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EN PORTADA

Reformar la plaça Barangé
serà "lent però imparable"

L'Ajuntament vol potenciar el comerç i 
els equipaments en dos edificis, així com una 
reurbanització per afavorir el pas de vianants
GRANOLLERS. "La transformació 
de la plaça Barangé serà lenta 
però imparable", deia l'alcalde, 
Josep Mayoral, a la presentació 
de les propostes de futur per a 
aquest espai cèntric de Grano·
llers. Difícilment hi ha un altre 
indret on la necessitat de reforma 
hagi generat tant consens a la ciu·
tat des de fa anys. El sobrenom de 
la plaça del cony evidencia la poca 
atractivitat d'aquest espai, que ara 
comença a albirar un canvi, tot i 
que no imminent. L’aprovació ini·
cial de la modificació puntual del 
POUM de Granollers en l’àmbit de 
la plaça de Josep Barangé, en el ple 
d’octubre, permetrà actuar en un 
total de 15.271 metres quadrats. 

L’objectiu és repensar l'àmbit deli·
mitat pel carrer Agustí Vinyamata, 
l’avinguda del Parc i la plaça Pau 
Casals, que inclou la plaça Baran·
gé amb els equipaments i habitat·
ges que l’envolten, el carrer Marià 
Maspons, i la casa i jardins de Tor·
rebadella. En aquests moments el 
document urbanístic es troba en 
exposició pública per tal que s'hi 
puguin fer aportacions.

L'Ajuntament vol intensificar 
l’ús i la funcionalitat d’aquest es·
pai cèntric. "No pot ser que sigui 
només una plaça per passar-hi: 
ho ha de ser per estar-hi", deia 
l'alcalde Mayoral. Així, vol donar 
prioritat a vianants i bicicletes a 
tot l'àmbit, restringint el trànsit 

rodat als accessos i serveis als edi·
ficis que l’envolten.

Segons indicava la regidora d'Ur·
banisme, Mònica Oliveres, la refor·
ma del planejament pretén reor·
denar la plaça, de manera que es 
guanyarà espai lliure al nord, amb 
la intenció d'eliminar l'edifici de 
Correus –i la rampa actual a l'apar·
cament- per "reforçar les visuals 
als edificis històrics de la Fonda 
Europa i Can Ramoneda", com a 
porta d'entrada a l'illa de vianants.

En els edificis de la plaça pre·
veu usos de serveis, comercials i 
d’activitats, mantenint al mateix 
temps la capacitat actual dels 
equipaments públics i la superfí·
cie d’espais lliures. L'activitat, de 
fet, es vol concentrar als espais on 
hi ha els actuals edificis de Telefó·
nica i l'hotel d'entitats municipal 
–que el projecte no especifica si 
s'haurien d'enderrocar o bé remo·
delar i ampliar en pisos–.

La proposta preveu un espai pú·
blic més verd a la meitat sud amb 
àrees de parc i espais arbrats, àre·
es de joc per a diferents edats o 
espais aptes per a actes i usos col·
lectius, entre d'altres. Finalment, 
la modificació del POUM preveu 
reorganitzar el subsòl, tot limitant 
els accessos als aparcaments des 
de l’avinguda del Parc, tot man·
tenint o augmentant la capacitat 
d’aparcament actual.

Condicionants al nord 
L'aparcament del subsòl condici·
ona l'actuació, sobretot a l'àmbit 
nord, que haurà de mantenir el 
seu caràcter de plaça dura, tot i 
que s'hi preveu més verd i rebai·
xar l'actual bombament del terra.

Tota la tramitació urbanística de 
la modificació podria enllestir-se 
a principis de 2020, però Mayoral 
assegura que es podrien començar 
a fer reformes a la part sud, sobre·

Patrimoni
AMB EL CANVI EN EL PLANEJAMENT 
S'APROFITA PERQUÈ TORREBADELLA
i el seu jardí passin de sòl residencial 
a equipament públic. A més, a la part 
central de l’àmbit es genera un espai 
transversal, corredor verd, que pretén 
enllaçar millor el parc Torras Villà amb 
els jardins de Torrebadella –també 
coneguda com a Can Ramoneda–, 
catalogada al Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic, així com 
bé cultural d'interès local (BCIL).

Continua a la pàgina 4

tot a l'entorn de la futura seu del 
Consell Comarcal als antics jutjats, 
i canviar l'accés actual (de l'avin·
guda del Parc) a la part de darrere, 
a la plaça. i MONTSE ERAS

MÉS VERD El consistori imagina la futura plaça amb més arbrat, sobretot al sud, i espais de descans i lleure AÈRIA La plaça i els nous –o reformats– edificis a tocar d'avinguda del Parc

AJUNTAMENT AJUNTAMENT
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Un dels impediments a una refor·
ma integral de la plaça Barangé és, 
des de fa anys, l'edifici de Telefó·
nica –amb façana a l'avinguda del 
Parc–, on la multinacional té "un 
cor tecnològic de primer nivell 
que dóna servei a tot el món", 
assegura Mayoral. Per això, quan fa 
pràcticament 10 anys l'Ajuntament 
va mantenir-hi les primers con·
verses per a un possible trasllat, 
la companyia no ho va veure de 
bon ull. "A principis de mandat 
Telefónica va fer un canvi d'es-
tratègia en les seves estructures 
que ha alentit una sortida a les 
converses", indica l'alcalde, qui 
reconeix que per desenvolupar la 
trasformació de la plaça "l'acord 
amb Telefónica és essencial". 

Ara Mayoral assegura que hi 
ha hagut un canvi en l'actitud de 
la companyia, que "ha rebut la 
proposta amb tranquil·litat, i 
amb qui ens hem emplaçat a 

Una dècada 
pendents 
de Telefónica

Del 'sot de la vergonya' 
a la 'plaça del cony'

L'espai que ocupa actualment la plaça Josep Barangé 
va ser un espai emblemàtic de la ciutat –com recor·
dava l'alcalde Mayoral– fins que va caure en desgrà·
cia. Fins a finals dels anys 50 hi havia l'estació de 
França i el gran parc de Granollers, on es feia la fira 
del bestiar del mercat dels dijous. "Allà es marcava 
el preu de la vedella a tot Catalunya", destacava 
Mayoral, sempre atent a recordar la història de mer·
cats de la ciutat.

Quan es va decidir desplaçar la via del tren i l'esta·
ció –als terrenys que aleshores semblaven molt allu·
nyats del nucli urbà–, l'Ajuntament va cedir part del 
sòl a l'Estat, que hi va aixecar els edificis de Telefóni·
ca, Correus i els jutjats –aquests darrers traspassats 
a la Generalitat, que ha cedit a l'administració local, 
que a la vegada ha cedit en part al Consell Comarcal, 
que hi instal·larà la seu–. "Hem hagut de recupe-
rar-ho. Aquella opció estratègica va ser positiva 
en el moment, però equivocada a llarg termini", 
lamenta l'alcalde.

D'altra banda, gran part del terreny de l'antiga es·
tació i parc es va convertir en un aparcament públic, 
i el darrer Ajuntament franquista, el 1976, va decidir 
fer-ne un de soterrat que no va reeixir. Un cúmul d'en·
trebancs tècnics i econòmics van paralitzar les obres 
durant anys i van convertir l'espai en el sot de la ver-
gonya de Granollers. El 1979, el primer Ajuntament de 

la recuperada democràcia va buscar com eliminar el 
sot tot fent l'aparcament i urbanitzant la plaça.

El consistori va convocar un concurs d'idees per 
veure com fer la plaça, que va guanyar el despatx 
d'arquitectes d'Albert Viaplana, un dels més presti·
giosos de l'època i on treballava Enric Miralles, qui 
anys més tard va ser un dels arquitectes catalans més 
reconeguts internacionalment. Qui havia de dir que 
aquell projecte de plaça dura –als 80, en plena moda– 
que pretenia posar en valor l'urbanisme de la ciutat 
acabaria sent conegut popularment com la plaça del 
cony. L'estranyesa de formes i elements que són obs·
tacles al pas van fer cèlebre la frase de què cony és 
això?, i d'aquí en va néixer el malnom. i MONTSE ERAS

Barangé i Bachs 
Josep Barangé i Bachs (1865-1927) va ser un pro-
hom granollerí, fabricant de sabons important. Va 
ser conseller del Banc de Granollers, regidor de 
l'Ajuntament i de seguit alcalde (en cinc ocasions) 
fins a la seva mort.

Correus
PER ENDERROCAR L'EDIFICI ACTUAL, 
ES PROPOSARÀ UN CANVI EQUITATIU
que patrimonialment no afecti 
Correos y Telégrafos i que sigui un 
espai amb la capacitat adient que li 
permeti oferir un servei homòleg, fins 
i tot en un dels dos edificis de la plaça 
–pensat per a usos terciaris–. L'altre 
bloc és a l'actual edifici municipal 
–actual hotel d'entitats–, que podria 
destinar-se a la futura biblioteca 
central de Granollers, albira el govern.

parlar-ne per arribar a acords". 
El consistori considera que l'única 
opció no és el trasllat de Telefóni·
ca i l'enderroc de l'edifici, sinó que 
"els equips poden romandre al 
subsòl i al primer pis" i es podria 
reformar la resta del bloc. i M.E.

EN PORTADA

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

EL SOT Les obres de l'aparcament soterrat van estar paralitzades durant anys, del 1973 al 1983

AMgr 
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Els espais exteriors de l'antiga fà·
brica de Roca Umbert "han de ser 
un carrer més de la ciutat". Amb 
aquesta intenció, que l'alcalde, Jo·
sep Mayoral, explicitava dimecres 
davant la biblioteca, s'han inici·
at les obres de reurbanització de 
3.100 metres quadrats del recin·
te. El govern municipal n'explica·
va els detalls del paviment –amb 
llambordins de formigó de dos co·
lors, com a la plaça Pau Casals– i la 
col·locació de tres tendals per fer 
ombra davant la Troca, entre Ar·
sènic i la nau Dents de Serra, i da·
vant dels locals de Blancs i Blaus.

Un altre element que canviarà la 
imatge actual seran quatre jardins 
verticals que es preveu plantar als 
murs de l'edifici on hi ha Arsènic 
–al lateral i a la part posterior, da·
vant la biblioteca–, a la façana del 
Centre Audiovisual i davant dels 
locals de les colles. A més, també 
es plantaran una desena d'arbres i 
es col·locaran bancs de fusta i tau·
les en les zones i patis més amplis.

En el vestíbul d'entrada del car·
rer de Prat de la Riba es preveu 
col·locar una pantalla de gran for·
mat, així com es canviarà la porta 
d'accés per Lluís Companys.

A punt per a la xarxa de biomassa
L'Ajuntament aprofitarà aquestes 
obres, adjudicades per 505.425 
euros a Tecys Construcciones y 
Reparaciones, per instal·lar cano·

COMENCEN ELS TREBALLS A TRES CARRERS DEL RECINTE DE L'ANTIGA FÀBRICA

M.E.

IN SITU  Mayoral, davant la biblioteca

nades per a la futura xarxa de calor 
alimentada amb biomassa que el 
govern municipal vol implantar a 
la zona. De fet, el govern pretén que 
en un futur aquesta xarxa pugui do·
nar servei a la impremta municipal, 
la Troca i tot Roca Umbert, l'escola 
Ferrer i Guàrdia, l'institut Carles 
Vallbona, les pistes d'atletisme i els 
pavellons del Parquet i el Tub. Amb 
el mateix criteri, també es posarà 
una canonada d'aigua no potable 
que ha de connectar els dipòsits 
d'aigua soterrats de Roca Umbert 
amb els jardins de Lluís Companys.

El pàrquing "s'ha de fer"
Un cop s'acabi la urbanització dels 
tres carrers –prevista a l'abril– 
quedarà pendent l'espai que actu·
alment els usuaris de Roca Umbert 
utilitzen com a aparcament. El go·
vern vol fer-hi una plaça i un apar·

L'exterior de Roca Umbert 
tindrà jardins verticals

SOCIETAT
Ciutat Amiga de la Infància
Aquest novembre la Secretaria Permanent 
del Programa Ciutats Amigues de la Infància 
d’UNICEF renovarà el Reconeixement 
Ciutat Amiga de la Infància a l'Ajuntament
de Granollers per al període 2018-2022.

Debat electoral amb regidors sobiranistes
Llevant Teatre acollirà dilluns (20 h) un debat organitzat pel grup impulsor 
de Primàries Granollers sobre la política actual i les eleccions municipals de 
2019. Hi prendran part regidors sobiranistes de l'Ajuntament, entre els quals 
el candidat de Junts per Granollers, Àlex Sastre; la d'ERC, Núria Maynou; 
la portaveu de la CUP, Maria Oliver, i el regidor de Demòcrates, Oriol Vila.

n Aquesta setmana també s'han iniciat 
els treballs de la segona fase del Centre 
d'Arts en Moviment (CAM), a la prime-
ra planta de la Nau B1. La intervenció, 
atorgada a l'empresa Voracys SL amb 
un pressupost de 481.113 euros, afec-
ta 860 metres quadrats de superfície. 
Els treballs consisteixen en adequaar 
una gran sala multifuncional, amb una 
subestructura per permetre la instal-
lació d'escenografies i audiovisuals, i 
un sistema de cortines per subdiviir la 
sala en dos espais més petits. També hi 
haurà una sala més petita per practicar 
arts circenses aèries i una altra indivi-
dual per a l'escalfament corporal, de 
veu i concentració. A més, s'adequaran 
dues sales de descans i un espai offi-
ce per menjar-hi o prendre-hi alguna 
cosa. El CAM es va inaugurar fa dos 
anys amb una sala a la primera planta 
i l'adeuació dels accessos i la sortida 
d'evacuació. Ara es preveu que la nova 
fase estigui enllestida al maig.

TAMBÉ COMENCEN 
OBRES AL CENTRE 
D'ARTS EN MOVIMENT

cament soterrat, una infraestruc·
tura descartada en els anys de la 
crisi però que Mayoral considera 
ara necessària, un cop analitzada 
la mobilitat que generen les activi·
tats de Roca Umbert.  M.ERAS

LES FRANQUESES. Un dels principals 
actius arquitectònics de les Fran·
queses, l'edifici de l'Ajuntament 
i les antigues escoles de Corró 
d'Avall, serà declarat Bé Cultural 
d'Interès Nacional en la categoria 
de Monument Històric. La publica·
ció al Diari Oficial de la Generalitat 
de l'expedient sobre la protecció 
patrimonial inicia el camí per a 
aquesta declaració. El procés arri·
ba després que la Direcció Gene·
ral del Patrimoni Cultural emetés 
un informe favorable a l'octubre. 
Quan s'aprovi la declaració no es 
podrà parcel·lar, construir o en·
derrocar ni en l'edifici ni en el seu 
entorn, llevat que es garanteixi que 
no hi ha perjudici i prèvia autorit·
zació del Departament de Cultura. 

D'aquesta manera es garanteix 
la protecció i conservació de l'edi·
fici, considerat una de les mostres 
més reeixides de l’arquitectura 
pública de l’època modernista, 
projectat per l'arquitecte Albert 
Juan Torner i inaugurat el 1912. 
Entre els elements característics 
hi ha la forja del campanar, els es·
grafiats amb motius vegetals de 
les façanes, el paviment de rajoles 
hidràuliques, el maó vist emprat 
decorativament de les columnes 
dels patis, els vitralls, la ceràmica 
vidriada que envolta les escales 
centrals i l’ebenisteria amb motius 
vegetals de la sala de plens. 

PATRIMONI

L'ajuntament de 
les Franqueses 
serà Bé Cultural 
d'Interès Nacional

GRANOLLERS. Les obres d’amplia·
ció de les voreres del carrer Anní·
bal, entre els carrers Sant Jaume i 
Princesa, van començar dimecres. 
A causa d’aquests treballs, que 
tenen una durada estimada d’un 
mes, no es podrà circular en ve·
hicle pel carrer. Per aquest motiu, 
es canviarà el sentit de circulació 
del carrer Príncep de Viana, entre 
Sant Jaume i Princesa.

Aquesta actuació es divideix en 
dos trams: un entre el carrer de 
Sant Jaume i el carrer del Molí, que 
executarà la promotora d’un nou 
edifici que s’està construint i que 
també urbanitzarà aquesta part 
del vial; i el tram des del carrer del 
Molí fins al carrer Princesa, que 
durà a terme l’empresa Esorosa 
per 48.272,16 euros, IVA inclòs.

L'ampliació de la vorera sud 
comportarà l'eliminació de les 
places l'aparcament de zona blava. 
L’obra es completarà amb la cons·
trucció d’una orellera per facilitar 
el creuament dels vianants al car·
rer de Sant Jaume, molt a prop de 
la cantonada amb el carrer Anní·
bal, i la plantació 18 arbres.

Fa poc més de dos anys l'Ajun·
tament va transformar part del 
carrer Anníbal, entre Sant Jaume i 
Ricomà, en un tram de plataforma 
única, una via que segueix el mo·
del d'espais de circulació priorità·
ria per a vianants del centre. 

URBANISME

Canvis de sentit 
de circulació per 
l'inici de les obres 
al carrer Anníbal
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Granollers
01/11 Albert Kitoko Ombala 51 anys
12/11 Jaume Gonzàlez Albert 77 anys
12/11 Alonso Durán Rodríguez 64 anys
12/11 Mercedes Guerra Sánchez 90 anys
12/11 Alejandro Lorca Giménez 87 anys
13/11 Gabriel Barco Carrasco 89 anys
13/11 Ricardo-Manuel Ibáñez G. 62 anys
13/11 Isabel Cortés Santana 86 anys
13/11 MªAssumpció Fradera Vila 82 anys
14/11 Isabel Melo Checa 86 anys
15/11 Juan Asensio Navarro 90 anys
15/11 Sandra Mellado del Val 22 anys
16/11 Carolina Pascual Vilanova 89 anys
16/11 Luis Suárez Viera 75 anys
16/11 Lluís Presas Prats 97 anys

16/11 Mateo Ponce Márquez 79 anys
16/11 Nieves Galo Trujillo 94 anys
17/11 María Gómez Marín 94 anys
17/11 José Núñez Menchón 73 anys
17/11 Mercè Mirambell Bosch 87 anys
17/11 Francisca Sánchez García 82 anys
17/11 Elsa Palau Brandao 64 anys
18/11 María Quintero Villa 84 anys
18/11 Felipe Urbina Sánchez 75 anys
19/11 Pepeta Comas Núñez 85 anys
18/11 Javier Alonso Barragán 20 anys
18/11 Frederic Vilarrassa Pera 83 anys
19/11 David Alejandre Romero 38 anys
20/11 Juan Esteban Ruiz 74 anys
21/10 Francisco Prats Martín 81 anys

L’ONG Actuavallès, dedicada a la 
intervenció amb persones amb 
VIH, la promoció de la salut sexu·
al en joves i treballadores sexuals 
i l’atenció a persones en situació 
d’exclusió social, com les persones 
sense llar, ha implementat un pro·
grama de Housing First a la conur·
bació de Granollers, en el marc de 
l’estratègia integral per a l’atenció 
de persones sense llar impulsada 
pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Genera·
litat. Concretament, Actuavallès 
ha obert quatre pisos destinats 

a persones sense llar a l'àrea de 
Granollers durant el 2018. Els pro·
grames de Housing First ofereixen 
un habitatge a persones sense llar 
funcionant com un recurs de baixa 
exigència per a persones que han 
fracassat en altres tipus d’abordat·
ges. Segons assenyalen des de l’as·
sociació, “viure sense llar és un 
fenomen molt més complex que 
no tenir sostre, són itineraris 
personals amb pèrdues de rela-
cions i vincles on sovint es bar-
regen aspectes de salut mental 
o addiccions i amb determinats 

factors estructurals que afavo-
reixen l’exclusió social”. Davant 
d’això, coincidint amb el Dia Eu·
ropeu de les Persones Sense Llar, 
el 23 de novembre, Actuavallès 
reclama la implicació de les ad·
ministracions locals per prevenir, 
detectar i intervenir de manera 
efectiva des del primer moment, i 
apunta que Granollers, Canovelles, 
les Franqueses i la Roca han de 
treballar plegats "per analitzar 
i aplicar mesures compartides 
que vagin més enllà dels límits 
del municipi”. 

CIUTADANIA  L'ONG RECLAMA MÉS IMPLICACIÓ DELS AJUNTAMENTS EN L'ATENCIÓ AL COL·LECTIU

Actuavallès obre quatre
habitatges per a persones
sense llar a l'àrea de Granollers

GRANOLLERS. Un veí de Montmeló 
de 20 anys, que circulava en moto, 
va morir la matinada de diumenge 
en topar amb el lateral d'un cotxe 
–Fiat Punto– que girava a la canto·
nada de l'avinguda de l'Estació del 
Nord i el carrer Joanot Martorell. 
El cotxe, que sortia de la ciutat, va 
girar per un carrer on està prohibit 
fer-ho. A conseqüència del xoc tam·
bé van resultar ferits quatre dels 
ocupants del vehicle, mentre que 

el conductor, que va donar negatiu 
en el test d'alcoholèmia i drogues, 
va resultar il·lès. Al lloc del sinistre 
s'hi van traslladar tres dotacions 
dels Bombers, la Policia Local i els 
Serveis d'Emergències Mèdiques 
(SEM). Ara la Policia Local treballa 
per reconstruir l'accident per fer 
l'atestat. Amb tot, la primera valo·
ració policial fa pensar que es trac·
ta d'un "homicidi imprudent" per 
part del conductor del cotxe. 

SUCCESSOS  UN COTXE VA FER UNA MANIOBRA PROHIBIDA

Jornada contra el tabaquisme
El Museu de Granollers acull divendres la 9a Jornada sobre Tabaquisme 
que l’Institut Català de la Salut organitza cada dos anys per abordar la 
prevenció i el control del tabaquisme, un dels principals factors de risc de 
malalties pulmonars i cardiovasculars, així com el càncer. Segons l’OMS, 
cada any moren a Catalunya unes 9.500 persones l’any a causa del tabac. 
La jornada està oberta a qualsevol professional que hi estigui interessat. 

Granollers commemora el 25-N, 
Dia internacional contra la violèn·
cia masclista, amb un acte central 
dissabte (12 h) a la Porxada, en què 
membres de la Taula d’Igualtat de 
Gènere llegiran un manifest i la cia. 
Lilith escenificarà textos de Parau-
les per renéixer. Enguany la comme·
moració posarà l’accent en el pati·
ment dels fills de les víctimes de 
violència masclista, també consi·
derats víctimes perquè en pateixen 
els efectes en primera persona. Di·
vendres (19 h), dins del cicle Elles 
dirigeixen, es projectarà al Centre 
Cultural el film Hacia la luz, una 
producció francojaponesa amb mi·
rada de gènere que comptarà amb 
un cinefòrum posterior a càrrec de 

l'antropòloga Alba Castellsagué –la 
sessió es repetirà el mateix diven·
dres a les 22 h i diumenge a les 19 
h–. També en el marc del 25-N, Can 
Jonch acull fins al 13 de desembre 
una exposició produïda per l’Insti·
tut Català de les Dones titulada Vi-
olència masclista en la parella: des-
muntem mites, i la CNT organitza la 
segona marxa nocturna feminista 
de Granollers, amb sortida dissabte 
(19.30 h) a la plaça Barangé. 

Les Franqueses, per la seva ban·
da, commemorarà el 25-N amb la 
lectura d'un manifest i amb la re·
presentació teatral de l’obra SOS, a 
càrrec de la companyia ImpactaT, 
avui dijous (19.30 h) al Casal Cul·
tural de Corró d’Avall. 

Mor un noi de 20 anys en un 
accident de moto a Granollers

EL 25-N SE CENTRA EN ELS FILLS I FILLES DE LES VÍCTIMES

Activitats de rebuig
a la violència masclista
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P.- Doctor, què ens pot dir sobre la 
polèmica sorgida amb el Nolotil?
R.-L’Agència Espanyola de Medica-
ments i Productes Sanitaris ha pu-
blicat una advertència al respecte 
de casos d’agranulocitosi (descens 
de les defenses, que pot ser greu) 
principalment en pacients britànics. 
El Nolotil (metamizol) és un medica-
ment analgèsic i antipirètic que si no 
vaig equivocat fa més de 40 anys que 
està comercialitzat al nostre país, de 
manera que el risc de provocar agra-
nulocitosi o neutropènia (disminució 
dels leucòcits neutròfils) és de sobres 
conegut i està descrit en la seva fitxa 
tècnica. De fet, en la fitxa tècnica hi ha 
una sèrie de recomanacions sobre el 
seu ús: entre d’altres, no consumir-lo 
en períodes prolongats de temps, ús 
restringit en gent gran, etc. pel risc 
d’agranulocitosi. El metamizol s’ha 
utilitzat en processos dolorosos que 
no responen a altres tractaments. La 
meva recomanació és que no hauria 
d’usar-se sense consultar prèvia-
ment el metge.

P.-Pròximament m’implantaran un 
marcapassos. Podré conduir?
R.-Sense ser un expert en aquest 
àmbit, fins on tinc entès, hi ha un 
període després de la implantació 
del marcapassos (pot arribar fins 
als tres mesos) en el qual no es pot 
conduir. Després, pel que fa a la du-
rada del carnet (renovacions), hi ha 
una restricció pel que fa a la durada 
que obliga a renovar el permís com a 
màxim cada dos anys.

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. Amb tot els elements 
que dicta la tradició –discurs de 
l'alcalde i benedicció del mossèn–, 
l'escola Educem ha inaugurat 
aquest dimarts l'ampliació que li 
ha permès aplegar en un mateix 
espai totes les etapes de l'ense·
nyament obligatori –infantil, pri·
mària i secundària–.

Educem, que el curs passat 
commemorava els 75 anys d'his·
tòria, és la quarta escola més anti·
ga de Granollers. La filla del fun·
dador Esteve Duran i alma mater 
del centre durant dècades, Anna 
M. Duran, explicava que la inten·
ció d'agrupar en un sol centre to·
tes les etapes es remunta al 1990, 
amb l'aprovació de la LOGSE.

El primer pas va ser el 2002, 
amb l'estrena de l'actual edifi·
ci del número 59 del carrer Joan 
Prim, "amb un disseny volguda-
ment senzill, que s'assembla a 
un vaixell", explicava Duran. Fins 
ara, aquest espai ha acollit primà·
ria i secundària, mentre que l'eta·
pa infantil s'impartia a l'espai del 
carrer Francesc Ribas.

Des d'aquest curs 2018-2019, 
els més petits d'Educem com·
partiran edifici amb l'alumnat de 
primària i secundària gràcies a 
una inversió de més de mig milió 
d'euros en l'ampliació de la zona 

den molt", mentre que Marta Or·
tega i Laia Espinosa, de 3r d'ESO, 
asseguraven que "els grans tam-
bé aprenem dels petits". A més, 
Clara Guijarro, de 3r, i Eider Guar·
ro, de 4t de primària, destacaven 
que ara el pati és més espaiós.

Després dels parlaments al ves·
tíbul, l'acte va continuar amb la 
tallada de la cinta inaugural per 
part de l'alumnat d'infantil, una 
visita a les instal·lacions i un be·
renar a base de fruita al menjador 
del centre, que enguany treballa 
un projecte educatiu d'alimenta·
ció saludable.  MONTSE ERAS

que dóna al carrer del Sol, amb la 
planta baixa dedicada a les aules 
d'infantil: la subplanta, al gimnàs, 
i el primer pis, al pati, que està 
connectat amb el pati ja existent.

Les obres, que es van executar 
durant l'estiu, han permès, doncs, 
"poder estar tots junts, amb els 
avantatges pedagògics i de col-
laboració entre les diferents 
etapes que això suposa", expli·
cava la directora, Anna Comas. 
Així ho explicaven també alumnes 
de tots els cursos, que han parti·
cipat a la inauguració. La Gala, de 
P5, deia que "els grans ens aju-

M.E.

EDUCACIÓ  EL CENTRE INAUGURA LES OBRES, EN LES QUALS HA INVERTIT MIG MILIÓ D'EUROS

Educem s'amplia per agrupar 
tot l'ensenyament obligatori

INAUGURACIÓ Alumnes d'educació infantil tallen la cinta amb Mayoral i Duran

La Troca acollirà, dilluns i dimarts 
–de 18 a 20 h– un taller adreçat a 
famílies amb infants i adolescents –
de 6è de primària a 1r d'ESO–, amb 
el títol Claus per promoure l'èxit es-
colar. Per participar-hi cal adreçar 
una correu a gra@grajove.cat. S'hi 
exposaran les claus que poden aju·

dar els pares, mares i tutors a donar 
suport als fills per a l'èxit educatiu, 
amb una breu explicació teòrica, un 
debat posterior i un treball parti·
cipatiu en grups. Es parlarà de les 
oportunitats que tenen les famílies 
per incidir positivament en el pro·
grés dels infants i joves.  

Taller sobre
les claus 
per promoure 
l'èxit escolar

La Comunitat Animalista del Va·
llès Oriental, amb la col·laboració 
del Gra –a través d'un projecte de 
suport a iniciatives juvenils–, or·
ganitza aquest dissabte la primera 
Fira Animalista de Granollers, que 
se celebrarà de 10 a 19 h, a la pla·
ça de l'Església. El certamen cons·
tarà de 16 paradetes d’entitats 
animalistes, sobretot provinents 
de la comarca. A més, es faran di·
verses xerrades com la del Dret 
animal per al dia a dia, impartida 
per l’advocada Laia Garcia Aliaga, 
i Com introduir-se en una alimen-
tació vegetal, impartida per la di·
etista Arantza Muñoz Hernández, 
instagramer de Como ser vegano. 
La fira té dos objectius: crear un 
espai de conscienciació, formació 
i debat sobre el maltractament 
que pateixen els animals en el dia 
a dia, a través d'accions a l'espai 
públic com performances, fires i 
cinefòrums, i donar a conèixer les 
entitats de la comarca d'aquest 
àmbit. La fira servirà per presen·
tar la nova entitat Comunitat Ani·
malista – Vallès Oriental, en pro·
cés de constitució.  M.E.

ENTITATS

La plaça de  
l'Església acull 
la primera fira 
animalista local

El Grup de Recerca i Rescat Caní 
(GRRC) organitza aquest cap de 
setmana un escape room pensat 
perquè puguin participar-hi gossos. 
Els horaris seran les 10, 12, 14, 16, 
18 i 20 h, al centre cívic Palou (gru-
prescatcani@gmail.com). L'escape 
estarà dedicat al gos Smoky, un he·
roi en la Segona Guerra Mundial.  

Primer escape 
room per a gossos
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GRANOLLERS. L'alcalde de Grano·
llers, Josep Mayoral i Antigas, re·
petirà com a cap de llista del PSC a 
les eleccions municipals del maig 
de l'any que ve. Així ho va comuni·
car ell mateix dijous passat en una 
entrevista a VOTV. Serà la quarta 
vegada que Mayoral encapçala 
la llista socialista a l'Ajuntament 
després dels comicis de 2007, 
2011 i 2015, tot i que és regidor 
al consistori des de 1987. Mayoral 
(Granollers, 1954), és economista 
i va ser professor de l’Escola Mu·
nicipal de Treball, centre que tam·
bé va dirigir. És alcalde de Grano·
llers des del febrer de 2004, quan 
va substituir en el càrrec Josep 
Pujadas. Anteriorment havia estat 
regidor de Relacions Ciutadanes 
(1987-1992); Imatge i Comuni·
cació (1999-2003) i Urbanisme 
(1987-1992 i 1996-2004). L'actu·
al batlle ha aconseguit la majoria 
absoluta del PSC en totes les elec·
cions en què s'ha presentat.

La trajectòria política del socia·
lista també ha estat present a la Di·
putació de Barcelona, en la qual ha 
exercit de diputat de l’Àrea d’Obres 
Públiques (1995-1999), Turisme 
(1999-2004) i Espais Naturals 
(2004-2011). Ha estat vicepresi·
dent primer de l'ens (2009-2011), 
portaveu del grup socialista (2011-
2013) i president del mateix grup 
(2013-2015). Mayoral també és 
vicepresident segon de l’Agrupació 
de Municipis de Transport Urbà de 
la Regió Metropolitana de Barcelo·
na (AMTU), membre de la Comissió 
Permanent del Consell de Governs 
Locals de Catalunya, vicepresident 

Mayoral confirma 
que tornarà a ser 
alcaldable del PSC

xAviEr solANAs

POLÍTICA  EN TRES ELECCIONS HA OBTINGUT MAJORIA ABSOLUTA PONÈNCIA  L'ALCALDE VA CLOURE LA DARRERA CONFERÈNCIA DEL SEGON PLA ESTRATÈGIC

El Teatre Auditori de Granollers 
va acollir dissabte la conferència 
de tancament del segon Pla Es·
tratègic, que es va dividir en tres 
taules de debat que van tractar el 
dret a la ciutat, la coresponsabili·
tat en la gestió dels béns comuns i 
els nous models de desenvolupa·
ment sostenible des de la ciutat. 
S'hi va parlar de solidaritat, de ga·
rantir la total igualtat i de la impor·
tància de la cultura que ha de ser 
transversal, entre altres qüestions; 
i es van plantejar idees i solucions 
per fer front als reptes de la ciutat 
de cara el tercer Pla Estratègic que 
s’emmarcarà dins l’Agenda 2030 
de Desenvolupament Sostenible.

Una de les ponents de la confe·
rència, Fina Jerez, que va dirigir la 
taula Coresponsabilitat en la gestió 
dels béns comuns, va apuntar que 
és imprescindible identificar els 
col·lectius més marginals i vulnera·
bles de la ciutat, perquè són "invi-
sibles", i donar-los veu. I, sota lema 
Ciutat de valors, Jerez va subratllar 
que cal potenciar l'equitat. "També 

la solidaritat, perquè tothom tin-
gui un sentiment de pertinença a 
Granollers que fomenti la parti-
cipació dels col·lectius", va afegir.

Sota el títol Nous models de desen-
volupament sostenible, a la segona 
taula de debat, el ponent i director 
gerent de Granollers Escena, Carles 
Ribell, va fer esment del paper de 
l'educació "com a primera opor-
tunitat per conèixer el canvi pa-
radigmàtic de la societat" i la im·
portància de les xarxes socials com 
una nova forma de relació i comu·
nicació. També va posar èmfasi en 
la rellevància del sector cultural, ja 
que "pot esdevenir una oportu-
nitat per obrir-se a noves formes 
d'entendre la societat".

Ciutats on ningú quedi enre-
re era la tercera de les taules de 
debat, dirigida per l'exregidora 
Pietat Sanjuán, i en la qual es va 
posar de manifest la necessitat de 
fer de Granollers, i consolidar·la, 
com una ciutat oberta a tothom i 
on ningú quedi exclòs. En aquest 
sentit, tal com explicava Sanjuán, 

Granollers ha de tenir "una cura 
especial amb els més vulnera-
bles", és a dir, infants, persones de 
la tercera edat i immigrants. I en 
relació amb aquest últim col·lec·
tiu, Sanjuán proposava reforçar les 
aliances entre les institucions, la 
ciutadania i les entitats d'acollida.

Per cloure la conferència, l'alcal·
de, Josep Mayoral, va recordar que 
aquesta reflexió conjunta sobre 
com s'ha de desenvolupar la ciutat 
ha d'anar "de la mà" amb els ob·
jectius de desenvolupament sos·
tenible a escala mundial. "Aquests 
només són possibles des d'una 
estratègia compartida entre tots 
els pobles i ciutats del món i amb 
un nou paradigma de governan-
ça a tots els municipis", va indicar 
l'alcalde. I va afegir que les ciutats 
"han de treballar en xarxa” i que 
“Granollers és forta quan genera 
aliances i estratègies comparti-
des”, quan es treballa “conjunta-
ment per fer front a qüestions fo-
namentals, com el canvi climàtic, 
per exemple”. i Nil ARTiAgA

"Hem de treballar amb altres 
municipis per afrontar reptes"

DEBAT La sala petita del Teatre Auditori va acollir la conferència de tancament del segon Pla Estratègic

de Mayors for Peace, membre de la 
Comissió de Relacions Internacio·
nal de la FEMP i membre del Con·
sell General de Ciutats i Governs 
Locals Units (CGLU).

Reiterar l'estragègia
Tot apunta que l'estratègia de cam·
panya socialista seguirà les pautes 
de 2015, quan va posar el nom de 
Mayoral per davant les sigles del 
PSC, llavors clarament en hores 
baixes. De fet, les frases que mesos 
abans dels comicis de 2015 sovinte·
javen en els socialistes granollerins 
–de "lideratge clar" de l'alcalde i 
"un govern sòlid" en majoria abso·
luta– van tornar a repetir·se fa pocs 
dies en el ple de l'estat de la ciutat. 
A les anteriors municipals el PSC va 
aconseguir revalidar la majoria ab·
soluta a Granollers, mentre que, en 
canvi, la perdia en alguns dels seus 
principals feus al país –Cornellà i 
l'Hospitalet–. Ara tornarà a emprar 
la fórmula Mayoral. i x.l. / M.E.

ArxiU

JOSEP MAYORAL
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MAESTRO TOURENA
SOLUCIONA TODOS TUS PROBLEMAS, NO HAY PROBLEMA SIN 
SOLUCIÓN, GRACIAS A MI SECRETO ASOMBROSO, PUEDO AYUDAROS 
CON RESULTADOS EFICACES Y RÁPIDOS
PROBLEMAS AMOROSOS, 
ENFERMEDADES, TRABAJO, 
ENEMIGOS, PROTECCIÓN, 
IMPOTENCIA SEXUAL... Llámame por qualquier problema, resultados en 2 dias

610 324 179

“Discret, valent, rigorós, com-
promès, lleial, demòcrata, trans-
versal"... Aquests van ser alguns 
dels molts adjectius que van servir 
per descriure la figura del polític 
i advocat granollerí Josep Verde 
Aldea, homenatjat divendres a la 
Sala Tarafa coincidint amb el que 
hauria estat el seu 90è aniversari. 
L’acte, organitzat per la comissió 
de reconeixement a Josep Verde, 
amb el suport de l’Ajuntament, va 
comptar amb la participació de 
mossèn Josep Cardús, l’advocat 
Miquel Roca, l’expresident del Tri·
bunal Constitucional Eugeni Gay, 
l’exministre Joan Majó, l’exeurodi·
putada Anna Terrón i l’alcalde de 
Granollers, Josep Mayoral. 

Cardús va encetar la glossa re·
cordant la seva etapa granollerina, 
especialment la seva col·laboració 
a la revista Granollers Comunitat 
Cristiana. “Verde era una perso-
na creient, però no de paraula, 
sinó de fets”. “Va ser un home de 
servei al bé comú, que és la ma-
nera de ser un bon cristià”, deia.

L’exministre Joan Majó va par·
lar de la transició i de l’etapa de 
creació del PSC. “Vam començar 
fent política en les organitza-
cions religioses, que era l’únic 
lloc on podíem fer-ho”, deia. "En 
Josep representava l’ala cristi-
ana de Reagrupament, i poste-
riorment va representar l’ala 

POLÍTICA  L'ADVOCAT I POLÍTIC GRANOLLERÍ, QUE VA MORIR L'ANY PASSAT, VA SER VICEPRESIDENT DEL PARLAMENT EUROPEU

x.solANAs

RECORD  Joan Majó va ser un dels ponents que van glossar la figura de Verde

socialdemòcrata i catalanista 
del PSC”, recordava. 

Miquel Roca, membre de la Co·
missió dels Vint que va participar 
en l’avantprojecte de l’Estatut de 
Sau juntament amb Verde, apunta·
va que el polític i advocat granollerí 
era un home “d’una gran trans-
versalitat, i això li dóna molta 
actualitat”. “Sempre feia aporta-
cions lleials i rigoroses, de servei 
al país, i el projecte i la voluntat 
d’avançar estava sempre per so-
bre de tot partidisme”, deia Roca.

Gay, per la seva banda, va desta·
car la seva faceta com a defensor 
dels drets humans i com a impul·
sor de l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya. “Enteníem el cristi-
anisme com una manera de po-

sar-nos al servei de la societat; 
creiem en bastir ponts, la demo-
cràcia i els drets humans”. 

Anna Terrón, companya de Ver·
de al Parlament Europeu, assegu·
rava que el polític granollerí era 
una persona que sentia i vivia Eu·
ropa. “Tenia el do de la paraula 
per dir allò que volia dir i allò 
que no li agradava sense aixe-
car la veu, era contundent però 
alhora suau en les formes”, deia.

"Un exemple a seguir"
Finalment, l’alcalde, Josep Mayo·
ral, reivindicava “el polític amb 
més recorregut de la ciutat, un 
exemple a seguir en el futur com 
a persona compromesa amb la 
llibertat i la democràcia”. “Va ser 
un polític que parlava de reptes i 
d’esperança, que tenia la capaci-
tat d’obrir espais allà on només 
hi havia murs, una persona que 
va marcar petjada a la ciutat”.

L’acte, al qual també van assis·
tir els fills i les nétes de Verde, així 
com altres socialistes destacats, 
com l’exalcalde de Barcelona Jordi 

Hereu, va comptar amb la interpre·
tació de peces musicals del pianista 
Josep Maria Roger i d’alumnes de 
l’Escola Municipal de Música i Con·
servatori Josep Maria Ruera. i x.l.

Biografia

Fill d’immigrants sorians, va passar part 
de la infantesa a la Catalunya Nord fu-
gint de la Guerra Civil. En tornar va créi-
xer a Granollers, on es va formar amb el 
mestre Salvador Llobet i on es va con-
vertir en el primer granollerí a obtenir el 
Premi Extraordinari d’Examen d’Estat. 
A Granollers va implicar-se en la vida 
social i associativa de la ciutat; va fun-
dar l'Associació Cultural i va impulsar 
el Premi Granollers de Pintura orga-
nitzat pel Museu de Granollers. Home 
profundament religiós, va presidir les 
Joventuts d’Acció Catòlica i va dirigir la 
revista Granollers Comunitat Cristiana. 
Graduat en dret, va exercir com a ad-
vocat, va defensar persones al Tribunal 
d’Ordre Públic de Madrid i va impulsar 
l'Institut de Drets Humans de Catalunya. 
El 1975 va vincular-se al Partit Socialista 
de Catalunya-Reagrupament, del qual 
va ser-ne secretari general, i tres anys 
després va ser un dels fundadors del 
PSC arran de la fusió de tres partits so-
cialistes. Va ser diputat al Congrés i va 
participar en l’avantprojecte de l’Esta-
tut de Catalunya de 1979. Posteriorment 
va ser un dels primers eurodiputats ca-
talans, raó per la qual va rebre la Creu 
de Sant Jordi el 2011. Abans, Granollers 
el va distingir amb la Medalla de la Ciu-
tat el 2005. Verde va ser vicepresident 
del Parlament Europeu entre 1992 i 1999. 

UNA VIDA DEDICADA
A LA POLÍTICA

Homenatge a Josep Verde Aldea, 
un home "al servei del bé comú"

Mostra fotogràfica
dels 50 anys del 
mercat municipal
Amb motiu del 50è aniversari 
del Mercat de Sant Carles, l'Arxiu 
Municipal de Granollers (AMGr) 
inaugura dimecres (18 h), al vestí·
bul de l'Ajuntament de Granollers, 
l'exposició fotogràfica El mercat 
municipal. De la Porxada a Sant 
Carles, un recull d'imatges de la 
història d'aquest emblemàtic esta·
bliment comercial del centre de la 
ciutat. Aquesta serà la 24a mostra 
d'imatges dels fons de l'Arxiu Mu·
nicipal, i es podrà visitar fins a l'1 
de març de 2019. 

L'Hospital General de Granollers 
presentarà públicament dimecres 
(19.30 h), a la Sala Tarafa, el seu 
pla estratègic per al període 2018-
2022. Serà en el marc del 3r Fòrum 
2018 del centre sanitari amb el tí·
tol Transformem l'Hospital, i anirà a 
càrrec de l'alcalde, Josep Mayoral, i 
del director general de la Fundació 
Privada Hospital Asil de Granollers 
(FPHAG), Rafael Lledó. La directo·
ra de clients de la FPHAG, Marina 
Clarambo, explicarà l'experiència 
pacient i la pròxima constitució 
d'un consell de pacients, seguit de la 
projecció del vídeo L'Hospital amb 
ulls d'infant, amb Tània Vera, direc·
tora de l'Escola Salvador Espriu, i 
Andrea Canelo, coordinadora del 
projecte audiovisual de la FPHAG. 
Clourà la sessió un torn obert d'in·
tervencions sobre propostes de mi·
llora per tenir una vivència positiva 
a l'Hospital. Els assistents han d'ins·
criure's al web fphag.cat. 

SALUT

HISTÒRIA

L'Hospital General 
presenta el
seu pla estratègic
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El calderí Pepe Beunza, el primer 
objector de consciència a l’Estat 
espanyol, i actualment membre 
de la plataforma En peu de pau, va 
ser dijous a Granollers per expli·
car l'estratègia de la no-violència i 
la desobediència civil per comba·
tre les injustícies.

Convidat per l'Ateneu de Grano·
llers, l'activista va posar sobre la 
taula les armes de la no-violència: 
"la respiració, l'humor, el silenci 
i l'amor", deia. Per posar en con·
text, Beunza recordava els seus 
tres anys de presó com a objector 
i com a través "de la força del si-
lenci" els reclusos aconseguien en·
frontar-se a situacions injustes da·

Reus que, després de l'1 d'octu·
bre, es va negar a arreglar un cot·
xe de la Guàrdia Civil.

En una quarta fase hi ha la de·
sobediència civil, que "implica el 
risc d'anar a la presó", alertava, 
i, per això, recomanava "prepa-
rar-se per acceptar les conse-
qüències", tot recordant les pa·
raules del filòsof nord-americà 
Henry D. Thoreau: "Si un govern 
empresona una persona justa, 
el lloc de tota persona justa és la 
presó". En aquest sentit, assegu·
rava que hi ha un entrenament per 
anar a la presó i que, tot i ser dura, 
"no només pots suportar-la, 
sinó sortir-ne més fort i treure'n 

vant dels funcionaris de presons. 
Beunza explicava que la no-vi·

olència com a estratègia de lluita 
té cinc fases. La primera és el di·
àleg davant la injustícia, que va 
seguida de la denúncia, no només 
per fer conèixer el problema, sinó 
també "per donar-te a conèixer 
a tu com a denunciant per fer 
grup", i afegia: "Cal ser conscient 
que pots ser represaliat, però el 
pitjor adversari que tenim sem-
pre és la por", deia.

El tercer pas de la no·violència 
és la no-cooperació. "Una tirania 
no es pot mantenir si no és per 
la cooperació del poble", asse·
gurava, i recordava el mecànic de 

M.E.

POLÍTICA  L'ATENEU DE GRANOLLERS VA CONVIDAR EL PRIMER OBJECTOR DE CONSCIÈNCIA DE L'ESTAT I MEMBRE DE LA PLATAFORMA EN PEU DE PAU

Pepe Beunza: "Quan la gent perd 
la por a la presó, la tirania cau"

PEPE BEUNZA  Va ser dijous passat a l'Ateneu de Granollers

una experiència positiva".
Amb tot, reconeixia que la si·

tuació dels presos polítics "és un 
pes que porto dins", en especi·
al la de Raül Romeva, qui coneix 
de Caldes. Per això ha centrat la 
seva lluita en l'alliberament dels 
presos polítics. "No podem per-
metre que estiguin molt temps 
a la presó. Per això ens hem de 
preparar per una campanya de 
desobediència; perquè quan la 
gent perd la por a la presó, la ti-
rania cau", exclamava.

La cinquena fase de la lluita 
no-violenta és la construcció de 
la societat volguda. "Malgrat no 
tinguem república, podem tre-

ballar per una educació i sanitat 
de qualitat, per canviar el model 
energètic i per moltes altres co-
ses que ens permetin explicar a 
la gent com seria una Catalunya 
independent", proposava.

Tot i reconèixer les dificultats de 
la causa no-violenta, Beunza con·
sidera que "cal ser intel·ligent 
perquè estan esperant que hi 
hagi violència, perquè estem en 
un món violent i saben com re-
accionar-hi. En canvi, davant la 
no-violència, no saben què fer".

A més, "com deia Mandela, no-
més es perden les lluites que no 
es fan. De les que fas, o guanyes 
o n'aprens", concloïa.  M.ERAS

GRANOLLERS.  Joan-Antoni Prados 
ha publicat el seu primer llibre au·
toeditat, Hilo profundo de mi pen-
samiento, on expressa les seves in·
quietuds i els seus pensaments en 
un format de recull d'aforismes.

Nascut a Horta de Sant Joan el 
1931, des de ben petit es va esta·
blir a Granollers, on fa uns anys es 
va jubilar i va començar "a fer tot 
allò que no tenia temps de fer de 
jove, com escriure aquest llibre", 
explica. L'obra li ha comportat dos 
anys de feina i hi reflecteix experi·
ències viscudes, així com pensa·
ments a l'entorn dels grans temes 
de la literatura universal, com 
l'amor, la mort, la condició huma·
na, les creences, l'economia, etc.

Prados va començar d'apre·
nent a la impremta Garrell i ben 
aviat va desenvolupar un esperit 
comercial que el va dur a iniciar 
un negoci de venda de marcs de 
quadres al mercat setmanal dels 
dijous, una oferta inexistent a Gra·
nollers. Als 60 va obrir una botiga 
a la plaça de la Porxada, Creacio·

Joan-Antoni Prados publica 
un llibre d'aforismes

nes Prados, des d'on va publicar 
la primera guia d'espectacles i es·
ports de Granollers.

Ara dedica aquest llibre d'afo·
rismes a la seva filla, a mode de 
material "pedagògic", i per donar 
a conèixer millor el pensament 
"d'un pare que va patir totes les 
conseqüències d'una guerra in-
civil que no era la meva" i d'una 
vida que "va ser una lluita cons-
tant de supervivència".

El llibre, amb pròleg de la filòlo·
ga M. Dolors Taulats, es pot trobar 
a la venda a les llibreries La Gralla, 
Carbó i l'Espolsada.  M.E.

L'EXBOTIGUER DE LA PORXADA HI ABOCA EXPERIÈNCIES PRÒPIES

M.E.

JOAN-ANTONI PRADOS
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ECONOMIA
Com muntar una empresaPimec Joves celebra un tast de vins 'afterwork'
Can Muntanyola ha programat, per dijous 
vinent, una formació de 2,5 hores sobre com 
muntar una empresa. L'objectiu és transmetre
les idees bàsiques en matèria de fiscalitat, ajuts, 
tràmits i capitalització de l’atur entre d'altres.

Pimec Joves Vallès Oriental organitza dimecres, de 18 a 20 h, una sessió 
afterwork per a joves empresaris amb l’objectiu d’incrementar la xarxa
de contactes i afavorir la generació de sinergies. En aquest cas es 
treballarà el lideratge i l'efectivitat dels equips a través d'un tast de vins. 
La sessió tindrà lloc al restaurant DO de Granollers. Cal inscripció prèvia.

Udon, Saria, Teatron Plimon, Esta·
banell y Pahisa Energia, Fundació 
Balonmano Granollers, de la ciu·
tat, i Sorbos i Euromed són les set 
empreses de la comarca guardona·
des enguany en el Dia de la Cambra 
al Vallès Oriental, celebrat dimarts 
al Teatre Auditori de Granollers. 
Els guardons –empresa de serveis, 
empresa industrial, comerç i dis·
tribució, innovació, emprenedoria, 
responsabilitat social corporativa i 
internacionalització–, reconeixen 
les organitzacions que "contribu-
eixen al creixement del teixit 
econòmic de la comarca i les 
que actuen amb responsabilitat 
i compromís amb el territori". 

En aquest sentit, el premi a l’em·
presa de serveis va ser per a Udon 
Noodle Bar & Restaurant, una ca·
dena de restauració asiàtica, amb 
més de 50 establiments i prop de 
800 treballadors, que ofereix “una 
dieta equilibrada i saludable 
amb ingredients ecològics, fres-
cos i de proximitat”. El premi em·
presa industrial va ser per a Saria 
Group, especialitzada en el reci·

x.solANAs

GUARDONS  Dimarts el Teatre Auditori va acollir el Dia de la Cambra

EMPRESES  EL FUNDADOR DE GLOVO I WALLAPOP POSA EN VALOR L'APORTACIÓ DE LA REVOLUCIÓ DIGITAL EN L'EMPRENEDORIA

clatge i la valorització de subpro·
ductes animals i que actua en el 
marc de l'economia circular “per 
generar seguretat i valor afegit 
a la cadena agroalimentària”. En 
comerç i distribució el premi va 
ser per a Textron Plimon, una fir·
ma familiar amb seu a Granollers 
i més de 40 anys d’experiència en 
la producció d’olis vegetals per a 
cosmètica, alimentació, farmàcia 
i química; i en innovació el premi 
va ser per a Estabanell y Pahisa 

Energia, matriu de les empreses 
d'Estabanell reconeguda pel seu 
lideratge en la gestió i l’aprofita·
ment sostenible de l’energia. La 
Fundació Balonmano Granollers, 
“una entitat amb molta sensi-
bilitat per la societat del Vallès 
que promociona la difusió i la 
pràctica de l’handbol", va en·
dur-se el guardó en responsabili·
tat social corporativa, mentre que 
la millor iniciativa emprenedora 
va ser per a Sorbos, de Montornès, 

La Cambra reconeix la tasca 
de cinc firmes granollerines

productora de la primera canyeta 
del món comestible i “100% res-
pectuosa amb el medi ambient”. 
Finalment, el premi a la internaci·
onalització va ser per a la molle·
tana Euromed, productora d’ex·
tractes vegetals i principis actius 
per a la indústria farmacèutica i 
de complements alimentaris i amb 
capacitat exportadora a més de 35 
països del món.  

La revolució digital
En la sessió, l’emprenedor de Glo·
vo i Wallapop i president de Bar·
celona Tech City, Miguel Vicente, 
va oferir la xerrada Emprendre en 
el context de la revolució digital, 
en què va destacar l'aportació de 
la revolució digital a l’hora d'em·
prendre un negoci. A més, com a 
novetat, el ponent va debatre so·
bre el futur de l’emprenedoria a 
Catalunya amb diversos centres 
educatius: Campus UVIC Grano·
llers; Teknós UGranollers, vinculat 
a la UVIC-UCC; institut Carles Vall·
bona; Escola Pia i Escola Municipal 
del Treball. També van intervenir 
en la gala el president de la Cam·
bra de Barcelona, Miquel Valls, i el 
president de la delegació al Vallès 
Oriental, Carles Ayats, que van fe·
licitar les empreses guardonades 
tant per la seva trajectòria com per 
la seva iniciativa professional. i

Col·laboració

El president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, Miquel Valls, i l'alcalde 
de Granollers, Josep Mayoral, es van 
reunir dimarts a l'Ajuntament per va-
lorar plegats els sis anys de treball de 
la Cambra a Can Muntanyola - Centre 
de Serveis per a les Empreses. Miquel 
Valls assegurava que Can Muntanyola 
"ha marcat una fita a la ciutat perquè 
és un projecte estratègic", i destacava 
especialment l'impuls dels programes 
de grantia juvenil orientats a la inserció 
laboral dels joves, en què han participat 
més de 400 persones. Per la seva ban-
da, Mayoral remarcava el "compromís" 
de la Cambra amb Granollers "fins i tot 
en moments de gran dificultat". Po-
sava en valor la seva participació en el 
Consell Econòmic i Social de la ciutat i el 
seu paper en l'acompanyament de la FP 
dual, que actualment estudien més de 
150 nois i noies a la ciutat, i destacava la 
implicació de la Cambra en la Xarxa C-17 
i el seu paper en la dinamització dels 
polígons industrials. "Tenir bons socis 
aporta nous socis, i això és el que ens 
ha passat amb la Cambra, que ens ha 
obert les portes per obtenir fons euro-
peus i també de la Diputació", deia.

BALANÇ DEL PAPER 
DE LA CAMBRA
A CAN MUNTANYOLA
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El nou parc comercial Can Montcau, 
en terme de Lliçà d’Amunt i a tocar 
de Granollers, va obrir les portes di·
vendres amb la implantació de les 
companyies Leroy Merlin, Lidl, No·
rauto, Tiendanimal i Viena. El parc 
ocupa més de 15.500 metres qua·
drats a tocar de la C-17 i ha suposat 
una inversió de 37 milions d’euros 
per part dels cinc operadors. A més, 
asseguren els promotors, el parc 
dóna feina directa a 240 persones, 
la majoria de Lliçà d'Amunt, Grano·
llers, Mollet i Parets.

Les obres del parc comercial van 
començar fa un any i mig amb la 
Immobiliària Leroy Merlin com a 
empresa promotora. De fet, Leroy 
Merlin, especialitzada en condicio·
nament de la llar, és l’establiment 
comercial que més superfície ocu·
pa: 12.000 metres quadrats. La fir·
ma hi ha invertit 33 milions i ha ge·
nerat 160 llocs de treball directes i 
100 indirectes entre els serveis de 
transport, instal·lacions, seguretat 
i neteja. Té un estoc de 29.000 pro·
ductes per a la llar, i ofereix serveis 
com la instal·lació, el transport i el 

COMERÇ  LA GRAN SUPERFÍCIE OCUPA MÉS DE 15.500 METRES QUADRATS A TOCAR DE GRANOLLERS 

En servei el parc comercial de 
Can Montcau, a Lliçà d'Amunt

cAN MoNTcAU

ACTIVITAT  El nou parc comercial va obrir les portes divendres passat

finançament entre d'altres.
La resta d’establiments que hi 

han obert portes són un supermer·
cat Lidl de 1.500 metres quadrats, 
que dóna feina a 25 persones, 17 
de les quals de nova contractació. 
En aquest cas la companyia hi ha 
invertit 2,5 milions i posa a la ven·
da més de 2.000 referències fixes, 
a més d'altres productes de tem·
porada d'alimentació i basar.

Norauto, cadena de manteniment 
i equipament integral de l'automò·
bil, ha habilitat sis boxs de taller i 
280 metres quadrats de superfície. 
Té una plantilla de 17 treballadors, 
tots venedors i mecànics, i més de 
4.000 referències de peces per al 
manteniment de l’automòbil.

Tiendanimal, especialitzada en 
productes per a mascotes, ocupa 
més de 600 metres i compta amb 
10 empleats. Posa a disposició dels 
clients més de 6.500 productes per 
a la cura, el benestar i el manteni·
ment d'animals domèstics. 

Finalment, la cadena de res·
tauració Viena ha obert un esta·
bliment amb capacitat per a 130 

Segons les dades de l’Anuari Eco·
nòmic Comarcal 2018 elaborat 
pel BBVA, el Vallès Oriental va 
augmentar el seu valor afegit brut 
un 3,9% l’any 2017, un 0,6% més 
que la mitjana catalana. Aquestes 
xifres situen la comarca en setè 
lloc en creixement per darrere de 
comarques com el Vallès Occiden·
tal i Osona, que són les que més 
creixen. L’increment segueix la di·
nàmica de recuperació encetada el 
2013, i és fruit de la intensa pulsió 
industrial (5,1%), els serveis (3%) 
i la construcció (5,6%), mentre que 
el sector agrari va caure un 1,4%.

Aquests registres han permès 
al Vallès Oriental superar parcial·
ment els efectes de la crisi econò·
mica dels últims anys, quan es va 
produir una recessió tant en activi·
tat com ocupació (-11,4% en valor 
afegit brut i -21% en afiliació). 

A partir del 2014, però, la forta·
lesa industrial ha corregit les cai·
gudes anteriors, amb un augment 
del 19,3% en valor afegit brut i 
del 17,4% en afiliació. Tot i això, 
segons l’anuari, la crisi només ha 
estat superada en activitat: el valor 
afegit brut és ara un 5,7% superior 
al de fa 10 anys, però en el mercat 
de treball, tot i haver-hi un creixe·
ment del 5,1% d’afiliació l’últim 
any –el 2017 era un 7% inferior al 
de fa una dècada (140.000 perso·

L'economia del Vallès 
Oriental va créixer
un 3,9% l'any passat

DADES  INCREMENT, PER SOBRE DE LA MITJANA CATALANA

Transport

Coincidint amb la posada en marxa del 
parc comercial, l’Ajuntament de Lliçà 
ha activat la nova línia de bus A7, de la 
xarxa de Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA), que fa el recorregut entre Lliçà i 
Granollers passant pel centre comercial. 
La línia, amb trajectes d'anada i torna-
da, té una freqüència de pas d’una hora, 
que es redueix a 30 minuts els caps de 
setmana i festius. L’horari de pas és de 
dilluns a dijous de 8.45 a 21.45 h, i de di-
vendres a diumenge s’allarga fins a les 
23.45 h. A Granollers fa parada, en sen-
tit Granollers, a Terra Alta i estació del 
Nord, i en sentit Lliçà s'atura als Instituts, 
plaça de les Hortes, Primer de Maig, 
avinguda Sant Julià, estació del Nord i 
Can Gili. D’altra banda, una altra inici-
ativa pendent per millorar la mobilitat 
a la zona serà la connexió del Coll de la 
Manya i Can Montcau mitjançant un nou 
enllaç a l’altura del quilòmetre 19,8 de la 
C-17, un nus que servirà per enllaçar la 
ronda Sud amb la carretera BV-1432 de 
Lliçà d’Amunt a través d’un pas inferior 
de la C-17. L’agost de l’any passat la 
Generalitat va licitar la redacció del pro-
jecte per 102.700 euros (IVA exclòs) i un 
termini de redacció de mig any.

NOVA LÍNIA DE 
BUS AMB PARADA
A CAN MONTCAU

comensals a l’interior i 70 a la ter·
rassa, a més d'un servei directe per 
fer la comanda i recollir els àpats 
sense baixar del cotxe. En aquest 
cas Viena ha generat 25 llocs de 
treball, tots amb contracte indefi·
nit i seleccionats al centre d’ocupa·
ció de la Vall del Tenes. 

nes per les 151.000 d'aleshores)–.

Increment per sectors
El creixement del 5,1% en la indús·
tria es basa en els forts repunts de 
la química, els productes metàl·lics, 
farmacèutics, cautxú i plàstics, tots 
amb increments del 5%. En aquest 
sentit, l'augment de les exportaci·
ons i la inversió en tecnologia han 
millorat la competitivitat de les em·
preses i han estat clau en el creixe·
ment de l’economia de la comarca.

L’increment de la construcció, 
d’un 5,6%, reflecteix els avenços en 
demolició i preparació de terrenys i 
la instal·lació i acabats d’edificis. En 
l’àmbit residencial, els 508 habitat·
ges iniciats a la comarca l'any pas·
sat són la xifra més elevada des del 
2008. Tot i la millora, tant el valor 
afegit brut com l’afiliació de la cons·
trucció se situen encara lluny dels 
valors assolits abans de la crisi.

L’expansió dels serveis, d’un 3%, 
es basa en l’augment dels serveis 
privats (3,6%), que són els que do·
minen l’economia de la comarca i 
que representen més d’un 80% del 
valor afegit brut del sector pels in·
crements del comerç, les activitats 
immobiliàries i professionals. 

Finalment, pel que fa al sector 
primari, aquest va caure a la co·
marca un 1,4%, sobretot en la 
branca de la ramaderia. 

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11
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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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GRANOLLERS. Més de 120 botigues 
participaran enguany, un cop més 
des del 2015, en la celebració del 
Black Friday, una jornada de des·
comptes comercials prèvia a les fes·
tes nadalenques que té l'origen als 
països anglosaxons, on se celebra 
l'endemà del Dia d'Acció de Gràcies, 
el quart dijous de novembre. L'es·
deveniment té cada cop més bona 
acollida també entre els clients, que 
poden avançar així a bon preu les 
compres de Nadal. “El Black Fri-
day és un fenomen globalitzat i 
els comerciants de Granollers no 
volen quedar-ne al marge”, diu 
Laura Sabatés, presidenta de Gran 
Centre. “Per això donem suport 
als nostres associats fent difusió 
i promoció a les xarxes socials 
de les seves ofertes i descomp-

COMERÇ  A MÉS DE LES BOTIGUES DE ROBA I COMPLEMENTS CADA COP S'HI AFEGEIXEN MÉS SERVEIS

Black Friday, un fenomen a l'alça
tes, fent cartellera i creant am-
bientació”. A Granollers, a més, els 
comerços adherits a Gran Centre 
allargaran el Black Friday també a 
dissabte, de manera que les ofertes 
i descomptes, d'entre el 10% i el 
30%, es trobaran durant dos dies. 
“Volem que es vegi que no cal 
marxar fora per trobar produc-
tes variats i de qualitat a la ciu-
tat; volem evitar la fuga a altres 
indrets”. Gran Centre ja ha conso·
lidat la fórmula de celebrar el Black 
Friday dos dies, “els clients ho co-
neixen i cada cop s'hi afegeixen 
més comerços”, diu Sabatés, qui 
apunta que, més enllà de les boti·
gues de roba, complements, tecno·
logia o perfumeria, cada any hi ha 
més establiments de serveis, com 
perruqueries o centres d’estètica. 

Més comerç

Dilluns i dimarts, alumnes del grau mitjà 
d’Activitats Comercials de l’INS Carles 
Vallbona van visitar comerços i serveis 
de Gran Centre per tal de conèixer di-
ferents eines de màrqueting comercial: 
com es presenta el producte o servei o 
les maneres atractives de promocionar 
la compra entre d’altres. En pocs mesos 
els comerços i serveis adherits rebran 
una resposta del treball realitzat pels 
alumnes. Aquesta és, segons Gran Cen-
tre, “una aposta més en el compromís 
i apropament del món educatiu amb el 
teixit empresarial de la ciutat”.

ALUMNES DE GRAU 
MITJÀ A GRAN CENTRE

Les últimes tendències en perruqueria
La Unió de Perruqueria i Estètica del Vallès Oriental, juntament amb el Gremi 
de Perruqueria i Estètica Mataró i Maresme, van organitzar dilluns a la seu 
social de la UEI de Granollers el Show del Grup Macomaco, un esdeveniment 
en què van assistir al voltant de 90 establiments de perruqueria per poder 
veure de primera mà les noves tendències. La sessió va anar a càrrec del Grup 
Macomaco, punter en el sector i amb una colecció innovadora.

xAviEr solANAs

SERVEIS  EL GRUP MACOMACO VA FER UNA DEMOSTRACIÓ

PIMEC  VAN ASSISTIR-HI UNA SEIXANTENA DE PERSONES

Emagina, l’operadora de telecomu·
nicacions de proximitat del Grup 
Estabanell, amb seu social a Gra·
nollers, ha llançat un nou servei de 
televisió d'última generació arran 
d’un acord amb l’empresa TVUP 
Media Telecom, que ha desenvolu·
pat la primera plataforma catalana 
certificada per Google. Basada en 
Android TV, la solució permetrà 
als subscriptors l’accés a canals de 
TDT, IPTV i canals Premium i a una 
àmplia gamma de continguts OTT 
i jocs en línia accessibles a través 
de l’oferta d’aplicacions de la Play 
Store de Google. A part dels contin·
guts, la plataforma també ofereix 
funcions avançades de reproduc·
ció, com enregistrament al núvol, 
gravacions automàtiques fins a 

Pimec Vallès Oriental va organitzar dijous de la setmana passada el 
tercer Fòrum de Màrqueting i Vendes de la pime, al qual van assistir 
una seixantena de persones. L’acte, que va comptar amb la ponència de 
l'experta en gestió de vendes Mónica Mendoza, va tractar la comercia·
lització i el màrqueting com a temes principals. Mendoza va explicar les 
claus per concertar visites comercials i saltar-se els filtres. 

Formació de vendes per a les pimes

Emagina, del Grup Estabanell,
llança un servei de televisió

set dies i control del directe (pau·
sa, rebobinat, avanç ràpid, inici de 
programa). El servei s’oferirà a tra·
vés d’una subscripció addicional 
a la subscripció al servei Emagina 
fibra a través d’un descodificador 
que, entre d'altres, també ofereix 
la possibilitat de cerca per veu a 
través de Google Assistant o la inte·
gració de Chromecast, que permet 
als usuaris veure el contingut de 
telèfons mòbils i tauletes al televi·
sor. Addicionalment el servei esta·
rà disponible gratuïtament a través 
de dispositius mòbils per als clients 
del servei de fibra d’Emagina. La 
marca presta serveis d’accés a In·
ternet a través de fibra òptica, tele·
fonia fixa i mòbil, i TV a municipis 
com Granollers i les Franqueses. 
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

DESEMBRE 2018

C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

PROGRAMACIÓ DESTACADA

SESSIONS
GRUPALS

4 DE DESEMBRE
9.30 a 13.30 h. Formació bonifi cable de 8 h
COMPTABILITAT PER NO COMPTABLES: 
APRÈN LES LÍNIES BÀSIQUES
La Cambra de Comerç. Delegació Vallès

18 DE DESEMBRE
9.30 a 13.30 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria
L’ECONOMIA COL·LABORATIVA PER 
EMPRENEDORS. MODELS DE NEGOCI 
BASATS EN PLATAFORMES DIGITALS
Granollers Mercat

4 DE DESEMBRE
9 a 14 h. Formació bonifi cable de 10 h
LA TRESORERIA: EL “COR” DE L’EMPRESA 
Defi nir polítiques, criteris i instruments de 
tresoreria en relació a tercers i a 
les entitats fi nanceres
Cambra de Comerç. Delegació Vallès

18 DE DESEMBRE
9 a 18 h. Formació bonifi cable de 8 h.
Empresa i emprenedoria
PLANIFICANT ELS OBJECTIUS DE VENDA 2019: 
ESTRATÈGIA I DESENVOLUPAMENT
Eines de planifi cació, seguiment, organització i 
execució per assolir objectius  d’empresa
Cambra de Comerç. Delegació Vallès

11 DE DESEMBRE
9 a 14 h. Formació de 10 h 
Empresa i emprenedoria
INNOVACIÓ EN MÀRQUETING I VENDES: 
NOVES FORMES D’ARRIBAR AL MERCAT
Granollers Mercat

20 DE DESEMBRE
9 a 15 h. Formació bonifi cable de 6 h
OPERACIONS TRIANGULARS
Gestió de les operacions triangulars mini-
mitzant els riscos comercials i maximitzant 
els benefi cis
Cambra de Comerç. Delegació Vallès

12 DE DESEMBRE
9 a 14h. Formació bonifi cable de 10 h.
INICIACIÓ A L’EXCEL 
Aplicar els nous coneixements de 
forma immediata al lloc de treball
Cambra de Comerç. Delegació Vallès

5 i 20 DE DESEMBRE
9.30 a 12 h. Formació. 
Emprenedoria. 
CANVAS I PLA D’EMPRESA. 
Comença amb el CANVAS 
i acaba amb el Pla d’empresa. 
Granollers Mercat

13 DE DESEMBRE
9.30 a 12 h. Formació. 
Emprenedoria. 
SESSIÓ INFORMATIVA 
PER MUNTAR 
UNA EMPRESA. 
Granollers Mercat
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Editora fundada l’any 2001

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

somgranollers@diarisom.cat somlesfranqueses@diarisom.cat

OPINIÓ

Aquesta setmana l’Ajuntament de Granollers ha anunciat passos endavant 
respecte a dos projectes llargament reivindicats per la ciutadania i que han 
estat clau en el debat polític de les darreres campanyes electorals, quan  
generaven propostes i promeses. D’una banda, s’inicia un procés que ha 
d’acabar amb la transformació de la plaça Josep Barangé, un dels indrets  
que han generat més unanimitat a la ciutat com a espai poc encertat i útil  
–la plaça del cony, vaja–. De l’altra banda, la posada en marxa d’un cinema  
d’estrenes al centre de la ciutat, que no en disposa des de 2006, i que es 
materialitzarà aquest desembre amb l’inici del projecte municipal del cinema 
Edison, gestionat per l’AC.

Durant els primers anys de mandat poc se’n va parlar d’aquests dos  
projectes, frenats, segons el consistori, per motius legals. De fet, l’Ajuntament 
manté encara un pols amb els propietaris d’un local situat a l’edifici del carrer 
Benet Morató que havia ocupat el cinema Majestic –que s’havien compromès 
a cedir un local, encara buit, com a equipament cultural municipal–. Pel que 
fa a la plaça Barangé, les negociacions amb Telefónica –propietària d’un dels 
immobles de l’espai– havien frenat des de fa gairebé una dècada les decisions 
respecte a la reordenació de la plaça. 

Ara, a mig any de les eleccions municipals de 2019, Granollers tornarà a tenir 
un cinema al centre urbà –que fa temps es podria haver impulsat al Centre 
Cultural, on l’AC fa temps que hi fa projeccions– i es farà bullir l’olla sobre com 
ha de ser la plaça Barangé del futur. L’Ajuntament proposa una modificació del 
planejament per incorporar nous usos a l’espai per a revitalitzar-lo i assegura 
que Telefónica ja no veu amb mals ulls fer canvis per afavorir-ho. Tot plegat 
un cúmul de fets que afavoreixen bones notícies per a Granollers. Calendaris 
casuals o potser no.

TEMES QUE ES DESENCALLEN

Editorial

LA VINYETA de Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

Adoro i sóc fan d’@estapassanttv3,
@naturasaviaTV3, fins i tot de  
@elforasterTV3, i segur que en  
seré de la nit dels @OscarsTV3.  
Però, collons, #onsónlesdones 
a la tele pública?

Berta Diumaró @bertadiu Àlex Sastre @alexsastre83

L’amic (i doctor) @diegosolag  
presenta a @lgralla el seu llibre  
‘El cronista de Xina’, on ha estat 
investigant sobre el missioner
Juan González de Mendoza. Un pou 
vallesà de saviesa, i jove de nassos!

El futur demana noves idees
per afrontar els problemes que
el govern del PSC –creiem– no
ha fet prou per ajudar a resoldre

osalía. Frescor i energia. Foc i 
rauxa. Innovació musical. No 
sóc pas un expert en això del 
flamenc, perquè no m’he mo·

gut més enllà dels clàssics que han sabut 
travessar l’espai del purisme i s’han con·
vertit en hits populars gràcies a la volun·
tat d’obrir fronteres. Em refereixo a la 
passió d’en Camarón, el bon rotllo dels Ke·
tama o el flamenco rock d’en Kiko Veneno. 
Amb tot, els aires de renovació i canvi de 
la Rosalía (diuen els entesos) sembla que 
donen ales a aquest estil; el fan volar cap 
a altres registres, altres sons... amb ganes 
de provar coses noves. Creativitat, doncs, 
que aprofita la cultura per imaginar rit·
mes i cançons. Bon rotllo i temes potents 
que acompanyen lletres que volen ser va·
lentes i que no tenen por de dir i cridar 
realitats que cal canviar. Olor de futur, de 
canvi, de nous vents que bufen amb força; 
cop de taló i endavant, va!

L’alcalde Mayoral. És i ha estat un bon 
alcalde, sens dubte. Un alcalde de poble, 
de carrer i de sant de barri. De copet a 
l’esquena i de ‘‘parlem-ne’’. Un lideratge 
fort al servei d’una idea de ciutat. Ara bé, 
alguns creiem que això hauria de canviar. 
El temps d’aquest tipus de lideratges om·
nipresents i omnipotents s’acaba. Avui es 
reclama empatia, col·laboració i coopera·
tivisme. Escolta activa. El 15-M es va fer 
des de la unió de les esquerres diverses i 
l’1-O va ser un èxit de la diversitat del re·
publicanisme. I el futur apunta cap aquí, 
el futur era això, companys! Ja no es trac·
ta de lideratges que parlen d’estabilitat 
(quan en realitat volen dir statu quo, po·
der i xarxes de control polític creades de 
fa temps), es tracta d’esforços compartits. 
Avui ja hi ha alternativa i, sobretot, hi ha 

La Rosalía i l’alcalde Mayoral

R

PAU LLOBET 
I ROURA

Regidor d’ERC-AG

voluntat de no tornar a les majories abso·
lutes que fan i desfan com volen.

A més, el món navega, tristament, per 
una globalització capitalista salvatge que 
no preveu protegir els dèbils i els inde·
fensos. El socialisme clàssic ha perdut la 
batalla, crec, perquè s’ha amagat darrera 
la burocràcia i la poca voluntat de trans·
formar desigualtats. Ens cal una altra es·
querra, doncs.  Més valenta, més audaç. 
Sense parlar del fet que l’alcalde Mayoral i 
el PSC s’han mogut poc pel què fa als drets 
del poble català quan ha plantejat l’embat 
democràtic (dialogat i pacífic) amb l’Es·
tat: gestos poc resolutius i poc més.

La ciutat és un bé comú de tants i tan·
tes que avui demanen canvis, nous vents, 
idees fresques... Arte, desparpajo, nous 
ritmes... Mantenir els mateixos esquemes 
(i els polítics) del PSC que l’any 1979 van 
entrar a governar l’Ajuntament ens hau·
ria de fer reflexionar, no? D’aquells anys 
de glòria i bona gestió em quedo amb un 
riu recuperat de les rates i les deixalles, 
un teatre, una illa de vianants al centre 
històric i centres cívics per potenciar els 
barris. Bona feina, segur. Ara bé; el futur 
demana noves idees per afrontar els pro·
blemes que el govern del PSC –creiem- no 
ha fet prou per ajudar a resoldre: conta·
minació i mobilitat, segregació educativa 
i urbana i noves maneres de fer ciutat des 
del republicanisme a partir de la idea de 
fer-ho juntes.

En resum; que l’alcalde Mayoral no és 
la Rosalía. Avui el futur és innovació i cre·
ativitat perquè, sinó, anirem Malamente.
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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

FEINA
OFERTA/DEMANDA

BUSCO FEINA. De 
dilluns a divendres, 
o per hores. Per 

cuidar persona gran 
o fer feines de ne-
teja a Granollers. 15 
anys d'experiència. 
Preguntar a Santo-
sa: 640 190 650

Empresa fabricant de 
maquinària industrial, 
líder al sector, precisa:
ADMINISTRATIU/VA 
TÈCNIC DE COMPRES 
(Ref.2311-04)
Candidats/es amb for-
mació a nivell de FP II o 
CFGS o CFGM en Admi-
nistració o en àrees tèc-
niques. Imprescindible 
experiència de 3-5 anys 
en compres, preferible-
ment 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'interpretació de plànols 
i uns mínims coneixe-
ments dels productes 
tècnics. S'ofereix contrac-
te directa amb l'empresa i 
feina estable.

Empresa Industrial ofreciendo solu-
ciones integrales en la manipulación, 
automatización y dosificación de pro-
ductos ubicada en el Valles Oriental, 
precisa:
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL CON 
INGLÉS (Ref.2311-01)
Gestionar las tareas administrativas co-
merciales y dar soporte a otras tareas 
administrativas de otras áreas, para 
garantizar el buen funcionamiento de la 
empresa, de acuerdo con los procesos 
y procedimientos internos establecidos, 
en los términos de calidad y eficiencia. 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA. For-
mación: FPGS o Grado (Empresariales, 
ADE, etc). Idiomas: Inglés: nivel ad-
vanced; Catalán: avanzado; Castellano: 
avanzado. Valorable otros idiomas. In-
formática: Dominio office (Excel avan-
zado), conocimientos en uso de ERP's 
o programas de gestión documental. 
Experiencia: Mín.3 años en puestos 
de administración comercial. Contra-
to indefinido y directo con la empresa. 
Salario negociable. Horario flexible: De 
lu a Ju entrada entre 8-9h, salida entre 
17-18.45h. Viernes entrada entre 8-9h, 
salida entre 14.30-15.15h

Empresa dedicada a la gestión de Parkings, busca 
para sus instalaciones en Granollers:
OFICIAL-ADMINISTRATIVO/A PARKING MEDIA 
JORNADA (Ref.2311-02)
Candidatos/as con formación a nivel de FP II, CFGM o 
CFGS en Administración, con conocimientos de Ofimá-
tica y con experiencia en tareas administrativas y con 
aptitud comercial para la venta de productos y el ase-
soramiento al cliente.El puesto de trabajo es de media 
jornada y se precisa de disponibilidad horaria. Se tra-
bajará los sábados por la mañana. Puesto estable y con 
contrato directo con la empresa. Media jornada.

Empresa de instalación de sistemas de seguridad, 
situada en los alrededores de Granollers, precisa: 
TÉCNICO/A DE SIST. DE SEGURIDAD (Ref.2311-03)
Candidatos/as con formación Técnica a nivel de CFGM 
en Electricidad y Electrónica, CFGS en Instalaciones 
Eléctricas o Automáticas o similar. Se responsabiliza-
rá de la Instalación y mantenimiento de sistemas de 
seguridad anti-intrusión, cctv, control de accesos e 
incendio. Imprescindible experiencia mínima de 1 año 
en instalaciones y mantenimiento de sistemas de se-
guridad. También buscamos candidatos JUNIOR sin 
experiencia pero con conocimientos y/o formación. 
Imprescindible Carnet de Conducir. Se valorará muy 
positivamente que resida en la zona del Vallés Oriental. 
Se ofrece contrato estable y directo con empresa. Jor-
nada completa.

Empresa nacional, fabricante de equipos e instal. 
para el tratam. de aguas residuales, con presen-
cia a nivel mundial, necesita incorporar para sus 
instalaciones de Les Franqueses:
ELECTRICISTA-CUADRISTA(Ref.2311-05a)
Incorporándose al dep. de producción e I+D, las fun-
ciones principales serán: precableado de máquinas, 
puesta en marxa de máquinas con su cuadro eléctrico 
y apoyo al almacén. Candidatos/as con experiencia 
mín. de 2 años en puestos similares. Imprescindible 
conocimientos de Esquemas Eléctricos. Se ofrece 
contrato directo con la empresa a jornada comple-
ta (de 8 a 13.30h. y de 14.30 a 17.15h.). Contrato con 
finalidad indefinida (6 meses+indefinido). Sueldo 
1.500€ brutos x12 pagas. Se ofrece estabilidad laboral 
y continuidad en el puesto de trabajo e incorporación 
a equipo de profesionales totalmente consolidado.

Empresa nacional con presencia a nivel mundial, 
líder en el sector de la iluminación, precisa: 
EXPORT AREA MANAGER MIDDLE EAST (Ref.2311-06)
Su misión será desarrollar negocio buscando opor-
tunidades comerciales en la zona asignada (middle 
east). Función principal: responsabilizarse de las 
ventas y promoción de los productos fabricados por 
la empresa en el área geográfica asignada, visitar 
clientes / proyectos de la zona, previo contacto 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 va-
lorable el conocimiento de otros idiomas (francés, 
alemán, etc.). Disponibilidad de viajar el 40-50% del 
tiempo. Se ofrece sueldo negociable+comisiones, 
contrato indefinido y flexibilidad horaria con jornada 
partida.

Impulsa Salvaescales estan especialitzats 
en la venda, instal·lació i manteniment de 
cadires salvaescales. La fiabilitat i l'eficàcia 
continuen sent la senya d'una companyia 
que aporta solucions personalitzades per a 
cada client. Les cadires són fàcils i ràpides 
d'instal·lar, els seus productes són un sis·
tema universalment acceptat i amb molts 
anys d'història. Pràcticament qualsevol es·

cala –recta, corba o dividida en segments– 
té un model de cadira que s'hi pot adaptar. 

A més, lluny de ser un producte de luxe, 
Salvaescales Impulsa està a l'abast de tot·
hom. Disposar d'aquestes ajudes a casa és 
vital per a moltes persones, per això ofe·
reixen solucions per a totes les butxaques 
(podeu aconseguir una cadira a partir de 
2.700 euros).

Salvaescales assequibles i de qualitat
Qualsevol escala té un model de cadira que s'hi pot adaptar

IMPULSA SALVAESCALES 
Tel.  902 050 250

info@salvaescales.cat / www.salvaescales.cat

L'APARADOR
DE LA SETMANA

L’Orquestra de Cambra de Granollers 
(OCGr) va tancar les activitats amb motiu 
del 25è aniversari de la formació i va donar 
el tret de sortida a la nova temporada al Te·
atre Auditori de Granollers.

Per acomiadar un aniversari ple d’activi·
tats i sorpreses, l’OCGr va donar a conèixer 
els noms dels 25 nadons guanyadors de 
l’abonament pels concerts familiars que la 

formació organitza al Teatre Auditori. Fins 
que, aquests petits, comencin la primària 
podran gaudir de tots els concerts familiars 
programats per l’Orquestra, acompanyats 
d’un adult de forma totalment gratuïta. 

Es tracta d'uns recitals de 30 minuts de 
durada, presentats sempre per David Puer·
tas i amb el patrocini que ofereix l’empresa 
MB Motors.

MB Motors, patrocinador de l'OCGr
L'Orquestra de Cambra ha tancat els actes del 25è aniversari

MB MOTORS
ctra. del Masnou, km. 15, Granollers

Tel. 93 879 61 19 / www.mbmotors.mercedes-benz.es

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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  Primers plats

Canelons de carn 1,50 uni.
Canelons d’espinacs a la catalana 1,50 uni.
Canelons de salmó fumat amb gambes 1,65 uni.
Canelons d’ànec amb foie 1,90 uni.
Rotllets de salmó fumat amb cranc 5,50 uni.
Amanida de cranc amb gambes 5,50 rac.
Amanida de fabetes amb pernil ibèric 6,50 rac.
Cous-cous de marisc 6,50 rac.
Pastís de patata amb botifarra del perol 6,50 rac.
Escudella i carn d’olla 8,90 rac.

MENJAR CUINAT CASOLÀ
MENÚ DIARI DE DILLUNS A DIVENDRES
POLLASTRE A L’AST CADA DIA
VIANDES FRESQUES
CROQUETES PER TOTS ELS GUSTOS
ELABORACIÓ DIÀRIA D’HAMBURGUESES VARIADES

OBRADOR PROPI

MENJARS PER A LES FESTES

ENCÀRRECS ABANS DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2018
Nadal, Sant Esteve i dia 1 de gener, TANCAT

Travesseres 31- Granollers. Tel. 93 870 51 18

  Segons plats

Cuixes d’ànec amb peres 7,50 rac.
Mandonguilles amb sèpia  7,50 rac.
Gall d’indi a la catalana 8,50 rac.
Tall rodó de vedella 8,50 rac.
Pollastre de pagès amb llagostins 9,50 rac.
Bacallà amb samfaina 9,50 rac.
Cueta de rap a la marinera 16,50 uni.
Cuixa de cabrit rostida 17,50 uni.
Tall rodó de pollastre farcit (6-8 pers.) 26,50 /kg
Pollastre de pagès farcit al forn (8 pers.) 79,50 uni.

Encarrega 
ja els teus 
plats de 
Nadal

La carxofa, protagonista
a la taula d'El Trabuc
El restaurant El Trabuc, al camí de Can 
Bassa, celebra fins al 2 de desembre una 
nova edició de la Quinzena de la Cuina 
de la Carxofa, en què la base de tots els 
plats és justament la carxofa. Els clients 
podran degustar diverses formes de 
preparar aquesta hortalissa tan apre-
ciada de la cuina mediterrània, ja sigui 
en les formes tradicionals o en les més 
contemporànies. Així, aquesta quinzena, 
als aperitius hi trobareu carxofa confi-
tada amb salmó fumat, formatge fresc 
i ciboulette, i posteriorment podreu de-
gustar quatre tastets: carpaccio de car-
xofes amb vinagreta de tòfona, magra-
nes i encenalls de foie; viera amb crema 
de carxofes i tòfona; caneló cruixent de 
fruits de mar amb carxofes i verdures, 
sobre beixamel de gambes; i carxofes 
a la llauna amb botifarra del perol es-
parracada. Pel que fa als plats principals 
a escollir, hi trobareu pastís de peix de 
roca amb carxofes i coulís de garotes; 

Valira és l’única empresa d’estris de 
cuina premium i productes de cocció en 
alumini fos realment fabricats a Espanya, 
amb seu i fàbrica a Reus (Tarragona). 
Amb això garanteixen el compromís amb 
la qualitat, el respecte a la salut de l'usu-
ari i el compromís amb l'ocupació naci-
onal. La marca aposta, des del 1969, pel 
millor de les tècniques més modernes 
en harmonia amb els processos més ar-
tesanals. Valira compta amb una àmplia 
sèrie d’estris de cuina d’alumini fos d’al-
ta qualitat i de les millors bosses, conte-
nidors hermètics i accessoris per gaudir 
dels àpats  fora de casa. En aquest sentit, 
com a marca líder de reconegut prestigi, 
fabriquen parament de cuina funcional 
i que facilita la cuina sana. Valira també 
destaca per haver creat Mobility, la so-
lució de porta-aliments més completa 
i adequada per al transport de menjar 
de forma compacta i segura. Des de la 
fàbrica de Reus es produeixen milers 

OUTLET VALIRA

plaça Perpinyà, 26
Granollers
Tel. 977 08 00 99 - www.valira.com
Instagram: outletvalira

Charcutería La Granja, 
plats cuinats de qualitat 
Després de molts anys regentant una 
botiga de pollastres i ous com les 
d'abans, Charcutería La Granja va fer un 
pas més i el 1990 va incorporar els plats 
cuinats: pollastres a l’ast, bacallà, conill, 
costelles, verdures... i les seves famoses 
croquetes. Primer les feien a l'estil tra-
dicional, però avui dia ja en tenen més 

de 20 varietats. Poc després van mun-
tar un obrador on actualment elaboren 
les croquetes i canelons, així com tota 
mena de plats i menús per a cada dia, 
carnisseria i especialitat en hambur-
gueses. Charcutería La Granja sempre 
ha ofert als seus clients uns productes 
de bona qualitat, i per això proven de 

mantenir la qualitat del producte i inno-
var cada vegada més per tal de satisfer 
les necessitats de qualsevol tipus de 
client. Des del començament, als anys 
60, han crescut una miqueta… ja són 
tres les botigues que tenen, a Barcelo-
na, Granollers i Mataró.

CHARCUTERIA LA GRANJA 

c. Travesseres, 31 - Granollers
Telèfon: 93 870 51 18
www.charcuterialagranja.com

Outlet Valira, els estris
gourmet al millor preu

PARAMENT DE LA LLAR RESTAURANT

CUINA

Menjar
Beure

d'unitats destinades al mercar nacional i 
a l'exportació a més de 40 països. 

A Granollers s’estableix una de les 
seves botigues Outlet oficials. Una gran 
oportunitat per fer-se amb els seus 
productes premium, imprescindibles 
per una cuina sana i de qualitat, a preus 
baixíssims. La botiga combina els pro-
ductes fora d’estoc o amb tares única-
ment estètiques, mai funcionals, o que 
per formar part de col·leccions desca-
talogades no poden ser venuts a la línia 
oficial, amb descomptes del 25%, 40% 
i 60%, i la gamma més nova de catàleg, 
així com altres estris essencials per als 
més gourmets.  

RESTAURANT EL TRABUC 

camí de Can Bassa, 2 - Granollers
Telèfon: 93 870 86 57
www.eltrabuc.com

llobarro a la brasa amb carxofes sal-
tejades amb pernil ibèric; calamarsons 
de platja en la seva tinta amb carxofes 
i rossinyols; timbal de cua de bou amb 

trompetes de la mort i carxofes sobre 
salsa de castanyes; costellam de xai 
confitat amb salsa de bolets, carxofes i 
escalunyes; entrecot de bou amb car-
xofes confitades a la provençal; arròs 
negre amb gambes, carxofes i xipirons; 
peus de porc desossats amb carxofes i 
moixernons i fideus a la cassola (cos-
tella, salsitxes, carxofes i trompetes de 
la mort). Tot plegat podreu acompa-
nyar-ho de la millor selecció de vins i de 
les postres més suculentes.

D'altra banda, el restaurant El Trabuc 
també ofereix altres quinzenes gastro-
nòmiques, com la del cargol, i més enllà 
d'això també hi trobareu menús diaris 
de cuina catalana i de mercat amb plats 
de temporada, amb especialitats en 
carns selectes i peixos de la costa. Dis-
posen d’una extensa i variada carta de 
plats molt elaborats amb una presenta-
ció elegant i de bon gust. 

LA LÒGICA DE LA CARXOFA, S. Tarbal
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Carrefour, l'hipermercat amb 
serveis digitals per als clients

CARREFOUR

av. Europa / Camí Ral, 4
Granollers - Tel. 93 490 89 00
www.carrefour.es

Fa un any, Carrefour reformava ínte-
grament l'hipermercat del Camí Ral per 
adequar-lo a les necessitats dels clients 
i millorar-ne l'experiència de compra.

A l'àrea d'atenció als clients es con-
centren nous serveis digitals per tal 
que el consumidor pugui gestionar la 
compra de manera més àgil i còmo-
da. Així, l’establiment compta amb un 
quiosc de serveis a través del qual es 
poden sol·licitar factures, imprimir 
cupons descompte o realitzar sug-
geriments de forma ràpida, i disposa 
també d’un espai amb connexió wifi i 
carregadors per a mòbils gratuït.

El client també té accés a un assor-
timent de productes ampliat a través de 
pantalles tàctils, per si necessita algun 
producte que no es troba a l'hipermercat. 
A més, disposa de diferents pantalles in-
teractives distribuïdes per l'establiment 
que mostren explicacions detallades so-
bre els productes que es comercialitzen 
en seccions com puericultura, celler o 
electrodomèstics, entre altres.

A més, Carrefour Granollers és un es-
tabliment ecoeficient, ja que gaudeix de 
l'última tecnologia per reduir el consum 

energètic en totes les àrees. Aquestes 
mesures suposen un estalvi de consum 
energètic del 30% respecte a qualsevol 
altre Carrefour de característiques simi-
lars. Pel que fa a la sostenibilitat, també 
s'utilitza l'última tecnologia com, per 
exemple, fred alimentari, il·luminació in-
dependent per sectors, lluminàries led en 
totes les seccions de l'hipermercat, con-
trol remot per domòtica de la il·luminació 
i la temperatura de les instal·lacions i del 
mateix centre. Així mateix, compta amb 
una zona de reciclatge per a paper, car-

tró, envasos lleuger, vidres, petits elec-
trodomèstics, piles i bombetes.

Carrefour està present a Barcelona 
des de 1973, amb el primer hipermercat 
del Prat. Ara compta amb 20 hipermer-
cats Carrefour, 24 supermercats Carre-
four Market, 64 Express, i comerç online.

GRANS SUPERFÍCIES

                    Menjar & Beure

Pizzeria 1900, a casa teva!
L'estiu passat Pizzeria 1900 va obrir el 
segon restaurant-pizzeria a Granollers, 
just darrere de l’estació central d’au-
tobusos. En poc temps ha aconseguit 
fer-se un lloc a la ciutat, gràcies a la 
seva cuina de qualitat i el bon tracte al 
client, oferint menús diaris al migdia i 
una àmplia carta de pizzes elaborades 
de manera tradicional.

Amb aquesta obertura, la cade-
na Pizzeria 1900 fa una forta aposta al 
Vallès Oriental, on té locals a Cànoves, 
Cardedeu, Montmeló, Mollet del Vallès i 
Parets del Vallès.

D'altra banda, si encara no saps on 
celebrar els sopars de Nadal, a Piz-

zeria 1900 s'hi pot gaudir de la millor 
cuina italiana amb diferents espais per 
a grups. Delicioses pizzes al forn de 
llenya i plats eleborats amb ingredients 
selectes i de primeríssima qualitat im-
portats d'Itàlia.

I si voleu gaudir-ho des de casa, no-
més heu de trucar al 93 659 54 07 i us ho 
portaran gratuïtament.  

PIZZERIA 1900

rbla. Josep Tarradelles, 3 - 
Granollers Centre - 93 659 54 07
c. Camp de les Moreres, 23 - 
Granollers - 93 860 61 64

A DOMICILI

L'Arbeca, bon ambient i bon 
menjar amb menús de grups
La Nova Arbeca és un espai cèntric i 
acollidor amb un menú diari de cuina 
casolana, així com una gran varietat 
de possibilitats gustatives, plats únics i 
degustacions de qualitat. Cuina variada 
amb una bona aposta per als arrossos.

A més, disposa de diverses sales 

adients per a fer-hi un àpat d'empresa 
i tot tipus de celebracions nadalenques.

LA NOVA ARBECA

passatge Arbeca, 3 - Granollers 
Tel. 679 63 37 09

ÀPATS D'EMPRESA
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LOT 10

54€

BEGUDES. 1 Ampolla CASTELL D´ORDAL Brut 75 cl.  1 Ampolla de Vi DO 
“Valdepeñas” VIÑA ALBALI Negre Criança 75 cl. TORRONS I DOLÇOS. 1 
Estoig Assortit de Mantecados i Polvorons d´estepeña Gamito 200 g.  
1 barra de Torró d´Alacant IGP “Xixona” ARTESANÍA 150 g  1 barra 
Torró de Xixona IGP “Xixona” ARTESANIA 150 g. EMBOTITS I 
FORMATGES. 1 Espatlla Curada CUMBRESUR Peça 4,5 kg 
aprox.  1 Xoriço Enfi lall Ibèric SIERRA NOBLE Peça 
150 g aprox.  1 Llonganissa Ampla Enfi lall Ibèrica 
SIERRA NOBLE Peça 150 g aprox  1 Format-
ge semicurat PORTILLO Etiquera Verda 
porció 225 g aprox. CONSERVES I 
DIVERSOS. 1 capsa decorada i Li-
tografi ada per transportar-ho

ACONSEGUEIX UN

10%
de descompte*

en la teva
comanda

*Descompte aplicable a comandes fetes a la botiga i online de lots i cistelles 
de nadal. Lliurades del 12 al 30 de novembre de 2018

PREU AMB
IMPOSTOS
INCLOSOS

CARREFOUR GRANOLLERS
Avinguda Europa. Camí Ral 4. Granollers
Tel. 914 908 900 | carrefour.es
Horari: de Dilluns a dissabte de 9 a 21 h.

LOTS I CISTELLES
DE NADAL 2018
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Restaurant Masia Can 
Raimí, cuina tradicional 
catalana i andalusa

MASIA CAN RAIMÍ

Urbanització Can Raimí
Argentona - Tel. 607 84 01 26
Facebook: Restaurant Masia Can Raimí

trobareu menús per a grups i celebra-
cions que es poden personalitzar per tal 
que s'adaptin a les vostres necessitats, 
així com dues sales privades on poder 
gaudir d'un àpat en família o amics amb 
total intimitat. Si voleu un àpat de qua-
litat per Nadal, Sant Esteve o Cap d'Any, 
penseu en Can Raimí, àpats especials a 
preus especials. 

La Perpetuenca, productes 
ecològics a un preu just
Fa més d’un segle del naixement de La 
Perpetuenca, el 1911, com un sindicat 
agrícola. Des d’aquell moment s’ha anat 
diversificant el negoci al voltant dels 
productes del camp, i actualment és 
l’agrobotiga del Vallès, amb molts pro-
ductes ecològics a preus competitius. A 
causa de la creixent necessitat d’espai, 
l’any 2001 es van inaugurar les noves 
instal·lacions com resposta a aquesta 
diversificació i a un canvi d’orientació 
que no oblida el pagès, però que incor-
pora nous mercats. La superfície total 
és de 2.100 metres quadrats, dels quals 
900 són agrobotiga, on els serveis que 
es donen es multipliquen i marquen la 
diferència amb altres grans superfícies. 
Per exemple, en l’alimentació: vins i olis 
seleccionats d’altres cooperatives de 
Catalunya, llegums, embotits i format-
ges artesanals i tota mena de productes 
ecològics, des de l’arròs fins a la pizza. 
Els productes d'alimentació que ofereix 
La Perpetuenca són sempre de proxi-
mitat i de la màxima qualitat, no només 
per a les properes fes de Nadal, sinó 
també durant tot l'any. 

Pel que fa a jardineria, a més de fer-
tilitzants, terres, llavors, fitosanitaris, 
reg, eines i tots els complements, tam-
bé assessora en la construcció de jar-
dins. També hi ha tot allò necessari per 
a animals de companyia (alimentació, 
gàbies, productes sanitaris i comple-
ments) i per a la hípica (alimentació, 
sanitaris, complements vitamínics, 
vestuari i complements). També des-

El restaurant Masia Can Raimí, a Ar-
gentona, és una masia del segle XVI on 
podreu gaudir d'una gran tranquil·litat i 
d'un ambient familiar mentre degusteu 
els millors plats de la cuina tradicional 
catalana i andalusa d'elaboració pròpia, 
amb especialitat en arrossos i carn a la 
brasa. L'establiment, que disposa d'un 
gran aparcament i una àmplia terras-
sa, té capacitat per acollir grups, ac-
cepta reserves amb antelació i, a més 
de servir esmorzars, dinars i sopars a 
bon preu i elaborats amb productes de 
màxima qualitat, també elabora men-
jars per emportar. A Can Raimí també hi 

LA PERPETUENCA

ctra. Sabadell, km 4, Santa Perpètua
Tel. 93 560 00 60
www.laperpetuenca.com

El Racó d'en Jordi, arrossos 
i esmorzars de forquilla
El restaurant el Racó d'en Jordi, al carrer 
Costa Brava de la Roca del Vallès, es-
trena nova gerència de la mà de Maria 
Carme Visuña, que compta amb més 
de 30 anys en el sector de la restau-
ració. A l'establiment, especialitzat en 
cuina tradicional, s'hi pot trobar servei 
i productes de màxima qualitat, a bon 
preu i amb un personal atent que té cura 
dels seus clients. Al Racó d'en Jordi són 
especialistes en tota mena d'arrossos i 
esmorzars de forquilla, sempre elabo-

EL RACÓ D'EN JORDI

c. Costa Brava, 115
La Roca del Vallès
Tel. 93 879 13 94

RESTAURANTAGROBOTIGA

RESTAURANT

                    Menjar & Beure

Sanfrancisco, sensacions 
de cuina mediterrània
En ple centre de Granollers, al carrer 
Mare de Déu de Núria, hi ha el restau-
rant Sanfrancisco, un espai per desco-
brir noves sensacions culinàries i apte 
per celebrar diferents tipus d'esdeve-
niments, des d'un sopar en parella fins 
a una celebració amb un grup d'amics 
o família. Al restaurant Sanfrancisco 
tenen quatre salons –amb capacitat 
d'entre 15 i 60 persones– amb ambien-
tacions diferents perquè pugueu triar el 
que us vingui de gust cada dia, així com 

una gran barra que dóna la benvingu-
da al local. Pel que fa a la carta, dis-
posen de menú diari i de menú de cap 
de setmana, i també d'una àmplia carta 
de begudes i vins i carta i menús per a 
grups. La seva especialitat és la cuina 
mediterrània, i també destaca el seu 
menú degustació, on podreu tastar tots 
els plats de qualsevol dels seus menús 
al mateix preu del menú escollit.

L'equip del Sanfrancisco està format 
per gent jove amb ganes de treballar i 

RESTAURANT

SANFRANCISCO

c. Mare de Déu de Núria, 22
Granollers - Tel. 93 879 24 58
www.sanfranciscorestaurante.com

taca el suport a l'agricultura ecològica 
amb l'assortiment de compostadores, 
llavors, fungicides, insecticides i ferti-
litzants necessaris.

guanyar-se la confiança dels clients 
adaptant-se als seus gustos. Per això 
la seva cuina és sovint personalitzada 
i compta amb tons d'atenció individu-
al, perquè gaudiu dels millors àpats en 
parella o amb el grup d'amics. Reserveu 
taula ara, demaneu el menú degustació 
i no us perdeu les novetats del restau-
rant Sanfrancisco, un descobriment 
gastronòmic al centre de la ciutat.

rats amb una excel·lent matèria primera. 
A més, segons valoren els clients, els 
arrossos són boníssims i es troben a un 
preu imbatible. La cuina està oberta de 
8 a 16 hores de dimarts a diumenge, i el 
dilluns està tancat.
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Caldarium, el nou 
gastrobar a punt 
d'obrir les portes

CALDARIUM

pl. Folch i Torras, 14
Granollers - Tel. 607 33 28 65
granollers@caldarium-gastrobar.es

Caldarium obre un nou 
concepte al cor de Gra-
nollers, on podreu gaudir 
d’un ambient acollidor, 
alegre i cuidat.

Caldarium està pensat 
per gaudir i relaxar-se.

El nou gastrobar de 
propera obertura disposa 
d’una oferta variada per 
menjar i beure bé, amb 
un ambient senzill i de-
senfadat, per tal que sigui 
un refugi o alternativa en 
qualsevol moment del dia.

Tenen propostes de 
qualitat per a totes les 
necessitats: cafès, begudes, canyes, 
esmorzars i berenars, propostes per 
dinar al vostre ritme, tapes, opcions per 
a vespres acollidors, solucions ideals 
per a grups, una carta original i creativa, 
copes i còctels.

El gust, la senzillesa, la qualitat i el 
bon preu es poden combinar. 

A Caldarium posen en valor els bons 
moments. Estigueu pendents de les se-
ves notícies. Aviat obrirà portes.

NOVETATS

                    Menjar & Beure

La cuina de la Rosa, menjar 
casolà i d'alta qualitat
La botiga culinària amb més de 20 anys 
d'experiència La cuina de la Rosa us 
ofereix més d'una seixantena de plats 
per escollir. Deixeu-vos emportar per 
la gran varietat de sabors cuinats amb 
productes d'alta qualitat. Fideuà, arro-
sos de tot tipus, canelons de carn, peix 
i espinacs, conill, vedella, pollastres a 
l'ast, croquetes, amanides de pasta i 
arròs, macarrons, gran varietat de trui-
tes i un llarg etcètera. 

L'equip de La cuina de la Rosa té molt 

clar que la clientela que tenen és molt 
selecta i valoren molt què mengen. És 
per aquest motiu que el seu tret dife-
rencial és l'aposta per una cuina to-
talment casolana, sense conservants 
ni colorants. Els trobareu de dimarts a 
diumenge de 9 a 15 hores.

LA CUINA DE LA ROSA

c. Guayaquil, 4 - Granollers 
Tel. 93 860 65 98

ÀPATS PREPARATS

Quatre Rellotges, vetllades 
en un entorn modernista
A Quatre Rellotges hi trobareu una bona 
oferta de cuina de mercat i tradicional 
catalana en un entorn amb encant, en 
el marc incomparable de Can Poi, un 
edifici residencial modernista, conegut 
també com Els quatre rellotges –per la 
torre mirador que té aquests elements 
ornamentals–. La casa, datada del 1916, 
barreja elements decoratius de tipus 

neoromànic i neogòtic. Allà hi podreu fer 
un menú diari i també de cap de setma-
na. I per fer un sopar amb grup, concer-
teu reserva. No us en penedireu!

QUATRE RELLOTGES

Cruïlla ctra. C-1415 amb BV-5106  
Argentona - Tel. 93 757 41 94

RESTAURANTS

Més de 50 anys de cuina tradicional ca-
talana han fet de la Masia Can Sous un 
restaurant de referència del Vallès Ori-
ental. Ara, sota una nova direcció, conti-
nua oferint la cuina casolana que tothom 
espera trobar a Can Sous i alhora amplia 
l'oferta tant a nivell gastronòmic com de 
serveis i horaris. Una ampliació de la carta 
que afecta l'oferta de diversos plats del dia 
que són constantment renovats, així com a 
la celebrada inclusió de totes les begudes 
de la casa al preu de la mateixa. Una nova 
carta de vins ofereix una gran diversitat de 
referències de les millors DO catalanes. 
Uns serveis que inclouen l'atenció més 
acurada per als petits de la casa amb una 
oferta de plats especials per a ells a preus 
reduïts i amb personal dedicat per aten-
dre'ls. Una bona opció tant per si voleu 
gaudir d'uns sopars acompanyats de les 
millors vistes com si heu de celebrar qual-
sevol esdeveniment important.

CAN SOUS

ctra. Puiggraciós, s/n
L'Ametlla del Vallès 
Tel. 93 843 07 48

RESTAURANTS

Masia de Can 
Sous, mig segle  
als fogons
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Restaurant
la nova Arbeca

Entrant
Escudella barrejada amb pilota

Primer plat (a escollir)
 Amanida de fumats amb 
 vinagreta de fruits secs 
 Gambes a la planxa
 Caneló farcit de pollastre de corral 
 amb tófona i salsa de foie

Segon plat (a escollir) 
 Bacallà confi tat amb sobrassada 
 ibèrica, pistatxos i mel
 Confi t d’ànec amb fruits del bosc 
 i taronja caramel·litzada
 Costella de 1/2kg de vacú rostida a 
 baixa temperatura amb timbal de bolets

Postre
Arbre de Nadal amb 3 xocolates 
i crema anglesa

Bodega
Aigua, vi  del Penedès o refresc
CafèS
Copa de cava Brut Nature 
i dolços nadalencs

Aperitiu
 Chupachup de garrí confi tat
 Torradeta de salmó
 Cruixent de botifarra 
 del Perol amb ceba confi tada

Primer plat
Caneló de marisc amb crema 
de llamàntol

Segon plat
Filet de vedella amb poma 
caramel·litzada, foie 
i reducció de Porto

Postre
Arbre de Nadal de 3 xocolates 
amb crema anglesa

Bodega
Aigua, vi negre Altos de Tamarón 
(Ribera del Duero) 
i cava.  
Cafès o infusions

Raïm, cotilló + dj

61€
(IVA INCLÒS)

28.50€
(IVA INCLÒS)

Menú NADALENC 
NADAL, St Esteve, ANY NOU I REIS

MENÚ CAP D’ANY
COMENÇA EL 2019 AMB NOSALTRES!

FES LES TEVES RESERVESLA NOVA ARBECA. Passatge Arbeca nº3. Granollers (al costat del Carrefour)

*Obert tots els diumenges i dissabtes. Diumenge només 
obrimper a grups. Obrim tots els dies festius de nadal.

679 633 709 
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Els Spartans, classificats per a la Divisió d'Honor
Malgrat la contundent derrota dels Spartans Granollers per 14 a 53 
davant el Rugby Club Sitges en l'última jornada de la fase prèvia de la 
Divisió d'Honor Catalana, els vallesans es van classificar per aquesta 
competició per primera vegada en perdre també el Barça Grana. El 
sorteig del calendari serà avui dijous a la seu de la Federació (17 h).

Nova derrota del CB Granollers
El mal primer quart –29 a 17– que va fer el CB 
Granollers a la pista del Recanvis Gaudí B va 
condicionar la resta del partit i va caure per 81 
a 77. Ara els de Ricard Ventura són onzens amb 
dos trioms i sis derrotes a la Copa Catalunya.

ESPORTS

El granollerí Pol Espargaró (KTM) 
va aconseguir el seu primer podi 
a Moto GP –i també el primer de 
KTM– en quedar en tercera po·
sició en l'últim Gran Premi de la 
temporada, el de la Comunitat 
Valenciana, disputat al circuit de 
Xest. El primer classificat va ser 
Andrea Dovizioso (Ducati) i el se·
gon, Àlex Rins (Suzuki). 

El petit dels germans Espargaró 
va aprofitar que la intensa pluja 
va provocar les caigudes d'alguns 
dels favorits com Marc Màrquez 
(Honda) –campió del món des 
de fa unes setmanes– i Maverick 
Viñales (Yamaha), per lluitar pel 
podi. El mateix Pol també va cau·
re, però va poder tornar ràpida·
ment a la pista. Després la cursa 
es va haver d'aturar durant uns 
minuts perquè l'asfalt estava mas·
sa entollat. En la represa, la caigu·
da de Valentino Rossi (Yamaha), a 
falta de cinc voltes, va deixar Pol 
Espargaró en tercera posició, la 
qual ja no va perdre fins a creuar 
la línea d'arribada.

En finalitzar la cursa, Pol es va 
abraçar al seu germà Aleix per ce·
lebrar l'extraordinari resultat i se 
li van escapar llàgrimes d'alegria. 
Aquest podi, el primer en les cinc 
temporades que el granollerí por·
ta a Moto GP, és la recompensa a 
una temporada nefasta plena de 
lesions i mals resultats. De fet, en 

MoTo gp

HISTÒRIC  Pol Espargaró al podi, acompanyat d'Andrea Dovizioso i Àlex Rins

MOTOCICLISME  EL GRANOLLERÍ VA SER TERCER A XEST EN UNA CURSA MARCADA PER LA PLUJA

Pol Espargaró fa podi 
per primer cop a Moto GP

aquest 2018 no havia aconseguit 
acabar cap cursa entre els primers 
10 classificats. "L'última volta se 
m'ha fet eterna. No us podeu 
imaginar com de dur ha estat 
aquest any, ho he passat mala-
ment", va explicar Pol als micrò·
fons de Movistar+. "Em vaig treu-
re una placa el desembre, em 
vaig operar una hèrnia discal 
de l'espatlla abans de comen-
çar el Mundial, em vaig trencar 
la clavícula a Brno i vaig patir 
una lesió molt seriosa a la mè-
dula i em vaig tornar a trencar 
la clavícula a Aragó". Fins ara, 
els seus millors resultats a Moto 
GP havien estat els quarts llocs 

aconseguits en el GP de França 
del 2014 i en el GP d'Holanda del 
2016. Els 16 punts sumats avui el 
catapulten fins a la 14a posició fi·
nal del Mundial, amb un total de 
51. És la seva pitjor puntuació en 
la categoria, però no el pitjor lloc. 
La temporada passada va ser 17è 
amb 55 punts.

Per la seva banda, Aleix no va po·
der acabar la cursa per culpa d'una 
caiguda a l'onzena volta. D'aquesta 
manera, finalitza el Mundial en 17a 
posició amb 44 punts. És la seva 
pitjor puntuació i plaça final. La 
seva millor cursa aquest 2018 va 
ser la d'Aragó, en què va finalitzar 
sisè.  SERgi EScudERO

NOVA ENSOPEGADA  L'expulsió de Joan Inés va condicionar els minuts finals

El filial del Reus es va emportar 
dissabte la victòria per 0 a 1 en el 
camp del carrer Girona gràcies a 
un gol d'Adrià Arjona en el minut 
76. Una dura entrada innecessària 
a la zona de l'atac granollerí de 
Joan Inés, que ja tenia targeta gro·
ga, li havia costat la segona i l'ex·
pulsió sis minuts abans. Així, els 
de José Solivelles tornaven a caure 
després de fer-ho la setmana an·
terior davant el cuer, el Santboià, 
i trencar així la ratxa de 10 partits 
sense perdre. 

El Granollers va notar davant el 
Reus B les nombroses baixes de 
jugadors importants com Sergio 
Fernández, Kilian Villaverde, Gui·
llem Pujol o Xavi Civil. Pau Darbra 
ho va veure des de la banqueta, 
encara amb molèsties. D'aques·
ta manera, jugadors amb molts 
minuts a les cames van haver de 
tornar a ser titulars, com Sergi 
Pastells (1.422 minuts disputats 

FUTBOL |  Tercera Divisió  SEGONA DERROTA CONSECUTIVA

Un ECG plagat de baixes  
cau davant el filial del Reus 

a la lliga de 1.440 possibles) i 
Ricky Alcántara (1.268). Tenint 
en compte les baixes, a Solivelles 
només li va quedar donar entra·
da a Lamine, davanter del juve·
nil, que va debutar amb el primer 
equip. "Més que el cansament 
que podem portar acumulat al-
guns jugadors, el que més ens 
va afectar diumenge van ser 
les nombroses baixes. Pràcti-
cament no teníem efectius en 
atac", explica Pastells. "Jo, per-
sonalment, em vaig sentir una 
mica cansat quan vam jugar 6 
partits en 14 dies, però al Gra-
nollers he trobat la continuïtat 
i l'estil de joc que buscava i es-
tic molt content", va afegir. En 
aquest sentit, als de Solivelles els 
hi anirà molt bé la jornada de des·
cans d'aquest cap de setmana. "La 
derrota que més mal ens va fer 
va ser la de Santboià; teníem el 
partit a les mans", recorda.  S.E.

JorDi gANDUxé
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MASIA CAN RAIMI RESTAURANT
Urbanización Can Raimí, 8. Argentona
canraimirestaurant@gmail.com
Tels. 607 840 126 · 652 374 098

 (Menú infantil 25€)

NADAL - 45€
Escudella barrejada amb pilota
Carn d’olla
Pollastre farcit
Xarrup de cítrics
Neules, torrons i polvorons
Brindis amb cava. Cafè

Crema de mascarpone 
amb salsa de gerds
Raïm de la sort
Cotilló
Brindis amb cava
Ball amb DJ
Xurros amb xocolata 
a les 3.00h
Vi negre D.O. Montsant
Vi Blanc D.O. 
Conca de Barberà
Aigua, refresc o cervesa

Pica-pica:
Pernil ibèric
Foie d’oca amb melmelada de fi gues
Assortit de fumats
Amanida de formatge de cabra 
amb maduixes i mango
Pa de coca amb tomàquet
Plat a escollir:
Entrecot de vedella a la brasa
Confi t d’ànec amb fruits vermells
Costelles de cabrit arrebossades
Lluç a la marinera
Milfulls de crema catalana amb maduixes
Neules i torrons. Brindis amb cava. Cafè

SANT ESTEVE - 45€
CAP D’ANY - 75€
Pica-pica:
Pernil ibèric, Foie micuit amb 
melmelada de fi gues, Xips 
vegetals Hummus amb oli 
d’olives negres
Primer a escollir:
- Tartar de salmó amb 
 alvocat i crema de mango
- Caneló de marisc XL
- Carpaccio de WAGYU 
 amb un toc de pebre rosa
Segon a escollir:
- Rap a la marinera
- Espatlla de xai al forn
- Filet de vedella amb foie i   
 reducció de fruits vermells

 (Menú infantil 25€)

NOMÉS AMB RESERVA I ELECCIÓ PRÈVIA DE PLATS. PREU ESPECIAL PER A GRUPS

Vi negre D.O. Montsant
Vi Blanc D.O. Conca de Barberà
Aigua, refresc o cervesa

GRANOLLERS. El Fraikin va sortir 
a jugar l'anada de la tercera ron·
da prèvia de la Copa EHF encan·
tat de citar-se amb Europa, amb 
l'adrenalina de les grans cites. En 
la prèvia del partit, l'Ian Terrafeta 
havia desitjat sis o set gols d'avan·
tatge per anar diumenge (18.45 h) 
amb bones garanties al Red Hall.
En canvi, el Gorenje Velenje es va 
endur una victòria per 24 a 25 i, 
així, va trencar la ratxa del Fraikin 
de 10 partits consecutius sense 
perdre a casa. 

El Palau d'Esports estava especi·
alment ple, uns 2.300 espectadors, 
gràcies a l'atractiu del partit i al fet 
que es van presentar els equips 
del BMG a la mitja part. Aquest 
ambient fogós va envalentonar al 
Fraikin en els primers compassos 
fins al punt de situar un 4 a 1 en el 
minut 8. Però el primer temps va 
finalitzar amb un penal transfor·
mat per Matic Verdinek, el millor 
del seu equip juntament amb el 
porter Emir Taletovic, que va situ·
ar l'empat a 11. El segon temps va 
ser molt igualat i en l'última jugada 
els eslovens es van endur el partit i 
un avantatge d'un gol per la torna·
da. "S'ha demostrat que el nivell 

Diumenge els granollerins van caure per 24 a 25 davant del 
Gorenje Velenje en el partit d'anada de la tercera ronda prèvia

xAviEr solANAs

POTÈNCIA ESLOVENA  El Gorenje va aconseguir tirar a terra el mur granollerí

HANDBOL |  Competició europea ELS DE RAMA VAN TRENCAR LA RATXA DE VICTÒRIES AL PALAU

El Fraikin, obligat a vèncer a 
Eslovènia per seguir a l'EHF

mostrat no ha estat suficient per 
vèncer al Gorenje. Els hi hem de 
posar les coses més difícils si 
volem passar de ronda. Tenim 
60 minuts per donar la volta a 
l'eliminatòria i farem tot el pos-
sible per aconseguir-ho", va ex·
plicar Antonio García Robledo, un 
dels màxims golejadors del partit, 
amb sis gols. Per la seva banda, 
l'entrenador del Gorenje Velenje, 
Gregor Cudic, va dir que diumen·
ge s'espera "un partit molt sem-
blant al de l'anada, igualat i amb 
alternatives. Haurem de fer les 
coses igual de bé que avui, o mi-
llor, per eliminar el Granollers".  
El Fraikin necessita vèncer al Red 
Hall per dos gols de diferència per 
passar de ronda si es queda per 
sota dels 25 que els eslovens van 
aconseguir al Palau d'Esports. En 
cas que n'aconsegueixi més, li ser·
virà un sol gol d'avantatge.

Quatre dies abans, dimecres, el 

GORENJE VELENJE - FRAIKIN BMG
Diumenge, 25  18.45 h Red Hall

FRAIKIN BM GRANOLLERS 24
GORENJE VELENJE 25

Fraikin havia guanyat per 31 a 28 
al Liberbank Cuenca, el qual va 
plantejar un partit lent i agres·
siu que va dificultar el joc valle·
sà, sobretot en el primer temps. 
El BMG és quart amb 13 punts, 
empatat amb el segon i el tercer, 
el Bidasoa i l'Ademar de Lleó, 
respectivament. Al tancament 
d'aquesta edició, el Fraikin dis·
putava l'11a jornada de lliga a la 
pista del Valladolid, el 10è.

Dimarts (19 h), només 48 hores 
després del partit d'EHF, el Palau 
d'Esports viurà el derbi català de 
l'Asobal: Fraikin contra Barça. 
L'única derrota lliguera blaugra·
na des del maig del 2013 va ser 
la infligida pel Granollers el curs 
passat en el Palau Blaugrana. Set·
mana intensa.   SERgi EScudERO

Divendres tampoc va ser el dia que 
va finalitzar el romanç del KH-7 
BM Granollers amb el Palau d'Es·
ports. Triomf per 26 a 19 davant 
l'Helvetia Alcobendas; cinquena 
victòria en cinc partits a casa a la 
Lliga Guerreras Iberdrola; setena 
posició a la taula i a només dos 
punts del líder; retorn a les pistes 
d'Aina Fernández després de gai·
rebe un any lesionada; exhibició 
de Martina Capdevila, de només 
17 anys, i Judith Vizuete segueix 

xAviEr solANAs

Lliga Guerreras Iberdrola  SEGUEIX EL PLE DE TRIOMFS A CASA

CINC DE CINC El KH-7 no ha perdut cap punt al Palau d'Esports

El KH-7 es confirma com 
l'equip revelació de la lliga

E-SPORTS  HI VAN PARTICIPAR 128 JUGADORS

Els e·Sports estan explotant a 
l'estat espanyol i cada vegada hi 
ha més entitats –com l'Espanyol, 
el Nàstic de Tarragona o el Reus 
Deportiu– que hi estan apostant 
fort. També La Mútua de Grano·
llers ha volgut introduïr-se en 
aquesta disciplina que els experts 
pronostiquen que arribarà al seu 
punt àlgid el 2020. I ho ha fet amb 
l'organització del primer Torneig 

La Mútua e-Sports – FIFA 19. 128 
jugadors, o gamers, procedents 
del Vallès Oriental i Occidental, 
el Maresme i Osona, van enfron·
tar-se diumenge en la modalitat 
d'un contra un en el FIFA 19 de la 
PS4, la més utilitzada en les grans 
competicions. El vencedor va ser 
Juan José Vacas i van completar el 
podi els germans Arenas, Adrián i 
Cristian.  

Juan José Vacas s'emporta
el Torneig La Mútua FIFA 19

com a màxima golejadora de la 
competició. Nit perfecta. El partit 
ja estava sentenciat al principi del 
segon temps i Robert Cuesta va 
donar minuts a jugadores menys 
habituals com Ona Vila o Marina 
Millán. Ara, el KH-7 tindrà un mes 
de descans per l'aturada de selec·
cions. 

KH-7 BM GRANOLLERS 26
HELVETIA ALCOBENDAS 19

FRAIKIN BMG - FC BARCELONA
Dimarts, 27  19 h Palau d'Esports
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CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Activitats de gestió
administrativa
PROGRAMA SEFED

Guayaquil, 54. 08401 Granollers. Tel. 93 879 43 14 ·        636 275 942
https://sites.google.com/a/epiagranollers.cat/epia-granollers
http://damviod.epiagranollers.cat
     @FPescolapiaGrn         FP Escola Pia Granollers

Tot aplicat en un entorn
de simulació d’empresa

 Formació subvencionada adreçada 
 a persones desocupades majors de 18 anys.
 Possibilitat d’estades a Irlanda 
 de 4 a 6 setmanes.
 Preparació per la titulació de l’Actic.
 Informàtica de gestió administrativa: 
 Offi  ce 2016, Libreoffi  ce, Facturaplus, 
 Contaplus i Jnòmina.
 Contingut del curs: Gravació de dades,
 ofi màtica, comptabilitat, 
 tresoreria, RRHH, comercial, 
 màrqueting 
 i arxiu.

INICI DEL CURS:
FINALS DE

NOVEMBRE 2018
Pendent d’aprovacióInclusió 

  a la nostra 
     borsa de 
          treball

LES FRANQUESES. Patint, però el 
CE Llerona va aconseguir el seu 
cinquè triomf consecutiu –amb un 
global de 20 gols a favor i només 
2 en contra– en vèncer per 3 a 2 
al Sant Jordi, el sisè classificat. Els 
gols els van fer Hilaria Salas, Móni·
ca Galisteo i Elia Expósito. L'equip 
entrenat per Aaron Pérez segueix 
tercer i invicte en el grup 2 de Pri·
mera Divisió amb 21 punts, a 4 del 
líder, el Palautordera, que ha dis·
putat un partit més.

D'altra banda, diumenge (12.15 
h) es disputarà el derbi franque·
sí del grup 9 de Tercera Catalana 
masculina. El Bellavista Milan, 
onzè amb 18 punts, rebrà el Lle·
rona, sisè amb 22, amb l'objectiu 
d'escalar posicions en la part mit·
ja de la taula. El Llerona fa cinc 
partits que no perd.

Per últim, el CF Les Franqueses 
va vèncer per 1 a 2 al CF Parets  
en el grup 4 de Segona Catalana 
i, així, va trencar una dinàmica 
de només 4 punts sumats dels 
últims 21. Ara és setè a la taula 
classificatòria. 

FUTBOL FEMENÍ

El CE Llerona pateix
per encadenar la
cinquena victòria

CICLOCRÒS  EL VENCEDOR MASCULÍ VA SER JOFRE CULLELL

Espectacle passat per fang a Bellavista
Jofre Cullell es va imposar diumenge en la 10a edició del Gran Premi Les 
Franqueses de ciclocròs, una prova de caràcter internacional. L'exigent 
traçat del parc mirador de Bellavista, juntament amb la col·laboració de la 
pluja i el fang, va propiciar una jornada èpica. En categoria femenina, va 
vèncer la veterana ciclista basca Olatz Odriozola, tercera a l'estatal.

xAviEr solANAs

ESCALADA  ES VAN CITAR UN CENTENAR D'ESCALADORS DE TOTS ELS NIVELLS

La pluja no atura l'Open Bloc Urbà de Granollers
Dissabte va començar la segona edició del Granollers Climbing Festival amb un centenar 
d'escaladors repartits per la ciutat per competir en l'Open Bloc Urbà. "Hi ha hagut menys 
participants que l'any passat per culpa de la pluja però, tot i això, estem molt contents amb 
el nombre assolit i hi ha hagut més nivell", explica Pep Rastrero, propietari d'Illa Sports, 
organitzadora de l'esdeveniment juntament amb l'Agrupació Excursionista de Granollers i 
Indorwall Granollers. En categoria masculina, el guanyador va ser Cedric Lluc i, en femenina, 
Francis Katiuska. Dijous, els germans Pou, l'Iker i l'Eneko, dos especialistes d'escalada en fisura, 
presentaran a les 20 h a la Centre Cultural el documental 20 anys de muntanyes verticals.

LES FRANQUESES. Sota la pluja i el 
fred de diumenge, Alberto Casado 
va vèncer en la setena edició dels 
10 km de les Franqueses, organit·
zats pel Club d'Atletisme A4elKm 
i el Patronat Municipal d'Esports, 
amb un temps de 34m i 55s. 

En la categoria femenina, la gua·
nyadora va ser Silvia Segura, qui 

es va imposar amb molta como·
ditat amb un temps de 37m i 55s.

 Enguany, aquesta cursa solidà·
ria ha aconseguit 8.000 euros més 
per la recerca contra el càncer de 
ronyó, que es donaran a l'Hospi·
tal de Sant Pau de Barcelona. En 
aquesta edició hi van córrer uns 
500 atletes. 

CURSA SOLIDÀRIA  ALBERTO CASADO VA GUANYAR LA PROVA

Els 10 km recapten 8.000 € 
contra el càncer de ronyó

JorDi gANDUxé

cliMbiNg fEsTivAl

EL VENCEDOR  Alberto Casado va arribar a la meta escapat en solitari

Dos finalistes del CNG a l'estatal
El CN Granollers va aconseguir estar representat en tres finals en el 
campionat d’Espanya absolut d’hivern, que es va celebrar del 15 al 18 
de novembre a la piscina CN Barcelona. Marcos Gil va disputar dues 
finals. En la primera, l'A dels 1.500 metres lliures, va finalitzar en 19a 
posició i, en la final B dels 400 lliures, va aconseguir ser 16è. D'altra 
banda, Cassandra Gimeno va ser 14a en la final B dels 50 braça.  i

NATACIÓ CASSANDRA JIMÉNEZ I MARCOS GIL HO VAN ASSOLIR
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CULTURA
Cinefòrum amb 'Hacia la luz'Charansonnet presenta 'Anunnaki' a Molins de Rei
El cineclub projectarà divendres i diumenge  
la pel·lícula francojaponesa Hacia la luz.  
La sessió de divendres, a les 19 h, 
s'acompanyarà d'un cinefòrum amb  
l'antropòloga Alba Castellsagué.

El director granollerí Joan Frank Charansonnet ha presentat el seu nou 
film –codirigit amb Ruben Vílchez–, Anunnaki, al festival internacional 
de Cinema de Terror de Molins de Rei. El film, de Dejavu Films i Patchouli 
Films, està protagonitzat pel mateix Charansonnet i Dani Bernabé, i 
compta en el repartiment amb actors com Miquel Sitjar i Mónica Corral.

Granollers recuperarà una sala de 
cinema al centre de la ciutat el 19 
de desembre, de la mà de l'Associa·
ció Cultural (AC), que gestionarà el 
cinema Edison, nom amb què s'ha 
batejat el nou projecte del Cen·
tre Cultural –un equipament que 
l'Ajuntament va comprar el 2009–.

Martí Pujadas, responsable de 
projectes de l'AC, detallava di·
lluns les característiques del nou 
cinema Edison en un acte lúdic al 
mateix Centre Cultural, en què va 
presentar-se la imatge de la sala i 
la programació.

El nom
La denominació d'aquest equipa·
ment, dedicat a tot allò relacionat 
amb el món del cinema i l'audiovi·
sual, vol ser "un homenatge a una 
de les primeres sales de cinema 
de Granollers" –la segona després 
del Majestic–, que estava situada a 
la plaça Maluquer i Salvador, a la 
cantonada del carrer Edison. "A 
més, també volíem un nom que 
quedés en la memòria i que 
superés l'actual nom de l'equi-
pament", explicava Pujadas, qui 
recordava com el 2006 van desa·
parèixer totes les sales del teixit 
urbà de Granollers. Des de llavors, 
de fet, l'única manera de veure 

El nom del servei, gestionat per l'AC, és un homenatge a l'antiga sala de la plaça Maluquer
El cinema Edison tindrà una 

programació ininterrompuda de 
setembre a juny, amb tres o qua·
tre títols setmanals i un mínim de 
vuit sessions. S'hi programarà de 
manera estable de dijous a diu·
menge, i els dimarts i dimecres 
s'alternaran. L'activitat regular 
tindrà set sessions setmanals més 
una infantil mensual, però també 
hi haurà altres dies amb sessions. 
"Pot passar, sobretot a la prima-
vera, que cada dia hi hagi sessió 
de cinema", indicava Pujadas.

Les sessions i el preu
D'aquesta activitat, el cineclub 
mantindrà dues sessions –ara en 
fa tres–, i el nou projecte en farà 
cinc més, amb una pel·lícula set·
manal "més oberta pel que fa al 
públic, que serà una estrena o 
gairebé". L'Edison vol continuar 
apostant pel cinema en versió ori·
ginal, tot i que es planteja incorpo·
rar alguna versió doblada.

Els preus s'estipularan en funció 
de la sessió, però giraran a l'entorn 
dels preus de mercat per evitar 
fer competència deslleial. "Amb 
tot, en ser públics, tindrem el 
mínim de barreres d'entrada a 
l'equipament, amb descomptes 
i un futur club de fidelització", 

M.E.

PRESENTACIÓ DEL NOM  Martí Pujadasamb l'alcalde

EQUIPAMENTS  L'ESPAI ES CONVERTIRÀ EN LA REFERÈNCIA CINEMATOGRÀFICA DE LA CIUTAT, AMB VUIT SESSIONS PER SETMANA I ACTIVITATS DE FORMACIÓ

El nou cinema Edison, al Centre 
Cultural, obrirà el 19 de desembre

cinema al centre era de la mà del 
cineclub de l'AC –que va fer la seva 
primera projecció als anys 50–.

Ara, l'AC fa un pas endavant amb 
l'Edison, que tindrà tres activitats 
fonamentals. A banda de l'exhibi·
ció de pel·lícules, també vol fer una 
tasca de formació, així com de su·
port a la creació. L'Ajuntament ce·
deix el Centre Cultural, on s'hi faran 
reformes per millorar l'experiència 
cinematogràfica. L'auditori –amb 
un aforament de 349 persones– 

comptarà amb nou equipament 
tècnic, així com amb aïllament 
acústic. També es preveu habilitar 
una sala polivalent al primer pis 
per a exposicions, presentacions i 
altres activitats. Al segon pis també 
hi haurà una petita sala de projecci·
ons, per a una cinquantena de per·
sones, així com es condicionarà un 
altre espai per a tallers. Finalment, 
el vestíbul tindrà una transforma·
ció estètica i també per encabir la 
taquilla i un espai de bar.

n L'Edison presentava també la pro-
gramació inaugural del Nadal, que in-
clourà films com Campeones, El amor 
menos pesado, Ernest et Celestina, La 
buena esposa i La revolución silencio-
sa, entre d'altres. La primera pel·lícula, 
que es projectarà el 19 de desembre, 
però, la triarà la ciutadania, que podrà 
votar entre un llistat de films prèvia-
ment escollits per l'AC. La intriga, de 
fet, es mantindrà fins al mateix moment 
en què s'encengui la gran pantalla.

VOTACIÓ POPULAR 
PER A LA PEL·LÍCULA 
INAUGURAL

detallava Pujadas. El preu normal 
estarà entre els 5 euros de les ses·
sions infantils i els 7,5 de les estre·
nes de cap de setmana.

Formació i creació
El cinema Edison també vol ser un 
espai de formació, tot seguint la 
feina que fins ara l'AC ha fet amb 
els centres educatius de la ciutat, 
però també fent un pas endavant 
amb cursos que s'allarguin tot el 
curs, així com tallers i cursos per al 
públic familiar i per al públic adult, 
i fins i tot per a professionals.

D'altra banda, en menor mesu·
ra, l'AC també es proposa posar-se 
al servei de Roca Umbert i del 
Mercat de l'Audiovisual de Catalu·
nya per potenciar la creació audio·
visual. De fet, actualment convoca 
la beca Vist per… en col·laboració 
amb VOTV. De moment, l'Edison 
comença a caminar.  M.ERAS
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Curs totalment subvencionat (pendent d’aprovació)

Vols treballar en el 
sector del comerç 
i de l’atenció al client?

Guayaquil, 54. 08401 Granollers. Tel. 93 879 43 14 ·        636 275 942
https://sites.google.com/a/epiagranollers.cat/epia-granollers
http://damviod.epiagranollers.cat
     @FPescolapiaGrn         FP Escola Pia Granollers

El curs d’ACTIVITATS DE VENDA és una formació dirigida a la venda i a l’atenció al client on 
coneixeràs els processos i les tècniques de venda més importants i adquiriràs les habili-
tats de comunicació necessàries per desenvolupar-te professionalment en els següents 
llocs de treball:

 CAIXER/A DE COMERÇ
 DEPENDENT/A I VENEDOR/A DE COMERÇ
 PROMOTOR/A COMERCIAL I OPERADOR/A DE CALL CENTER
 OPERADOR/A COMERCIAL DE VENDA EN COMERÇ ELECTRÒNIC
 TÈCNIC/A D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT
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RECORREGUT ESCÈNIC 
PELS ESPAIS DE LA 
FÀBRICA DE LES ARTS

Laia Campamà, Judit Morcillo i Marc Felipe –a la foto– van ser els actors d'Hiper-
tensió, de Sergi Caballero, un dels quatre textos seleccionats en la cinquena edi-
ció del concurs de dramatúrgia Microteatre, organitzat per Arsènic i Roca Umbert. 
Precisament l'antiga fàbrica acollia el cap de setmana els muntatges guanyadors 
en quatre espais de l'espai fabril.

L'incombustible Joan Pera 
torna amb 'El fantasma
de Canterville' d'Oscar Wilde
Després de Molière i L’Avar, Joan 
Pera i el director Josep M. Mestres 
es tornen a trobar per presentar 
un nou clàssic de la literatura, El 
fantasma de Canterville, basat en el 

conte origina d'Oscar Wilde, adap·
tat als temps moderns per Joan 
Yago. Aquesta adaptació a llengua 
catalana és un diàleg còmic ple 
d’ironia i de crítica a la societat de 

GRANOLLERS. Aparicions i desapari·
cions, prediccions impossibles, ba·
llarins i partenaires, jocs de partici·
pació, projeccions, grans il·lusions, 
canvis de vestuaris, música irreve·
rent, mil canvis de llum, efectes es·
pecials i, sobretot, l’humor descarat 
del mag més xouman que existeix, 
el Mag Lari. Tot això omplirà aquest 
cap de setmana l'escenari del TAG, 
on el mag durà l'espectacle que 
commemora els 25 anys de carrera 
i recull els millors 25 números de 
màgia de la seva trajectòria.

Així es defineix 25 il·lusions, l’es·
pectacle creat pel Mag Lari i David 
Pintó, un viatge en la memòria del 
Mag Lari que suma records del 
passat, trasllada al primer escena·
ri professional que va trepitjar el 
mag, refresca la màgia de Michael 
Jackson i permet accedir al backs·
tage d’Ozom.

Més d’un milió d’espectadors 
han gaudit de la màgia de Mag 
Lari, que porta més de 15.000 fun·
cions i més de 2.000 funcions en 
gira. L’avalen la dotzena d’espec·
tacles que ha presentat arreu del 
món i que l’han portat a actuar en 
festivals internacionals de màgia a 
França, Portugal, Alemanya, Suïs·
sa o el Japó.

La gran capacitat comunicativa i 

Els 25 millors 
números del
Mag Lari al TAG

xAviEr solANAs

ARTS ESCÈNIQUES  DUES SESSIONS DE JOCS DE MÀGIA TEATRE  ROCA UMBERT VA ACOLLIR LES PECES GUANYADORES EL CONCURS DE MICROTEATRE

la faceta de mag-xouman se sumen 
a la seva estètica polida i brillant, 
per donar com a resultat un tipus 
de màgia diferent i espectacular. 
Amb aquest estil ha creat especta·
cles com Secrets, Splenda i Ozom, 
tres muntatges de gran format 
amb què ha demostrat el talent 
per a la màgia i ha fet patent el seu 
estil atrevit i alhora elegant. A més 
dels xous, el Mag Lari s’ha conver·
tit en l’il·lusionista més popular 
del país arran de les seves aparici·
ons a la ràdio i a la televisió, on ha 
col·laborat amb Albert Om, Javier 
Cárdenas, Andreu Buenafuente i 
Carlos Sobera entre d'altres. i

Ds 24 de novembre, 18 I 21 h
Teatre Auditori. Preu: 28 € (15, zona B)

ArxiU

MAG LARI

l’època, que segueix una estructu·
ra similar a de les tres grans comè·
dies de l’autor: El ventall de Lady 
Windermere, Un marit ideal i La 
importància de ser Frank.

A més de Pera, intervenen en 
aquesta comèdia els actors Pep Sais, 
David Olivares, Betsy Túrnez, Elisa·
bet Casanovas i Òscar Castellví. i 

Dg 25 de novembre, 19 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12, zona B)

Divendres (21 h) Llevant Teatre 
presenta l'obra A.K.A. (Also Know 
As), protagonitzada per l'actor 
de Vallromanes Albert Salazar, 
nominat als Premis Butaca d’en·
guany i vinculat al Teatre de Po·
nent, on va presentar el seu tre·
ball de final de carrera. A.K.A., de 

Daniel J. Meyer, parla d’un perío·
de de l’adolescència de Carlos, el 
protagonista, en el qual, per cir·
cumstàncies alienes a ell, tronto·
llen els seus fonaments, les seves 
arrels, la seva identitat.

El preu de l'entrada d'aquesta 
sessió única és de 15 euros. i 

Llevant Teatre proposa 'A.K.A.' Titelles amb 'Monstres' 
a la sala Sant Francesc
La Casa de Cultura Sant Francesc 
rebrà diumenge (17.30 h) l'es·
pectacle de titelles catalanoesco·
cès Monstres, protagonitzat per 
la Nina, una nena que té por però 
que coneixerà un monstre divertit 
que l'ajudarà a ser valenta. i 
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CICLE DE JAZZ

El projecte 
Quartiana serà 
divendres al Casino

L'Escola de Música Amics de la 
Unió oferirà, com cada any, el 
concert de Santa Cecília per reco·
llir fons per a una entitat solidà·
ria, enguany per a Pallassos sense 
Fronteres. Serà al matí de dissab·
te a Can Palots de Canovelles.

SOLIDARITAT

Amics de la Unió, 
per Santa Cecília

L'entitat Clariana ha organitzat 
un nou esmorzar de forquilla a 
la Fonda Europa dimecres (9.15 
h), en aquesta ocasió per parlar 
sobre la música com a profes·
sió. La xerrada comptarà amb la 
participació de Gabriela Zabala, 
professora i directora. El preu 
és de 15 euros i cal reservar al 
telèfon 673 67 31 96.

ESMORZAR I TERTÚLIA

Clariana convida 
Gabriela Zabala per 
parlar de música

El cicle de Jazz al Casino ofereix 
aquest divendres (22 h) un con·
cert de Quartiana, una formació 
de nova creació que compta amb 
Martí Serra als saxos, Xavi Loza·
no als aeròfins, Guillem Aguilar 
al baix i Aleix Tobias a la bateria i 
percussió. De fet, fa 25 anys que 
aquests quatre músics toquen 
junts, ja des dels inicis com a es·
tudiants a Badalona. Així, la com·
plicitat a l'escenari es farà palesa 
en un recital amb un repertori de 
composicions originals i algunes 
versions d'un jazz obert a músi·
ques d'arrel tradicional.

Dissabte, l'Espai d’Arts de Roca 
Umbert obrirà les portes per mos·
trar algunes de les produccions 
artístiques realitzades al llarg de 
l’any, amb projectes seleccionats 
a partir d’una convocatòria públi·
ca. S'hi mostraran sis propostes 
de performance, així com tallers, 
obres i projeccions d'altres artistes.

A les 12 h començarà la projec·
ció audiovisual L’Assemblea 3.0, 
de Miquel García i l’Escola Ferrer i 
Guàrdia, en la qual els alumnes de 
5è de l’escola han treballat l’àmbit 
assembleari per fer una obra audi·
ovisual i estudiar com s'organitza 
la mobilització ciutadana.

A les 17.30 h l’artista Diego G. 
presentarà Limpia!, que pretén 
ser una reflexió sobre conceptes 
com mercat i consciència, a tra·
vés d'una acció en què intentarà 
netejar el calçat dels assistents. 
A les 18 h, Florence Girardeau i 
Jordi Mas exhibiran Doble Vue, un 
procés de recerca que combina la 
dansa, la perfomance i la imatge 
videogràfica. A les 19.30 h, nova·
ment Diego G. farà la performan·
ce 43 cajas, una acció que l’artista 
realitzarà a partir d’una sèrie de 
fotografies de Xavier Miserachs i 
d’Ignasi Marroyo, entre d’altres, 
amb intenció de reproduir-les en 
viu per reviure la subalternativi·
tat i la precarietat.

A les 20.30 h, performance Pla-

ART  TAMBÉ ES PODRAN VISITAR ELS TALLERS DELS RESIDENTS

Portes obertes a l'Espai 
d'Arts amb performances

centa de Nora Haddad Casadevall 
i Gina Martín Fortunato, un duo 
de dansa contemporània i experi·
mentació sonora que qüestiona 
mitjançant sorolls i moviments, 
l’existència d’aquest espai.

Visita guiada
La jornada de portes obertes també 
servirà per ensenyar, de 17 a 21 h, 
els tallers i la feina dels artistes que 
van guanyar la convocatòria en la 
categoria de residència. Els artis·
tes participants són Nathalia Rey, 
Vicenç Viaplana, Helena Pielias, 
Lluis Estopiñan, Carles Azcón, Syl·
vie Bussières, Pilar Rosado, Nataly 
Prada, Montse Tomàs, Florence 
Girardeau, Alexandre Franquesa, 
Itsaso Jiménez, Zaida Abella, Ricar·
do Muñoz, Eduard Sacrest, Florence 
Girardeau, Maria Bartrons, Fran·
cele Cocco, Josep Margalef, Enric 
Mauri, Jaume Parera, Mercè Garole·
ra, Neus Masdeu, Joan Pallé, Marta 
Bisbal i Mercè Soler.

A les 18 h es farà una visita guia·
da als tallers, i durant la tarda hi 
haurà projeccions a la Sala la Mi·
randa de peces audiovisuals pro·
duïdes pels artistes i instal·lacions 
durant el recorregut per l’Espai 
d’Arts. Durant la jornada de por·
tes obertes els visitants també 
podran conèixer els artistes i ex·
perimentar amb els materials i les 
tècniques amb què treballen. 

Pedagogia
MacLeod oferirà també un concert 
pedagògic de 30 minuts, en què  
repassarà estils com el pop, el folk i 
el dixieland. Aquest concert de les 19 
h serà també un homenatge al músic 
granollerí i pedagog Carles Riera.

Sílvia Romero presenta 'El jurament'
L'escriptora i conductora de clubs de lectura Sílvia Romero i Olea pre·
sentarà avui, dijous (19 h), la seva darrera novel·la, El jurament, a la 
llibreria La Gralla, acompanyada de Carme Ballús, que conduirà l'acte. 
El jurament, publicat per l'editorial Bromera, ha rebut el premi de nar·
rativa Blai Bellver de la ciutat de Xàtiva. El llibre enllaça passat i present 
per mitjà d'una obra de Rembrandt de caràcter mitològic.  

GRANOLLERS. Després de la bona 
rebuda del seu primer treball, el 
molletà Pele MacLeod presenta un 
nou disc madur i potent, Pluja fina. 
El disc té el segell del músic des 
de la primera nota: arranjaments 
de guitarres i mandolines, corals 
i una presència destacada del pi·
ano. Cançons de pop contundent, 
disco, funk, folk i fins i tot s'atre·
veix amb una havanera. Lletres 
sempre positives, de superació i 
amb una producció de luxe a càr·
rec del mateix MacLeod i de Marc 
Parrot. En aquest treball, segons 
MacLeod, s'hi poden trobar unes 
cançons "encara més animades i 
positives que en el disc anterior, 
on els teclats i els cors tenen un 
gran protagonisme, però també 
amb una diversitat d'estils que 
van des del pop-folk fins al funk 
amb sintetitzadors, i fins i tot hi 
podem trobar una havanera". 
El 9 de novembre va sortir el nou 
disc a la venda i és al Teatre Audi·
tori de Granollers, aquest diven·
dres (20 h), que es presentarà en 
concert per primera vegada.

Anys de picar pedra
Pele MacLeod és el nom artís·
tic del projecte musical de Pele 
Bernial, artista que va estudiar al 

Conservatori Municipal de Música 
de Granollers i també a l'Aula de 
jazz i música moderna del Liceu. 
L'agost de 2015 va cursar els es·
tudis de composició i producció a 
l’Institute of Contemporary Music 
Performance de Londres. Després 
d'una estada a Edimburg, de poder 
tocar en diversos locals i de parti·
cipar al Festival de Teatre sorgeix 
Pele MacLeod. Una estada al Regne 
Unit que també va ser font d’inspi·
ració de moltes de les cançons que 
formen part del primer disc Veri-
tat tossuda. Pele Macleod va gua·
nyar el concurs Tu hi toques? Del 
festival Internacional de Música 
Maria Canals 2017. Vora el Mar va 
ser la cinquena cançó d’estiu d’En-
derrock 2017, i Nadal per sempre 
(amb tu), la cançó de la promoció 
de Nadal de TV3 2017.   M.E.

MÚSICA  AUTOEDITEN EL SEU PRIMER TREBALL

Pele MacLeod presenta 
el segon disc, 'Pluja fina'

La banda de rap combatiu Lágri·
mas de Sangre (LDS) torna a Gra·
nollers després de l'èxit del Musik 
N Viu. Ara serà a la Nau B1 de Roca 
Umbert, aquest dissabte, a les 23 
h, i precedida (a les 22 h) per Cu·
arto Segunda, uns rapers nascuts 
al Vallès Oriental i a Lleida.

LDS beu d’estils més enllà del 

hip-hop, com el rock o el reggae, 
allunyant-se dels tòpics de l’he·
rència nord-americana. Amb el 
disc Viridarquia el grup s'ha con·
vertit en un dels més sol·licitats i 
ha estat present en la majoria de 
macrofestivals, juntament amb 
músics com Kase-O, Txarango i La 
Pegatina, entre d'altres.  

Tornen Lágrimas de Sangre
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CONCERT CORAL AMB 
ORGANISTA DE LUXE

Maurice Clement és una dels organistes més prestigiosos del món en l'àmbit de 
la improvisació. Diumenge, a l'església de Sant Esteve de Granollers, es va poder 
comprovar el per què d'aquesta fama, en un concert conjunt amb el Cor de Cam-
bra de Granollers, l'Hodierna Lux, un repertori que barrejava obres religioses per 
a cor i orgue amb  improvisacions de Clement. A més, la vetllada va comptar també 
amb el cor infantil d'Amics de la Unió, Veus, que juntament amb el Cor de Cambra 
va estrenar Thrênos, una peça que el compositor Pol Requesens ha fet com a ho-
menatge a les víctimes del bombardeig de Granollers de 1938.

L'orquesta amateur de flautes de 
bec de Catalunya, Consort Pere 
Serra, actuarà diumenge (18 h) 
a la Sala Tarafa de Granollers en 
benefici de Mans Unides i la seva 
acció solidària d'enguany a Mada·
gascar –per millorar l'escola d'un 
barri d'Antannarivo–. Amb seu a 
Barcelona sota la direcció d'Eloi 
Fuguet Surroca, l'orquestra for·
mada el 2012 acostuma a oferir 
concerts de manera voluntària i, 
com en aquesta ocasió, demana 

donatius per a causes solidàries. 
Tots els músics són amateurs i fan 
concerts amb finalitats solidàries, 
tot i que la qualitat musical és ele·
vada. De fet, el Consort Pere Serra 
és un espai on poder fer música i 
compartir experiències al voltant 
de la flauta de bec. Interpreten re·
pertori específic per a consort o 
conjunt de flautes de bec, especi·
alment del període renaixentista, 
amb una mirada oberta a la inter·
pretació d'altres repertoris. i

Recital solidari 
amb Mans Unides

xAviEr solANAs

MÚSICA  ACTUACIÓ DE CONSORT PERE SERRA EL COR DE CAMBRA VA INTERPRETAR 'HODIERNA LUX' AMB LA INTERVENCIÓ DE MAURICE CLEMENT

LES FRANQUESES. El Cor Camins 
de les Franqueses celebra aquest 
dissabte (19 h) al Teatre Auditori 
de Bellavista el seu cinquè aniver·
sari. Ho farà amb un concert coral 
i acompanyat del Fòrum Abelló de 
Mollet del Vallès –especialitzat en 
sarsuela– i la Coral Xeremella de 

Corró d'Avall. L'entrada serà un 
donatiu voluntari. El Cor Camins 
de les Franqueses va néixer el 
2013 de la mà d'un grup de pares 
i mares de l'Escola Camins aficio·
nats a la música que va impulsar 
el projecte. El cor està dirigit per 
Dani Pérez. i

El Cor Camins fa 5 anys amb 
el Fòrum Abelló i la Xeremella
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BÀSQUET. DISSABTE 24, 17.45 h
CB Granollers - UE Mataró SB
Pavelló CB Granollers
amb Guillem Raich i Arnau Moya

HANDBOL. DIUMENGE 25, 19.00 h
RK Gorenje Velenje - BM Granollers
Red Hall (Gorenje, Eslovènia)
amb Aitor Compañón

Programació Esportiva

Previsió meteorològica
de dijous 22 al diumenge 25 de novembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

16º 7º 18º 9º 17º 8º 16º 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

LES FRANQUESES. Veure en directe 
com els pagesos baten, garbellen i 
trien les mongetes del ganxet serà 
una de les activitats que diumenge 
al matí es podran veure a les Anti·
gues Escoles de Llerona en la vuite·
na edició de la Festa de la Mongeta 
del Ganxet. Com cada any, durant 
tot el dia hi haurà activitats de tota 
mena al voltant d’aquest llegum 
amb denominació d’origen de Lle·
rona, des d’una trobada de pro·
ductors, restauradors i empresa·
ris fins a una fira de productes de 
proximitat i mongetes del ganxet, 
així com un tast de mongetes. 
També el tradicional concurs de 
cuina, on qui ho vulgui podrà ela·
borar els plats més originals amb 
la mongeta del ganxet com a ingre·
dient principal. Entre les 11.30 i les 
12.30 h es farà la preparació final i 
presentació dels plats al mateix en·
velat del Consell de Poble de Llero·
na. El concurs, que enguany arriba 
a la setena edició, comptarà amb 
els cuiners Ada Parellada, David 
Vázquez i Marc Ribas com a jurat.

El primer premi serà un lot de 
mongetes del ganxet i 100 euros, i 
el segon premi serà un lot de mon·
getes del ganxet i 60 euros, que es 
lliuraran el mateix diumenge. Tots 
els participants rebran un obsequi 
i un diploma en reconeixement a 
la seva participació.

A banda del concurs de cuina, la 
part gastronòmica de la festa tam·
bé comptarà amb altres activitats, 
com el showcooking Aprofitem les 
mongetes, a càrrec de la cuinera 
granollerina Ada Parellada. A les 
13.30 h començarà el tast de mon·
getes.

Joc de mongetes
Marc Ribas, conegut per ser el pre·
sentador dels programes Cuines i 
Joc de cartes de TV3, portarà a Lle·
rona l’anomenat Joc de mongetes, 
la versió local del seu concurs te·
levisiu en què cinc restaurants de 
la comarca hauran de demostrar 
les seves habilitats fent el millor 

plat de mongetes del ganxet. Els 
cinc participants seran El Cau i la 
Casa de la Mestra de les Franque·
ses, DO i El Trabuc de Granollers, 
i el Portal Vell - La Cruïlla, de Lliçà 
d’Amunt. El concurs començarà a 
les 16.30 h a les Antigues Escoles, 
i el guanyador rebrà 100 kg de 
mongetes del ganxet, coneguda 
per ser la més fina de totes les va·
rietats de mongeta.

D’altra banda, la Festa de la Mon·
geta del Ganxet de Llerona també 
comptarà amb una cercavila i ba·
llada dels Gegants de les Franque·
ses; castells amb els Xics de Gra·
nollers, i una ballada de sardanes 
amb al cobla Ciutat de les Roses. 

ArxiU

GASTRONOMIA  LA JORNADA COMBINA LA FEINA AL CAMP AMB LA CUINA I LA CULTURA POPULAR

Llerona celebra diumenge la 
Festa de la Mongeta del Ganxet

CONCURS DE CUINA  Ada Parellada i Marc Ribas formaran part del jurat

GRANOLLERS. Hispalug celebra la 
12a edició de l'exposició de cons·
truccions amb peces Lego a Gra·
nollers. L'exposició constarà de 
maquetes d'una gran varietat de 
temàtiques: ciutat, medieval, Star 
Wars, històric, etc. Durant la jor·
nada s'organitzaran activitats per 
a totes les edats i es podrà parti·

cipar en múltiples concursos. Per 
als més petits hi haurà zones de 
joc on els infants podran muntar 
lliurement el que imaginin amb les 
conegudes peces. La mostra es po·
drà visitar aquest dissabte, de 10 a 
14 h i de 16 a 20 h, i diumenge, de 
10 a 14 h, a Roca Umbert Fàbrica 
de les Arts, amb entrada gratuïta. 

Roca Umbert acull la 12a 
trobada d'aficionats a Lego

L'acte està organitzat conjunta·
ment per l'Ajuntament de Gra·
nollers i els membres d'Hispalug 
Expo amb la col·laboració de Lego. 
De fet, fa quatre anys, Granollers ja 
va acollir la vuitena trobada anual. 
En altres ocasions Hispalug també 
ha triat Roca Umbert per a la fira 
de diorames de Lego, una empresa 
de joguines danesa reconeguda 
principalment pels seus blocs de 
plàstic interconnectables, tot i que 
fins a 1949 es va dedicar a fabricar 
joguines de fusta. 

JOCS  HISPALUG I AJUNTAMENT ORGANITZEN EL CERTAMEN DURANT EL CAP DE SETMANA
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Debat filosòfic
Dimarts (19 h), la Biblioteca Roca Umbert acollirà un 
taller de pràctica filosòfica organitzat conjuntament 
amb la Universitat Popular. Els professors Mariano 
Fernández i Fèlix Rabal tractaran sobre Identitat;  
el jo psicològic, metafísic, social i performatiu.

Bigues i Riells celebra aquest dissabte la Festa del Bosc i la Natura, que  
arrencarà de bon matí –de 7 a 9.30 h– amb el concurs de migas. La fira de  
productes de proximitat i ecològics, però, es podrà visitar a partir de les 9 h i  
fins a les 20 h, i a les 10 h s'inaugurarà l'exposició de pinyes de tot el món del  
professor Martí Boada, així com una altra mostra d'eines de bosc de l'ADF i 
Boscos94 al Rieral. La festa també inclourà ponències i xerrades, i a les 11 h els 
geògrafs Martí Boada i Josep Gordi, l'enginyer forestal Eduard Plana participaran 
en el debat. Després d'un dinar popular (13.30 h) arrencaran uns tallers per a 
infants a càrrec de Green Emotions (16 h). A les 17 h començarà el ritual del pi,  
des de la plaça i fins al camí del Pla. La baixada del pi es farà a les 18.30 h
pel carrer Anna Mogas fins a la plaça, on els assistents faran l'escorçada amb  
destrals. A les 19 h hi haurà la plantada i pujada del pi i el lliurament de premis.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 22
17.30 h Gimnàs Escola Bellavista
Introducció complementària al Baby 
led weaning, a càrrec de la psicòloga i 
professora de ioga Neus Estrada
17.30 h Centre Cultural Can Ganduxer
Xerrada taller: Descobrim el cervell
per educar millor, a càrrec d'Alberto 
Soler Arpa, formador en habilitats 
directives

DIVENDRES, 23
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Escenifica't amb joves 
creadors

DISSABTE, 24
18 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Titelles en el marc del 13è cicle 
d'espectacles familiars: Vola ploma
19 h Teatre Auditori de Bellavista
Cinquè aniversari del Cor Camins

DIUMENGE, 25
9.30 h Antigues Escoles de Llerona
Vuitena Festa de la mongeta del ganxet
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats

DILLUNS, 26
20 h Antigues escoles Corró d'Amunt
Consell del poble de Corró d'Amunt

DIMARTS, 27
17.30 h Centre Cultural de Bellavista 
Espai Zero. Taller de fotografia, interior 
i exterior

ArxiU

DIJOUS, 22
19.30 h L'Adoberia
Conferència: La bruixeria al Vallès  
i al Maresme, a càrrec de l'arqueòleg 
Ramon Coll Monteagudo

DIVENDRES, 23
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
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes 
a les vostres mans! 
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub: Hikari 
19 h Centre Cultural
Projecció de curts abans les pel·lícules 
del cineclub en el marc del cicle TRART
19 h Teatre Auditori de Granollers
Concert pedagògic de 30 minuts 
de pop, folk i dixieland
20 h Teatre Auditori de Granollers
Concert de Pele MacLeod
21 h Llevant Teatre
Teatre amb AKA
22 h Casino de Granollers
Cicle de Jazz. Quartiana

DISSABTE, 24
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de la Corona 
Mercat dels dissabtes
9 h Plaça de 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

Bigues i Riells celebra  
la festa del bosc i la natura

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? 
Fins al 12 de desembre 

9 h Plaça Josep Maluque i Salvador
Fira de Brocanters
10 h Centre cívic Palou
Escape room Smoky the war dog
10 h Plaça de l'Església
Primera fira animalista
10 h Roca Umbert
L'acció dansada: taller de teatre  
i moviment amb Vera Livia
10 h Roca Umbert
12a Trobada nacional  
d'aficionats a Lego (fins diumenge)
12 h Plaça de la Porxada
Acte central del Dia Internacional  
contra la Violència Masclista
16.45 h Museu de Granollers
La història de la reina Cassiopea  
i la princesa Andròmeda. Planetari
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori de lletres i imatges
18 i 21 h Teatre Auditori de Granollers
Mag Lari
18 h Centre cívic Can Bassa
Festa tradicional marroquina
18.15 h Museu de Ciències Naturals
Llegendes mil·lemàries en el cel. 
Planetari
23 h Roca Umbert
Concert LDS Lágrimas de sangre
23 h Casino
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE, 25
10 h Parc de Ponent
Mercat de segona mà de Ponent
12 h Centre Cultural
Teatre Feina ben feta no fa destorb
17.30 h Sala de Cultura Sant Francesc
Titelles. Monstres
18 h Sala Francesc Tarafa
Concert solidari Consort Pere Serra
18 h Casino
Ball social
19 h Sala Francesc Tarafa
Teatre. El fantasma de Canterville
19 h Centre Cultural
Cineclubi projecció de curts del TRART

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
Exposició de l'Associació Fotogràfica 
Jaume Oller. Inauguració, divendres 
23. Fins al 15 de desembre 
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

DILLUNS, 26
18 h Biblioteca Roca Umbert
Literatura i arts. Club de lectura
DIMARTS, 27
18.30 h Parròquia de Sant Esteve 
Conferència d'Agevo sobre medi ambient. 
Reptes clau per a la sostenibilitat
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