícies. Darbra va caure
lesionat i va haver de ser substituït. Aquest contratemps va
afectar anímicament els locals i
el Vilafranca ho va aprofitar per
empatar just abans del descans
mitjançant Rodillo. En el minut
72, Álvaro va haver de volar per
aturar el que hagués pogut ser el
segon gol penedesenc. En l'últim
tram de partit, el control de la pilota va ser visitant i el Granollers
va haver de defensar-se fins al 90
per no quedar eliminat. Ja en els
penals, el Vilafranca va estar més
encertat i va vèncer 4 a 1. En semifinals, l'espera el Nàstic. S.E.

Primera Divisió

Festival golejador
del Llerona per
tornar a guanyar
L'inici de lliga del CE Llerona a la
Primera Divisió Femenina permet començar a pensar en fites
grans. Diumenge va golejar al
Seagull Badalona, el vuitè classificat, per 10 a 1 amb quatre gols
de Gemma Martínez, dos d'Elia
Expósito i de Lidia Molina, i un
de Nuria Padilla i un altre d'Aida
Servet. En el minut 7 de la primera part l'equip entrenat per Marc
Torres ja guanyava per 3 a 0.
Aquest triomf, el quart de la
temporada, permet al Llerona
ser quart amb 15 punts. Encara
no coneix la derrota després de
set jornades i diumenge (17.15
h) visita el camp del Palautordera, el líder.

dj, 8 novembre 2018
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HANDBOL | Guerreras Iberdrola SUMA 10 PUNTS EN 8 PARTITS

Lliga Asobal NO PERD AL PALAU D'ESPORTS DES DEL FEBRER

El KH-7 millora l'inici
de lliga del curs passat

FUTBOL | Tercera Catalana

xavier solanas

xavier solanas

ANTONIO GARCÍA ROBLEDO Un dels artífexs del bon començament lliguer

El Fraikin porta 9 partits
seguits guanyant a casa

VICTÒRIA PATIDA El BMG va vèncer al BM Zuazo per tant sols un gol
GRANOLLERS. El KH-7 ha millorat

l'inici de lliga de la temporada
passada a la Guerreras Iberdrola,
en la qual va aconseguir la millor
classificació històrica final amb un
vuitè lloc. Després de 8 jornades,
suma 10 punts, 2 més que els obtinguts a aquestes alçades el curs
passat, i a anys llum dels 3 que va
sumar en els primers vuit compromisos lliguers de 2016-17.
D'altra banda, ha guanyat els
primers quatre partits disputats
al Palau d'Esports, una ratxa que
mai havia assolit. L'any passat va
perdre la imbatibilitat a casa en la
cinquena jornada –el tercer partit
com a local–, precisament davant
el BM Zuazo, el rival que dissabte va batre per un ajustat 27 a 26
gràcies a un penal transformat per
Judith Vizuete, qui segueix com a
màxima golejadora de la competició amb 54 gols, en l'últim minut.
Era el quart triomf consecutiu de

l'equip de Robert Cuesta, i el situava en sisena posició i a només a
un punt dels líders.

Derrota a la pista del campió

I, dimecres, el KH-7 no va poder
aconseguir la cinquena victòria en
el partit jugat a la pista de l'actual
campió de lliga, el Super Amara
Bera Bera, corresponent a la vuitena jornada. Les granollerines
van plantar cara i, fins i tot, van
arribar al descans guanyant per
12 a 14. Però les donostiarres van
reaccionar i el KH-7 va desaprofitar l'ocasió d'empatar en l'última
jugada del matx. 28 a 27 final i
bones sensacions. SERGI ESCUDERO

KH-7 BM GRANOLLERS
BM ZUAZO

27
26

SUPER AMARA BERA BERA
KH-7 BM GRANOLLERS

28
27

ALCOBENDAS - FRAIKIN

Diumenge, 11 12.00 h Los Sueños
El Fraikin, com el KH-7, dissabte
també va aconseguir seguir amb
el ple de victòries al Palau d'Esports gràcies a un triomf basat
en una excel·lent defensa davant
el Bada Huesca. 23 a 17 va ser el
resultat final i a la mitja part els
aragonesos només havien fet 6
gols. Aquest triomf situa l'equip
d'Antonio Rama quart a la Lliga
Asobal amb 11 punts, empatat
amb el segon, el Bidasoia, i el tercer, l'Ademar. Són els mateixos
que va sumar en les primeres vuit
jornades de la temporada passada. Però, a casa, l'inici ha estat millor. Si el curs passat va caure en el
segon partit –davant el Valladolid
per 28 a 33– aquest encara no ho

ha fet i, a més, ja encadena nou
partits seguits vencent al Palau
d'Esports, si se sumen els cinc últims de la 2017-2018. Així, no cau
com a local des de finals de febrer,
quan ho va fer per 26 a 28 davant
el Teucro. "A nosaltres ens agradaria que el Palau d'Esports fos
un fortí com passa amb altres
pistes de l'Asobal. I aquest curs
ens estem sentint molt còmodes
a casa", explica Rama. "A fora, en
canvi, de moment ens han tocat
rivals molt complicats i ens ha
costat treure punts", afegeix.

Cap a Alcobendas

El pròxim partit del BMG és diumenge (12 h) a la pista de l'Alcobendas, acabat d'ascendir i penúltim classificat amb només 4 punts.
Oportunitat per puntuar. S.E.

FRAIKIN BM GRANOLLERS
BADA HUESCA

23
17

Maneta del
Bellavista Milan
i empats del
Llerona i l'At. Vallés
El Bellavista Milan ha aconseguit
allunyar-se dels últims llocs de la
taula gràcies al triomf per 5 a 1
davant el Montornés Norte, dotzè.
Adam Ben Hamman-Cherkaoui en
el minut 13, Jonathan González en
el 43, Borja Blanch en el 47, Jonathan González altre cop en el 79 i
Manel Camacho en el 89 van certificar la victòria franquesina. Ara,
el Bellavista és onzè amb 15 punts.
D'altra banda, el Llerona no va
poder passar a casa de l'empat a
0 davant el penúltim classificat,
la UD Lourdes, i és novè amb 16
punts. Per últim, l'Atlètic Vallés,
catorzè amb 7 punts, va empatar a 2 a domicili davant l'últim,
el Santa Eulàlia de Ronçana. Edgar Vargas va aconseguir salvar
un punt en el minut 88 després
d'anar perdent per 2 a 0.

EXPOSICIÓ

Roca Umbert mostra
la seva relació amb
l'esport de la ciutat
Dissabte (20 h), s'inaugura a la
façana de la Tèrmica de Roca Umbert una exposició que mostra la
vinculació de l'antiga fàbrica tèxtil i dels seus treballadors i treballadores amb l'esport granollerí.
La mostra dóna a conèixer fets
com que el 1913 la fàbrica va facilitar la creació del primer terreny
de joc de futbol reglamentari de la
ciutat. L'exposició ha anat a càrrec de l'historiador Alfredo Cela i
es podrà veure a la façana fins al
30 d'abril de 2019.
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BÀDMINTON | TOP8 LaLiga4Sports ES VA IMPOSAR PER UN AJUSTAT 4 A 3 AL CB SAN FERNANDO

El Bàdminton Granollers
sua el primer triomf del curs

NOMÉS DOS TRIOMFS Els de Ricard Ventura no han fet un bon inici

El CB Granollers no aixeca
cap i suma la quarta derrota
PUNT DE PARTIDA Victòria per allunyar-se de l'últim lloc de la taula
12, 21-17). El punt definitiu de la
primera victòria granollerina de
la temporada el va donar Michael
Svejsoe en imposar-se a Marcin
Kalitka (21-11, 21-10). De res va
servir el punt valencià aconseguit

TAEKWONDO ROGER COBO VA SER SEGON EN PES PLOMA

Una plata i dos bronzes
al campionat de Catalunya
GRANOLLERS. El Club Taekwon-

do Granollers va aconseguir tres
podis en el campionat de Catalunya absolut que es va celebrar al
complex esportiu de la Mar Bella
(Barcelona).
El millor resultat va ser el de
Roger Cobo, qui va fer-se amb la
medalla de plata en la categoria
de pes ploma masculí –63-68 kg–.

Els altres dos podis van ser de
bronze. El primer d'ells se'l va endur Jordi Campuzano en la categoria de pes lleuger masculí –68-74
kg– i el segon, Claudia Heredia en
la categoria de pes súper lleuger
femení –62-67 kg–.
En les competicions, hi van participar uns 250 taekwondistes catalans i andorrans.

Enginyeria especialitzada · Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables

Aerotèrmia
ACS (Aigua
Calenta
Sanitària)

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica
AUTOCONSUM

Calefacció
Refrigeració

Terra radiant i emissors de fred i calor

xavier solanas

arxiu

GRANOLLERS. El Bàdminton Gra-

nollers va aconseguir dissabte el
primer triomf de la temporada
en la TOP8 LaLiga4Sports, a casa
i per 4 a 3 davant el CB San Fernando. El primer enfrontament va
ser entre els locals Marc Gallardo i
Marta González i els visitants Juan
Fernández i Andrea Arrones. La
parella valenciana es va imposar
per 20-22, 21-12 i 21-15. En el dobles femení, Lara Lucas i Caroline
Gate van vèncer a Laura Samaniego i Marina Fernández (21-16,
21-19) i en el masculí, Marc Gallardo i Bernat Amaya van obtenir
també la victòria davant de Diego
Moreno i Lorenzo Adell (21-15,
21-14).
Amb un 2 a 1 a favor, el Granollers va afrontar la ronda de partits individuals. Bernat Amaya va
perdre davant Juan Fernández
(21-13, 21-11) i la jugadora sueca Caroline Gate va tornar a posar
per davant els vallesans gràcies al
triomf en el seu enfrontament (21-

BÀSQUET | Copa Catalunya DIUMENGE S'ENFRONTA AL LÍDER

Gestor de consums i Bateries de liti

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

per Laura Samaniego davant Lara
Lucas (21-11, 22-20). En finalitzar
el partit, Bernat Amaya va dir que
"els durs entrenaments per fi
han obtingut una recompensa
en forma de triomf".

A l'equip de Ricard Ventura se li va
tornar a escapar un partit a casa
i va perdre per 66 a 69 davant el
Càmping Bianya Roser, que arribava com a novè classificat. Després d'aquesta nova ensopegada,
el CB Granollers es queda amb només 2 victòries en 6 jornades de la
Copa Catalunya. Els vallesans van

pagar car un mal primer quart –17
a 27– i la reacció de la segona part
no va ser suficient per capgirar el
marcador. El Granollers no va encertar cap dels vuit triples que va
llençar. Diumenge (16 h), torna a
jugar a casa davant el Lluïsos de
Gràcia, el líder amb sis triomfs i
cap derrota.

BÀSQUET | Tercera Categoria ÉS L'EQUIP MÉS ANOTADOR DEL GRUP 6 AMB 419 PUNTS

El CB Les Franqueses segueix
amb el ple de victòries a la Lliga

xavier solanas

Nova victòria del CB Les Franqueses, i ja en van sis, en la sisena
jornada de la Tercera Categoria
Femenina. Així, les verd-i-negres
segueixen invictes en el liderat.
Aquest cop el rival va ser la UB
Mir, al qual van guanyar per 71
a 56. Malgrat els 15 punts de diferència en el resultat final, no va
ser un partit fàcil. Al final del tercer quart el marcador va mostrar
un ajustat 52 a 48 gràcies a un
parcial de 12 a 20 de les visitants,
que arribaven aquest matx sense
haver conegut encara la victòria
aquesta temporada. Però el 19 a 8
de l'últim quart –el mateix resultat que en el segon–, va sentenciar
el triomf franquesí. A banda de tenir el liderat, el CB Les Franqueses
és l'equip amb més punts anotats
del grup 6 de Tercera amb 419.
Dissabte (19.30 h), visitarà la pista del segon classificat, el CB Torelló, que només ha perdut un partit.

El masculí és sisè a Segona

Tampoc li van malament les coses al sènior masculí del CB Les

SIS DE SIS Les franquesines van aconseguir un altre triomf davant la UB Mir
Franqueses a la Segona Categoria.
Amb cinc jornades disputades només ha perdut un partit, davant La
Garriga en la quarta, i ocupa el sisè
lloc de la taula havent descansat ja
la jornada que li pertoca. Dissabte,
van guanyar a l'Arenys Bàsquet B

per un contundent 75 a 54. En el
descans, els locals ja vencien per
33 a 20. El CB Les Franqueses és
l'equip que ha rebut menys punts
en el grup 4 amb només 280. Diumenge (19.30), visitarà la pista
del Círcol Catòlic Badalona B.
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JORNADES - EMPRESA I EMPRENEDORIA

21 NOVEMBRE 2018 | Durada: 1.5 h

15 NOVEMBRE de 18.15 a 20.30 h Networking tardor
Vine el proper #networking de tardor i coneix
professionals que t’ajudaran en l’àmbit professional.

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

CERQUES PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT DIGITAL?
Organitza: Granollers Mercat
Lloc: Unió intersectorial CERCLEM
Avinguda Europa, 21. 08401 Granollers

PUBLICA EL TEU ANUNCI:

LA PRESÈNCIA A INTERNET S’HA
TORNAT IMPRESCINDIBLE PER A
QUALSEVOL NEGOCI.

CROWDFUNDING, CROWDLENDING, CROWD
QUÈ? QUÈ SÓN I COM FUNCIONEN ELS
INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT ALTERNATIU
Horari: de 12 a 13.30 h
Adreçat a: Empresa i emprenedoria
Organitza: Acció, Agència Catalana. Granollers Mercat
Lloc: Can Muntanyola

Amplia les oportunitats de negoci, a través de
la xarxa de contactes i practicant un networking
efectiu amb tècniques de joc.
Presentarem el nou servei d’anuncis professionals que facilitarà la col·laboració entre persones emprenedores, professionals i empreses de
la comarca.

29 NOVEMBRE 2018 | Durada: 3 h

INSCRIU-T’HI!
LES ACTIVITATS ORGANITZADES PER GRANOLLERS MERCAT SÓN SUBVENCIONADES I GRATUÏTES PELS ASSISTENTS AMB PRÈVIA INSCRIPCIÓ.

Amb el suport de

FRANÇA, LA INFLUÈNCIA DE L’EFECTE MACRON I
LES OPORTUNITATS DE NEGOCI.
Horari: de 9.30 a 11.30 h
Adreçat a: Empresa | Organitza: Granollers Mercat
Lloc: Can Muntanyola
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CULTURA

Trobada d'Avui Cantem pels carrers del centre

Caminada popular de Llerona

El col·lectiu Avui Cantem tornarà a trobar-se dissabte (12 h) a
la plaça de la Corona per fer un recorregut sonor amb un repertori
popular pel centre de la ciutat. Es faran cantades davant del
Museu, de la Fonda Europa, de la llibreria La Gralla i a la Porxada
(on, si plou, es concentraran directament els cantaires).

Diumenge (9 h) sortirà de les Antigues Escoles
la 28a edició de la caminada popular de Llerona,
que recorrerà 15 quilòmetres al voltant del poble.
Cal inscripció prèvia a www.llerona.cat o el mateix
dia, a les 8 h. El preu inclou esmorzar i obsequi.

TRADICIÓ LA FESTA CASTELLERA ES COMPLEMENTA AMB CONCERTS, TALLERS I UN ESPECTACLE INFANTIL

ART

Els Xics recuperen el 4 de 8 i
arriben a la Diada en plena forma

Roca Umbert obre
la convocatòria de
residències d'arts
visuals i imatge

Diumenge l'actuació també comptarà amb Minyons de Terrassa i Castellers de Mollet
xics

GRANOLLERS. Els Xics de Grano-

llers arriben a la seva Diada en
bona forma i amb l'actuació de
diumenge passat a Cornellà que
ho corrobora. Recuperat el 4 de
8 –que una baixa de darrera hora
va impedir aixecar al Concurs de
Castells–, la colla castellera granollerina afronta la darrera setmana
de la temporada amb "l'objectiu
de fer els millors castells" diumenge a la Porxada, on ara fa un
any els de la camisa grana van
descarregar el seu primer 7 de 8.
Així, diumenge (12 h), els Xics
compartiran plaça amb els Minyons de Terrassa, que ja hi van
ser presents l'any passat i van
dur-hi un 3 de 9 amb folre; i
amb els Castellers de Mollet, que
acompanyen els granollerins a la
Diada per primer cop, i que han
tingut una bona temporada que
van rubricar fa 15 dies amb la millor actuació de la seva història,
tot consolidant-se com a colla de
7 i estrenant el seu primer 5 de 7.
Però la Diada s'encetarà diumenge amb les tradicionals Matinades (9 h), la música que acompanya la cercavila que servia per
recollir els castellers i anunciar
al veïnat que hi havia actuació
castellera. Després de l'actuació

TROBADA DE PATROCINADORS Com cada any en el marc de la Diada, dimarts a l'Aplegador va tenir lloc l'acte
d'agraïment als patrocinadors i col·laboradors amb els quals compta la colla durant tota la temporada
del migdia, els castellers faran un
dinar a la nau Dents de Serra de
Roca Umbert i a les 17 h continuaran la gresca a la Nau B1 amb un
concert de Miquel del Roig.
La Diada, però, ja fa dies que ha
arrencat, amb assajos especials,
un taller d'acroioga dimecres i un
tast de cerveses dilluns, per exemple. Aquest dijous, La Troca acollirà un altre assaig especial (19 h)
i una sessió prèvia de preparació

física (19 h). Divendres l'assaig
també tindrà un caire especial i
acabarà amb sopar i beguda per a
tots els participants. A més, serà el
dia especial per a la mainada, que
a les 18 h a La Troca, podrà gaudir
de l'espectacle La Festa, de la companyia El Nas Social, amb clown
per a grans i petits. La jornada de
divendres es clourà amb una festa,
a partir de la mitjanit, a la Nau B1.
Dissabte, a les 17.30 h s'enceta-

rà la cercavila pel centre de Granollers, acompanyats de les colles
infantils de Blancs i Blaus i la joves
dels Diables de Granollers. A més,
hi haurà xocolatada per als participats i l'actuació castellera de vigília
en solitari a la Porxada (18.30 h).
La Sala de Cultura Sant Francesc
acollirà, a les 21 h, el sopar de la
colla i, seguidament, el concert
dels EnGrallats, que acabarà amb
l'espectacle de la colla (23 h). M.E.

Roca Umbert Fàbrica de les Arts ha
obert el termini –que s'allargarà
fins al 3 de desembre– per presentar propostes a la convocatòria de
selecció de projectes del camp de
les arts visuals i de la imatge per
accedir al seu servei de residències artístiques. L’objectiu principal
d’aquesta residència és desenvolupar un projecte creatiu de durada determinada, amb el suport
de Roca Umbert en forma d’espai,
assessorament i acompanyament, i
que impliqui un retorn a la societat.
Hi ha dues modalitats de residència: les de llarga durada permeten l’estada en un taller de
l’Espai d’Arts de fins a un màxim
de dos anys, mentre que les de
curta durada estan pensades per
estar-hi un mínim d’una setmana
i un màxim de tres mesos.
D’entre tots els projectes presentats, una comissió de selecció
formada per l’artista i assessor
artístic de Roca Umbert, Joan
Fontcuberta, i els comissaris independents Frederic Montornès i
Alexandra Laudo decidiran quins
són els escollits, que es donaran a
conèixer a finals d’any.
Una de les novetats d’aquesta
convocatòria respecte a la d’anys
anteriors és que els artistes rebran durant la seva estada un assessorament d’algun dels membres del comitè de selecció.
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MÚSICA LA VETLLADA A LA SALA DE ROCA UMBERT S'ARRODONIRÀ AMB L'ACTUACIÓ DE LA CANTAUTORA NOVELL SANDRA BAUTISTA

La pianista i cantant Clara Peya mostra
el seu activisme i 'Estómac' a la Nau B1
Clara Peya, una de les compositores i pianistes més originals i
transgressores de l'escena catalana, protagonitzarà el cartell
d'aquest cap de setmana a la Nau
B1 de Roca Umbert. Hi presentarà
Estómac, el vuitè disc de la creadora, que, a cavall del jazz, el pop
i l’electrònica i seguint la recerca
feminista iniciada amb el seu anterior disc, Oceanes, es pregunta
ara per què i de quina manera
necessita cantar a l’amor. Després
d'haver escrit més de 300 cançons
d'amor al llarg de la seva carrera
musical, Estómac es presenta com
un viatge visceral a la recerca de
l’essència més bàsica de l’amor, un
pont entre el cor i les entranyes.
L'art i l'activisme van totalment
lligats en el cas de Peya, que també
és cofundadora de la companyia
de teatre i dansa Les Impuxibles,
així com ha compost diverses peces per a obres d'altres propostes,
de Versus Teatre, Guillem Albà i
Teatre Lliure, entre d'altres.

nau b1

d'Estómac, ha comptat amb el contrabaixista i productor Vic Moliner
i la veu de Magalí Sare. A escena
també hi pugen Dídak Fernández,
a les percussions i l'electrònica, i
Andreu Moreno, a la bateria.

Telonera del planter català

CLARA PEYA La compositora, davant del seu piano
Graduada en piano clàssic a
l'ESMUC, també va cursar estudis
superiors de jazz i modern al Taller de Músics, així com va continuar formant-se al conservatori
Rimsky Korsakov de Sant Peters-

burg (Rússia). Amb vuit treballs
discogràfics a la butxaca, ha comptat amb col·laboracions de Judit
Nedderman, Sílvia Pérez Cruz,
Ferran Savall, Aleix Tobias i Elena Gadel, entre d'altres. En el cas

La vetllada es completarà amb
l'actuació de Sandra Bautista,
una de les perles del planter musical català que beu de la tradició anglosaxona i també d’autors
sud-americans, sobretot de Jorge
Drexler. En el seu primer treball
La casa de les mil olors (2017)
desgrana un repertori de cançons
pròpies produïdes per Marc Ferrando. Darrerament ha rebut diversos reconeixements, entre els
quals els premis al Festival Riubombori i el Karquinyoli Festival,
així com el concurs Joan Trayter. i

Ds 10 de novembre, 22 h
Sala Nau B1. Roca Umbert. Preu: 12 €

CONCERTS DE JAZZ

Oriol Saña i Marco
Mezquida seran
a la Sala Tarafa
El violinista granollerí Oriol Saña
presenta avui, dijous (19.30 h), a la
Sala Tarafa, juntament amb el pianista Marco Mezquida, el projecte
Historical Connection, en què les
fronteres entre la música clàssica
i el jazz es desdibuixen. Es tracta
d'una demostració de com en el jazz
s'integra tot el llegat de la música
de segles anteriors –especialment
punts en comú amb el barroc–. El
concert gratuït, programat per la
Societat Coral Amics de la Unió,
comptarà amb una sessió comentada prèvia (18 h) especialment adreçada a estudiants de música. i

El cicle convida
Palet, Pérez i
Gardeñas al Casino

Divendres (22 h), el cicle de jazz al
Casino continuarà amb el trompeta
Benet Palet, el guitarra Dani Pérez i
el bateria Jordi Gardeñas, habituals
de l'escenari granollerí però que ara
presenten aquest format de trio. i
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ARTS ESCÈNIQUES UNA DE LES PECES MÉS REPRESENTADES ARREU

Amics de l'Òpera
de Sabadell torna
al TAG amb el
'Falstaff' de Verdi
GRANOLLERS. L’òpera còmica so-

bre les peripècies amoroses del
senyor Falstaff arriba al Teatre
Auditori, en el marc del cicle Òpera a Catalunya, produït per Amics
de l'Òpera de Sabadell i que torna
a comptar amb l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Amb Falstaff Verdi va arribar a
un estil clar, gairebé mozartià, en
què cada frase, cada melodia, cada
so brillava. Es tracta d'una comèdia lírica en tres actes, ambientada
a Windsor durant el regnat d’Enric
IV d’Anglaterra, sobre els embolics de l’ancià i corpulent senyor
Falstaff i el seu afany per seduir
dones casades. Falstaff és l'última
òpera de Giuseppe Verdi, que curiosament és una òpera còmica quan
només n'havia compost una altra
anteriorment, Un giorno di regno, i
que no va tenir bona acollida ni del
públic ni de la crítica. Amb llibret
d’Arraigo Boito, basat en les comèdies de Shakespeare Les alegres comares de Windsor i Henry IV, Falstaff recorda que “tot en aquest
món és burla”. Una comèdia
divertida, però de regust amarg,
que, sens dubte, va acabar sent una
gran obra mestre del gènere. Es-

MÚSICA ESTRENA DE LA TEMPORADA DE L'ORQUESTRA DE CAMBRA DE GRANOLLERS
xavier solanas

Cinema

LA UNIÓ DELS GENIS
WELLES I SHAKESPEARE
Amb motiu de l'òpera Falstaff, dimarts
passat el cicle Dimarts Singulars projectava Campanadas a medianoche,
dirigida i escrita per Orson Welles i
basada en textos de William Shakespeare, com Falstaff. El resultat de la
unió del talent dels dos genis va ser
una de les pel·lícules més importants
de la història del cinema.

trenada al teatre de la Scala de Milà
el febrer de 1894, quan el mestre
tenia ja 79 anys, l’òpera va iniciar
un recital d'èxits i múltiples versions que han fet que aquesta sigui
una de les peces operístiques més
representades arreu del món.
Per conèixer-ne més detalls,
el mateix diumenge (17 h) Marc
Heilbron presentarà l'òpera. i m.e.

Dg 11 de novembre, 18 h
Teatre Auditori. Preu: 50 € (25, zona B)

'El meu veí Totoro', al Petit Cineclub
El Petit Cineclub, de l'Associació Cultural de Granollers, projecta diumenge (17 h) una de les pel·lícules més icòniques del cinema d'animació japonès, El meu veí Totoro, d'Hayao Miyazaki (estudi Ghibli, 1996)
en què dues nenes es fan amigues d'un esperit gegant del bosc.

BEETHOVEN I MOZART
FAN BRILLAR L'OCGR,
QUE TANCA EL 25è
ANIVERSARI

L'Orquestra de Cambra de Granollers (OCGr), dirigida per Corrado Bolsi, inaugurava diumenge temporada amb una obra fonamental de la història de la música,
la Cinquena Simfonia de Beethoven. D'altra banda, al matí tancava els actes del
seu 25è aniversari amb l'anunci dels 25 nadons guanyadors de l’abonament pels
concerts familiars que la formació organitza al Teatre Auditori. Fins que, aquests
petits comencin la primària podran gaudir de tots els concerts familiars programats per l’OCGr, acompanyats d’un adult de forma gratuïta.

La Casa Sant Francesc obrirà
caixes plenes de cançons
La Casa de Cultura Sant Francesc
acollirà diumenge (17.30 h) l'espectacle familiar Kaixes, de la companyia Com Sona, dirigida per Pablo Paz i Oriol Aguilar, i que compta
amb Elena Pereta a la veu, percussió
i ukelele, i Oriol Aguilar, a les guitarres, contrabaix i flauta travessera.
Es tracta d'un espectacle en què
cada cançó esdevé un joc i els instruments en són els protagonistes.
"Caixes que es mouen i ballen. Caixes
que juguen, que imaginen barques i
objectes diversos. Caixes que amaguen petits tresors amagats... i molta
música!", així descriu l'espectacle la
cia. Com Sona, que barreja música

TEATRE AL DETALL,
A LES FRANQUESES
n En el marc del 13è cicle d'espec-

tacles familiars, el Teatre Auditori de
Bellavista acollirà dissabte (18 h) la
companyia Teatre al detall, amb La
nena dels pardals, dirigida per Joan M.
Segura i amb música de La Tresca i la
Ventresca. El preu és de 5 i 4 euros.

popular i cançó d'autor amb música original. El preu de l'entrada per
a adults és de 5 euros, i de 4, per a
menors de 16 anys.

La Capella Santa
Maria de Mollet
canta 'El Messies'
de Haendel a Marata
El cor Capella de Música Santa
Maria de Mollet, acompanyat de
l'Orquestra de Cambra Miquel Casas i Bell de Rubí, interpretarà diumenge (10 h) a l'església de Santa
Coloma de Marata una selecció de
fragments d'El Messies de Haendel.
Acabat el concert i durant l'eucaristia, la Capella de Música Santa
Maria també interpretarà peces de
cant gregorià, d'Anselm Ferrer, Xavier Moll, Antoni Pérez Moua i Lluís Millet, entre altres compositors.
La Capella Santa Maria ha actuat
una desena de vegades a Marata.

REDACCIONAL
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona
inverteix 23,5 milions d’euros per
preservar el patrimoni arquitectònic
de la demarcació
El president de la Diputació, Marc Castells, presenta una «aposta sense
precedents, de les més importants a nivell econòmic», una inversió que
repercutirà a tot el territori de la demarcació, amb més de 200 projectes,
i «permetrà un retorn econòmic i social»

Sant Pere Sallavinera
Restauració del Castell de Boixadors

PAU FABREGAT. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Coincidint amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural,
que se celebra aquest any, la
Diputació de Barcelona destina 23.586.642,43 € a preservar el patrimoni arquitectònic
de la demarcació, mitjançant
obres de consolidació, reforma i rehabilitació d’edificis
monumentals i jaciments arqueològics. Aquesta és la inversió més important feta, en
un sol any, per la Diputació
de Barcelona en actuacions de
l’SPAL.
Pel president de la Diputació, Marc Castells, aquesta
és una «aposta sense precedents, de les més importants
a nivell econòmic», una inversió que repercutirà a tot
el territori de la demarcació
de Barcelona i «permetrà un
retorn econòmic i social en
base a la generació d’activitat econòmica, vinculada a la
recuperació arquitectònica,
però alhora també permetrà,
en base a la identitat local
dels municipis, crear rutes,
crear relats que permetin fer
arribar, en aquests municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar».
A més, assegura que aquesta
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Avinyonet del Penedès
Adequació a la visita pública del Jaciment de la Font de la Canya
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MARC CASTELLS, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a la presentació de la inversió

inversió generarà economies
vinculades al món del turisme i «provocarà un benefici colateral extraordinari»
pel fet «que molts d’aquests
béns que la Diputació ajudarà
a restaurar podran ser utilitzats».

Més de 200 projectes
El programa dona suport
econòmic a 201 actuacions de
les 12 comarques de la demarcació, donant una subvenció
del 100% de l’import sol·licitat.
El suport té la finalitat de garantir la pervivència del patrimoni arquitectònic i arqueològic local per tal de poder-lo

Segueix-nos a twitter: @diba

usar o millorar-ne l’ús actual.
Aquest programa, inclòs
dins del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
també ha comptat amb un reconeixement específic als petits municipis, de fins a 1.000
habitants, i que consisteix en
assistència tècnica i jurídica
especialitzada.
El suport de la Diputació de
Barcelona al patrimoni arquitectònic no és nou. Fa més de
cent anys (1904), Enric Prat
de la Riba va crear el Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL), conegut antigament
com a Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments.

El Pont de Vilomara
Restauració de l’església de Santa Maria de Matadars
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Estació de Palautordera
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Castellgalí
Projecte executiu Torre del Breny
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TEATRE LA CONQUESTA DEL POL SUD MOSTRA UNA EXPERIÈNCIA INDIVIDUAL PER REFLEXIONAR

'Raphaëlle' incita el debat
sobre la identitat de gènere

xavier solanas

GRANOLLERS. Què vol dir ser dona?

Què vol dir ser home? Aquestes
són algunes de les preguntes que
van mirar de respondre la dotzena
d'alumnes de batxillerat de l'Escola Pia que dilluns van participar
en una trobada amb el director i
dramaturg de La Conquesta del
Pol Sud, Carles Fernández Giua, i la
protagonista de l'obra Raphaëlle,
que es podrà veure aquest divendres al Teatre Auditori de Granollers (TAG), on la companyia hi fa
residència aquesta temporada.
Raphaëlle Pérez és una dona trans
que ha hagut de lluitar per la identitat i l'autoafirmació.
Partint de l'experiència individual, la companyia es pregunta si
la divisió de sexes és una construcció cultural, i obre una reflexió a
l'espectador. Raphaëlle combina
testimonis reals en escena i investigació periodística. Una nova
manera d’entendre el teatre amb
les protagonistes dels fets reals a
escena per construir ponts entre
l’experiència individual i la història
col·lectiva. Raphaëlle tracta sobre
la vida de Raphaëlle Pérez i el seu
complex procés de canvi de gène-

DEBAT A LA PIA Raphaëlle Pérez i Carles Fernández parlen amb estudiants
re. "La vam conèixer a França, en
plena transició, i la vam acompanyar fins que es va traslladar
a Barcelona", explica Fernández,
qui destacava com n'han après.
"Cal submergir-se en l'univers
de la identitat de gènere per
decidir a qui estem buscant",
indicava. 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 persona. Raphaëlle forma part d'una
trilogia –amb Nadia i Clàudia– que
parteix de l'interès de treballar sobre el concepte de la minoria i com
la societat mira les persones d'un
determinat col·lectiu.

Dv 9 de novembre, 21 h
Teatre Auditori Granollers. Preu: 15 €

ESPECTACLE DELS CARDEDEUENCS ARESCENA SOCIAL, AMB TEXTOS DE DARIO FO I SHAKESPEARE

Llevant Teatre acull un
cabaret per parlar de sexe
Llevant Teatre inicia el novembre
amb un espectacle de cabaret, teatre i circ sobre sexe, per desvetllar-ne mites, foragitar prejudicis
i gaudir fent gaudir. Es tracta de
Sexe, què en sabem? de la companyia cardedeuenca Arescena Social.
L’obra tracta el tema del sexe
de forma natural, oberta i respectuosa, conscients de la complexitat que comporta per a l'ésser
humà la relació amb el propi cos
i el dels altres. A partir d’un text
lliurement inspirat en Tinguem el
sexe en pau de Dario Fo, textos de

Lisístrata d’Aristòfanes i de Somni
d’una nit d’estiu de Shakespeare,
la companyia de Cardedeu, dirigida per Olga Vinyals, presenta un
espectacle en el qual més de 20
intèrprets d’entre 14 a 85 anys
parlen de sexe.
L’espectacle dóna també importància al fet de prendre una
actitud sana envers el sexe que
permeti gaudir-ne sense haver de
córrer riscos innecessaris.
La companyia Artescena Social
és una entitat sense afany de lucre,
que des del 2003 proposa projec-

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

tes de dinamització comunitària a
través de disciplines artístiques:
teatre social, circ, vídeo, etc. Els
seus projectes intergeneracionals
i interculturals tenen com objectiu
la participació i la cohesió social.
Des d’aleshores han guanyat diversos premis, entre els quals el Premi
Buero de teatre jove de l’any passat amb l’obra Estratègies.
Les entrades es poden comprar
al web d’Escena grAn –www.escenagran.cat– i a les taquilles de
Llevant Teatre una hora abans de
l’espectacle.

Dv 9 de novembre, 21 h
Dg 11 de novembre, 19 h
Llevant Teatre. Preu: 10 €

CINEMA EL FESTIVAL ES FARÀ DE DIJOUS A DIUMENGE

El setè Fantàstik suma
un dia més de projeccions
Avui, dijous, i fins diumenge, el
col·lectiu Fantàstik celebrarà per
setè any consecutiu el festival de
cinema fantàstic i de terror Fantàstik al Centre Cultural de Granollers. En aquesta edició s'hi ha
sumat un dia més de projeccions
per poder gaudir de cinema i curtmetratges de qualitat.
Amb el lema Fantàstik fa soroll,
el festival acollirà dues pel·lícules
de gran èxit entre el públic de la
recent edició del Festival de Sitges 2018: Matar a Dios en la seva
inauguració, que comptarà amb la
presència dels seus directors Caye
Casas i Albert Pide, i Mandy protagonitzada per Nicolas Cage.
Altres llargmetratges seleccionats per aquest any són Aterrados
(2017), Revenge (2017), A Mata
Negra (2018), Top Knot Detective
(2018) i la Gran Desfeta (2018).
Al llarg del festival també es
projectaran els 22 curtmetratges
prèviament seleccionats d’entre
més de 500 presentats a escala
internacional. Aquests estan dividits en tres sessions i finalitzaran
amb una gala d'entrega de premis
dissabte, atorgats per un jurat especialitzat, en què el millor curt
tindrà un premi amb una dotació

de 1.000 euros fruit de la unió de
forces amb el Mercat Audiovisual
de Catalunya.
Fantàstik Granollers se suma
a l’homenatge del 30è aniversari
de la pel·lícula El meu veí Totoro,
dirigida per Hayao Miyazaki, amb
una exposició col·lectiva 30 anys
30 artistes comissariada per Jordi Pastor i Reinaldo Pereira que
recull els treballs de 30 artistes
d’estils diferents al voltant de la figura de Totoro i el seu director. La
mostra es podrà veure durant els
dies de festival i es complementarà amb la projecció de la pel·lícula
[més informació a la pàgina 34].
Així, en aquesta 7a edició, es
brindarà un any més la possibilitat de tenir a l'abast una selecció de cinema i curtmetratges de
terror i fantàstic de qualitat que
no es troben als cinemes convencionals, una exposició especial, la
possibilitat de participar-hi a través del vot del públic i concursos.
També hi haurà una barra a càrrec de Can60, on es podrà menjar
i beure, i moltes sorpreses més.
Les entrades es podran comprar
a taquilla durant els dies i horaris
del festival –que podeu consultar
al web fantastikgranollers.cat.

El Cor Jove Amics
de la Unió fa gira
per les Terres
de l'Ebre amb 'Lux'

Arrenca amb 80
alumnes el nou
projecte de l'Escola
Claudi Arimany

El Cor Jove Amics de la Unió de
Granollers farà una gira aquest
cap de setmana per les Terres
de l'Ebre amb l'espectacle Lux, la
darrera proposta del cor dirigit
per Marta Dosaiguas que barreja
l'estil contemporani de Petr Eben
amb gospel i música espiritual. La
gira començarà divendres al Palau
del Castellà de Gandesa –amb un
espectacle inèdit preparat conjuntament amb l'associació Poemes
al vent–; dissabte, Lux serà a Móra
d'Ebre, i diumenge, a Tortosa, en un
intercanvi amb el cor La Binota.

LES FRANQUESES. El nou projecte

educatiu de l'Escola Municipal de
Música Claudi Arimany arrenca el
curs amb més de 80 alumnes matriculats i una dotzena d'instruments per escollir. En centre vol
aesdevenir l'epicentre promotor de
la música a les Franqueses i es defineix com a un centre obert a totes
les edats i als diversos estils musicals. Els alumnes més petits són els
del grup de nadons (0 a 2 anys), un
espai de socialització i gaudi de la
música per als infants i de relaxació
per a les famílies. A partir dels 3
anys els alumnes comencen a cursar estudis de sensibilització, introducció a la música, música viva,
creativitat musical. A mesura que
avancen també hi ha la possibilitat
de formar part d’un conjunt instrumental. Actualment ja n’hi ha dos
amb alumnes a partir de 12 anys.
No hi ha limitació d’edat i, de fet,
també s’ha creat un grup d’adults
per obrir l’escola a tothom.
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Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
ENTREVISTA

La llibreria Els 4 Gats es
reconverteix en cooperativa
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va tornar
a Sant Celoni per conèixer la llibreria Els 4 Gats.
La propietària fins al moment, Mari Luca Barrios, i
un dels socis de la recent constituïda cooperativa,
Enric Gimeno, –mare i fill– ens van rebre i van parlar sobre aquest històric negoci del Baix Montseny
i sobre el canvi de model cap al cooperativisme.
- Des de quan sou a la llibreria?
- Mari Luca: La llibreria Els 4 Gats és la
més antiga del Baix Montseny, es va fundar el 1974. I l’any 1983 es traspassava
i vaig decidir que me la quedava jo, perquè m’agradava molt llegir. I fins ara.
- Com és Els 4 Gats?
- Mari Luca: Sempre hem intentat que hi
hagi un ambient agradable. El món del
llibre és un món complicat, però a l’hora
és molt interessant.
- Enric: És un espai que considerem que
és de tothom que vulgui estar per aquí,
tots seran sempre benvinguts. Fem la
feina amb il·lusió, ens agrada molt el
tracte amb la gent del poble i tenim coses molt interessants, com el món del llibre, que és apassionant. És un espai que
creiem que és per al poble i per a la gent
que vulgui venir a passar una estona, i si
vol comprar alguna cosa, també. Però si
no, a remenar i a xerrar.
- Tot i la jubilació de la mare, el negoci no tancarà.
- Mari Luca: No. El meu fill l'ha volgut
continuar.
- Enric: La meva mare va agafar la llibreria quan jo acaba de néixer i ja feia
un temps que plantejàvem quin havia de
ser el pas del negoci en un futur. Una opció podia ser tancar, però no ens ho hem
plantejat. Sinó que hem apostat per un

relleu, i obrim a que entri altra gent a la
llibreria Els 4 Gats a portar-la endavant.
- I aposteu per canviar el model.
- Enric: Sí. Fa un temps que enlloc de ser
una societat que teníem amb la meva
mare, volíem muntar una cooperativa
amb la companya de treball –la Carme–,
el meu germà i jo, una mica preparant la
jubilació de la mare.
- Com ha estat l'últim impuls per a
constituir-vos com a cooperativa?
- Enric: Un amic de La Clau em va posar
en contacte amb l’Arnau, de l’Ateneu Cooperatiu. I a partir d’aquí ja vam quedar
un dia amb ell i vam estar xerrant dels
passos que havíem de fer per transformar la societat a cooperativa.
- Què us aporta el model cooperatiu?
- Enric: És un repte de trencar les dinàmiques. Hem pensat que és una manera de
repartir les responsabilitats, però també
les inquietuds i la il·lusió de tirar endavant un negoci. Així que enlloc de ser més
familiar, ho compartim amb tots els que
treballem aquí. De totes maneres, en moltes coses ja funcionàvem així: en la presa
de decisions tot era molt consensuat.
- Mari Luca: Jo penso que pot ser molt
bo, tot i que jo ja ho veig des d’una altra perspectiva. Però crec que pot estar
molt bé, perquè la gent que hi treballa
s’ho sent seu i entre tots es fa tot.

Agenda
Dimecres 28·11·2018
De 9 h a 14 h

Dijous 13·12·2018
De 9 h a 14 h

Itinerari formatiu
'fESS-ho fàcil!'

Itinerari formatiu
'fESS-ho fàcil!'

Lloc: Sala d'actes de
l'Ajuntament de Montornès
Organitza: Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental i Ateneu
Cooperatiu del Vallès

Lloc: Sala d'actes de
l'Ajuntament de Montornès
Organitza: Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental i Ateneu
Cooperatiu del Vallès

www.ateneucoopvor.org

@ateneucoopvor

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el vídeo,
entra aquí:

info@ateneucoopvor.org
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ART PEDRO PEÑA GIL, DE MARBELLA, ÉS L'AUTOR DE 'MUSEUM HALL (EGYPT GREEN)'

Una foto amb pintura d'un
malagueny, Premi Paco Merino
M.E.

OBRA PREMIADA Estopiñan va explicar la valoració del jurat de la peça de Peña
La fotografia amb intervenció
pictòrica Museum hall (Egypt green) de l'artista Pedro Peña Gil,
de Marbella (Màlaga), ha estat la
guanyadora de la 13a edició del
Premi Paco Merino, que enguany
ha rebut 170 obres, de les quals el
jurat ha acceptat a concurs 166.
De fet, aquesta ha estat l'edició
més participativa del certamen
que impulsa el grup Pro Art Paco
Merino, constituït quan l'artista
autodidacta granollerí encara vi-

via per promocionar la seva obra,
i que en morir Merino es va transformar en una entitat no només
per difondre l'obra de Paco Merino, sinó per ajudar a la pintura en
general.
El guardó s'anunciava dilluns
a la llibreria La Gralla, que acull
l'exposició de les obres preseleccionades pel jurat, compost per
Anna Estany, Lluís Estopiñan,
Glòria Fusté, Frederic Montornès
i Pere Salinas, i amb Josep M. Far-

nés actuant com a secretari.
Les 170 propostes han arribat
de tot l'Estat –només falta Cantàbria per completar totes les comunitats– i d'altres indrets d'arreu
del món, com Argentina, Àustria,
Colòmbia, Cuba, Mèxic, Portugal,
Uruguai i Veneçuela. D'aquestes
se'n van preseleccionar 14, i 13
de les quals s'exposen a La Gralla
–l'autor de la que en faria 14 va
renunciar a participar-hi–.
Finalment, Farnés anunciava l'obra guanyadora, que rebrà
un premi dotat en 2.500 euros.
L'artista i membre del jurat Lluís Estopiñan destacava el nivell i
varietat de tècniques de les obres
presentades. En el cas de la guanyadora, es tracta d'una foto amb
intervenció pictòrica "que ens
va cridar l'atenció a tot el jurat pel seu joc de contraposicions", deia i especificava: "la foto
parteix de la figuració, del realisme, mentre que, en canvi, la
intervenció pictòrica ens remet
a l'expressionisme abstracte".
Per a Estopiñan, es tracta d'una
peça "complexa i atractiva, que
contraposa modernitat i tradició, opacitat i transparència, i
definició i desenfoc".

xavier solanas

Ada Parellada
recupera la cuina dels
obrers de Roca Umbert
Diumenge, en el marc de la Setmana
del Turisme Industrial, la cuinera
Ada Parellada i el grup del centre
cívic de Palou Passa'm la Recepta
–que recupera plats tradicionals de
la zona– van participar en un acte
davant de la Tèrmica en què es van
recuperar dues receptes dels plats
que acostumaven a menjar els
treballadors de l'antiga fàbrica tèxtil
Roca Umbert. Es tracta dels crespells
–una pasta– i de les mongetes
del ganxet amb cansalada.

Farmàcies

Previsió meteorològica

de dijous 8 al diumenge 11 de novembre
Dijous

16º

9º

Divendres

18º

9º

Dissabte

19º

9º

Diumenge

22º 11º

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
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AGENDA

Voltem per l’entorn

Taller de dibuix de papallones
El cicle de tallers de dibuix naturalista al Museu
de Ciències Naturals de Granollers continua aquest
dijous amb la classe dedicada a les papallones i els
seus colors. El darrer taller serà el 13 de desembre i
tindrà els mamífers com a protagonistes.

GRANOLLERS

22.30 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Sobre Raphaëlle
DISSABTE, 10
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira del Disc. Tot el dia
10 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira del vi i el formatge. Tot el dia
12 h Plaça de la Corona
Avui Cantem pels carrers
16.15 h Ocine (Ramassar)
CCIC. Quines bestioles!
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Sessions al planetari. La història
de la reina Cassiopea i la princesa
Andròmeda
17.30 h Plaça de la Porxada
Vigília de Diada de Xics. Amb cercavila,
actuació castellera, botifarrada i concert
17.30 h Roca Umbert
Xerrada Ni sòlid ni líquid ni gas,
descobrim el món dels slimes, a càrrec
de Marc Boada
17.30 h Gra. Equipament juvenil
Passatge del Terror
18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari. Llegendes mil·lenàries al cel
18.30 h Roca Umbert
Xerrada Del carbó que accionava la
tèrmica al grafè que revolucionarà
el món, a càrrec de Marc Boada
21 h Centre cívic Palou
Ballada oberta de country
22 h Nau B1. Roca Umbert
Concert de Clara Peya
23 h Casino
Festa del country
DIUMENGE, 11
9 h Centre de la ciutat
27a Diada dels Xics (matinades,
actuació a les 12 h i dinar)
17 h Teatre Auditori
Espectacle 360º. Òpera Falstaff
17 h Centre Cultural
Petit Cineclub. El meu veí Totoro
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Espectacle Kaixes
18 h Casino

DIJOUS, 8
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. M'he quedat sense
espai al mòbil, què faig?
19 h Museu de Granollers
Conferència Nous models de
desenvolupament urbà: noves
economies i cultura
19 h La Magrana Vallesana
(c. Joan Pere Fontanella, 45)
8è aniversari de La Magrana
Vallesana. Presentació del llibre
Cosechas. Relatos de mucha gente
pequeña, de Gustavo Duch
20.30 h La Troca. Roca Umbert
Assaig especial de Diada de Xics
00.30 h Nau B1. Roca Umbert
Pique de Dj. Nit de Xics
DIVENDRES, 9
9 h Plaça Lluís Perpinyà
Fira del Disc. Tot el dia
17 h Centre cívic Nord
Taller gratuït per a embarassades
17 h Plaça de la llibertat
Sorteig públic i lliurament de premis
de l'Endevina-la. També amb jocs,
contacontes i xocolatada
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les
vostres mans!
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Taller digital. Del 2D al 3D
18.30 h Aplegador. Roca Umbert
Diada de Xics. Espectacle infantils
19 i 22 h Centre Cultural
Cinema en versió original: Thelma
20 h La Troca. Roca Umbert
Assaig especial de Diada de Xics
21 h Llevant Teatre
Obra Sexe, què en sabem?
21 h Teatre Auditori de Granollers
Obra Raphaëlle, de La Conquesta
del Pol Sud
22 h Casino
Jazz: Gardeñas / Pérez / Palet trio

Tastets i tallers al Festival del
formatge i el vi a Palau-solità
ajuntament palau-solità i plegamans

Ball social amb Pere Rico
18 h Teatre Auditori
Òpera. Falstaff
19 h Centre Cultural
Cineclub. Thelma
19 h Llevant Teatre
Sexe, què en sabem?
DIMARTS, 13
18.30 h Museu de Granollers
Conferència d'Agevo sobre biologia

LES FRANQUESES
DIJOUS, 8
17.30 h Gimnàs Escola Bellavista
Juguem amb materials de la tardor
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
18 h Biblioteca Municipal
Espai de lectura
21 h Teatre Auditori de Bellavista
Concert Les Franqueses per la llibertat
DIVENDRES, 9
11 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller L'autòmat dibuixant
DISSABTE, 10
11 h Galeria Artemisia
Curs de Sumi-E. Pintura i estètica
japonesa Wabi-Sabi
10.30 h Centre Cultural de Bellavista
Fem una titella amb material reciclat
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Cicle d'espectacles infantils i familiars:
La nena dels pardals
18.30 h Eslgésia Sta. Maria de Llerona
Taller obert de Bricopregària
DIUMENGE, 11
9 h Antigues Escoles de Llerona
28a Caminada popular de Llerona
10 h Església Sta. Coloma de Marata
Concert El Messies, entre Déu i l'Home
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DIMARTS, 13
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de fotografia,
interior i exterior

Dissabte, la plaça de la Vila de Palau-solità i Plegamans acollirà la quarta edició
del Festival del formatge i el vi, una fira que durant tot el dia i a partir de les
10 h oferirà desenes de parades, l'exposició d'eines formatgeres, un concurs
d'Instagram i l'atracció The Fabula Mobile, de cavallets ecològics. A més, s'han
programat tallers infantils com el creatiu Raïm de colors (11 h de dissabte), el
gastronòmic Ovella ensucrada (13 h), el pintacares i tatuatges formatgers (16 h),
el concurs de munyir la cabra (18 h), el taller per fer un diferenciador de gots (18
h), el de globusflèxia (20 h), el de fer un sotagot (11 h de diumenge), l'enlairament
de globus formatgers (12 h), els jocs gegants (13 h), i el taller de collaret de
suro (16 h). La nit de dissabte (20 h), el festival comptarà també amb el concert
d'Undercovers, de versions de rock, i diumenge, de Tandem (13 h), versions
acústiques amb Jean Paul Dupeyron i Joan Vinyals.

Exposicions
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 27 de novembre
Museu de Ciències Naturals
desÀrtic. Fins a l'11 de novembre
Descobreix els ratpenats i
Escarabats. Fins al 30 de desembre
Museu de Granollers
Desenrunar emocions. 80 anys
del bombardeig a Granollers.
Fins a l'11 de novembre
224. GRN. Terror. Fins al 9 de desembre
Mirades i diàlegs. Permanent.
Can Jonch
Refugiats, l'odissea cap a Europa, del

fotògraf Sergi Càmara.
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. Fins al 25 de novembre
Biblioteca Can Pedrals
Pedrolo relat negre, de Georgina
Gorriz i Miquel Traveria.
Fins al 15 de novembre
Centre cívic Can Bassa
Entre el somni i la realitat, a càrrec
de Gènis Art. Fins al 23 de novembre
La Tèrmica. Roca Umbert
La vinculació de Roca Umbert
amb l'esport al llarg del segle XX.
A partir del dissabte 10

Avda. Sant Esteve, 7
08402 - Granollers
93 861 19 37 / 665 193 730
viureagranollers@viureagranollers.com
www.viureagranollers.com

2008
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Deu anys de serveis immobiliaris a Granollers i comarca
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