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XAVIER ABOLAFIO DEIXA LA PRESIDÈNCIA
DE L'ECG DESPRÉS DE 8 ANYS I DEL RETORN
DEL PRIMER EQUIP A TERCERA FA 3 ANYS 28

L'AJUNTAMENT IDEA TOURS VIRTUALS
PER EQUIPAMENTS I EL CENTRE, I AL GENER
DISTRIBUIRÀ SIS PAQUETS TURÍSTICS 23

SANITAT L'AJUNTAMENT SUBVENCIONA AMB 700.000 EUROS EL PROJECTE D'OBRA DEL NOU EDIFICI QUE COSTA UNS 6,5 MILIONS I HA D'ENLLESTIR-SE EL 2021 3 i Ed.

Acord amb el Clínic per crear un
centre de radioteràpia a l'Hospital

EL PATI MÉS ACOLORIT

L'Escola Ponent inaugura un mur pintat entre alumnat, professorat
i famílies del centre, amb l'assessorament de l'artista Pau Farell 12
xavier solanas

EDUCACIÓ

L'Escola Cervetó és la tercera de Catalunya
amb millors resultats a les proves de
la selectivitat, amb un 7,744 de mitjana 12

CULTURA

L'Ajuntament inverteix 91.800 euros en
una sala d'assaig coral al TAG i 78.000
en adequar la sala del Cinema Edison 32

ESPORTS

El 52è Cros Internacional corona Isaac Kiprono
i Montse Mas, la primera atleta catalana
que guanya la competició des de 2014 30
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POSADA EN ESCENA Totes les parts van voler ser presents a l'acord, presentat dilluns a l'Ajuntament de Granollers

ÉS EL NOMBRE DE TRACTAMENTS
PER ANY EN TORNS DE VUIT HORES
que podrà fer l'accelerador de
Granollers, que passaran a ser uns
800 quan hi hagi el segon aparell
previst a mitjà termini. Per això el
futur edifici tindrà dos búnquers, així
com un tac simulador –bàsic per
dissenyar el tractament–, a més d'una
zona de suport, sales de consultes i
de reunions.

TERRENY On es construirà el futur centre

Acord per instal·lar el centre de
radioteràpia de la C-17 a Granollers
La Fundació Hospital Asil, l'Ajuntament i
el Consorci del Clínic presenten el projecte
sanitari que donarà servei a municipis del
Vallès Oriental, Osona i Ripollès a partir de
2021, segons les previsions dels impulsors
El centre de radioteràpia a Granollers serà una realitat el 2021.
Aquest és el calendari que es marquen la Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers, l'Ajuntament
de la ciutat i el Consorci Hospital
Clínic de Barcelona, que dilluns
escenificaven l'acord per iniciar el
projecte l'any que ve. "Avui és un
dia important per a la ciutat i la
comarca", assegurava l'alcalde de
Granollers, Josep Mayoral. De fet,
el centre de radioteràpia es planteja com un servei per als municipis
de l'eix de la C-17, des del Vallès
Oriental fins al Ripollès, passant
per Osona. Fins ara els malalts oncològics que han de seguir aquest

tractament s'han de traslladar
a Barcelona. "Només cal haver
acompanyat un pacient un dia
al servei de radioteràpia per
calibrar la magnitud d'aquest
acord", exclamava el director de la
Fundació Hospital de Granollers,
Rafael Lledó. El director del Clínic,
Josep M. Campistol, detallava que
els tractaments s'allarguen entre 2
i 4 setmanes i són de pocs minuts
–entre 15 i 20–, però el desplaçament sovint és important.
Els dos directius sanitaris han explicat com s'iniciava aquest projecte, gràcies a diversos factors "que
s'han alineat i que no es poden
desaprofitar", deia Lledó. D'una

banda, l'aliança dels hospitals de la
comarca i de l'eix de la C-17 amb el
Clínic, que es formalitzava el 2015,
així com el pla director d'oncologia. I, de l'altra, la donació de 18
acceleradors lineals per part de
la Fundació Amancio Ortega, tres
dels quals destinats al Clínic. Campistol explicava que actualment al
centre barceloní n'hi ha dos "que
cal renovar, i el tercer vam considerar que ha d'anar al territori,
i serà el de Granollers". "Aquest
accelerador –un aparell d'alta tecnologia que val uns 2 milions d'euros– pot ser el pal de paller de
la C-17 en el vessant oncològic",
apuntava Campistol.
Així, l'acord implica la cessió
per part de la Fundació Hospital
de Granollers del terreny per a la
construcció del centre, i l'aportació
d'una subvenció de 700.000 euros
per part de l'Ajuntament –ja aprovada en el pressupost de 2019– a
l'Hospital per a la redacció del projecte d'obra, que l'Hospital Clínic

450

s'encarregarà de licitar i adjudicar
–uns tràmits que es podrien iniciar
al gener, un cop els respectius òrgans directius ho aprovin –el ple de
Granollers ho farà al desembre–. A
més, el Consorci del Clínic destinarà els equipaments oncològics d'última tecnologia a Granollers, i també recursos humans i coneixement.

El nou edifici

L'Ajuntament també finançarà el
vial perimetral que ha de garantir
els accessos i la mobilitat al nou
centre, que tindrà uns 2.180 metres quadrats i que es construirà a
l'espai que ocupava l'antiga masia
de Can Bufí, a la cantonada dels
carrers Bartomeu Brufalt, Manel
Cornella i José Zorrilla, a tocar de
l'Hospital. De fet, el director d'infraestructures del Clínic, Joan VilaMasana, indicava que el futur edifici estarà connectat amb les instal·lacions actuals de l'Hospital,
així com destacava que el pendent
del terreny cedit serà beneficiós

per al projecte perquè "permet el
blindatge dels búnquers necessaris perquè la radiació no surti
fora, i que cal tapar amb formigó que es podrà suportar sobre
el terreny".
La responsable de radiologia
oncològica del Clínic, Meritxell
Mollà, explicava que la complexitat del tractament –que reben un
40% dels malalts de càncer– han
fet, fins ara, que aquests aparells
es trobin en hospitals de tercer nivell. "Ara volem portar l'expertesa del Clínic als pacients de la
C-17", deia Mollà. Una proximitata a la qual se suma "l'equitat, de
manera que tots els pacients rebin exactament el mateix tractament, visquin on visquin".
Totes les parts reconeixen, però,
que "queda molta feina" i que "cal
trobar els recursos que falten"
per a un edifici que té un cost aproximat de 6,5 milions. Mayoral assegurava que la Diputació de Barcelona hi participarà i que el CatSalut
no finançarà l'edifici però sí l'activitat. Amb tot, Campistol explicava
que el centre de radioteràpia a Granollers entrarà en funcionament el
2021, una data que, de fet, és límit
com "a requeriment per a la donació d'Amancio Ortega". I, fins i
tot, apuntava que a mitjà termini,
"en uns cinc anys", hi haurà un segon accelerador. i MONTSE ERAS
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SOCIETAT

Reciclatge de llibres a les deixalleries

Més de 20.000 habitants

El Consorci per a la Gestió de Residus ha permès la
reutilització de 1.338 llibres en la campanya DeixaLlibres
impulsada durant la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus. D'aquests, 135 s'han reciclat a Granollers –70 a
Granollers sud i 65 a Granollers nord– i 10 a les Franqueses.

Les Franqueses s’ha consolidat els últims mesos per sobre
dels 20.000 habitants. Després de superar el llindar al
juliol, el padró d’habitants ha continuat creixent fins als
20.154 de novembre, mentre que a 1 de gener el municipi
tenia 19.806 habitants (10.126 homes i 9.680 dones).

CIVISME L'AJUNTAMENT INCLOURÀ LA MESURA EN LA PRÒXIMA ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA QUE S'APROVARÀ A LA PRIMAVERA

MOBILITAT

Pagar les multes del foto-vermell es
podrà canviar per treball comunitari

Els semàfors de
la ronda Sud,
en servei la
setmana que ve

x.l.

Mobilitat

EL MINISTERI
AVALA EL SISTEMA
L’Ajuntament de les Franqueses ha rebut recentment un informe tècnic sobre
dispositius foto-vermell elaborat pel
Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat que avala el sistema implantat al municipi. Segons l’informe, “els
dispositius foto-vermell no són instruments de mesura de la velocitat”
–motiu pel qual no han d’estar sotmesos a controls metrològics–, sinó que la
sanció que emet el sistema correspon al
fet de saltar-se un semàfor en vermell.

SEMÀFORS El municipi compta amb dispositius foto-vermell als carrers Catalunya i del Pont i a la carretera de Ribes
LES FRANQUESES. Pagar les multes dels semàfors amb sistema
foto-vermell amb treball comunitari. Aquesta és la proposta que fa
l’equip de govern de les Franqueses
als infractors que hagin rebut una
multa de 100 euros per haver-se
saltat el semàfor en vermell i no
puguin pagar-la. La proposta s’inclourà en l’ordenança de convivència i civisme que actualment està
redactant l’Ajuntament i que estarà
enllestida el primer trimestre de
l’any que ve. L’anunci de la mesura
el va fer l’alcalde, Francesc Colomé,
en el ple de dijous davant la insistència de membres de la Plataforma

d’Afectats per les Multes (PAM), que
preguntaven si el consistori retiraria el sistema foto-vermell perquè,
segons consideren, “les multes
responen a un desmesurat afany
recaptatori dels ajuntaments i
sovint ocasionen autèntics drames personals i familiars, tant
en les economies familiars com,
en alguns casos, en la pèrdua de
llocs de treball per la retirada de
punts del permís de conduir i altres trastorns psicològics”.
L’alcalde assegura que l’objectiu
del sistema “no és recaptar, sinó
prevenir i conscienciar la gent
que no es pot passar un semàfor

en vermell”, i en aquest sentit recorda que els diners recaptats amb
aquest sistema –unes 500 multes
al mes– es destinen íntegrament a
accions de serveis socials al municipi. “Ara volem fer un pas més
perquè les persones que no puguin pagar les multes puguin
fer un servei a la comunitat en
un moment determinat”, explica
Colomé. “Entre d’altres, netejar
parets amb pintades, col·laborar en esdeveniments esportius
o culturals o fer de voluntariat
en qualsevol activitat del municipi”. Aquest model, que ja funciona des de fa anys en altres ciutats,

com Girona, Barcelona o Cornellà
de Llobregat, fa que l’infractor quedi alliberat de la sanció econòmica
que comporta saltar-se el semàfor
en vermell, però no de la retirada
de punts del permís de conduir, ja
que això correspon al Servei Català
de Trànsit. El sistema foto-vermell
està instal·lat al municipi des de
fa quatre anys amb l'objectiu de
pacificar el trànsit i millorar la seguretat, i compta amb vuit punts
de registre: al carrer Catalunya a
Llerona; a la cruïlla de la carretera
de Ribes amb la carretera de Cànoves a Corró d’Avall i al carrer
del Pont a Corró d’Avall. i x.l.

GRANOLLERS. El Servei Territorial de Carreteres ha enllestit els
treballs d'adequació de dos nous
passos de vianants a la ronda Sud
que estaran regulats per semàfors.
Els passos se situen a l'altura dels
carrers Pla de Baix i Mare de Déu
de Montserrat, al punt acordat entre la Generalitat, l’Ajuntament i la
plataforma Integració Ronda Sud.
Ara, després de mesos d'espera,
el departament ha confirmat que
els semàfors "entraran en servei
la setmana que ve progressivament". En l'últim ple municipal, la
setmana passada, veïns de la plataforma van insistir en la necessitat
de pacificar la via i van demanar,
novament, que s'alliberi el peatge
de l'AP-7 perquè part del trànsit
que ara passa per la ronda pugui
fer-ho per l'autopista. L'alcalde va
recordar que el diputat Jordi Terrades ja va portar aquesta proposta
al Parlament i va explicar que pròximament la traslladarà al ministre
de Foment. En relació amb els semàfors, Mayoral va afirmar que "la
Generalitat va lenta; nosaltres
hauríem volgut que haguessin
entrat en servei al setembre".
D'altra banda, queda pendent de
conèixer les conclusions de l’estudi ambiental i acústic que s’ha dut
a terme i el càlcul de vehicles que
passen per la carretera sense origen ni destinació a Granollers.

Vine a conèixer
la nostra escola
Escola d’ensinistrament i residència canina
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.
Disposem de residència canina i treballem perquè el gos se senti
com a casa: atenem totes les seves necessitats, tractant a cadascun
d’ells de manera personal i oferint-los un tracte molt familiar.
Que els agradi tornar amb nosaltres és la nostra garantia.

conductcan
93 433 06 50
609 34 16 67
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall
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MEDI AMBIENT GRANOLLERS ACULL UNA REUNIÓ DEL PROJECTE EUROPEU COMPOSE

SERVEIS ACORD AMB L'AJUNTAMENT PER A MESURES SOCIALS

Les plaques solars de Can
Muntanyola en proveeixen el
30% del consum energètic total

Sorea aporta 24.000
euros més al fons per a
usuaris amb dificultats

Granollers acollia la setmana passada la cinquena reunió del projecte
europeu Compose, que té l’objectiu
d’incrementar la quota d’energies
renovables i l'eficiència energètica
en zones periurbanes i rurals de
la Mediterrània, i que compta amb
11 països que intercanvien coneixements i experiències. Els participants visitaven dijous les plaques
fotovoltaiques de Can Muntanyola,
que es van instal·lar el primer semestre de l'any i que actualment
proveeixen el 30% del consum
energètic total de l'equipament.
Aquesta és una de les actuacions pilot d'energies renovables
que s'han fet a la ciutat en el marc
d'aquest projecte Europeu. Granollers ha centrat aquesta fase
en Palou, on es va fer un estudi
potencial de renovables i, a banda
de les plaques solars de Can Muntanyola, també es van instal·lar a

arxiu

CAN MUNTANYOLA
Can Cabanyes i a l'edifici del servei
de jardineria al Parc Firal. A més,
s'ha estudiat una xarxa de calor
a Palou per mitjà de la caldera de
biomassa ja existent al centre cívic
i les futures calderes que es preveuen al camp de futbol. Tal com explica la tècnica de Medi Ambient,
Virgínia Domingo, el consistori
també ha treballat amb el veïnat

Convocat el premi de treball
de recerca sobre el Besòs
El Consorci Besòs Tordera ha convocat la quarta edició del Premi
de Treballs Acadèmics Consorci
Besòs Tordera, que té per objectiu
promoure i reconèixer la feina dels
estudiants de batxillerat i de cicles
formatius que hagin dedicat els
seus treballs de recerca o de curs
a l'aigua o als entorns fluvials. Els
treballs han de ser inèdits i presentats durant el curs 2018-2019,

i han de tractar sobre l’aigua com
a recurs escàs i indispensable per
a la vida i cabdal per al desenvolupament humà i industrial, o sobre
les conques del Besòs i la Tordera,
ja sigui centrant-se en les aigües
o en qualsevol aspecte relacionat
amb els seus entorns fluvials. La
conca del Besòs inclou, a més del
riu Besòs, els entorns fluvials dels
rius Mogent, Congost, Tenes, Riera

de Palou per potenciar l'ús de les
energies renovables en l'àmbit
privat, i "s'ha establert una estratègia fins al 2022 en inversió
en energies renovables".
En aquest sentit, el regidor de
Medi Ambient, Albert Camps, reconeixia que cal avançar més en
l'àmbit de l'autoabastament energètic. "Volem els edificis al màxim d'autosufients. Can Cabanyes està proper a l'autoconsum,
però Can Muntanyola –amb més
necessitats energètiques– està
encara lluny de ser autosuficient
al 100%", explicava Camps, qui
considera que aquesta ha de ser
una prioritat del proper mandat.
El projecte Compose té una
durada de 3 anys (2017-2019)
i compta amb un pressupost de
2.551.244 euros, dels quals Granollers ha pogut disposar de
235.024 euros per a Palou. M.e.
de Caldes i Ripoll –amb les rieres–.
El jurat estarà format per representants del consorci, del món de
l’aigua i de la comunitat educativa
i atorgarà, dins de cada categoria (treball de recerca i treball de
curs), un primer premi i dos accèssits. Els primers premis rebran
una targeta regal de 250 euros per
a la compra de complements tecnològics, llibres, música i material
educatiu. En el cas dels accèssits,
la quantitat serà de 150 euros.
Els centres educatius d’on procedeixin els estudiants guardonats
rebran xecs pel mateix import.

Les persones usuàries del servei
municipal d’abastament d’aigua
potable en situació econòmica
precària, i que s’hagin adreçat als
Serveis Socials de l’Ajuntament de
Granollers, podran acollir-se als
ajuts i mesures socials associades
al servei posen a la seva disposició l’Ajuntament i Sorea. Aquest
és l’acord signat per ambdues administracions dimecres, que inclou
dotar novament el Fons de Solidaritat, que es va crear a l’any 2016
(amb una dotació de 16.000 euros)
adreçat al col·lectiu de persones
en risc d’exclusió social, amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els
efectes d’una situació econòmica
precària que no permet fer front al
pagament dels subministraments
bàsics. Amb aquest conveni Sorea
dotarà un nou fons, per un import
de 24.000 euros, destinat a la concessió d’ajuts a les persones amb
greus dificultats econòmiques,
facilitant l’accés al consum bàsic
d’aigua potable al seu habitatge.
El treball coordinat permetrà
l’intercanvi d’informació mitjançant llistats de clients amb deutes
de pagament. Els serveis socials
revisaran els llistats i proposaran
candidats als quals se’ls podrà

Sistemes de l'empresa

CERTIFICACIÓ ISO
DE SEGURETAT VIÀRIA
Sorea ha obtingut la certificació ISO
39001 de Sistemes de Gestió de la Seguretat Viària per haver implantat mesures extraordinàries per vetllar pel sistema viari a Granollers, les Franqueses,
Canovelles, Lliçà d’Amunt i Vallromanes.
Alguns exemples d’accions són un nou
sistema de gestió que millora el manteniment dels vehicles i formacions en
seguretat viària per als treballadors.

compensar el deute a càrrec del
fons de solidaritat. Entre els criteris per a l’atorgament de l’ajut,
es valorarà que el consum sigui
responsable i adequat a les persones que conviuen a l’habitatge,
tenint en compte com a referència
el consum de 100 litres/persona
i dia que determina l'OMS, a més
dels criteris de precarietat i vulnerabilitat econòmica d’acord a
l’aplicació de la Llei 24/2015, que
fa referència als ingressos ponderats de la unitat de convivència.

Premi per 'Si recicles, (re)generes'
La Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima, integrada a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), va lliurar dijous el Premi de
Bones Pràctiques Locals pel Clima a sis ajuntaments, entre els quals el
granollerí, que ha rebut el reconeixement per la campanya Si recicles, (re)
generes, que vol vincular i coresponsabilizar les famílies i a la comunitat
educativa local a partir d’un exemple tangible de compostatge dels residus orgànics generats als menjadors escolars de dos centres educatius.
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CONSULTORI MÈDIC

SALUT LA FUNDACIÓ SANITÀRIA VA ATORGAR DIJOUS LES DISTINCIONS DELS FULLS D'HISTÒRIA
XAVIER SOLANAS

P.-És cert que la febre ajuda a defensar-nos de les infeccions?
R.-Aquesta és una pregunta complexa, ja que si bé hi ha estudis que
apunten que temperatures entre 38 i
39.5 graus poden ajudar a dificultar
el creixement de gèrmens patògens,
és obvi que la febre alta per sobre
de 40 no aportaria cap benefici (més
aviat al contrari). Per aquest motiu,
habitualment, en temperatures per
sobre de 38 s’acostuma a tractar
la febre. Especialment en nens, als
quals l’alleujament de la simptomatologia febril millora l’estat d’ànim i
permet una millor alimentació, etc.
P.-És normal que després d’un
refredat la tos duri més de 10 o 15
dies?
R.-No és infreqüent que la tos es
prolongui fins a un parell de setmanes després d’un refredat. Ara bé,
quan una tos dura més de dos mesos (tos crònica) és quan se n’hauria
de buscar les causes, que poden
anar des de processos bronquials
fins a malaltia per reflux gastroesofàgic.
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

RECONEIXEMENT ALS
FONAMENTS HUMANS
DE L'HOSPITAL

Dijous, la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers va celebrar l'acte institucional Fulls d'Història, en què distingeix les persones que han estat clau en la
història de l'equipament sanitari. Després de recordar els primers responsables
mèdics –Manel i Pere Plana, i Enric Ribas–, la Fundació va lliurar les Medalles d'or
–reconeixement a persones que han creat estructura en l’Hospital modern– 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 a Marina
Molins i Viaplana, que va ser la primera supervisora de consultes externes i va
treballar en les obres del nou edifici de consultes externes. També es va lliurar la
distinció Les Mans de l'Hospital als Pares Franciscans pel seu suport a l'Hospital.

RECONEIXEMENTS A L'EXCEL·LÈNCIA PROFESSIONAL DE TRES METGES DE L'HOSPITAL

El Col·legi de Metges premia
Xirgu, Benavent i Rodríguez
COMB

COMB

COMB

RAQUEL BENAVENT

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) reconeix enguany amb
els Premis a l’Excel·lència Professional 51 metges i quatre equips
assistencials de les comarques de

Barcelona que han destacat per
l’excel·lència i la qualitat en l’activitat professional, entre els quals
la doctora Judith Xirgu Cortacans,
de la unitat de cures intensives;

Suma d'esforços
per potenciar
la musicoteràpia
en els pacients
Serveis Funeraris Cabré Junqueras,
la Fundació Privada Hospital Asil
de Granollers i l’Associació Art Solidari han signat un conveni de col·
laboració per tal de desenvolupar
activitats de musicoteràpia a les
unitats de cures pal·liatives i de cures intensives de l’Hospital General
de Granollers amb la voluntat de
millorar la qualitat assistencial. Les
activitats, que es podrien implantar
també en altres àrees del centre
hospitalari, estaran dirigides per
musicoterapeutes
professionals
d’Art Solidari, i estan adreçades a
pacients i familiars que seran seleccionats per l’equip i seran sotmeses
a protocols d’avaluació. Mitjançant
el conveni, Cabré Junqueras es
compromet a patrocinar les activitats de musicoteràpia fins a final de
l’any que ve. El projecte té l’objectiu
d’humanitzar l’assistència en àrees
de pacients amb processos de fragilitat on la música, aplicada amb criteris terapèutics ben definits, millora l’estat emocional dels pacients.

Conveni amb l'Agència
de Salut Pública
MIQUEL RODRÍGUEZ

JUDITH XIRGU

SERVEIS

la doctora Raquel Benavent Boladeras, del servei de geriatria; i
el doctor Miquel Rodríguez Acon,
del servei d'emergències mèdiques. Els premis del CoMB posen
en valor trajectòries basades en
l’honestedat, el compromís, l’altruisme, la integritat, la feina ben
feta i l’excel·lència.

LES FRANQUESES. L’Ajuntament de

les Franqueses signarà un conveni amb l’Agència de Salut Pública
perquè pugui prestar, quan sigui
necessari, serveis de salut pública.
L'acord dota el municipi “d’un nou
servei extra per arribar allà on
no arriba l’Ajuntament”, un suport tècnic i jurídic per “fer un pas
més en controls de salut pública
i seguretat alimentària i evitar,
per exemple, casos de legionel·
la”, diu la regidora Rosa Pruna.
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EDUCACIÓ EL MUSEU DE GRANOLLERS ACULL UN ACTE AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL DIA DE LES CIUTAT EDUCADORES

EQUIPAMENTS

La Beca Maria Gaja vol crear un banc
de projectes didàctics amb valors cívics

El debat sobre la
construcció de la
residència de gent
gran, al Parlament

m.e.

GRANOLLERS. El Consell Escolar Mu-

nicipal i l'Ajuntament han convocat
la 15a Beca Maria Gaja a projectes
didàctics en valors cívics, que en
aquesta edició vol servir de motor
per crear un banc d'idees educatives per impulsar. La proposta es va
presentar dijous al Museu de Granollers durant el Dia de les ciutats
educadores, que va comptar amb
cinc diàlegs de persones vinculades
a entitats de la ciutat, conduïts pel
periodista Eloi Vila.
L'acte es va obrir amb la lectura
del manifest de la ciutat educadora, i tot seguit Anna M. Piera, en
nom del Consell Escolar, va presentar la beca amb el nom de la mestra
granollerina compromesa amb la
transmissió de valors cívics i que té
l'objectiu de promoure el desenvolupament i la millora d'un projecte
que promogui valors cívics i democràtics en el marc del coneixement
i el respecte de l'entorn i que contribueixi a desenvolupar Granollers com a ciutat educadora.
Piera explicava que la beca "enceta una nova etapa per impulsar
projectes amb més força, que siguin oberts a molts àmbits, com
l'esport, el lleure i l'art". Segons
el Consell Escolar, a partir de gener
també "es buscaran les iniciatives per crear un banc d'idees, de
manera que els projectes –siguin
o no guanyadors– en formin part

Adolescència

L'ARREL, NOU NOM
DEL FÒRUM DE JOVES
Els 45 nois i noies que integren el Fòrum de les Adolescències han escollit
L'Arrel com a nom per al fòrum, que el
capde setmana va presentar el resultat del treball fet als centres educatius i entitats per prioritzar els temes a
treballar. Els joves han decidit que es
creïn comissions d'igualtat i salut; de
cultura i temps de lleure; i de mobilitat,
barris i espai públic educatiu.

DIÀLEGS El moderador Eloi Vila amb Carles Flaquer i Clara Sáez
i s'ajudi a desenvolupar-los".
La Beca Maria Gaja és bianual i
té un dotació econòmica de 3.000
euros, que es poden atorgar a una
persona física o a una entitat. L'any
passat es va lliurar a Dimas. La convocatòria, que admetrà sol·licituds
fins al 20 de setembre de 2019, es
lliurarà l'any que ve coincidint amb
el Dia de les ciutats educadores.

L'educació transforma la ciutat

Aquest ha estat el leitmotiv dels
diàlegs protagonitzats per la il·
lustradora i docent Clara Sáez i el
científic del Museu de Ciències Naturals Carles Flaquer; la presidenta d'Apadis, Imma Navarro, i el de

l'Agrupació Excursionista, Eduard
Riera; la membre de Dimas i de
l'Ampa de l'institut Marta Estrada
Susanna Sánchez i Anna Farrés, de
l'Escola Pereanton; el president
de la Universitat Popular, Mariano Fernández, i la d'Agevo, Rosa
Serra, i el director de formacions
d'Amics de la Unió, Josep Vila, i el
de l'Orquestra de Cambra, Corrado Bolsi. També va actuar-hi el cor
Veus, dirigit pel mateix Vila.
Entre les qüestions que van centrar els diàlegs hi havia els models
educatius, que sovint van més enllà
de l'escola i la família. Flaquer recordava l'impacte dels reportatges
de Rodríguez de la Fuente, mentre

que Vila encetava un debat sobre
l'autolimitació que, per exemple, a
ell el va fer desistir de ser enginyer
aeronàutic. "En el món artístic hi
ha moltes inseguretats perquè
ensenyar què et passa pel cap
no sempre és fàcil", deia Sáez, i
Flaquer afegia: "No hi ha autolimitacions; dedicar-se a estudiar
ratpenats i treballar-hi sembla
impossible, però ho és si hi fiques la banya fins al fons". A més,
el científic defensava el seu paper
educador: "no percebo la recerca
si no es difon". L'acte va servir per
evidenciar una xarxa de complicitats que amplien el concepte de
l'educació a la ciutat.

La Comissió d'Afers Socials i Famílies del Parlament va rebutjar una
proposta de resolució presentada
pel PSC que demanava la construcció d'una residència a Granollers. La
proposta va rebre els vots contraris
de Junts x Catalunya i ERC. El diputat
socialista Jordi Terrades expressava
la necessitat de construir el centre i
de concertar places residencials públiques. "Granollers està molt per
sota de la mitjana catalana en places", deia el diputat, qui xifrava en
52 les places residencials a Granollers per cada 1.000 habitants, mentre que a Catalunya són 86. "L'Ajuntament ha fet els deures; ha posat
a disposició de la Generalitat un
solar de 2.700 m2 i també té el
projecte executiu redactat des
de fa anys", deia Terrades, qui recordava que el consistori s'avé a
col·laborar en el cost de construcció.
ERC va retreure al PSC que la proposta presentada "no es correspon
amb allò que ja està acordat i en
què s'està treballant". "Ja hi ha un
acord entre l'alcalde i el conseller
El Homrani per concertar places
públiques". Blanca Navarro, de Cs,
assegurava que "hi ha una mala
planificació". Els comuns instaven
a incloure la construcció de la residència en els pressupostos de 2019,
i JxCat deia que "els recursos són
limitats fruit del model de finançament de Catalunya". x.l.
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EDUCACIÓ S'HA IDEAT AMB LA PARTICIPACIÓ DE TOT L'ALUMNAT I LA COL·LABORACIÓ DE PAU FARELL
XAVIER SOLANAS

L'ESCOLA PONENT
ESTRENA EL MUR
PARTICIPATIU AL PATI

L'Escola Ponent va inaugurar divendres el mur del pati, que han pintat conjuntament alumnes, mestres i famílies, assessorats per l'artista granollerí Pau Farell i
amb el suport de Pintures Oller. L'obra s'ha ideat a partir de les idees de la comunitat educativa sobre "el pati dels nostres somnis". Els alumnes de cinquè van
fer una proposta de mur a partir de totes les aportacions, que Farell va acabar
d'arrodonir amb dues propostes que van ser votades.

'L'ENSENYAMENT PÚBLIC A GRANOLLERS I COMARCA ENTRE ELS SEGLES XVI I XIX'

Xevi Camprubí guanya
la beca Joan Camps de l'AC
El projecte L’ensenyament públic
a Granollers i comarca entre els segles XVI i XIX, presentat pel doctor
en Història Moderna Xevi Camprubí, ha resultat guanyador del
premi 20è Memorial Joan Camps

convocat per l’Associació Cultural
de Granollers a través del Centre
d’Estudis de Granollers. A la convocatòria s’havien presentat vuit
projectes de recerca, el nombre
més elevat dels darrers anys.

Els Mossos desmantellen un grup
que va estafar 3 milions a bancs
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra ha desmantellat un grup especialitzat en estafes a organismes oficials, entitats
bancàries i financeres amb operacions de finançament il·lícites –fins a 3
milions d'euros–. Els presumptes autors actuaven per mitjà d'una empresa instrumental amb seu social a Granollers.

ENGUANY L'ALUMNAT VA OBTENIR UNA MITJANA DE 7,744

El Cervetó, tercer centre
del país amb millors
resultats a la selectivitat

GRANOLLERS. L'Escola Cervetó és
la tercera de Catalunya pel que fa
als resultats obtinguts a les proves d'accés a la universitat (PAU)
del curs 2017-2018. El centre ho
ha fet públic després de rebre la
certificació del Consell Interuniversitari de Catalunya. El total de
centres del país (públics, concertats i privats) és de 723. El Cervetó ocupa el tercer lloc gràcies a
una mitjana de 7,744 per part de
l'alumnat. La direcció del centre
l'ha volgut felicitar "per l’esforç,
la constància i l'esperit de superació", així com al professorat
"que confirma l’excel·lència en
el seu acompanyament".

Sales obertes

NOU ESPAI D'ESTUDI
AL MUSEU LA TELA
Aquesta setmana i fins al 27 de juny s'ha
obert la temporada de sales d'estudi. La
Biblioteca Roca Umbert ofereix espais
per a l'estudi individual; el Gra, a més
d'aules d'estudi, també té sales per
preparar-se els exàmens o fer treballs
en grup. Com a novetat, enguany s'hi
suma el Museu de Ciències Naturals,
que tindrà una sala d'estudi i un espai
de consulta amb llibres especialitzats.

CONCENTRACIÓ DELS TREBALLADORS DE SERVEIS SOCIALS

M.L.

El jurat del premi va considerar
la proposta inovadora en la temàtica per aquest període històric, el
coneixement exhaustiu de la documentació disponible per portar-lo
a terme, així com de la base bibliogràfica adequada, i la metodologia
proposada que garanteix una elaboració adequada del treball.
La borsa d’estudi té una dotació
de 5.000 euros.

Dimecres es va
enterrar Vianca Roca
Dimecres es va fer el funeral de Vianca Roca, trobada morta al Congost el 14 de setembre. El cas continua sota secret de sumari. La Xarxa
de Suport a Vianca lamenta que encara no s'hagi esclarit el crim.

Condemna per l'agressió de Salt
Els professionals de Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers –amb
altre personal municipal i alguns representants polítics– es van concentrar
divendres a la plaça de la Porxada per condemnar l'agressió patida,
durant l’exercici de la seva activitat laboral, per una treballadora d’una
empresa del Tercer Sector Social contractada pel Consorci de Benestar
Social del Gironès a Salt. Els treballadors denuncien desprotecció.
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SOLIDARITAT AQUESTA QUANTITAT ABASTIRÀ AMB 24 KG D'ALIMENTS MÉS DE 3.300 PERSONES

L'ANY PASSAT SE'N VAN BENEFICIAR 178 INFANTS DE 98 FAMÍLIES

El Gran Recapte més solidari

Creu Roja impulsa un any
més la recollida de joguines

El Banc dels Aliments recull 59 tones a les Franqueses i Granollers
GRANOLLERS / LES FRANQUESES.
La desena edició del Gran Recapte
ha aconseguit aquest cap de setmana uns 59.000 kg d'aliments
entre Granollers, les Franqueses
i la Roca, una xifra molt semblant a la de l'any passat. Aquesta
quantitat permetrà lliurar 24 kg
d'aliments a cada un dels beneficiaris –8 kg cada mes durant tres
mesos–. Les entitats encarregades de gestionar els aliments a
Granollers i la Roca –50.000 kg–
seran El Xiprer, la parròquia dels
Frares i l'Estel del Matí, que en
total repartiran aliments a més
de 3.000 beneficiaris. Pel que fa a
les Franqueses s'han recollit uns
9.000 kg d'aliments als cinc punts

de recollida habilitats, i en aquest
cas l'entitat encarregada de repartir els aliments entre més de
300 beneficiaris serà l'associació
sociocultural Maná.

Quatre entitats
gestionen el repartiment
d'aliments entre les
persones beneficiàries

Al conjunt del Vallès Oriental
s'han assolit uns 220.000 kg d'aliments, tot i que ara com ara encara falta per registrar alguns punts
de recollida en alguns municipis.

Segons explica el delegat del Banc
dels Aliments al Vallès Oriental,
Ramon Mora, la recollida d'enguany ha estat molt semblant a
la de l'any passat, tot i que admet
que l'objectiu era superar les xifres del 2017 en un 10%.
Pel que fa al voluntariat, Mora
també explica que s'han pogut
cobrir tots els punts de recollida,
tot i que en alguns establiments
hi ha hagut dèficit de voluntaris
per gestionar les recollides. "En
alguns punts, allà on havíem de
ser quatre potser érem tres",
diu Mora, qui malgrat tot agraeix
la solidaritat de totes aquelles
persones que han col·laborat en
el Gran Recapte d'enguany.

xavier solanas

Coincidint amb les festes nadalenques, Creu Roja impulsa, un any
més, la campanya de recollida de
joguines en benefici de les famílies
amb infants de 0 a 12 anys amb
què ha treballat durant l’any en els
àmbits d’intervenció social i d’ocupació. L'objectiu és aconseguir que
tots els infants puguin estrenar
una joguina nova, especialment
de caràcter no bèl·lic i no sexista.
Per això, tothom qui vulgui col·laborar-hi –particulars, empreses
i entitats– pot portar joguines a
la seu social de Creu Roja –carrer
Joan Prim 38 de Granollers– de dilluns a divendres de 9 a 13 h, i els
dilluns, dimecres i dijous a la tarda
de 15 a 18 h.
Enguany, com a novetat, l’INS
Celestí Bellera s’encarrega, a través del servei comunitari que fa
l'alumnat de 3r d’ESO, de preparar
els lots de joguines juntament amb
el voluntariat que cada any participa en el projecte. Com l'any passat,
el dia de lliurament també hi col·
laborarà l’alumnat del PTT d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic del Centre Vallès.
També en el marc de la campanya, unes 60 persones van participar diumenge al Gra en una mas-

terclass de zumba solidària per
recollir joguines per a la campanya.
L'any passat, la mateixa iniciativa
va servir perquè 178 infants de 98
famílies de Granollers, Canovelles,
les Franqueses i la Roca tinguessin
regals per Nadal, una xifra que va
augmentar un 25% en relació amb
la campanya del 2016.

TV3 i Catalunya Ràdio organitzen
el 16 de desembre una nova edició
de La Marató per recollir fons per
a la recerca de malalties, enguany
el càncer. Per contribuir al recapte de fons són moltes les activitats
populars que entitats i organitzacions promouen arreu del territori. A Granollers, de dilluns 10
a dissabte 15 es vendran llibres

usats i aportats pels usuaris a les
biblioteques de Roca Umbert i Can
Pedrals. Dijous 13, dia de mercat,
també seran a la Porxada. D'altra
banda, a les Franqueses, diumenge
hi haurà una caminada solidària
organitzada pel Club Ciclista Corró d'Amunt. La sortida serà de les
Antigues Escoles a les 9 h, i les inscripcions es faran el mateix dia.

Més joguines

EL CLUB NATACIÓ,
AMB CÀRITAS
Un any més, i ja en són 11, el Club Natació
Granollers (CNG) organitza una campanya de recollida de joguines a favor
de Càritas per contribuir que els nens i
nenes de famílies més desfavorides de
Granollers puguin obrir un regal aquest
Nadal. El recapte es portarà a terme
del 10 al 20 de desembre al vestíbul de
l’entitat. El CNG continua potenciant
així el seu vessant més social i solidari
i aportarà totes les joguines recollides a
Càritas de Granollers en una campanya
que els últims anys ha tingut una gran
resposta, amb milers de joguines donades pels socis i usuaris del club.

Tret de sortida a La Marató
BIGOTIS CONTRA EL
CÀNCER TESTICULAR
I PROSTÀTIC

Una setantena de persones van participar dijous al Restaurant Anònims en un sopar
de bigotis contra el càncer testicular i de pròstata. L'acció, organitzada per quatre
amics de Granollers –Joan Guarinos, Jacint Carol, Jordi Parera i Joan Naranjo– s'emmarcava en la campanya Movember, que recapta fons per combatre les malalties
masculines. L'acció, que a Granollers va recollir uns 800 euros, vol conscienciar els
homes de la necessitat de prevenir i detectar precoçment aquestes malalties.

PIS EN VENDA A
GRANOLLERS CENTRE
 Finca de només 9 anys
 3 habitacions
 2 banys
 Completament exterior
 Amb pàrquing (inclòs al preu)

La teva immobiliària
de confiança Granollers

E D

Certificació
Energètica

També li oferim: VALORACIÓ
GRATUÏTA | PERITATGES
JUDICIALS | ASSEGURANCES
D’HABITATGE | CONTROL DE
MOROSITAT | FINANÇAMENT |
GESTIÓ POST LLOGUER |
ASSEGURANCES DE LLOGUER
| DEPARTAMENT JURÍDIC |
TRAMITACIÓ DE CÈDULES
D’HABITABILITAT I CERTIFICAT
ENERGÈTIC

208.000€

C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com
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POLÍTICA GABRIELA SERRA DÓNA SUPORT A LA VAGA DE FAM
cup granollers

GABRIELA SERRA L'exdiputada de la CUP va aplegar una trentena de persones

"L'Estat no és ni de dret,
ni democràtic, ni social"
L'activista i exdiputada de la CUP
Gabriela Serra va participar dilluns
en la xerrada-col·loqui organitzada
per l'Escola de Formació Social Joan
N. Garcia-Nieto de la Fundació Marianao amb el títol El franquisme,
ahir i avui. Serra va explicar que
"malgrat que els franquistes han
existit sempre, ara s'ha perdut la
vergonya i hi ha gent que se sent
amb força per dir obertament
que és franquista". I això és així,
deia, perquè "els últims temps
s'han donat totes les condicions
perquè revisqui el franquisme:
una Constitució del 78 que no

dóna resposta a les reivindicacions nacionals; unes polítiques
econòmiques neoliberals que
provoquen un augment de la
pobresa; una utilització demagògica i cruel de l'emigració i els
refugiats; una esquerra que ha
perdut el nord i no representa
una alternativa clara; uns partits
polítics tradicionals tacats de
corrupció i traïció, etc.", deia Serra, qui acabava la xerrada donant
suport als presos polítics en vaga
de fam i apuntava que "vivim en
un Estat que no és ni de dret, ni
democràtic, ni social". x.l.

Amnistia Internacional
reclama abolir la pena de mort
Divendres, el grup de Granollers
d'Amnistia Internacional Catalunya
va exigir l'abolició total i global de
la pena de mort a través de la lectura d'un manifest a la plaça de la
Porxada, a càrrec de Núria Gómez
i Xavier Burgués, membres de l'organització. L'acte s'emmarcava en
la Jornada mundial de ciutats per
la vida, una iniciativa a la qual s'ha

adherit Granollers juntament amb
unes 2.000 ciutats més d'arreu del
món "per dir no a aquesta condemna injusta que elimina la
vida i que és el càstig cruel i inhumà per excel·lència", deia Gómez.
Malgrat que 106 països del món ja
han abolit la pena de mort, "encara
queda molt per fer", ja que, segons
les xifres d'Amnistia Internacional,

PRIMÀRIES GRANOLLERS CONVIDA EL PORTAVEU DE DEMÒCRATES, ANTONI CASTELLÀ

Castellà: "La força de la gent està
per sobre de la lògica de partits"
Amb el lema Tu votes, tu tries, Primàries Catalunya organitzava diumenge al Casino un acte amb el
portaveu de Demòcrates, Antoni
Castellà; Jordi Ollé, membre del secretariat nacional de l'ANC, i el candidat a les Primàries de Barcelona
Adrià Alsina. Primàries Catalunya
és un procés que vol impulsar llistes conjuntes del sobiranisme per a
les eleccions municipals amb l'objectiu d'"apoderar la ciutadania,
promoure la regeneració democràtica, obtenir llistes transversals, implementar el mandat de
l'1-O i aconseguir una llista única
republicana que assoleixi la majoria" a les eleccions municipals.
Tot i que a Granollers l'únic partit
que s'ha implicat en aquesta proposta ha estat Demòcrates, Antoni
Castellà va insistir que "cal fer un
front comú amb tota la població
independentista de Granollers"
i "fer una llista única que inclogui no només els partits, sinó la
ciutadania i les entitats independentistes". El portaveu de Demòcrates va recordar que "la força
durant el 2017 es van executar almenys 993 persones; i, a més, actualment hi ha almenys 21.919 persones condemnades a mort. Gómez
va incidir especialment en el cas de
l'Iran –amb 507 persones executades l'any passat– i va recordar que
"la pena de mort viola el dret a la
vida, proclamat a la Declaració
Universal dels Drets Humans", i
va exigir als governs de tot al món
que facin els "passos necessaris
per suspendre del tot totes les
execucions i aconseguir l'abolició
global de la pena de mort". n.a.

xavier solanas

PRIMÀRIES Antoni Castellà, de Demòcrates, amb Adrià Alsina
de la gent està per sobre de la
lògica de partits, tal com es va
demostrar l'1-O". En aquest sentit, va subratllar que "és important
apuntar-se a les primàries perquè els partits vegin que hi ha
una majoria sòlida i així es mobilitzin", i va concloure que la llista
que surti d'aquestes primàries "ha
de condicionar" l'acció política
dels partits independentistes.
En la mateixa línia, Jordi Ollé va
destacar que aquestes primàries
seran un mecanisme "perquè la

ciutadania pugui recuperar el
mandat de l'1-O", un mandat que
sorgeix "de baix a dalt, des de la
ciutadania". Així, assenyalava Ollé,
la llista que surti d'aquestes primàries "serà una llista per a unes
eleccions municipals però en
clau de país"; seran vots "amb horitzó nacional", deia el membre del
secretariat nacional de l’ANC.
De moment, a Granollers hi ha
unes 400 persones inscrites al registre de votants i, de moment, cap
candidat oficial. nil artiaga

Defuncions
Granollers
24/11 Juan Manuel Jiménez Soler 40 anys
25/11 Miriam Jiménez Casado 29 anys
26/11 Norbert Girbau i Esteve 68 anys
26/11 Joan Planas Giménez
50 anys
27/11 Ricardo Xandrí Torras
63 anys
28/11 Carmen Bote Tello
88 anys
28/11 José Montejano García
70 anys
28/11 Francisco Rubio Carpintero 67 anys
28/11 Victòria Barbany i Ganduxé 91 anys
29/11 Carmen Pina Berges
98 anys
29/11 Pilar Giménez Martínez
66 anys
29/11 Francesc Muñoz Cano
87 anys

29/11
29/11
29/11
29/11
30/11
30/11
30/11
01/12
01/12
01/12
01/12
02/12

Enrique Merino González 82 anys
Mariano García Arroyo
82 anys
Vicente González Castellanos 91 anys
Francisca Puig García
80 anys
Jorge Pérez Vilardebó
65 anys
Roser Salvadó Alcubierre 98 anys
Lourdes Bassa Roca
86 anys
Montserrat Galiana Acosta 72 anys
Salvador Tubau Palet
90 anys
Juan Luis Estrada Reina 70 anys
Filomena Alcoceba Ocón 83 anys
Maria Santacreu Pratllusà 86 anys

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras
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POLÍTICA EN-RAONAR IMPULSA EL MANIFEST PER LA DEMOCRÀCIA

Un centenar de
veïns d'ideologies
diverses signen
pel diàleg
GRANOLLERS. El col·lectiu En-Ra-

onar, que des de fa mesos fa trobades per impulsar un projecte
per enfortir la convivència, ha fet
públic el seu manifest fundacional
–www.en-raonar.home.blo–, que ha
estat subscrit per un centenar de
persones destacades d'àmbits socials i polítics de Granollers. Amb
el títol A favor del diàleg i la democràcia, la iniciativa aposta per
reduir la crispació i "educar per a
la convivència democràtica", explica una de les fundadores d'EnRaonar, la mestra Agnès Boixader.
"Persones, de procedències
diverses i visions de futur discrepants, volem promoure la reflexió i el debat lliure i plural al
voltant de temes sensibles i d’actualitat, alhora que expressem
el desig de poder dialogar entre
persones de pensament polític
divers", comença el manifest, que
afegeix: "Sabem que per a dialogar
cal tenir la possibilitat de fer-ho
sense cap por, sense l’amenaça
de lleis que només estan pensades per generar una manera de
pensar homogènia i homogeneïtzadora. Volem dialogar sense cap
altre fre que no sigui aquell que
ens imposa el respecte".
Els signants es comprometen a
recuperar el sentit dels valors de
la democràcia, "repensar el sentit de valors com la llibertat, la
igualtat i la fraternitat; el respecte i la responsabilitat; l’equitat i la justícia; el pluralisme, la

Presentació

AMB ESTHER VERA
I ANTONI PUIGVERT

Tot i que En-Raonar ja ha fet públic el
manifest, l'entitat es presentarà formalment el dimecres 12 de desembre,
en un acte a la Sala Tarafa, que comptarà amb un diàleg amb la directora
del diari Ara, Esther Vera, i l'escriptor
i articulista Antoni Puigvert.
participació i la tolerància".
Entre els primers signants hi ha
noms com Xavier Ambrós, director de l'Escola Pia; Jaume Bages,
president de La Mútua; els exalcaldes Rafel Ballús, Josep Serratusell i
Josep Pujadas; el director de l'Hospital, Rafael Lledó; la fundadora
d'El Xiprer, Mercè Riera; el director de teatre Frederic Roda; els
exregidors Jaume Vernet i Pietat
Sanjuán, entre d'altres; també l'escriptor Santi Montagud, l'historiador Joan Garriga, els gestors culturals Jordi Pardo i Teresa Llobet, els
advocats Camil Raich i Josep Medina i la directora de SomGranollers,
Montse Eras, entre d'altres. i

Fer política pensant en els altres
AGNÈS
BOIXADER I
COROMINAS
MESTRA
I MEMBRE
D'EN-RAONAR

La política és l’art del plural, l’art
de viure junts, aquesta és la definició curta que fa Hannah Arendt.
Viure, com ho fem, en el plural, en
el nosaltres, és viure políticament.
Aristòtil deia que la política és natural a l’home, “l’home és un ésser
polític (o social) per naturalesa”, i
Arendt hi afegeix que és com si en
l’home hi hagués quelcom de polític que pertany a la seva l’essència
humana. De manera que no podem
fugir de la política, ens és inherent.
Altra cosa és parlar de la manera
de fer política o de la política feta
pels partits polítics. En les formes
de fer política a l’actualitat hi veig
ben poc de la filosofia d’Aristòtil o
d'Arendt o de tants altres teòrics de
la política. És com si s’hagués produït un trencament entre la política
i la necessitat de viure junts o com
si la política d’avui tendís més al
“conflicte pel conflicte” que al desig
de superar-lo positivament. Estaria
bé que no oblidéssim dues coses.
La primera, que qualsevol conflicte
es pot resoldre de manera pacífica, dialogada, pactada, arbitrada o
consensuada, cosa que requereix
capacitat de defensar polítiques reals que atenguin les necessitats pròpies i d’altres, i alhora la valentia de
renunciar a desitjos propis en benefici de primeres necessitats dels
altres. La segona qüestió té relació
amb com ens eduquen i eduquem.
Només eduquem i som educats de
dues maneres. La primera és pensant en un mateix, i la segona, pensant en els altres.

La primera educa i ens educa tenint de base la llibertat individual,
que no és poca cosa. En termes jurídics en diríem el dret. La segona
té de base la responsabilitat lliure,
o la llibertat responsable. En termes
jurídics és el deure. Sustentar l’educació en la llibertat ens fa identitats
autònomes però sovint també egocèntriques, egoistes, individualistes
i altament competitives. Sustentar-la en la responsabilitat ens fa
identitats autònomes que només se
senten lliures si fan ús de la llibertat
responsable, que lluiten imparablement per la llibertat dels altres. Són
identitats cooperatives i amb capacitat per a l’ajuda mútua. Fundar
l’educació en la responsabilitat lliure ha de ser l’objectiu. I el que val per
a l’educació val per a la política […].
Hi ha un documental que admiro
perquè el mestre protagonista em
sembla un bon mestre, em fascina i
somnio que un dia els polítics trobaran la manera de ser models a l’estil Kanamori. Pensant en els altres
és un documental japonès (2003)
emès per TV3 en un 60 minuts que
exposa la feina que fa Toshiro Kanamori amb un grup d’infants de 4rt
de primària d’una escola japonesa.
Segueix tenint vigència perquè està
fet amb sensibilitat i delicadesa, i
perquè parla de qüestions de vida.
El mestre Kanamori és atent, afectuós, rigorós, divertit i sap encarar
qüestions punyents deixant que els
infants puguin expressar emocions i
sentiments amb llibertat i sentint-se
escoltats, acollits i acompanyats. […]
Penso en Kanamori i miro telenotícies, premsa, xarxes socials,
etc. És un xoc! Veure alguns telenotícies amb presència de polítics.
Alguns són joves polítics i veure’ls
fatxendes i narcisos em trasbalsa. Han estat fills i alumnes d’algú
altre, que deu haver fet el mateix

que he procurat tota la meva vida
amb passió: caminar cap a la perfectibilitat professional i humana.
Compte que he dit perfectibilitat i
no perfecció! Tenir ambició professional però no ambició de rellevància vol dir fer el possible per fer tan
bé com es pugui la teva feina, sense
fer-ho pel reconeixement públic,
pels premis, pels aplaudiments,
per les piulades que et puguin fer,
ni pel sou que es pugui cobrar. Ferho bé, pensant en els altres, aquells
a qui acompanyes, aquells a qui
serveixes o aquells a qui et deus.
Hom ha de procurar fer bé el que fa
i si hi ha reconeixement és de regal.
Encara em sembla més sagnant
que alguns d’aquests polítics hagin
triat la vida política com a professió.
La vida política transcorre en espais
comuns i públics, de manera que
són espai educatius i estan compartits per tota la pluralitat humana
d’un lloc (real o virtual) determinat
en un moment concret de la història.
El que es faci o es digui en aquests
espais és cosa de tothom. Si a més
d’haver triat la política són representants d’altres persones, perquè
exerceixen de diputats, de regidors,
etc., haurien de moderar el seu discurs. Encara que siguin apassionats,
haurien d’actuar amb cortesia, encara que siguin sapastres; haurien
de mantenir actituds de deferència
encara que tot els sigui indiferent.
La deferència, la cortesia i la moderació no són indicadors de manca
de sinceritat ni de poca autenticitat;
al contrari, són indicadors de llibertat, respecte i responsabilitat. Si un
polític ha de tenir present alguna
cosa és que és un servidor de la ciutadania, entre la qual hi ha infants i
adolescents que els poden prendre
de models i referents.
Ens cal aprendre a fer política
pensant en els altres!
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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

Sigui el que sigui
hi estic en contra

Editorial

APROPAR SERVEIS VITALS
Dilluns, l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de Granollers i l’Ajuntament
signaven un acord històric: un primer pas per construir un centre de
radioteràpia a la ciutat, que ha de donar servei als municipis de l’eix de la
C-17. Per primera vegada, aquest aparell d’alta tecnologia sortirà dels
centres sanitaris de tercer nivell –com el Clínic– per instal·lar-se en un
hospital comarcal i, d’aquesta manera, apropar un servei que salva vides a la
ciutadania del Vallès Oriental. Els tractaments de radioteràpia actualment es
fan a Barcelona i suposen desplaçaments diaris durant una mitjana de quatre
setmanes a persones que estan passant per una malaltia greu. Estalviar-se
aquest viatges és, sens dubte, una bona notícia. I si es compleixen els
terminis i el projecte arriba a bon port el 2021, encara millor. Amb tot, queda
ara un dels reptes més importants: aconseguir el finançament per als 6,5
milions que es preveu que costi el nou centre –tant en l’àmbit públic com
en el privat–. Caldrà veure com es concreten futures col·laboracions que
no poden trigar gaire perquè l’aparell que permet el tractament –fruit d’una
donació de la Fundació Amancio Ortega– s’ha de posar en marxa el 2021
–com a condició del donant–. El repte és titànic, però els beneficis per als
malalts oncològics vallesans també.

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN
Qui ha fet la planificació d’obres al barri
de l’hostal, @granollers? S’han calculat les
places d’aparcaments que es perdien? I que
coincidien amb les obres del carrer Girona?
Patim soroll, retencions i contenidors
d’escombraries a la porta de casa.

Recordeu el #novullpagar? Qui hi havia
al darrere? Us ho preguntàveu? Vam
sortir igualment a passar peatges sense
pagar, oi? La mobilització popular és
això! No cal q ens cridin des d’una
entitat de 3 lletres per sortir al carrer!

@SaraCanyete

@leixet

LA VINYETA d’Adolf Belío

JORDI PAGÈS
Artista

M’ENTRISTEIX

M’

entristeix, just ara, quan
començo a escriure aquest
article, veure que en l’exlíder de l’ANC i president del
grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez,
i el diputat de JxCat Jordi Turull, han iniciat
aquest dissabte una vaga de fam.
M’entristeix viure en un país on no hi ha
democràcia i en què uns quants polítics fomenten cada dia l’odi. L’odi contra uns ciutadans que volem viure d’una manera pacífica.
M’entristeix que no hi hagi llibertat d’expressió i que jo hagi d’autocensurar-me
quan escric aquestes quatre ratlles d’opinió i que espero que serveixin de reflexió.
M’entristeix, i em fa por, que el feixisme vagi ocupant cada vegada més espai al
nostre país. El feixisme és una ideologia i
un moviment polític que s’oposa radicalment a la democràcia i vol imposar un règim polític totalitari o autoritari.
M’entristeix veure les poques ganes que
tenen els polítics en solucionar problemes
que ens perjudiquen i ens perjudicaran
cada vegada més a tots els ciutadans. Em
refereixo al canvi climàtic.
M’entristeix quan la Comissió Europea
alerta de l’elevada contaminació a Granollers. El diputat Jordi Terrades fa poc ens
va explicar que l’excés de partícules és, segons diversos estudis científics, una de les
causes de la mort prematura d’unes 3.500
persones cada any a Catalunya.
M’entristeix quan veig que el trànsit, l’activitat industrial i la construcció en són els
principals responsables. I mentre, els polítics van mirant les estadístiques sobre si les
partícules en suspensió, les PM10, superen
alguns dies els màxims marcats per la UE.
M’entristeix que nosaltres, els ciutadans, no hi puguem fer res. Només esperar
que el director de Medi Ambient de la Generalitat prengui unes mesures estrictes i
contundents per mirar que puguem respirar aire net.
M’entristeix moltíssim quan a amics,
coneguts i saludats els diagnostiquen càncer.
M’entristeix, com a usuari de bicicleta,
els pocs carrils bicis que hi ha a Granollers.
Per què l’Ajuntament no s’avança a tota la
problemàtica de la contaminació i fa de
Granollers una ciutat sense fums, aire net i
amb carrils bicis per tot arreu?
M’entristeix quan vaig en bici pel passeig Fluvial, veure unes flors amb una creu
recolzades al mur del riu Congost on hi ha
un grafit que diu: ‘Justicia por Vianca’, en

somlesfranqueses@diarisom.cat

referència al cos trobat de Vianca Alejandra Roca, una jove de 25 anys desapareguda el juliol.
M’entristeix veure el magnífic mural que
ha pintat, al carrer Muralla, l’artista Cinta
Vidal, i com la poca sensibilitat dels tècnics
de l’Ajuntament l’hi han destrossat en situar a la part esquerra del mur una placa informativa on ens diuen que no podem aparcar, no podem circular a més de 20 km/h, i
els dies i hores que poden passar vehicles
autoritzar. Si jo fos l’artista, hagués suprimit l’obra mural. Ho considero un greu
atemptat contra la creació de l’artista.
M’entristeix llegir en un paperot que
m’han deixat a la meva bústia en què
l’Ajuntament de Granollers em diu Junts
millorem Granollers i m’informa que ha
creat una Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns, un servei municipal gratuït
que ajuda a resoldre dubtes i problemàtiques de les comunitats de veïns. Res a dir
a qualsevol servei gratuït, però el que em
sorprèn és que l’esmentada oficina l’han
situada a Can Jonch, Centre de Cultura per
la Pau. Què tenen a veure Comunitat de Veïns, Cultura, Casa de la Pau? Tinc entès que
a Can Jonch un dels objectius és “fomentar
la cultura de pau en tots els aspectes de la
vida ciutadana”.
M’entristeix saber que el 9 de desembre
serà l’últim dia per veure 224.GRN.terror
al Museu de Granollers, una instal·lació de
Vicenç Viaplana Ventura i Helena Pielias
que ens presenten una proposta que permet retre un homenatge a les víctimes del
bombardeig de Granollers. 224 víctimes,
una a una. Es va inaugurar el 25 d’octubre i
queden pocs dies per veure-la i reflexionar.
És una exposició necessària per a la memòria històrica i més en aquests moments tan
obscurs. Sóc de l’opinió que caldria allargar
la durada uns quants mesos més i que els
ciutadans reflexionin què van fer els feixistes aquell tràgic 31 de maig de 1938.
Com cada any també m’entristeix el mes
de desembre perquè no m’agrada celebrar
res, ni fer regals, ni ser feliç perquè m’ho diuen, ni consumir per consumir, ni comprar
coses inútils, ni escoltar música nadalenca
pels carrers il·luminats de la ciutat, ni anar
a sopars d’empresa, i per descomptat fer
l’amic invisible, ni menjar en excés quatre
o cinc o més dies seguits, ni desitjar bones
festes a gent que no conec...
M’entristeix aquest món.
I per acabar m’entristeix moltíssim la
mort d’en Norbert Girbau. Amic i molt
bona persona.

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

Gerència Sílvia Vinyeta silvia.vinyeta@diarisom.cat Conseller Delegat Ramon Torrents ramon.torrents@diarisom.cat Direcció Montse
Eras montse.eras@diarisom.cat Departament Comercial publicitat@diarisom.cat Redacció Xavier Lloreda xavier.lloreda@diarisom.
cat, Sergi Escudero esports@diarisom.cat Disseny Gràfic Olga Riart olga.riart@diarisom.cat Fotografia Xavier Solanas · Jordi Ganduxé
Administració administracio@diarisom.cat Impressió Gráficas de Prensa Diaria SL. Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit
legal B-12952-2015 ISSN: Edició impresa: 2385-7420 Edició digital: 2385-7439 Tancament de l’edició 21.40 h del 5 de desembre.

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)

SOMCONTRAPUNT SCCL forma part
del grup empresarial cooperatiu:
Promou:
economia
social
aracoop
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Classificats
Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats
Assessoria d'Empreses i Autònoms, ubicada al Vallès Oriental,
precisa incorporar:
OFICIAL COMPTABLE TRIBUTARI/A (Ref.0712-01)
Experiència mínima de 3 anys en les següents tasques orientades
tant a autònoms com a Pymes: Portar vàries comptabilitats. Liquidar tot tipus d'impostos: model 303 IVA, model 115 Retencions
lloguers, model 349 Declaració ops.intracomunitàries, Model 200
Impostos sobre societats, Renda, Intrastat, etc. -Confecció i tramitació dels comptes anuals de societats. Candidats/es amb formació mínima de CFGS/FP II Administració i Finances. Es valorarà
experiència amb el maneig dels programes A3, així com bon nivell
del paquet Office.Es valorarà experiència en Assessories, Gestories. S'ofereix contracte directe i estable amb l'empresa, salari a
l'entorn dels 23-24.000 € bruts anuals(negociable). Horari flexible.
Empresa industrial fabricant de materials de construcció,
Paisatgisme i Mobiliari Urbà, destinats a l'obra pública i civil,
ubicada al Vallès Oriental, precisa incorporar :
ADMINISTRATIU/VA (Ref.0712-02)
Per incorporar-se a equip jove i dinàmic, busquem candidats/es
amb formació a nivell de FP o CF Administratiu, i amb experiència
mínima en departaments d'Administració. Les principals tasques
seràn: Facturació clients i reclamació factures. Gestió de la cartera
d'efectes. Gestió dels cobraments via abonaments. Base de dades
de clients i proveïdors. Gestió dels consentiments de les dades.
Preparar puntualment remeses bancàries. S'ofereix contracte directa amb l'empresa amb una finalitat indefinida. Horari: de dilluns
a dijous de 8 a 13h. i de 14.30h. a 18h. Divendres de 8 a 14h.

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el
tratamiento de aguas residuales, industriales y urbanas, con presencia a nivel mundial, necesita incorporar
para sus instalaciones de Les Franqueses del Vallès:
TÉCNICO MECÁNICO-CALDERERO (Ref.0712-03)
Su misión será realizar todo el proceso de fabricación de
todo tipo de estructuras metálicas para el tratamiento de
aguas residuales. En dependencia del Director Industrial,
las tareas a realizar serán: Interpretación de planos y esquemas técnicos, Corte de metales, Soldadura de chapas
y perfiles, Construcción de elementos diversos para estructuras metálicas, Construcción de estructuras metálicas tales como, tanques, pasarelas. Manejo de plegadora, cizalla y cilindro. Salario: 2400 € brutos con pagas.
Valorable Formación técnica (CFGS o Ingenieria Técnica,
especialidad Mecánica). Vehículo propio. Horario: 08.00h
a 13.30h – 14.30h a 17.15h. Tipo de contrato: 6+ Indefinido.
Incorporación inmediata.

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

Empresa de instalación de sistemas de
seguridad, situada en los alrededores
de Granollers, precisa:
TÉCNICO/A DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
(Ref.0712-04)
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 mín. 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 la empresa, en
horario de Jornada completa.

Empresa Industrial ofreciendo soluciones integrales en la manipulación, automatización
y dosificación de productos ubicada en el Vallès Oriental Precisa:
ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL CON INGLÉS (Ref.0712-05)
Gestionar las tareas administrativas comerciales y dar soporte a otras tareas administrativas de otras áreas.
Formación: FPGS o Grado (Empresariales, ADE, etc). Idiomas: Inglés: nivel advanced; Catalán: avanzado;
Castellano: avanzado. Valorable otros idiomas. Informática: Dominio office (Excel avanzado), conocimientos en uso de ERP's o programas de gestión documental. Experiencia: Mín. 3 años en puestos de administración comercial. Contrato indefinido y directo con la empresa. Salario negociable. Horario flexible: De lu
a Ju entrada entre 8 y 9h, salida entre 17-18.45h. Viernes entrada entre 8 y 9h, salida entre 14.30 y 15.15h.

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

L'APARADOR
DE LA SETMANA

PIZZERIA 1900 EL RAMASSAR
c. Montseny, 6 –antic Vell Nou–. Granollers
www.pizzeria1900.cat

Nova Pizzeria 1900, al Ramassar

El centre comercial acull el restaurant de cuina italiana

La cadena de restaurants de cuina italiana
Pizzeria 1900 amplia la presència a Granollers amb una nova obertura al centre
comercial del Ramassar aquest desembre.
Aquest serà el tercer restaurant de la marca a la capital del Vallès Oriental.
Massa prima i cruixent; comprar bons
productes i tractar-los bé; fer que el client se
senti com a casa; preus raonables. Aquests
són alguns dels secrets perquè Pizzeria 1900
s’hagi convertit en referència gastronòmica.
A més, disposen d’un menú amb una àmplia varietat de cuina tradicional italiana:

pizzes i pasta, però també carn, amanides,
postres, etc. Tot això, amb una bona selecció
de vins, tant catalans com espanyols i italians.
Per aquest Nadal ofereixen menús tancats
per a empreses i celebracions de 20, 25 i 30
euros. També disposen d’un menú infantil
(fins a 14 anys) perquè els menuts de la casa
puguin gaudir de la cuina italiana.
Pròximament introduiran pizzes sense
gluten per a celíacs i una massa feta amb
carbó vegetal actiu –que es feia servir en
l’antiguitat amb propietats medicinals,
com per exemple, facilitar la digestió–.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA / VENDA
LOCAL EN VENTA
EN GRANOLLERS.
Josep Mª de Sagarra. Sup. 100 m2.
Esquinero fachadas
21 m. Instalaciones
bar. Mesas y sillas
de madera maciza. Chim. de obra.
Aseos y trastero.
Rejas en puertas y
ventanas. A.A. Precio venta 140.000 €
(Ref.396). EMINAD.
T. 93 870 36 66.
LOCAL EN ALQUILER EN GRANOLLERS. C. Balmes
Sup 150 m2. P.860
€/mes. (Ref 986).
EMINAD. T. 93 870
36 66.

LOCAL EN ALQUILER EN GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 245 m2
+ 40 m2 altillo. Vidrieras y persianas
eléctricas. Aseos.
A.A. Alarma. Agua y
luz. P. 1.500 €/mes
(Ref.860). EMINAD.
T. 93 870 36 66.
CONTACTES
RELAX
CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. Me llamo Susi. Madurita,
50 años, gordita
y cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural
y hago todo tipo de
servicios. LLÁMAME
698 233 361

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

Un web detallarà informació dels polígons vallesans

Fires d'antiquaris i brocanters

El Consell Comarcal crearà un web que detallarà els diferents polígons del
Vallès Oriental, les empreses que hi ha i les extensions dels terrenys disponibles
o sense ocupació per facilitar l’accés d'empreses que s’hi vulguin implantar.
L'objectiu és disposar d'un inventari de polígons que alhora reculli la normativa
urbanística de cada polígon per no perdre capacitat industrial i econòmica.

La plaça Maluquer i Salvador acollirà
dissabte la tradicional Fira de Brocanters,
que s'hi instal·larà durant tot el dia.
D'altra banda, el Parc Firal rebrà, de 9 a 14
h, la Fira Abac-Gra, d'antiquaris i artesans.

TURISME L'AJUNTAMENT PRESENTA ELS ELEMENTS DE DIFUSIÓ DE LA CIUTAT PER ATRAURE MÉS VISITANTS

Granollers vendrà paquets
Dades
turístics i fa tours virtuals
L'Ajuntament de Granollers ha posat en marxa diferents iniciatives
de promoció turística de la ciutat arran del pla de dinamització
turística impulsat ara fa un any i
mig. "Al llarg d'aquests mesos
hem fet feina per posicionar millor la ciutat, tant per a qui ve a
visitar-nos com per quan anem
fora a vendre'ns", assegurava la
regidora de Promoció Econòmica,
Andrea Canelo.
Així, l'Ajuntament ha creat material de difusió de la ciutat, com
un photocall amb un mostrador
i la imatge de la Porxada que es
farà servir en esdeveniments, i un
punt d'informació turístic mòbil
–en format de carpa molt lleugera– que destaca quatre eixos, "fires i mercats, gastronomia, dinamització i comerç, i esports, i
que s'estrenarà per la Mitja", explicava Canelo. Granollers també
ha renovat els elements de promoció de la ciutat per mitjà de vídeos
"dels esdeveniments més significatius amb una visió turística", com la festa major, el festival
del motor, el comerç, la Granollers
CUP, les activitats esportives, el comerç i el Nadal, entre d'altres.
Aquests vídeos curts estaran
penjats a www.visitgranollers.com
–que s'està renovant i que s'estrenarà al gener–. També hi haurà les
noves visites interactives –a través
de Google Street View– al centre

m.e.

TURISME Canelo i Mayoral presentaven dilluns els nous materials de promoció
històric i a 12 equipaments –l'Adoberia, el Museu de Granollers, la
Casa de Cultura Sant Francesc, la
sala Francesc Tarafa, la Porxada,
l'Ajuntament, el Palau d'Esports, el
refugis de la plaça Maluquer i Salvador i de l'Ajuntament, el Cinema
Edison, la Tèrmica i la Nau Dents de
Serra de Roca Umbert, i el Museu
de Ciències Naturals La Tela–. "Es
tracta d'un element de promoció
important perquè s'ha demostrat que el comportament dels
turistes, cada cop més, és veure
primer allò que volen visitar in
situ", detalla la regidora.

A partir de gener

Amb l'objectiu de potenciar l'oferta turística de la ciutat, l'Ajunta-

ment posarà a disposició dels visitants a partir de gener sis paquets
turístics "ajustats a allò que busquen els turistes" i amb diferents
idiomes per als estrangers. A més,
"ens servirà per posicionar-nos
millor a les fires especialitzades", considera Canelo.
Es tracta de quatre paquets
destinats a públic familiar, grups i
parelles, que tenen la ciutat com a
producte principal. Dos conviden a
passar el dia per conèixer el patrimoni cultural, l'oferta comercial i
la gastronomia –Viu el Mercat del
dijous i Palou, retorn als orígens–,
i els altres dos inclouen pernoctació de cap de setmana –Granollers per menjar-se-la i Granollers
singular–. Hi ha dos paquets més

UN 60% DELS TURISTES DE
GRANOLLERS SÓN ESTRANGERS,

segons una enquesta feta l'any
passat a 400 persones. El 40%
restant de persones que pernocten
a la ciutat provenen de l'Estat
espanyol. Segons Mayoral, les xifres
"corroboren la internacionalització
de la ciutat. Només cal veure les
empreses –el motiu principal de
les visites són professionals–,
però també els visitants vinculats
al món esportiu i cultural". Mayoral
també destacava els "molts
excursionistes –persones que
venen a passar un dia sense
pernoctar– que rep Granollers".
Durant la seva estada, el 81,5% dels
visitants destina el seu temps a la
gastronomia i a passejar per la ciutat.
Els turistes valoren la ciutat amb
un 7,9 sobre 10. Els hotels tenen un
ocupació mitjana del 62%, tot i que
els mesos d’estiu l’ocupació arriba
al 80%, i que gairebé s'arriba al
100% per al Gran Premi de Fórmula
1 al Circuit. L’Oficina de turisme (c.
Anselm Clavé, 2) atén 1.500 persones
a l’any i els temes pels quals més
pregunten els visitants són els
equipaments culturals.

destinats a públic especialitzat que
també inclouen pernoctació –un
dedicat al golf i l'altre és una trobada de preparació per a grups de
cicloturisme al Circuit–.
"Cal falcar la capacitat d'atracció i l'oferta consolidada de
Granollers, i fer-la més potent",
concloïa en la presentació l'alcalde, Josep Mayoral. i M.ERAS

23

OCUPACIÓ

Lleuger repunt
de persones
desocupades
al novembre
Durant el novembre l’atur va augmentar lleugerament a Granollers
i les Franqueses, i també al conjunt del Vallès Oriental. Pel que fa
a Granollers, novembre va tancar
amb 3.536 persones inscrites a les
oficines de treball, un 0,7% més
que el mes anterior (26 persones). Aquestes xifres situen la taxa
d’atur en l’11,6%, set punts i mig
per sota d’ara fa just un any, quan
el total de persones desocupades a
la ciutat era de 3.832. A les Franqueses, l’increment de persones
sense feina respecte al mes anterior ha estat de l’1,2% (13 persones), i ara la xifra d’aturats se situa
en 1.107 persones, setze menys
que un any enrere. La taxa d’atur
a les Franqueses és ara de l’11,9%.
Pel que fa al Vallès Oriental, durant el novembre es van registrar
21.538 persones apuntades a les
oficines de treball, 41 persones
més que el mes anterior. Es tracta
d’un creixement del 0,2%, inferior
al registrat al conjunt de Catalunya amb un 0,8%. Comparant les
dades d’atur amb les de novembre de 2017, s’han registrat 1.591
aturats menys, és a dir, un 6,9%
menys respecte al registrat durant
el mateix període de l’any anterior.
Segons el càlcul de l’ObservatoriCentre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental, la taxa
d’atur se situa ara en l’11%. i
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COMERÇ AQUEST DISSABTE ÉS UN DELS FESTIUS QUE ELS COMERÇOS ESTARAN OBERTS

BELLAVISTA I CORRÓ VAN VIURE DIVENDRES L'ENCESA DE LLUMS

Gran Centre col·labora enguany amb els Amics de la Gent Gran

una pista de 'gel' sintètic

Granollers encén el Nadal Corró d'Avall estrena

x.solanas

xavier solanas

Per Nadal,
ciutat també ha organitcada ovella
zat per aquestes festes
al seu corun concurs d’Instagram,
ral; queda't
de manera que tothom
al
comerç
qui publiqui una fotol o c a l . Aquest és el
grafia amb el hashtag
lema que Gran Centre ha
#nadalgranollers fins al
triat per aquestes festes
20 de desembre podrà
per tal de promocionar
aconseguir un premi
el comerç de la ciutat i,
ofert per les associaciespecialment, dels gaions de comerciants de
rebé 200 establiments
Granollers.
associats a l'entitat.
Així mateix, enguany
Com és habitual, la
també hi haurà el Sorcampanya de Nadal de
teig Emagina, en què per
Gran Centre comptarà
cada compra al comerç
amb un ampli progralocal de l'1 de desembre
ma d'activitats, una de
al 5 de gener es podrà
les quals serà a la plapartcipar en el sorteig
ça Maluquer i Salvador
d’una tauleta Huawei
aquest dissabte, un dels
MediaPad T3 10 i d’una
dies festius que els cosubscripció de 12 mesos
merços estaran oberts.
al nou servei EmaginaTV.
Serà Mou-te per la soliFinalment, els comerdaritat, una jornada de
ços adherits a Gran Cenjocs de taula i de carrer
tre també ofereixen vals
per a totes les edats,
per aparcar a preus de
d'11 a 14 h i de 18 a 20
regal. Per aconseguir-los
h, en la qual també hi
cal demanar els tiquets
haurà tallers i activitats
d’aparcament
gratuït
per compartir amb la IL·LUMINACIÓ La plaça de la Corona té un arbre de 12 m
als establiments de Gran
gent gran. Durant la sesCentre, que permetran
sió (12 h) es presentarà projecte col·labora Gran Centre –per mitjà aparcar als pàrquings del Grup
dels Amics de la Gent Gran, l'enti- del 5% de l'import de les compres Petrobages i als Pàrquings Blaus.
tat dedicada a millorar la qualitat realitzades amb la targeta de l'asde vida de les persones grans de sociació de comerciants–.
Il·luminació nadalenca
la ciutat i amb la qual enguany
D'altra banda, el comerç de la Dimecres de la setmana passada
es va fer l'encesa oficial de llums
de Nadal als carrers Anselm Clavé,
Nou, Santa Esperança, Sant Roc,
Santa Anna, Rec, les Olles, Caserna, Travesseres, Catalunya, Santa
Elisabet, Joan Prim fins a la plaça
Verdaguer i Minetes. La novetat
més evident d'enguany és l'arbre
lluminós de 12 metres d'alçada a
la plaça de la Corona.

PATINATGE La instal·lació estarà oberta fins al 3 de febrer
LES FRANQUESES. Corró d'Avall i
Bellavista van donar divendres la
benvinguda a les festes nadalenques amb l'encesa de llums als carrers i de dos grans arbres de Nadal,
situats a la plaça de l'Espolsada i la
plaça Major. A Corró d'Avall, l'Associació de Botiguers, Comerciants
i Professionals de les Franqueses
va organitzar tallers i una xocolatada per a tots els assistents, i també
es va posar en marxa una novetat
d'enguany, una pista de gel que estarà activa a la plaça de l'Espolsada
fins al 3 de febrer.
Es tracta d'una pista recreativa
de 14 x 17 m per la qual es pot patinar gràcies a un compost sintètic
autolubricant que no requereix ni
aigua ni electricitat com les pistes
convencionals, però que rellisquen
igual que les pistes d’aigua congelada. A més, és reciclable i no tòxic.
L'horari habitual de la instal·lació és de dilluns a dijous de 17 a
20 h, divendres de 17 a 21 h i dissabtes, diumenges i festius de 10 a
14 h i de 17 a 22 h. El preu és de 3
euros per cada 30 minuts d'ús de
dilluns a dijous; i de 5 euros per
cada 30 minuts d'ús els divendres,

disssabtes, diumenges i vigílies de
festiu 30 minuts d'ús.
La instal·lació està gestionada
per l'Associació Esportiva d'Handbol (AEH) les Franqueses amb
l'objectiu de recaptar fons perquè
a l'estiu vuit equips del club puguin
desplaçar-se a Göteborg (Suècia)
per disputar la competició de la
Partille Cup. Per l'Ajuntament, la
instal·lació de la pista és promoure
l’esport amb una activitat diferent
i fomentar el comerç del municipi.
D'altra banda, divendres passat
també es va encendre la il·luminació nadalenca amb una festa a Bellavista, amb música, tallers i una
xocolatada.

Fira de Nadal a Bellavista

Una quinzena de parades de comerç local i artesania van omplir
dissabte, durant tot el dia, la plaça
Major de Bellavista en la segona
Fira de Nadal organitzada per l'AV
Gente del Barrio de Bellavista. Durant la jornada es van fer tallers
de sardanes, bonsais i circ; es va
fer cagar el tió, es van lliurar les
cartes al Pare Noel i es va sortejar
una gran panera de Nadal.
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EL TEU CENTRE DE
REFERÈNCIA AL
VALLÈS ORIENTAL
Sempre millorant per a tu!
• Cobrim totes les àrees
de serveis mèdics
• Donem servei a totes les
mútues i assegurances
• Fem assistència privada
• Clínica dental
• Fisioteràpia
• Diagnosi per la imatge
• Certiﬁcats mèdics
oﬁcials de tot tipus
• Ara també: Oftalmologia
i optometria integral

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

C. Joan Prim, 136 | 08400 GranollersTel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
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ESPORTS

Triomf de l'equip femení del Club Triatló Granollers

El CNG, campió d'Espanya

L'equip femení del Club Triatló Granollers, format per Laura Terradas,
Anna Picas i Núria Ferrer, va guanyar amb claredat el desè Duatló
d'Òdena, disputat diumenge. En categoria masculina, l'equip granollerí
format per Oriol Forns, David Malagón i Albert Torres va finalitzar en
quarta posició. Terradas va guanyar la prova en categoria individual.

Les júnior de natació artística del CNG van
endur-se l’or en la modalitat d’equip en el
campionat d’Espanya de Figures Infantil i
Rutines Júnior, celebrat a Madrid. A més, van
sumar tres plates en categoria individual.

TORNEIG DE L'AMISTAT EL CLUB HI PARTICIPARÀ AMB UN COMBINAT DE JUGADORES DEL SÈNIOR B, DELS JUVENILS I DELS CADETS

El KH-7 disputarà un torneig
al Senegal durant aquest Nadal

al 2 de gener el KH-7 BM Granollers participarà en la segona
edició del Torneig de l'Amistat,
la competició d'handbol femení
que organitza la regió senegalesa
del Kédougou, d'uns 18.000 habitants, amb la col·laboració de Granollers. Les vallesanes hi aniran
amb un combinat format per jugadores del sènior B, els juvenils
i els cadets –algunes no estaran
disponibles a causa dels compromisos amb les seleccions–.
Aquesta participació sorgeix de
l'acord de l'Ajuntament de Granollers amb el Kédougou, al sud-est
del Senegal. La capital del Vallès
Oriental i la seva rodalia tenen
una comunitat nombrosa de persones procedents d'aquesta regió
–sense anar més lluny, Mamadou
i Kaba Gassama hi tenen familiars–. El propòsit de l'Ajuntament
i el BM Granollers és ajudar en
l'organització de l'esdeveniment
a partir de l'aportació de recursos humans, no econòmics. Així ja
es va fer en la primera edició del
torneig, celebrada l'abril del 2017
amb sis conjunts i sense la participació del KH-7. La d'enguany se
celebrarà al desembre per evitar

Els franquesins
tampoc vencen
a casa i perden
més posicions
POL GARCÍA

GRANOLLERS. Del 26 de desembre

TORNEIG DE L'AMISTAT Durant la primera edició va haver-hi molt ambient a la ciutat de Kédougou
les altes temperatura amb què es
va disputar l'anterior, les quals,
fins i tot, van provocar el mareig
d'alguna jugadora.

Kédougou a la Granollers Cup

A més, la intenció és que una delegació del Kédougou, amb el seu
equip femení d'handbol inclòs,
vingui a competir a la Granollers
Cup 2019. En l'edició del 2018 ja

CEREMÒNIA HI VAN ASSISTIR UNES 220 PERSONES

estava previst que hi fossin, però
finalment no es van poder desplaçar –malgrat haver aconseguit 21
passaports– perquè no els hi va
arribar una partida de diners procedent del govern senegalés. Segons el BM Granollers, l'objectiu
és ajudar a la delegació a trobar
els seus propis recursos per poder
pagar-se el viatge.
"El Kédougou és una regió

amb recursos, però explotats
per altres”, explica Pol García, el
responsable del club granollerí
que va ajudar en l'organització de
l'edició del 2017 del Torneig de
l'Amistat. La regió està ubicada a
250 quilòmetres de Tambacounda, la ciutat propera més important, i només disposa de mitjans
de subsistència bàsics. Una altra
vida. SERGI ESCUDERO

BÀDMINTON EL GRANOLLERS NOMÉS HA GUANYAT UN PARTIT
CLUB TAEKWONDO

Gala de premis del Club Taekwondo
Divendres, el Club Taekwondo Granollers va celebrar la seva Gala de
Premis anual a l'Hotel Ciutat de Granollers, on va entregar diferents
guardons als seus esportistes més destacats de la temporada 2017-18.
Unes 220 persones van assistir a l'acte, entre elles l'alcalde, Josep Mayoral.

Nova derrota per la mínima
a la pista del CB Rinconada
El Bàdminton Granollers no està
fent un bon inici al Top8 LaLigaSports i el cap de setmana va sumar
la cinquena derrota en sis partits.
Ho va fer a la pista del CB Rinconada per un ajustat 4 a 3. Malgrat
això, els vallesans són penúltims
i segueixen sense ocupar la plaça
de descens, que és per al CB San
Fernando, el qual encara no ha sumat cap punt.
Al pavelló Fernando Martín,
al Granollers se li va escapar ràpidament el partit en començar
amb un 4 a 0 després de perdre en
dobles mixtes –la parella formada

FUTBOL | Segona Catalana

per Bernat Amaya i Caroline Gate
va caure per 21 a 19 i 21 a 9–, en
dobles femenins –la parella formada per Asia El Hadmi i Marta
González va ser derrotada per 21
a 16 i 21 a 10–, en dobles masculins –21 a 11 i 21 a 19 en el partit
disputat per Marc Gallardo i Bernat Amaya– i en l'individual femení, en què la jove jugadora Paula
Molins no va poder fer res davant
Marta Molina i va caure per 21 a
13 i 21 a 10. Ja amb el partit sentenciat, el Granollers va vèncer els
últims tres punts en els individuals masculins i en el femení.

Un gol de Kevin Caballero en el
minut 84 va salvar un punt pel CF
Les Franqueses després que la Sabadellenca, el tercer per la cua en
el grup 4 de Segona Catalana, remuntés el gol fet per Mahamadou
Tunkara en el 10. Els gols sabadellencs van arribar en els minuts
68 i 75, mitjançant Lamin Ceesay
i Víctor Nicolás, respectivament.
Els franquesins només han sumat
8 dels últims 30 punts possibles i
s'allunyen del grup capdavanter.
Ara són desens amb 20 punts –sis
triomfs, dos empats i dues derrotes–, a sis de la zona de promoció
d'ascens a Primera Catalana, que
actualment marca l'Atlètic Gramanet, i a 9 del Berga, situat en la
plaça d'ascens directe.
La nova prova de foc serà diumenge 16 de desembre (12 h) al
camp del Ripollet, el sisè classificat, que porta 11 partits sense
perdre. L'última derrota data del
16 de setembre, quan va perdre
per 0 a 1 davant la Gramanet.

ELECCIONS FCB

Víctor Font farà
oficial al gener
la candidatura a
presidir el Barça
Sí al futur, el projecte dirigit per
l'empresari granollerí Víctor Font
i el qual vol oferir una proposta
nova als socis del FC Barcelona
quan es convoquin les properes
eleccions a la presidència del club.
Es presentarà públicament el dijous 31 de gener de 2019 (19 h)
a l'Auditori AXA de Barcelona.
Víctor Font, qui donarà a conèixer
aquest projecte per governar el
Barça en una conversa amb el periodista Antoni Bassas, explicarà
com Sí al futur s'imagina el Barça
del 2030. Gairebé 600 barcelonistes podran presenciar l'acte
de manera gratuïta. La sol·licitud
s'ha de fer des del web de Sí al futur (www.sialfutur.cat).

dv, 7 desembre 2018

27

28

ESPORTS

dV, 7 desembre 2018

FUTBOL | Tercera Divisió DIUMENGE EL GRANOLLERS VA CAURE PER 0 A 3 DAVANT EL TERRASSA

Xavier Abolafio dimiteix
com a president de l'ECG

BÀSQUET | Primera Categoria VA SUMAR EL VUITÈ TRIOMF
xavier solanas

Durant vuit anys ha estat al capdavant del club granollerí, que
va retornar a Tercera després de baixar fins la Segona Catalana
ecg

UE LLAGOSTERA - EC GRANOLLERS
Diumenge, 9 16.30 h Municipal
Dimarts va finalitzar una etapa a
l'EC Granollers. El seu president
durant els últims vuit anys, Xavier Abolafio, va presentar la seva
dimissió. La renúncia s'afegeix a
les de Jordi Codina, vicepresident
i mà dreta d'Abolafio, i de Josep
Bertran, tresorer, el mes de juny.
“Sento que és el moment de
donar pas a un altre president
que pugui donar el 100% pel
club. Seguiré a la junta directiva
i l’ECG sempre podrà comptar
amb mi pel que necessiti. Considero que la meva dimissió arriba en el moment adequat perquè sé que el club està en bones
mans”, ha explicat Abolafio.
Des de l'1 de juny, l'ECG està
gestionat per Nama Sports, amb el
seu director general, Carlos Arean,
al capdavant. Abolafio va retornar
el primer equip a Tercera Divisió
la temporada 2014-2015 després
d'haver caigut fins la Segona Ca-

FORTES EN DEFENSA Les vallesanes només han rebut 610 punts en 12 partits

El CB Granollers s'enganxa
al grup capdavanter
XABIER ABOLAFIO Deixa el càrrec després de vuit anys com a president
talana. El relleu en la presidència
l’assumirà provisionalment l’actual vicepresident, Juan Castillo, a
l’espera que ho ratifiquin els socis
en assemblea.

Tercera derrota seguida

De no perdre en 10 jornades consecutives a fer-ho en 3 seguides.
Aquest ha estat el canvi de dinàmica que ha patit l'Esports Club
Granollers. Un gol de penal de Sergi Arranz en el minut 7 i un altre
d'ell mateix en el 33 van encaminar el triomf del Terrassa, que va

arribar al carrer Girona empatat a
26 punts amb els granollerins en
la setena posició.
Sergi Valls, exgranollerí, va segellar el partit en el 82. Santboià,
Reus B i Terrassa han deixat els
blanc-i-blaus amb 0 punts dels
últims 9 possibles i ara es troben a quatre punts de la zona de
promoció d'ascens a Segona B.
Amb aquesta derrota, el Granollers cau fins a la desena posició.
A més, diumenge (16.30 h), visita
el camp del líder amb 36 punts, el
Llagostera.

El CB Granollers femení és l'equip
que menys punts rep en el grup 1
de Primera –juntament amb el Joviat–, amb 610 en 12 partits, i és
sisè amb vuit triomfs després de
vèncer per 56 a 43 al CB Nou Esplugues.
D'altra banda, el Vedruna Gràcia, cuer amb zero victòries a la
Copa Catalunya, no va tenir opci-

ons davant el CB Granollers masculí, el qual a la mitja part ja guanyava per 26 a 45. El resultat final
encara va ser més ampli, 64 a 93,
i els de Ricard Ventura van sumar
així el seu segon triomf consecutiu i el quart de la temporada. El
pròxim compromís dels vallesans
serà dissabte 15 de desembre davant el líder, el Lliçà d'Amunt.

Primera Divisió Femenina ES VA IMPOSAR 12 A 0 A L'ESTARTIT

xavier solanas

HI PARTICIPARÀ LA SELECCIÓ XINESA, EL BIRMINGHAM CITY I CLUB CATALANS POTENTS

El pont portarà l'estrena
de la Nama Champions Cup
GRANOLLERS. Qui no se'n vagi fora
a passar el pont tindrà l'oportunitat de gaudir de la primera edició de la Nama Champions Cup,
organitzada per l'empresa Nama
Sports, gestora de l'EC Granollers,
i el mateix club. Aquesta serà una
competició de futbol en les categories infantil –es jugarà dijous i
divendres– i cadet –dissabte i diumenge– que comptarà amb la pre-

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA
2000
Benezet-Molins SCP
Carrer Nou,15. Granollers

93 870 07 80

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

sència de dos equips internacionals, la selecció xinesa –en infantil
i cadet–, dirigida pel tècnic granollerí Pere Garcia, i el Birmingham
City anglès –només en infantil–.
També hi participaran alguns
dels millors clubs catalans en futbol base: Espanyol, Cornellà, Reus,
Jàbac i Terrassa, Mercantil, Sant
Andreu i l'amfitrió, l'EC Granollers. L'entrada per veure els tor-

nejos, que es disputaran al camp
del carrer Girona, costarà dos euros i servirà per als quatre dies.
La recaptació anirà íntegrament
destinada a l'associació Contigo
Contra el Cáncer Femenino.
D'altra banda, hi haurà un concurs fotogràfic amb dues categories: una amateur de 12 a 18 anys,
i una altra de professional per a
majors d’edat. Els participants de
la categoria amateur competiran
per aconseguir la consola Nintendo Switch mentre que el premi per als de la professional serà
1.000 euros.

TERCERES L'equip d'Aaron Pérez es manté invicte a tres punts del líder

Festival de gols del Llerona
per seguir a la part alta

Ja van 11 jornades del grup 2 de
la Primera Divisió Femenina i el
Llerona continua sense conèixer
la derrota. Amb set triomfs i quatre empats, ocupa el tercer lloc
de la taula classificatòria amb

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

25 punts, a tres del primer classificat, el Palautordera, i amb els
mateixos que el segon, La Roca.
Diumenge, l'equip dirigit per
Aaron Pérez va vèncer per 12 a
0 a l'últim classificat, l'Estartit.
Les lleronines ja van estrenar el
marcador en el primer minut de
joc gràcies a Mònica Galisteo, qui
acabaria fent quatre gols en el
partit. Les altres golejadores van
ser Gemma Martínez i Alexia Cortés amb dos gols cadascuna i Lídia Molina, Hilaria Salas, Elia Expósito i Ana Maso amb un. Duarnt
els dies del pont, el Llerona no
disputarà cap partit.
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CROS | GP Ciutat de Granollers DES DEL 2014 NO GUANYAVA LA PROVA UNA ATLETA CATALANA

Isaac Kiprono i Montse Mas
s'enduen el Cros Internacional
Diumenge es va disputar la 52a
edició del cros internacional Ciutat
de Granollers, organitzat pel Club
Atlètic Granollers i una de les cites
més multitudinàries del camp a
través català, perquè és l’únic cros
disputat a Catalunya que forma
part del calendari RFEA. A més, és
puntuable per al Gran Premi Català, en el qual és la tercera prova de
les sis programades del circuit.
Isaac Kiprono es va endur la victòria en un matí de sol radiant en
la categoria sènior-sub 23 masculí
en aturar el cronòmetre en 29 minuts i 11 segons. Només 20 segons
després va arribar l'atleta sub 23
Abdessamad Oukhelfen, i va completar el podi Mourad Namaan,
amb 29s i 46s. Els tres atletes van
baixar dels tres minuts per quilòmetre. En categoria femenina, la
guanyadora va ser Montse Mas,

ADRIÀ FIGUERAS El jugador està en un gran nivell de forma

Tres partits decisius per ser
a la Copa Asobal de Lleida

52è EDICIÓ El cros Ciutat de Granollers, una de les proves històriques del CAG
atleta catalana, fet que no succeïa des de la victòria de Marta Galimany el 2014. La corredora va
parar el cronòmetre en 28 minuts
i 19 segons, 22 menys que els fets
per Miriam Ortiz, la segona clas-

Els Spartans s'estrenen amb
una ensopegada a la DHC
nior masculí dels Spartans de
Granollers en la seva primera
participació a la Divisió d'Honor
Catalana Vueling va donar el tret
de sortida amb una contundent
derrota per 48 a 7, davant del
CEU. Els vallesans no van tenir cap
opció de sumar davant d'un dels
rivals més forts de la competició.
La bona notícia és que ara als granollerins els hi venen tres jornades consecutives a casa, el camp
municipal de Les Moreres, per començar a acumular punts. El pri-

XAVIER SOLANAS

xavier solanas

sificada, i 49 menys que Bàrbara
Ramón, la tercera. El bon temps va
provocar que els voltants del circuit granollerí estiguessin plens
d'un públic que va animar els atletes participants.

RUGBI | Divisió d'Honor Catalana Vueling VAN PERDRE PER UN CONTUNDENT 48 A 7 AMB EL CEU

GRANOLLERS. L'aventura del sè-

HANDBOL | Lliga Asobal SETMANA INTENSA PER AL FRAIKIN

mer partit serà el cap de setmana
del 15 de desembre davant el FC
Barcelona Blau, el filial blaugrana
i un dels conjunts més forts de la
competició. En la primera jornada
va passar per sobre del CR Tarragona, al qual va vèncer per 53 a
11. Després s'aturarà la lliga per
les vacances de Nadal i retornarà
el cap de setmana del 12 de gener
amb la visita de l'INEF Lleida, un
equip una mica més assequible.
La setmana següent l'Spartans
acabarà el trio de partits a casa
davant el Manresa RC.

spartans

SPARTANS Debut amb derrota

FRAIKIN BMG - BENIDORM
Diumenge, 9 12.30 h Palau
BLENDIO SINFÍN - FRAIKIN BMG
Dimecres, 12 21 h Santander

GRANOLLERS. Els jugadors del

Fraikin ja han pogut descansar
una setmana i reduïr les pulsacions després de nou dies d'emocions que van comportar la classificació per a la fase de grups de
l'EHF i seguir en les quatre primeres places a la lliga, les quals classifiquen per la Copa Asobal que es
disputarà el 15 i el 16 de desembre a Lleida. Ara l'equip d'Antonio
Rama és quart amb 15 punts, els
mateixos que l'Ademar, tercer,
i dos menys que el Bidasoa Irún,
segon amb 17. El cinquè i el sisè
són el Logronyo i el Bada Huesca,
els dos amb 14 punts. Així, el BMG
afronta els tres últims partits de la
primera volta, que es disputaran
en només set dies, com tres finals.
La primera s'estava disputant
al tancament d'aquesta edició a

la pista del Frigoríficos Morrazo,
l'últim classificat de la lliga Asobal. En teoria, el partit més fàcil.
Més difícils es preveuen la visita
del Benidorm, el setè, diumenge
(12.30 h) al Palau d'Esports, i el
partit a la pista del Blendio Sinfín,
el vuitè, dimecres (21 h).
"Estar a la Copa Asobal és
el primer gran objectiu de la
temporada i haurem de fer
tres grans partits per aconseguir-ho", considera Antonio Rama,
el tècnic. Sergi esCUDERO

Grup EHF
RIVALS DIFÍCILS

El Fraikin va tenir poca sort en el
sorteig de la fase de grups de la
Copa EHF celebrat dijous. Els rivals
que li han tocat són el Kiel alemany,
el GOG danès i l'Azoty-Pulawy
polonès. A priori, el Kiel és l'equip
amb més nivell de la competició
i serà el contrincant més dur que
hauran d'afrontar els granollerins
per fer-se amb una de les dues
places del grup (D), que donaran
accés als quarts de final.
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CULTURA

Conferència sobre bandes sonores de pel·lícules

Premi Dolors Porredon

La parròquia de Sant Esteve acollirà dimarts (18.30 h) una
nova conferència de les Aules d'Extensió Universitàries d'Agevo
que en aquesta ocasió es dedicarà a la música i el cinema.
Concretament, el llicenciat en Història de l'Art i Musicologia
Frederic Sesé impartirà la xerrada Bandes sonores 1974-2000.

Dimarts (19 h), a la llibreria La Gralla, es donarà
a conèixer el veredicte del cinquè Premi de
fotografia Dolors Porredon, que organitza Amics
de la Ciutat. L'espai acollirà també l'exposició
de les obres presentades fins al 10 de gener.

EQUIPAMENTS EL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE L'ESPAI TÉ UN PRESSUPOST DE 91.819 EUROS

El TAG habilita una sala per a
l'assaig de corals i orquestres
El consistori també millorarà el so de la Sala Oberta com a espai escènic
tag

Dimarts

TONI PUNTÍ CONDUIRÀ
LA PRESENTACIÓ DE
LA NOVA TEMPORADA

projectes de l'Ajuntament, inclou
l'aïllament acústic, la il·luminació
i la climatització necessàries per
fer còmode l'ús de l'espai per a les
formacions.

Més reformes

D'altra banda, la junta de govern
de dimarts va aprovar l'adjudicació del contracte de subministrament, instal·lació i posada en
marxa d'un sistema de control
i comunicació de so per a la Sala
Oberta del TAG, un espai polivalent que millorarà així el seu equipament tècnic per potenciar-lo
com a espai escènic. i

L'adequació del Centre
Cultural per esdevenir
cinema costa 78.000 euros
GRANOLLERS. El futur cinema Edi-

son –que obrirà les portes el dia
19–, que gestionarà l'Associació
Cultural a les instal·lacions municipals del Centre Cultural, està enllestint la seva adequació. Malgrat
que l'espai ja acollia les sessions
de Cineclub des de fa anys, ara la
sala millorarà el seu equipament
tècnic, així com el seu aïllament.
L'Ajuntament hi ha destinat
uns 78.000 euros per avançar
en la qualitat de les projeccions
i el confort a la sala. La inversió
més important és en el sistema

integral de projecció digital i sistema d'àudio 7.1, que s'ha adquirit per 63.128 euros a l'empresa
Proyecson. El consistori també
ha contractat el condicionament
acústic de la sala, que està duent
a terme l'empresa Kelonik Digital
per un import de 14.883 euros.
Les reformes pretenen millorar
l'experiència cinematogràfica de
l'espectador de l'auditori, que té
un aforament de 349 persones.
L'AC també habilitarà un espai
de bar al vestíbul, que decorarà
amb motius cinematogràfics. i

El Cinema Edison estrenarà temporada
amb The Guernsey Literary and Potato
Peel Pie Society (La sociedad literaria
y el pastel de piel de patata, 2018), de

dijous 20 de desembre a diumenge 23.
Amb tot, la primera pel·lícula que es
projectarà el dia de la inauguració, el
19 de desembre, no es coneixerà fins
al mateix inici de sessió i serà fruit d'un
procés participatiu. Es completarà amb
la programació de l'habitual Cineclub,
divendres i diumenge, que aquella
setmana projectarà l'australiana
Sweet Country. Fins al gener, el
Cinema Edison seguirà la programació
amb Campeones de Javier Fresser
(dimecres 26), l'argentina El amor
menos pensado amb Ricardo Darín
(del 27 al 30), Wonder (dimarts
1 de gener) i The Wife, amb una
resplendent Glenn Close (del 3 al 6).

De 'Sweet Country' a 'The Wife'

POLIVALENT La Sala Oberta tindrà un nou sistema de so per potenciar l'espai
GRANOLLERS. El Teatre Auditori de
Granollers (TAG) disposarà l'any
vinent d'un nou espai d'assaig
pensant en les formacions que
actualment hi tenen la residència
–l'Orquestra i el Cor de Cambra, i
el cor infantil Veus– i en el futur,
amb altres formacions de l'Escola
Municipal de Música i la Societat
Amics de la Unió. L'Ajuntament invertirà 91.819 euros a l'adequació
d'un espai del soterrani de l'equipament –d'uns 180 metres quadrats– com a sala d'assaig coral.
amb les condicions acústiques
adients per a aquest ús. La reforma, redactada pel servei d'obres i

L'EDISON COMPTA AMB UN NOU SISTEMA DE PROJECCIÓ DIGITAL

El periodista cultural Toni Puntí serà
l'encarregat, dimarts (19 h), de conduir
l'acte que se celebrarà al TAG per presentar la nova temporada 2018-2019
d'Escena grAn –de la qual s'han avançat noms com Les Luthiers i Ara Malikian–. L'acte, que tindrà lloc a la Sala Petita, comptarà amb la presència de tots
els programadors del TAG, Llevant Teatre, la Casa de Cultura Sant Francesc,
Roca Umbert i Can Palots (Canovelles).
L'entrada és lliure però cal reservar
prèviament al web d'Escena grAn.
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MÚSICA LA BANDA ORIGINÀRIA D'AIGUAFREDA VA OMPLIR LA NAU B1 DE GOM A GOM

La gran festa d'Els Catarres

CONCERT DE CLOENDA DEL 25è ANIVERSARI D'AGEVO
X.SOLANAS

XAVIER SOLANAS

La Coral Sant Jordi enceta les nadales
Amb motiu de la cloenda del 25è aniversari d'Agevo i en col·laboració
amb l'entitat Pro Música Sacra, diumenge la parròquia de Sant Esteve va
acollir un concert de la Coral Sant Jordi de Barcelona amb el títol De camí
cap a Nadal i que, de fet, va encetar la temporada de nadales a la cituat.

ENTREGATS Els Catarres van fer suar i ballar el seu públic durant una hora i mitja a la Nau B1

Audicions a l'escola L'Orquestra

GRANOLLERS. Aquest any dues bandes d'estils ben di-

GRANOLLERS. Després d'iniciar el 23 de novembre un cicle d'audicions

ferents hauran tingut l'honor d'haver omplert la Nau
B1 fins que gairebé no hi càpiga ni una agulla. Al primer semestre –pràctiment per obrir l'any– van ser els
Mishima, i aquest dissabte –a les acaballes de 2018–
l'èxit ha estat pels vallesans Els Catarres, que van es-

gotar les entrades dies abans. Els d'Aiguafreda van
desplegar la seva proposta festiva en una nit que va
fer suar de valent al públic que omplia l'espai i acompanyava Els Catarres amb cors i balls per celebrar els
seus grans hits. Tot plegat amanit fins i tot amb confeti
perquè ningú no oblidés que estava en una festa.

amb el concert de Funktàstics, aquest divendres (20.30 h), l'aula de música L'Orquestra farà l'audició dels seus combos. Seguidament (22 h)
s'obrirà una jam session en què podrà participar-hi tota la comunitat
educativa. El 14 de desembre les audicions continuaran amb l'alumnat
de guitarra, baix i saxo, i un micro obert.
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EQUIPAMENTS ELS CINC ESPAIS, INCLÒS EL GRANOLLERÍ, CREEN EL PASSMUSEUM, UN PASSAPORT DE VISITES I ACTIVITATS

Aliança de museus del Vallès Oriental per 5 visites
impulsar el turisme cultural i gastronòmic

GRANOLLERS. L'oferta és una visita

Els cinc museus d'art del Vallès Oriental –Museu de Granollers, Museu
Abelló (Mollet), Museu Thermalia
(Caldes), Museu Arxiu Tomàs Balvey (Cardedeu) i Museu de Montmeló– van presentar dilluns a la
Casa del Pintor Abelló de Mollet el
seu primer projecte en comú. Es
tracta de PassMuseum, una iniciativa que pretén promoure la cultura i
la gastronomia de la comarca.
La directora del Museu Arxiu
Tomàs Balvey, Teresa Blanch, en
representació dels museus de la
comarca, va explicar que tots cinc
"portem molt temps fent coses
en xarxa, perquè la tasca de la
cultura és molt dura, i sense
treballar en xarxa no hi arribem". Tanmateix, aquesta "sí que
és la primera vegada que hem
treballat per crear un producte
conjunt. Fa temps que hi donàvem voltes per veure què podíem fer per fer que la gent vingui a visitar-nos als municipis i
que la porta d'accés a aquestes
visites sigui la cultura". També
va avançar que, tot i que aquest és
el primer projecte en comú, "no
serà l'últim".
El Consell Comarcal també ha
donat suport al PassMuseum, i el
conseller comarcal Isidre Pineda,
que també és primer tinent d'alcalde de Caldes, assegurava que
"és un projecte femení i feminis-

s.c.

ACORD Tècnics i regidors de Cultura protagonistes de l'aliança dels museus
ta", i que "el fet que l'hagin impulsat cinc directores, cinc dones, també explica molt". Pineda
també indicava que PassMuseum
"se suma a l'Any del Turisme
Cultural", que, tot i ser aquest
2018, es prorrogarà fins al 2019. I
va afirmar que "és una proposta
que entra molt bé ara per Nadal. És un molt bon regal i crec
que el fet de presentar-ho ara és
també una molt bona iniciativa
per convidar a regalar cultura i
convidar a regalar Vallès Orien-

tal". Pineda també va apuntar que
PassMuseum "intenta posa en
valor allò que tenim, combinant
art, cultura i gastronomia".

Per la seva banda, la regidora de
Cultura de Mollet, Mercè Pérez, també va mostrar la satisfacció per un
projecte "que vol donar a conèixer la nostra història i la nostra
cultura des de la singularitat de
cadascun dels municipis".
La presentació, a la qual també
van assistir Mireia López, regidora de Cultura de Granollers; Núria
Hernández, regidora de Desenvolupament Econòmic de Cardedeu;
i Lluís Esteban, regidor de Promoció Econòmica i Turisme i primer
tinent d'alcalde de Montmeló, així
com totes les directores dels diferents museus, va concloure amb
una visita guiada per la casa del
Pintor Abelló.
PassMuseum és un passaport
que acompanyarà els ciutadans a
gaudir dels diferents museus del
Vallès Oriental, així com de l'oferta gastronòmica dels municipis i
d'altres activitats o equipaments
i que es pot trobar en qualsevol
dels cinc museus. i SERGIO CARRILLO

guiada per la ciutat i el seu entorn
natural, un dinar en un restaurant
del centre històric i, a la tarda, una
visita guiada al Parc de Ponent a la
instal·lació permanent de Jordi Benito, i visita lliure al Museu.
MOLLET. Hi haurà una visita guiada
a la Casa del Pintor Abelló, un dinar
en un restaurant local i una visita
guiada al Menhir de Mollet o un taller de pintura de vidre, a escollir.
CALDES. Una visita guiada pels
principals monuments del termalisme, un bany a les aigües del Safareig,
una visita lliure al Museu Thermalia i
un tast de la gastronomia calderina
en un restaurant del municipi.
CARDEDEU. Els assistents tindran
una visita guiada al Museu Arxiu
Tomàs Balvey amb un tast de ratafia
i un dinar en un restaurant del municipi, i a la tarda podran conèixer
els parcs dels Pinetons o de la Serreta, o passejar pel centre històric i
comprar Borregos, el dolç típic de
Cardedeu
MONTMELÓ. Es proposa una visita
combinada al museu i al jaciment
Mons Observans, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i guardonat
amb diversos premis d'arquitectura i
paisatgisme, i gaudir d'un bon àpat
en un restaurant de la localitat.

Xilografies i l'art de la fusta

xavier solanas

GRANOLLERS. El Museu de Grano-

llers va inaugurar divendres l'exposició Xilografies. La fusta feta
imatge, un conjunt de peces escultòriques de baix relleu en fusta dels
segles XVII-XIX dels períodes barroc i neoclàssic pertanyents a la Col·
lecció Rubiralta i Garriga (CRiG).
El visitant veurà xilografies i matrius xilogràfiques del taller dels
Abadal, llinatge de xilògrafs catalans del segle XVII, que són producte de la societat preindustrial.
Una de les joies de la mostra és
l'auca dels oficis i les 46 matrius xilogràfiques, unes peces de 4x4 cm
tallades en boix en ple barroc.
La mostra s’agrupa en sis àmbits temàtics, com ara la capacitat d’innovació, la creació i l’adequació, la transmissió dels oficis
al llarg del temps, i desenvolupa
aspectes com la conservació dels
oficis en els noms actuals dels carrers. S’aprofundeix, també, en la
interdependència de l’espai urbà
i rural, l’explotació sostenible dels
recursos naturals per part dels
professionals, els diferents processos i treballs específics dels
artesans per obtenir un producte
final elaborat i el reflex del treball
en expressions artístiques i populars com la música. L'exposició,

TREBALLS També s'hi tracten les expressions populars com la música
producció de la Diputació de Barcelona i dels comissaris de CRiG,
fa una lectura actualitzada de
l'essència del que és artesanal, de
les matèries primeres i de l'espai
social on s'integren.
Com a activitat complementària
es proposa la visita comentada
Una nova mirada de l'auca dels
oficis del taller dels Abadal el dissabte 15 de desembre (18 h) amb
Marc Antoni Malagarriga, col·laborador de la Col·lecció Rubiralta i Garriga. L'exposició es podrà
visitar a la sala d'exposicions temporals fins al dia 5 de gener.

224.GRN
LA PUNYENT INSTAL·LACIÓ DE
VICENÇ VIAPLANA I HELENA PIELIAS
es podrà veure fins diumenge al
Museu de Granollers. 224. GRN. Terror
recorda les víctimes del bombardeig
de 1938 a Granollers d'una manera
molt física, que evidencia la magnitud
de la xifra i no deixa indiferent.
Viaplana i Pielias formen l'estudi
artístic FRAU, que treballa projectes
escènics i videogràfics, autor del
documental Bombes.
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ART LA PROPOSTA DE GRANOLLERS EN TRANSICIÓ ES CLOURÀ AL LLEVANT TEATRE
xavier solanas

A LA CARRETERA Els joves van denunciar, per mitjà d'una performance, la contaminació

L'alumnat del Bellera denuncia
la contaminació en el cicle TRART
GRANOLLERS. L’alumnat de 2n de batxillerat d’arts escèniques, visuals i plàstiques
de l’Institut Celestí Bellera va oferir dissabte una intervenció al carrer Anselm Clavé
que va titular ConTRAminació ARTmosfèrica, en què s'hi criticava a través de les
arts escèniques els nivells de contaminació
atmosfèrica així l'excés de materials de
rebuig com els plàstics. L'activitat s'em-

marcava en el cicle TRART, organitzat per
Granollers en Transició, que pretén reflexionar per mitjà diferents disciplines artístiques sobre amb la transició energètica, la
sostenibilitat, la mobilitat i la contaminació
atmosfèrica, entre altres temes. El primer
TRART es clourà el 14 de desembre amb la
lectura dramatitzada de Motor i veus, d'Andreu Rifé, al Llevant Teatre. i

Cursos
adaptats a les
teves necessitats
Matrícula
Gratuïta

Grups
reduïts

Gener a Juny
a partir de

450€*
2 h/setmana
*(510€: 2,5h
590€: 3 h)

(2-6
alumnes)

Places disponibles Gener 2019
Pre-Intermediate. Dimarts i dijous | 9.30 - 11.00 h
Preparació First. Dimarts i divendres | 9.30 - 11.00 h
Preparació KET. Dimarts i dijous | 14.00 - 15.00 h
KIDS 6. Dilluns i dimecres | 17.45 - 18.45 h
KIDS 5. Dilluns i dimecres | 17.45 - 18.45 h
First 1 TEENS. Divendres | 15.30 - 18.00 h
Pre-Intermediate. Dimecres i dijous | 17.30 - 19.00 h
Upper-Intermediate. Dimecres i dijous | 19.00 - 20.30 h
First 2. Dilluns i dimecres | 16.00 - 17.30 h
Avanced. Dimarts i dijous | 19.30 - 21.00 h
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ACTIVITATS FAMILIARS DURANT TRES DIES L'ASSOCIACIÓ PARC INFANTIL DE NADAL (PIN) CONVERTIRÀ L'ESPAI EN EL PARADÍS LÚDIC DELS MÉS PETITS

El Palau tornarà a
omplir-se de jocs
el 27 de desembre
GRANOLLERS. La 21a edició del
Parc Infantil de Nadal (PIN) obrirà les portes el 27 de desembre al
Palau d'Esports, que s'omplirà de
jocs fins al dia 29. El PIN neix de la
mà de l'associació cultural Pingra
que, com cada any, ha preparat
aquest parc lúdic, com a espai de
joc, convivència i participació.
El PIN comptarà amb una vuitantena d'activitats. "Intentem
oferir cada any una gran varietat d’activitats que repartim
per tot el Palau, però sempre
hi ha les activitats estrella, com
la piscina de boles gegants o la
tirolina que travessa de punta
a punta la pista central", indiquen els organitzadors. També hi
haurà una zona habilitada per a
nadons. A la pista central hi haurà

La Gralla
es transforma en
Hogwarts per un dia
Fa 20 anys que Harry Potter i la pedra
filosofal, el primer llibre de la saga de
J.K. Rowling, es va publicar en català i
castellà. Per celebrar-ho la llibreria La
Gralla convertia l'espai en una recreació
de l'escola de màgia de Hogwarts, amb
estendards, espelmes, llaminadures i
altres elements que acollien el visitant,
alguns dels quals disfressats. També
s'hi van fer tallers de l'alfabet runes i
varetes personalitzades –amb places
esgotades–, així com una sessió de
maquillatge per convertir-se en algun
personatge de l'entorn de Harry Potter.

xavier solanas

els tallers, el laberint i la piscina
de boles, mentre que les activitats
de caràcter més esportiu seran a
la zona annexa.

Compres anticipades

L'organització ha posat a la venda
la compra anticipada de sessions al
PIN 2018, que es poden adquirir a
la botiga Porta de la plaça Perpinyà
i a la llibreria La Gralla a la plaça
dels Cabrits. Els tiquets de sessions anticipades poden ser d'una, al
preu de 6 euros, o de dues sessions,
per 10 euros. Els tiquets generals a
taquilla tenen un cost de 7 euros
per sessió i 11 tot el dia. També hi
ha descomptes per a grups, famílies nombroses o monoparentals.
El PIN estarà obert de 10 a 14 h i
de 16 a 20 h de dijous a dissabte.

EL PINGUAI I
L'ESPINGUETA
JA HAN ARRIBAT

xavier solanas

Com cada any a principis de desembre, dissabte els vianants de la Carretera van
veure com arribaven el Pinguai i l'Espingueta, les figures principals del PIN. A la
plaça Perpinyà s'hi va fer la festa de benvinguda, que va comptar amb la música d'El Tramvia Blanc i centenars d'infants i les seves famílies que no es va voler
perdre la festa d'aquestes mascotes originàries de la Patagònia. Després de ballar amb el grup i el Pingui i l'Espingueta, els participants van poder gaudir d'una
xocolata calenta amb galetes del PIN.

JOCS TORNA L'OPEN DE LES FRANQUESES FINS DIUMENGE

La cita dels aficionats a l'slot
i al modelisme amb cotxes
LES FRANQUESES. Dijous va començar al Centre de Modelisme de les
Franqueses el sisè Open d'slot,
un campionat estatal de velocitat
1/24 i Z en pista de fusta que es
desenvoluparà fins diumenge a les
20 h. Ara fa 11 anys que el Centre
de Modelisme de les Franqueses
va optar per dedicar-se i promocionar l’slot, la pràctica amb cotxes a
escala en maquetes. Des d’aleshores ha transformat les instal·laci-

ons de les antigues casernes en un
dels clubs més importants d’Europa, tant pel que fa a nombre de socis com pel tipus de pistes de què
disposa. L’estrella de les instal·lacions és una pista de velocitat de fusta estrenada la primavera de 2017.
El Centre de Modelisme està obert
cada tarda dels dies laborables de
17 a 21 h, i dissabte, diumenge i
festius obre de 9.30 a 13.30 h i de
17 a 21 h.
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Menú SANT ESTEVE

MENÚ CAP D’ANY

ANY NOU I REIS

Entrant
Escudella barrejada amb pilota

COMENÇA EL 2019 AMB NOSALTRES!

28.50€

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

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

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

LA NOVA ARBECA. Passatge Arbeca nº3. Granollers (al costat del Carrefour)

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

61€

(IVA INCLÒS)

Primer plat
Caneló de marisc amb crema
de llamàntol
Segon plat
Filet de vedella amb poma
caramel·litzada, foie
i reducció de Porto
Postre
Arbre de Nadal de 3 xocolates
amb crema anglesa
Bodega
Aigua, vi negre Altos de Tamarón
(Ribera del Duero)
i cava.
Cafès o infusions
Raïm, cotilló + dj

Restaurant

la nova Arbeca
FES LES TEVES RESERVES

679 633 709
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TRADICIÓ AMICS DELS PASTORETS VAN ENCETAR EL CICLE NADALENC AMB MICROTEATRE

D'adoberia a pessebre vivent
Set actors principals de l'obra de Folch i Torres van discutir sobre
qui és l'autèntic protagonista de la història que es podrà veure al TAG
xavier solanas

Programació Esportiva
HANDBOL. DIUMENGE 9, 12.30 h
Palau d'Esports Olímpic de Granollers

BM Granollers - BM Benidorm

amb Roger Santaeugènia i Guillem Raich
FUTBOL. DIUMENGE 9, 16.00 h
Camp Municipal de Futbol de Llagostera

UE Llagostera - EC Granollers
amb Pol Estopiñán

NOVETAT Per primera vegada alguns dels protagonistes dels Pastorets enceten la temporada a l'Adoberia
GRANOLLERS. El relat de Nadal
que enguany encapçalen Amics
dels Pastorets s'iniciava el cap de
setmana passat amb una novetat,
els #protapastorets, una proposta
de microteatre dirigida per Mela
Maluenda que convertia la cèntrica Adoberia d'en Ginebreda en
l'escenari d'un pessebre vivent
molt especial. #protapastorets
presenta els set actors principals
del clàssic de Folch i Torres –Maria, Josep, Lluquet, Rovelló, Satanàs, Sant Miquel i el nen Jesús–
que, mentre Els Pastorets al Teatre
Auditori (el 26, 29 i 30 de desembre), discuteixen sobre qui és l'au-

tèntic protagonista de l'obra. El
nen Jesús, finalment, convidava els
espectadors a dir-hi la seva i, per
fer-ho, cal que vagin a veure Els
Pastorets i votin a les xarxes amb
l'etiqueta #protapastorets.
A banda d'aquesta proposta de
microteatre, Amics dels Pastorets
han renovat la direcció de l'obra
amb Daniela De Vecci i la dramatúrgia d'Albert Pijuan, i continuaran el seu relat del cicle nadalenc
fins a Reis, quan per primera vegada formaran part dels preparatius
per a l'arribada de ses majestats
al campament de Roca Umbert,
amb quatre instal·lacions. m.e.

Els centres cívics es vesteixen
de festa per cloure l'any
GRANOLLERS. Els centres cívics de
la ciutat se sumen a les activitats
del cicle nadalenc amb festes per
donar la benvinguda a l'hivern
i acomiadar l'any. Dimecres (18
h) el centre cívic de Can Bassa es
decorarà per acollir tothom que
hi vulgui portar algun element di-

vertit –un barret, unes ulleres...– i
ganes de passar-ho bé i passar
pel photocall. S'hi farà un joc del
bingo, així com una cantada de
nadales. També s'hi podrà compartir una tassa de brou de Nadal i
un deliciós te marroquí. El mateix
dimecres també farà la festa d'hi-

de divendres 7 al dilluns 10 de desembre

16º

4º

Dissabte

15º

5º

Diumenge

16º

5º

ELS PATGES REIALS
VISITEN LES ESCOLES
En el marc dels rituals nadalencs a la
ciutat, dimecres vinent començaran les
visites dels patges dels Reis d'Orient
a les escoles de Granollers. El patge
Gregori i els seus companys hi aniran
els matins fins al dia 14, i hi portaran la
pols màgica que han portat d'Orient i
que emmagatzemen al campament reial de Roca Umbert.

vern el centre cívic Nord al carrer
Lledoner, on a partir de les 18 h hi
haurà tallers, jocs i concerts, que
s'acompanyaran d'un berenar popular amb els assistents.
Les celebracions als centres
cívics continuaran dijous a Palou amb un còctel i l'obra Amb 4
ovaris, de la cia. 2 x 2 impro, i divendres 14 de desembre al centre
cívic Can Gili amb bingo musical i
xocolatada. El cicle es clourà el 19
de desembre al Jaume Oller.

Farmàcies

Previsió meteorològica
Divendres

Més actes

Dilluns

15º

4º

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

Voltem per l’entorn

Comença la fira d'objectes de regal

Vic es transforma en un
poble medieval amb firaires

Dimecres vinent es donarà el tret de sortida
a la Fira d'artesania i objectes de regal de Nadal
a les places de la Porxada i les Olles. L'horari
de la fira serà cada dia de 10 a 21 h i estarà
en funcionament fins al diumenge 6 de gener.

GRANOLLERS

DIUMENGE, 9
18 h Casino
Ball social amb Choffers

DIVENDRES, 7
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Insectes, crancs i aranyes a les mans!

DILLUNS, 10
15.30 h Biblioteca Roca Umbert
Venda de llibres usats en col·laboració
amb La Marató de TV3
19 h Biblioteca Can Pedrals
Reduccions. Club de lectura i cuina

DISSABTE, 8
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters,
artesans i col·leccionistes)
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea
d'Aturats de Granollers
10 h Plaça Maluquer i Salvador
Vine a jugar amb la gent gran
12 h Plaça Maluquer i Salvador
Vine a jugar al carrer, mou-te
per la solidaritat
20.30 h Multiespai (c. Tetuan, 51)
Audició de Combos de l'Aula de
Música l'Orquestra
20.30 h Multiespai (c. Tetuan, 51)
Jam session, organitzada
per l'Aula de Música l'Orquestra

DIMARTS, 11
17 h Centre Normalització Lingüística
Partides de scrabble en català
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Hora del conte (+3 anys)
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència d'Agevo sobre música i
cinema. Bandes sonores 1974-2000,
a càrrec de Frederic Sesé, llicenciat
en Història de l'Art i Musicologia
19 h Llibreria La Gralla
Lliurament del premi de fotografia
Dolors Porredon
DIMARTS, 11
10 h Escoles de Granollers
Visites dels patges reials a les escoles

17 h Arxiu Municipal
Taller de descripció de
correspondència. Descobreix què
passava a Granollers als anys 30
18 h Centre cívic Can Bassa
Festa d'hivern: joc de bingo, cançons
de Nadal, brou, te marroquí i photocall
18 h Centre cívic Nord
Festa d'hivern, amb tallers, jocs,
concerts i berenar
19 h Biblioteca Can Pedrals
Clàssics al dia. Club de lectura
19.30 h Restaurant Anònims
Xerrada. Un disseny gràfic més
sostenible, a càrrec de Núria Vila

LES FRANQUESES
DIUMENGE, 9
9 h Antigues Escoles Corró d'Amunt
Caminada solidària amb La Marató
Org.: Club Ciclista Corró d'Amunt
12 h Santa Eulàlia de Corró d'Avall
Missa solemne de la patrona del poble
11 h Circuit Ferroviari de Cal Gavatx
Circulació de trens tripulats
DIMARTS, 11
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

Enginyeria especialitzada · Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables

Aerotèrmia
ACS (Aigua

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica
AUTOCONSUM

Calenta
Sanitària)

Calefacció
Refrigeració

Terra radiant i emissors de fred i calor

arxiu

Gestor de consums i Bateries de liti

Fins diumenge els carrers del centre històric de Vic tornen un any més a l'època
medieval. Durant quatre dies, la ciutat es converteix en el marc idoni per recrear
l'època medieval amb expositors repartits per tot el nucli antic de la ciutat amb una
oferta àmplia i variada: articles de decoració, joieria, cremes, herbes medicinals,
complements de roba, embotits, formatges, pastisseria, conserves, i xocolates,
entre altres productes. Al Mercat Medieval també hi ha nombrosos llocs per menjar
i tavernes –amb creps, pernil a la brasa, entrepans, botifarra, pop, pastisseria
artesanal o embotits, entre molts dels productes que s'hi ofereixen–. Pel que fa
a l'oferta cultural, la representació de L'assalt de l'Altarriba tornarà a endinsar el
públic en una història d'amor i odi basada en uns fets històrics que van passar a
Vic al segle XV. Hi participen més de 40 actors i s'escenifica a partir d'un recorregut
per espais emblemàtics de la ciutat. L'oferta comercial i cultural del Mercat
Medieval es complementa amb activitats lúdiques de tot tipus i per a totes les
edats –actes infantils, música, balls i els espectacles de carrer– que contribueixen
a transportar el visitant al passat. La recreació dels oficis medievals és també
un clàssic del mercat amb parades i demostracions de mestres artesans.

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. Fins a l'1 de març
Museu de Ciències Naturals
desÀrtic. Fins a l'11 de novembre
Descobreix els ratpenats i
Escarabats. Fins al 30 de desembre
Museu de Granollers
Xilografies. La fusta feta imatge.

Fins al 5 de gener
224. GRN. Terror. Fins al 9 de desembre
Mirades i diàlegs. Permanent.
Can Jonch
Violència masclista en la parella:
desmuntem mites? Inauguració dijous
15. Fins al 12 de desembre
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. Inauguració,
divendres 23. Fins al 15 de desembre
La Gralla
Exposició de fotografies dels Premis
Dolors Porredon. Inauguració
dimarts (19 h). Fins a l'11 de gener
Les Franqueses
Artemisia
Linogravats, de Ramon Bufí.
Inauguració divendres (20 h)

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

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

2008
2018

Deu anys de serveis immobiliaris a Granollers i comarca
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