ANY IV Núm. 176 29 novembre 2018

somgranollers.cat

DIARI DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES

'LES NOIES DE MOSSBANK ROAD', AMB
LA MILLOR ACTRIU ALS PREMIS BUTACA,
CLARA SEGURA, ARRIBA AL TAG 27

El govern demana
diners a Europa per
potenciar el turisme
industrial
L'Ajuntament vol il·luminar i senyalitzar les sis
xemeneies històriques i reformar el refrescador
de la Tèrmica de la fàbrica Roca Umbert 3

COOPERACIÓ

EL GRAN RECAPTE D'ALIMENTS TINDRÀ
27 PUNTS DE RECOLLIDA EN SUPERMERCATS
DE LA CIUTAT I CENTENARS DE VOLUNTARIS 4

M.e.

CULTURA

POLÍTICA

Ciutadans rebutja
l'atorgament de la Medalla
de la Ciutat a La Gralla
per "separatista" 6 i Edit.
Per primer cop, la distinció,
que es lliurarà el dia 12,
no s'acorda per unanimitat
ESPORTS

Els Spartans jugaran
per primer cop a Divisió
d'Honor Catalana 21
Debuten diumenge al difícil
camp del Club Esportiu
Universitari de Barcelona

NADAL

2018-2019

Tret de sortida a la
mitja dotzena de fires
d'elements tradicionals
i de regals 19
Els Pastorets renoven
l'obra al TAG i inicien
programa a l'Adoberia
amb microteatre 26

2

dj, 29 novembre 2018

3

dj, 29 novembre 2018

EN PORTADA
m.e.

L’Ajuntament demanarà finançament
europeu per reparar, il·luminar i
senyalitzar sis fumerals històrics

El projecte presentat a la convocatòria
dels fons Feder també inclou millores a
la Tèrmica i la rehabilitació del refrescador

Granollers vol visibilitzar
el patrimoni industrial,
sobretot les xemeneies

XEMENEIA De Roca Umbert, que es va rehabilitar fa tres anys

MÉS ENLLÀ DELS ITINERARIS
L'atenció al patrimoni industrial de la
ciutat ha estat posada des de fa temps,
sobretot amb projectes de museologia i
de recuperació de la memòria històrica a
Roca Umbert, però també posant el focus
en les xemeneies existents de fàbriques
històriques. En aquest sentit, el Museu de
Granollers –en col·laboració amb Roca
Umbert– fa anys que periòdicament de-

senvolupa un itinerari per visitar aquests
elements arquitectònics de la industrialització del segle XX, que va comptar
principalment a la ciutat de fàbriques
de filatura, teixidoria, metal·lúrgia, empreses d'alimentació i bòbiles. Malgrat
la transformació de la ciutat, algunes
xemeneies encara parlen dels grans recintes industrials de Granollers.

El 2016 Roca Umbert es va integrar al sistema territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, que agrupa els espais més destacats del
patrimoni industrial del país. Granollers feia un
pas endavant en la preservació i potenciació del
seu patrimoni industrial, com element cultural generador de turisme. Ara, amb el títol Proposta de
turisme industrial a Granollers: de Roca Umbert a
la ciutat, l'Ajuntament presentarà a la Generalitat
un projecte –aprovat dimarts a la junta de govern–,
amb l'objectiu que el triï per al cofinançament de
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) per tal de reforçar els elments patrimonials.
"No es tracta només d'obres de millora, sinó de
posar en valor el patrimoni de la ciutat", ha explicat el regidor d'Obres i Serveis, Albert Camps.
En bona part, el projecte se centra en les xemeneies que encara es mantenen de fàbriques històriques de la ciutat, la majoria de les quals ja s'han
rehabilitat però que cal contextualitzar en el marc
de la història industrial. Així, la proposta inclou la
il·luminació de tots aquests elements arquitectònics, així com la instal·lació de plafons informatius
i algunes reformes a l'entorn per donar més visibilitat a les xemeneies. S'hi inclouen les de la fàbrica
tèxtil de Can Torras, darrere del parc Torras Villà,
una de les quals està rehabilitada però que en té
una segona, octogonal, que cal reformar. També es
posarà en valor la de la Serradora Gibert –al carrer
Enginyers–, la de Can Comas –que també conserva
la porta d'entrada al carrer Sant Jaume–, la de la fàbrica de telers Font de l'Escot, així com la de Roca
Umbert, que va ser restaurada el 2016.

Més actuacions a Roca Umbert

La xemeneia del complex fabril de Roca Umbert,
doncs, no cal restaurar-la, però sí que l'Ajuntament
es proposa fer-al més visible, no només amb il·luminació, sinó també amb una millora de l'entorn.

Aquesta no és l'única intervenció a l'actual fàbrica
de les arts, sinó que el projecte també vol intervenir en els ponts que enllacen algunes naus, així
com a la Tèrmica i al seu refrescador, un espai de
refredament del vapor situat en un edifici annex
de planta circular. De fet, la Tèrmica ja fa temps
que és un espai museïtzat, però aquesta actuació
completarà el discurs per entendre el procés de
producció d'energia de la fàbrica, així com també
s'hi milloraran alguns accessos. i MONTSE ERAS

Les xarxes de calor
amb biomassa
L’Ajuntament granollerí tamé presentarà a la Generalitat un altre projecte perquè sigui proposat per
als Feder. Es tracta de l'operació anomenada Bioenergia per al desenvolupament local, un projecte
que demana cofinançament per a dos eixos de xarxes de calor amb biomassa que s'estan impulsant
a la ciutat. D'una banda, la xarxa prevista a la zona
dels instituts –que afecta a l’EMT, l’escola Salvador
Espriu, l’escola municipal Salvador Llobet, el Centre
Cultural i l’institut Antoni Cumella– ha rebut ja una
subvenció de la Diputació de Barcelona i serà la primera en desenvolupar-se, tot i que el regidor assegura que l'ajuda europea seria molt benvinguda.
I, de l'altra, la xarxa a l'entorn de la pista d'atletisme
que pretén alimentar aquest mateix equipament
esportiu, així com els pavellons del Parquet i el Tub,
la impremta municipal, Roca Umbert, l'escola Ferrer
i Guàrdia i l'institut Carles Vallbona.

Ara també OFTALMOLOGIA
I OPTOMETRIA INTEGRAL
PROVES:

EL TEU CENTRE DE REFERÈNCIA
AL VALLÈS ORIENTAL,
sempre en constant expansió

• Tomograﬁa papil·lar
• Tomograﬁa macular
• Campimetria
• Biometria
• Paquimetria
• Retinograﬁa

C/ Joan Prim, 136. 08400 Granollers. Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat

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

CIRURGIA DE CATARACTA
CIRURGIA MIOPIA
CIRURGIA HIPERMETROPIA
CIRURGIA ASTIGMATISME
VINE A INFORMAR-TE!
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SOCIETAT

Dani Mateo es nega a declarar per "ultratge"

La fusta feta imatge

L'humorista granollerí Dani Mateo s'ha acollit al dret de no declarar
davant del jutge de Madrid que l'havia citat com a investigat per
haver-se mocat amb la bandera espanyola al programa El Intermedio
de La Sexta, denunciat per l’organització Alternativa Sindical Policial
per un suposat delicte d'odi i un altre d'ultratge a la bandera.

El Museu de Granollers inaugura divendres
(19 h) l'exposició Xilografies. La fusta feta
imatge, un conjunt de peces escultòriques
de baix relleu en fusta dels segles XVII-XIX
pertanyents a la Col·lecció Rubiralta i Garriga.

URBANISME A L'ENTORN DEL TRASLLAT DEL CAMP DE FUTBOL

Acord amb els
veïns de Minetes i
Agustina d'Aragó
GRANOLLERS. Després d'anys de

converses, l'Ajuntament de Granollers i els 11 propietaris afectats
pels polígons d'actuació urbanística (PAU) 25C i 131, delimitats pels
carrers Girona, Minetes i Agustina
d'Aragó, han arribat a un acord.
En conseqüència, el ple municipal de dimarts aprovava inicialment una modificació puntual del
POUM, que engloba un total de
3.258 metres quadrats d'aquest
àmbit, dels quals 1.425 es troben
en sòl urbà consolidat i 1.833 en
sòl urbà no consolidat. Segons ha
explicat la regidora d'Urbanisme,

Mònica Oliveres, els propietaris
estaven en desacord amb el que
deia la normativa i per això ha calgut la modificació que "resol els
aprofitaments privats". Gràcies
a l'acord, el carrer Agustina d’Aragó serà continu fins a Pinós, "igual
que el carrer Tetuan, quan marxi el camp de futbol". L'Ajuntament vol traslladar l'equipament
esportiu a Palou, però el projecte
ha estat aturat per la Generalitat,
que li reclama un estudi d'impacte ambiental. La modificació es va
aprovar amb la majoria de vots a
favor i l'abstenció de la CUP. i

LA PLAÇA PAU CASALS I EL CARRER BARCELONA, ENLLESTITS
jordi ganduxé

Temps de passejades inaugurals
Dissabte responsables municipals fan fer una passejada inaugural per dos
espais que l'Ajuntament ha reformat recentment. D'una banda, el carrer de
Barcelona, entre els carrers Nou i Castella, que s’ha renovat integralment
durant el primer semestre de l’any. D'altra banda, la plaça de Pau Casals
–a la fotografia–, les obres de la qual van acabar fa pocs dies. En els dos
casos s'ha millorat l'accessibilitat dels vianants.

MOBILITAT LA PLATAFORMA TAMBÉ DENUNCIA PROBLEMES DE BRUTÍCIA A LA ZONA

Els veïns de la ronda Sud volen que els
camions d'empreses públiques no hi passin
Representants de la plataforma
veïnal Integració Ronda Sud van
intervenir al ple de dimarts per,
entre altres qüestions, reclamar al
consistori perquè prengui mesures perquè els vehicles d'empreses
públiques –com ara els camions de
Consorci de Residus– passin per
l'autopista AP-7 en comptes que
per la via urbana. L'alcalde, Josep

Mayoral, demanava al veïnat que
esperi els estudis de mobilitat que
es faran, a partir de les imatges
de les quatre càmeres que el Departament de Territori i Sostenibilitat –que té competència sobre
la ronda– hi va instal·lar a l'estiu.
Mayoral també assenyalava la Generalitat per la "lentitud" en la
posada en marxa dels semàfors.

D'altra banda, el regidor Eduard
Navarro, veí de la ronda Sud, també feia notar l'augment de la notícia de de l'obertura d'establiments
de fast food a la zona, així com els
problemes generats per les pluges
intenses dels darrers mesos, amb
inundacions produïdes "pel mal
drenatge dels embornals i la neteja insuficient". M.E.

Reunió al CTUG del
projecte europeu
d'energia renovable
Granollers acull divendres –al
CTUG– la 5a reunió del projecte
europeu Compose (Rural Communities engaged with Positive Energy) que té l’objectiu d’incrementar
la quota d’energies renovables i
l'eficiència energètica en zones periurbanes i rurals de la Mediterrània. Compose té una durada de tres
anys i compta amb un pressupost
total de 2.551.244 euros.

SOLIDARITAT

El Gran Recapte
comptarà amb
prop de 2.000
voluntaris
La desena edició del Gran Recapte d'Aliments se celebrarà aquest
divendres i dissabte a 146 supermercats i botigues d'arreu del
Vallès Oriental. Dimecres hi havia
inscrits 1.700 voluntaris i l'organització considera que la xifra òptima en serien prop de 2.300. Amb
tot, el delegat comarcal del Banc
dels Aliments, Ramon Mora, assegura que la xifra actual és similar a
la d'anys anteriors i que "no suposa un gran problema, perquè els
voluntaris estan molt repartits
i n'hi haurà a tots els punts de
recollida", explica. A Granollers
n'hi haurà 27 i a les Franqueses,
5. Els voluntaris hi faran torns de
4 hores i explicaran als clients dels
establiments la importància de
donar aliments nutritius de llarga
durada per pal·liar la situació de
precarietat de molts conciutadans.
Els aliments recollits es repartiran
a Granollers a través d'El Xiprer
(amb 2.848 beneficiaris), l'Estel
del Matí (170) i, per primer cop,
la parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat i Sant Antoni de Pàdua
dels Franciscans de Granollers. A
les Franqueses, l'entitat encarregada de repartir els aliments entre les famílies més desfavorides
és l'associació sociocultural Maná
(amb 300 beneficiaris). El Gran
Recapte permet abastir els beneficiaris durant tres mesos. m.e.
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SALUT DIMECRES ENCARA NO S'HAVIA ARRIBAT A UN ACORD

RECONEIXEMENTS LA DISTINCIÓ LES PEDRES DE L'HOSPITAL TAMBÉ SERÀ PER A MANEL I PERE PLANA

Ampli seguiment L'Hospital homenatja el seu
dels metges de
primer cirurgià, Enric Ribas Isern
la vaga als CAP
ARXIU

La vaga de metges dels centres
d'atenció primària (CAP), convocada pels sindicats Metges de
Catalunya i CGT, s'està seguint de
manera majoritària en el territori. En concret, segons dades de
l'Institut Català de la Salut (ICS)
a l'àrea Metropolitana Nord, on
pertanyen els ambulatoris del Vallès Oriental, un 55% dels facultatius han respost a la convocatòria
de vaga, iniciada dilluns i que, si
no s'arriba a un acord, s'allargarà
fins divendres. Dimecres, tot i que
sindicats i ICS havien apropat posicions, la vaga continuava.
Segons les dades facilitades per
l'ICS, dels 536 metges de la regió
sanitària Metropolitana Nord,
293, un 55%, estan fent seguiment de la vaga; 168, serveis mínims, i 75 han treballat. Pel que fa
a l'afectació de la vaga a la resta de
la plantilla, el seguiment ha estat
molt més escàs (un 5%), segons
l'Institut Català de la Salut.
Per la seva banda, Metges de
Catalunya xifra en un 77,3% dels
metges de família, pediatres, odontòlegs i ginecòlegs de l'atenció primària que han secundat la vaga a
l'ICS a tot Catalunya. En el cas de
Granollers, els convocants asseguren que al CAP Sant Miquel dilluns
feien vaga tots els treballadors que
no tenien atorgats serveis mínims,
mentre que al CAP Vallès s'hi sumaven una dotzena de la quinzena
de metges que hi ha.
Sota el lema Atenció Primària,
digna i respectada, més de 5.700
facultatius de Catalunya estan cridats a secundar l’aturada, davant la

situació “extremadament crítica”
del primer punt d’accés al sistema
de salut, provocada pels “greus
problemes de dèficit de personal i per l’elevada pressió assistencial que suporta el col·lectiu”.
Una situació que, segons el sindicat,
“amenaça el manteniment de la
qualitat de l’atenció i mina la salut dels metges, cada vegada més
afectats per esgotament i estrès”.

Important afectació a Corró
Les afectacions més importants
s'ha produït al CAP de Corró
d'Avall, que ha estat tancat dilluns
i dimarts, mentre que dimecres es
va obrir al matí en l'horari habitual i a la tarda va romandre tancat
–una situació que es podria allargar fins divendres–. Pel que fa al
centre de Bellavista es garanteixen
les urgències al 100% i pel que fa
a les visites programades, s'han
decretat uns serveis mínims. Encara que es tingui hora es recomana
trucar abans d'anar-hi. i

Més reivindicacions

DIJOUS, ATURADA
A L'ENSENYAMENT
Avui, dijous, també hi ha convocada
una vaga de l'ensenyament públic,
convocada pels sindicats USTEC-STEs,
ASPEPC-SPS (de professors de secundària) i la CGT, per exigir la fi de les retallades i uns pressupostos socials a la
Generalitat.

La Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers lliurarà dijous
(19.30 h), a la sala d'actes del Centre Geriàtric Adolfo Montañá, els
reconeixements Fulls d'Història
en el marc d'un acte institucional
que es va començar a celebrar fa
quatre anys.
En aquesta edició, la distinció
Les Pedres de l’Hospital –un reconeixement pòstum a tres persones
cabdals en els inicis de l’Hospital
modern– homenatjarà els doctors
Manel Plana i Plana i Pere Plana
i Martí, que van ser els primers
responsables mèdics de la institució, així com el doctor Enric Ribas
Isern, el primer cirurgià amb qui
va comptar l’Hospital i responsa-

ENRIC RIBAS ISERN
ble mèdic de la institució.
La distinció Les Medalles d’Or
–reconeixement a dues persones
que han creat estructura en l’Hospital modern– serà per als doctors Lluís Triquell Sabaté, metge

responsable de la jerarquització
del servei de farmàcia i promotor
de la implantació de la unidosi a
escala estatal, i Marina Molins i
Viaplana, que va ser la primera
supervisora de consultes externes i va treballar conjuntament
amb el doctor Queralt –reconegut
l'any passat– en les obres del nou
edifici de consultes externes.
Pel que fa a la distinció Les Mans
de l’Hospital –reconeixement a
entitats o associacions que han
ajudat i donat suport a l’Hospital–, enguany serà per reconèixer
la tasca dels Pares Franciscans
Conventuals de Granollers pel suport incondicional a la institució i
a les persones ingressades.

ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE ELS RECONEIXEMENTS NO S'ATORGUEN PER UNANIMITAT

Ciutadans rebutja la Medalla
de la Ciutat a la llibreria
La Gralla per "separatista"
GRANOLLERS. "No estem d'acord

en premiar La Gralla perquè
els darrers anys s'ha posicionat
clarament a favor del separatisme". Així argumentava Enric Meseguer, portaveu del grup municipal
de Ciutadans (Cs), la seva abstenció
en el ple en el punt de concessió de
la Medalla de la Ciutat, que no només s'ha atorgat a la històrica llibreria, sinó també a les AV de Can
Bassa i Congost, i a títol pòstum a
Josep Bover i Xavier Castellsagué.
La Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i

agraïment del municipi a actuacions que hagi tingut un extraordinari relleu o transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei i
dedicació al progrés i benestar de
la població i la ciutadania.
En aquesta edició, per primera
vegada el vot dels grups municipals no ha estat unànime, a causa
de les queixes de Cs perquè La Gralla "té una pancarta demanant la
llibertat dels polítics presos, i
llibres i marxandatge independentista", deia Meseguer, qui demanava que en futures ocasions

els candidats a la Medalla es votin
per separat i que "no s'atorguin si
no hi ha unanimitat".
L'alcalde, Josep Mayoral, considerava que la manca d'unanimitat en
aquesta ocasió "no ens ha d'alarmar. La ciutat és plural i hem de
respectar totes les posicions",
deia. També parlava de pluralisme
la ponent del punt, la regidora Alba
Barnusell, qui recordava que "són
medalles àmpliament granollerines, vinculades a la cultura i
les lletres, avui més necessàries
que mai". Tant ella com els portaveus del PDeCAT-DC, ERC i CUP destacaven també els reconeixements a
l'organització popular als barris.
El portaveu del PDeCAT-DC, Àlex
Sastre, demanava que en el futur les
medalles "se segueixin atorgant
per mèrits, independentment de
la ideologia política". M.E.
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CONSULTORI MÈDIC

IGUALTAT DE GÈNERE LA PORXADA VA ACOLLIR LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Clam contra la violència vers
les dones i els seus fills i filles
jordi ganduxé

GRANOLLERS. Dissabte Granollers

P.-La meva filla de 14 anys ha passat una mononucleosi. Les analítiques són normals tret de la fosfatasa alcalina, que surt una mica
elevada. Hem de preocupar-nos?
R.-Si la resta de l’analítica és normal, un increment discret de la
fosfatasa alcalina, d’entrada, no us
ha de preocupar (segurament el
seu metge ja els ho deu haver dit).
En principi, en persones joves en
edat de creixement l’elevació de les
fosfatasa alcalina és normal a conseqüència del recanvi ossi propi del
creixement.
P.-Sóc una dona de 63 anys i voldria saber si prendre aspirina en
dosis baixes prevé les malalties
del cor.
R.-Inicialment, i malgrat que efectivament hi ha persones a les quals
es prescriu àcid acetilsalicílic com
a profilaxi (prevenció), el consum
en persones sense factors de risc
cardiovasculars –antecedents de
malalties del cor, diabetis, hipertensió, dislipèmia, etc.–no se sol
prescriure. Desconec quin és el seu
estat de salut; en tot cas, el meu
consell és no iniciar cap tractament
sense valorar amb el metge de confiança la necessitat d’un possible
tractament.
Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita
ACTIVITA. C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

va commemorar el Dia internacional contra la violència de gènere a
la plaça de la Porxada. L'acte central es va dur a terme al migdia i
el van protagonitzar integrants de
la Taula d'Igualtat de Gènere, amb
la lectura del manifest de la jornada, i membres de la companyia de
teatre Lilith, que va tancar l'homenatge amb una lectura dramatitzada textos de dones víctimes de
la violència masclista.
Va ser un dia de cel blau i sol
radiant a Granollers; un sol que
il·luminava amb esperança i que
contrastava amb la grisor del que
pot significar la tardor i del que,
de ben segur, significa la violència
de gènere; una xacra que recau en
les dones i també en els seus fills
i filles. En paraules de l'alcalde,
Josep Mayoral, que va inaugurar
l'acte, va ser un dia per "aixecar-se i alçar la veu" contra la
violència masclista.
L'alcalde va començar el discurs
posant l'accent en els 8 infants i
les 46 dones assassinades a l'Estat aquest 2018. I va subratllar
que "gairebé cada dia" l'Ajuntament coneix nous casos de violència masclista que succeeixen
a la ciutat. "Als nostres carrers
hi ha por i vosaltres segur que
coneixeu molts casos", va dir
adreçant-se al públic assistent. I
va recordar que la ciutat s'ha de
comprometre "a no mirar cap a
un altre costat" i a "construir
una xarxa potent i ferma capaç
de lluitar contra aquesta xacra".
Tot seguit, des de la Taula
d'Igualtat de Gènere es va llegir
un manifest que destacava "el
compromís amb els principis

LES VÍCTIMES Cartells amb els noms de les dones assassinades a la Porxada
d'igualtat, seguretat, integritat,
llibertat i dignitat inherents a
totes les persones" i el "rebuig a
qualsevol forma de violència o
intimidació". Es va recordar que
"cada dia centenars de dones
pateixen la pitjor violació dels
drets humans"; i que és "necessari" continuar impulsant accions
"que garanteixin els drets de les
dones i dels infants, amb l'objectiu d'aconseguir una societat
lliure de violència". Finalment,
des de la Taula d'Igualtat es va reclamar que s'apliquin les mesures
previstes al Pacte contra la violència de gènere.
Per cloure l'acte, la companyia Lilith va escenificar una lectura dramatitzada de textos reals agrupats
sota el nom Paraules per renéixer.
Tres dones –Mireia Pascual, Marta
Pastor i Laura Ugarte– van actuar
acompanyades del ritme d'un calaix flamenc i de tres maletes que
significaven la fugida de la dona
vers la violència de gènere. Els tex-

tos parlaven de situacions reals de
dones que han patit aquesta violència i que s'han sentit desprotegides

COMPROMÍS DEL CIRCUIT
D'ELIMINAR ALLÒ QUE
PROVOCA DISCRIMINACIÓ
n El Circuit de Barcelona - Catalu-

nya es va adherir al manifest institucional i del món de l’esport per a
l’eliminació de la violència envers les
dones, impulsat per la Secretaria General de l'Esport i l'Institut Català de
les Dones. El director del Circuit, Joan
Fontserè, llegia dilluns el manifest, en
què es compromet a eliminar tot allò
que provoca discriminació, així com
a identificar i denunciar conductes
d’abús i control, actituds d’imposició,
de menyspreu, amenaces i humiliacions i a col·laborar en la construcció
d’uns models culturals que reprovin
les violències sexuals també en el món
de l’esport.

i sense suport per part d'institucions tan importants com la justícia,
a la qual se li reclamava, sobretot,
"seguretat". NIL ARTIAGA

cup granollers

La marxa feminista recorda la Vianca
Dissabte diverses entitats també van protagonitzar una marxa feminista
amb centenars d'assistents en què es va denunciar la justícia patriarcal,
els assassinats en mans d'homes i la pressió estètica a la qual està
sotmesa la dona. A més, en acabada la marxa a la Porxada, es va recordar
el cas de la Vianca, trobada morta a la llera del Congost fa 4 mesos.
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DIVENDRES INAUGURARÀ UN MURAL AL PATI D'INFANTIL

EDUCACIÓ REPRESENTANTS D'ENTITATS SOCIALS I CULTURALS DEBATRAN AL MUSEU

Cinc diàlegs commemoren el
Dia de les ciutats educadores
toni torrillas

GRANOLLERS. Amb motiu del Dia

internacional de les ciutats educadores, que es commemora el 30
de novembre, Granollers organitza avui, dijous, un seguit de diàlegs amb referents de l'educació
a la ciutat amb l'objectiu de crear
consciència de la importància de
l'educació com a motor de canvi
i de sumar nous aliats en favor
d'aquest model de ciutat.
Aquesta edició del Dia de les ciutats educadores destaca la importància de teixir xarxes i sumar nous
aliats en la construcció d’aquest
projecte compartit, que necessita
el compromís del màxim nombre
de persones, institucions, associacions, ONG, governs locals, etc.
Així, amb el títol L’educació
transforma la ciutat, el Museu de
Granollers acull avui, dijous (18
h), sota la moderació del periodista Eloi Vila, els cinc diàlegs, que
comptaran amb la participació de
Clara Sáez, il·lustradora i docent,
vs. Carles Flaquer, del Museu de
Ciències Naturals La Tela; Imma
Navarro, de l'Associació Apadis,
vs. Eduard Riera, de l'Agrupació Excursionista de Granollers;
Susanna Sánchez, de Dimas i
l'AMPA Marta Estrada vs. Anna
Farrés, de l'Escola Pereanton; Mariano Fernández, de la Universitat
Popular de Granollers, vs. Rosa
Serra, de l'associació AGEVO; i
Josep Vila, d'Amics de la Unió. vs.
Corrado Bolsi, de l'Orquestra de
Cambra de Granollers.

Convocada la beca Maria Gaja

L’acte també servirà per presentar la convocatòria de la 15a Beca
Maria Gaja a projectes didàctics
en valors cívics, i Veus. Cor In-

escola ponent

PATI OBERT Pares, mares i alumnat amb el joc del paracaigudes

L'Escola Ponent obre el
pati i incorpora més jocs
Inaugurats els murals per la pau
Dissabte s'inauguraven oficialment els murals dels artistes Cinta Vidal i
Roc Blackblock, que commemoren els 80 anys del bombardeig de 31 de
maig de 1938 a Granollers. El mural Refugi, de Cinta Vidal, al carrer de la
Muralla amb el carrer de Catalunya, és fruit d'un procés participatiu.
L’obra Educar en la memòria, educar per la pau –a la foto– de Roc
Blackblock s'emplaça al pati de Can Jonch, coincidint amb els 10 anys
d’obertura del centre de cultura de la pau
fantil Amics de la Unió, posarà el
punt i final a l'acte interpretant
la Cançó del Dia internacional de
la ciutat educadora creada per a
l’ocasió. De fet, el cor vallesà, ha
estat el protagonista del videoclip
de presentació d’aquesta cançó.
Amb aquesta iniciativa Granollers s'adhereix un cop més a la
proposta de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores
(AICE), formada actualment per
489 ciutats de 38 països de tots
els continents. Granollers forma
part d’aquesta associació i és una
de les 15 ciutats que forma part
del comitè executiu que s'encarrega de dirigir, gestionar i representar l'AICE.

Moció pacifista

ACORD CONTRA LES
ARMES NUCLEARS
El ple municipal va aprovar per unanimitat una moció que dóna suport
al Tractat de prohibició de les armes
nuclears aprovat per les Nacions Unides. La moció està promoguda arreu
per l'ICAN, entitat receptora del Premi
Nobel de la Pau el 2017. Així, Granollers
insta el govern de l’Estat espanyol a
signar i a ratificar el Tractat de prohibició de les armes nuclears aprovat per
les Nacions Unides.

L’Ampa de l'Escola Ponent ha iniciat aquest curs el projecte Patis en
Moviment –per al qual ha obtingut
una subvenció municipal–, que pretén potenciar el pati de l’escola com
un espai d’oportunitats d’aprenentatge i també incorporar-lo com
una eina de participació i de conscienciació de tota la comunitat educativa entorn els beneficis del joc
en el procés evolutiu dels infants.
El projecte, amb una continuïtat
de dos cursos, té quatre eixos. El
primer és la creació una comissió
escolar de pati que generi espais
de participació de tota la comunitat educativa per organitzar-se
entorn al pati. El segon són els

patis compartits, una iniciativa
que obre el pati d'infantil els divendres a les famílies de primària
per jugar organitzadament amb
els seus fills i filles i la resta de les
famílies. En tercer lloc, es pretén
adequar els patis amb elements de
joc –al pati d’infantil aquest curs i
al pati de primària, el vinent–.
Finalment, s'ha iniciat un projecte de mur participatiu, amb
un dibuix al mur del pati treballat conjuntament entre alumnes,
mestres i famílies, i amb l'assessorament l’artista granollerí Pau
Farell, qui ja va fer una actuació
amb l’escola fa uns anys. Aquest
divendres a les 16 h.

El Jutjat de Granollers és el que més
ordres de protecció denega del país

El Jutjat de Granollers és el que registra un percentatge més elevat de
denegació d'ordres de protecció de tot Catalunya. El 2017 se'n van denegar el 77,2% –de les 123 ordres de protecció incoades en relació amb
les 640 denúncies, 95 van ser denegades i només 28 van ser adoptades–.
Les mesures penals adoptades amb més freqüència el 2017 al partit judicial de Granollers van ser l’allunyament i la prohibició de comunicació.
A Granollers es van registrar 212 denúncies per violència de gènere.
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SOLIDARITAT EL BMG TAMBÉ S'IMPLICARÀ EN LA CAMPANYA

La Mútua recapta
fons per lluitar
contra l'Alzheimer
Col·laboració amb la Fundació Pasqual Maragall
GRANOLLERS. La Mútua de Granollers posa en marxa un any més
la campanya Somriures que curen, una iniciativa solidària que
enguany recaptarà fons per a la
investigació de l’Alzheimer en
benefici de la Fundació Pasqual
Maragall. Aquesta serà la quarta
edició d'aquesta campanya, que
fins ara s'havia vinculat sempre a
l'Obra Social de Sant Joan de Déu
per a la recerca del càncer infantil, a la qual ha destinat, els darrers tres anys, 70.000 euros. En
aquesta ocasió La Mútua ha optat
per col·laborar amb la lluita contra
l'Alzheimer, "un enemic que ens
vol prendre els records, que ens
canvia la manera de viure i que
ens mata de mica en mica", deia
Jaume Bages, president de l'entitat.
Bages recordava que a Catalunya
hi ha actualment 90.000 persones
diagnosticades, més de 40 milions
al món. "Si no avancem en la recerca i la cura de l'Alzheimer, en
pocs anys la xifra superarà els
100 milions", deia.
Entre les accions que impulsarà
La Mútua els pròxims mesos per recollir fons hi ha la venda de loteria
de l'entitat; la venda de polseres
solidàries; la col·locació de guardioles en tots els centres sanitaris de
l'entitat i una conferència-col·loqui
sobre la malaltia. També diversos
partits entre el BMG i les seleccions
catalanes d'handbol –al gener–; i
una fila zero a la festa de La Mútua
del mes de març perquè empreses
i associats també puguin fer-hi
aportacions. "Amb molts granets

de sorra farem una pedra, i amb
una pedra David va acabar amb
Goliat", deia Bages.
Cristina Maragall, portaveu de la
Fundació Pasqual Maragall, recordava com arran de la malaltia diagnosticada al seu pare el 2006 es
va decidir posar en marxa un centre de suport i recerca des de zero.
"Va ser una maragallada, però
l'esforç que hem fet compensa i
està donant bons resultats", deia
la filla de l'expresident. Actualment
la fundació compta amb 22.000 socis que aporten 100 euros a l'any,
a més d'altres aportacions, tant públiques com privades. "Totes les
aportacions, per petites que siguin, són imprescindibles", deia.

ELS DINERS RECAPTATS ES DESTINEN A LA FUNDACIÓ MOVEMBER

COOPERACIÓ

Sopar de bigotis contra el
càncer testicular i prostàtic

Cambridge School
recapta 1.452 € amb
els berenars solidaris

Quatre amics de Granollers –Joan
Guarinos, Jacint Carol, Jordi Parera i Joan Naranjo– han impulsat
un sopar solidari amb la Fundació
Movember, un moviment nascut
a Austràlia el 2003 per donar suport a les persones que pateixen
malalties habituals entre la població masculina com el càncer testicular i de pròstata. El moviment
és conegut arreu del món perquè
les persones que hi participen es
deixen créixer el bigoti durant el
mes de novembre, de manera que,
en afaitar-se, destinen el preu de
l’acció a la recerca contra aquestes
malalties. En aquest cas, els quatre
amics han impulsat un sopar solidari al restaurant Anònims que se
celebra aquest dijous. El preu de

l’àpat és de 25 euros, 10 dels quals
són per a la recerca del càncer testicular i de pròstata, així com per a
la prevenció de malalties mentals
i de suïcidis. “Ja hem tancat les
inscripcions perquè ja fa dies
que hem fet el ple; serem unes
70 persones i calculem que recaptarem uns 800 euros”, explica Jordi Parera, un dels impulsors
de la iniciativa. El sopar també
pretén conscienciar els homes de
la necessitat de prevenir i detectar
precoçment aquestes malalties,
motiu pel qual també hi haurà una
exposició al restaurant i es farà
una xerrada explicativa. A més,
tothom qui ho vulgui es podrà
afaitar el bigoti al mateix local de
la mà del perruquer Jacint Carol.

ENTITATS LA FIRA VA COMPTAR AMB UNA VINTENA DE PARADES
jordi ganduxé

Handbol solidari

Josep Pujadas, president del BM
Granollers –entitat col·laboradora
amb Somriures que curen–, assegurava que amb La Mútua "compartim valors, una llarga trajectòria a la ciutat i col·laboració
des de fa molts anys", i en el marc
d'aquesta col·laboració el 20 de
gener es disputaran diversos partits d'handbol entre els principals
equips del club i les seleccions catalanes d'handbol, tant masculina
com femenina. Pujadas indicava
que la col·laboració solidària amb
La Mútua forma part del "nostre
compromís social" com a club
esportiu, i alhora apuntava que
"cal estar molt agraïts a Pasqual
Maragall perquè va implicar
Granollers en un gran projecte
col·lectiu i de ciutat". x.l.

Les nou escoles de Cambridge
School a la comarca han recaptat
1.452 euros en la tercera edició
dels berenars solidaris, una iniciativa per recaptar fons per al projecte de Mans Unides de lluitar
contra l’analfabetisme i millorar
una escola d’Antananarivo, capital de Madagascar. Sarah Edge,
directora de Cambridge School,
indica que “els berenars solidaris són una iniciativa que pot
influir molt positivament en la
vida de moltes persones”.

MEDI AMBIENT

Premi per 27 quilos
d'anelles de plàstic
El Centre d’Educació Especial
Montserrat Montero és una de
les dues escoles guanyadores el
premi Super Anella, un programa
d'educació ambiental que fomenta el reciclatge de les anelles de
plàstic de les llaunes de begudes.
En aquesta edició hi han participat 44 escoles, 34 de les quals
han aportat 165 kg d’anelles. El
Montserrat Montero ha aportat
un total de 27 quilos d’anelles per
nombre d’alumnes.

SOPAR I CONCERT

Els Amics de la
Ciutat amb Càritas

Els animals prenen la plaça de l'Església
Una vintena de col·lectius i entitats animalistes van participar dissabte
en la primera Fira Animalista de Granollers, una iniciativa organitzada per
la nova Comunitat Animalista del Vallès Oriental amb la col·laboració del
Gra. La fira tenia l'objectiu de crear un espai de conscienciació, formació
i debat sobre el maltractament animal i donar a conèixer les entitats de la
comarca d'aquest àmbit. Durant la jornada es van programar xerrades.

L'entitat Amics de la Ciutat de
Granollers celebrarà aquest divendres (20.30 h) un sopar solidari amb Càritas, concretament
a benefici del projecte Infància i
família. L'àpat solidari serà a la
parròquia de Sant Esteve, i també està prevista l'actuació del Cor
de cambra d’Amics de la Unió.
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POLÍTICA L'ACTE VA SERVIR PER PRESENTAR EL PROJECTE DE PRIMÀRIES PER CATALUNYA, QUE A LA CIUTAT JA COMPTA AMB MÉS DE 400 INSCRITS COM A ELECTORS

Els partits esvaeixen la possibilitat
d'una candidatura sobiranista conjunta
GRANOLLERS. La possibilitat de

fer una candidatura conjunta independentista per a les eleccions
municipals a Granollers va esvair-se dilluns en el debat organitzat per Som Poble amb els portaveus dels partits sobiranistes de la
ciutat. Durant la sessió, en un Llevant Teatre ple a vessar, es va explicar el projecte de Primàries Catalunya, una iniciativa promoguda
arreu del país per tal d’agrupar el
vot independentista en candidatures unitàries per a les eleccions
municipals de 2019.
Actualment hi ha 400 veïns de
Granollers inscrits com a electors
en aquest procés, persones que,
en cas que el projecte avanci, també podran participar en l’elaboració del programa electoral. Amb
tot, els impulsors de les primàries
decidiran a mitjan desembre si
el procés tira endavant en funció
dels suports obtinguts i de les candidatures presentades.
Sobre la possibilitat de concór-

X.L.

rer plegats a les eleccions
municipals, ERC i la CUP se’n
van desmarcar. “És bo que
cada partit interpel·li el
seu electorat; es pot anar
per separat i tenir una estratègia comuna”, deia Núria Maynou, candidata dels
republicans a l’Ajuntament.
“La nostra és una proposta
d’esquerres i republicana, i
ja treballem d’una manera
oberta i participativa”. Maria Oliver, de la CUP, apuntava que “la lògica de la CUP DEBAT Els portaveus de Demòcrates, Junts per Granollers, la CUP i ERC
no es basa en qui fa les coses, sinó en el què i el com”. Per
En canvi, Oriol Vila, de Demò- garanteixen les primàries”.
això, assegurava, una candidatura crates, defensava una possible
Àlex Sastre, candidat de Junts
conjunta o un govern de concen- candidatura conjunta i el procés per Granollers, explicava que el
tració “tindria sentit si a escala de primàries perquè siguin els seu grup estaria disposat a partinacional també es fes d’aquesta ciutadans qui escullin els inte- cipar en el procés “si això servís
manera i si estiguéssim en una grants de les llistes electorals: per generar un gruix suficient i
conjuntura de trencament im- “Fins ara hem tingut èxit quan si hi participessin els principals
minent amb l’Estat, però aquest hi ha hagut unitat; per això cal actors de l’escena política sobino és el cas”. A més, afegia, “tam- unió, però no de partits, sinó ranista”. Sastre també recordava
bé cal tenir en compte l’eix soci- dels partits amb la gent i les que a Granollers hi ha aproximaal, no només el nacional”.
institucions”, deia Vila. “I això ho dament uns 16.000 electors independentistes, tot i que aquesta
xifra no es tradueix a les eleccions municipals. “No n’hi ha prou
amb fer una llista de persones

independentistes, cal aglutinar
electorats i fer un projecte de
ciutat”, deia.

Escenaris de futur

Sobre el moment polític actual, Vila
indicava que “cal buscar un nou
momentum per plantar cara a
l’Estat, com vam fer l’1-O", i apostava per “recuperar la confiança,
el relat i l’estratègia” per actuar
tan bon punt es coneguin les sentències dels presos polítics. Maynou
expressava que “calen estratègies
compartides,
desqualificar-se
menys i analitzar bé allò que hem
fet malament per recuperar la
transversalitat i l’esperit del 3-O”,
una posició que també compartia
Sastre: “Cal recuperar l’objectiu
de la independència, no n’hi ha
prou amb reclamar l’alliberament dels presos”, i “cal mobilització per forçar l’Estat a acceptar
un referèndum pactat i reconegut internacionalment”, deia. Finalment, Oliver feia autocrítica i assegurava que “vam alimentar una
visió massa naïf de la revolució
dels somriures, vam menystenir
l’imperi espanyol, un dels més
repressius d’Europa”. Per això,
afegia, “en algun moment hi haurà
d’haver una ruptura clara i unilateral; Espanya mai ens deixarà
ser lliures, sempre ens reprimirà,
de manera que sense ruptura no
hi haurà independència”. x.l.

PROFUNDO SUEÑO

3r ANIVERSARI DE

JOSEP MARIA
TARRADAS I CANET
Que ens va deixar el
24 de novembre de
2015 (Martorelles).
Qui mai t’oblidarà
Joana Almirall

Quisiera yo que algún día
en cantos de atardecer
tu mirada tan dormida
se iluminase otra vez.
Quién despertará tus ojos
tus ojos que eran los míos
y desde que están dormidos
no puedo volver a ver.
Sueño profundo le has dado
brumas del anochecer
sino he de verle despierto
dejadme dormir también.
Pepita Calvo

Defuncions

Granollers
19/11 David Alejandre Romero
19/11 Pepeta Comas Núñez
20/11 Manuel Prados Mesas
20/11 Juan Esteban Ruiz
20/11 Milagros talavera Pinta
21/11 Javier González Tejada
21/11 Manuel Franco Maqueda
21/11 Juan Fernández Cruz
22/11 Amor Blasco Romero
22/11 Matilde Calvo Moreno
22/11 Vicenta Rubio Martín
22/11 Eduard Pocorull Estrada

38 anys
85 anys
76 anys
74 anys
73 anys
51 anys
68 anys
52 anys
93 anys
71 anys
92 anys
95 anys

23/11
23/11
23/11
23/11
23/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
25/11
25/11

Juana Parra Parra
Frederic Aragó Sendra
Juan José García Martínez
Concepción Sarro Tornell
Àngel Pintor Guirado
Paulino Félix Ruiz
María Sánchez Berruezo
Marino Sánchez Márquez
Elisabet Gómez González
Ramira Bañó Vila
Dolors Serra Guspi
Joan Colomer Ribalta

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

74 anys
85 anys
65 anys
92 anys
61 anys
81 anys
89 anys
92 anys
79 anys
81 anys
90 anys
68 anys
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POLÍTICA LA FORMACIÓ PRESENTA 21 AL·LEGACIONS AL PLA LOCAL D'HABITATGE

POSICIONAMENTS

La CUP vol ajuts al lloguer
vinculats a la renda, no a l'edat

El PSC vota sí a la moció dels sobiranistes
de rebuig a la petició de presó per l'1-0

JORDI GANDUXÉ

GRANOLLERS. La Crida per Grano-

llers-CUP ha presentat 21 al·legacions al Pla Local d'Habitatge
2018-2023, aprovat inicialment fa
uns mesos, i entre les quals hi ha
la modificació dels criteris d'accés a les subvencions municipals
al lloguer. La CUP demana que es
"deixi de vincular el dret d’accés a criteris d’edat per passar
a vincular aquestes subvencions
únicament a criteris relacionats
amb la renda de la unitat de
convivència". La formació també
demana que s'incorpori la perspectiva de gènere, de manera que
s'incloguin, per exemple, mesures
concretes de suport a les dones
en situació de violència masclista,
com l’accés directe urgent i prioritari a habitatge social públic de
lloguer. La CUP també vol que s'incorpori un apartat que descrigui i
planifiqui les accions per assolir,
en un termini de 20 anys, un parc
mínim d'habitatges destinats a polítiques socials del 15%. Entre les

L'Ajuntament de Granollers ha aprovat una moció presentada pels
grups independentistes –PDeCAT-DC, ERC-AG i Crida-CUP– de rebuig
a la petició de més de 200 anys de presó per als processats pel referèndum de l'1 d'octubre. El document, aprovat gràcies a la suma
dels vots favorables del PSC, exigeix la llibertat immediata dels líders
polítics i socials actualment en presó preventiva, així com la fi de la
judicialització del conflicte polític. Els partits sobiranistes alertaven
dels "capítols successius de repressió per part de l'Estat".

XERRADES I DEBATS

L'exdiputada
Antoni Castellà i Jordi
Gabriela Serra parla Ollé defensaran les
sobre franquisme
primàries a Granollers

Vermut per unes pensions dignes
La CUP va organitzar dissabte al matí, al porxo de la cantonada del carrer
Ramon Llull amb Font de l'Escot, un vermut i xerrada sobre la defensa de les
pensions, amb la participació del portaveu de Marea Pensionista, Domiciano
Sandoval, i la membre del seminari d'economia crítica Taifa, Elena Idoate.
al·legacions també hi ha incorporar àrees properes a equipaments
públics i sanitaris on emplaçar
habitatge col·laboratiu social pú-

blic de lloguer destinat a persones
grans, així com àrees de fàcil accés
al transport públic col·lectiu amb
lloguer destinat al jovent.

L'exdiputada de la CUP Gabriela Serra serà dilluns (19 h) al
restaurant llibreria Anònims
per participar en el col·loqui El
franquisme ahir i avui, organitzat per la Fundació Marianao.

El diputat i líder de Demòcrates,
Antoni Castellà; el candidat a Barcelona Adrià Alsina, i el vicepresident de l'ANC, Jordi Ollé, seran diumenge (12 h) al Casino per parlar
de les Primàries per la República.

Federalistes d'Esquerres debat sobre Europa

Federalistes d'Esquerres inicia avui, dijous, un cicle de conferències
per reflexionar sobre la Unió Europea, ara que s'apropen les eleccions.
La primera xerrada, amb el títol Què és Europa?, anirà a càrrec del filòleg, editor i crític, Andreu Jaume, i tindrà lloc a les 19 h a la biblioteca
Roca Umbert. El cicle continuarà el gener amb la professora de dret
internacional Lídia Santos i el febrer, amb el periodista Lluís Bassets.
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Compra amb
sis ajuntaments
d'una plataforma
de contractació
GRANOLLERS. Els ajuntaments de

Granollers, Barcelona, Gavà, Girona, Mataró, Premià de Mar i Terrassa han comprat conjuntament una
plataforma de contractació electrònica única que permetrà als set municipis gestionar la compra pública
i la contractació de serveis. L’adquisició de la plataforma és una iniciativa pionera a l'Estat per simplificar
i agilitar tràmits, reduir burocràcia
i augmentar la transparència en licitacions i concursos públics. També permetrà fer un seguiment de la
contractació i facilitarà la participació de les pimes locals en licitacions
de poca quantia econòmica.
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POLÍTICA EL PRESIDENT DE L'ENS SUPRAMUNICIPAL, MARC CASTELLS, VA VISITAR EL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

La inversió de la Diputació a la
comarca, la més alta de la història

m.e.

La inversió que la Diputació de
Barcelona ha fet al Vallès Oriental
els darrers tres anys és la més important de la història i suma 88,4
milions d'euros. El president de
l'ens supramunicipal, Marc Castells, va visitar dilluns la comarca
per posar en valor aquesta xifra i la
tasca de suport de la Diputació als
municipis. De fet, els darrers dos
mandats la Diputació ha augmentat l'aportació al Vallès Oriental
un 90% respecte als anys 20082011, quan la xifra inversora va
ser del 46,5%. "Hem fet un salt al
costat dels ajuntaments i de la
ciutadania", assegurava Castells,
qui apuntava que la xifra d'aquest

setmana que ve s'aprovarà una
nova inversió per tal que els ajuntaments creïn ocupació; destacava el programa d'atenció domiciliària de teleassistència, que dóna
cobertura a 7.526 persones a la
comarca, i el finançament de l'ens
a les llars d'infants municipals,
amb prop de 4 milions d'euros.

Programes extraordinaris

INVERSIONS El president de la Diputació va fer balanç dels darrers tres anys
mandat encara serà més elevada.
Actualment ja és lleugerament superior a la del període 2011-2015,

de 88,3 milions. Amb el lema de
mandat Connectem, un dels eixos
principals d'actuació de la Diputació aquests tres anys ha estat el
foment de l'ocupació, en què s'hi
han invertit 11,6 milions d'euros.
A més, Castells anunciava que la

Castells també assegurava que el
Vallès Oriental és una de les comarques que més s'ha beneficiat
dels programes extraordinaris,
com el destinat a millorar els polígons industrials, en què l'Ajuntament de Granollers rebrà una
ajuda per reformar el polígon
Font del Ràdium, així com el programa d'ajut a la reforma i millora
d'edificis singulars i elements patrimonials, per al qual Granollers
ha rebut 60.000 euros per a l'edifici de Can Puntes i les Franqueses
200.000 per a la rehabilitació dels
porxos de la façana nord de l'edifici de l'Ajuntament. m.e.

Memòries d'un advocat
laboralista durant els anys 60
L'advocat Marc Viader, d'arrels
cardedeuenques i molt vinculat a
Granollers, presentarà divendres
(19 h) al Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu el llibre Apuntes
de un abogado laboralista en desencanto, que va escriure el 1978 i que
fins ara havia estat en un calaix. El
volum explica les seves experiències durant els anys 60. Ja llavors,
aquest advocat avui jubilat tenia
un sentiment de “desencís” amb
la situació política, judicial i social. En aquell moment va escriure
el llibre en castellà i ha mantingut
el text en aquest idioma perquè és
anterior als canvis legislatius que
van permetre, entre altres coses,

arxiu

MARC VIADER
que canviés el nom de Marcos pel
de Marc. Mai s’hauria imaginat
aleshores que “aquelles cotes de
democràcia que crèiem assolides baixarien fins al que estem
vivint aquest 2018”, diu Viader.

Enginyeria especialitzada · Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables

Aerotèrmia
ACS (Aigua
Calenta
Sanitària)

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica
AUTOCONSUM

Calefacció
Refrigeració

Terra radiant i emissors de fred i calor

Gestor de consums i Bateries de liti

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

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat
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OPINIÓ

Societat de la (des)informació

Editorial

COARTAR LA IDEOLOGIA

RAMON

Malament si es veu normal premiar la ideologia en comptes dels mèrits
d’una persona o col·lectiu. Certament, passa sovint que alguns governs i
institucions se senten temptats d’utilitzar distincions i reconeixements per
posar en valor els seus o bé per afalagar entorns influents ben a prop d’unes
eleccions. És difícil saber si, en el cas de la Medalla de la Ciutat de Granollers,
alguna vegada s’ha caigut en aquesta mala praxi, però sí que són
inqüestionables els mèrits de les persones i entitats que l’han merescuda al
llarg dels anys, i que s’han ratificat gràcies a un acord unànime de tot l’arc
plenari municipal.
Enguany, per primera vegada, un grup –Ciutadans– no ha vist de bon ull
l’atorgament de la Medalla a una de les entitats proposades. No és la primera
vegada que en el debat de la junta de portaveus hi ha discrepàncies, però
sí que Cs són pioners en atribuir-ho obertament a motius ideològics. La
conclusió de l’argumentació del portaveu Meseguer és que, si no t’agrada
com pensa políticament algú, no se li pot valorar la seva tasca –inequívoca–
en pro de la cultura a Granollers i al Vallès Oriental.
L’alcalde Mayoral considera que la manca d’unanimitat “no ens ha
d’alarmar”. Tant de bo no s’equivoqui, perquè és fàcil pensar que d’aquí a
la persecució ideològica només hi ha un pas. Llarga vida a La Gralla!

Que no ens falti mai un somni
JOAN

VILA PONT

President de la Fundació Espavila

U

n somni pel qual lluitar, un
projecte per realitzar, una cosa
per aprendre, un lloc per anar...
És cert que la realitat diària no
ens ofereix en general bones
perspectives ni motius de gran optimisme; però, qui ens pot negar l’esperança
engrescadora de poder fer realitat un
somni? Ningú, diria jo, perquè els somnis
són propietat exclusiva de cadascú. Però,
per fer-los realitat són imprescindibles
tres coses: il·lusió, perseverança i, sobretot, una gran dosi d’esforç. En aquest
sentit vull recordar la força de les paraules d’una bonica cançó d’en Joan Manuel
Serrat Per construir un bell somni:
“Per construir un bell somni, el primer
que cal és estar despert, mà ferma per
dur les brides i fer-se un projecte a mida
comptant que tot s’encongeix.
Materials de primera. Amples i profunds
els seus fonaments, a prova de malentesos, compromisos, interessos i accidents.
Orientat al sud i protegits dels vents.

Res no cura les ferides com un bell somni.
Qui és que no arrisca la vida per un bell
somni?
Què seria de nosaltres sense un bell
somni?
Què en faríem del dia i de la nit?
Per construir un bell somni cal posar-s’hi a plena dedicació i estar pendent,
a tota hora, de si riu, si dorm, si plora com
si es tractés d’un nadó.
I, pel bé de l’empresa és imprescindible
estar assabentat que a la fi de la proesa
serà una sorpresa el seu resultat.
Hi ha un bon tros entre els somnis i la
realitat.
Per construir un bell somni cal, a més,
ser prou eixerit –quan es gira la fortuna–
per sortir d’entre les runes i fer-ne un altre, tot seguit.
Aquestes paraules d’en Serrat ens porten un a missatge d’esperança; recomano
posar-hi música, entreu a YouTube, per
exemple. És una delícia escoltar-lo.
Els somnis, grans o petits, són el motor
de les nostres il·lusions que ens predisposen a superar reptes i, en definitiva, viure
més intensament. Què seria de nosaltres
sense un bell somni? Però, tal com diu en
Serrat, el primer que cal és estar ben desperts. Espavilem-nos!

FONT
Advocat

V

ivim temps convulsos en un
període incert, volàtil i canviant
en què el passat caduca immediatament, el futur és cada vegada més dubtós i sembla que tot ens porti
a viure en un present continu que, a més,
estem obligats a viure’l de manera tan accelerada que no ens podem ni parar a donar a cada cosa el temps que necessita, per
tal que “cadascú sigui capaç de pensar i decidir per ell mateix”, com diu el filòsof i periodista Josep Ramoneda, tot citant Kant.
I aquesta aparent manca de temps combinada amb una insuportable acceleració
i amb l’aparició de diversos nous mitjans
(amb internet com a màxim exponent)
ens ha portat a una nova societat suposadament molt més informada però on
realment el propi excés d’informació ens
ha instal·lat en l’era de la desinformació.
Paradoxalment, doncs, la tan anhelada societat de la informació ha acabat convertint-se en la societat de la desinformació.
En realitat el fenomen que estem vivint
es fonamenta en el fet que com més informació disponible tenim, menys valor li
donem, perquè al final tots acabem llegint,
mirant o escoltant allò que ens satisfà, allò
que manifesta les idees que professem, allò
que podríem haver dit nosaltres mateixos.
I si certament aquesta tendència sempre
ha existit i és pròpia de la naturalesa humana, mai com avui havia estat tant fàcil
de portar-la fins les darreres conseqüències. Perquè avui, per autocomplaure’ns en la
recepció de tanta informació, ja ni tan sols
hem de fer cap esforç de cercar i destriar;
tot ens ve donat amb un sol clic. I encara
que no comparteixo allò que sovint es diu
que és llegeix menys, sinó que en realitat
crec que el que succeeix és que es llegeix
diferent, sobretot per part dels qui anomenem nadius digitals. El cert és que, a con-

seqüència del cúmul infinit d’informació i
dels nous hàbits de lectura, es llegeix ràpid
i malament, la qual cosa fonamenta que la
informació que rebem no la processem tan
adequadament com convindria, sinó mes
aviat com l’emissor vol que la processem.
Aquest excés d’informació que ens porta
a la desinformació s’ha convertit en perillós,
no només perquè anorrea la nostra capacitat crítica, sinó perquè alhora es converteix
en un poderós element de manipulació amb
el qual els estats i tots els poders fàctics reals hi han trobat una bona veta per ocultar
la veritat a través de tècniques i pràctiques
maquiavèl·liques d’inundació, saturació i
tergiversació de la informació. I encara que
aquest és un fet que històricament sempre
s’ha volgut emprar (recordem la dezinformatsia o campanya d’intoxicació dels països
capitalistes en l’època de la guerra freda),
des del moment en què ens hem convertit
en espectadors, més que actors, hem deixat
la iniciativa als altres, que ens aprovisionen
de la informació i, per tant, ens l’embolcallen com més els convé i ens l’ofereixen en
píndoles fàcilment digeribles perquè no ens
comporti cap esforç prendre-les.
Al final, com deia el sociòleg angles Scott
Lash, el valor de la informació s’ha convertit en quelcom efímer i immediat. No té cap
lloc per a la reflexió i l’argument raonat,
i per tant, malgrat la il·lusió que tenim de
creure que estem més informats que mai, en
realitat la nostra informació només és desinformació controlada per qui té el poder i
tendent, com preconitzava Noam Chomsky,
per a masses (ell ho definia així) que només
tinguin una informació banal i fútil, que
sigui del tot intranscendent i que serveixi
als poders per mantenir-los apartats de les
qüestions reals i controlar-los qualsevol intent d’organització i establiment de vincles
col·lectius. I l’únic antídot contra això, l’única manera de sobreviure a tanta informació
tendenciosa, és dotar-se d’una estratègia i
uns coneixements vàlids per seleccionar-la,
discriminar-la, analitzar-la, processar-la i
comunicar-la. Només això ens tornarà a la
societat de la informació.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN
.@rodalies per què el tren que ha de
passar 16.24 per Pg Gràcia direcció
Granollers, de 3 a 4 cops per setmana
desapareix? Per què serveixen els horaris?
No hi ha incidències, simplement
desapareix o va tard #presadepèl

Veïnat de @IntegracioRonda recaptant
aliments durant els talls contra la
#contaminació en col·laboració amb
alumnes de l’institut #CelestíBellera i
@CRGranollers per les persones
necessitades de la ciutat. #QueGrans!

Mercè Gonzàlez @merxgg

Albert @holalbert

somlesfranqueses@diarisom.cat

Editora fundada l’any 2001

somgranollers@diarisom.cat

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

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el
tratamiento de aguas residuales, industriales y urbanas, con
presencia a nivel mundial, necesita para Les Franqueses:
TÉCNICO MECÁNICO-CALDERERO (Ref.3011-01)
Realizará todo el proceso de fabricación de estructuras metálicas para el tratamiento de aguas residuales. En dependencia del Director Industrial, sus tareas serán: Interpretación de
planos y esquemas técnicos. Corte de metales. Soldadura de
chapas y perfiles. Construcción de elementos diversos para
estruct. metálicas. Construcción de estruct. metálicas (tanques, pasarelas...) Manejo de plegadora, cizalla y cilindro. CONOCIMIENTOS NECESARIOS : Soldadura de chapas y perfiles /
Interpretación de planos/Metales. IMPRESCINDIBLE: Experiencia como Oficial de 1ª técnico mecánico-calderero, realizando
construcciones de estructuras metálicas (corte, soldadura y
construcción). Formacion técnica (CFGS o Ingenieria Técnica,
especialidad Mecánica). Vehículo propio. Horario: 8 a 13.30h
– 14.30h a 17.15h. Salario : 2400 € brutos con pagas. Tipo de
contrato : 6+ Indefinido. Incorporación inmediata.

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el
tratamiento de aguas residuales, industriales y
urbanas, con presencia a nivel mundial, necesita para
sus instalaciones en Les Franqueses del Vallès:
OFICIAL DE PRIMERA SOLDADOR (Ref.3011-02)
Realizará todo el proceso de fabricación de estructuras
metálicas para el tratamiento de aguas residuales. En
dependencia del Director Industrial, sus tareas serán:
Interpretación de planos y esquemas técnicos. Soldadura de chapas y perfiles. Manejo de plegadora, cizalla
y cilindro. CONOCIMIENTOS NECESARIOS: Soldadura de
chapas y perfiles/Interpretación de planos/Metales. IMPRESCINDIBLE: Experiencia como Oficial de 1ª técnico
mecánico-calderero, realizando construcciones de estruct. metálicas (corte, soldadura y construcción). Formacion técnica (CFGS o Ingenieria Técnica, especialidad
Mecanica). Horario: 8 a 13.30h – 14.30h a 17.15h. Salario:
2000 € brutos con pagas. Contrato: 3-6 meses después
Indefinido. Incorporación inmediata.

Empresa de instalación de sistemas
de seguridad, situada en los
alrededores de Granollers, precisa:
TÉCNICO/A DE SISTEMAS DE
SEGURIDAD (Ref.3011-03)
Candidatos/as con formación Técnica a nivel de CFGM en Electricidad
y Electrónica, CFGS en Instalaciones
Eléctricas o Automáticas o similar. Se
responsabilizará 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 seguridad. 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 al empresa, en
horario de Jornada completa.

Empresa fabricant de maquinària industrial,
líder al sector, precisa:
ADMINISTRATIU/VA TÈCNIC DE COMPRES (Ref.3011-04)
Candidats/es amb formació a nivell de FP II o CFGS o CFGM en
Administració o en àrees tècniques. Imprescindible experiència de 3-5 anys en compres, preferiblement d'àmbit tècnic. Bon
nivell d'anglès (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.
Valorables coneixements d'interpretació de plànols i mínims coneixements dels productes tècnics. Contracte directa amb l'empresa i feina estable.
Empresa dedicada a la gestión de Parkings, busca para sus
instalaciones en Granollers:
OFICIAL-ADMINISTRATIVO/A PARKING MEDIA JORNADA
(Ref.3011-05)
Candidatos/as con formación a nivel de FP II, CFGM o CFGS en
Administración, con conocimientos de Ofimática y con experiencia
en tareas administrativas y con aptitud comercial para la venta de
productos y el asesoramiento al cliente.El puesto de trabajo es de
media jornada y se precisa de disponibilidad horaria. Se trabajará
los sábados por la mañana. Puesto estable y con contrato directo
con la empresa. Media jornada.

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

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...

610 324 179

Llámame por qualquier problema, resultados en 2 dias

L'APARADOR
DE LA SETMANA

FEINA
OFERTA/DEMANDA
BUSCO FEINA. De
dilluns a divendres,
o per hores. Per
cuidar persona gran
o fer feines de neteja a Granollers. 15
anys d'experiència.

CLÍNICA DENTAL COSTA CODINA
pl. Porxada, 21-23. Granollers
Tel. 93 860 17 96 / www.clinicacostacodina.com

Costa Codina amplia instal·lacions
La clínica dental se situa per primera vegada a peu de carrer

L’emblemàtica Clínica Dental Costa Codina,
que porta més de 30 anys a la plaça de la
Porxada, se situa per primer cop a peu de
carrer.
L’accés a la clínica és, a partir d’ara, per la
planta baixa de les Galeries Boulevard. S’ha
modificat l’ascensor que ara uneix les tres
plantes que ocupa la clínica.
Amb un total de 12 gabinets equipats
amb l’última tecnologia, Clínica Dental

Costa Codina ofereix totes les especialitats
odontològiques per a persones de totes les
edats i problemes dentals.
El Dr. Xavier Costa Codina i el Dr. Xavier
Costa Berenguer lideren un equip professional que centra els seus esforços en la
qualitat, la millora contínua i, per sobre de
tot, en fer sentir el pacient com si la clínica
fos casa seva, amb una odontologia segura
i responsable.

Preguntar a Santosa:
640 190 650
IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA
LOCAL EN VENTA EN
GRANOLLERS. Calle
Josep Mª de Sagarra. Sup. 100 m2.
Esquinero. Instala-

ciones bar. Aseos y
trastero. A.A. Precio
de venta: 140.000 €
(Ref.396). EMINAD.
Tel. 93 870 36 66.
CONTACTES
RELAX
CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. Me lla-

L'APARADOR
DE LA SETMANA

mo Susi. Madurita,
50 años, gordita
y cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural
y hago todo tipo de
servicios. LLÁMAME
698 233 361

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

NATURHOUSE
c. Girona, 96, Granollers / Tel. 93 173 99 37 / 640 29 36 68
c. Roger de Flor, 93. Granollers / Tel. 93 879 00 67 / 615 66 51 59

Naturhouse, la solució per perdre pes

Ofereix un pla dietètic personalitzat i assessorament nutricional

A Naturhouse t’ofereixen la solució per la
pèrdua de pes i el manteniment d'una alimentació saludable complint tres pilars
fonamentals: un pla dietètic personalitzat,
assessorament nutricional setmanal unit
als complements alimentaris a base d’ingredients naturals i especialment formulats amb extractes de plantes i fruits, minerals i vitamines. D'acord amb els resultats
setmanals de pèrdua de pes, t’adapten

tant el pla dietètic com els complements
alimentaris i t’ajuden a mantenir el pes
obtingut en les etapes d’estabilització i
manteniment. A Naturhouse també disposen de productes d’alimentació rics en fibra, baixos en sucre i poques calories per
complementar i ajudar-te a gaudir d’una
alimentació equilibrada.
No t’ho pensis més i demana hora al teu
centre més proper!

dj, 29 novembre 2018

ECONOMIA

TERRITORI

Fem Vallès insta
a reconèixer
"la Barcelona
dels cinc milions"
La plataforma Fem Vallès, de la
qual formen part entitats com
Cecot, la UEI, les delegacions vallesanes dels col·legis d’arquitectes i enginyers de Barcelona, CCOO
i la UGT entre d’altres, han signat
un manifest en què reclamen als
responsables polítics "una Barcelona inclusiva que compti amb
els cinc milions de persones que
viuen a l’entorn de la ciutat". La
plataforma recorda que el Vallès
és un territori productiu i, alhora,
un lloc de vida, de progrés social
i un medi de qualitat. Per això,
apunten, “cal que el Vallès, com
a unitat, assoleixi una institucionalització" per evitar "prorrogar el dèficit actual" i per mirar d’assolir “una institució de
cooperació en competències
que avui no són exercides". En
aquest sentit, Fem Vallès reclama
“assolir un govern local millor
a l’escala de cada municipi i en
la cooperació conjunta” i que es
reconegui “la Barcelona de cinc
milions d’habitants, que supera
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana
actual i que té una perifèria desatesa”. Per assolir-ho demana la
suma dels consells comarcals i la
vintena d’organismes supramunicipals existents en una Àrea Vallès
o refundar l'AMB per incloure-hi
els vallesos i reconèixer així l’extensa realitat metropolitana.

Segona Fira de Nadal a Bellavista

Nova xerrada a can Barbany

L'AV Gente del Barrio de Bellavista organitza dissabte la segona Fira de
Nadal del barri. Serà a la plaça Espanya d'11 a 20.30 h amb una vintena
de parades de comerç local, artesania i foodtrucks. Entre d'altres, hi ha
previstos tallers de bonsais, sardanes i circ, una sessió per fer cagar el tió,
el lliurament de cartes al Pare Noel i el sorteig d'una gran panera de Nadal.

L’Espai Tranquil de Barbany (carrer Anselm
Clavé, 44) acull divendres (18 h) la xerrada
L’art de viure (sense ansietat) a càrrec de Lucía
Rodríguez Brines, psicòloga especialista en
les qualitats i capacitats de la ment humana.

FIRES LA CIUTAT AFRONTA LES FESTES AMB UNA SEIXANTENA D'ACTIVITATS

Granollers dóna el tret de
sortida a la campanya de Nadal
arxiu

Comerç

ENCESA DE LLUMS
DE NADAL A
LES FRANQUESES

FIRA Fins al 24 de desembre hi haurà parades a la Porxada i l'Església
GRANOLLERS. Llums als carrers,

aparadors guarnits i arbres de Nadal, com el que s’ha instal·lat a la
plaça de la Corona per primer cop
–de 12 m d’alçada i 4 de diàmetre–,
s'afegeixen a la seixantena d'actes
previstos les properes setmanes a
Granollers amb motiu de les festes
nadalenques, que enguany tindran
com a lema Granollers bull per Nadal fruit de la imatge creada per la
dissenyadora granollerina Raquel
Castro. Com cada any, un dels elements més destacats seran les fires,
que ompliran carrers i places. A
l’entorn de la Porxada i de l'Església ja s'han instal·lat les paradetes
de pessebres i ornaments de Nadal,
que hi seran fins al 24 de desembre i que enguany, com a novetat,
oferiran activitats paral·leles com

circ i música. També hi haurà la fira
d’atraccions de Nadal, a la plaça Barangé, i la d’artesania i objectes de
regal, a les places de la Porxada i les
Olles fins al 6 de gener. Just abans
de Nadal, del 21 al 23 de desembre,
s'instal·larà a Roca Umbert el DFactory, un mercat nadalenc per qui
vulgui trobar regals de petits creadors i dissenyadors emergents, amb
més de 50 propostes, zona gastronòmica, concerts i tallers i activitats.
Enguany neix la seva rèplica per als
més petits, el Petit DFactory, es farà
al mateix espai el 3 i 4 de gener.
Més enllà d’això, les festes de
Nadal a Granollers també inclouran activitats destacades com l’estrena del cinema Edison, al Centre
Cultural; els mappings projectats a
les façanes de Can Pedrals i el Mu-

Aquest divendres a la tarda tindrà
lloc l'encesa oficial de llums de Nadal a les Franqueses, una il·luminació
que enguany engalanarà una trentena
d’indrets entre carrers, places i equipaments fins al 7 de gener. La plaça de
l’Espolsada, a Corró d’Avall, i la plaça
Major, a Bellavista, tindran cadascuna un arbre i un seguit d’actes perquè
tothom qui vulgui se sumi a l’encesa de
llums. A Corró d’Avall la festa començarà a les 17 h amb un taller per adornar l’arbre de Nadal, seguit d'animació
amb el grup Men in Swing, una xocolatada i l’encesa oficial de llums. A Bellavista la festa començarà a les 18.15, i
també hi haurà una xocolatada, l'actuació de Men in Swing i l'encesa oficial
dels llums de l'arbre. Els actes compten
amb el suport de l’Associació de Botiguers, Comerciants i Professionals de
les Franqueses i l’AV de Bellavista.

seu; les cantades de nadales de les
AMPA de les escoles amb l’acompanyament de la Big Band; el Parc Infantil de Nadal (PINGRA) la representació d’Els Pastorets i l’arribada
dels Reis d’Orient, entre d’altres. i
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TREBALL

El Homrani aposta
per l'ocupació
flexible a la Taula
Vallès Avança
El conseller de Treball, Afers Socials
i Famílies, Chakir El Homrani, va
participar dimecres en una de les
trobades periòdiques de la Taula
Vallès Oriental Avança, on va explicar que una de les prioritats del Govern i de la mateixa taula és "el desplegament territorial del Servei
d'Ocupació de Catalunya, amb
polítiques actives d'ocupació que
han d'anar de bracet amb el teixit
social i local de cada municipi".
També va destacar la "flexibilitat"
com una de les característiques que
han de complir aquestes polítiques.
A més, va assegurar que "els programes de Garantia Juvenil han
sigut un exemple de flexibilitat" i
que "continuarem treballant per
donar una resposta que atengui
la diversitat de les situacions territorials i de les persones".

Nova jornada de
botigues al carrer
GRANOLLERS. L'entitat Més que
Comerç organitza aquest dissabte, durant tot el dia, una nova
jornada de botigues al carrer a
l'entorn dels carrers Travesseres,
Santa Elisabet i Corró. L'activitat
s'havia de fer el passat 27 d'octubre, però va ajornar-se a l'1 de desembre a causa de la pluja.
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CAMPANYA

Solidaritat del
Gremi d'Hostaleria
amb la Fundació
Isidre Esteve
El Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental posa en marxa la segona campanya Solidaris 365, una iniciativa
per recaptar fons per a la Fundació
Isidre Esteve, dedicada a millorar la
qualitat de vida de les persones amb
discapacitat física o mobilitat reduïda. El gremi ofereix a les empreses,
amb el suport d'Enate, la possibilitat de sol·licitar un vi solidari –un
criança Tempranillo Cabernet Sauvignon DO Somontano– de manera
que per cada ampolla venuda es
destini un euro a la Fundació Isidre
Esteve. El preu és de 8 euros + IVA
per ampolla, i se serveix en caixes
de 6 ampolles –l’euro solidari ja
s'inclou al preu de venda–. L'any
passat el Gremi d'Hostaleria va lliurar 2.000 euros a la fundació arran
d'aquesta iniciativa. Aquest any la
campanya tindrà com a beneficiaris
els centres pont de la fundació, on
es treballa l'esport i l'activitat física
com una via d'integració i un camí
per millorar la salut i l'autonomia
de les persones amb discapacitat.

PATRONAL PIMES AMB MÉS DE 10 ANYS DE VINCULACIÓ A PIMEC

Pimec reconeix els socis
més antics de la comarca

jordi ganduxé

pimec

HOMENATJATS Els representants de les empreses que van rebre el guardó
Pimec Vallès Oriental va organitzar la setmana passada un acte
d'homenatge a la quinzena de socis del Vallès Oriental amb més de
10 anys de vinculació a la patronal. De Granollers, els homenatjats
van ser l'Associació d'Instal·ladors
d'Electricitat, Fontaneria, Gas i
Afins del Vallès Oriental; el Gremi
Comarcal d'Hostaleria i Turisme
del Vallès Oriental; Industrias
Galfer SA i Textron Plimon SLU,
mentre que de les Franqueses van
ser reconegudes les empreses Politractor SA i Fabregas Packaging
SL. La resta d'homenatjats van ser
Hage Sistemas SA, de la Roca; Lo-

COMERÇ DESENES DE COMERÇOS VAN ADHERIR-SE A LA FESTA

gisfashion SA, de Santa Maria de
Palautordera; Molduras Hergón
SA, de Lliçà de Vall; RC Coemmo
SL, de la Garriga; Recuperacions
Masnou, de Sant Celoni; Servicio
de Climatización, de la Llagosta; i
Reytraplast, de Montornès del Vallès. Segons Pimec, l'acte també va
servir per reforçar la coneixença
entre l'empresariat de la comarca
i per posar sobre la taula sinergies de col·laboració, l'anàlisi de la
situació econòmica i les expectatives per al 2019, així com la transformació digital de les empreses i
l'aplicació de les mesures del Pacte Nacional per a la Indústria.

Black Friday, descomptes abans de Nadal
Més de 120 botigues de Granollers van participar el cap de setmana, per quart
any consecutiu, en la celebració del Black Friday, una jornada de descomptes
comercials prèvia a les festes de Nadal que sol celebrar-se el quart divendres
de novembre. A Granollers la iniciativa va allargar-se tot el cap de setmana
per donar més oportunitats als clients per avançar a bon preu les compres
de Nadal i per promocionar la qualitat i la diversitat dels comerços de la ciutat.

La Cambra reclama el 4t Cinturó
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, va fer balanç dimarts de l'estat de la xarxa viària i ferroviària en l'última dècada i va
lamentar que només cinc de les 28 infraestructures que la Cambra va considerar una prioritat el 2006 estan en funcionament. Valls va carregar contra
totes les administracions involucrades en la construcció i posada en marxa
d'infraestructures i va apuntar, entre d'altres, que "la millora de la xarxa
de Rodalies i la construcció de l'autovia B-40 no poden esperar més".

PROGRAMACIÓ DESTACADA
4 DE DESEMBRE
9.30 a 13.30 h. Formació de 8 h
Empresa i emprenedoria
COMPTABILITAT PER NO COMPTABLES:
APRÈN LES LÍNIES BÀSIQUES
Granollers Mercat

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

16/01/2018
Formació de 16 hores

SELECCIÓ PER
COMPETÈNCIES

CURS GRATUÏT DE 16 HORES
- PLACES LIMITADES -

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

Quins criteris tens en compte a l’hora
de seleccionar un/a treballador/a?
Quins factors et porten a decidir a
mantenir o acomiadar un/a treballador/a?

DIRIGIT A:

13 DE DESEMBRE
9.30 a 12.30 h. Sessió informativa de 2,5 h
Emprenedoria
COM MUNTAR UNA EMPRESA
Granollers Mercat
18 DE DESEMBRE
9.30 a 13.30 h. Formació de 4 h
Empresa i emprenedoria
L’ECONOMIA COL·LABORATIVA PER
EMPRENEDORS. MODELS DE NEGOCI
BASATS EN PLATAFORMES DIGITALS
Granollers Mercat

Responsables de selecció d’empreses del Vallès Oriental

OBJECTIUS:

 Conèixer models de competències professionals / de gestió per
competències i entrenar la metodologia de selecció de persones
 Obtenir nous recursos i mecanismes per dissenyar processos
de selecció

ORGANITZA:

Programa Vallès Oriental Motor de Granollers Mercat

INSCRIPCIONS:

Reserva plaça a mchamorro@ajuntament.granollers.cat
o bé trucant al 93 861 13 90 Mireia Chamorro Servent

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

Amb el suport de
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ESPORTS

Erik Merino s'emporta el Duatló d'Alzira

Renovació del conveni

El Club Triatló Granollers continua sumant èxits aquesta temporada.
L'últim el va aconseguir el cap de setmana al cinquè Duatló d'Alzira,
on Erik Merino va vèncer amb un temps de 56m i 2s. La prova, amb
un recorregut de 5 quilòmetres a peu, 20 en bicicleta i 2,5 més a peu,
pertany a la Lliga de Clubs de la Federació Valenciana de Triatló.

El Patronat Municipal d’Esports ha renovat per
tercer any consecutiu la col·laboració amb el
Club Karate Nokachi per a la difusió, pràctica i
formació del karate. Així, el club podrà fer dues
sessions setmanals a l'Escola Guerau de Liost.

RUGBI | Fita històrica ELS GRANOLLERINS VAN ACONSEGUIR SER QUARTS DEL SEU GRUP EN LA FASE PRÈVIA DE LA COMPETICIÓ

Els Spartans jugaran per primer
cop a la Divisió d'Honor Catalana
spartans

tots els gustos, però considero que, esportivament, anirem
una mica justets davant rivals
de tanta entitat com el Barça
B o el Sitges, que fa poc jugava
a la màxima divisió estatal",
diu Guri. "Són clubs que tenen
entre 300 i 400 fitxes federatives", afegeix. La resta d'equips de
la categoria seran el Manresa RC,
el Químic ER, els Gòtics RC, el CEI
Lleida, el Garrotxa-Banyoles, el
CRCT, el CR Tarragona i el filial del
Sant Cugat. La lliga regular finalitzarà el 17 de març. sergi escudero

Estrena d'uniforme
GUERRERS VALLESANS Una imatge del partit de la fase prèvia davant el Barça Grana al camp de les Moreres
GRANOLLERS. Els Spartans Gra-

nollers són aquella petita bola de
neu que s'engrandeix progressivament fins a convertir-se en
allau. Van néixer el 2012 i sis anys
després acaben d'aconseguir que
el sènior masculí es classifiqui
per primer cop per disputar la
Divisió d'Honor Catalana Vueling,
la màxima competició nacional.
A més, aquest curs no hauran de
compartir amb altres clubs els
equips de les categories escoleta,
sub-14 i sub-16. Sí que ho seguiran fent amb el Vic en la sub-18 i
en el sènior femení. En total, els

granollerins tenen 140 fitxes federatives, 30 més que la temporada anterior, una xifra utòpica fa
sis anys.
"L'any passat ja va ser tot un
èxit per a nosaltres arribar a
la final de la Primera Catalana.
I en aquesta fase prèvia de la
Divisió d'Honor Catalana vam
començar a jugar sense posar-nos un objectiu, però el fet
d'anar guanyant partits ens va
donar confiança i al final hem
aconseguit la classificació", explica David Guri, exjugador del
primer equip i actual vicepresi-

dent de l'entitat. Els Spartans es
van classificar malgrat perdre a
casa davant el Sitges en l'última
jornada de la fase prèvia gràcies
a la derrota del Barça Grana davant el líder, el CEU. Precisament,
al camp del CEU és on aniran els
granollerins aquest diumenge en
la primera jornada de la Divisió
d'Honor Catalana. El primer partit
al camp de Les Moreres serà dues
setmanes més tard, amb la visita
del filial del Barça. "L'objectiu és
aprendre molt aquesta temporada i gaudir de l'experiència.
Al club hi ha opinions per a

PRESENTATS ELS
SIS CONJUNTS DEL
CLUB GRANOLLERÍ
Per primera vegada en la història dels
Spartans Granollers, tots els seus
equips vestiran la mateixa equipació.
Així es va oficialitzar en la presentació
dels sis equips dels vallesans que es va
fer el cap de setmana passat al camp
de les Moreres. L'entitat presidida per
Rafael Mengibar està sent reconeguda com un model de bona gestió en el
món del rugbi català i està engrescant
molts joves de Granollers i rodalies.
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FUTBOL

Gemma Martínez
dóna un punt
clau al CE Llerona
Després de cinc triomfs consecutius, el CE Llerona va tornar a provar el sabor de l'empat al camp del
Base Montcada. Ainara Talavera
va avançar les locals en el minut
51 i Gemma Martínez va empatar
el partit 17 minuts més tard. Així,
l'equip entrenat per Aaron Pérez
continua sense conèixer la derrota –i ja van 11 jornades en el grup
2 de Primera Divisió– i se situa en
el tercer lloc empatat a 22 punts
amb La Roca, el segon, que va perdre aquesta jornada davant el Júpiter per 5 a 4. Diumenge (16 h), el
Llerona rebrà l'Estartit, últim amb
un sol punt.

El Vic Riuprimer
furga en la crisi
franquesina
Dissabte, el CF Les Franqueses va
esborrar les bones sensacions que
havia deixat la setmana anterior
amb el triomf al camp del Parets
i va perdre per 3 a 1 davant el Vic
Riuprimer. De res va servir el gol
de Kevin Caballero en el minut
31 que va comportar l'empat a 1
momentani. Amb aquesta derrota,
els vallesans només sumen 7 dels
últims 27 punts possibles i s'allunyen de les primeres posicions de
la taula del grup 4 de Segona Catalana. Ara són desens.
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FUTBOL | Tercera Catalana ÀLEX ESPAÑOL VA MARCAR EN EL 89

BÀSQUET | Copa Catalunya VA GUANYAR PER DOS PUNTS

El CE Llerona s'emporta
el derbi en l'últim minut

KÀRATE

Jordi ganduxé

El Nokachi s'endú
sis medalles del
campionat estatal

ce llerona

nokachi

VICTÒRIA Els de Ricard Ventura se situen a la dotzena posició

CELEBRACIÓ Els lleronins van fer una festa al vestidor en acabar el partit
LES FRANQUESES. Un gol d'Àlex Es-

pañol en el minut 89 va decidir el
derbi franquesí de Tercera Catalana entre el Bellavista Milan i el
Llerona disputat al municipal de
Corró d'Avall. Els de Guillem Nogueras ja s'havien avançat en el
marcador en el minut 55 mitjançant William Sánchez, però Jonathan González va igualar el marcador en el 73. Mohamed El Jellouli,
del Bellavista, va ser expulsat un
cop finalitzat el partit.
Amb aquesta victòria, la tercera consecutiva, el Llerona escala,
amb 25 punts, fins a la cinquena posició de la taula, a només 5
punts del líder, la Unificació Santa
Perpètua. Per la seva banda, el Bellavista Milan es manté en l'onze-

na posició amb 18 punts. El cap de
setmana el Llerona rebrà dissabte (16.30 h) el Centelles, el tretzè
classificat, i el Bellavista visitarà
diumenge (12.40 h) el camp del
Llinars del Vallès, el setzè.

Remuntada de l'Atlètic Vallès

Per la seva banda, l'Atlètic Vallès
va vèncer al camp del Vilanova en
remuntar el partit en l'últim quart
d'hora. Albert Cruz va fer l'empat
en el 75 i, 10 minuts després, Aitor Martí va capirar el marcador.
El Vilanova s'hava avançat amb un
gol de Kirian de la Torre en el 28.
Amb aquest triomf, els de Raül Vilaseca són dotzens amb 16 punts.
Diumenge (12 h) rebran el líder,
el Santa Perpètua.

El CB Granollers pateix
per sumar el tercer triomf
GRANOLLERS. Després de dues der-

rotes seguides, el CB Granollers es
va retrobar dissabte amb el triomf
en vèncer per 63 a 61 a la Unió Esportiva Mataró, el sisè classificat.
Cap dels dos equips va ser capaç
d'anar-se'n en el marcador i en
sis ocasions va haver-hi canvi de
guanyador durant el partit. El màxim anotador va ser el local Ricard
Balta amb 21 punts.
Aquest resultat, però, no li serveix als de Ricard Ventura per sortir de les últimes posicions de la
taula de Copa Catalunya. Ara són
dotzens amb tres victòries i cinc

ELS KARATEKES

derrotes. Diumenge (19.30 h),
els vallesans visitaran la pista del
Vedruna Gràcia, l'últim classificat
amb cap triomf.
D'altra banda, el sènior femení
va vèncer per 35 a 44 a la pista de
l'AESE i és setè a la Primera Categoria amb set victòries i quatre
derrotes. Dissabte (17.30 h) tindrà l'oportunitat de seguir escalant posicions davant el CB Nou
Esplugues, catorzè amb només
tres triomfs.

CB GRANOLLERS
UNIÓ ESPORTIVA MATARÓ

63
61

ESCALADA DISSABTE ES VA CELEBRAR EL FI DE FESTA
jordi ganduxé

LES FRANQUESES. El Club Nokachi

les Franqueses va aconseguir sis
medalles el cap de setmana en el
campionat d'Espanya de karate
de les categories de cadet, júnior i sub-21 celebrat a Ponferrada. D'aquestes, tres van ser d'or
–Alfredo Domínguez en categoria
sub-21, i Xavier Sevillano i Iona
Lobato en kumite cadet–. La plata
va ser per a Elena Sande en sub21 i els dos bronzes per a Noelia
Balaguer en la mateixa categoria i
Izan Sevillano en junior.
En total, el club franquesí va
desplaçar 10 karatekes al campionat estatal disputat en terres lleoneses. Ainoa Astorga, Aaron Raya,
Andrea Fernández i Andrea Astorga van ser els altres integrants del
Nokachi que hi van participar.

PÀDEL

L'Espai Wellness
obre inscripcions
per al torneig Grupo
Expert Habitat

El Climbing Festival clou la 2a edició
Amb la satisfacció dels organitzadors –la botiga Illa Sports, l'Agrupació
Excursionista de Granollers i l'Indorwall Granollers– va cloure la segona
edició del Climbing Festival, l'esdeveniment més gran d'escalada al Vallès.
Precisament, l'Indorwall va ser el lloc escollit dissabte per fer la festa final.
Al matí hi va tenir lloc un trempa-caixes –imatge– i un dj va amenitzar
l'ambient. El dinar de germanor va servir de pausa abans de gaudir a la tarda
de la presència del Vivi i el Moi, dos escaladors d'alt nivell que van explicar
la seva última aventura per Europa. Dos dies abans, dijous, els germans Pou,
l'Iker i l'Eneko, especialistes d'escalada en fissura, van presentar al Centre
Cultural el documental 20 anys de muntanyes verticals.

L'Espai Wellness organitzarà al
desembre el torneig Grupo Expert Habitat en categories A, B i
C masculines, femenines i mixtes.
La competició començarà el dia
14 a les cinc pistes de pàdel del
centre esportiu granollerí i les finals se celebraran el 21. Tots els
participants rebran un welcome
pack que inclourà una armilla
de plomes Joma i entraran en un
grapat de sortejos. Els preus de la
inscripció per una sola categoria
seran de 25 euros per als socis de
l'espai i de 28 per als no–socis;
la inscripció per dues categories
serà de 36 euros per als socis i 39
per als no-socis. La gestió es pot
fer a l'espai o al 671 03 32 12.
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HANDBOL | EHF i Asobal ELS DE RAMA VAN AFRONTAR ELS DOS PARTITS EN MENYS DE 48 HORES

El Fraikin remunta a l'EHF
i dóna la cara en el derbi

xavier solanas

ENFRONTAMENT CATALÀ Els granollerins van mostrar una gran imatge en un Palau digne de les grans ocasions

FRIGORÍFICOS MORRAZO - FRAIKIN
Dimecres, 5 20 h Cangas

GRANOLLERS. El Fraikin va practi-

car diumenge el seu millor handbol per eliminar al Gorenje Velenje, el qual, en el partit d'anada de
la tercera ronda de l'EHF, s'havia
endut un avantatge d'un gol, 24
a 25, del Palau d'Esports. L'equip
d'Antonio Rama es va imposar al
Red Hall per 24 a 33 –al descans
ja guanyava per 12 a 16– amb un
recital de joc d'equip que va desbordar els eslovens i es va classificar per cinquena temporada consecutiva per a la fase de grups de
la competició.
I, només 48 hores més tard, el
Fraikin va rebre dimarts el Barça
al Palau d'Esports per disputar el
derbi català de l'Asobal. Els granollerins havien arribat dilluns
a la nit a la capital del Vallès Oriental després d'un viatge de 20
hores. Per la seva banda, els de
Xavi Pascual havien disputat dissabte partit de Champions League
a la pista del Kielce polonès. No va
poder ser, però el Fraikin ni molt
menys va marxar amb el cap cot
cap a casa. Va plantar cara al lí-

der intractable de l'Asobal, a qui
va aguantar el ritme fins a l'últim
tram de partit. Finalment, el Barça es va imposar per 23 a 30 en
un Palau d'Esports que va registrar tres quarts d'entrada i que va
viure el partit amb la il·lusió de
repetir la històrica victòria del 14
d'abril al Palau Blaugrana.

Un partit intens

El Fraikin va sortir a la pista –sense Álvaro Ferrer, present al ple
municipal de Granollers com a
regidor– amb la mateixa intensitat mostrada diumenge a Velenje
i una compenetració total en el
joc coral, amb ajudes constants en
defensa i amb un César de Almeida estratosfèric sota els pals i un
Adrià Figueras letal en atac. Malgrat això, es va arribar al descans
amb un 9 a 14 al marcador. Gran
part de culpa la va tenir César
Pérez de Vargas, el porter blaugrana. La primera part també va
deixar la lesió d'Oswaldo Maestro
Guimaraes, amb una estrabada al
bessó dret. En la segona part, va
haver-hi un parell de moments
en què els granollerins es van
acostar en el marcador, però el
gran encert del Barça en el contraatac i el cansament acumulat
van fer impossible la remuntada.
Malgrat això, el BMG, que no per-

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

dia en lliga al Palau d'Esports des
del febrer davant el Teucro, no va
abaixar els braços en cap moment
i va deixar una gran imatge.
"Estic content amb moltes
coses, sobretot amb l'entrega
dels jugadors, però no amb el
resultat. Jugadors com Antonio
García Robledo i Adrià Figueras porten molts minuts a les
cames. L'escenari és el que era,
però és evident que jugar dimecres hagués estat millor per
nosaltres i fer-ho dijous, encara
més", va explicar Antonio Rama en
finalitzar el partit. Figueras, per
la seva banda, va considerar que
"ha estat una setmana rodona
perquè guanyar a Valladolid i
remuntar a Velenje era molt important". Ara l'objectiu granollerí
és descansar per aconseguir classificar-se per la Copa –hi van els
quatre primers– en els tres partits
de lliga que queden de la primera
volta. D'altra banda, avui dijous
(11 h) es farà el sorteig de la fase
de grups de l'EHF. sergi escudero
FRAIKIN BM GRANOLLERS
FC BARCELONA

23
30

GORENJE VELENJE
FRAIKIN BM GRANOLLERS

24
33

LA JUGADORA DE 17 ANYS DEL KH-7 TÉ MOLT POTENCIAL

Martina Capdevila, la
nova promesa del BMG
El BM Granollers s'ha caracteritzat sempre per ser una fàbrica de
talent de l'handbol. Sense anar
més lluny, uns quants jugadors
dels primers equips sèniors procedeixen de la base granollerina,
com Mamadou i Kaba Gassama,
Judith Vizuete, Adrià Martínez o
Edgar Pérez. I n'hi ha d'altres que
ja estan trucant a la porta. Actualment, el que més crida l'atenció
és Martina Capdevila, de 17 anys
–nascuda el 2001–.
En l'últim partit del KH-7, davant l'Helvetia Alcobendas, la
jugadora va demostrar les seves
qualitats al Palau d'Esports. El
BMG va guanyar per un còmode
26 a 19 i Capdevila va fer dos gols,
un d'ells amb una gran acció tècnica: va fintar cap a la dreta per
driblar la defensora per l'esquerra i fer gol gràcies a un potent tir
des de 9 metres que va entrar per
l'escaire de la porteria de Patrícia
Encinas. "A principi de temporada no m'esperava que tot anés
tan ràpid. Jo pensava que entrenaria amb elles i intentaria
aprendre el màxim possible,
però no que disputaria minuts.
Així que estic gaudint moltíssim
d'aquests moments", va explicar
al diari Som la central, encara en
edat juvenil, en finalitzar el partit.
"Ha estat molt fàcil adaptar-se a
aquest vestidor perquè hi ha un
grup molt bonic. La Lliga Guer-

XAVIER SOLANAS

MARTINA CAPDEVILA
reras Iberdrola és dura perquè
t'imposa un ritme de joc i una
intensitat que t'obliguen a estar molt bé físicament", va afegir
Capdevila, una de les jugadores
seleccionades per l'Objetivo 2021,
el projecte de preparació dels joves talents de l'handbol femení
espanyol amb l'objectiu de tenir
una selecció competitiva en el
Mundial que es disputarà a l'Estat
d'aquí a tres anys.
Precisament, la setmana passada Capdevila va estar concentrada
amb la selecció espanyola júnior.
Amb aquest combinat va competir
a l'estiu en el Mundial de la categoria. sergi escudero

FUTBOL | Tercera Divisió ELS DOS SÓN SETENS AMB 26 PUNTS

L'EC Granollers rep un
rival directe per l'ascens
EC GRANOLLERS - TERRASSA
Diumenge, 25 12 h C/Girona

GRANOLLERS. Després d'una jornada de descans, l'EC Granollers
tornarà a disputar partit de lliga
del grup 5 de Tercera Divisió el

cap de setmana. Serà diumenge
(12 h) al camp del carrer Girona
davant el Terrassa, empatat a 26
punts amb els de José Solivelles
en el setè lloc de la taula i que ve
d'empatar amb el líder, el Llagostera. Per aquest partit, els granollerins recuperen tres peces
bàsiques en l'onze incial com són
Pau Darbra, Guillem Pujol i Kilian
Villaverde. Però la llista de lesionats encara és llarga: Martí Soler
és dubte i estan descartats Raül
Torres, Xavi Civil, Sergio Fernández i Albert Ruiz. Les tres jornades –dues derrotes i el descans–
sense puntuar han provocat que
l'EC Granollers ja no estigui en
zona de promoció d'ascens a Segona Divisió B. Ara la marca l'Europa amb dos punts més. s.e.
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El nostre despatx d’advocats, juntament amb la
xarxa de col·laboradors, els ofereix una defensa
dels seus interessos de caràcter integral i, especialitzada, dirigida tant als ciutadans, comunitats i
associacions, com a totes les empreses, disposant
d’un equip de professionals al seu servei.

Didac Coll Serra

Àrea Civil i Mercantil. Dret Bancari.
Dret Immobiliari. Herències.

Judith Silveira Bailach

Àrea Penal i Responsabilitat Civil.

Jessica Martín Navarro

Àrea Matrimonial i de Família.
Incapacitats.

Núria Martínez Atienzar

Àrea Laboral i Seguretat Social.

EL TEU DESPATX D’ADVOCATS

• DRET CIVIL I PENAL
• DRET LABORAL
• DRET MATRIMONIAL I FAMÍLIA
• DRET BANCARI
• DRET IMMOBILIARI
• MERCANTIL
• ADMINISTRATIU
• RESPONSABILITAT CIVIL
• ARRENDAMENTS
• SUCCESSIONS

GRANOLLERS
Anselm Clavé, 19, 2ª Planta
MATARÓ
Camí de la Geganta, 115

Tel. 93 755 22 74

Amb un tracte directe i personalitzat, “COLL & SILVEIRA ADVOCATS SLP” és el seu despatx de conﬁança

www.collsilveira.com
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CULTURA

Lectura de 'Tirant lo Blanc' amb Quatre per Quatre

Taller de dansa al CAM

Amb motiu dels 600 anys del naixement de Joanot Martorell, Amics de la
Ciutat organitza diumenge (19.30 h), a la sala Tarafa, una lectura teatralitzada
de fragments de Tirant lo Blanc, a càrrec de la companyia Quatre per Quatre.
L'acte, també vinculat a l'Any Fabra, pretén donar a conèixer el primer
llibre de cavalleria en català i un dels màxims exponents del gènere.

El Centre d'Arts del Moviment (CAM)
de Roca Umbert acollirà dissabte
al matí un taller de contact amb el
reconegut coreògraf israelià Sharon
Fridman, adreçat a professionals.

TEATRE L'ENTITAT OFERIRÀ SESSIONS DE MICROTEATRE A L'ADOBERIA I DE TEATRE DE CARRER AL CAMPAMENT DEL PATGE GREGORI

Amics dels Pastorets conduirà
el relat de les festes nadalenques

L'obra del Teatre Auditori seguirà tenint com a base el text de Folch i Torres, però renovat
m.e.

GRANOLLERS. Amics dels Pastorets

s'estrenaran enguany a l'Adoberia, que serà l'escenari d'una nova
activitat que donarà inici a un
projecte de relat de les festes nadalenques, que es clourà al gener
al campament del Patge Gregori a
Roca Umbert. Així, a banda d'introduir novetats als Pastorets que
es podran veure al Teatre Auditori
(TAG), l'entitat amplia la dramatúrgia que acompanya el clàssic
de Folch i Torres amb propostes
de microteatre i teatre de carrer.
Així, el proper cap de setmana,
Amics dels Pastorets estrenarà
#ProtaPastorets, en què set personatges "es postulen per veure
qui és l'autèntic protagonista
de l'obra", explica Imma Ortega,
presidenta de l'entitat. De fet, la
setmana passada se'n presentava
la idea a la mateixa Adoberia, on
alguns dels actors i actrius mostraven un petit tast del que serà
aquesta proposta de microteatre.
"Els protagonistes no tenen
per què ser els mateixos que
al TAG", avançava la directora
adjunta d'Els Pastorets i responsable d'aquesta proposta a l'Adoberia, Mela Maluenda, així com de
la proposta de teatre de carrer a
Roca Umbert, que tancarà el cicle

PRESENTACIÓ Jesús es reivindicava com a personatge principal
nadalenc, el 4 de gener. "Fem més
sinergia amb la ciutat i ampliem
públic, que pot ser diferent al
de la sala de teatre, i el tindrem
més a prop", valora Maluenda.
Així, el relat s'obrirà aquest cap
de setmana amb tres passis de
20 minuts que dissabte es faran a
partir de les 11.30 h i diumenge a
partir de les 17 h.
D'altra banda, es renovarà l'obra
al TAG. Amics dels Pastorets hi va
estrenar per primera vegada l’obra
de Folch i Torres durant la tem-

porada 2002-2003. “Feia més de
10 anys que interpretàvem una
peça que, tot i que cada any es
renovava i introduïa novetats,
continuava mantenint la mateixa
estructura, fil conductor i dramatúrgia”, explicava Ortega. "Des de
l’entitat necessitàvem un canvi
de rumb. Aquest fet, juntament
amb l’encàrrec que ens va fer
l’Ajuntament de convertir-nos en
els relators del Nadal, va fer que
ens decidíssim a fer el pas i reinventar el nostre projecte”.

En aquesta nova etapa, l'entitat
destaca la nova direcció a càrrec
de Daniela De Vecci, així com la
dramatúrgia d’Albert Pijuan. Dues
persones amb idees renovades i,
sobretot, amb experiència en projectes de gran envergadura com
són Els Pastorets. I és que, tot i
que es continua basant en el text
de Folch i Torres, “la història està
passada pel sedàs de la modernitat”, segons Imma Ortega. La
nova versió del clàssic introdueix
la realitat virtual. A més, De Vecci
explicava com s’ha renovat el text
a partir de la voluntat d’apropar la
història a la ciutat, de modernitzar-lo. “Hem recuperat l’estructura original, l’essència, però
hem renovat el seu contingut i
la seva expressió”, explicava. Albert Pijuan "ha creat dramatúrgies per a projectes de gran envergadura semblants a aquests,
amb més de 100 persones en
escena”, destacava. Ortega deia
que enguany es podrà gaudir
d’una versió “fresca i alhora arriscada de l’obra”.
La regidora de Cultura va destacar que s'està davant “d’un gran
projecte de ciutat que cada any
ens emociona”, i que, a més, farà
“un salt endavant”. m. eras

COMPANYIA FIL A L'AGULLA

El programa Dnit
del Gra ofereix
l'espectacle
'Inside my mind'
El cicle d'oci nocturn del Gra, el
Dnit, continua aquest divendres
(21 h) amb l'espectacle multidisciplinari Inside my mind, de la companyia Fil a l'Agulla, que barreja
performance, dansa, narrativa i
audiovisual. El muntatge escènic
convida a fer un viatge a l'interior
d'una ment malalta i aborda des
de dins els símptomes de certes
malalties mentals. Fil a l'Agulla
combina el teatre social amb tallers, formacions i grups terapèutics per generar i acompanyar processos de presa de consciència.

Música antiga
del Renaixement
a l'Adoberia
L'Adoberia d'en Ginebreda serà
l'escenari dissabte a les 18 h d'un
concert de música antiga del renaixement, que anirà a càrrec d'estudiants de l'Escola Municipal de
Música Josep M. Ruera. El recital,
que serà gratuït, s'emmarca dins
les activitats programades per potenciar el centre d'interpretació
històrica del Granollers medieval,
alhora que permet a l'alumnat actuar amb públic. L'aforament de
l'Adoberia és limitat. El cicle d'activitats es clourà el 16 de desembre amb un taller de dibuix.
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TEATRE SÍLVIA MUNT DIRIGEIX CLARA SEGURA, CRISTINA GENEBAT I MARTA MARCO

EL MUNTATGE ÉS UNA PARÒDIA D'UN CONCERT

'Les noies de Mossabank Road'
fan una oda a l'amistat al TAG

Òpera i humor per recordar
els concerts dels tres tenors

TAG

GRANOLLERS. Les noies de Mos-

sabank Road, d’Amelia Bullmore
–que es podrà veure divendres al
Teatre Auditori de Granollers–,
proposa una reflexió sobre la fortalesa de l’amistat i la seva evolució al llarg de la vida, des d’un punt
de vista càlid i alhora punyent. El
muntatge, estrenat per primera
vegada a Catalunya, està dirigit
per Sílvia Munt i interpretat per
Cristina Genebat, Marta Marco i
Clara Segura, qui aquesta setmana
ha obtingut el premi Butaca a millor actriu de la temporada teatral
per aquest espectacle.
L’obra mostra la progressió
constant i, de vegades, caòtica de
la relació d’amistat que s’estableix
entre tres dones que es coneixen
durant l’època universitària. Un
lligam poderós que gairebé substitueix la família i del qual totes
tres s’alimenten durant tota la
seva vida.
Amelia Bullmore va decidir escriure Les noies de Mossbank Road

TRIO D'ACTRIUS DE LUXE Cristina Genebat, Clara Segura i Marta Marco
(Di, and Viv and Rose) el 2009
mentre passejava pels carrers de
Nova York i va veure les cames
d’una senyora que eren idèntiques
a les d’una amiga seva. L’obra explora l’evolució de l’amistat de
tres dones molt diferents, un trio
aparentment incompatible que es
troba a la universitat i que formarà un vincle de per vida, i descriu
la qualitat d’una amistat que dura

anys i anys, tot i els entrebancs.
Les noies de Mossbank Road es
va estrenar el 2011 al Hampstead Downstair de Londres amb un
gran èxit de públic. Se n'han fet
nombroses adaptacions a escenaris d’arreu del món.

Dv 30 de novembre, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 25 € (12, zona B)

LES FRANQUESES. El sisè cicle Humor & Co. continua amb un espectacle de teatre musical que pretén
ser una paròdia, alhora que un
homenatge, dels mítics concerts
que durant els anys 90 van fer els
Tres Tenors arreu del món. L'espectacle Tenors, ideat i dirigit per
Toni Sans, combina l'òpera amb
l'humor visual més esbojarrat,
amb situacions absurdes que faran riure l'espectador, que també

es trobarà amb melodies conegudes i commovedores. L'obra musical compta amb Ezequiel Casamada, Miquel Cobos i Albert Mora
en el repartiment, que també han
participat en la idea original i la
dramatúrgia.

Dv 30 de novembre, 21 h
Casal Cultural de Corró d'Avall
Preu: 9,5 € (8, preu reduït)

Estaquirot Teatre
La il·lusionista
Melanie Cacho serà versiona amb titelles
dissabte a Bellavista 'Els tres porquets'
El cicle Humor & Co. també durà
dissabte (18 h), al Teatre Auditori
de Bellavista, la il·lusionista Melanie Cacho, amb l'espectacle Enchantée. S'hi podrà veure màgia, aparicions, desparicions i tot tipus de trucs
barrejats amb humor. L'entrada val
5 euros (4 per a majors de 65, aturats i menors de 25).

La Casa de Cultura Sant Francesc
acollirà diumenge (17.30 h) un dels
clàssics dels contes tradicionals, Els
tres porquets, que la companyia Estaquirot Teatre ha versionat amb
titelles i algunes transformacions
escèniques originals. El preu de
l'entrada és de 5 euros (4 per als
menors de 16 anys).
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La Big Band grava
'Afronora', un nou
disc infantil
GRANOLLERS. El cap de setmana,
al Conservatori Josep M. Ruera
de Granollers, va gravar el darrer
projecte per a públic familiar de
la Big Band de Granollers: l’Afronora. Aquesta gravació, realitzada
i editada per David Casamitjana,
sota la direcció musical de Martí
Ventura i la producció de Pere Enguix i Joan Vidal, es farà gràcies al
conveni que l’Associació Cultural
(AC) té amb Granollers Escena. En
la gravació van participar-hi els
13 de músics de la formació, i una
vegada editada es penjarà en diferents plataformes digitals perquè
el públic infantil en pugui gaudir.
L’Afronora és un espectacle per a
big band amb suport gràfic animat, estrenat el març de 2017, en
què es mostra aquesta formació
instrumental de manera didàctica, entretinguda i participativa. La
Nora, a través del seu avi, descobrirà com van arribar els esclaus
als Estats Units i com la música
negra va ser l’origen del jazz. i
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'THE OTHER SIDE' ÉS LA DARRERA PROPOSTA DE LA FORMACIÓ LIDERADA PEL GRANOLLERÍ

Joan Vidal estrena nou projecte
al Festival de Jazz de Barcelona
joan vidal

GABRIEL AMARGANT
REVISITA GERSHWIN
n Divendres (22 h) el cicle de Jazz al

JOAN VIDAL El bateria granollerí estrena nou projecte al prestigiós festival
GRANOLLERS. El músic granollerí
Joan Vidal va presentar, dimarts, al
50è Voll Damm Festival de Jazz de
Barcelona, el seu darrer projecte,
amb la formació de sextet, que reuneix noms destacats de l'escena jazzística nacional, com Gabriel Amargant i Martí Serra (saxos), Marco
Mezquida (piano), Adrià Plana (guitarra) i Martín Léiton (contrabaix).
El nou projecte, que porta per tí-

tol The Other Side, és el cinquè treball del sextet després de Deptford
Suite (Quadrant Records, 2012),
Illusionary Rhythms (JazzGranollers Records, 2013), Revisiting Zarathustra (JazzGranollers Records,
2016) i Coleridge's Dream Suite,
aquest últim estrenat al febrer de
2015 al costat de l'Orquestra de
Cambra de Granollers.
The Other Side és un recull de

Casino rebrà el saxofonista i clarinetista Gabriel Amargant, amb un concert
en què revisita l'obra de Gershwin, amb
una mirada pròpia al repertori d'un
dels grans compositors nord-americans. Amargant ho fa en format quintet, juntament amb Adrià Plana a la
guitarra, Roger Mas al piano, Martín
Léiton al contrabaix i el novament el
granollerí Joan Vidal a la bateria. El
preu de l'entrada és de 8 euros.

temes que beuen d'influències tan
diverses com la música dodecafònica, l'obra d'Oliver Messiaen o
del britànic Django Bates.

CONCERT SACRE

La Coral Sant Jordi
actua a l'església
de Sant Esteve
El cicle l'orgue La música del cel
convida aquest diumenge (18
h), a l'església de Sant Esteve de
Granollers, la Coral Sant Jordi de
Barcelona, dirigida per Oriol Castanyer i acompanyada a l'orgue
per Vicenç Prunés. Hi oferiran un
repertori que s'anticipa al Nadal,
amb peces com Santa Nit de Franz
X. Gruber, l'Ave Maria de Luis de
Victoria i Franz Biebl, i la popular
Les dotze van tocant. La Coral Sant
Jordi, nascuda el 1947, té un repertori eclèctic i compromès amb
la música catalana, i el rigor tècnic
i artístic. Té una llarga trajectòria
de difusió musical i compta amb
més de 1.800 concerts arreu d'Europa, en què ha pogut col·laborar
amb directores i compositors de
prestigi com Toldrà, Ros Marbà,
E. Colomes, L. Heltay i Lluís Llach,
entre d'altres. i
jordi ganduxé

EL TRIO D'AIGUAFREDA PRESENTA EL SEU NOU DISC, 'TOTS ELS MEUS PRINCIPIS'

Els Catarres exhaureixen
entrades a la sala Nau B1
Tots els meus principis és el títol
del darrer treball d'Els Catarres,
una de les formacions de la comarca amb més èxits arreu dels
Països Catalans. La banda és responsable del ressorgiment de la
música festiva als escenaris i ha
aconseguit fites històriques que
han marcat un abans i un després
en la mesura d’èxit dels grups catalans. De fet, els autors de Jenifer

(2011) també han aconseguit esgotar les entrades d'aquest concert de Granollers.
Un grup únic, irrepetible i ja icònic que va tornar –després d’un
any i mig d’aturada– amb Tots
els meus principis, un disc menys
acústic que remarca la presència de les guitarres elèctriques i
segueix l’estil positiu dels d'Aiguafreda, però amb un punt més

nostàlgic. Èric Vergés, Jan Riera i
Roser Cruells tornaran a demostrar la seva potència festiva.

Amb Jana Sirés

Les cançons d'aquest nou treball
es podran escoltar a la B1 a partir
de les 23 h. Prèviament, però, la
cantautora de la Garriga Jana Sirés presentarà Waterfall, un recull
de 13 temes propis que tracten
d'emocions i sensacions.

Ds 1 de desembre, 22 h
Nau B1. Roca Umbert. Preu: 15 €

Lluït aniversari del Cor Camins
Dissabte el Teatre Auditori de Bellavista va acollir la commemoració del
cinquè aniversari del Cor Camins, una formació nascuda d'un grup de
pares i mares de l'Escola Camins que ha tingut una ràpida evolució
artística gràcies a la implicació dels cantaires i la direcció de Dani Pérez.
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ART PORTES OBERTES ALS TALLERS I PERFORMANCES D'ALGUNS DELS RESIDENTS
roca umbert

DANSA UN DELS REFERENTS INTERNACIONALS DEL GÈNERE
jordi ganduxé

El coreògraf israelià Sharon
Fridman porta 'All Ways'
GRANOLLERS. All Ways és un espectacle de dansa emocional que
gira entorn al procés d’adaptació
d’un individu a les situacions noves de la vida. Així es defineix la
nova proposta de la companyia
Sharon Fridman que celebra amb
aquest nou espectacle 10 anys de
creació a l'Estat espanyol. Sharon
Fridman, un dels referents de la
dansa contemporània internacional, planteja l’espectacle com una
composició circular, en constant
moviment, com a punt de partida. Set ballarins van, a través dels

UNES 250 PERSONES
VISITEN L'ESPAI D'ARTS
DE ROCA UMBERT

Unes 250 persones van passar dissabte per l'Espai d'Arts de Roca Umbert, que
va organitzar una jornada de portes obertes als tallers, que incloïen també projeccions a la sala La Miranda, performances i instal·lacions d'alguns dels artistes
residents. Hi van participar Nathalia Rey, Vicenç Viaplana, Helena Pielias, Lluís
Estopiñan, Carles Azcón, Sylvie Bussières, Pilar Rosado, Nataly Prada, Montse
Tomàs, Florence Girardeau, Alexandre Franquesa, Itsaso Jiménez, Zaida Abella,
Ricardo Muñoz, Eduard Sacrest, Florence Girardeau, Maria Bartrons, Francele
Cocco, Josep Margalef, Enric Mauri, Jaume Parera, Mercè Garolera, Neus Masdeu,
Joan Pallé, Marta Bisbal i Mercè Soler. Dilluns s'acaba el termini per optar a una
residència de creació en aquest espai.

la nova Arbeca
Menú SANT ESTEVE 28.50€
(IVA INCLÒS)

Entrant
Escudella barrejada amb pilota

CAP D’ANY

61€

LES FRANQUESES. Ramon Bufí, nascut a Granollers i veí de les Franqueses,

inaugura divendres, a la sala Artemisia, una col·lecció de linogravats distribuïts amb set sèries temàtiques, dedicades a nus, ciclisme i jocs de cartes,
entre d'altres. Bufí es va iniciar a la pintura l'any 1953 al taller de Casals
Grau i, poc després, es va convertir en deixeble d'Amador Garrell. El 1962
va ingressar a la Llotja. La seva primera exposició va ser el 1974, a la sala
Sant Jordi de Granollers, on ara també té obra exposada a la Galeria Sol.

JORNADA DE

PORTES OBERTES

(IVA INCLÒS)

Aperitiu
 Chupachup de garrí conﬁtat
 Torradeta de salmó
 Cruixent de botifarra
del Perol amb ceba conﬁtada

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

Primer plat
Caneló de marisc amb crema
de llamàntol

Segon plat (a escollir)
 Bacallà conﬁtat amb sobrassada
ibèrica, pistatxos i mel
 Conﬁt 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

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

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

Passatge Arbeca nº3. Granollers
(al costat del Carrefour)

Dg 2 de desembre, 19 h
Teatre Auditori de Granollers
Preu: 20 € (10, a la zona B)

El pintor Ramon Bufí inaugura
'Linogravats' a la sala Artemisia

2 DESEMBRE

Restaurant

seus moviments, a la recerca dels
somnis i de l’amor. Una peça que
balla la llibertat de seguir el camí
que és cridat a recórrer. Un estudi
sobre la inestabilitat, la caiguda, la
velocitat i la força de la gravetat.
Per a qui en vulgui conèixer
més, a les 18 h hi haurà una presentació de l'espectacle a càrrec
de Jordi Sora.

FES LES TEVES
RESERVES

679 633 709

Escola d’ensinistrament i residència canina

US HI ESPEREM

Com a professionals de l’educació canina, la nostra prioritat és aconseguir una relació per gaudir tots, gos i amos. Oferim un servei molt personalitzat per a cada
família i situació, tot adaptant la nostra filosofia de treball a cada cas únic.
El dia 2 de desembre obrim les portes de la nostra escola a totes aquelles persones que tinguin ganes de conèixer-nos, veure les instal·lacions i el nostre treball
amb els gossos. Alguns clients d’ensinistrament i altres d’agility ens faran una demostració amb els seus gossos, i hi haurà demostració d’obediència esportiva i
d’habilitats canines.

Vine a conèixer
la nostra escola
93 433 06 50 · 609 34 16 67
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs. 08183 Lliçà de Vall
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GASTRONOMIA EL RESTAURANT LA CRUÏLLA DE LLIÇÀ D'AMUNT, GUANYADOR DEL JOC DE MONGETES

Llerona posa en valor la
mongeta denominació d'origen

toni torrillas

LES FRANQUESES. Llerona va cele-

brar diumenge la vuitena Festa de
la Mongeta del Ganxet, una jornada festiva que combina els treballs
del camp amb la gastronomia i la
cultura popular. D’una banda es
va fer una demostració de com es
baten, garbellen i trien les mongetes, mentre que els productors van
celebrar una llotja que va fixar el
preu de venda d’aquest llegum en
9 euros/kg. També hi va haver un
petit mercat de llegums i productes
de proximitat, i centenars de persones van gaudir d’un tast de mongetes amb cansalada i botifarra.

Concurs culinari

GARBELLAR Els cuiners Marc Ribas i Ada Parellad, mestres de cerimònies
primer lloc el plat de mongetes del
ganxet amb calamarsets de Joan Villaret, seguit dels tortel·linis de Damiano Barsa i del plat de migas del
ganxet de Marga Zambrano.
La festa també va comptar amb
un showcooking a càrrec d'Ada Parellada, una cercavila i ballada dels
Gegants de les Franqueses, castells
amb els Xics de Granollers i una ballada de sardanes amb al cobla Ciutat de les Roses.

mer premi –100 kg de mongetes–
amb una escudella de mongetes,
seguit de la Casa de la Mestra de
Llerona amb un plat de mongetes
amb cansalada i botifarra.
La jornada també va incloure el
tradicional concurs de cuina, enguany amb 14 propostes culinàries
amb la mongeta del ganxet com a
ingredient principal. El jurat, format
pels cuiners Ada Parellada, Marc Ribas i David Vázquez, va premiar en

GARBUIX

LITERATURA LA LLIBRERIA S'AMBIENTARÀ A L'ESTIL DE HOGWARTS

Xerrada sobre la
bruixeria de l'Edat
Mitjana al Vallès

La Gralla celebra els 20 anys
de l'arribada de Harry Potter

L’Adoberia va acollir dijous la conferència La bruixeria al Vallès i el
Maresme, on l’arqueòleg Ramon
Coll va repassar la cultura popular
en relació amb aquests éssers i ho
va contraposar a la realitat històrica. Coll va trencar alguns mites,
com que la Inquisició és qui va fer
més mal en la persecució de la bruixeria. “Generalment eren processos civils iniciats per enveges, si
et denunciaven per bruixeria ja
havies begut oli; la Inquisició se
n’apartava perquè allò no tenia
res a veure amb ella”. O.F.

GRANOLLERS. Aquest dissabte se

celebra el 20è aniversari de la primera edició en català i castellà dels
llibres de Harry Potter, un clàssic
de la literatura juvenil i fantàstica
que ha marcat més d’una generació. Per celebrar-ho, la llibreria
La Gralla ha organitzat una festa
que durarà tot el dia. S’ambientaran les seccions de la llibreria
amb els escenaris dels llibres i hi
ha preparades diferents activitats
organitzades pel club de fans de
Harry Potter de Barcelona, entre les quals un taller de varetes

De dijous 29/11 al diumenge 2/12/2018

18º

6º

17º

8º

Dissabte

15º

4º

–les places ja estan exhaurides– i
un taller d'escriptura de runes.
També hi haurà una gimcana en
què els participants quedaran
atrapats i hauran d’aconseguir fugir, així com un concurs entre tots
aquells que hi assisteixin disfressats –es podrà guanyar una panera
amb articles de la saga– i sortejos
de lots amb productes de Harry
Potter. A les 20 h hi haurà l’acte de
fi de festa a l'estil Hogwarts en què
s’entregaran els premis als guanyadors. Per participar-hi cal inscriure's a comandes@lagralla.com.

Farmàcies

Previsió meteorològica
Divendres

FUTBOL. DIUMENGE 2, 12.00 h
Camp Municipal de futbol del carrer Girona

EC Granollers - FC Terrassa

amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
BÀSQUET. DIUMENGE 2, 19.30 h
Pavelló CB Granollers

Vedruna Gràcia - CB Granollers
amb Guillem Raich i Arnau Moya

Una de les novetats d’enguany va
ser l’anomenat Joc de mongetes, la
versió lleronina del programa Joc
de cartes de TV3. El concurs, conduït pel cuiner Marc Ribas, va posar
a prova les habilitats culinàries de
cinc restaurants de la comarca amb
la mongeta del ganxet: El Cau i la
Casa de la Mestra, de les Franqueses, DO i El Trabuc, de Granollers, i
La Cruïlla, de Lliçà d’Amunt. Aquest
últim va ser el guanyador del pri-

Dijous

Programació Esportiva

Diumenge

17º

6º

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

La geometria de 'Las Meninas'
Dimarts (18.30 h) el catedràtic de matemàtiques
Carles Lladó oferirà una conferència sobre geometria
i òptica aplicades a l'anàlisi de Las Meninas de
Velázquez. Serà en el marc de les conferències
d'Agevo a la parròquia de Sant Esteve.

GRANOLLERS
DIJOUS, 29
18 h Museu de Granollers
Diàlegs sobre L'educació transforma
la ciutat, conduïts per Eloi Vila. I
presentació de la 15a Beca Maria Gaja
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Què és l'empremta
digital?
18.30 h Can Jonch
Xerrades informatives adreçades
a particulars per canviar
el model energètic
19 h Museu de Ciències Naturals
Xerrada. Els herbaris històrics
DIVENDRES, 30
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 mans!
18 h Espai Tranquil de Can Barbany
Xerrada L'art de viure sense ansietat,
a càrrec de Lucía Rodríguez
19 i 22 h Centre Cultural
Cineclub: Benzinho
20 h Plaça Josep Barangé
Massa crítica ciclista fins a Llevant
Teatre, i l'exposició 50 malentesos
sobre el cotxe, de David Bravo
20.30 h Parròquia Sant Esteve
Sopar solidari a benefici del projecte
Infància i família de Càritas
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. Les noies de Mossbank Road
21 h Gra. Equipament juvenil
Dnit. Teatre: Inside my mind
22 h Casino de Granollers
Cicle de Jazz. Gabriel Amargant quintet
DISSABTE, 1
9 h Carrer Travesseres i altres
Botigues al carrer. Més que Comerç

10 h Roca Umbert. CAM
Espectacle 360º. Workshop de
contact amb Sharon Fridman
10 h A. Vinyamata amb Anselm Clavé
Intervenció artística dels alumnes
de l'IES Celestí Bellera
10 h Carrers Sant Roc i Santa Anna
Fira Tastem el Nadal
10 h Llibreria La Gralla
Festa per celebrar els 20 anys
de Harry Potter
12 h Abacus
Com crear figures pixelades amb
Hamma
18 h L'Adoberia
Concert de música antiga
del Renaixement
22 h La Troca
Ballada de swing
23 h Casino
Festa dels anys 80 amb Jose Resina
DIUMENGE, 2
10 h Gra. Equipament juvenil
J&S - Master class de zumba solidari
10 h Roca Umbert
Workshop de contact amb Sharon
Friman
11 h Museu de Granollers
Itinerari. Granollers, vila medieval
i moderna
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Titelles. Els tres porquets
18 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 3601. Presentació
de l'espectacle All Ways
18 h Casino
Ball social amb David Magen
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Cloenda del 25è aniversari d'Agevo.
Conferència sobre humanisme
19 h Teatre Auditori de Granollers
Dansa. All Ways
19 h Centre Cultural - Cinema Edison
Cineclub. Benzinho
19 h Església de Sant Esteve
Visita en alemany a l'orgue
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Voltem per l’entorn

Caldes prepara el Nadal amb
el brou fet amb aigua termal
arxiu

19.30 h Sala Francesc Tarafa
Lectura dramatitzada
de Tirant lo Blanch. 500 anys
DIMARTS, 4
16 h Col·legi l'Estel
Dóna el millor de tu, dóna sang
17 h Centre Normalització Lingüística
Partides de scrabble en català

LES FRANQUESES
DIJOUS, 29
17.30 h Biblioteca Municipal
Hora del conte. En BUM i el llibre
màgic de les fades
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller Gravetat i
magnetisme, dues forces!
DIVENDRES, 30
21 h Centre Cultural de Corró d'Avall
6è Cicle Humor & Co. Tenors,
teatre musical
DISSABTE, 1
11 h Plaça Espanya
Fira de Nadal a Bellavista
18 h Teatre Auditori de Bellavista
6è Cicle Humor & Co. Enchantée
DIUMENGE, 2
10.45 h Santa Maria de Llerona
Benedicció de l'oli i tast
11 h Circuit Ferroviari Cal Gavatx
Circulació de Trens Tripulats
DILLUNS, 3
9 h Can Ribas - C. Recursos Agraris
Curs d'higiene alimentària i
informació al consumidor
20.30 h Antigues escoles de Llerona
Consell del Poble de Llerona
DIMARTS, 4
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Fem l'amic invisible

Caldes de Montbui celebrarà la 33a Fira de Nadal i el Mercat d’Artesans durant el
cap de setmana. D'acord amb l’èxit d’altres anys i ja que és la major atracció de la
fira, l’organització té previst fer dues olles grans de brou de Nadal, una d’elles l’olla
gegant més gran de Catalunya (1,5 metres de diàmetre amb capacitat de 1.600
litres), i repartir uns 3.000 litres de brou durant els dos dies que dura la fira. A més,
els visitants podran degustar la verdura i la carn d’olla de la cocció del brou calderí.
L’activitat es fa amb la col·laboració dels restaurants locals i altres establiments
de proximitat que col·laboren amb l’aportació d’ingredients com són carnisseries,
xarcuteries, polleries i llocs de venda de verdures i hortalisses. A banda dels gots
de brou que sorgiran de la cocció amb llenya i aigua termal, centenars d’infants
podran participar en les activitats familiars que inclou el programa. Durant els dos
dies de fira es repartirà el brou, es farà cagar el tió, s’oferiran tallers nadalencs,
espectacles infantils i un concurs de pessebres de petit format.

Exposicions
Ajuntament de Granollers
El mercat municipal. De la Porxada
a Sant Carles. Mostra fotogràfica de
l'Arxiu amb dels 50 anys del Mercat
de Sant Carles
Museu de Ciències Naturals
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

AB Galeria d'Art
Temps de meditació de J. Uclés, A.
Laporta, F. Serra, A. Clavé i J. Muxart
Biblioteca Can Pedrals
Exposició de l'Associació Fotogràfica
Jaume Oller. Fins al 15 de desembre
La Tèrmica. Roca Umbert
La vinculació de Roca Umbert
amb l'esport al llarg del segle XX.
Fins a finals de novembre
Les Franqueses
Artemisia
Linogravats, de Ramon Bufí.
Inauguració divendres (20 h)
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