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EN PORTADA

“El Vallès Oriental té un PIB de 
12.700 milions d’euros, el ma-
teix que Cantàbria”. “I si hi afe-
gim el PIB del Vallès Occidental 
arribem als 39.000 milions, el 
mateix que el d’Aragó o Cas-
tella-la Manxa”. Així iniciava el 
president de Pimec Vallès Oriental, 
Pere Barrios, la presentació d’un 
informe sobre els estats compta-
bles de les pimes de la comarca 
en el període comprès entre 2013 
i 2016, “uns registres superiors 
al conjunt de Catalunya, en di-
nàmica creixent i que conviden 
a l’optimisme”. 

L’informe, elaborat a partir de 
les dades de 4.063 petites i mit-
janes empreses del Vallès Orien-
tal –sense comptar els autònoms 
sense base societària–, analitza el 
dinamisme empresarial de la co-
marca a partir de variables com 
els ingressos, la productivitat, les 
despeses de personal, la rendibili-
tat financera i econòmica, el patri-
moni i l’endeutament de les pimes 
amb seu social a la comarca.

“El període 2008-2012 va ser 
molt dur, van desaparèixer mol-
tes empreses i les que van que-

que la productivitat sí que va aug-
mentar sostingudament a l’entorn 
d’un 11%. 

Per tot plegat, durant el període 
estudiat la rendibilitat financera 
de les pimes vallesanes va marcar 
una clara tendència a l’alça, del 5% 
el 2013 a l’11% el 2016, un creixe-

Les pimes del 
Vallès Oriental 
superen 
l'etapa de crisi 
Pimec presenta un informe "optimista"
dels estats comptables de les 4.063 petites
i mitjanes empreses de la comarca

i del cautxú i la fusta”, explicava. 
La xifra de vendes mitjana per 

empresa a la comarca oscil·lava en 
el període entre els 1,9 i els 2,3 mi-
lions d’euros, clarament per sobre 
de la mitjana catalana, que factura-
va entre 1,5 i 1,7 milions d’euros, un 
25% menys. En canvi, les empreses 
vallesanes generaven internament 
menys valor afegit sobre vendes, 
a l’entorn d’un 2% menys. Pel que 
fa a activitats, les que generen més 
valor afegit són les pimes de ser-
veis a les empreses i els serveis 
financers, assegurances i lloguers, 
mentre que les empreses amb més 
ingrés mitjà eren les indústries quí-
miques i de materials de transport.

Més productivitat
D'altra banda, la productivitat per 
empleat es va xifrar fa dos anys en 
prop de 54.500 euros, entre un 9% 
i un 12% per sobre de la producti-
vitat global catalana. El patró tam-
bé es reproduïa en les despeses 
per empleat a la comarca –38.500 
euros–. En aquest cas, però, les 
despeses per treballador no van 
experimentar cap variació durant 
els quatre anys d'estudi, mentre 

L'empresa 
mitjana
LA DIMENSIÓ MITJANA DE LA PIME
A LA COMARCA EL 2016 ERA DE 10,7
empleats. Facturava a l’entorn de 2,1 
milions d’euros, tenia 400.000 euros 
en despeses de personal –38.000 
euros per treballador–, 800.000 en 
compres i despeses generals i 600.000 
en valor afegit brut. D’aquesta manera 
el seu benefici mitjà brut era superior 
als 200.000 euros (11%), una xifra 
clarament superior a la del 2013, quan 
la rendibilitat mitjana de les pimes
era inferior al 5% de la facturació.

dar van passar-ho malament”, 
assegurava Modest Guinjoan, di-
rector de l’Observatori de Pimec. 
“Del 2013 al 2016 es van anar re-
cuperant les bones xifres”, afegia. 

Així, de les societats que al-
menys durant dos anys d’aquest 
últim període van presentar les 
seves dades al registre mercan-
til, el 60,4% pertanyien al sector 
serveis; el 13,2%, a la construcció; 
l’1%, al sector primari i, sobretot, 

el 25,3%, a la indústria. “La nostra 
és una comarca amb una gran 
especialització manufacturera, 
molt industrial, 10 punts per 
sobre del conjunt de Catalunya”, 
destacava Guinjoan, qui xifrava en 
1.029 les pimes industrials al Va-
llès Oriental. “A més del comerç 
és especialment significativa la 
força de la indústria del metall 

ment clarament superior a la mit-
jana catalana. Això suposa, segons 
Guinjoan, “un clar senyal de la re-
cuperació econòmica d’aquesta 
etapa”, tot i que el teixit de petites 
i mitjanes empreses pràcticament 
no va variar i es va mantenir a 
l’entorn de les 4.000 societats. Per 
grans sectors, l’industrial és el que 
presentava una millor rendibilitat 
tant econòmica com financera –so-
bretot les químiques i els serveis a 
les empreses–, mentre que la cons-
trucció va experimentar una pro-
gressió molt notable durant el perí-
ode, del 0% del 2013 al 6% el 2016.  

Finalment, pel que fa al nivell de 
recursos propis de les pimes de la 
comarca, els anys 2013 i 2014 va 
ser quatre punts per sobre del con-
junt de Catalunya, mentre que els 
dos anys següents el nivell va igua-
lar-se a l’entorn del 50%. “Són uns 
nivells altíssims que demostren 
el risc i el compromís de l’em-
presariat amb les seves empre-
ses”, deia Guinjoan, qui alhora des-
tacava que el deute a llarg termini 
de les empreses s’havia mantingut 
estable durant el període d'estudi 
entre el 15% i el 19%. i x.l.

La despesa per empleat 
no augmenta durant
el període, però sí la 
productivitat i rendibilitat

Rendibilitat 
financera de les pimes

Productivitat
per treballador de les pimes

VALLÈS ORIENTAL CATALUNYA FONT: Pimesdat (PIMEC)
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GRANOLLERS. Dilluns, l'empresa 
adjudicatària –Tecyr Construcci-
ones y Reparaciones SA– comen-
çarà les obres de reurbanització 
dels tres carrers principals del 
recinte de l'antiga fàbrica de Roca 
Umbert. Els treballs, que tenen un 
termini d'execució de cinc mesos, 
suposen una inversió municipal 
de 505.425 euros –per sota del 
pressupost de licitació–.

La reforma afectarà els tres car-
res centrals paral·lels a Prat de la 
Riba –el de la Troca i la biblioteca, 
el dels locals de Blancs i Blaus i el 
del Centre Audiovisual–, que su-
men una superfície de 3.100 me-
tres quadrats. L'actuació preveu 

URBANISME  LES OBRES, QUE DURARAN CINC MESOS, TENEN UN PRESSUPOST DE MÉS DE MIG MILIÓ

arxiu

ESPAIS EXTERIORS  Es reurbanitzaran els tres carrers principals

el canvi del paviment amb rajo-
les de colors –però mantenint les 
llambordes de davant la bibliote-
ca–, la millora de l'accessibilitat i 
la renovació de serveis –excepte el 
clavegueram– amb la instal·lació 
de tritub municipal soterrat per 
facilitar les telecomunicacions. A 
la plaça que hi ha entre Dents de 
Serra i el local d'Arsènic s'hi ins-
tal·larà un paviment de formigó, 
diferent de la resta per perme-
tre-hi activitats d'arts escèniques 
al carrer.

A més, el projecte preveu refor-
mar la portalada de l'entrada del 
carrer Lluís Companys, al costat 
de l'Espai d'Arts, i incorporar uns 

GRANOLLERS. Dimarts va comen-
çar l'enderroc de la casa situada 
al carrer Sant Josep de Calassanç, 
49, a la cantonada amb carrer 
Foment, propietat de l'Ajunta-
ment. El consistori vol urbanitzar 
l'espai amb una plaça i una nova 
vorera. L'Ajuntament va comprar 
aquest edifici unifamiliar i, un cop 
a terra, hi urbanitzarà una plaça 

que tindrà una dotzena d'arbres i 
mobiliari urbà. A més, també s'hi 
farà una vorera nova i una tanca 
de separació amb la finca contigua.

Es preveu que els treballs, que 
executa l'empresa Requena, SA per 
88.118,74 euros, IVA inclòs, esti-
guin acabats el gener. D'aquesta 
manera es pretén esponjar la trama 
urbana al barri Sant Miquel. 

Dilluns comença la 
reurbanització de tres
carrers de Roca Umbert

L'ESPAI ES TROBA A LA CANTONADA AMB EL CARRER FOMENT

SOCIETAT
Alternatives a l'Ibex 35 a Can Bassa
Dissabte, d'11 a 13 h, la plaça Joan Oliver al barri  
de Can Bassa, acollirà una festa amb xocolatada i jocs 
per a infants, en què també es faran xerrades sobre  
les empreses d'energia, aigua i telefonia que poden  
ser una alternativa a les companyies de l'Ibex 35.

Taller sobre limfedema d'Oncovallès
Dimecres (17 h) Oncovallès organitza a la seva seu un taller 
sobre limfedema a càrrec de Montse Abanades, d'Hydroskin 
Oncology, i la fisioterapeuta Montserrat Gironès. Es tracta 
d'una activitat gratuïta (cal inscripció) adreçada a persones 
que han patit un procés d'extirpació de ganglis limfàtics.

Enderroc d'una casa al barri 
Sant Miquel per fer una plaça

ajuntament

ATERRAT  L'edifici que s'ha enderrocat per ampliar la vorera i fer-hi una plaça

En marxa el pla director del Congost
La sala Tarafa acollia dimecres la jornada de treball Espai Xarxa Natu-
ra 2000 Congost per presentar el seu pla de gestió. La sessió, liderada 
pel Consorci Besòs Tordera, va aplegar representants dels municipis i 
organismes consorciats a més de Territori i Sostenibilitat. El Congost 
és un dels pocs rius urbans que, des de 2006, està inclòs dins la Xar-
xa Natura 2000, la xarxa europea més important de conservació de la 
natura. En la reunió va presentar-se el pla de gestió, un document en 
procés d’elaboració, que defineix els objectius per a cada zona d’interès 
i identifica els punts crítics on cal actuar.  

n L'alcalde de Granollers, Josep Ma- 
yoral, ha recuperat la idea de l'aparca-
ment soterrat a la plaça que en un futur 
s'urbanitzarà a Roca Umbert, a tocar 
del carrer Lluís Companys, on ara hi ha 
un descampat que treballadors i usua-
ris del recinte fabril utilitzen per apar-
car. Així ho deia en el ple de l'estat de la 
ciutat de dimarts i, d'aquesta manera, 
repescava un projecte que l'any passat 
la regidora de Processos Estratègics i 
primera tinenta d'alcalde, Alba Barnu-
sell, havia desestimat per motius eco-
nòmics. El projecte, que s'havia redac-
tat prèviament a la crisi econòmica, 
preveia un aparcament soterrat que 
depenia d'un inversor privat –amb un 
pressupost d'entre 6 i 8 milions d'eu-
ros–. Des del consistori, però, encara 
no s'especifica quina serà la nova pro-
posta per fer viable el projecte.

MAYORAL RECUPERA 
LA IDEA DEL PÀRQUING 
SOTERRAT A L'ESPAI

lavabos nous a la nau Dents de 
Serra, així com un punt d'informa-
ció sobre l'activitat de Roca Um-
bert. També hi haurà un espai de 
trobada per a treballadors i usua-
ris de la Fàbrica d'Arts.  m.e.
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GRANOLLERS. L'oficina de suport 
a les comunitats de veïns, que el 
maig de l'any passat es va posar 
en funcionament a Can Jonch, ha 
atès 166 casos i ha fet 421 gesti-
ons de mediació o d'informació. 
Així ho explicava l'alcalde, Josep 
Mayoral, qui trobava especial-
ment rellevant la tasca que es fa 
en casos de pisos buits i màfies 
que ocupen habitatges. De fet, grà-
cies a les gestions de l'oficina i a la 
col·laboració ciutadana, en aquest 
període el consistori assegura que 
s'han pogut evitar 84 ocupacions.

L'oficina va néixer com un ser-
vei municipal gratuït que té com 
a objectiu principal donar eines 
per enfortir les comunitats de 
veïns perquè puguin abordar els 
conflictes o dificultats que s’hi ge-
nerin i, sobretot, fomentar la bona 
convivència i el civisme entre el 
veïnat –exceptuant els conflictes 
que es dirimeixin per via judicial–.

En aquest sentit, Mayoral tam-
bé explicava que s'ha accentuat 
el treball amb la comunitat de 

nouvinguts –prop d'un 21% de 
granollerins– per facilitar el seu 
arrelament.  m.e.

LES FRANQUESES. L'empresa sub-
ministradora del servei d'aigua po-
table Sorea ha iniciat les feines de 
renovació de la xarxa a la zona de 
Llerona. En una primera fase, que 
va començar dijous, les afectacions 
seran a tot el traçat de la carretera 
de Ribes entre la rotonda nord de 
l'Ajuntament i el sud del nucli urbà 
de Llerona, al carrer Catalunya. 

Un cop finalitzada la primera 
fase, s'iniciarà una segona que re-
novarà les canonades de la xarxa 
del carrer de la Fàbrica i el tram 
del carrer Catalunya des del car-
rer d'Àngel Guimerà.

Mentre s'estigui treballant a la 
zona hi haurà restriccions en la 
circulació en aquest tram de la 
carretera de Ribes i el carrer Ca-
talunya, que avançaran d'acord 
a com ho facin les obres. De mo-
ment ja s'ha senyalitzat bona part 
de la via i en alguns punts ja s'està 
donant pas alternatiu amb la ins-
tal·lació de semàfors provisionals.

La primera fase d'aquesta ac-
tuació forma part del pla d'inver-
sions previst per l'Ajuntament i 
l'empresa subministradora per a 
la millora de la xarxa d'aigua po-
table al municipi. 

En marxa la renovació 
de la xarxa d'aigua al 
nucli urbà de Llerona

CONVIVÈNCIA  166 CASOS A L'OFICINA DE SUPORT A LA COMUNITAT PAS ALTERNATIU DE VEHICLES A CAUSA DE LES OBRES

La col·laboració veïnal 
evita 84 ocupacions

Setmana de prevenció de residus
L'Ajuntament de les Franqueses s'ha adherit a la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, que enguany es dedica als residus tòxics perillosos. 
Per divulgar sobre el perill i l'excés d'aquests residus, s'han organitzat dos 
tallers al Centre Cultural de Bellavista. Un avui (17.30 h) sobre elaboració 
de sabó natural, i l'altre dijous vinent per elaborar productes de neteja 
casolans i ecològics. Cal inscripció a obresiserveis@lesfranqueses.cat.  

L'exposició Violència masclista en 
la parella: desmuntem mites?, que 
des d'avui i fins al 12 de desembre 
es pot veure a Can Jonch, obre els 
actes a l'entorn del 25-N, el dia 
internacional contra la violència 
envers les dones a Granollers. La 
mostra, produïda per l'Institut Ca-
talà de les Dones, revisa els mites 
associats a l'amor romàntic i a la 
violència. L'acte central de la com-
memoració, però, serà el dissabte 
24 de novembre, al migdia a la 
Porxada, on la Taula d'Igualtat de 
Gènere llegirà el manifest del 25-N 
i la companyia Lilith escenificarà 
una lectura dramatitzada basada 
en els textos del llibret Paraules 
per renéixer. El 23 de novembre 
també hi haurà un cinefòrum.

Enguany el dia contra la violèn-
cia masclista vol posar l’accent 
en el patiment dels infants de les 
dones víctimes de violència mas-
clista, considerats víctimes també, 
perquè en pateixen els efectes en 
primera persona.  

IGUALTAT

Una exposició a 
Can Jonch obre 
els actes contra la 
violència masclista

Més actuacions

Pel que fa a l'àmbit de la convivència, 
el govern municipal de Granollers ha 
explicat que es proposa fer créixer la 
policia de barris fins als sis agents. La 
ciutat va posar en marxa la policia de 
barri el març de l'any passat amb dos 
agents que patrullen de dilluns a di-
vendres a la tarda. El primer desple-
gament es va fer als barris de Congost 
i Ponent, a Sant Miquel i a Granollers 
Nord. A més, vol destinar un equip 
d'agents cívics per evitar les males 
pràctiques vinculades a la gestió de 
residus i l'ús de contenidors.

LA POLICIA DE BARRI  
I ELS AGENTS CÍVICS 
AUGMENTARAN



dj, 15 novembre 20186

La meitat de les famílies no pot fer front 
a una despesa inesperada de 750 euros 

 Aprovació el desembre del Pla estratègic d'acció social

 Treballar amb la Generalitat per millorar el servei 
 d'Urgències de l'Hospital i els CAP

 Promoció de la construcció de 14 pisos al passeig 
 de la Muntanya

 Fer créixer la policia de barri fins a sis agents i destinar 
 un equip d'agents cívics a combatre males pràctiques  
 en la gestió de residus

 Desplegar un pacte per la llengua amb el Centre de   
 Normalització Lingüística 

 Afrontar la remodelació urbana als barris de 
 Sant Miquel i l'Hostal, amb la reurbanitzatció de 
 l'avinguda Sant Esteve i la plaça Serrat i Bonastre

 Estudiar la futura concessió del servei de 
 subministrament d'aigua (el 2021 s'acaba el contracte 
 amb Sorea)

 Redactar amb el Consorci del Besòs un pla de gestió 
 del riu Congost que en garanteixi la preservació

 Valorar la possibilitat que Ponent sigui un 
 institut-escola

 Millorar i ampliar l'escola Joan Solans 

 Recuperar les muralles

 Crear una exposició permanent al Museu La Tela

 Aprovar un codi de conducta dels treballadors municipals

 Comprar terrenys a Palou per tenir incidència 
 a l'espai agrari

El govern fa balanç del mandat i apunta  
nous projectes, mentre que l'oposició reclama 
renovació d'idees i participació ciutadana

GRANOLLERS. El ple de l'estat de la 
ciutat, celebrat dimarts, va servir 
a govern i oposició per fer balanç 
d'aquests tres anys i escaig de 
mandat, a través d'un extens dis-
curs de l'alcalde, Josep Mayoral, i 
d'algunes de les crítiques més so-
vintejades al seu govern per part 
de l'oposició. Com és habitual en 
aquests plenaris, Mayoral recor-
dava les xifres de l'atur a Grano-
llers –3.510 aturats, dels quals 
2.025 dones i un 40% sense cap 
mena de subsidi– per recordar 
que la creació d'ocupació "ha es-
tat la prioritat" per aconseguir 
una ciutat "que no deixi ningú 
enrere", deia l'alcalde. En aquest 
sentit, recordava com el 2015 es 
proposava recuperar els llocs de 
treball perduts durant la crisi i 
indicava que s'ha aconseguit. "El 
30 de setembre teníem 31.600 
llocs de treball, 7.000 més que 
el 2013", apuntava Mayoral, tot i 
que reconeixia que "molts són de 
baixa qualitat". De fet, el mateix 
alcalde alertava de la fragilitat 
social de la ciutat i explicava que 
la meitat de les famílies de Gra-
nollers tindrien problemes per 
poder fer front a una despesa in-
esperada de 750 euros. 

Per això, recordava els 10 rep-
tes de govern en què ha focalitzat 
l'acció política d'aquest mandat i 
en feia balanç, així com apunta-
va futures accions [resumides al 
quadre adjunt]. El primer, la lluita 

contra les desigualtats, seguit del 
dret a l'habitatge, que "marcarà 
l'agenda i la vida de les ciutats", 
deia Mayoral, qui recordava que 
tornen a incrementar-se els des-
nonaments arran de l'increment 
del preu dels lloguers. Els lemes 
clau del mandat també han passat 
per la convivència com a factor de 
cohesió, la cura del paisatge urbà, 
la lluita contra el canvi climàtic,  
la ciutat educadora, fer créixer la 
potencialitat creativa, accentuar 
la competitivitat econòmica, ga-
rantir una administració oberta 
i enfortir el treball amb xarxes 
mundials com Alcaldes per la Pau.

Opinions dels grups municipals
El portaveu del PDeCAT-DC, Àlex 
Sastre, iniciava també la seva in-
tervenció fent referència a les 
xifres d'atur i a les polítiques 
d'ocupació. Sastre insistia en els 
problemes de neteja a la ciutat i 
recordava que "el pecat origi-
nal té a veure amb el planteja-
ment del plec de clàusules del 
contracte. No es va replantejar 
substancialment el servei".

La regidora d'ERC, Núria Maynou, 
considerava que Granollers "neces-
sita un canvi, que acabi amb la 
sensació d'anar fent. La monoto-
nia és un estancament a la poten-
cialitat de la ciutat", i retreia al go-
vern socialista "intervencions que 
no pensen en el futur", així com 
reclamava sumar sinergies amb els 

municipis que conformen la con-
tinuació de la trama urbana –les 
Franqueses, Canovelles i la Roca–.

També Cs, de la mà del seu por-
taveu, Enric Meseguer, considerava 
que falta "una renovació d'idees, 
una altra visió de ciutat. Hem 
entrat en una monotonia. Des-
prés de 14 anys a l'Alcaldia, al 
final se t'acaben les idees". Una 
afirmació a la qual Mayoral respo-
nia "aquest és un equip entusias-
ta i la gent ho veu". Cs, que denun-
ciava problemes de neteja, manca 
d'oci nocturn i atur, també agraïa la 
feina feta al PSC, amb qui assegura-

va tenen "en comú que som gent 
pragmàtica i oberta al món".

Maria Oliver, de la Crida-CUP, rei-
vindicava totes les mobilitzacions 
que s'han succeït a Granollers –so-
biranistes, feministes, de pensionis-
tes, etc.–, que "també formen part 
del mapa de l'estat de la ciutat" i 
palesen, deia, una ciutadania que 
"desperta d'una letargia i obre els 
ulls, cansada de paternalismes i 
promeses incomplertes", etzibava 
a l'equip de govern, mentre destaca-
va els problemes de contaminació, 
de segregació escolar i de manca de 
recursos a la sanitat que té la ciutat.

POLÍTICA  EL PLE DE L'ESTAT DE LA CIUTAT REPASSA LA SITUACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL ARA QUE S'HAN RECUPERAT ELS LLOCS DE TREBALL PERDUTS DURANT LA CRISI

Residència
LA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN
S'EVIDENCIAVA COM A PRIORITAT 
per a l'àmplia majoria del consistori. 
Ciutadans alertava que "no hi ha 
una sola plaça lliure" a la ciutat i 
el PDeCAT demanava aclariments 
a una resolució al Parlament que 
exigia que la Generalitat construeixi 
l'equipament, tot i que l'Ajuntament 
ha anunciat en diverses ocasions 
que, si la conselleria concerta les 
places, el consistori es faria càrrec de 
la construcció de l'edifici. El portaveu 
socialista i diputat al Parlament, 
Jordi Terrades, confirmava de nou 
que, "el dia que la Generalitat 
concerti les places, l'Ajuntament 
encarregarà la construcció de 
l'edifici", tot i destacar que la 
competència és de la Generalitat. El 
govern assegurava que el conseller 
El Homrani té una proposta sobre
la taula que veu de bon ull.

Cobriment
TAPAR LA VIA DEL TREN ÉS UNA 
DE LES PEDRES A LA SABATA 
de d'equip de govern, que ha vist 
com la crisi s'ho enduia de l'agenda. 
Sastre recordava que havia sigut un 
dels principals punts del programa 
socialista i demanava un pacte de 
ciutat perquè "el repte depassa el  
govern actual". Mayoral indicava
que les properes setmanes es 
reunirà amb Adif "per reprendre el 
tema, pensant en el primer tram, 
entre Agustí Vinyamata i la  
carretera de la Roca".

Finalment, el representant del 
PP, José M. Moya, qüestionava la 
utilitat del ple de l'estat de la ciu-
tat –proposat anys enrere per un 
company de partit, li recordava 
Mayoral–, i reclamava un millor 
manteniment de la via pública així 
com trobar solucions per a "zones 
problemàtiques propenses a ac-
cidents". i m. eRAS
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GRANOLLERS. La sala Francesc Tara-
fa acollirà divendres (19 h) un ho-
menatge a l’advocat i polític Josep 
Verde Aldea, que aquest novembre 
hagués fet 90 anys. El fundador del 
socialisme català va néixer a la ciu-
tat el 1928 i va morir el febrer de 
l’any passat. L’acte està promogut 
per una comissió cívica, a la qual 
s’hi ha adherit l’Ajuntament.

Verde Aldea va néixer a Grano-
llers en el si d’una família d’origen 
sorià. Part de la seva infantesa la va 
viure a Banyuls, al sud de França, 
on els seus pares van decidir envi-
ar el Josep i la seva germana coin-
cidint amb la Guerra Civil i amb la 
nova destinació a Portbou del seu 
pare, que era tinent de carrabiners. 
Acabada la guerra la família va tor-
nar a Granollers, on Verde va des-
tacar com a estudiant a l’Escola Ofi-
cial de Segon Ensenyament. En la 
seva etapa a Granollers sempre va 
estar vinculat al teixit cultural. Va 
ser un dels fundadors de l’Associ-

Granollers Comunitat Cristiana. 
Verde també va ser conservador 

del Museu de Granollers. Durant 
la seva trajectòria com a advocat 
va defensar persones al Tribunal 
d’Ordre Públic de Madrid, sobretot 
estudiants, i el 1975 va vincular-se 
amb el Partit Socialista de Cata-
lunya-Reagrupament, del qual va 
ser-ne secretari general. 

Verde va ser escollit diputat al 
Congrés i com a tal va formar part 
de la Comissió dels Vint, un grup de 
diputats i senadors escollits en les 
primeres eleccions democràtiques 
després del franquisme que van 
elaborar l’avantprojecte de l’Esta-
tut de Catalunya de 1979. Més tard 
va formar part dels primers euro-
diputats catalans, raó per la qual se 
li va concedir la Creu de Sant Jordi 
el 2011. Abans, Granollers el va 
distingir amb la Medalla de la Ciu-
tat el 2005. Verde va arribar a ser 
vicepresident del Parlament Euro-
peu entre 1992 i 1999. 

ació Cultural, on va fer-hi diverses 
ponències, i un dels impulsors del 
Premi Granollers de Pintura, que 
organitzava el Museu de Grano-
llers en col·laboració amb l’Ajunta-
ment. Home de fortes conviccions 
religioses, va ser el president de les 
joventuts d’Acció Catòlica i va diri-
gir-ne la revista que portava el ma-
teix nom, que després va esdevenir 

LES FRANQUESES. La Policia Local 
de les Franqueses va identificar 
dissabte una desena de joves rela-
cionats amb les pintades feixistes i 
amenaçadores aparegudes poques 
hores abans a la façana de l’edifi-
ci de l'Ajuntament. Dissabte van 
aparèixer un seguit de pintades, 
alguna de les quals amenaçadora, 
amb un punt de mira, a la façana 
de l’Ajuntament de les Franqueses. 
L'alcalde, Francesc Colomé, asse-
gurava a través de les xarxes soci-
als que aquest tipus d'accions "no 
ens atemoriran; seguim". Poques 
hores després, la Policia Local 
identificava nou joves relacionats 
amb aquestes pintades. 

GRANOLLERS. Un grup d’alcaldes i 
tècnics de la Diputació de Ponte-
vedra, representants de 12 muni-
cipis gallecs, ha visitat Granollers 
per conèixer de primera mà pro-
jectes vinculats a la mobilitat a la 
ciutat. L’alcalde, Josep Mayoral, ha 
destacat que des de la primera pla-
nificació de la ciutat realitzada el 
1983 Granollers ha multiplicat per 
10 els metres quadrats d’espais 
verds per habitant; ha passat de 
1.000 a 18.000 arbres i ha inclòs 
el riu Congost a la Xarxa Natura 
2000. L’alcalde també ha subrat-
llat els esforços dels darrers 20 
anys per a la recuperació d’espais 
per a vianants dins de la ciutat. 

Homenatge a Verde Aldea

@CDrlesFranqueses

POLÍTICA  L’EXVICEPRESIDENT DEL PARLAMENT EUROPEU VA MORIR EL FEBRER DE L’ANY PASSAT

Identificats per fer 
pintades a la façana
de l'Ajuntament

arxiu

JOSEP VERDE ALDEA

L’advocat i polític granollerí hauria fet 90 anys aquest novembre

4.000 € a 'Les Franqueses per la llibertat'
Més de 250 persones, entre les quals la germana de Jordi Cuixart, van assistir 
dijous al vespre al Teatre Auditori de Bellavista a l’espectacle Les Franqueses 
per la llibertat, un muntatge organitzat pel col·lectiu Gent del Vallès per donar 
suport tant econòmic com moral als presos i exiliats polítics i les seves 
famílies. En total van recollir-se uns 4.000 euros per a la caixa de solidaritat 
amb els presos i exiliats a través de l'Associació Catalana pels Drets Civils 
(ACDC). El muntatge va comptar amb la col·laboració altruista d'uns 50 actors, 
actrius i cantaires dels cors i grups de teatre del municipi, dirigits a escena 
per Francesca Masclans i David Cuspineda i en la part musical per Dani Pérez.

x.solanas

ACTORS I CANTAIRES LOCALS RECORDEN ELS PRESOS I EXILIATS

Representants de 
12 municipis gallecs 
visiten GranollersEls CDR aboquen 

fems als Jutjats
de Granollers
GRANOLLERS. Dilluns a la matinada 
uns desconeguts van abocar fems 
a les portes dels Jutjats de Grano-
llers en el marc d'una acció con-
junta arreu del país reivindicada 
pels comitès de defensa de la re-
pública (CDR) en què denunciaven 
diverses actuacions judicials. Amb 
el lema Quina merda de justícia, 
els CDR denunciaven la sentència 
sobre les hipoteques, els desnona-
ments, la penalització de la lliber-
tat d'expressió, la persecució a l'in-
dependentisme i el masclisme als 

tribunals. El CDR de les Franqueses 
recordava també casos com el dels 
joves d'Altsasu a la presó, la lliber-
tat de la Manada i les acusacions i 
sentències contra cantants i tuitai-

res. El CDR de Granollers hi afegia: 
"Persones preses, exiliades, re-
pressió, masclisme, precarietat 
laboral, desnonaments... Una 
bona merda!". 
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P.-Acostumo a patir hipotensió. 
Abans prenia un medicament, 
però ara em diuen que no és bo.
R.-Tot i que no esmenteu el nom 
del medicament, imagino que es 
deu referir a l’etilefrina. Malgrat que 
és cert que s’ha utilitzat i s’utilitza 
encara per al tractament de la hi-
potensió, cada vegada es reco-
mana més cautela i se’n restringeix 
l’ús pels seus efectes indesitjables 
importants, com per exemple les 
arítmies. Tenint en compte que, en 
línies generals, la hipotensió no 
acostuma a generar problemes 
greus; actualment es tendeix a uti-
litzar mitjans naturals i, en cas que 
sigui necessari, hi ha fàrmacs amb 
menys efectes indesitjables que 
també poden ser útils.

P.-Cal vacunar-se de l’hepatitis A?
R.-A Espanya la vacuna de l’hepa-
titis A no forma part del calendari 
oficial de vacunes. La infecció per 
hepatitis A acostuma a resoldre’s 
sense tractament i molt rarament 
pot generar complicacions. Acos-
tuma a recomanar-se la vacunació 
en certs casos: receptors reiterats 
d’hemoderivats, pacient amb VIH 
positiu, viatges a zones endèmi-
ques, personal sanitari, manipula-
dors d’aliments; etc.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

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

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

GRANOLLERS. Dimecres de la set-
mana passada es va inaugurar, 
sota una fina pluja, la nova botiga 
de Càritas Diocesana situada al 
carrer Sant Jaume, batejada com 
a Re-InTeGra. Per a Salvador Obi-
ols, director general de Càritas Di-
ocesana, “és una manera de dig-
nificar l’entrega de roba a les 
persones que ho necessiten”. 

Càritas fa 40 anys que distribu-
eix roba a les persones més vulne-
rables de la diòcesi des del rober 
de la parròquia de Sant Esteve 
gràcies als voluntaris. Amb la bo-
tiga, Càritas amplia la seva funció 
social, ja que un dels seus objec-
tius principals és la creació de tre-
ball socials i sostenibles.

De la botiga se’n pot beneficiar 
qualsevol ciutadà, ja que tothom hi 

CIUTADANIA  L'ESTABLIMENT ESTARÀ OBERT A TOTHOM I EN HORARI COMERCIAL

La botiga de roba de Càritas
Re-InTeGra ja és una realitat

o.Font

INAUGURACIÓ  Desenes de persones van assistir a l'obertura de la botiga

x.l.

PERILL  Es manté un carril tallat i es regula el pas amb semàfors

pot anar a comprar. “El teixit co-
mercial de Granollers s’amplia 
amb una nova botiga; una boti-
ga diferent que fa millor i més 

complex el comerç de la ciutat”, 
va remarcar l’alcalde, Josep Mayo-
ral. A partir d'ara s’instal·laran dos 
contenidors nous de recollida de 

L’Ajuntament de les Franqueses 
va habilitar divendres el pas alter-
natiu regulat per semàfors en un 
tram de la carretera de l'Ametlla, 
a l'altura de la Mare de Déu de Fà-
tima, que estava parcialment tallat 
des de feia uns dies per risc d’eslla-
vissades. Arran de les pluges de les 
últimes setmanes s'havien produït 
esllavissades a la penya que limita 
amb la carretera de BV-1433, i el 
trànsit procedent del pla de Llero-
na estava tallat en aquest punt des 

SUCCESSOS   LA BV-1433, A L'ALTURA DE LA MARE DE DÉU DE FÀTIMA, MANTÉ UN CARRIL TALLAT

Pas alternatiu  
a la carretera de 
l'Ametlla pel risc 
d'esllavissades

roba usada. “Tota la roba va a un 
centre de tractament que hi ha 
a Sant Esteve Sesrovires, on se 
selecciona i es tracta abans d’ar-
ribar a la botiga. La que és inser-
vible, es trinxa i s’envia a l’Àfrica 
per fer altra roba”, explica Mercè 
Jiménez, responsable de la botiga.

L’horari d’obertura és de di-
marts a divendres de 10 a 13.30 

h i de 17 a 20 h, dissabte al matí i 
dilluns a la tarda. Els dilluns també 
és quan es farà recollida de roba 
a la botiga, “però no tot tipus de 
roba, només la nova que enca-
ra porti etiqueta (per exemple 
d’un regal que no vols) o amb 
l’etiqueta de la bugaderia que 
estigui en perfecte estat”, detalla 
Jiménez.  o.font

L'establiment, situat
al carrer Sant Jaume, 
substitueix el rober de la 
parròquia de Sant Esteve

Tres persones van ser evacuades 
divendres del Bar Xapó, al número 
321 del carrer Girona de Granollers, 
per inhalació de fum arran d'un in-
cendi que es va produir a la cuina de 
l'establiment i que va provocar fum 
a tot el local i a l'escala de l'edifici. 
El SEM va atendre set persones, la 
majoria de les quals van rebre l'alta 
in situ. El foc va afectar la campana 
extractora i un fals sostre, i va po-
der ser extingit en poca estona, tot 
i que es va generar molt de fum. Al 
lloc dels fets s'hi van desplaçar tres 
dotacions de Bombers i la Policia 
Local, que va tallar el trànsit del car-
rer durant un parell d'hores.  

Crema la campana 
extractora i un fals 
sostre al Bar Xapó

de feia alguns dies per precaució. 
Divendres va regular-se el pas amb 
semàfors per mantenir un dels car-

rils tallats. Els pròxims dies s'ar-
ranjarà la penya per evitar que hi 
hagi més despreniments. 
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Ginecologia i Obstetricia
Reproducció assistida
Urologia / Andrologia
Cirurgia general
Endocrinologia
Fisioteràpia
Psicologia
Logopèdia
Medicina integrativa
Anàlisis clíniques
Medicina interna
Pediatria
Cirurgia plàstica
Radiologia

... Cuidem de tu

C. Joan Prim, 44. Granollers
Tel. 93 122 35 13

gerencia@ginellers.com 
www.ginellers.com

GRANOLLERS. Conèixer d’una ma-
nera més dolça un curiós element 
del passat i vincular els productes 
gastronòmics locals a la història 
granollerina. Aquest és l’objectiu 
que s’ha marcat, un any més, Xo-
colates Granollers, un establiment 
amb presència a la ciutat des de fa 
sis anys –carrer Guayaquil, 38– i 
que any rere any reprodueix, amb 
xocolata, algun element històric o 
patrimonial de la ciutat. En aquesta 
ocasió Xocolates Granollers ha re-
produït els menuts, la moneda prò-
pia que la ciutat encunyava entre 
els segles XVI i XVII per tal d’utilit-
zar-les en els intercanvis comerci-
als al mercat. “No totes les ciutats 
podien emetre moneda, només 
aquelles que tenien la prerro-
gativa per fer-ho; Granollers era 
una vila comercial i d’intercan-
vi, i entre els segles XVI i XVII 
va fer unes sis o set emissions 
de moneda pròpia fraccionada”, 
explicava Marc Guàrdia, arqueòleg 

PATRIMONI  XOCOLATES GRANOLLERS ELABORA UN NOU PRODUCTE PROPI PER VINCULAR HISTÒRIA, GASTRONOMIA I CIUTAT

x.l.

MENUTS DE XOCOLATA  Sònia Bley i Joan Bonet, creadors de la llaminadura

del Museu de Granollers. 
Quatre-cents anys després, Xo-

colates Granollers ha reproduït 
aquelles peces, de les quals se’n 
conserven algunes al fons cultural 
del Museu de Granollers, en dos 
models diferents. D’una banda hi 
ha un anvers del segle XVI, on hi ha 

gravada una gralla entre les lletres 
G i R, i d’una altra hi ha un revers 
del segle XVII, on hi ha l’escut de 
la ciutat amb dues gralles i la ins-
cripció Vila Granullarius. “Hem 
buscat la manera de donar va-
lor afegit al nostre negoci i de 
vincular-nos encara més amb la 

HISTÒRIA

Diego Sola presenta 
'El cronista de 
China' a La Gralla

Agevo, Aules d'Extenció Univer-
sitària per a la Gent Gran del Va-
llès Oriental, organitza dimarts 
una xerrada d'història sobre les 
sufragistes i la lluita per la ciu-
tadania a la Gran Bretanya. Serà 
al Museu de Granollers (18.30 
h) i anirà a càrrec de Mari Nash, 
doctora en Història Moderna. 

AGEVO

La història de les 
sufragistes al Museu 

Pepe Beúnza, primer objector no 
violent per motius de consciència 
a l’Estat, participant en la cam-
panya Salvem Gallecs i membre 
de l’entitat En peu de pau, serà 
aquest dijous a l'Ateneu de Gra-
nollers –carrer Torras i Bages, 
5–, a les 20 h, on farà una xerrada 
amb el títol Desobediència civil, 
estratègies de preparació.

ATENEU

Pepe Beúnza fa una 
conferència sobre 
desobediència civil

L'Espai Gralla, de la llibreria La 
Gralla, acull aquest dijous (19 h) 
la presentació del llibre El cro-
nista de China, del doctor en His-
tòria Moderna, professor i inves-
tigador granollerí Diego Sola. El 
llibre explica la història de Juan 
González de Mendoza, un religi-
ós del segle XVI que va descobrir 
a Occident com eren la Xina i els 
seus habitants. La presentació 
anirà a càrrec de Jaume Dantí, 
catedràtic d’Història Moderna 
de la UB i director del Centre 
d’Estudis de Granollers.  

ciutat”, deia Joan Bonet, de Xoco-
lates Granollers.

Bonet explicava que les peces 
estan fetes amb una barreja de ca-
caus al 70%, amb un 30% de su-
cre, i que estan pintades amb dos 
colors, un de més vermellós i un 
altre d’aram per donar-li similitud 
amb el color de l’original. Els me-
nuts de xocolata són d’una mida 
més gran que l’original, que feien 
un gram i uns 13 mm de diàmetre, 
i es presenten en caixes de 15 uni-
tats al preu de 7,70 euros.   

L’alcalde, Josep Mayoral, des-
tacava, per la seva banda, la sin-
gularitat del projecte, que suposa 
una aliança entre el patrimoni, la 
història i la gastronomia. “És una 
manera llaminera de descobrir 
la ciutat, un producte bo i sa-
borós que podem portar a tot 
arreu”, afirmava. Alhora, Mayoral 
expressava que els menuts “re-
corden passat comercial i de 
mercat de la ciutat".

La reproducció dels menuts amb 
xocolata s’afegeix a les creacions de 
la xocolateria en anteriors ocasions, 
com la rajola en 3D de la Porxada, 
les piruletes dels gegants, la rajola 
per la pau, els bombons de la Porxa-
da i la teula de la porxada, a més del 
conte El desig de la Pedra de l’En-
cant, editat per Terra i Gent.  x.l.

Els menuts, les monedes
de Granollers dels segles XVI
i XVII, reproduïts en xocolata

La ciutat de Granollers ha rebut el 
premi Francisco A. Muñoz Muñoz, 
que atorga l'Associació Espanyola 
d'Investigació per la Pau (AIPAZ), 
en reconeixement a la trajectòria 
municipal en el foment de la pau. 
L'entrega del guardó va tenir lloc a 
Madrid en la celebració del segon 
Fòrum sobre les Violències Urba-

nes i l'Educació per la Convivència 
i la Pau. Federico Mayor Zaragoza, 
exdirector general de la Unesco i 
president de la Fundació Cultura 
de Pau, i Ana Barrero, presidenta 
d'AIPAZ, van destacar el treball de 
Granollers per la recuperació de la 
memòria històrica així com el seu 
compromís amb la pau a través de 

CIUTADANIA  AL FÒRUM SOBRE LES VIOLÈNCIES URBANES I L'EDUCACIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA

Reconeixement a les
accions pel foment de la pau

l’educació, el foment de la convi-
vència i el diàleg. L'alcalde Mayoral 
va agrair el reconeixement en nom 
de les persones, entitats i associa-
cions que treballen per la promo-
ció de la cultura de pau a la ciutat.

El fòrum també va comptar amb 
la participació de l'Escola Munici-
pal de Música i Conservatori Jo-
sep M. Ruera, que van presentar 
l'acció Un minut de música per la 
pau, ideada per commemorar el 
80è aniversari del bombardeig de 
Granollers. 

Dissabte (10 h) tindrà lloc al Teatre 
Auditori la jornada de tancament 
del II Pla Estratègic de Granollers. 
Els participants es distribuiran en 
tres taules de treball sobre les te-
màtiques introduïdes al cicle de 
conferències Ciutats sostenibles per 
transformar el món: dret a la ciutat, 
coresponsabilitat ciutadana i nous 
models de desenvolupament.  

Jornada de 
tancament del 
II Pla Estratègic
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
02/11 Domingo Oferil Aregay 84 anys
03/11 Jaime Oliveras Puig 80 anys
04/11 Jaume Jané Rodons 94 anys
05/11 Emilia Molina Cerezo 95 anys
05/11 Pilar Gómez Belda 89 anys
05/11 Pilar Muñoz Ortega 90 anys
06/11 José Mariano Moracia I. 82 anys
07/11 Miguel Allas Portal 71 anys
07/11 María Corchero Caballero 101 anys
07/11 Rafael García Palomares 77 anys
08/11 Piedad Álvarez Pérez 91 anys
09/11 María Jordán Reche 75 anys
09/11 Joan López Saura 85 anys
09/11 Tomàs Nogueras Grau 73 anys
08/11 Manuel Palomo Barba 81 anys
10/11 Concepción Fernández C. 85 anys

10/11 María Díaz Torres 61 anys
10/11 María Sarrión Martínez 81 anys
10/11 Orosia Sánchez Moreno 93 anys
10/11 Dolores Molina Alonso 90 anys
10/11 Rafael González Sánchez 80 anys
11/11 Pere Moyano Climent 84 anys
11/11 Pere Sáinz-Rozas Valmaña 78 anys
12/11 María Cruz Cano 55 anys
12/11 Vicenta Sánchez Lara 85 anys
Les Franqueses del Vallès
06/11 Maria Illa Mundet 91 anys
Ametlla del Vallès
12/11 Jaume Iglesias Barbany 76 anys
Llinars del Vallès
09/11 Juana Moreno Beato 74 anys
Santa Maria Palautordera
06/11 Luciana Cebrián Miranda 84 anys

GRANOLLERS. Escola Turó de Can 
Gili. Aquest és el nom escollit per 
la comunitat educativa de l’escola 
Granollers, sorgida de la fusió ara 
fa tres cursos de les antigues es-
coles Pau Vila i Fàtima al barri de 
Can Gili. Fa unes setmanes l'escola 
va iniciar un procés per recollir 
les propostes tant d’alumnes com 
de mestres, pares, treballadors 
del centre i, fins i tot, de l’associa-
ció de veïns per donar singularitat 
al centre i reforçar el sentiment 
de pertinença a l’escola. El termini 
per presentar propostes va finalit-
zar l’11 d’octubre, i se’n van reco-
llir una quinzena. Posteriorment 

esCola turó De Can gili

EDUCACIÓ  LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA HA PROMOGUT UN CANVI DE NOM PER DONAR SINGULARITAT AL CENTRE

L'escola Granollers passarà a
dir-se escola Turó de Can Gili

NOM  El procés de votació va acabar dijous; van participar-hi 346 persones

el claustre de professors va dur a 
terme una primera tria, que des-
prés va traslladar al consell esco-
lar, que va fer una segona tria fins 
a deixar les tres propostes finals. 
Tot seguit es va obrir un procés 
de votació entre tota la comunitat 
educativa per escollir el nom de-
finitiu del centre, que va acabar 
dijous de la setmana passada amb 
346 vots emesos. El nom de Turó 
de Can Gili es va imposar amb el 
69% dels vots per (241 vots) a 
les altres dues opcions finalistes: 
Olivera, que va obtenir el 20% 
dels vots (66) i Llavors, que va 
obtenir l’11% (39 vots). Ara el ple 
municipal haurà d’aprovar el nom 
i posteriorment el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
haurà de donar-hi el vistiplau de-
finitiu. L’escola preveu començar 
a utilitzar la nova denominació 
aquest mateix curs. 

LES FRANQUESES. El Patronat Muni-
cipal d'Esports i els instituts Lau-
ro i el Til·ler han renovat l'acord 
de col·laboració entre els centres 
educatius i l'Ajuntament per pro-
mocionar al municipi la formació 
acadèmica en activitats físicoes-
portives i la formació de tècnics. 
Segons el conveni, l'Ajuntament 
es compromet a cedir diversos 
espais esportius per a la realit-
zació d'activitats curriculars dels 
alumnes d'ESO i cicles formatius 
de grau mitjà i superior: el Pavelló 
Esportiu Municipal, la pista polies-
portiva coberta, les instal·lacions 
del complex esportiu municipal 
–amb autorització de l'empresa 
adjudicatària–, el camp de futbol 
municipal, el camp de futbol 7, les 
pistes de pàdel i tennis i, en el cas 
de l'Institut Lauro per proximitat, 

la zona esportiva municipal de Be-
llavista. Per la seva banda, els dos 
instituts es comprometen a cedir 
les seves instal·lacions esportives 
per a la realització del programa 
escolar de promoció esportiva, per 
a alumnes de primària, i per a les 
activitats de l'Associació Apadis, 
en el cas de les pistes, vestidors i 
gimnàs del Lauro. L'acord també 
compromet el Patronat Municipal 
d'Esports a col·laborar en les acti-
vats esportives complementàries 
organitzades pels instituts –sorti-
des, esquiades...– amb una apor-
tació econòmica anual. Paral·le-
lament, l'Escola Camins també ha 
signat un acord amb l'Ajuntament 
per a la col·laboració entre l'AMPA 
de l'escola, el patronat i el CB les 
Franqueses per desenvolupar l'ac-
tivitat de bàsquet al centre. 

Acord per promocionar
les activitats físicoesportives 
als centres educatius

GRANOLLERS. Després de celebrar 
el curs passat el seu 75è aniversa-
ri, l'escola Educem dóna impuls al 
seu projecte educatiu amb la posa-
da en funcionament d'unes noves 
instal·lacions innovadores i dinà-
miques al carrer Joan Prim, 59-63, 
on ha renovat el centre i ha millorat 
l'entorn de treball per als infants 
d'educació infantil. Concretament, 
el centre ha ampliat l'equipament 
per poder encabir en un mateix 
edifici tot l’alumnat de les etapes 
obligatòries (educació infantil,  pri-
mària  i  ESO). La inauguració serà 
dimarts, 20 de novembre. L'escola 
granollerina es va fundar l'octubre 
de l'any 1942 i actualment compta 
amb poc més de 600 alumnes. 

NOVES INSTAL·LACIONS

Educem inaugura 
la renovació del 
centre de Joan Prim
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CRÒNICA. "Un centre és un plegat 
d'experiències que van més en-
llà de l'edifici", deia Lluís Serra, 
director de l'Institut Antoni Cu-
mella, a l'acte de commemoració 
del 50è aniversari del que va ser el 
primer institut públic, no només 
de Granollers, sinó de tot el Vallès 
Oriental. Així, la cerimònia d'ober-
tura, divendres a la sala d'actes del 
centre, reflectia aquest caliu que 
s'ha generat a l'edifici color terra 
que s'inaugurava la tardor de 1968 
amb el nom d'Instituto Nacional de 
Enseñanza Media. Serra llegia una 
carta del primer director, Bernat Ci-
fré, que va ocupar el càrrec 8 anys. 
En la part més institucional de la 
cerimònia també hi intervenia el 
director de Serveis Territorials 
del Departament d'Ensenyament, 
Pere Masó, qui reconeixia l'es-
forç del professorat en un context 
en què "no tenim prou dits per 
comptar les reformes que hi 
ha hagut al sistema educatiu. 
L'educació funciona malgrat 
l'administració", criticava.

L'alcalde de Granollers i exalum-
ne del Cumella, Josep Mayoral, qui 
recordava com el 1968 va canviar 
el món, però també Granollers, on 
s'inaugurava el primer ambulatori 
–CAP Vallès Oriental–, el Mercat de 
Sant Carles i l'institut Antoni Cu-
mella, "que va ser clau a la ciutat, 
com a espai per al coneixement, 
per a les lluites per les llibertats 
i per a la socialització. S'hi ha in-
cubat una part importat del que 
és la ciutat", deia i recordava que 
fins al 1988 no hi va haver un altre 
institut públic a la ciutat.

EDUCACIÓ  L'ANTONI CUMELLA DÓNA EL TRET DE SORTIDA ALS ACTES DE CELEBRACIÓ DEL 50è ANIVERSARI AMB UNA CERIMÒNIA A LA SALA D'ACTES

INB Antoni 
Cumella. 50 anys

Mig segle del primer 
institut públic 
del Vallès Oriental

L'esperit de reivindicació i com-
panyonia del centre també es feia 
palès amb el testimoni d'alguns 
dels seus exalumnes, com Carme 
Ballús, qui en recordava "les amis-
tats, les vagues per la manca de 
calefacció, el pati i les mirades 
de reüll al noi que t'agradava". 
Santi Montagud també recordava 
com a la segona meitat dels 70 ell 
i els seus companys de promoció 
eren adolescents de la Transició. 
"Vam aprendre a defensar la lli-
bertat i escriure a la paret. Vam 
viure una ensenyança diferent", 
apuntava. I concloïa: "Aquí vam 
aprendre a ser una mica lliures i 
això és inoblidable". i m.e.

xavier solanas

EXPOSICIÓ  Antics professors i exalumnes miraven les fotografies històriques

CONTRACRÒNICA per 
Santi Montagud. Diven-
dres, capvespre de 
tardor. […] A la Dolce, 
un xinès em serveix 

un cafè que prenc a corre-cuita, 
vaig just de temps. En cinc minuts 
entro al centre, després de saludar 
aquella gespa on hi estàvem hores 
i hores mirant-nos els uns als al-
tres. El vestíbul és ple de gent, em 
reben dues senyoretes elegants i 
converso amb els organitzadors de 
l’acte. Entro a la sala d'actes, la tro-
bo diferent; només feia 38 anys que 
no hi entrava. La recordo d’aquells 
primers dies de curs o de les assem-
blees generals o d’un dia, ara fa 42 
anys, en què amb en Joan López, en 
Francesc Rovira, en Genís Iglesias i 
en Xavi Pujol vam cantar el Viatge a 
Ítaca i El bandoler.

Comença l’acte amb retard, el 
presentador, l’Adrià Freijo, ens 
saluda i ens informa de com anirà 
el d’avui. Tot seguit el director del 
centre, en Lluís Serra, ens dóna la 
benvinguda i llegeix una carta ar-
ribada des de Mallorca, del primer 
director de l’institut, en Bernat Ci-

Programa
LA CERIMÒNIA S’ACOMPANYAVA 
d’una exposició fotogràfica de la 
història del centre, així com d’una 
mostra de material. La comissió dels 
actes del 50è aniversari explicava 
també la resta d’activitats que  
se succeiran al llarg del curs, com 
els tornejos de futbol, voleibol i  
bàdminton entre professorat i 
alumnat. El 26 d’abril la sala d’actes 
acollirà el lliurament de premis 
del certamen literari Premi Antoni 
Cumella, que anirà acompanyat de 
lectures dramatitzades i d’un recital 
poètic a càrrec d’exalumnes. Durant 
tot l’any també s’organitzaran 
xerrades d’exalumnes als actuals 
estudiants de 4t d’ESO i batxillerat. 
I, finalment, la festa de cloenda, el 
14 de juny, inclourà un recorregut 
musical de les dècades del centre.

fré. Se la podia haver estalviat o, si 
més no, fer-ne un resum breu. Ber-
nat Cifré era un home del règim que 
ho volia controlar tot; quan alguna 
cosa se li escapava de les mans ho 
comunicava als seus superiors de la 
piràmide franquista d’aquella èpo-
ca. Jo vaig ser delegat de classe a 
primer de BUP, i un dia va entrar en 
una reunió per acusar-nos de “ro-
jos masones pagados por el oro 
de Moscú”. Ell ja era grandet per sa-
ber que nosaltres només teníem 15 
anys i, a banda d’algunes paraules 
d’amor senzilles i tendres, poques 
coses sabíem de rojos i masones.

A continuació parla el senyor 
Pere Masó –ja fa temps que els 
senyors comencen a ser més jo-
ves que jo i em preocupa–. És el 
representant de la Generalitat […]. 
La seva intervenció no avorreix 
del tot, molt millor que la majoria 
d’intervencions dels represen-
tants de l’administració en actes 
com aquests. En algun moment, 
fins i tot, ens fa gràcia, i això sem-
pre és d’agrair. 

Josep Mayoral, alcalde i exalum-
ne del centre (aquí va fer el PREU), 

ens obsequia amb un dels seus dis-
cursos, ja és un veterà de l’oratòria: 
Ben informat, profund, seriós i alho-
ra, irònic i hàbil llançador de flore-
tes allà on han de caure, de tant en 
tant dóna un cop d’ull a un dels seus 
paperets ple d’apunts i continua, i 
acaba i agrada, com gairebé sempre.

De les paraules passem a les 
imatges comentades per la Sira 
Melo, imatges del centre de diver-
ses èpoques i un vídeo homenatge a 
l’Antoni Cumella que en acabar ens 
fa dirigir els nostres aplaudiments 
cap a la Mireia i en Toni, fills del ge-
nial ceramista granollerí.

Després, pugen a l’escenari la 
Matilde Martínez, professora del 
Cumella en dues etapes i una de 
les llegendes del centre. La Carme 
Ballús, exalumne i exprofesora 
del Cumella i escriptora. I en Santi 
Montagud –jo–, exalumne i exocu-
pa de la gespa i de la cantina. […] 
La Carme Ballús, des del seu doble 
vessant d’alumne i de professora, 
fa un dibuix del centre acolorint-lo 
amb anècdotes […]. La Matilde 
parla de la seva primera etapa, 
durant la dictadura, de com de dur 
era viure i treballar sota el control 
diari del director i els seus talps, 
[…] mentre ens recordava que avui 
encara hi ha situacions semblants.     

L’acte continua i apareix la músi-
ca. Joan Gurt, professor jubilat, ens 
cantà, malgrat la seva afonia, dues 
napolitanes amb una veu envejable 
i molt aplaudida. Seguidament ac-
tua la Coral Salut […] I per acabar, 
em sorprèn gratament un grup de 
música de 1r de batxillerat, que co-
mença amb Miedo de M Clan i aca-
ben amb Zombie de Cranberry.

L’Adrià tancà l’acte, i el gran Ra-
mon Ferrandis apunta i dispara la 
fotografia de grup. Després, coses 
sòlides amb líquids de colors ens es-
peren al vestíbul mentre recordem 
temps passats i lamentem l’absèn-
cia de tants professors i alumnes. 
Potser a la festa de cloenda de la pri-
mavera en serem més, n’hi ha tants 
que m’hauria agradat veure... i
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ECONOMIA
Fòrum de màrqueting i vendesCampanya de la CNT a les escoles bressol
La consultora i formadora en vendes
Mónica Mendoza conduirà la jornada de 
comercialització i màrqueting del 3r Fòrum 
de Màrqueting i Vendes de la Pime 2018. Serà 
aquest dijous (9.30 h) al Casino de Granollers.

La CNT del Vallès Oriental ha iniciat una campanya d’assessorament 
adreçada a les treballadores de les escoles bressol del sector privat per 
resoldre els dubtes o reclamacions en matèria de jornades i calendaris 
laborals, salaris o incompliments de ràtios, estrès laboral o qualsevol 
conducta de discriminació o assetjament en l’àmbit del treball.

GRANOLLERS. El Cercle d’Empresa-
ris, òrgan de debat i fòrum d'opi-
nió de la Unió Empresarial Inter-
sectorial (UEI), va convidar dijous 
de la setmana passada el conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir El Homrani, al sopar-tertú-
lia de l'entitat. 

El Homrani va pronunciar la 
conferència Formació professional 
al llarg de tota la vida, en què va 
tractar, entre altres temes, l'esforç 
de les empreses per millorar la 
productivitat i els problemes del 
mercat laboral, com l’atur de llarga 
durada i la falta de qualificació.

Durant la sessió també es va 
parlar de les necessitats del futur 
i de la revolució digital i industrial 
4.0, amb la qual s'ha de garantir la 
capacitat d’adaptació als canvis a 
través de la formació i l’acredita-
ció. Així mateix, el conseller tam-
bé es va referir a la FP dual com a 

uei

XERRADA  El Homrani va sopar i debatre amb una trentena d'empresaris

EMPRESA  EL CONSELLER DE TREBALLCONVIDAT AL SOPAR-TERTÚLIA DE LA UEI-CERCLEM

porta d’entrada al mercat laboral 
i també com un model que es pot 
estendre també a la universitat.

Un cop finalitzat el sopar es va 
obrir una tertúlia entre la trentena 
d’empresaris assistents. Entre els 
temes plantejats van destacar la 
manca de recursos d'alguns cen-

tres de formació i la necessitat de 
poder aconseguir centres integrats 
destinats únicament a la formació 
professional a través dels cicles 
formatius, formació contínua i ocu-
pacional, així com les dificultats 
per trobar personal qualificat per a 
determinats llocs de treball. i

El Homrani defensa la FP dual 
com un accés al món del treball

Vins i formatges artesanals a Granollers
Una quinzena de productors de vins i formatges van omplir dissabte la 
plaça Maluquer i Salvador per vendre i donar a conèixer els seus productes 
artesanals i de qualitat sense intermediaris. El mercat va comptar amb tallers, 
exhibicions i un vermut amb productes relacionats amb el vi i el formatge.

x.solanas

L’entitat sense ànim de lucre 
Ecovidrio, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Granollers, va co-
mençar dilluns una campanya in-
formativa entre els establiments 
d’hostaleria, restauració i catèring 
de la ciutat per mirar de recollir 

més quantitat de vidre. Un infor-
mador recorrerà els 342 establi-
ments d’aquest sector de la ciu-
tat amb l’objectiu de fomentar el 
reciclatge de vidre entre els grans 
productors –de mitjana generen el 
50% d’envasos de vidre de les ciu-

Campanya per recollir més vidre
als establiments de restauració

tats–, ja que l’any 2020 caldrà re-
collir selectivament més de la mei-
tat dels residus que generem. Tant 
la Llei de residus de Catalunya com 
l’ordenança municipal dels espais 
d’ús públic i civisme recullen l’obli-
gació dels establiments de separar 
correctament els residus que pro-
dueixen. En cas d’incompliment 
d’aquesta obligació, els establi-
ments poden ser sancionats amb 
una multa de fins a 750 euros. 

La UGT del Vallès Oriental recla-
ma plans d’igualtat i protocols 
contra l’assetjament sexual a les 
empreses que siguin efectius i 
que s'apliquin mesures especí-
fiques pràctiques per tal que hi 
hagi més igualtat i menys violèn-
cies masclistes. També demanen a 
l'empresariat que col·laborin amb 
els representants sindicals, ja que 
des dels sindicats, asseguren, "de-
tectem que no tenen voluntat 
de treballar per al benestar de 
tothom i que ningú, sigui dona 
o home, pateixi cap tipus d’as-
setjament sexual o per raó de 

sexe". La petició arriba després 
que la UGT hagi organitzat, per als 
delgats del sindicat, una formació 
sobre com implantar protocols 
per atendre casos d’assetjament 
sexual a la feina a càrrec de la 
professora i advocada Lucía Ortiz, 
del grup de treball Antígona de la 
UAB. Ortiz ha alertat que molts 
dels protocols d’assetjament se-
xual existents se centren en la 
prevenció de denúncies falses  
–que en realitat són un percentat-
ge molt ínfim– en comptes de ser 
protocols que protegeixin les víc-
times d’assetjament sexual. 

SINDICATS  TAMBÉ CALEN MÉS PLANS D'IGUALTAT EFECTIUS

La UGT reclama protocols
contra l'assetjament 
sexual a les empreses 
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA

FEINA
OFERTA/DEMANDA

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

CONTACTES
RELAX

FRAN PARA HOM-
BRES, TRAVESTIS Y 
TAMBIÉN MUJERES 
SOLAS Y ABURRI-
DAS. Granollers y 
cercanías. Teléfono:
651 84 13 87

BUSCO FEINA. De 
dilluns a diven-
dres, o per hores. 
Per cuidar persona 
gran o fer feines de 
neteja a Granollers. 
15 anys d'expe-
riència. Preguntar 
a Santosa: 640 190 
650

Empresa nacional con presencia a nivel mundial, 
líder en el sector de la iluminación, precisa: 
EXPORT AREA MANAGER MIDDLE EAST (Ref.1611-04)
Su principal misión será la de desarrollar negocio me-
diante la búsqueda permanente de oportunidades co-
merciales en la zona asignada (middle east). Su función 
principal consiste en responsabilizarse de las ventas y 
promoción de los productos fabricados por la empresa 
en el área geográfica asignada, por lo que debe visitar 
clientes / proyectos de la zona asignada, previo contac-
to vía e-mail o telefónica con los mismos y efectuando 
agenda en función de lo necesario. Imprescindible nivel 
Superior de inglés hablado y escrito y muy valorable el 
conocimiento de otros idiomas (francés, alemán, etc.). 
Disponibilidad de viajar el 40-50% del tiempo. Se ofre-
ce sueldo negociable+comisiones, contrato indefinido 
y flexibilidad horaria con jornada partida.

Empresa fabricant de maquinària industrial, líder en 
el seu sector, precisa:
TÈCNIC/A PLANIFICADOR DE PRODUCCIÓ (Ref.1611-05)
Candidats/es amb formació tècnica a nivell de CF o FP 
Industria, Mecànic,  etc. Es valorarà molt positivament 
alguna experiència prèvia en taller de mecanització o en 
l' Oficina tècnica orientada a producción. També expe-
riència en seguiment o avaluació de processos en ta-
ller de fabricació de components. S'incorporarà al dep. 
de producció, desenvolupant el seu treball immers en 
l'Oficina técnica, ajudant a preparar les estructures de 
components i fases de fabricació , per tal que pugui 
planificar adecuadament la producció i gestió de mate-
rials d'aquests components.S'incorporarà a entorn jove 
i dinàmic, a l'Oficina técnica, pero molt orientat a pro-
ducció i taller. S'ofereix feina estable i amb contracte di-
recta amb l'empresa. Jornada complerta de matí i tarda.

Empresa fabricant de maquinària industrial, líder al sector, precisa:
ADMINISTRATIU/VA TÈCNIC DE COMPRES (Ref.1611-01)
Candidats/es amb formació a nivell de FP II o CFGS o CFGM en Admi-
nistració o en àrees tècniques. Imprescindible experiència de 3-5 anys 
en compres, preferiblement d'àmbit tècnic. Bon nivell d'anglès, ja que 
haurà d'atendre trucades telefòniques en aquest idioma. S'encarregarà 
de les compres industrials de l'empresa, així com de la reclamació dels 
terminis d'entrega als proveïdors. Es valorarà coneixements d'inter-
pretació de plànols i uns mínims coneixements dels productes tècnics. 
S'ofereix contracte directa amb l'empresa i feina estable.

Taller de fabricació, reparació i manteniment de maquinària indus-
trial, precisa incorporar: 
MECÀNIC/A TORNER/A-FRESSADOR/A-HIDRÀULICA (Ref.1611-02a)
Candidats/es amb reconeguda experiència, mínim de 5 -10 anys, en 
construcció de premses hidràuliques i tot tipus de manteniment me-
cànic. Es valorarà molt positivament formació a nivell de FP II o CF en 
Mecànica, essent imprescindible la experiència en torn i fressa.
CAP DE TALLER (Ref.1611-02b)
Candidats/es amb reconeguda experiència en feines de responsable 
de taller mecànic (mínim 10 anys). Formació mecánica a nivell de: FP 
II, maestria industrial, CFGS, etc. Amb dependencia directa de la pro-
pietat, es responsabilitzarà del bon funcionament del taller mecànic 
d'empresa consolidada i de prestigi en el seu sector. És imprescindible 
tenir coneixements de torn i fresa.
Per ambdos llocs de treball condicions i retribució negociable en funció 
de l'experiència i valúa dels candidats. Feina estable i amb contracte 
directa amb l'empresa.

Empresa nacional, fabricante de equipos e insta-
laciones para el tratamiento de aguas residuales, 
con presencia a nivel mundial, necesita incorpo-
rar para sus instalaciones de Les Franqueses:
ELECTRICISTA-CUADRISTA (Ref.1611-03a)
Incorporándose al dpto de producción e I+D, las 
funciones principales del puesto serán: precablea-
do de máquinas, puesta en marxa de las máquinas 
con su cuadro eléctrico y apoyo al almacén. Candi-
datos/as con exper. mínima de 2 años en puestos 
similares. Imprescindible conocimientos de Esque-
mas Eléctricos. Se ofrece contrato directo con em-
presa a jornada completa (de 8 a 13.30h. y de 14.30. 
a 17.15h.). Contrato con finalidad indefinida (6 me-
ses+ indefinido). Sueldo 1.500€ brutos x12 pagas
OFICIAL PARA CORTE DE MAQUINA POR AGUA 
(Ref.1611-03b)
Su misión será realizar todo el proceso de fabrica-
ción de todo tipo de estructuras metálicas para el 
tratamiento de aguas residuales.En dependencia 
del Director Industrial, las tareas a realizar serán: 
Interpretación de planos en Autocad,apoyo interno 
en el dpto. de almacén y tareas a realizar en alma-
cén: empaquetamiento, stock de almacén, etc 
Para todos los puestos se ofrece estabilidad laboral 
y continuidad en el puesto de trabajo, e incorpo-
ración a equipo de profesionales totalmente con-
solidado.

LOCAL EN VENTA EN 
GRANOLLERS. Calle  
Josep Mª de Sa-
garra. Sup. 100 m2. 
Esquinero. Insta-
laciones bar. Aseos 
y trastero. Rejas en 
puertas y ventanas. 
A.A. Precio venta 

140.000 € (Ref.396). 
EMINAD. Teléfono: 
93 870 36 66. 

La firma de serveis de consultoria i asses-
soria JDA ha fet una forta aposta pel crei-
xement i consolidació de la seva proposta 
de serveis legals i jurídics. Tradicionalment 
l’empresa granollerina comptava amb ser-
veis fiscals, laborals i de consultoria a la seu 
de Granollers. El creixement empresarial i 
l’adquisició de despatxos, entre els quals 
el prestigiós despatx d’advocats Vallbo-
na el 2012, ha portat JDA a ser considerat 
el millor despatx en serveis legals segons 
la revista Emprendedores y Prodespachos. 
A més, el darrer rànquing 2018 de bufets 
d’advocats a Espanya realitzat per Expan-
sión situa a JDA/SFAI a la posició 41 (d’en-
tre mes de 140.000 despatxos a Espanya).

Avui, JDA compta amb oficines a Grano-
llers, Barcelona i Sabadell, i aviat 7a Ma-
drid, que ofereixen un ampli ventall de ser-
veis legals, laborals, fiscals, consultoria per 
a empreses i de finançament en R+D+i i que 
tenen grans firmes a la cartera de clients.

La firma disposa d’una plantilla de més de 
100 professionals, entre els quals més de 40 
advocats que treballen en equips coordinats 
i que són especialistes en totes les àrees de 
l’àmbit jurídic. JDA és referent en el desen-

volupament de solucions jurídiques globals i 
completes per a tot tipus d’empreses i orga-
nitzacions. Atén les necessitats dels clients 
en matèria de dret societari i govern corpo-
ratiu, dret mercantil, concursal, insolvències, 
contractació civil i mercantil, empresa fami-
liar, dret contenciós-administratiu, bancari i 
financer, dret immobiliari, processal laboral, 
processal civil i mercantil, dret penal, propi-
etat industrial i intel·lectual, recuperacions, 
arbitratge i compliance penal.

A més, la firma forma part de la xarxa in-
ternacional SFAI des de fa 6 anys, amb pre-
sència a 70 països amb més de 200 oficines 
arreu del món. 

JDA, millor despatx en serveis legals
Guardonat per la revista 'Emprendedores y Prodespachos'

JDA 
c. Francisco de Quevedo, 9, Granollers

Tel.  93 860 03 704 / jda.es

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Illa Sports, juntament amb l'Agru-
pació Excursionista (AEG) i Indo-
orwall Granollers, celebra, a partir 
de dissabte, una nova edició del 
Granollers Climbing Festival, que 
s'allargarà fins a l'1 de desembre. 
Així, durant aquests dies, a la botiga 
d'Illa Sports s'hi podran trobar els 
Climbing price festival, preus espe-
cials en algunes referències de ma-
terial i roba d'escalada.

A més, també coincidirà amb el 
Black Friday a partir del dijous 22 
de novembre. La setmana comple-
ta dedicada a l'escalada tindrà com 
a plat fort l'Open Bloc Urbà aquest 
dissabte. A més, Illa Sports compta-
rà amb la presència d'Iker i Eneko 
Pou, uns germans del País Basc que 
són dels escaladors més importants 
de la península i que dijous seran 
també al Centre Cultural amb motiu de la 
projecció a les 20 h del documental 20 anys 
de muntanyes verticals.

L'Open Bloc Urbà d'aquest dissabte, però, 
serà el plat fort de la setmana amb premis i 
sorteig de material, així com servei de bar. 

A part d'això a la botiga també hi haurà 
durant tota la setmana l'exposició dels mi-
llors dibuixants de còmics de muntanya del 
país, que dijous 22 firmaran autògrafs i di-
buixos i, qui vulgui, també podrà comprar 
les obres exposades.

Preus especials per al Climbing festival
Illa Sports també es prepara per al Black Friday i l'Open Urbà

ILLA SPORTS
c. Joan Prim, 165, Granollers

Tel.  93 849 90 10 / illasports.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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OPINIÓ

El ple de l’Estat de la Ciutat a Granollers va servir dimarts per marcar un tret  
de sortida simbòlic a la cursa electoral de cara als comicis del 26 de maig de 
l’any vinent. L’equip de govern feia un balanç cofoi del mandat –quan queda 
mig any perquè s’acabi– i apuntava algunes de les propostes amb què arribarà 
a les urnes el 26-M. Situava també en el focus el lideratge de l’alcalde Mayoral,  
de manera que els dubtes sobre si serà o no el futur candidat del PSC es 
començaven a esvair. No en va, bona part de l’oposició també hi carregava 
per fer notar la “monotonia”, el “cansament” del pas dels anys. Tots els grups 
situaven el debat en arguments que, de ben segur, també seran presents en la 
precampanya. I, fins i tot, s’intuïen intencions d’aliances futures. Tot plegat  
en una actitud poc bel·ligerant de l’oposició, que insistia en la seva actitud 
constructiva. De fet, l’alcalde agraïa no només el to del debat, sinó també  
el dels plenaris del mandat en general. Un to que seria bo mantenir els  
propers mesos per contribuir a una campanya que confronti models  
de ciutat i faci arribar els arguments de cada formació a la ciutadania.

ARRENCA LA CURSA ELECTORAL

Editorial

LA VINYETA d’Adolf Belío

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Pels empresaris que lluiten per crear 
riquesa honestament, pels llocs de 
treball, amb sentit social i de país, 
els sotmesos al xantatge de l’Estat i 
que l’accepten vergonyosament no 
ens fan cap favor.

Josep M. Boixareu @boixareu_m Eli Pericas @elipericas

Com pot ser que encara la formació  
en #Coeducació no sigui un  
puntal de d’ensenyament públic?  
Què pensa fer @ensenyamentcat? 
Exigim actuar ja, #MaiMésVíctimaTV3 
@USTECSTEsDONA

voltant: gent gran i quintos meus amb cri-
atures petites amb cotxets, patinets i bi-
cis... i el jovent? Val, potser els castells un 
diumenge al matí no és el que més atrau 
als adolescents, però… és que fa dies que 
hi penso.

Amb 15 anys sortia per Granollers amb la 
colla d’amics, al cinema, a fer uns futbolins, 
o a les discoteques de tarda... aix, ara l’As de 
Copes és una festa remember que fan dis-
sabte vinent. Uf… què fa ara el jovent?

Però és que veig pujar els més petits i 
penso el mateix... Les millors extraescolars 
són jugar a la plaça, per molts motius que 
un dia us explicaré. Però els nostres nens 
que fan handbol, dansa, anglès, música... 
quan surten a la plaça ho fan amb la bici 
o el patinet (joguina individual i, en el cas 
d’alguns nens, intransferible). Perquè, no 
ens enganyem, de places en tenim moltes, 
fins i tot com la de l’Oli, diminutes, però de 
parcs amb jocs comunitaris on compatir i 
imaginar plegats els podem comptar amb 
els dits de la mà...

Quina sort fer 40 anys i que m’agradi 
passejar per la meva ciutat, fer el vermut 
els diumenges, les activitats d’alt nivell 
cultural i un bon sopar al japonès, per anar 
aviat a casa a veure una bona sèrie i a des-
cansar... quina sort... Perquè Granollers ja 
no és una ciutat per a joves... Potser ens ho 
em de plantejar.

vui el meu comptaquilòmetres 
fa la volta i just enceto una 
nova dècada a la meva vida. 
El telèfon no para de sonar: 

whatsapps, trucades (poques, no està de 
moda) i el Facebook espieta... Una bogeria, 
que he de reconèixer que m’encanta, per-
què vol dir que aquests anys he anat dei-
xant una estela de vivències i d’amor en 
moltes persones, i no hi ha res més bonic a 
la vida que viure.

També he de dir que això de canviar 
de dècada m’ha afectat més del que pen-
sava, jo que presumeixo de ser una noia 
més dura que la Pedra de l’Encant, porto 
tot el matí emocionada i plorant com una 
bleda... i és que aquests dies m’han fet pen-
sar... Més? Sí, arribar al possible equador 
de la vida fa meditar… sobre la família, els 
amics, els que ja no hi són… els que enca-
ra han d’arribar... la meva carrera, l’amor i 
les seves conseqüències... i, també, sobre la 
meva ciutat.

Diumenge, a la Porxada, els Xics co-
mençaven la seva actuació i jo intentava 
immortalitzar la fita per a l’Instagram. De 
cop veig que sóc de les poques mans al-
çades amb el telèfon a la mà. Miro al meu 

A
GRANOLLERS: NO ÉS 
CIUTAT PER A JOVES

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

Bústia

Tot viajant en tren
Molt sovint –un o dos cops per setmana– 
agafo un tren, ja sigui de mitjana distància 
o regional, per anar a l’Empordà, i no vull 
deixar de banda la riquesa que m’aporta la 
gent que trobo durant el trajecte. Trobo es-
tudiants, treballadors, esportistes, jubilats… 
És a dir, tot tipus de persones amb les quals 
tracto d’establir-hi conversa, tot mirant de 
no incordiar-los, per descomptat. I no us po-
deu imaginar quin goig tan gran és per a mi 
veure tota aquesta gent quan t’explica coses 
sobre la seva vida, feina i els petits i grans 
problemes de tot tipus. 

Els estudiants em parlen de què volen 
ser i fer un cop acabats els estudis i, no cal 
dir que gaudeixo escoltant-los. Que bonic 
ser jove universitari i amb tanta il·lusió.

Vull parlar dels que han acabat la car-
rera i tenen feina i com m’ho expliquen 
amb aquell orgull de missió complerta. De 
treballadors en trobo de tot tipus, i sovint 

em diuen com de contents estan de poder 
treballar en aquests temps de crisi en què 
hi ha tant atur. Altres, amb les seves bicis 
penjades, em diuen com n’és de bonic fer 
esport a primera hora del matí. Dels jubi-
lats en podria omplir tota la plana. Solen 
parlar dels fills, dels néts, de la feina que 
havien fet tota la vida i de com ara, final-
ment, gaudeixen de la seva llibertat.

L’experiència de conèixer gent de totes 
les edats i mentalitats la trobo fascinant. 
De fet, conformen la nostra societat, i com 
més varietat existeix, més obertura hi ha 
per a tohom. Val a dir, també, que al ma-
teix temps he hagut d’aprendre a ser més 
relativista al respecte de realitats de la 
vida que a vegades podem donar massa fà-
cilment com a absolutes tot esperant que 
la mirada a la vida m’impregni d’aquesta 
diversitat que no deixa de ser la font de tot 
enriquiment.

 anna m. muntada / gRAnolleRS
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Salut
Bellesa

&

Equip d'atenció ràpida 
de salut mental al CMG
L'equip d'atenció ràpida de salut mental 
del Centre Mèdic Granollers (CMG) dóna 
assistència de dilluns a divendres, matí i 
tarda, amb el grup de psiquiatres i psi-
còlegs. Els pacients reben una atenció 
preferent i urgent després de la vostra 
trucada. Podeu demanar hora i seguida-
ment se us assigna el primer psiquiatre 
disponible, i entra a un equip de metge 
i psicòleg segons què necessiti. L'equip 
està format per la dra. Rosó Duñó, met-
ge psiquiatra (UB), de l'Hospital Parc 
Taulí de Sabadell, psiquiatra d'adults; 
dr. Josep Rebordosa, metge psiquiatre, 
de l'Escola Professional Hospital Clí-
nic, psiquiatria infantil, juvenil i d'adults, 
peritatges judicials; sra. Sara Atuse, 
psicòleg clínic (UB), especialista per l' 
AEPCCC, psicologia clínica sanitària in-

fantil i juvenil acreditada; sra. Carmen 
Martín, psicòleg clínic, neuropsicòloga 
infantil, d'adult i tercera edat, psicologia 
forense i peritatges civils i penals; sr. Xa-
vier Márquez, psicòleg clínic (Universitat 
Abat Oliba), psicologia juvenil i adults, 
teràpies cognitives i psicoeducació tras-
torns mentals; i sr. Enric Aguilar, psicòleg 
clínic (UB), teràpia d'adults, associació 
espanyola d'EMDR, psicoteràpia sexual i 
de parella. Estem ja donant assistència 
cada dia al Centre Mèdic Granollers, i 
amb noves incorporacions a l'equip per 
oferir la màxima disponibilitat del servei. 

Immat és un institut mèdic estètic amb 20 
anys d'experiència que porta a terme tota 
mena de tractaments. A més dels serveis 
de fisioteràpia i rehabilitació, el centre 
també ofereix tractaments pel que fa a 
la medicina estètica facial. En aquest cas 
és important ser conscients que es pot 
millorar sense deixar de ser nosaltres 
mateixos, i Immat sap com fer-ho. 

D'una banda amb botox, la toxina bo-
tulínica que s'utilitza per a les arrugues 
del front, potes de gall o les celles arru-
fades que ens dóna aspecte d'enfadats. 
També amb l'àcid hialurònic, una subs-
tància que es troba de forma natural en 
el nostre organisme i que en medicina 
estètica s'utilitza per omplir els solcs que 
van del nas a la boca, per a la comissura 
dels llavis o per augmentar-los de mida. 
Amb els fils tensors, que són reabsor-
bibles i que provoquen la producció 
de col·lagen propi, ideals per elevar les 
galtes i remodelar el contorn facial; o els 
peelings químics, tractaments mèdics 
estètics no invasius ideals per renovar la 
pell, atenuar les taques, petites arrugues 
i marques d'acnè amb l'aportació a la pell 
de més lluminositat i uniformitat.

Un altre servei que ofereix Immat és la 
depilació media làser. La tardor és una 
bona època per aplicar aquella idea de 
no haver de depilar-se el pròxim estiu.
En aquest sentit no hi ha tractament 
més eficaç que la depilació làser tant 
en dones com en homes per eliminar 
el borrissol no desitjat de manera per-
manent i segura. A Immat tenen 20 anys 

Salut mental 

CENTRE MÈDIC GRANOLLERS

plaça de l'Església, 9 - Granollers
Tel. 93 860 47 96

IMMAT MATARÓ

Camí Ral, 377, entresòl 1r
Mataró
Tel. 93 755 02 65 / 637 46 29 22
www.immatmataro.com

d'experiència i una plataforma completa 
de làsers mèdics d'última generació que 
aconsegueixen resultats espectaculars 
en poques sessions.

Pel que fa a la medicina estètica cor-
poral hi trobareu serveis com el lipomas-
satge integral LPG, que combina l'experi-
ència de l'equip d'Immat amb les últimes 
novetats en aparells per combatre la 
cel·lulitis, el greix localitzat i la flacciditat 
cutània estimulant la producció natural 
de col·lagen i elastina. També la lipoca-
vitació, un tractament que consisteix en 
la formació de petites bombolles de buit 
mitjançant les ones del cavitador, que en 
implosionar trenquen les membranes de 
les cèl·lules grasses i s'alliberen de ma-
nera natural en l'organisme sense que 
això afecti la resta dels teixits, per poste-
riorment eliminar-se a través de l'orina. 
També hi trobareu assessorament en 
nutrició i dietètica, així com un servei de 
mesoteràpia, l'administració subcutània 
de diferents substàncies homeopàtiques 
en petites dosis per mitjà de múltiples in-
jeccions aplicades a la zona a tractar.

Passeu a conèixer l'equip d'Immat; no 
hi ha res més important per a ells que el 
vostre benestar. La seva professionali-
tat és el vostre èxit.  

La sabateria Nadal:  
el calçat de referència 
Calçats Nadal és la sabateria de refe-
rència a Granollers per la seva aposta 
per la comoditat i el confort, però sense 
deixar de banda l'estil i la moda. El negoci 
aposta per una atenció del tot persona-
litzada i vetlla per la salut i el benestar 
dels clients, que poden triar entre un 
ampli ventall de primeres marques, com 
Mephisto, Clarks, Pielsa, Stonefly o Ro-
mika. La sabateria no renuncia ni a la be-
llesa ni al disseny, dos dels elements que 
més valoren els joves, i disposa de calçat 

per a cada ocasió, des de sabates de taló 
per a festes i ocasions especials fins a 
sabates professionals. A tot plegat cal 
afegir-hi els més de 60 anys d'experièn-
cia com a botiga familiar, un dels negocis 
més destacats de la ciutat des de 1951.

SABATERIA NADAL 

plaça de la Porxada, 2 - Granollers 
Tel. 93 870 04 69
www.sabaterianadal.com

Immat Mataró, el servei 
estètic més professional
i experimentat

Estètica

Farré Accessibilitat és una empresa fami-
liar amb més de 15 anys en el sector de-
dicada al disseny, la instal·lació, el man-
teniment i la reparació de pujaescales, 
plataformes pujaescales, plataformes 
elevadores i ascensors, que soluciona 
l'accés a tot tipus d'edificis i habitatges. 
En ser una empresa petita i comprar di-
rectament a fàbrica, Farré Accessibilitat 
pot oferir als seus clients el millor preu 
garantit, a més d'un tracte personal, 
seriós i de confiança, amb condicions 
òptimes i personalitzades per a cadas-
cun, així com un tracte directe sense in-
termediaris ni comissions que encareixin 
el producte. Farré Accessibilitat estudia 
sempre les opcions per millorar l'acces-
sibilitat i eliminar barreres arquitectòni-
ques en una comunitat de veïns, des de 
baixar l'ascensor a cota zero fins a ins-
tal·lar una plataforma elevadora vertical 
o instal·lar una plataforma  pujaescales.

FARRÉ ACCESSIBILITAT 

c. Eugeni d'Ors, 7b
Vilafranca del Penedès 
Tel. 93 817 26 81 - 609 31 45 00
www.farre.es

Accessibilitat 

Farré t'ajuda
a pujar escales 
sense barreres

Salut
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Salut & Bellesa

I si hi hagués una manera
de sentir-hi millor amb 
menys esforç per al cervell?

Medicina

ONACÚSTICA

ronda General Prim, 67-69
Mataró - Tel. 93 799 98 92
www.onacustica.net

millors tecnologies de qualsevol altre 
fabricant, per així valorar els seus bene-
ficis auditius.

Sentiu-hi millor i, recordeu, més amb 
menys esforç!.

La pèrdua de pes eficaç
i saludable, a Naturhouse
Als centres Naturhouse us ofereixen 
la solució per a la pèrdua de pes i per 
aconseguir mantenir una alimenta-
ció saludable. En una primera visita us 
pauten un objectiu de pes que s'acon-
seguirà complint tres pilars fona-
mentals:  un pla dietètic absolutament 
personalitzat, un assessorament nu-
tricional setmanal i complements ali-
mentaris. Amb aquests tres elements, la 
pèrdua de pes és gradual i progressiva 
i, d'acord amb els resultats setmanals, 
us aniran adaptant tant el pla dietètic 
com els complements. 

A Naturhouse us ajuden a mantenir 
el pes obtingut gràcies a les etapes 
d'estabilització i manteniment. Els seus 
professionals treballen amb comple-
ments alimentaris fets a base d'ingre-
dients naturals i especialment formulats 
amb extractes de vegetals i fruites, rics 
per tant en minerals i vitamines. També 
tenen productes d'alimentació rics en 
fibra, baixos en sucre i amb poques ca-
lories, contribuint així a una alimentació 
equilibrada.

Naturhouse disposa de dos cen-
tres a Granollers, un al carrer Roger de 
Flor –entre el Club Natació Granollers i 

l'Escola Municipal del Treball– i un al-
tre al carrer Girona. Tots dos locals són 
cèntrics i de fàcil accés, tant en vehicle 
privat com en transport públic i també 
desplaçant-se a peu. 

En tots dos punts us ofereixen les 
claus per assolir el vostre pes ideal 
amb un assessorament i un seguiment 
dietètic personalitzat, amb l'atenció, 
l'experiència i els coneixements d'un 
assessor Naturhouse que se centrarà 
en el vostre cas cada setmana, i amb 
productes exclusius a base de plantes. 
Aquestes són les tres bases per perdre 
pes de forma sostenible, equilibrada i 
duradora. 

A la seva pàgina web (www.na-
turhouse.es) podeu trobar-hi tota la 
informació sobre el seu mètode, a més 
de localitzar els centres Naturhou-
se que us queden més a prop. També 
podeu calcular-hi el vostre IMC i teniu 
l'opció de subscriure-us al seu butlletí. 

Cura de la persona

RACC

avinguda del Parc, 1 - Granollers
Tel. 93 879 26 76
www.racc.cat

Les oïdes reben el so i l’envien al cervell, 
que el processa i n'interpreta el signi-
ficat. Quan falten sons, el cervell mira 
de cobrir els buits en un procés que sol 
ser difícil i esgotador. Sentir-hi bé no és 
qüestió que els sons siguin suficient-
ment alts, sinó d'ajudar al cervell a en-
tendre els sons que sent. Per això hem 
passat d'una estratègia centrada en 
l'oïda a una altra centrada en el cervell.

Amb BrainHearing, el cervell pot ac-
cedir a tot l'entorn sonor; li permet cen-
trar-se en les fonts de so més rellevants. 
BrainHearing no és només tecnologia 
o característiques de producte. El més 
important és la comprensió de com fun-
ciona l'audició i com el cervell interpreta 
el so. Això sona molt bé, però no ens de-
mostra res. Només existeix una manera 
de comprovar que aquesta tecnologia 
d’audiòfons realment ens ajudi a enten-
dre millor i amb menys esforç. S’ha de 
provar i comparar. Només així tindrem 
la seguretat de treure el màxim pro-
fit de la nostra audició. Exclusivament 
a Onacústica podrà provar i compa-
rar gratuïtament BrainHearing amb les 

Dolor muscular, tos, cefalea, febre… són 
els símptomes típics de la grip, una in-
fecció que cada any pateix entre el 10% i 
el 20% de la població, segons dades de 
l’Institut Català de la Salut (ICS). Amb una 
sensació de malestar general així és lògic 
pensar que l'atenció i els reflexos dismi-
nueixen i que augmenta el risc de patir un 
accident. Però… i si et mediques per com-
batre els símptomes de la grip? Creus que 
els fàrmacs que prens poden empitjorar 
la conducció? Alguns analgèsics i antitus-
sígens poden provocar somnolència, un 
efecte gens recomanable si vas al volant. 
Per tot plegat el RACC et dóna consells per 
conduir de manera segura malgrat la grip: 
no t’automediquis, llegeix bé el prospecte, 
fes una prova abans de conduir, no pren-
guis els fàrmacs just abans de conduir i 
abstén-te de beure alcohol. I, si tens cap 
dubte, recorda que el RACC posa a la teva 
disposició un servei de metge 24 hores.

Servei mèdic

La grip i la 
conducció, són 
compatibles?

NATURHOUSE

c. Girona, 96 - Tel. 93 173 99 37
c. Roger de Flor, 93 - 93 879 00 67
Granollers - www.naturhouse.es

Laia Fertilitat, reproducció 
assistida de proximitat
Laia Fertilitat és un centre de repro-
ducció assistida de Mataró que dóna 
accés a les tècniques de reproducció 
assistida més avançades. Són un equip 
multidisciplinari on trobareu ginecò-
legs, antòlegs, embriòlegs, psicòlegs, 
nutricionistes, infermers, etc. 

Les seves promotores, Ana Belén Ro-
gido i Piedad Cifuentes, van apostar per 
aquest projecte després d’una llarga 
trajectòria en el camp de la reproducció 

humana assistida i  veure les necessitats 
d’intimitat, estima i tracte proper que 
tenien les dones o parelles que acudien 
a les tècniques de reproducció assistida 
per aconseguir el seu nadó. A Laia Fer-
tilitat s'adapten a les vostres necessitats 
i aconseguir que el procés sigui el més 
còmode possible per a vosaltres. 

Els tractaments i tècniques que hi 
trobareu, entre d'altres, són les d'in-
seminació artificial amb semen de la 

Reproducció

LAIA FERTILITAT

c. Lepant, 13-21 - Mataró
Tel. 93 790 91 92
www.laiafertilitat.com

parella o de donant; fecundació in vitro 
amb semen de la parella o de donant, 
així com amb òvuls de donant; mèto-
de ROPA, vitrificació d'òvuls, diagnòs-
tic genètic preimplantacional, test de 
compatibilitat genètica, sistema ti-
me-lapse, etc. 

Visiteu Laia Fertilitat, la primera visita 
és gratuïta.
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Salut & Bellesa

L'equip de Farmàcia Bretcha està format per professionals de l'àmbit sanitari amb una gran voca-
ció. Per això us ofereixen un consell farmacèutic personalitzat en tot àmbit referent al vostre benestar, 
salut i cura personal. Per a Bretcha és essencial ajudar-vos, no només a millorar la qualitat de vida 
mitjançant els serveis de control de la tensió arterial o dels paràmetres habituals (com ara la glucosa, 
colesterol, els triglicèrids, l'àcid úric i GTP), sinó també aconsellar-vos perquè augmenteu les vostres 
defenses, preveniu refredats i patologies hivernals o us sentiu molt més vitals, entre d'altres.

Calçats Miralles és una botiga de tota mena de calçat i especialitzada en espardenyes. Va ini-
ciar la seva activitat l'any 1917, quan Joan Miralles Vinyals va transformar el seu petit negoci de 
fabricació d'espardenyes en tota una xarxa de venda a l'engròs de sabates i calçat. Actualment 
disposa de tres centres a Granollers, on trobareu una àmplia gamma en sabateria tant per a 
home i dona com per a nens. A Calçats Miralles us assessoraran sobre el millor calçat o plantilles 
per garantir el millor confort, benestar i comoditat en el caminar.

Clínica Dental Trayter és una clínica dental privada de confiança. Salut, seguretat i qualitat dental 
són les seves màximes, a més de l'ètica professional i el tracte acollidor i familiar. Ofereixen un servei 
d'odontologia d'excel·lent qualitat, un bon tracte humà i uns preus justos, en què el centre s'adapta 
el màxim possible al pressupost de cadascú. També hi trobareu les instal·lacions més modernes i un 
ambient molt agradable, amb personal altament qualificat i els recursos tecnològics més avançats. 
A més, el centre utilitza materials de qualitat òptima, cosa que garanteix l'eficiència dels tractaments.

Considerat un dels establiments dietètics més grans a escala nacional, Herbes El Portalet obrirà 
el 10 de desembre a Granollers una botiga ampliada i renovada. L'establiment va obrir per pri-
mera vegada al carrer del Portalet el 1980 de la mà d'Anna Sánchez i Montserat Carrizo, i ara la 
porten els seus fills, Ivan Carrizo i Jordi Maspons. Entre d'altres, els productes que ofereixen són 
alimentació ecològica i per a diabètics, 0% gluten, productes per a l'esport, cosmètica ecològica 
i natural i una àmplia gamma de productes relacionats amb la medicina naturista.

Al centre mèdic i estètic Elan Vital són especialistes en l'ús del làser per a l'eliminació de pèl, taques, 
tatuatges, fotorejoveniment, dermatologia i salut íntima, sempre sota control mèdic. Els seus profes-
sionals, altament qualificats, treballen conjuntament per diagnosticar i aconseguir els millors resultats 
amb tractaments integrals fent-vos sentir còmodes i acompanyats en tot moment. El seu èxit rau en 
la combinació de diferents especialitats –medicina estètica, homeopatia, acupuntura, nutrició, làser, 
cirurgia, etc.–. A més, el centre us ajuda a finançar els vostres tractaments.

Qualitat, professionalitat i proximitat són els tres eixos principals de l'Institut Clínic Vallès, cen-
trat a oferir els millors serveis en medicina general, clínica del dolor, depilació làser, medicina de 
l'esport, en la unitat de psicopatologia i de diagnòstic i també en les especialitats mèdicoqui-
rúrgiques. El centre compta amb una plantilla de més de 30 persones amb una dilatada carrera 
professional, així com amb els equips i les màquines més avantguardistes per oferir un servei de 
màxima qualitat, fet que els converteix en un dels centres diagnòstics de referència a Granollers.

Cos, ment i esperit. Aquests són els tres elements que es treballen a les classes de Chi Kung de 
l'Escola de Ioga Marta Artigas. El Chi Kung és una gimnàstica terapèutica mil·lenària apta per a 
tota edat i condició física destinada a potenciar l'estat de salut, mobilitzant l'energia del cos per 
sanar-se, revitalitzar-se i desenvolupar-se espiritualment. Un mètode senzill i pràctic per acon-
seguir el benestar emocional, físic i energètic. El centre organitza classes de Chi Kung els dimecres 
de 19.30 a 21 h a Granollers i els dilluns de 9 a 10 h i els dicendres de 18 a 19.30 h a Corró d'Amunt.

Roig Mobel, fundada el 1968, ha estat durant anys avalada per la seva experiència en el sector del 
moble i la decoració. La qualitat i el disseny són la principal preocupació de la firma, la premissa de 
la qual és deixar satisfets els clients. A Roig Mobel, a més d'un gran catàleg en mobles –dormitoris 
infantils, juvenils i de matrimoni, menjadors, armaris, tapisseries, mobles de despatx, comple-
ments i auxiliars, rústics, clàssics i colonials, entre d'altres–, hi trobareu tot tipus d'articles per a un 
bon descans, com una àmplia gamma de butaques relax normals i elèctriques.

Assistència Sanitària, la xarxa d’atenció mèdica més completa arreu de Catalunya, ofereix la lliure 
elecció de metge d'entre una llista de més de 4.500 professionals, l’absència de llistes d'espera, 
serveis a Internet, atenció a tot el món en cas d'urgència, especial protecció a la gent gran i les 
famílies nombroses i més de 50 anys d'experiència. Assistència Sanitària garanteix l’atenció en me-
dicina general, pediatria, infermeria i tota mena d’especialitats, a més d'un ampli catàleg de serveis 
addicionals perquè no us hagueu de preocupar de res en cas de necessitar atenció mèdica.

La vida és un regal i a Ginellers Institut Mèdic en tenen cura des del seu inici amb bons professionals. 
L’equip mèdic està format per ginecòlegs i altres especialistes que alhora també tenen cura de la sa-
lut masculina. Estan formats en prestigiosos centres de referència i saben què necessita cada pacient 
en cada moment. Entre d'altres hi trobareu serveis de ginecologia i obstetrícia, reproducció assistida, 
urologia i andrologia, circurgia general, endocrinologia, fisioteràpia, psicologia, logopèdia, medicina 
integrativa, anàlisis clíniques, medicina interna, pediatria, cirurgia plàstica i radioloogia.

A DermaVallès treballen una medicina estètica i dermatologia molt personalitzada i compten amb 
un equip de metges estètics especialistes altament capacitats, disposats a complir les expectatives 
dels pacients, amb ètica, qualitat i servei. Per a aquest centre mèdic estètic, la salut i la seguretat dels 
pacients és el més important, i per això ofereixen els millors productes i tractaments estètics per pre-
servar la bellesa, l'estil i el benestar de cadascú d'una manera natural. L'equip està format per metges 
estètics especialistes en cirurgia estètica a l'avantguarda en les últimes tècniques quirúrgiques.

CLÍNICA DENTAL TRAYTER

camí Vell de Canovelles, 80 - Granollers
Tel. 93 846 56 06 - 93 672 00 53 - www.cdrt.cat

DERMAVALLÈS

carrer Ponent, 2, 1r pis - Granollers
Tel. 93 860 45 62 - www.dermavalles.es

FARMÀCIA BRETCHA 

carrer Joan Prim, 29 - Granollers 
Tel. 93 840 39 00 - www.farmaciabretcha.cat

MINERALS PUNT DE TROBADA 
passeig dels Til·lers, 37
Les Franqueses del Vallès

HERBES EL PORTALET
carrer Portalet, 14 - Granollers
Tel. 93 870 21 44 - www.herbesdelportalet.es

ELAN VITAL MÈDIC ESTÈTIC 
carrer Museu, 10 - Granollers 
Tel. 93 115 08 80 - www.elanvital.cat

ROIG MOBEL
c. del Rec, 25 - Granollers 
Tel. 93 860 44 00 - www.roigmobel.cat

ESCOLA DE IOGA MARTA ARTIGAS
carrer Barcelona, 30 - Granollers 
Facebook: Escola de Ioga Marta Artigas

CALÇATS MIRALLES 
travessia Arenys, s/n - Granollers
Tel. 93 849 86 56 - www.sabateriesmiralles.com

INSTITUT CLÍNIC VALLÈS
carrer Agustí Vinyamata, 7-11, 2n pis 
Tel. 93 840 25 76 - www.institutclinicvalles.es

GINELLERS INSTITUT MÈDIC

carrer Joan Prim, 44 - Granollers 
Tel. 93 122 35 13 - www.ginellers.com

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
plaça de la Caserna, 7 - Granollers 
Tel. 93 860 62 22 - www.asc.cat

c
o m

n
t

esperit

Minerals Punt de Trobada és un espai inspirat en les botiguetes de Glastonbury, petites i encantadores 
però plenes de màgia i misteri. Hi trobareu minerals, figures de fades, unicorns, collarets i anells de 
pedres minerals, encens natural de l'Índia, cosmètica natural, pintures, aquarel·les, etc. Hi trobareu 
els minerals que més s'avinguin al vostre moment, perquè tots tenen certes propietats que us poden 
ajudar a créixer interiorment i ser les persones que heu vingut a ser en aquest món, reals i autèntiques. 
Minerals Punt de Trobada està obert a les tardes, de 16 a 20 h, i dissabtes al matí. Dilluns està tancat.
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Informa’t

93 846 56 06

La Clínica Dental Ri-
card Trayter ofereix un 
servei integral de salut i 
estètica bucodental. La 
Filosofi a de les nostres 
clíniques és la de donar 
la màxima atenció tèc-
nica i humana, tot amb 
el millor tracte perso-
nalitzat i proper per fer 
sentir al pacient el més 
còmode possible.

Desenvolupem totes les especialitats que requereixen la salut 
i l’estètica bucodental dels nostres pacients, amb els materials 
i les tècniques més avançades i innovadores, per aconseguir el 
benestar físic, psíquic i social dels nostres pacients.

ODONTOLOGIA GENERAL 
PERIODÒNCIA
ENDODÒNCIA
PROSTODÒNCIA
PATOLOGIA ARTICULACIÓ ATM
CIRURGIA ORAL
IMPLANTS DENTALS I ORTODÒNCIA PER A NENS I ADULTS
TRACTAMENT DEL RONCADOR
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El Club Triatló Granollers, el quart de Catalunya
La Federació Catalana de Triatló cada any fa una classificació dels 
clubs catalans d'aquesta disciplina tenint en compte els resultats 
aconseguits en les lligues de Duatló de Muntanya, Duatló de Carretera, 
Triatló i Aquatló. Aquest curs, el Club Triatló Granollers ha aconseguit 
la quarta posició de 91 clubs, amb 788 punts. 

Primer torneig e-Sports La Mútua
Diumenge (a partir de les 15 h), es disputarà  
el primer torneig La Mútua e-Sports en la 
modalitat 1 vs 1 del joc FIFA 19 de PS4. Hi 
participaran gamers procedents del Vallés 
Oriental i Occidental, del Maresme i d'Osona.

ESPORTS

Un solitari gol de Núria Serra en el 
minut 44 va donar la victòria al CE 
Llerona al camp del líder del grup 
2 de Primera Divisió Femenina, 
el Palautordera, el qual encara no 
havia perdut cap partit en les vuit 
primeres jornades. L'autora del gol 
va ser expulsada en el minut 89 per 
doble targeta groga. El Llerona ara 
queda com l'únic equip invicte de 
la lliga amb cinc triomfs i tres em-
pats. El de diumenge va ser el quart 
triomf consecutiu. El global de gols 
en aquest parcial és de 17 gols a 
favor i cap en contra. "Malgrat 
que ara cridin l'atenció aquestes 
quatre victòries consecutives, la 
dinàmica positiva la portem des 
de principi de temporada. Estem 
recollint els fruits del treball fet 
l'any passat. La majoria de juga-
dores han seguit i moltes d'elles 
porten un bon grapat d'anys al 
club des de la base", explica Aa-
ron Pérez, l'entrenador. 

Ara, el Llerona és tercer amb 18 
punts, a quatre del Palautordera, 
que segueix líder amb un partit 
més. "Tenim els ingredients per 
lluitar per pujar a Preferent. 
Falta saber cuinar-los bé. Però 
no ens hem de posar cap pres-
sió", afegeix el tècnic. "L'objectiu 

El conjunt entrenat per Aaron Pérez acumula quatre victòries
seguides amb un global de 17 gols a favor i cap en contra

Ce llerona

LA PLANTILLA  Les lleronines porten quatre trioms consecutius a la lliga

FUTBOL |  Primera Divisió  UN GOL DE NÚRIA SERRA EN EL MINUT 44 VA DONAR ELS TRES PUNTS

El CE Llerona venç al camp 
del Palautordera, el líder

és estar a dalt al final de tempo-
rada", apunta en el mateix sentit 
la capitana de l'equip, Laura Mo-
reno. Pitu, el sobrenom pel que se 
la coneix, porta tres temporades 
al club com a jugadora i és entre-
nadora del juvenil A femení.

Un referent del futbol femení
El CE Llerona aquesta temporada 
té 10 equips femenins –des de ca-
tegoria aleví fins a amateur–, que 
sumen al voltant de 150 jugado-
res. "El club porta apostant molt 
fort pel futbol femení des de 
fa anys per convertir-se en un 

referent a Catalunya. I ho està 
aconseguint. El futbol femení 
està a punt d'explotar per fer-
se encara més gran del què ja 
és ara", considera Pérez. "Es un 
avantatge poder comptar amb 
jugadores juvenils formades en 
el club quan ens fan falta efec-
tius en el primer equip", reco-
neix. Tots els conjunts del club 
lleroní tenen la mateixa filosofia 
de joc: "sortir amb la pilota als 
peus des de la defensa i avançar 
a base de 2 contra 1 per tenir 
avantatge en l'11 contra 11", 
explica la capitana.  SeRgi eScudeRo

GRANOLLERS.  El Santboià, el cuer, 
va bufetejar diumenge l'EC Gra-
nollers quan gairebé tothom s'es-
perava que els de José Solivelles 
sumessin la cinquena victòria 
consecutiva i l'11a jornada sense 
perdre –12a si comptem el partit 
de Copa Catalunya davant el Vila-
franca–. Els vallesans guanyaven 
per 0 a 1 en el minut 66 gràcies 
a un gol de Kilian Villaverde en 
el primer temps, però a partir 
d'aleshores tot va canviar. Álex 
Ruiz va fer el gol de l'empat en el 
67 i poc després, en el 74, Marc 
García –qui havia entrat al camp 
en el 52– va ser expulsat amb do-
ble targeta groga. En el 79, Marc 
Hervias va capgirar el marcador. 

Els de José Solivelles no perdi-
en des del 8 de setembre, quan ho 
van fer per 0 a 1 davant l'Hospi-
talet. La de diumenge, també va 
ser la primera derrota a domicili 

dels blanc-i-blaus en aquesta lli-
ga en un partit en què van haver 
de jugar sense dos dels jugadors 
que més minuts han disputat a 
la lliga aquest curs: Pau Darbra 
(780) i Sergio Fernández (788), el 
porter titular, tots dos lesionats. 
També es va notar un cert cansa-
ment després de la marató de cinc 
partits del 27 d'octubre a l'11 de 
novembre. Arribats a la jornada 
15, hi ha jugadors que acumulen 
molts minuts a les cames. Sergi 
Pastells és qui més en porta. Ha 
disputat 1.332 minuts del 1.350 
que el Granollers ha jugat en lli-
ga. Guillem Pujol (1.222), el capi-
tà Ricky Alcántara (1.178), Oriol 
Molins (1.172) i Kilian Villaverde 
(1.156) són els altres jugadors 
que superen el miler de minuts.

El Granollers, ara tercer a la tau-
la, rebrà diumenge (12 h) al Reus 
B, 14è.   S.eScudeRo

arxiu

Tercera Divisió  EL SANTBOIÀ VA REMUNTAR UN 0 A 1

SERGI PASTELLS El jugador més utilitzat pel tècnic José Solivelles

L'ECG ensopega a Sant Boi
després de 10 matxs invicte

Sergi Pastells: 1.332        
Guillem Pujol: 1.222
Ricky Alcántara: 1.178
Oriol Molins: 1.172
Kilian Villaverde: 1.156
Joan Inés: 911
Joel Cañaveras: 900
Martí Soler: 799
Víctor Díaz: 796
Sergio Fernández: 788
Pau Darbra: 780 
Joel Brey: 726

Albert Caparrós: 563
Álvaro García: 562
Eloi Zamorano: 450
Eric Pujol: 364
Albert Ruiz: 352
Xavi Civil: 267
Marc García: 202
Raül Torres: 181
Martí Serra: 125
Marc Pluvins: 29
Álex Castillo: 7

MINUTS A LA LLIGA (TOTAL: 1.350)
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
 Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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OBITUARI  A MÉS VA SER JUGADOR, DELEGAT, DIRECTIU I GESTOR DELS VETERANS

GRANOLLERS. Pere Moyano, ex-
president de l'EC Granollers i de 
l'Atlètic Vallès, va morir diumen-
ge als 84 anys. A més, també va 
ser jugador, delegat i directiu de 
l'Esport Club i, els últims temps, 
havia estat l'encarregat de ges-
tionar l'equip dels veterans. Di-
lluns va ser enterrat al cementiri 
municipal de Granollers després 
de la cerimònia que va tenir lloc 
a l'església de Nostra Senyora de 
Montserrat dels Franciscans. Els 

clubs granollerins i la Federació 
Catalana de Futbol van donar el 
condol a amics, familiars, com-
panys i coneguts.

Moyano va ser president de 
l'Esport Club la temporada 1980-
1981, quan va agafar les regnes 
en un moment en què ningú volia 
exercir el càrrec a causa de la mala 
situació que vivia. Ell va refer el 
primer equip i va aconseguir sal-
var la categoria a Tercera. Lluís 
Torres el va rellevar en el càrrec. 

Mor l'expresident de l'EC 
Pere Moyano als 84 anys

LES FRANQUESES. Dissabte, el CF 
Les Franqueses tenia la possibi-
litat d'aixecar-se del cop que va 
suposar el 6 a 2 de la setmana an-
terior al camp del Joanenc, però 
va encaixar una altra derrota. 
Un solitari gol d'Óscar Casado en 
el minut 53 va decidir el partit a 
favor del CD Masnou. Els del Ma-
resme, que arribaven després de 
vèncer al Parets, el quart classifi-
cat, es van quedar amb un jugador 
menys en el minut 89 per l'expul-
sió amb vermella directa de Car-
los Lumbreras. 

Amb aquesta derrota, la cinque-
na en les últimes set jornades, els 

franquesins s'han endut només 
4 punts dels últims 21 possibles 
i descendeixen fins a l'onzè lloc 
provisional a la taula classificatò-
ria del grup 4 de Segona Catala-
na. De tota manera, el grup cap-
davanter encara no s'escapa i el 
segon classificat, el Joanenc, està 
a només sis punts. I el sisè, el Sa-
badell B, a dos. 

Diumenge (12 h), Les Franque-
ses tindrà l'oportunitat de rever-
tir la dinàmica negativa de resul-
tats en la visita al municipal Josep 
Seguer, la casa del Parets, que no-
més suma una derrota en les 11 
primeres jornades de lliga. 

xavier solanas

FUTBOL | Segona Catalana  BAIXA FINS A L'11è LLOC A LA TAULA

MALA RATXA  Els de Jordi Jornet només han sumat 4 dels últims 21 punts

El Masnou agreuja la 
crisi del CF Les Franqueses

PERE MOYANO  Amb el seu nét

eCg

Al setembre es va inaugurar un 
grau mitjà de futbol a Granollers, 
el primer de la comarca, impulsat 
per Alberto Manga i Albert Puig-
dollers, amb el suport de l'Ajun-
tament. Les classes tenen lloc al 
Centre Vallès i al camp de futbol 
de la Font Verda. El curs va comen-
çar amb una trentena d'alumnes i 
amb professors de nivell contras-
tat dins el futbol català. "Estem 
molt contents amb l'evolució 
dels dos primers mesos de clas-
ses", explica Manga. 

"Tenim la sort d'estar al Cen-
tre Vallès, un lloc ben ubicat, a 
un minut del camp de futbol. La 
nostra intenció és inaugurar el 
curs vinent un grau superior i 
obrir dues línees per incremen-
tar el nombre d'alumnes", con-
clou.  S. eScudeRo

ENSENYAMENT  

El grau mitjà 
de futbol vol
créixer de cara
al curs vinent 

EXPOSICIÓ  ES VA INAUGURAR DISSABTE A ROCA UMBERT

La relació de La Tèrmica amb l'esport 
Desenes de persones van assistir dissabte a la inauguració de l'exposició 
–comissariada per l'historiador Alfredo Cela– que mostra la relació que la 
fàbrica textil La Tèrmica –i els seus treballadors i treballadores– va tenir 
amb l'esport granollerí. Per exemple, s'explica que el 1957 Roca Umbert 
va cedir gratuïtament els terrenys que van permetre construir el Pavelló 
d'Esports, la casa del BM Granollers, o que el 1975 va cedir els terrenys 
per construir les actuals piscines. Cela ha entrevistat alguns dels esportistes 
de l'època i responsables de clubs esportius, a més de nodrir-se de  
documents i imatges cedides per l'Arxiu Municipal de Granollers. L'exposició 
es podrà veure a la façana de La Tèrmica fins al 30 d'abril de 2019. 

x.solanas

Els millors del ciclocròs se  
citen al mirador de Bellavista
LES FRANQUESES. Dissabte i diu-
menge les Franqueses podrà 
gaudir dels millors especialistes 
estatals i internacionals en la mo-
dalitat de ciclocròs gràcies al Gran 
Premi que organitzarà la Unió Ci-
clista les Franqueses. La progra-
mació forta serà la de diumenge, 
amb les proves infantils, cadets, 
júniors i elits, puntuables per al 
calendari UCI i la Copa Catalunya 

–com en les anteriors edicions, el 
circuit estarà ubicat al Parc Mira-
dor de Bellavista–. 

Però ja dissabte hi haurà acti-
vitat, amb les curses de categoria 
màster, des de la franja d'edat de 
més de 30 anys fins a la de més 
de 60. La celebració del Ciclocròs 
Internacional de les Franqueses 
comportarà algunes restriccions 
de trànsit a la zona. 

COMPETICIÓ  HI HAURÀ CURSES D'INFANTILS A MÀSTERS 500 franquesins, 
preparats pels 10 km
Diumenge (10 h) es donarà el tret 
de sortida als 10 quilòmetres de 
les Franqueses, la cursa solidària 
que pretén ajudar a la recerca i a 
la lluita contra el càncer de pul-
mó. La sortida i l'arribada seran 
al pavelló municipal d'esports i 
el recorregut, urbà, consistirà a 
fer dues voltes a un circuit de cinc 
quilòmetres. En l'edició del 2017 
es van aconseguir 8.000 euros, 
que es van donar a l'Hospital de 
Sant Pau. Enguany s'hi han inscrit 
uns 500 participants. 

CURSA SOLIDÀRIA



dj, 15 novembre 2018 31



dj, 15 novembre 201832 ESPORTS

Europa és Europa. I sempre fa il-
lusió retrobar-se amb ella. A més, 
és sinònim d'haver fet molt bé les 
coses a la Lliga Asobal. Malgrat 
que el tècnic Antonio Rama no es 
cansa de repetir que no és normal 
que el Fraikin porti cinc tempo-
rades consecutives disputant la 
Copa EHF –i el curs passat es va 
quedar molt a prop de classifi-
car-se per la Champions League–, 
la realitat és que és així i el segui-
dor granollerí s'ha habituat a gau-
dir de partits europeus al Palau 
d'Esports. 

En l'edició 2017-2018, el BMG 
va arribar fins als quarts de final, 
ronda en què va caure davant el 
Saint Raphaël Var Handball per 
culpa d'un desastrós partit d'ana-
da que va acabar amb un 37 a 23. 

bmg

HANDBOL | Copa EHF  EL FRAIKIN DISPUTARÀ PER CINQUENA TEMPORADA CONSECUTIVA AQUESTA COMPETICIÓ CONTINENTAL

Debut de l'equip Specials del BMG
Diumenge va debutar un nou equip del Balonmano Granollers. Va ser al 
Palau d'Esports, on l'Specials va disputar el seu primer partit de la lliga 
inclusiva Demanoenmano, davant el Club Handbol Canovelles Groc, i 
va perdre per 17 a 18. El club granollerí continua buscant nous jugadors i 
jugadores. El projecte està finançat per l'Obra Social La Caixa.

Torna la Copa EHF al Palau d'Esports
amb la visita del Gorenje Velenje 

La participació d'enguany s'inicia 
amb l'eliminatòria de la ronda 3 
davant el Gorenje Velenje, que 
porta tres temporades consecuti-
ves quedant eliminat en aquesta 
fase. El millor resultat dels eslo-
vens a la Copa EHF va ser el quart 
lloc aconseguit en la 2014-2015. 
Diumenge (19 h), es disputarà el 
partit d'anada al Palau d'Esports i 
la tornada serà el cap de setmana 
vinent al Red Hall.

Derrota a Alcobendas
Al Palau d'Esports el Fraikin és 
un equip seriós que ho guanya 
tot. A fora, treu a la vista les seves 
mancances. Diumenge va visitar 
la pista del penúltim classificat 
de  l'Asobal, el BM Alcobendas, i 
va perdre per 26 a 25, i va sumar 
així la tercera derrota en 9 jorna-
des, les tres patides fora de casa. 
Al tancament d'aquesta edició, el 
Frakin, quart, rebia a casa el Li-
berbank Cuenca, desè, amb l'ob-
jectiu de seguir amb el ple de tri-
omfs a casa.  SeRgi eScudeRo

FRAIKIN -  GORENJE VELENJE
Diumenge, 18 - Palau d'Esports, 19 h

Després d'oferir una excel·lent 
imatge a la pista del Super Ama-
ra Bera Bera –el campió de lliga 
2017–2018 i actual segon classifi-
cat de la Liga Guerreras Iberdrola, 
on va caure per un gol, 28 a 27–, el 
KH-7 rep divendres l'Alcobendas al 
Palau d'Esports. L'equip entrenat 
per Robert Cuesta ara ocupa el 7è 
lloc, però només a tres punts del lí-
der, el Mecalia Atlético Guardés. En 
aquestes primeres vuit jornades, el 
KH-7 ha aconseguit completar un 
millor inici a la Guerreras Iberdro-
la –10 punts– que el curs anterior 
–8 punts–, quan va finalitzar la lliga 
8è, la millor classificació històrica 
del club. A més, Judith Vizuete és 
l'actual màxima golejadora de la 
competició amb 54 dianes. Diven-
dres (21 h), el BMG rebrà a casa 
l'Alcobendas, penúltim classificat 
amb 3 punts i el segon equip menys 
golejador. Les granollerines han 
guanyat els quatre partits de lliga 
que han disputat aquesta tempora-
da al Palau d'Esports.  S.e.

Lliga Guerreras Iberdrola

Les jugadores
del KH-7 reben  
l'Alcobendas en 
el fortí vallesà

KH-7  -  ALCOBENDAS
Divendres, 16 - Palau, 21 h

El 21è Campus de Nadal del Club 
Natació Granollers ja ha obert el 
seu període d’inscripcions. Com 
cada any, aquest campus buscarà, 
del 24 de desembre al 7 de gener, 
crear una experiència educativa 
i divertida per a nens d’entre 3 i 
10 anys. El curset diari de natació, 
de vuit dies de durada, continua 
sent el pilar d'aquesta jornades, 
que busquen incentivar la pràcti-
ca de tot tipus d’activitats físiques, 
però sobretot aquàtiques. L’horari 
de l’esplai serà de 9 a 13 h, amb 
serveis gratuïts de permanència 
de 13 a 13.30 h i acollides de 8 a 
9 h. Les inscripcions s'han de fer 
al Centre d’Atenció al Soci, ubicat 
a les instal·lacions del mateix Club 
Natació Granollers. 

ESTADA ESPORTIVA

Obertes les 
inscripcions 
pel Campus de 
Nadal del CNG

El CB Les Franqueses ja no és el 
líder invicte del grup 6 de la Ter-
cera Femenina en perdre el cap de 
setmana per 62 a 54 a la pista del 
Torelló, que va arribar al partit 
com a segon classificat amb no-
més una derrota en sis jornades. 
La derrota es va forjar en el segon 
quart, quan les osonenques es van 
distanciar en el marcador gràci-
es a un parcial de 13 a 4. Ara, Les 
Franqueses i el Torelló compar-
teixen lideratge amb sis triomfs i 

una derrota. Dissabte (17.30 h), 
les vallesanes jugaran a casa da-
vant el CB Llinars, vuitè classificat, 
amb l'objectiu de tornar a engan-
xar-se a la dinàmica positiva.

El masculí perd davant el líder
El Círcol Catòlic Badalona B, líder 
del grup 2 de la Segona Masculina, 
va apallissar el CB Les Franqueses 
masculí per 76 a 45. Els vallesans 
sumen quatre triomfs i dues der-
rotes i són setens. 

Tercera  VA CAURE PER 62 A 54 A LA PISTA DEL TORELLÓ

Primera derrota a la lliga 
del CB Les Franqueses

Els Spartans es compliquen la
classificació a la Divisió d'Honor
La segona derrota dels Spartans Granollers a la fase prèvia de la Divisió 
d'Honor va arribar en la sisena jornada al camp del líder, el CEU, que 
ha guanyat tots els partits. El resultat final va ser contundent: 34 a 6. 
Aquesta ensopegada, sumada a la victòria del RC Sitges davant el CN 
Poblenou B, provoquen que els Spartans baixin de la segona a la tercera 
plaça a falta només d'una jornada. Els granollerins tenen 13 punts, dos 
més que el CR Tarragona, l'últim equip que es classificaria per la Divisió 
d'Honor Vueling, i tres més que el Senglars de Torroella. En l'última 
jornada, que es disputarà diumenge, els Spartans rebran al Sitges. 

RUGBI  EL CEU ELS VA GUANYAR PER UN CONTUNDENT 34 A 6

MAL INICI  El parcial de 7 a 21 en el primer quart va condicionar el partit

GRANOLLERS. Diumenge el primer 
quart el va guanyar el Lluïsos de 
Gràcia, el líder invicte, per 7 a 21, 
i el segon se'l va emportar el CB 
Granollers per 18 a 5. Això, va pro-
vocar que s'arribés al descans amb 
el resultat de 25 a 26. Tot queda-
va obert. Però els granollerins no 
van ser capaços d'aconseguir la 
gesta malgrat deixar amb 7 punts 
els barcelonins el darrer quart. El 
Granollers només en va fer dos 
més. Així, els Lluïsos de Gràcia es 
van imposar per 47 a 49 i conti-

nuen al capdamunt de la taula del 
grup 1 de Copa Catalunya. Els de 
Ricard Ventura són onzens amb 
dues victòries i cinc derrotes. Dis-
sabte (17.30 h), jugaran a la pista 
del Recanvis Gaudí B, el setè.

El femení venç a domicili 
El CB Granollers femení va gua-
nyar per 50 a 56 a la pista del Saant 
Cugat Negre i se situa 5è a Primera 
amb cinc triomfs i quatre derrotes. 
Dissabte (17.30 h), juga a casa da-
vant el Minguella, l'últim. 

BÀSQUET | Copa Catalunya  NO VA PODER CONTRA EL LÍDER
xavier solanas

El CB Granollers es queda 
a prop de sorprendre
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

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

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

Gestor de consums i Bateries de litiTerra radiant i emissors de fred i calor

CULTURA
Recital de piano amb Cyril MarieEstopiñan exposa al FIG Bilbao
Diumenge (18 h) la sala Tarafa acollirà un concert  
de piano, a càrrec de Cyril Marie, organitzat per la 
Fundació Amma en benefici de l'obra humanitària 
de la líder hinduista. Hi sonaran peces de Beethoven, 
Mozart i Brahms. El preu és de 10 euros.

Avui l'artista Lluís Estopiñan presenta 10 peces de la sèrie Disclosed  
Memory a la fira internacional FIG Bilbao, de la mà de la galeria 
Lucía Dueñas d'Oviedo, on ja va exposar una mostra de cianotípies. 
D'altra banda, divendres participarà per cinquè any a l'exposició 
DelicARTessen de la Galeria Esther Montoriol de Barcelona.

Joel Moreno 
Codinachs actua 
al Jazz al Casino
GRANOLLERS. El cicle de Jazz al 
Casino acull aquest divendres (22 
h) Joel Moreno Codinachs Quin-
tet, que presentarà el seu esperat 
segon treball Songs for Midnight 
Dancers. El guitarra i compositor 
hi presenta des de balades i blues 
fins a peces totalment ballables, 
acompanyat de Jordi Santanach 
al saxo, Ale di Constanzo al piano, 
Oriol Roca al contrabaix i Santi 
Colomer a la bateria. Segons es 
descriu al mateix CD, "és un ho-
menatge als dansaires de mit-
janit, als de la pista de ball i als 
equilibristes de la barra fixa". El 
preu del concert és de 8 euros. 

CONCERT

GRANOLLERS. El Cor de Cambra de 
Granollers i Veus, el cor infantil 
d'Amics de la Unió, s'enfrontaran 
aquest diumenge a un repertori 
que pal·lesa la complexitat de la 
música contemporània. Els dos 
cors granollerins, dirigits per Jo-
sep Vila Jover, es combinaran a 
Hodierna Lux. La llum d'avui, un 
repertori que barreja obres reli-
gioses per a cor i orgue de com-
positors clàssics del barroc al ro-
manticisme, amb improvisacions 
a l'orgue a càrrec del prestigiós 
organista luxemburguès Maurice 
Clement, titular dels Grans Orgues 
de la Philarmonie de Luxemburg i 
considerat un dels millors especi-
alistes en improvisació a l'orgue.

El concert, programat en el marc 
de la 10a temporada del cicle La 
Músia del Cel, "vol ser una roda 
sonora. La dinàmica intrínseca 
al programa adjunt implica un 
no-parar musical a base de cosir 
la darrera nota d'un motet vocal 
amb la primera del següent per 
mitjà d'una improvisació d'or-
gue. Un pont entre músiques 
dissenyat pel veterà Maurice 
Clement, enginyer de maniobres 
entre les interpretacions del Cor 
de Cambra", indica el titular de 
l'orgue Josep Maria Ruera de Gra-
nollers, Vicenç Prunés. A més, el 
Cor de Cambra comptarà també 
amb la soprano Ulrike Haller.

Així, Hodierna Lux s'obrirà amb 
el Magnificat de Vivaldi, al quan 
seguirà la primera improvisació 
de Clement, que "recrearà la 
música interpretada pel Cor de 
Cambra", descrivia el crític Xavi-
er Chavarria a la presentació de la 
temporada de les formacions re-
sidents al Teatre Auditori El pro-
grama inclou també les Vespres 
Solemnes de Mozart, l'Himne per a 
soprano, cor i orgue de Mendelsso-
hn i la Cantique de Jean Racine de 
Fauré. El colofó, juntament amb el 
cor Veus, serà l'estrena de Thrênos 
de Pol Requesens, una obra de cor 

mixt, veus blanques i orgue encar-
regada per a l'ocasió.

Els solistes
Maurice Clement és professor al 
Conservatoire de Musique du Nord 
a Luxemburg i ha fet de concertis-
ta a tota Europa i als Estats Units. 
Ulrike Haller, establerta a Barcelo-
na des de 2004, està graduada en 
cant a Viena i ha actuat també a 
Àustria, Suïssa i Itàlia.  m.e.

arxiu / x.s.

COR DE CAMBRA  La formació granollerina iniciava temporada amb 'Cantem'

MÚSICA  L'ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE ACOLLIRÀ EL CONCERT 'HODIERNA LUX. LA LLUM D'AVUI', DIRIGIT PER JOSEP VILA

El Cor de Cambra i Veus acompanyen 
l'organista prestigiós Maurice Clement

Dg 18 de novembre, 18 h
Església Sant Esteve. Preu: 7 €

Aniversari bombardeig

El repertori de diumenge a l'església 
inclourà l'estrena de Thrênos, una peça 
que Pol Requesens Roca ha compost en 
homenatge a les víctimes del bombar-
deig de Granollers de 1938 en el marc 
dels actes del 80è aniversari. De fet, 
Requesens va ser nomenat compositor 
de l'any en la desena edició del festival 
La Música del Cel a la parròquia grano-
llerina. El jove compositor igualadí ha 
vist com en altres ocasions s'estrenen 
les seves peces al Vallès, de la mà de 
l'Orquestra de Cambra de Granollers i 
de l'organista Vicenç Prunés. Llicenciat 
per l'ESMUC, hi va estudiar composició 
amb Bernat Vivancos i Agustí Charles, 
a més també ha rebut classes de pia-
no de Jean-François Dichamp i d'or-
questració d'Albert Guinovart, entre 
altres. Actualment viu a Amsterdam, on 
està ampliant els seus estudis amb un 
màster de Composició al Conservato-
rium van Amsterdam. Thrênos "conté 
moments molt i molt singulars que val 
la pena descobrir. És una aportació 
realment important en aquest ani-
versari", assegura Prunés.

L'ESTRENA DE 
'THRÊNOS' COMPOSTA 
PER POL REQUESENS

L'Argentona Cor  
de Gospel, a Santa 
Maria de Llerona
LES FRANQUESES. L'Associació d'In-
tercanvis Socials i Culturals tor-
narà a omplir l'església de Santa 
Maria de Llerona de ritme aquest 
dissabte (19 h). Hi ha convidat 
l'Argentona Cor de Gospel, una 
formació dirigida actualment per 
Maria Illa i acompanyada per Ser-
gi Rodríguez al piano, que inter-
pretarà algunes de les peces més 
conegudes d'aquest gènere coral. 
La formació va néixer el 2007 i té 
uns 35 cantaires i forma part de la 
Xarxa Gospel de Catalunya. 
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¿TENÍA ACCIONES O BONOS 
DEL BANCO POPULAR?
RECUPERE SU INVERSIÓN.

UNA ASISTENCIA JURÍDICA

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

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

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

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

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

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

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

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

 PRIMERA CONSULTA GRATUITA

GRANOLLERS. La sala Nau B1 ha 
avançat un dels noms de la pro-
gramació de la propera tempora-
da, i és que la banda s'ho mereix. 
Soziedad Alkoholika, més conegu-
da com SA, un dels grups mítics de 
l’escena metal, hardcore, thrash i 
punk del País Basc, arribarà per 
primera vegada a Granollers per 
oferir un directe amb tota una 
descàrrega de poder sonor.

Contundents i explícits
L’any passat van llançar el seu 
darrer àlbum Sistema Antisocial, 
una vegada més amb cançons con-
tundents i textos explícits que col-
pegen sense concessions, plens de 
compromís social i denúncia di-
recta. En paraules de la revista es-
pecialitzada Mondo Sonoro, el dar-
rer treball dels de Vitoria-Gasteiz 
“és el millor àlbum de tota la 
seva carrera i el més impactant 

El grup Soziedad 
Alkoholika serà 
al febrer a la B1

MÚSICA  LA MÍTICA SA ÉS UN REFERENT DEL HARDCORE I PUNK

Clara Peya, des de la teoria i la pràctica
La pianista i compositora Clara Peya fascinava dissabte el públic de la Nau 
B1, que acollia la presentació del disc Estómac. A més, previ al concert, 
Peya participava en la xerrada I si parlem de música, dinamitzada per Joan 
Gener, i en la qual l'autora va parlar del procés creatiu i el compromís.

xavier solanas

LA PIANISTA VA OFERIR UN CONCERT I UNA XERRADA 

GRANOLLERS. L’antropòleg i presi-
dent de la Comisió Catalana d'Aju-
da al Refugiat, Miguel Pajares, 
presenta avui, dijous (19.30 h), a 
la llibreria La Gralla, la seva nova 
novel·la, Crímenes de hambre (ed. 
Alrevés), amb la participació tam-
bé de la periodista Arantza Diez 
i el realitzador de cinema Agustí 
Corominas. Aquesta és la tercera 
novel·la després de Cautivas, pu-
blicada el 2013 i que va ser Premi 
Nadal, i La luz del estallido, amb-
dues novel·la negra amb compo-
nent de denúncia social. També el 
té Crímenes de hambre, que par-
teix d'una mort misteriosa al port 
de Barcelona d'una prestigiosa ac-
tivista. Aquest fet fa que el prota-
gonista, l'inspector Samuel Mon-
cada, iniciï una investigació arreu 
del món, on veurà la pobresa, la 
mort i la desesperació, i com les 
elits mundials i econòmiques hi 
són darrere. Així, amb aquest nou 
treball, l'antropòleg denuncia la 
desigualtat .  

LITERATURA

L'antropòleg 
Miguel Pajares 
presenta 'Crímenes 
de hambre'

que podràs escoltar enguany”.
L’arribada del grup basc a l’es-

cenari de la Sala Nau B1 coincidi-
rà amb la celebració dels seus 30 
anys de trajectòria musical. Serà 
el dissabte 16 de febrer de 2019 
a les 23 h. Les entrades, que es 
poden comprar anticipadament 
als webs rocaumbert.cat i escena-
gran.cat, tenen un preu de 16 eu-
ros (19 a taquilla). i m.e.

sa

DISC  'Sistema Antisocial'

La cantautora Elle León, a Can 60
La creadora d'origen irlandès Elle León serà avui, dijous (21.30 h), a 
Can 60 –al carrer Marià Maspons– per presentar la seva proposta mu-
sical –es dedica també a la dansa i el teatre–. Cantant i compositoria 
d'April in Red, mostra el seu primer treball en solitari en què treballa 
melodies dolces i llestres amb sentit de l'humor.  
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

FAMILIAR  QUATRE INSTRUMENTISTES I UNA BALLARINA FARAN DUES SESSIONS DEL CONCERT

El més petit de tots descobreix 
els 'hits' de Mozart a Nirvana 
GRANOLLERS. El festival d'es-
pectacles familiars El més petit 
de tots torna a Granollers amb 
dues propostes aquest cap de 
setmana, el concert Hits i la 
dansa amb Cache cache, dues 
creacions artístiques de quali-
tat que s'adrecen a infants de 0 
a 5 anys.

Hits. Concert per a nadons és 
un recital de descoberta inte-
ractiu que apropa als més pe-
tits els ritmes i sons que han 
despuntat durant la història 
de la música, especialment la 
contemporània, però també 
amb apunts de clàssica. Així, 
la banda formada per quatre 
multiinstrumentistes i una ba-
llarina faran descobrir ritmes 
i instruments com el saxo, la 
flauta travessera, el clarinet, el 
violoncel, l'acordió, el vibràfon, el 
baix, la percussió, els pianets i la 
veu. Tot plegat, acompanyat dels 

grans hits de tots els temps, des de 
Mozart fins a Pulp. Els més menuts 
també descobriran alguns dels 

tag

IMATGE PROMOCIONAL  'Hits'

mites dels seus pares i 
avis, amb un reperto-
ri que inclou temes de 
Nirvana, The Rolling 
Stones, Bob Marley, 
Michael Jackson, Radi-
ohead, Bruno Mars, The 
Jackson Five, The Police, 
Amy Winehouse, Guns 
N'Roses i Bobby Mcfer-
rin. D'aquesta manera, 
pares i nadons gaudiran 
de grans cançons, que 
els adults identificaran 
i els transportaran a 
moments viscuts, i els 
petits potser les senti-
ran per primera vegada 
però que de seguida de-
tectaran com a hit que 
cal escoltar i ballar.  

Ds 17 de novembre, 16.30 i 18 h
Teatre Auditori de Grn. Preu: 8 €

LES FRANQUESES. La programació 
d'espectacles de les Franqueses 
continua aquest dissabte amb la 
comèdia Somni d'un nit d'estiu, 
una interpretació de la companyia 
Els Pirates Teatre del conegut text 
de Shakespeare. Sota la direcció 

Els Pirates Teatre presenten 
'Somni d'una nit d'estiu'

El 30è aniversari d'un dels fims 
d'animació japonesa més celebrats 
de la història, El meu veí Totoro, 
protagonitzava la primera presa 
de contacte amb la setena edició 
del festival Fantàstik Granollers 
gràcies a una exposició al vestíbul 
del Centre Cultural, que rebia l'es-
pectador de les sessions del certa-
men que es va celebrar de dijous 
a diumenge. El Fantàstik guanya 
adeptes any rere any gràcies a una 
bona cartellera i una organització 
que converteix el Centre Cultural 
en un referent del cinema fantàstic 
durant un cap de setmana.

Palmarès 2018
Pel que fa al concurs de curtme-
tratges, al qual enguany s'han pre-
sentat més propostes que mai, el 
jurat ha considerat La Proeza el 
millor curt. El premi del públic se 
l'ha endut Miedos, mentre que el 
guardó a la millor direcció ha es-

CINEMA  EL FANTÀSTIK VA SUMANT ADEPTES 

Tres dècades del veí Totoro

tat per La Peste; el millor guió, per 
Limbo; els efectes especials, per 
Birthplace, i l'actuació, per Álva-
ro Fontalba i Manuel Tejera a Es-
tigma. El jurat també ha concedit 
exaequo el premi a millor anima-
ció a La Noria i Overrun. 

Més pel·lis
El Centre Cultural gaudirà aquesta 
setmana de mitja dotzena de  
propostes cinematogràfiques. Avui 
(20 h) el Cicle Gaudí hi porta Petitet, 
de Carles Bosch. El Cineclub proposa 
per a divendres (19 i 22 h) i diumenge 
(19 h) la francesa Normandie nue, 
que es completarà amb la projecció 
de curts a càrrec del Cicle d'Arts  
en Transició (TRART). A més, també 
hi haurà Dimarts Singulars (19 h) 
amb Thank you for the rain. 

Diumenge, El més petit de tots continuarà amb Cache 
cache, la nova proposta de la companyia belga Théâtre de 
la Guimbarde, especialitzada en teatre per al públic més 
jove des de fa més de 40 anys. L’espectacle explora, d’una 
manera tendra i divertida, les diferents emocions durant 
el ritual de l’hora de dormir: por, sorpresa, alegria... Una 

invitació poètica per trobar el plaer d’amagar-se i ser  
descoberts. Previ a l'espectacle, al matí (11 h), al Centre 
d'Arts del Moviment (CAM) de Roca Umbert les famílies 
podran participar del taller Movent el cos… obrint el cos! 

Ja a la tarda la companyia farà dues sessions (16.30 i  
18 h) al Teatre Auditori. El preu de l'entrada és de 8 euros.

Els moviments d'abans d'anar a dormir

De divendres a diumenge arriba 
a la fàbrica de Roca Umbert la 5a 
edició de Microteatre, organitzat 
conjuntament amb l’escola de te-
atre Arsènic. El públic podrà veu-
re quatre propostes teatrals, i per 
primera vegada una d’elles serà 
un micromusical amb les veus en 
directe dels actors i actrius. 

Les propostes guanyadores d’a-
quest concurs de dramatúrgia, 

triades per mitjà de convocatòria 
pública, són La croada dels infants. 
Remake de les visions de Schwob, 
escrita per Yaiza Berrocal, dirigi-
da per Roberto Romei i interpre-
tada per Dèlia Brufau, Maria Jover 
i Carlos Ulloa; Hipertensió, escrita 
per Sergi Cebollero i dirigida per 
Marta G. Otín amb els actors Laia 
Campamà, Marc Felipe i Judit Mor-
cillo; Mala entranya, de Lara Lara 

Roca Umbert acull les peces 
del concurs de Microteatre

i dirigida per Marilia Samper amb 
els intèrprets Rut Girona, Estel 
Ibars i Nil Sanz, i Jo, desconegut. El 
micromusical d'Oscar Domínguez, 
Irene Garrido i Josep Manuel Ollé 
amb la direcció Fàtima Campos i 
Martí Torras i interpretat per Àlia 
Herrera, Clàudia López i Andreu 
Roqueta.

Els espais on es representaran 
seran racons singulars de la fàbri-
ca, que el públic anirà descobrint 
quan arribi. 

Les entrades estan a la venda 
als webs www.rocaumbert.cat i 
www.escenagran.cat. 

ARTS ESCÈNIQUES  ES REPRESENTARAN EN ESPAIS SINGULARS DE L'ANTIGA FÀBRICA

xavier solanas

EXPOSICIÓ El Centre Cultural va acollir una mostra sobre el famós film

d'Adrià Aubert, els actors Laura 
Aubert, Núria Cuyàs, Ricard Farré, 
Laura Pau, Ariadna Pastor, Lluna 
Pindado i Àlvar Triay recreen el 
somni més apassionat, gamberro, 
absurd i inquietant de la drama-
túrgia de tots els temps. Els Pira-
tes Teatre hi estampen el segell de 
la casa, amb música en directe, un 
ritme trepidant i interacció amb el 
públic. L'espectacle està recoma-
nat per al públic adult i per a joves 
a partir de 12 anys.  m.e.

Ds 17 de novembre, 21 h
Teatre Auditori de Bellavista 
Preu: 11 / 9 €
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L’artista cardedeuenca Cinta Vidal 
ha pintat aquesta setmana un mur 
inspirant-se en el concepte de re-
fugi. Divendres passat ultimava 
els detalls d'aquesta intervenció 
artística que està a la cantonada 
del carrer de Catalunya amb el 
carrer de la Muralla, i que forma 
part del projecte d'art urbà Murs 
que Parlen i de la commemoració 
del 80è aniversari del bombardeig 
del 31 de maig de 1938.

Cinta Vidal Agulló té un grau 
superior d’Il·lustració per l’Esco-
la Massana de Barcelona, i pinta i 
dibuixa des de ben petita. Als 16 
anys va iniciar-se com a aprenent 
al Taller d’Escenografia Castells 
Planas de Santa Agnès de Malanya-
nes, on va aprendre l’ofici de pintar 
telons i estimar l’escenografia. Des 
de fa uns anys s’ha encaminat cap 
al món de la pintura i l’obra pròpia.

La intervenció sobre el refugi 
retrata una amalgama de portes 
i matalassos, objectes per prote-
gir-se i amagar-se en cas d'un atac 
aeri, com fa el personatge que 

Cinta Vidal plasma el refugi en un mur
xavier solanas

ART  LA INTERVENCIÓ S'EMMARCA EN EL PROJECTE MURS QUE PARLEN I EN EL 80È ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG DEL 1938

ENLLESTINT LA FEINA  Cinta Vidal tancava divendres la intervenció artística sobre el mur del carrer Catalunya

Ramon Bufí exposa 
a la Galeria Sol una 
col·lecció d'aiguada 
amb tinta xinesa
GRANOLLERS / LES FRANQUESES. 
Ramon Bufí, nascut a Granollers 
el 1936 i veí de les Franqueses, in-
augurarà divendres (19.30 h) a la 
Galeria Sol (Antiga Casa Matas) de 
Granollers l'exposició Negre sobre 
blanc, una mostra d'unes 18 aigua-
des amb tinta xinesa. Bufí hi ha ex-
plorat la tècnica per fer una pintura 
figurativa que recorda els paisatges 
de tempestes i aurores boreals.

D'altra banda, Bufí també ex-
posarà a finals de novembre  
–concretament el dia 30– a la sala 
Artemisia de les Franqueses. En 
aquesta ocasió presentarà una 
col·lecció de linogravats distribu-
ïts en set sèries temàtiques, dedi-
cades a nus, ciclisme i jocs de car-
tes, entre altes temes.

Bufí es va iniciar a la pintura 
l'any 1953 al taller de Casals Grau 
i, poc després, va convertir-se en 
deixeble d'Amador Garrell. El 1962 
va ingressar a la Llotja. La seva pri-
mera exposició a Granollers va ser 
el 1974, a la sala Sant Jordi. i

PINTURA I GRAVAT

apareix al centre del mural, tapat 
amb una manta.

D'altra banda, també en el marc 
del 80è aniversari del bombar-

deig, l'artista Roc Blackclock va 
pintar el passat mes d'octubre 
un mur del pati interior de Can 
Jonch, que també commemora els 

10 anys del centre de cultura de la 
pau. Les dues obres se sumen a la 
intervenció d'Erb Mon al juliol a la 
plaça de la Bòbila. i

El mural està en una mitgera del carrer Catalunya cantonada amb carrer Muralla
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Previsió meteorològica
de dijous 15 al diumenge 18 de novembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

20º 12º 19º 11º 16º 8º 14º 7º

Farmàcies
Granollers
ARIMANY Pl. Maluquer i Salvador, 11. Cada dia (9 a 22 h)
DALMAU Av. Sant Esteve, 23. De dll a ds (9 a 22 h)
VINYAMATA C. Museu, 20-22. Cada dia 24 h
POU I SALT Av. Francesc Macià, 129. Cada dia (8 a 22 h)
Les Fraqueses
M. PILAR JIMENEZ UCERO Carretera de Ribes, 205 
M. BASTE SABE C. Sant Antoni, 74
SAGALES - XALABARDER Plaça Espanya, 11

El temps va acompanyar diumenge la 
28a edició de la caminada popular de 
Llerona, que organitza Festes Laurona, i 
que va aplegar en un dia ben assolellat 
més de 600 persones. El circuit, 
al voltant de les Franqueses, va ser 
d'uns 13 quilòmetres, que van comptar 
amb punts d'avituallament i esmorzar. 
Els participants també van rebre
un obsequi de l'organització gràcies 
a una desena de col·laboradors.

          Més de 600 
participants a la 
caminada de Llerona

xavier solanas

BÀSQUET. DISSABTE 17, 19.30 h
CB Mollet - CB Granollers
amb Guillem Raich
FUTBOL. DIUMENGE 18, 12.00 h
EC Granollers - Reus B
amb Roger Santaeugènia i Emma Montané
HANDBOL. DIUMENGE 18, 19.00 h
BM Granollers - RK Gorenje Velenje
amb Pol Estopiñán i Roger Santaeugènia

Programació EsportivaTRADICIÓ  LA COLLA VA COMPLETAR L'ACTUACIÓ AMB LA TORRE DE 7 I EL 7 DE 7

Els Xics revaliden el 4 de 8 a 
la Diada per tancar temporada
Bon diumenge casteller a 
la plaça de la Porxada, en 
què els Xics celebraven 
la Diada i aconseguien 
tornar a reafirmar el 4 
de 8 que els va quedar 
pendent al concurs de 
castells de Tarragona del 
mes passat. Així, la festa 
dels castellers grano-
llerins s'arrodonia amb 
la cirereta d'una bona ac-
tuació a casa per tancar 
la temporada.

Els Xics sortien a plaça 
amb un pilar de 4, que 
precedia el 4 de 8 descar-
regat en primera ronda. 
Els granollerins comple-
taven una bona actuació 
amb la torre de 7 –que 
no feien des del juny–, el 
7 de 7 i dos pilars de 5 i quatre de 
4. Els Xics també feien una bona 
actuació de vigília dissabte, amb 
el 3 de 7, el 7 de 6, el 4 de 7 i tres 
pilars de 4.

La Diada també va oferir cas-
tells de 9 de la mà dels Minyons 
de Terrassa, que, a banda del 4 de 
9 i  3 de 9, aixecaven un 5 de 8 i un 
pilar de 7 amb folre.

Els Castellers de Mollet, que 
també acompanyaven els seus 
companys de comarca a la Diada, 

revalidaven el 5 de 7 estrenat 15 
dies abans en la seva diada, així 
com el 4 de 7. Així, els molletans 
tancaven la seva millor tempora-
da, amb l'única ensopegada diu-
menge del 3 de 7 amb agulla, que 
va quedar en intent.

La Diada dels Xics va continuar 
amb un dinar a la nau Dents de 
Serra de Roca Umbert i va aca-
bar amb un concert de Miquel del 
Roig a la sala Nau B1 del mateix 
recinte fabril. 

POM DE DALT  Els Xics es van treure l'espina clavada del concurs de castells amb el 4 de 8

toni torrillas

n Dissabte (11 h), a la biblioteca de Roca 
Umbert, els Xics organitzen un col·loqui 
casteller per tractar la psicologia so-
cial i evolutiva d'una colla castellera. 
Hi participaran Dani Milà (Jove Xiquets 
de Tarragona), Lurdes Quintero (Vella 
Xiquets de Valls), Meri Güell (Sants) i 
Miquel Torregrossa (Sant Cugat).

PSICOLOGIA SOCIAL 
D'UNA COLLA 
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CHI KUNG
TERAPÈUTIC-TAICHI
PER A LA SALUT FÍSICA
I MENTAL

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

Cuida el teu cos i 
cuida la teva ment

INTENSIUS
CHI KUNG - TAI CHI

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

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

i equilibra el sistema nerviós.

ÚLTIM DISSABTE DE CADA MES
DE 9.30 A 13.30 H

LLOC: Corró d’Amunt

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

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

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

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

L'itinerari sobre el bombardeig
El Museu de Granollers programa novament per 
diumenge (11 h) l'itinerari dedicat als bombardejos 
sobre la ciutat, el maig de 1938 i el gener de 1939. 
El preu de l'activitat és de 4 euros (amb descomptes i 
gratuït per a infants fins a 12 anys i persones a l'atur).

Canovelles celebra aquest cap de setmana la tercera edició del festival ArtMov, 
impulsat pel col·lectiu True Collective per promoure l'art i la creació al municipi. De 
divendres a diumenge, el teatre de Can Palots acollirà el festival multidisciplinari 
que pretén donar a conèixer artistes de la zona i animar a treure la creativitat que 
tothom té. El fil conductor, com sempre serà el concurs de curts que convida a 
participar altres branques artístiques com la dansa, la música i la pintura d'una 
manera interactiva. A les 16 h de divendres començarà el festival amb una pintada 
i acabarà a les 20.30 h amb una jam de swing. Dissabte a tarda hi haurà les  
jornades artístiques i a les 21 h la gala de l'ArtMov, que finalitzarà amb un  
concert. Finalment, diumenge, a les 11 h, hi haurà un espectacle de microteatre  
–que es repetirà a les 16 h- i a les 14 una barbacoa popular.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 15
17.30 h Gimnàs Escola Bellavista
Xerrada de jocs de taula  
amb Homoludicus
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller d'experiments
18 h Biblioteca Municipal
Espai de lectura

DIVENDRES, 16
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller d'experiments

DISSABTE, 17
11 h Galeria Artemisia
Visita guiada a l'exposició 
Paisatges interiors
15 h Parc del Mirador de Bellavista
Cursa Ciclocross Internacional
19 h Església de Sta. Maria de Llerona
Encicla't. Argentona Cor de Gospel
21 h Teatre Auditori de Bellavista
6è Cicle Humor & Co. 
Somni d'una nit d'estiu

DIUMENGE, 18
9 h Parc del Mirador de Bellavista
Cursa Ciclocross Internacional
10 h Zona esportiva Corró d'Avall
Cursa benèfica els 10 km 
11 h Circuit Ferroviari Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats

DIMARTS, 20
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Espai Zero. Taller de fotografia, 
interior i exterior

ajuntament

DIJOUS, 15
19 h Llibreria La Gralla
Presentació del llibre de Diego Sola  
El cronista de China
19.30 h Can Jonch
Presentació de la novel·la Crímenes 
de hambre, de Miquel Pajares
20 h Centre Cultural
Cicle Gaudí. Petitet
DIVENDRES, 16
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans. Tot el dia
17 h Centre cívic Nord
Taller gratuït per a embarassades. 
Millora el benestar del teu nadó
18 h Centre cívic Can Bassa
Diverdivendres. Divertitelles
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes 
a les vostres mans! 
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub: Normandie nue 
19 h Centre Cultural
Projecció de curts abans les pel·lícules 
del cineclub en el marc del cicle TRART
21 h Roca Umbert
Microteatre
22 h Casino
Jazz: Joel Moreno Codinachs quintet

DISSABTE, 17
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de les Olles 
Col·lectiu Artesà de Productes Naturals 
9 h Plaça Maluquer i Salvador
Encants solidaris de l'Associació 
Protectora d'Animals
9 h Plaça Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris Assemblea d'Aturats
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes)

AGENDA

Can Palots rep el tercer 
festival de creació ArtMov

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 
224. GRN. Terror. Fins al 9 de desembre
Mirades i diàlegs. Permanent. 
Can Jonch
Violència masclista en la parella: 
desmuntem mites? Inauguració 
dijous 15. Fins al 12 de desembre 

10 h Teatre Auditori
Conferència estratègica de tancament 
del segon Pla Estratègic
10.30 h Plaça de la Porxada
Llotja del disseny. Edició Black Friday
11 h Biblioteca Can Pedrals
Saturday Familu Fun. 
Taller familiar en anglès
16.15 h Ocine Granollers
Cicle de cinema infantil en català  
Els increïbles 2
16.30  i 18 h Teatre Auditori
Musica. Hits. Concert per a nadons
21 h Roca Umbert
Microteatre
21 h Centre cívic Palou
Ballada oberta de country
22 h La Troca. Roca Umbert
Ballada de swing
23 h Casino
Festa de sevillanes i desfilada  
de roba de dona i d'home

DIUMENGE, 18
11 h Roca Umbert
Espectacle 360º. Movent el cos…obrint 
el cor! Taller familiar de moviment 
amb Théatre de la Guimbarde
16 h Parròquia de Sant Esteve
Concert Hodierna Lux. La llum d'avui
16.30 i 18 h Teatre Auditori
Dansa Cache-cache
18 h Casino
Ball social amb Charli Music
18 h Roca Umbert
Microteatre
18 h Sala Francesc Tarafa
Concert solidari
19 h Centre Cultural
Cineclub: Normandie nue i projecció
de curts del cicle TRART

DILLUNS, 19
17.30 h Biblioteca Roca Umbert 
Escriure't. Taller d'escriptura jove
19 h Biblioteca Can Pedrals
Llegir el teatre. Club de lectura

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. 
Fins a finals de novembre

DIMARTS, 20
18.30 h Museu de Granollers 
Conferència d'Agevo sobre història. 
Sufragistes i la lluita per la ciutadania
a la Gran Bretanya
20 h Centre Cultural
Dimarts Singulars. Thank you for the rain
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