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EN PORTADA
hospital

MÉS URGÈNCIES Les esperes han augmentat arran l'increment del 4% dels pacients en aquest darrer mes de gener

GRANOLLERS. La grip ja arriba a ni-
vells d'epidèmia. Així ho alertava 
el Departament de Salut de la Ge-
neralitat la setmana passada, en 
detectar que que ja hi ha més de 
110 casos per cada 100.000 habi-
tants –la xifra en què s'ha situat la 
barrera epidèmica–.

Tot i aquesta alerta oficial, als 
centres sanitaris ja fa setmanes 
que han vist augmentada la seva 
activitat arran, no només de la 
grip, sinó d'un hivern que afecta 
una població cada cop més enve-
llida, "i, per tant, més vulnera-
ble", alerta Mònica Botta, directo-
ra mèdica de l'Hospital General de 
Granollers.

Així, el centre hospitalari grano-
llerí ja va veure com les urgències 
s'incrementaven a l'entorn de les 
festes de Nadal i calcula que el dar-
rer mes l'augment de pacients ha 
estat del 4%. Botta explica que es 
tracta d'un repunt habitual durant 
l'hivern, però indica que el pic de 
la grip encara ha d'arribar. Segons 
la previsió d'activitat gripal de Sa-
lut, el moment més intens de la 
epidèmia serà a finals de la setma-
na vinent. Amb tot, s'espera que la 

malaltia no sigui tan violenta com 
l'any passat, en què, a diferència 
d'enguany, la vacuna no va funci-
onar i la situació de col·lapse als 
centres sanitaris va ser "excepci-
onal", indiquen des de l'Hospital.

Més previsió  i recursos
L'Hospital ha pres nota de les di-
ficultats que van acompanyar la 
campanya de grip de l'any passat 
i aquest hivern ha actuat amb més 
previsió.

A finals de 2018 va posar en 
marxa un segon equip d'atenció 
domiciliària –amb metge i perso-
nal d'infermeria–, que funciona-
rà de manera permanent. A més, 
aquest gener se n'ha posat en fun-
cionament un tercer de temporal. 
Així, durant els mesos d'hivern, el 
centre hospitalari tindrà capacitat 
per tractar 30 pacients a domicili 
(10 per equip). A més, l'Hospital 
ja ha obert una Unitat Assistenci-
al de Trànsit (UAT) a l'espai on es 
construirà la nova UCI a partir de 
febrer. "Les UAT, aquests espais 
que s'adapten temporalment, 
tenen l'objectiu d'alliberar ur-
gències", explica la directora 

amb un reforç de la guàrdia de tar-
da i de cap de setmana, així com 
també de l'àrea d'infermeria.

Amb aquestes mesures la direc-
ció de l'Hospital espera fer front al 
moment àlgid de la grip. En cas que 
no fos suficient, caldria desprogra-
mar intervencions quirúrgiques 
per disposar de llits. "Una mesura 
in extremis, però que ha estat 
necessària en altres ocasions", 
detallen des del centre sanitari.

Temps d'espera 
"Malgrat tots els dispositius 
extres activats, el temps d'es-
pera a Urgències augmenta", 
reconeix Botta. La directora mè-
dica, però, assegura que en casos 
greus l'atenció és ràpida. "No ens 
agrada haver de fer esperar i 
la incomoditat que suposa al 
pacient, però l'espera és llarga 
quan el procés clínic del paci-
ent s'ho pot permetre", detalla. 
La responsable mèdica del centre 
recomana fer un bon ús de les ur-
gències hospitalàries. De fet, Cat-
Salut recorda que la major part 
dels processos virals respiratoris 
remeten espontàniament, amb 

L'Hospital, 
a punt per al 
pic de la grip
S'han incrementat els equips d'atenció a 
domicili, s'han reforçat les guàrdies de 
tarda i cap de setmana i s'han habilitat 
Unitats Assistencials de Trànsit (UAT) per 
fer front a l'increment d'urgències de l'hivern 

mèdica, qui detalla que aquests 
dispositius permeten ara ingres-
sar a l'Hospital una trentena de 
pacients més. 

A més, els metges de la plantilla 
també treballen més intensament, 

061
AQUEST ÉS EL TELÈFON DE CATSALUT
RESPON, UNA EINA DE CRIBATGE
que permet evitar col·lapses als  
centres sanitaris. El telèfon de Salut 
de Catalunya atén les 24 hores dels 
365 dies de l'any. Tothom que tingui 
simptomes gripals hi pot trucar i 
rebrà els consells adients, de manera 
que, si no es presenten complicacions, 
no haurà de dirigir-se al CAP o a  
Urgències. "És important que la 
població faci un ús racional dels  
dispositius", explicava Botta, qui 
recomana l'ús del 061.

pocs dies de durada i amb símp-
tomes d’intensitat lleu o modera-
da, i habitualment no requereixen 
atenció sanitària. i montse eras

Després de les festes de Nadal  
el Banc de Sang necessita  
recuperar les seves reserves 
després d'un període de menys 
donacions. En aquest marc, 
l'alumnat del cicle formatiu  
de grau superior de Gestió de 
Vendes i Espais Comercials de 
l'IES Carles Vallbona col·labora 
amb el Banc de Sang i Teixits 
i el Departament de Salut per 
organitzar dilluns una jornada 
de donacions al centre del carrer 
Camp de les Moreres. Serà de 
16.30 a 20.30 h. A més, al matí 
també se'n pot donar a l'Hospital.

Alumnat de l'IES 
Vallbona se suma 
a la campanya 
d'acapte de sang
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Granollers senyalitza els indrets que van 
patir els atacs aeris feixistes del 1939
GRANOLLERS. La ciutat clou la 
commemoració del 80è aniversa-
ri del bombardeig del 31 de maig 
en coincidència amb el segon atac 
aeri de l'aviació feixista que va pa-
tir Granollers, el dels dies 24, 25 i 
26 de gener de 1939. La nit del 23 
l'estació de Granollers-Canovelles 
ja va començar a ser bombardeja-
da. Als més de 200 morts a causa 
de les bombes de 1938, s'hi suma-
ven una quarantena més de vícti-
mes d'aquell fatídic gener. L'actac 
va malmentre més d’un centenar 
d’edificis, entre els quals l’Hospi-
tal, els tallers de foneria de Can 
Trullàs, la fàbrica d’electricitat 
d’Estabanell i Pahissa, la fàbrica 
de licors de Can Montañà, i la de 
teixits de Roca Umbert.

Ara, aquests indrets també se-
ran senyalitzats amb rajoles –com 
es va fer el 2008 amb els espais de 
memòria del bombardeig del 38–. El 
diumenge 3 de febrer (12 h) es farà 
un petit recorregut pels volts del 
passeig de la Muntanya que va patir 
de manera intensa els bombardejos 
i on van morir diverses persones. El 
punt de trobada serà la plaça de la 
Font Verda. A més, fa un any es van 
instal·lar les Stolpersteine a Grano-
llers, les llambordes en record dels 
set granollerins que van ser depor-
tats a camps nazis. Tot plegat, amb 
la "idea d'integrar la memòria en 
l’urbanisme de la ciutat, perquè 
tothom quan passegi pels carrers 

Les Franqueses 
inicia els actes 
del 80è aniversari
LES FRANQUESES. La inauguració 
aquest matí del monòlit de record a 
les víctimes serà el tret d'inici dels 
actes de commemoració del 80è an-
viersari del bombardeig del 24 de 
gener, que va deixar tres víctimes 
mortals. Per recuperar la memòria 
i mirar de reconstruir com es va 
viure la Guerra Civil al municipi, 
un equip –Albert Argimon, Marina 
Ginestí, Joaquim Bach, Maria Guàr-
dia, Montse Redondo i Joan Garri-
ga– ha recopilat àmplia informació 
per ampliar l’arxiu i ha entrevistat 
diversos testimonis, que han expli-
cat com van viure aquell període 
històric. Fruit de les entrevistes, 
l'Associació Memòria Visual –amb 
Ramon Ferrandis, Carles Riobó i 
Jordi Vacca– ha preparat dos docu-
mentals de la història local. El pri-
mer, Venien cada dia. Memòria de la 
Guerra Civil a les Franqueses del Va-
llès, es projecta avui, dijous (19.30 
h), al Casal Cultural de Corró d’Avall, 
i recull el relat de testimonis i histo-
riadors tant del bombardeig de les 
Franqueses, Granollers i Gernika, 
al País Basc, com de la postguerra o 
el moviment de refugiats. El segon 
documental, que porta per títol Una 
joia de la història. El camp d'aviació 
de Rosanes durant la Guerra Civil i 
que es projectarà al maig, repassa 
el paper que va tenir l’aeròdrom 
militar en la resposta republicana 
els anys finals de la guerra i com va 
esdevenir un punt de trobada de les 
brigades internacionals. i

MEMÒRIA HISTÒRICA  LA CIUTAT CLOU LA COMMEMORACIÓ DEL 80è ANIVERSARI DEL BOMBARDEIG DEL MAIG DE 1938 RECORDANT EL BOMBARDEIG

arxiu

Retirada i exili al Baix MontsenyVOTV estrena l'espai 'Hangar 09'
El Centre d'Estudis de Granollers organitza  
dijous vinent, a les 20 h, al Casal de la Gent Gran 
de Sant Esteve de Palautordera la conferència 
80è aniversari de la retirada i l'exili al Baix 
Montseny, a càrrec de Montserrat Garriga. 

Vallès Oriental Televisió (VOTV) va estrenar dimarts el programa 
Hangar 09, un espai dedicat a l’actualitat comarcal amb reportatges, 
entrevistes i atenció al món de les xarxes socials. L'espai, presentat 
per la periodista Anna Ansia juntament amb altres redactors de 
VOTV, s’emet de dimarts a divendres a les 20.30, 22.30 i 23.30 h.

SOCIETAT

pugui recordar aquells fets", ex-
plica Carme Barbany, coordinadora 
de l'àrea de Projectes Estratègics i 
Comunicació i responsable dels ac-
tes del 80è aniversari.

El balanç
La commemoració del bombardeig 
del 38 ha comportat la participació 
de més de 9.000 persones en els 
actes organitzats des del maig. Per 
posar un exemple, només en visi-
tes guiades adreçades a escoles, 

hi han passat més de 1.200 estu-
diants. Ha comptat amb una "gran 
implicació ciutadana, d'entitats, 
institucions, escoles, el Museu, 
el Teatre Auditori, l'Escola de 
Música….. tots ells han donat la 
seva particular mirada sobre la 
memòria i ens ha permès que 
cada vegada més col·lectius 
s'impliquin i se sensibilitzin 
vers la necessitat de preservar 
la memòria i treballar per la 
pau", conclou Barbany. i

n Fa 10 anys Granollers va fer un salt pel 
que fa al compromís amb la recupera-
ció de la memòria històrica, especial-
ment vinculada al tràgic bombardeig 
de la ciutat, i i el foment de la cultura 
de pau. Coincidint amb el 70è aniversari 
del bombardeig de 1938 es va crear Can 
Jonch. Centre de Cultura per la Pau, al 
carrer del Rec, concebut com un centre 
de recursos per la pau, la cooperació, la 
solidaritat i els drets humans.

Ja l'any 1988 es va fer la commemo-
ració del 50 anys del bombardeig i els 
escolars van plantar una olivera al Parc 
Torras Villà. Seguidament, i sobretot des 
de 2008, s'ha anat posant a disposició 
de la ciutadania els espais de memòria, 
l'itinerari del bombardeig o altres ini-
ciatives que "no haguessin estat pos-
sible sense que tinguéssim la sort que 
hi ha hagut historiadors que van es-
tudiar molt bé el període de la Guerra 
Civil a Granollers", destaca Barbany. A 
banda de les rajoles identificatives, el 
2008 es va crear el Bosc de la Pau i es va 
recuperar el refugi de la plaça Maluquer 
i Salvador i l’any 2013 es va incorpo-
rar un nou espai de memòria: el refugi 
de l’Ajuntament. Durant aquests anys 
també s’ha treballat per recuperar la 
memòria oral i audiovisual.

10 ANYS DE CAN 
JONCH I LA VILA 
OBERTA A LA PAU

'Maleïdes les guerres'... i l'holocaust
Divendres, amb motiu de la commemoració de bombardeig i del Dia 
Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust –el 27 de gener–, 
la sala Francesc Tarafa acollirà (19 h) l'espectacle de música, poesia,  
cançons i paraula Maleïdes les guerres (i aquells qui les van fer), amb el 
músic Carles Bertran, la cantant Namina i l'actriu Lali Barenys. A més, a  
les 18.30 h, davant de la sala, l’artista Marga Madrigal farà la instal·lació 
artística efímera Il·luminant la memòria. Les dues activitats són gratuïtes.



El monument més simbòlic de 
Granollers, la Porxada, té des 
d'ara una nova il·luminació ar-
tística que pretén destacar el seu 
valor patrimonial. L'actuació al 
centre de la ciutat s'emmarca en 
el pla director d'enllumenat del 
patrimoni que es va redactar l'any 
passat i que inclou 25 edificis i ele-
ments arquitectònics de la ciutat.

"Hem prioritzat tenir l'enllu-
menat municipal en condicions 
i, un cop acomplert, comencem 
amb un capítol que teníem pen-
dent: la il·luminació de monu-
ments", explica el regidor de Ser-
veis Municipals, Juanma Segovia. 
A més, el responsable municipal 
destacava el fet que el nou enllu-
menat de la Porxada reduirà el 
consum energètic en un 60%.

El redactor del pla director, Al-
fred Sá, ha explicat que aquest 
tipus d'il·luminació permet que 
el patrimoni arquitectònic "tam-
bé llueixi de nit, que sigui més 
conegut i, de retruc, incrementa 
el turisme i les pernoctacions".

En el cas de la Porxada, s'han 
instal·lat projectors petits de 6 

minació semblant a la que hi ha-
via fins ara per a la resta d'hores 
nocturnes, i una altra més potent 
per quan s'hi celebrin fires i esde-
veniments.

"Cada estil arquitectònic ne-
cessita una il·luminació dife-

watts que il·lumina les 15 colum-
nes, així com 24 punts més per 
enllumenar les encavallades del 
sostre. Aquesta serà la llum que es 
mantindrà encesa des del vespre i 
fins a la 1 de la matinada aproxi-
madament. També hi ha una il·lu-

m.e.

PATRIMONI  L'OBJECTIU DE L'AJUNTAMENT ÉS INSTAL·LAR LLUMS PER POSAR EN VALOR 25 ELEMENTS ARQUITECTÒNICS DE LA CIUTAT

La Porxada lluu una nova il·luminació

NOU ENLLUMENAT  Dilluns es va fer una demostració dels nous llums

rent", explica Sá, qui detalla que 
en el cas del patrimoni medieval 
cal una llum groguenca més sen-
zilla. En canvi, en els edificis con-
temporanis hi ha prevista més tec-
nologia, amb color i projeccions.

25 edificis, a mitjà i llarg termini
L'alcalde, Josep Mayoral, ha expli-
cat que el pla preveu 25 edificis, 
que s'aniran il·luminant a mitjà 
i llarg termini, a mesura que es 
vagi aconseguint el finançament. 
"Caldrà anar a trobar recur-
sos", deia. De fet, SomGranollers 
avançava fa uns mesos que l'Ajun-
tament ha presentat un projecte 
que inclou la il·luminació del pa-
trimoni industrial de la ciutat als 
fons europeus Feder.

El proper edifici que canviaria 
els seus llums, però, podria ser el 
de l'ajuntament, per al qual Sá ha 
explicat que n'està fent l'estudi. A 
banda dels elements medievals 
i els edificis modernistes, el pla 
també preveu les xemeneies de les 
antigues fàbriques, així com edifi-
cis contemporanis, com el Gra, el 
Museu i el Teatre Auditori.  m.e.

Esteve Garrell i Homs ha pres el re-
lleu a Rosa Serra Sala a la presidèn-
cia de les Aules d'Extensió Universi-
tàries per a la Gent Gran del Vallès 
Oriental (Agevo), segons ha deci-
dit l'assemblea de l'entitat aquest 
gener. Garrell ja formava part de 
l'antiga junta encapçalada per Ser-
ra des de 2016. Ara, Serra i també 
la vocal Aurora Masat Grau deixen 
la junta, que manté moltes de les 
persones vinculades en anteriors 
etapes –a la vicepresidència, Carme 
Esplugas; a la secretaria, Martí Ma-
joral; a la vicesecretaria, Joan Gurt; a 
la tresoreria, Àngels Caba; a la vice-
tresoreria, Fina Pou, i com a vocals, 
Germán Cequier i Mercè Barnils–. 

ENTITATS

Esteve Garrell 
pren el relleu al 
capdavant d'Agevo

agevo

ESTEVE GARRELL
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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.

Benezet-Molins SCP

Centre d’estètica i bronzejat

BELLESA 2000

Granollers disposa del primer 
Punt LGBTI –punt d'informació 
i assessorament sobre diversi-
tat sexual i de gènere– del Vallès 
Oriental. Dimarts, l'alcalde de la 
ciutat, Josep Mayoral, i la direc-
tora general d’Igualtat del Depar-
tament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat, Mireia 
Mata, signaven l'acord d'adhesió 
de Granollers a la xarxa de Servei 
d'Atenció Integral (SAI) per a per-
sones LGBTI.

La regidora d'Igualtat, M. del 
Mar Sánchez, explicava com el 
nou servei s'empara sota el pa-
raigües de la Llei 11/2014 que 
el Parlament de Catalunya va 
aprovar per garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per era-
dicar l'homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. En aquest sentit, Mire-
ia Mata assegurava que "s'estan 
fent polítiques públiques pio-
neres integrals fruit d'aques-
ta llei pionera que parla de 
drets humans". "A Catalunya 
hi ha un sol punt d'assistència 
a persones trans a Barcelona, 
però quan un granollerí hi hagi 
d'anar, tindrà l'hora i el metge 
programat des d'aquí", posava 
com a exemple del servei proper 
i alhora integral en xarxa.

Sánchez també posava en valor 
aquesta proximitat a la ciutadania 
d'un espai confidencial d'atenció 
a les persones LGBTI, famílies, en-
torn i professionals, que s'oferirà 
al Centre d'Informació i Recursos 
per a les Dones (CIRD) –carrer 
Portalet, 4–, però que també dis-
posarà d'un punt d'assessora-
ment a l'equipament juvenil Gra. 
S'hi oferiran suport i recursos es-
pecialitzats, informació general, 
atenció i gestió de denúncies i in-
cidències per LGBTIfòbia, asses-
sorament en processos personals 
d'identitat sexual i de gèneres, i 
canvi de nom en la targeta sani-
tària de persones transgènere. 
Per demanar informació o cita 
prèvia les persones interessades 
es poden adreçar de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14 h, i dimarts de 
16 a 18.30 h, al telèfon 93 842 67 
14, o bé es pot escriure un correu 
electrònic a lgbti@granollers.cat.

A banda de la posada en marxa 
del Punt LGBTI, Sánchez explicava 
que s'ha començat a formar el per-
sonal municipal, així com també 
l'equip de govern i l'equip directiu 
del consistori. L'alcalde Mayoral 
destacava com "els passos en ter-
mes d'igualtat, respecte i lliber-
tat han de ser ferms, sobretot 
ara,  en temps difícils". i m.eras

Primer punt
d'informació per
a persones LGBTI

IGUALTAT  L'ESPAI FORMA PART DE LA XARXA SAI DE CATALUNYA

GRANOLLERS. Diumenge, de 10 a 
13 h, l'Ajuntament farà una ac-
tivitat familiar, oberta a tothom, 
per a plantar unes jardineres que, 
posteriorment, s'instal·laran dins 
de l'estany que hi ha als jardins de 
Lluís Companys, darrere del pave-
lló d'esports. Es tracta de la prime-
ra fase de naturalització d'aquesta 
bassa, en què es plantaran espèci-
es de plantes que ajuden a filtrar 
l'aigua i s'alliberarà fauna autòc-
tona com cargols, puces d'aigua i 
libèl·lules, que propiciaran que el 
manteniment de l'espai sigui més 
sostenible. Abans d'aquest taller 
s'hauran extret els peixos i les tor-
tugues exòtiques que sovint són 
abandonades per la gent. Aquesta 
fauna exòtica té un efecte nefast, 
ja que es menja la fauna benèfica, 
les plantes que equilibren l’aigua 
i remouen els fangs del fons, de 
manera que ofereixen un aspecte 
de degradació.

Al centre de la bassa s'hi plan-

3 per a mussols i xots, i 3 per a 
ratpenats –tots ells depredadors 
naturals d'insectes–. Un cop mun-
tades, les caixes seran instal·lades 
al mateix parc i als voltants, amb 
ajut dels participants, els quals 
podran fer el seguiment durant la 
temporada de cria posterior.  

taran nenúfars, i al seu voltant es 
formaran altres illes flotants amb 
el contingut de les jardineres.

Caixes niu
A continuació es farà un taller de 
caixes niu. En concret es cons-
truiran 10 caixes: 4 per a ocells, 

ajuntament

MEDI AMBIENT  S'HI PLANTARAN ESPÈCIES VEGETALS QUE AJUDEN A FILTRAR L'AIGUA

Recuperar l'estany dels jardins 
Lluís Companys en família

EN MAL ESTAT La imatge actual de l'estany dels jardins de Lluís Companys

El Servei Local de Teleassistència 
de la Diputació de Barcelona va 
tancar l’any passat amb 7.526 per-
sones usuàries del Vallès Oriental, 
de les quals 1.292 són de Grano-
llers. Aquest servei d’atenció do-
miciliària, en col·laboració amb els 
ajuntaments, garanteix la segure-
tat i l’acompanyament a les per-
sones que poden estar en situació 
de risc per factors d'edat, fragilitat, 

solitud o dependència, les 24 ho-
res del dia i els 365 dies a l’any, 
detectant situacions d'emergència 
i donant-hi resposta immediata. A 
més, el Vallès Oriental disposa de 
dues unitats mòbils de primera 
resposta –una, a Granollers–, que 
tenen la finalitat d’atendre emer-
gències. Al conjunt de la demar-
cació dóna cobertura al 31% dels 
majors de 80 anys. 

SERVEIS  COBREIX EL 31% DELS MAJORS DE 80 ANYS

La teleassistència té 1.292 
persones usuàries a la ciutat

Sorea, l'empresa adjudicatària 
del servei d'aigua a Granollers, ha 
obtingut un 8,16 sobre 10 a l'en-
questa de satisfacció que ha fet a 
la ciutat entre l'agost i l'octubre 
de 2018 –amb una mostra de 100 
persones–. Segons dades de Sorea, 
el 58% dels enquestats puntuen de 
8 a 10 el grau de satisfacció amb el 
servei. La puntuació mitjana és de 
8,16 punts, i un 88% seguiria amb 
Sorea si pogués triar.  

Els usuaris de 
Sorea la valoren 
amb un notable
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P.-La meva fi lla de 16 anys 
sovint té dolors abdominals, i 
sempre tinc por que no sigui 
una apendicitis. Com podria 
saber si ho és?
R.-Sento no poder ser més pre-
cís, però els quadres de dolor 
agut abdominal han de ser ava-
luats per un professional, més 
encara si el dolor és intens i va 
acompanyat de malestar general, 
vòmits i febre. Encara que l’apen-
dicitis és relativament freqüent, 
per sort en gent jove acostuma a 
ser una patologia banal. En el cas 
de les dones és important des-
cartar causes ginecològiques.

P.- Quina diferencia hi ha entre 
la grip normal i la grip A?
R.-En realitat pràcticament no hi 
ha diferències, ja que la grip A no 
deixa de ser una variant del virus 
de la grip. En tot cas, pel que fa 
a la grip A, el quadre acostuma a 
cursar amb febre més alta, supe-
rior a 39 graus en molts casos, i 
amb més molèsties gastrointes-
tinals. El tractament, però, és el 
mateix. En tots dos casos, en per-
sones amb malalties cròniques o 
en nens petits, si la simptoma-
tologia respiratòria és important, 
cal consultar-ho amb el metge.

CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

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

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

GRANOLLERS. La Crida per Grano-
llers-CUP ha obert aquest gener, un 
any més, la convocatòria del pro-
jecte de retorn social, un concurs 
de suport a col·lectius i entitats 
sense ànim de lucre que desenvo-
lupen la seva activitat a Granollers 
o el Vallès Oriental. La campanya 
destina part dels ingressos pú-
blics de la Crida-CUP obtinguts de 
l'Ajuntament com a grup munici-
pal a l’activitat de les entitats i res-
pon al compromís adquirit a l’inici 
del mandat de donar el 33% dels 
ingressos al desenvolupament de 
projectes socials.

La iniciativa es va posar en mar-
xa després de la negativa de la res-
ta de grups municipals a reduir els 
ingressos que perceben de l’Ajun-
tament. “L’assignació per grup, 
de gairebé 3.000 euros al mes, és 
vergonyant i desorbitada, no és 
necessària”, diu la regidora Maria 

COOPERACIÓ  D'ARA I FINS AL MAIG S'ATORGARAN CINC AJUTS DE 952 EUROS ALS PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL TRIATS

La Crida-CUP obre la campanya 
de retorn social d'aquest any

x.l.

PRESENTACIÓ  Membres de la Crida-CUP van presentar la campanya dimarts

Oliver. “La política va més enllà 
del joc de cadires i del sistema 
institucional, s’ha de fer des de 
baix, apoderant la societat a tra-
vés dels seus projectes”, afegeix 
Pep Medina, integrant de la forma-
ció. Per això, la Crida-CUP seleccio-
na cada any 12 projectes, nou dels 

quals es donen de forma ordinària 
a entitats i col·lectius que presen-
tin sol·licitud, d'acord amb les ba-
ses que es poden trobar al web de 
Crida-CUP, i els tres restants s’as-
signen de manera extraordinària 
per a qüestions d'emergència. En-
guany, fins al maig, s’assignaran 

El Rotary Club Granollers col·la-
bora enguany en un projecte per 
dur aigua a una escola d'Uganda. 
Després de mesos de preparació, 
aquest gener han començat els tre-
balls de construcció d'un pou que 
permetrà abastir d'aigua els 800 
alumnes de l'escola Tabingwa i els 
50 nens de l'orfenat de Mupenzi. 

El projecte de col·laboració de 
Rotary Club Granollers amb l'ONG 
Petits Detalls, amb base a Uganda, 
va començar fa dos anys amb l'ob-
jectiu d'assolir els fons necessaris 
per a la construcció del pou, de ma-
nera que els infants puguin accedir 

a l'aigua potable sense haver de 
caminar 4 km diaris i sense haver 
de patir risc de segrest de les ne-
nes, que podran continuar a l'esco-
la després de tenir la menstruació. 
El cost total del projecte és d'uns 
40.000 euros, dels quals la Funda-
ció Rotària Internacional n'aporta 
el 40%, els Clubs d'Uganda i Set 
Llacs el 5%, el districte Rotary un 
10% i els clubs de Granollers, Cal-
des de Montbui i Rotarac Vallès el 
45% restant. Durant el sopar soli-
dari de l'any passat es van aconse-
guir 11.900 euros, i l'entitat conti-
nua recollint aportacions. 

cinc ajuts de 952 euros cadascun 
per finançar els projectes de les 
entitats, que tenen de termini per 
presentar les seves iniciatives fins 
al 28 de febrer. Les candidatures 
seleccionades es faran públiques 
el 20 de març. “Poden ser projec-
tes de lluita social, ecologisme, 
solidaritat, cultura, educació, 
salut, cohesió social o qualsevol 
àmbit de transformació social”, 
diu Medina.

25.000 euros en ajuts
Des que la Crida-CUP va posar en 
marxa el projecte, el 2015, fins 
aquest 2019, hauran estat més de 
20 els projectes seleccionats i prop 
de 25.000 els diners destinats a les 
entitats. Entre d’altres, a la flota de 
bicicletes per a la Bici-Escola, de 
Granollers Pedala; el K-Salet del 
Llobet, de l’AMPA de l’Escola Sal-
vador Llobet; la biblioteca escolar 
de l’AMPA Mestres Montaña; be-
ques per a la pràctica esportiva per 
a persones en situació de risc soci-
oeconòmic de l’INS Bellera; Onco-
vallès, o Art a dojo, de l’Associació 
Cultural Tramoia.  x.l.

GRANOLLERS. Àfricat, l'Associació 
per la Interculturalitat i el Desen-
volupament dels Països Empo-
brits, ha posat en funcionament 
el projecte solar de Mballocounda 
i Manconon, al Senegal. Es tracta 
d'una iniciativa solidària per do-
tar de llum pública solar dos po-
bles d'aquest país africà per pri-
mera vegada.

La iniciativa, que compta amb 
el suport de l'Ajuntament de Gra-
nollers, ha suposat la instal·lació 
de llum pública solar en aquests 
dos pobles del Senegal. Concreta-
ment, s'han instal·lat tres fanals 

solars al nucli de Mballocounda i 
dos a Manconon, dels quals es be-
neficiaran 2.700 persones. 

El cost total del projecte ha estat 
de 6.797 euros, dels quals l'Ajun-
tament de Granollers n'ha aportat 
2.851,17 i l'ONG Àfricat 3.945,83 
–d'aquests, 525 van ser recaptats 
durant la campanya de Nadal grà-
cies a la venda de loteria per part 
de voluntariat de l'entitat–. 

L'associació agraeix la tasca d'a- 
questes persones i també dels so-
cis i sòcies, donants, Ajuntament 
de Granollers, Solar Energy Sene-
gal i l’equip directiu de l’ONG. 

Àfricat instal·la fanals de llum
solar a dos pobles del Senegal

Projecte del Rotary per dur 
aigua a una escola d'Uganda
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Certifi cat de Professionalitat
ACTIVITATS ADMINISTRATIVA
EN RELACIÓ AMB EL CLIENT
Inclou ACTIC i Anglès

Nivell: 2 -a nivell de GM
Destinat: Treballadors aturats*
Horari: Dilluns a divendres
  de 15 a 21 h
Hores: 680 hores
Pràctiques en empreses:
120 hores

CURSOS SUBVENCIONATS

93 470 00 00 o 640 341 361
C. Josep Mª de Sagarra, 68, Baixos. Granollers

Horari de 8 a 18 h | isoveri@isoveri.com
CAL PORTAR FOTOCÒPIES DELS DOCUMENTS:
» DNI /NIE alumne (+tutor per menors)
» Full de Demanda d'Ocupació (DARDO)
»	Certifi	cat	d'estudis:	ESO,	BUP,	GM...
» Currículum actualitzat

Portar tota la documentació 
necessària per formalitzar-la

Inici:
21 GENER 2019

INSCRIPCIÓ

OBERTA

PER A MÉS INFORMACIÓ TRUCA AL:

INSCRIU-TE ARA MATEIX
 PLACES LIMITADES

Curs	subvencionat	-o	cofi	nançat-	per:
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
Les Franqueses del Vallès
17/01 Lluís Julià Planas 92 anys
Granollers
14/01 Antonio Castañón Jiménez 90 anys
15/01 Maria Martínez Roca 88 anys
15/01 Rafel Casín Corredeira 83 anys
15/01 Teresa Rolduà Casanovas 59 anys
16/01 Antonia Rivera Moreno 72 anys
16/01 Araceli Fernández Maldonado 87 anys
17/01 Mª Ángeles García Sánchez 43 anys
17/01 Ángela Recio Pascual 87 anys
17/01 Dolores Torres García 92 anys

17/01	 Purificación	Jiménez	Vázquez	 96	anys
17/01 Montserrat Carreño Heredia 52 anys
18/01 Carmen Matos Díaz 90 anys
18/01 José Manuel Gómez Aguilar 66 anys
19/01 Núria Mirambell Deop 89 anys
19/01 Antonia Blanco Romero 91 anys
20/01	 Julián	Monroy	Villegas	 86	anys
20/01 Ascensión Álvarez Rodríguez 59 anys
20/01 Maribel Aldáriz Granado 43 anys
20/01 Emília Roca Rof 88 anys
21/01 Rafael Martínez Galera 88 anys
21/01 Gerardo Cózar Bonilla 63 anys

GRANOLLERS. Sota el lema Fem 
barri, el col·lectiu Latinos por la 
República va organitzar dissabte, 
juntament amb el CDR Granollers, 
una xerrada-debat sobre la inde-
pendència de Catalunya al barri 
Sant Miquel, concretament a la 
cantonada del carrer Cristòfol Co-
lom amb Calderón de la Barca. 

Latinos por la República és una 
plataforma popular que es va 
constituir a les xarxes socials des-
prés de l'1-O i que està impulsada 
per voluntaris, majoritàriament 
residents a Barcelona, provinents 
dels països de l'Amèrica Llatina 
que van venir a viure a Catalunya 
fa uns anys i que ara s'han orga-

país més petit on els recursos es 
puguin administrar millor". "Si 
l'Estat amenaça un català nascut 
a Catalunya amb l'estratègia de 
la por, imagina't què fa amb una 
persona vinguda de fora, que la 
poden amenaçar amb treure-li 
els papers, per exemple", va con-
cloure la Mercedes.

Una altra noia, en aquest cas 
originària de l'Equador i que 
fa 3 anys que viu a Catalunya, 
l'Evelin, va afegir que Latinos por 
la República també serveix "per 
donar visibilitat al moviment 
independentista a escala de 
l'Amèrica Llatina a través de les 
xarxes socials". L'Evelin, a més, 

nitzat per fer actes i difondre els 
motius per donar suport al procés 
d'independència. Segons el col-
lectiu, hi ha unes 20 persones vo-
luntàries "oficialment" inscrites, 
però la xifra exacta de gent que hi 
participa no se sap, ja que "cada 
cop s'hi va sumant més gent", 
asseguren. 

Una de les voluntàries, procedent 
de Mèxic, la Mercedes, explicava 
que aquest moviment va néixer 
perquè hi ha moltes persones pro-
cedents de l'Amèrica Llatina que 
volen la independència "perquè no 
volen viure en un Estat opressor, 
que tracta els immigrants com a 
persones de segona", sinó "en un 

jordi ganduxé

POLÍTICA  LA PLATAFORMA VA ORGANITZAR UN ACTE AL BARRI SANT MIQUEL CONJUNTAMENT AMB EL CDR DE GRANOLLERS

Latinos por la República: "No 
volem viure en un Estat opressor"

TROBADA  El barri Sant Miquel va acollir el debat amb Latinos por la República

va comparar el fet que l'Equador 
havia estat una colònia espanyola 
amb la situació de Catalunya; i que 
per això sentia "empatia" amb 
l'independentisme: "la col·labo-
ració ciutadana i el no voler de-
pendre d'un Estat opressor són 
trets comuns", va declarar, però 
va recordar també que allà "la 
independència va costar molts 
anys i molts morts, cosa que no 
ha de passar aquí", va remarcar.

Un altre voluntari de Latinos 
por la República, present a l'ac-

te, l'Osvaldo, procedent del Perú, 
opinava que ara "la causa de l'in-
dependentisme català és més 
emocional que econòmica", 
perquè "amb les inversions pro-
meses per Pedro Sánchez no ha 
disminuït la voluntat de fer un 
país nou", va concloure Osvaldo. 
Posteriorment, deia que "l'acció 
no violenta no consisteix només 
a fer manifestacions", sinó que va 
instar a "fer boicot als productes 
de les empreses de l'Ibex35, en-
tre altres iniciatives".  nIl artIaGa

Desenes de persones es van con-
centrar dijous passat davant dels 
Jutjats de Granollers en suport als 
tres membres del CDR del Baix 
Montseny que havien estat citats 
a declarar a la sala número 3 com 
a investigats per aixecar barreres 
del peatge de l'AP-7 a la Roca l'1 
d'abril. Dels tres citats se'n van 
presentar dos, que es van acollir 
al dret a no declarar. 

Els concentrats van mostrar 
una pancarta amb el lema Al-
cem-nos en solidaritat amb aques-
tes persones que van participar 
en una acció de protesta durant 

l’operació tornada de Setmana 
Santa de l'any passat, juntament 
amb centenars de membres dels 
CDR del Vallès Oriental. Els ma-
nifestants denuncien la voluntat 
de criminalitzar el dret de mani-
festació i la "repressió ideològi-
ca i política" en què emmarquen 
aquestes citacions judicials.

D'altra banda, el jutjat d'ins-
trucció número 24 de Barcelona 
ha remès als Jutjats de Granollers 
la causa contra Adrià Carrasco 
per desordres públics la prima-
vera passada, també arran del tall 
del peatge.  m.e.

TRIBUNALS  ELS INTEGRANTS DEL CDR ES VAN NEGAR A DECLARAR

Concentració als Jutjats 
en suport als investigats per 
aixecar la barrera del peatge
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POLÍTICA

El col·lectiu En-Raonar farà dimarts 
(19.30 h) a la Sala Tarafa el seu 
segon acte públic amb l'objectiu 
d'obrir el debat a tothom qui vulgui 
conversar en relació amb la situació 
política actual. Eloi Vila conduirà un 
acte en què membres d’En-Raonar 
exposaran la seva raó de ser i els as-
sistents podran intervenir-hi.

Jovent Republicà de Granollers ha 
organitzat un acte aquest dissabte 
(18.30 h) a la Porxada per comme-
morar els 40 anys de l'assassinat de 
Martí Marcó, exmilitant de les JERC 
ametrallat per la Policia Nacional.

Jovent Republicà 
recorda Martí Marcó

Junts per Granollers 
va presentar dime-
cres la imatge i el 
lema de precampanya 
de cara a les eleccions 

municipals del maig. Com fa quatre 
anys, unes ulleres seran la imatge 
que identificaran el candidat –Àlex 
Sastre les porta des dels 7 anys–, i 
que simbolitzaran la manera que 
té la formació de veure la ciutat. El 
lema de precampanya serà #Mi-
raGranollers, “una manera d’in-
terpel·lar els veïns de la ciutat 
perquè mirin els barris i carrers 
i ens facin arribar les seves idees, 
propostes o queixes”, deia Sastre 
en la presentació de la imatge. 

Després de presentar el mes 
d’octubre els eixos estratègics 
del projecte –oportunitats per a 
les persones, sostenibilitat i es-
pai públic de qualitat i capitali-
tat–, Sastre assegurava que “ara 
és moment d’enriquir les nos-

vasiva”, que va més enllà del porta 
a porta i que permet arribar a tots 
els barris i recollir les propostes 
dels veïns des de la proximitat. “De 
moment ja n’hem recollit més 
de 100”, assegurava. “Són visites 
que fem en determinats indrets 

tres propostes amb el màxim 
de persones de la ciutat”, i en 
aquest sentit destacava una de les 
accions que ja han posat en mar-
xa: les visites de districte. Segons 
Aleix Agustí, director de la campa-
nya, es tracta d’una fórmula “no in-

x.l.

ELECCIONS MUNICIPALS  LA FORMACIÓ ACTIVA UN WEB ON RECULL ELS EIXOS I LES PROPOSTES PRINCIPALS DE CARA AL 26-M

"Unes ulleres per mirar la ciutat
i compartir com volem que sigui"

#MIRAGRANOLLERS  El candidat, Àlex Sastre, amb unes ulleres gegants

de la ciutat per trobar-nos amb 
els veïns, dedicar-hi temps i par-
lar-ne”, afegia Sastre.

El candidat també va remarcar 
que la visió de Granollers de la for-
mació és “integral”, que va més 
enllà del centre i que abasta “tota 
la ciutat, des de Can Mònic fins a 
Palou”, i en aquest sentit assegu-
rava que la proposta de Junts per 
Granollers és la “més ambiciosa i 
engrescadora” per a la ciutat, ja 
que, segons deia, “l’acció de go-
vern actual, conservadora, està 
desgastada pel pas dels anys”. 

Una candidatura diversa
Pel que fa al nom de la candida-
tura, Junts per Granollers, Sastre 
explicava que “les sigles del par-
tit queden curtes per expressar 
la pluralitat de la ciutat; volem 
una candidatura àmplia, diver-
sa i transversal, i que alhora lli-
gui amb la idea nítida de país de 
Junts per Catalunya”.

La formació també ha posat en 
marxa una nova pàgina web (www.
juntspergranollers.cat) en la qual es 
pot fer un seguiment dels principals 
eixos programàtics, les activitats 
planificades, fer arribar les propos-
tes que tingui cadascú o consultar el 
recull de premsa.  x.l.

En-Raonar debat
la situació política

Primàries Granollers ha organitzat 
una taula rodona divendres (19 h) 
al local de l'ANC en què els precan-
didats Oriol Vila, Andreu Ballús, Jor-
di Planas i Carles Canet explicaran 
per què han decidit presentar-se.

Taula rodona de 
Primàries Granollers

Junts per Granollers presenta el lema i la imatge de precampanya
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Mirem de trobar unitat estratègica
 en l’acció independentista local, 

de trobar connexions, però 
respectant ideals d’uns i altres

La cooperació intermunicipal i entre administracions ha donat bons fruits en 
molts àmbits, però sovint s’ha explorat menys del que seria desitjable. Ara, 
les Franqueses proposa una visió conjunta amb els municipis de l’entorn per 
divulgar conjuntament els espais de memòria històrica de la Guerra Civil i 
explicar el relat de forma més completa –sense les limitacions que es deriven 
d’una visió extremadament local, encara que es contextualitzi–. 

A Granollers fa temps que s’hi treballa i segurament ha servit de motor i  
referent perquè altres municipis de la comarca s’hi emmirallin i iniciïn  
polítiques de conservació del patrimoni de la història contemporània i de  
recuperació de la memòria de la guerra i la postguerra. Així, Granollers tanca 
un any prolífic en activitats per commemorar el 80è aniversari del bombardeig 
del 31 de maig. Aquest gener, les Franqueses en pren el relleu.

La proposta d’una visió global de la museïtzació dels espais de memòria 
vinculats als atacs aeris –una iniciativa que va tenir un intent a principis de 
segle amb el Memorial Democràtic– aportaria un relat molt més complet  
de com van ser els bombardejos, quin va ser el cost humà –amb les fosses 
comunes de la Doma a la Garriga i del cementiri de Granollers– i de quina  
manera la societat es va organitzar per a la defensa activa –amb refugis  
visitables a Granollers, les Franqueses i la Garriga–. 

UNIÓ CONTRA LA DESMEMÒRIA
Editorial

er un projecte polític tan igual 
com la ciutat que volem repre-
sentar. Fem política per estar 
amb la gent i per ajudar a que 

els seus problemes tinguin solució. In-
tentar-ho, almenys. Fem política per ser 
útils. I per generar il·lusió (és clar que sí!) 
sense crear expectatives irrealitzables, 
però. Som honestos. Tenim una idea, un 
concepte de ciutat que volem difondre. 
Des dels matisos, des del consens, des de 
la discussió d’essència republicana (entre 
totes, tot; a la plaça, votant!). Volem ser un 
projecte obert, empàtic. Escoltar, escoltar, 
escoltar. Tornar amb la gent, coi. Volem fer 
República però, abans, caldrà fer republi-
canisme; participació política, compromís, 
bona gestió pública, avaluació d’allò que 
fem, govern obert. Viure la ciutat i patir-la; 
la ronda Sud i els incendis que allà s’hi con-
grien, Palou, la contaminació, la mobilitat, 
el carrer Colom, la seguretat... parlem-ne, 
trobem-nos, escoltem i escoltem-nos.

Trobar els interessos que compartim 
tants i tantes i saber relligar-los des d’una 
òptica republicana i d’esquerres. Fer polí-
tica és, també, saber llegir els signes dels 
temps. Avui, encara, les desigualtats cam-
pen pel nostre sistema econòmic. L’atur 
creix, la desesperança aflora. Un projecte 
que vol governar ha de saber trobar un 
discurs que uneixi la lluita contra la desi-
gualtat amb aquell que aposti pel creixe-
ment per a fer possible la distribució de les 
oportunitats. Tenim el repte de ser valents 
i lligar-ho tot a partir d’uns eixos que ERC 
ha articulat durant 83 anys d’història: es-
querra, país, república. I com ho farem? 
Apostant per la justícia social, treballant 
per la no discriminació per raó d’origen, 
ètnia, religió, gènere o orientació sexual, 
tots i totes juntes. Fent possible una dina-
mització econòmica responsable: polígons 
moderns, comerç urbà de proximitat i pro-
gressivitat fiscal. Vetllant per l’educació i 
la cultura com a eines per a fer ciutadanes 
lliures i responsables, incidint en la lluita 
contra la segregació escolar, apostant per 
la gestió pública dels serveis i sent medi-
ambientalment responsables.

Governar és transformar. No hem vingut 
a gestionar i prou; hem vingut a transfor-
mar i a aportar punts de vista diferents que 
ajudin, des de la il·lusió i la creativitat, a fer 
que les coses passin. A fer que el món mi-
llori, coi. Que la ciutat canviï i prengui nous 

El futur neix on l’esperança resisteix
camins; aprofitant allò que s’ha fet bé (i el 
talent que la ciutat genera) per a construir 
un futur més digne, més just. Transformar 
republicanament la ciutat; compartint 
interessos i objectius des del bé comú; 
trobant reptes i, des del treball en equip, 
fent-los possible. La gestió, la burocràcia 
(imprescindibles, segur) no poden condi-
cionar, però, el futur que és ple d’oportu-
nitats i que la imaginació ens ha d’ajudar a 
trobar. Canviar els estils de la política que 
fa tant i tant de temps que ens governa pas-
sa, també, per triar el camí de la innovació 
per a fer una ciutat més viva i cohesionada.

Unitat d’acció política des de la diversitat 
independentista. Des de l’amor immens, 
des de la cordialitat més absoluta; inten-
tem no fer-nos mal entre republicans, si 
us plau! Que l’1-O ens va ensenyar a sumar 
des de la diversitat i des de la discussió 

amable. Siguem clars, pràctics i científics: 
sumem quan cadascú treballa el seu hort, 
el seu espai, el seu entorn. Cadascú amb les 
seves potencialitats i punts forts, cadascú 
amb el seu discurs ideològic. L’entesa de 
la diversitat ens ha ajudat a teixir una uni-
tat estratègica que ha empal·lidit a l’Estat, 
que l’ha deixat sense arguments. Llavors 
només li ha quedat la repressió. Mirem 
de trobar, doncs, unitat estratègica en la 
nostra acció independentista local (com 
fem sovint des de l’ajuntament, per cert), 
mirem de cosir ferides, de trobar connexi-
ons, sempre. Però fem-ho respectant ide-
als i valors d’uns i altres; ideologies que 
identifiquen i creen fronteres simbòliques 
(no necessàriament negatives). Perquè la 
República és plena de colors diferents i, 
com diem sempre, a la Catalunya lliure hi 
cap tothom perquè la volem mestissa, xar-
nega i arrauxada. Que la diversitat ens guiï 
i la dignitat de l’1-O (d’Òmnium, de l’ANC 
i dels CDR) ens marqui el camí. Amb tot, 
encara estem a temps de trobar espais de 
col·laboració amb punts compartits, per 
exemple, al programa electoral municipal 
o estratègies preelectorals i/o postelec-
torals que facin possible governs republi-
cans progressistes que trastoquin l’hege-
monia del PSC a la vila. Des de la diversitat 
d’opcions, sapiguem construir espais de 
treball, doncs, per donar resposta a la il·lu-
sió de tants i tantes.

A

PAU	LLOBET 
I ROURA

Regidor d’ERC-AG

LA VINYETA per Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @diariSomGRN

A Podemos està passant el que passa 
a tots els col·lectius on hi ha persones: 
que apareixen conflictes. I no passa 
res, va lligat a l’ésser humà. Però no 
intenteu vendre més que hi ha grups 
més purs i immaculats que d’altres.

@alexsastre83 @agarc395

Avui no hem pogut tallar la Ronda Sud. Quan 
van demanar l’autorització ens van equivocar 
de dia i en lloc de dilluns van demanar dijous. 
La guàrdia urbana de Granollers sabia que 
era una errada i no ha dit res i la direcció 
d’administració de seguretat d’Interior
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat  info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitat@diarisom.cat

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

CHICA PARTICULAR Y FIES-
TERA. Me llamo Susi. Madu-
rita, 50 años, gordita y cari-
ñosa. 150 de pecho natural, 
soy guapa, me gustan los 
besos con lengua, francés 
natural. Todo tipo de servi-
cios. LLÁMAME 698 233 361

CONTACTES
RELAX

IMMOBILIÀRIA
LLOGUER

SERVEIS

S’OFEREIX AUTÒNOMA Per 
portar comptabilitats/Fis-
cal/Impostos, a Pimes i au-
tònoms. Tel. 651 04 00 07.

S'OFEREIX SENYORA AMB 
TÍTOL D'AUXILIAR CLINICA 
per estar interna en una 

Empresa fabricante de maquinaria de proceso, líder 
en su sector, en el Vallès Oriental, precisa: 
INGENIERO/A TÉCNICO/A COMERCIAL  (Ref.2501-01)
Candidat@s con formación de Ingeniero Químico o In-
dustrial (no descartables otros) con alguna experiencia 
mínim. 2 años como comercial en venta de maquinaria. 
Valoramos	 procedencia	 sectores:	 farma,	 química	 fina,	
química, alimentación, cosmética e ingenierías. Can-
didat@s capacitados para defender técnicamente los 
proyectos y negociación, valorándose conocimientos de 
clientes de sectores químico, petroquímico, alimenta-
rio y farmacéutico. Recibirá formación y soporte técnico 
de producto de los proyectos que desarrolle, desde los 
dtos técnicos. Inglés a todos los niveles, valorándose 
otros. Funciones:	 Atención,	 y	 seguimiento	de	 la	 cartera	
de clientes existente, nacional y europeo. Búsqueda e 
identificación	 de	 nuevas	 oportunidades	 de	 negocio	 en	
área de actuación, nacional y europeo. Gestión comercial 
del	proceso	de	venta,	definir	necesidad,	elaboración	de	
ofertas, negociación y seguimiento del proyecto apoyado 
por el dpto técnico. Se ofrece contrato estable y directo 
con la empresa, incorporación inmediata y retribución 
competitiva según valores aportados.

Empresa catalana de instalaciones industriales para sectores diversos, precisa: 
PROJECT MANAGER (Ref.2501-02)
Perfil: Persona responsable, proactiva y con capacidad para trabajar en equipo. Implicada, 
con ganas de compartir conocimiento y voluntad por formar parte de procesos de cambio. 
Residente	en	la	zona	del	Vallès	Oriental	o	comarcas	vecinas.	Formación	a	nivel	de	Ingeniería	
de procesos, eléctrica o automatización. Conocimiento de Inglés a nivel medio-alto. Cono-
cimientos:	Autonomía	en	la	planificación,	coordinación	y	gestión	de	proyectos	(a	nivel	inter-
no	o	con	clientes).	Capacidad	para	desarrollar	y	unificar	procesos	y	métodos	de	trabajo	de	
forma conjunta y alineada con la empresa. Desarrollo, seguimiento y consecución de pro-
cesos de fabricación, instalación y puestas en marcha de equipos e instalaciones. Gestión 
de	procesos	de	diseño,	especificación,	subcontratación,	ajuste	y	gestión	de	incidencias	de	
sistemas eléctricos y de automatización. Disponibilidad para viajar de acuerdo a las necesi-
dades de los proyectos que se desarrollan. Conocimiento de materiales y normas de tubería 
según DIN, ISO y ASME, para sectores químicos, alimentarios y/o farmacéuticos.  Familia-
rizado con entornos estructurados de información y procesos tipo ERP o PDM. Valorable 
experiencia en:	Instalaciones	de	procesado	de	sólidos,	líquidos	y	fluidos	viscosos.	Segui-
miento de fabricación y montaje de equipos e instalaciones. Instalaciones de transporte y 
manipulación de sólidos. Se ofrece puesto estable y con contrato directo con la empresa.

Empresa fabricante de maquinaria de proceso, líder en su 
sector , situada en el Vallès Oriental, precisa:
TÉCNICO/A DE DIBUJO MECÁNICO PARA DPT. AGITACIÓN 
(Ref.2501-03)
Candidat@s con formación a nivel de CFGS Diseño en fabri-
cación Mecánica, FPII Delineación o Ingeniería técnica Mecá-
nica,con	experiencia	en	 trabajos	de	Oficina	Técnica	de	diseño	
mecánico para máquinas de proceso. Valorable experiencia en: 
Diseño de agitadores industriales y/o equipos rotativos. Dise-
ño y seguimiento en taller de fabricación y montaje de equipos. 
Conocimientos valorables: Conocimiento de dibujo 2D (y si 
es posible 3D) para el dibujo en la preparación de conjuntos y 
despieces. Familiarizado con entornos estructurados de infor-
mación y procesos tipo ERP o PDM. Conocimiento de selección 
e implantación de reductores, motores, elementos de estan-
queidad, etc. Conocimiento de materiales (aceros al carbono 
e inoxidables) y normas básicas de diseño mecánico. Interpre-
tación	de	especificaciones	 técnicas	de	cliente.	Nivel	medio	de	
inglés. Persona responsable, proactiva y con capacidad para 
trabajar en equipo. Implicada, con ganas de compartir cono-
cimiento y voluntad por formar parte de procesos de cambio. 
Se ofrece puesto estable, contrato directo con la empresa, y 
retribución negociable en función de la experiencia aportada.

casa per cuidar gent gran.  
Montserrat. T. 630 012 425.

ALQUILER PISO EN GRA-
NOLLERS.	 C.	 Valencia.	 70m2 
3hab. Comedor,cocina, 2 
baños. Calefac gas. Parking 
incl.	P.	750	€/mes	(Ref	969).	
EMINAD. T. 93 870 36 66

 666 525 006 (professional)

L'equip jove i dinàmic de miFunda-Mental, 
nascut a València el 2014 amb la intenció de 
donar a conèixer talentosos joves artistes, 
distribueix els seus productes en més d'una 
desena de botigues de proximitat gràcies 
al seu concepte i a la potència creativa dels 
dissenys. El 2017 va muntar la seva prime-
ra botiga física a Cabrera de Mar per oferir 
als clients un tracte pròxim i de qualitat, i 
el 2018 va apostar per Granollers en apre-
ciar-hi un interès per cuidar el comerç de 
proximitat i amb la il·lusió d'oferir a la ciutat 
la seva experiència i serietat en el sector. A 
més, miFunda-Mental està al dia en les no-
ves tecnologies i es desviu per oferir el que 
la gent busca i necessita.

Per qui encara no hagi pogut passar per 
miFunda-Mental i vulgui saber-ne més, l'es-
tabliment es dedica a la venda d'accessoris 
de telefonia mòbil i ordinadors. Fabrica i ven 
productes de la seva pròpia marca, però tam-
bé d'altres marques de prestigi en el mercat. 
S'han especialitzat en la reparació de termi-
nals i la personalització d'articles en menys 
d'una hora. Repara terminals de les marques 
més importants amb recanvis totalment ori-

ginals i personalitza fundes per a la gran ma-
joria de marques i models del mercat. A més, 
miFunda-Mental també aposta per la qua-
litat i l'atenció personalitzada, es preocupa 
pels detalls i el bon fer, i l'equip se sent grati-
ficat quan molts dels clients es converteixen 
en un membre més de la família.

Aviat començarà a impartir uns cursos 
específics perquè persones que estiguin 
interessades a aprendre a utilitzar el seu 
telèfon puguin fer-ho de forma individu-
alitzada, totalment pràctica i adaptada al 
seu nivell de coneixements.

miFunda-Mental, proximitat i qualitat
Reparació de terminals i personalització d'articles en menys d'una hora

MIFUNDA-MENTAL
plaça de la Porxada, 34, Granollers  

Tel. 605 51 35 14 / www.mifunda-mental.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

Toyota Kai Motor, concessionari oficial de 
la marca japonesa a Granollers, ha presen-
tat un nou acord de patrocini amb el Club 
Atlètic del Vallès, en les renovades instal-
lacions del concessionari. Els integrants 
de les categories sèniors han protagonit-
zat una sessió fotogràfica al concessionari 
Toyota amb els models de cotxes més ex-
clusius de la gamma de la marca nipona.

Entre d’altres contraprestacions, el con-
veni preveu la presència del logotip de 
Toyota a la samarreta del primer equip de 
futbol, així com altres elements de visibili-

Toyota Kai patrocina l'Atlètic del Vallès
El concessionari granolleri presenta el nou acord amb el club

TOYOTA GRANOLLERS - KAI MOTOR
avinguda Europa, 5-7, Granollers 

Tel. 93 849 50 88 / www.kaimotor.toyota.es

tat de l’empresa dins del club –espais pu-
blicitaris, enviament de mailing als socis 
amb ofertes especials i presència en la pà-
gina web i la pàgina oficial de Facebook i 
Instagram del club–. L’acord de patrocini, 
que s’extendrà fins el final de la temporada 
2019, ha comptat amb la presència del cap 
de vendes del concessionari, Pere Saló, i el 
president del club de futbol, Felipe García.

Aquesta col·laboració forma part de 
l’ADN de Toyota Kai Motor i del grup d’au-
tomoció al qual pertany, CSM Grup Vallès 
Hòlding Automoció. 
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ECONOMIA
Nova app per a Pimec JovesEnric Crous explica el seu projecte a Granollers
Pimec Joves ha llançat una nova app per a mòbil 
gratuïta en què ofereix informació d’actualitat, 
un llistat de contactes, accés a actes i cursos, una 
àrea exclusiva per als socis de Pimec Joves, un 
tauler d’anuncis i un xat per facilitar la interacció. 

L’empresari Enric Crous, candidat a la presidència de la Cambra de
Comerç de Barcelona, serà dijous a Granollers per explicar el seu projecte a 
entitats i personalitats de la ciutat. Crous s’entrevistarà amb representants 
de la Unió Empresarial Intersectorial i membres de la junta directiva del 
Fraikin BM Granollers. També serà rebut per l’alcalde, Josep Mayoral.

GRANOLLERS. L'empresa familiar 
granollerina Plasticband, funda-
da per Miquel Sisó i Jordi Guimet 
el 1978 i dedicada a la producció 
de maquinària i consumibles per 
a embalatges, des de fleix fins a 
fleixadores i embolicadores, ha 
adquirit fa poques setmanes el 
100% de la portuguesa Cintexpor, 
una firma distribuïdora de pro-
ductes d’embalatge des de l’any 
2000 amb la qual pretén liderar 
el mercat portuguès en el sector 
del fleix i l’embalatge i duplicar la 
producció anual fins a les 1.000 
màquines fabricades. 

Cintexpor estava especialitzada 
fins ara en l’embalatge en els sec-
tors de l’alimentació, la indústria, 
el tèxtil, la fusta i el metall entre 
d’altres. Amb la seva adquisició 
per part de la firma granollerina, 
també es pretén impulsar el sec-
tor logístic de la companyia, que 
es troba en plena expansió. 

Amb aquesta nova incorpora-
ció, Plasticband, situada al polígon 
Font del Ràdium de Granollers, 
disposa ara d’un magatzem pro-
pi a Portugal, cosa que li permet 
"oferir un servei de més proxi-
mitat, amb assistència tècnica 
pròpia i un servei comercial 
que ajuda en l’assessorament 
dels productes de la marca". De 
la mateixa manera, la firma apor-

EMPRESES  EXPANSIÓ DE LA PRODUCTORA DE MAQUINÀRIA I CONSUMIBLES PER A EMBALATGES

tarà la seva experiència i alguns 
avantatges competitius: terminis 
d’entrega curts en els enviaments 
i fabricació a mida. Amb aquesta 

operació, Plasticband assoleix una 
nova fita dins del pla de desenvo-
lupament 2016-2020, juntament 
amb la reorganització interna de 

l’empresa, que ha aconseguit un 
creixement en la producció i ven-
des sense incrementar la super-
fície de la fàbrica. “Gràcies als 
canvis realitzats, la companyia 
pot definir-se com a referent 
de modernitat, eficiència i eco-
logia a tot Europa”, asseguren 
des de la firma granollerina. Amb 
aquesta adquisisció, Plasticband, 
que actualment exporta el 90% de 
la seva producció, reforça encara 
més la seva presència a Europa, i 
la previsió de l’empresa és acabar 
l’any amb un 21% més de factura-
ció que l’any 2016, quan es va ini-
ciar el pla de desenvolupament. i

GRANOLLERS. La Fundació Privada 
Amics de la Gent Gran va rebre di-
vendres, de la mà de Gran Centre 
Granollers i l'Obra Social La Caixa, 
un xec per valor de 10.000 euros. 
Aquest import solidari és part de 
la comissió que el banc cobra per 
les compres realitzades durant la 
campanya de Nadal amb la targeta 
de l'associació de comerciants, una 
campanya que va començar el 8 de 
desembre i que continuarà els prò-
xims mesos. Per a Laura Sabatés, 
presidenta de Gran Centre, l’objec-
tiu és “aportar recursos" perquè 
l'entitat, dedicada a millorar la qua-
litat de vida de la gent gran, "pugui 
arribar a més persones i, sobre-
tot, organitzar més activitats al 
llarg de l’any”. En aquest sentit, els 
diners lliurats permetran formar 
voluntariat per fer acompanya-
ment a la gent gran, organitzar més 
activitats de socialització i invertir 
més temps en cada acompanya-
ment. Amics de la Gent Gran és una 
fundació de voluntariat que lluita 
contra la soledat i la marginació 
social de les persones grans mitjan-
çant l’acompanyament i la sensibi-
lització de la societat. A Granollers 
està activa des de fa 5 anys i atén 
unes 25 persones. L’any passat, 
l'entitat va donar suport a tot Cata-
lunya a 1.626 persones grans grà-
cies al suport de 1.744 voluntaris i 
l’ajuda de 3.900 socis i donants. 

SOLIDARITAT

Gran Centre i 
La Caixa donen 
10.000 € a Amics 
de la Gent Gran

Avui, dijous (18 h), CCOO del Vallès 
Oriental, Maresme i Osona celebra-
rà el 20è aniversari del seu local a 
Granollers a la seu del carrer Pius 
XII, 5-6. L’acte començarà amb una 
taula rodona moderada per Do-
lors Llobet, secretària d’Atenció a 
l’Afiliació, Estudis i Coordinació de 
Direcció de CCOO de Catalunya, i 
en què hi participaran els exsecre-
taris generals de CCOO del Vallès 
Oriental: Ramon Pla, Paco Agüera, 
José Cachinero i Ovidi Huertas. Tot 
seguit hi intervindrà l'actual secre-
tari comarcal, Gonzalo Plata, i Ja-
vier Pacheco, secretari general de 
CCOO de Catalunya, abans d’un re-
coneixement a les persones que fa 
25 anys que estan afiliades al sin-
dicat, amb lliurament de plaques i 
pins i fotografies. 

CCOO celebra el 
20è aniversari del 
local de Granollers

La granollerina Plasticband
fa el salt al mercat portuguès

La previsió de l'empresa 
és tancar l'exercici amb 
un 21% més de
facturació que l'any 2016

Amb l'adquisició de Cintexpor reforça la seva posició a Europa
plasticband

FONT DEL RÀDIUM  L'empresa, fundada el 1978 per Miquel Sisó i Jordi Guimet

El Consell Comarcal del Vallès 
Oriental ha obert una nova con-
vocatòria per a empreses i enti-
tats perquè puguin adherir-se al 
Compromís per la Sostenibilitat 
Biosphere i millorar així la qualitat 
i la sostenibilitat de les empreses 
turístiques i el treball conjunt per 
fer del turisme una activitat més 
sostenible. Les empreses i entitats 
que s’hi adhereixin podran tenir, 
durant tot l’any, formació conjunta 
i assessorament individualitzat pel 
que fa a bones pràctiques. El com-
promís és un distintiu desenvolu-
pat per Diputació de Barcelona i 
Cambra de Comerç per garantir la 
qualitat i sostenibilitat dels serveis 
turístics a partir de la certificació 
Biosphere de l’Institut de Turisme 
Responsable, basada en els 17 ob-
jectius de Desenvolupament Soste-
nible de Nacions Unides integrats 
en l’Agenda 2030. El Compromís 
per la Sostenibilitat pretén fomen-
tar les bones pràctiques en gestió 
sostenible de les empreses i ser-
veis. Al Vallès Oriental ja són 33 les 
empreses i entitats distingides. 

TURISME

Convocatòria per 
rebre el distintiu
Biosphere de 
bones pràctiques
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El Club Triatló guanya la Lliga Catalana
L'equip femení del Club Triatló Granollers –format per Laura Terrades, 
Mercè Tusell, Aina Piques, Mar Franco, Núria Ferre i Laura Serrarols– 
s'ha emportat per cinquè any consecutiu la Lliga Catalana de Clubs 
en vèncer en cinc de les sis proves del circuit català. D'altra banda, en 
inviduals, Terrades ha estat segona de Catalunya i Tusell, tercera.

Nova derrota granollerina
El Bàdminton Granollers s'està complicant la 
seva permanència a la TOP8 LaLigaSports. El 
cap de setmana va sumar la seva novena 
derrota a la pista de L'Arjonilla per 6 a 1. I el 
seu rival directe, el San Fernando, va vèncer.

ESPORTS

Granollers va tornar a mostrar la 
seva part més solidària diumenge 
de la mà de l'esport més emblemà-
tic de la ciutat, l'handbol, amb els 
partits solidaris entre les selecci-
ons catalanes i els equips masculí 
i femení del BM Granollers. 

Un any més, la campanya Som-
riures que Curen, impulsada per 
La Mútua de Granollers, va comp-
tar amb la col·laboració del club 

bmg

SOMRIURES QUE CUREN  L'handbol solidari forma part d'aquesta campanya anual de La Mútua de Granollers

HANDBOL SOLIDARI  EL BMG I LA SELECCIÓ CATALANA ES VAN ENFRONTAR AL PALAU D'ESPORTS

La Mutúa recapta 6.000 
euros contra l'Alzheimer

granollerí i la Federació Catalana 
d'handbol, que de nou van unir 
esforços per organitzar un esde-
veniment de primer nivell que 
enguany s'ha dedicat a recaptar 
fons per a la investigació de l'Al-
zheimer en benefici de la Funda-
ció Pasqual Maragall. La tarda de 
diumenge el Palau d'Esports va 
acollir més de 1.000 espectadors, 
que van aportar entre tots un to-

tal de 6.000 euros a la campanya. 
A les mitges parts dels enfronta-
ments també es van jugar partits 
de categoria aleví.

Victòries granollerines
El Fraikin va vèncer per 30 a 25 a 
la selecció catalana masculina i el 
KH-7 va fer el mateix per 28 a 22 
davant la femenina en una festa 
esportiva i solidària.  

El Fraikin va disputar l'últim par-
tit en competició oficial un ja llu-
nyà 15 de desembre a Lleida. Allà 
els granollerins hi van jugar les se-
mifinals de la Copa Asobal, ronda 
en la qual van caure a mans del Bi-
dasoa Irún per 30 a 25. El culpable 
d'aquesta aturada, que s'allargarà 
fins al 2 de febrer, és el Mundial 
d'handbol que s'està disputant a 
Alemanya i Dinamarca, on hi ha 
dos jugadors del Fraikin: "César 
de Almeida ha fet percentatges 
d'aturades molt bons amb el 

Brasil i, a més, ha fet aturades 
espectaculars en moments clau.  
Pel que fa a l'Adrià Figueras, ha 
tingut partits millors i pitjors 
arran del tipus de defenses con-
tràries que s'ha trobat, però ha 
gaudit de més minuts amb la 
selecció espanyola que en al-
tres tornejos. Poc a poc s'hi està 
fent important", explica al diari 
Som Antonio Rama, el tècnic del 
Fraikin. 

El considerat millor entrena-
dor de l'Asobal de la tempora-

pau navarro

NOVA PLACA  Està situada davant del Palau d'Esports de Granollers

Per primera vegada, La Mitja ha 
posat nom a dos quilòmetres de la 
prova en el mateix any. Si fa unes 
setmanes ho va fer amb José Ma-
nuel Rodríguez en el km 13, diu-
menge, entre el partit d'handbol 
solidari masculí i femení, va bate-
jar amb els noms de Xavier Pocu-
rull i Martí Batallé l'arribada de la 
prova al Palau d'Esports. Pocurull 

i Batallé van perdre la vida el se-
tembre en un accident de trànsit. 
En aquell cotxe també hi anaven 
Pau Navarro i Òscar Ollé, els quals 
van assistir a l'acte acompanyats 
d'amics i familiars dels dos joves 
jugadors d'handbol homenatjats,  
que també van tenir una relació 
estreta amb La Mitja perquè hi 
van fer de voluntaris. 

L'ARRIBADA DE LA CURSA PORTARÀ ELS NOMS DELS DOS JOVES

Homenatge de La Mitja a
Xavier Pocurull i Martí Batallé

da 2017-18 va donar vacances 
als jugadors de la seva planti-
lla durant el Nadal i aquest mes 
de gener l'estan afrontant  com 
una pretemporada. "Considero 
que aquesta aturada llarga va 
bé per als jugadors. Nosaltres 
com a equip ja ho tenim assu-
mit. La temporada es divideix 
en dues parts d'una manera 
molt clara", diu Rama. "El gener 
ens està servint per introduïr 
algunes novetats tàctiques a 
l'equip, per mantenir en forma 
els jugadors i per recuperar 
sense pressa els lesionats de la 
primera volta. I, sobretot, pre-
parar-se per una segona volta 
que serà mortal".  serGI escudero

Antonio Rama: "L'aturada 
llarga va bé per als jugadors"

Mundial d'Handbol  ELS DOS HAN CAIGUT A LA SEGONA FASE

Adrià Figueras i Bombom, eliminats 
Ni Adrià Figueras amb la selecció espanyola ni César de Almeida Bombom 
amb la brasilenya han aconseguit arribar a les semifinals del Mundial 
d'handbol en caure a la segona fase. Malgrat això, els dos han fet un bon 
paper a nivell individual i el porter del Fraikin ha estat un dels herois de la 
seva selecció en els triomfs davant rivals potents com Croàcia i Sèrbia. En 
l'enfrontament entre Espanya i Brasil, els hispanos van vèncer per 36 a 24.

bmg
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

GENER
FEBRER 

2019
C. Camí del Mig, 22
Polígon Industrial Palou Nord

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

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

PROGRAMACIÓ DESTACADA

DE LA IDEA...
A LA IDEA D’ÈXIT
Horari:	9.30	a	13.30	h
Formació de 4 h
Emprenedoria
Granollers Mercat

ELS CONTRACTES 
MERCANTILS MÉS 
HABITUALS EN UN 
NEGOCI
Horari:	9.30	a	12.30	h
Formació de 3 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat

COSTOS, MARGES 
I BENEFICIS. PER 
QUÈ NO ÉS EL MA-
TEIX FACTURAR QUE 
GUANYAR DINERS?
Horari:	9.30	a	13.30		h
Formació de 8 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat

PLANIFICA LA 
TEVA WEB 
Horari:	9.30	a	12	h
Formació de 3 h
Emprenedoria
Granollers Mercat

COM EVITAR ELS 
IMPAGATS I COM 
GESTIONAR-LOS ?
Horari:	9.30	a	12.30	h
Formació de 3 h
Emprenedoria i empresa
Granollers Mercat

Tens una idea i no saps com 
dur-la	a	terme?	Vols	validar	
la teva idea i veure si pot ser 
factible i una idea d’èxit? Contractes	 mercantils:	 Que	

son i principals avantatges. 
Compravenda, arrendaments 
de local, leasing i renting, 
contractes de col·laboració...

Consolidar els coneixements 
bàsics a nivell comercial, 
comptable	 i	 fi	scal	 per	 em-
prendre una activitat amb èxit.

Com evitar els impagats?
Com gestionar el cobra-
ment:	 Requeriment	 previ.	
Demanda inicial de proce-
diment monitori. Procedi-
ment verbal

Factors claus a tenir en comp-
te perquè la nostra web esti-
gui alineada 
a la marca 
d’empresa i 
als objectius 
e c o n ò m i c s 
esperats.

Aquest taller es farà a la 
Masia de les Tres Torres. 
Cr. de les Tres Torres 18-20 
Granollers.

29 DE GENER 30 DE GENER 5 i 12 DE FEBRER 5 DE FEBRER 6 DE FEBRER

GRANOLLERS. Dissabte el KH-7 va 
donar un cop sobre la taula i va 
deixar pràcticament sentenciat 
el seu passi a la següent ronda 
de la Copa de la Reina. El 17 a 30 
que es va emportar de la pista del 
BM Porriño deixa poc marge per 
l'esperança a les gallegues, que 
havien vençut a l'equip de Ro-
bert Cuesta en el partit de la Lli-
ga Guerreras Iberdrola disputat a 
principi de temporada. El resultat 
del descans, 9 a 16, ja va demos-
trar la superioritat granollerina 
que estava tenint lloc a la pista, 
però en el segon temps el domi-
ni encara va ser més aclaparador 
i el Porriño no va poder fer res 
per aturar l'allau en atac del KH-7 
ni per superar la rocosa defensa 
plantejada per Cuesta. L'enfron-

xavier solanas

DOS PARTITS A CASA  Les granollerines s'enfrontaran al Castelló i al Rocasa

HANDBOL |  Lliga Guerreras Iberdrola  DISSABTE VA VÈNCER PER 17 A 30 A LA COPA DE LA REINA

El KH-7 rep el cuer abans
d'enfrontar-se amb el líder

tament de tornada es jugarà el 9 
de febrer al Palau d'Esports, on el 
KH-7 ho ha guanyat tot aquesta 
temporada. També a Granollers, 
les vallesanes, quartes, disputaran 
dissabte (16.30 h) l'última jorna-
da de la primera volta de la lliga, 

KH-7 BMG - BM CASTELLÓN
Dissabte, 26  16.30 h Palau

BM PORRIÑO 17
KH-7 BM GRANOLLERS 30

davant el BM Castelló, l'últim clas-
sificat. Serà una setmana abans de 
tornar a jugar a casa davant el lí-
der, el Rocasa Gran Canària. 

jordi ganduxé

DESCANS  Els de Ricard Ventura no tornaran a jugar fins al 2 de febrer

El CB Granollers va sumar dissab-
te el seu primer triomf del 2019 
i el cinquè a la Copa Catalunya. 
Els de Ricard Ventura es van im-
posar per 72 a 61 al CB Artés i, 
així, abandonen la part baixa de 
la taula per situar-se en una part 
mitja molt apretada. Els blanc-i-
blaus van demostrar haver aprés 
dels errors comesos la setmana 
anterior a la pista del CEB Girona 

–van arribar al descans perdent 
44 a 17– i van sortir a la pista molt 
endollats. Un gran primer quart 
–28 a 15– va encarrilar una vic-
tòria que només va perillar quan 
en l'inici del tercer quart l'Artés es 
va acostar perillosament. Ricardo 
Balta va brillar amb 23 punts i els 
granollerins van estar encertats 
en els tirs lliures –78,2%- i en els 
tirs de 2 punts -56,7%–. 

BÀSQUET | Copa Catalunya  VICTÒRIA TREBALLADA PER 72 A 61

El CB Granollers pren 
oxigen amb un triomf
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SE COMPRA A DOMICILIO
Monedas, sellos, Swarovski, juguetes antiguos y 

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

GRANOLLERS. La pluja va marcar 
diumenge la 9a edició del Duatló 
Ciutat de Granollers i li va donar 
encara més èpica a una prova que 
ja de per sí en té. 393 esportistes 
–en van finalitzar 372– van lluitar 
per ser els primers en completar 
els 5 quilòmetres de cursa a peu, 
els 20 de ciclisme per la pista del 

jordi ganduxé

TRAM PEL TRAÇAT VALLESÀ  Els duatletes van donar voltes en bicicleta al Circuit de Barcelona-Catalunya

DUATLÓ |  Ciutat de Granollers  LA COMPETICIÓ D'ADULTS VA TENIR 393 PARTICIPANTS

Jordi Garcia i Anna Godoy
guanyen sota la pluja

Circuit de Barcelona-Catalunya i 
els 2,5 més de cursa a peu. Jordi 
Garcia (CN Badalona) va ser qui 
ho va aconseguir en categoria 
masculina i Anna Godoy (Inde-
pendent), en femenina. Garcia va 
fer el recorregut en 55 m i 31 s, 
i Godoy, en 1 h i 49 s. Pel que fa 
als clubs, el guanyador va ser el 

Fasttriatlon-CN Montjuïc, tant en 
categoria masculina com en fe-
menina. Les noies del Club Triat-
ló Granollers van quedar quartes 
i els nois, en la 18a posició. 

Diumenge, també es van dispu-
tar a la recta principal del Circut 
les diferents categories d'edat 
infantil, amb 250 participants.  

ENTITATS  SEGUEIX EL CONFLICTE ENTRE EL CF LES FRANQUESES I EL PATRONAT D'ESPORTS

LES FRANQUESES. En la línea del que 
va avançar al diari Som Juan Anto-
nio Corchado, màxim responsable 
del Patronat Municipal d'Esports 
(PME) de les Franqueses i regidor 
d'Esports, el PME ha fet públic un 
comunicat per defensar-se de les 
acusacions del Club Futbol Les 
Franqueses. Aquestes són la con-
gelació de la seva subvenció mu-
nicipal, els horaris d'entrenament 
intempestius dels equips base i el 
poc espai físic per dur-los a terme. 
"No és cert que les subvencions 
econòmiques estiguin congela-
des. El PME atorga anualment 

les subvencions per a activitats 
esportives d’acord amb uns 
criteris i barems determinats. 
Segons aquests criteris, s’aplica 
un sistema de càlcul redistri-
butiu entres totes les entitats i 
es fixa un topall de 12.000 eu-
ros com a subvenció màxima 
per entitat. A causa del volum 
d’activitat que genera el CFLF i 
del seu elevat nombre d’equips, 
aquesta entitat rep la subven-
ció màxima que actualment 
atorga el PME", explica el primer 
punt del comunicat. I, en relació 
als espais cedits a les entitats es-

Disputa per l''oberbooking' 
del camp de Corró d'Avall

portives, el PME argumenta que 
la situació actual d'overbooking 
al camp de Corró d'Avall ve moti-
vada pel creixement del nombre 
de conjunts del CFLF i la recupe-
ració dels que tenia fa uns anys 
el Bellavista Milan. En el comuni-
cat, el PME recorda que el 2015 
ja va advertir per escrit al CFLF 
de la situació que es podia donar 
si seguien creant equips. A més, 
diu que "en cap cas, el PME es-
tableix la distribució d’horaris 
d’entrenament dels respectius 
equips, que correspon única i 
exclusivament a la pròpia or-
ganització interna de cada enti-
tat". Per últim, es reserva l'opció 
d'empendre les accions necessà-
ries per defensar l'honorabilitat 
de Corchado. 

jordi ganduxé

PROTESTES  Els locals van reclamar tres penals no assenyalats

GRANOLLERS. "És molt trist que 
la federació tingui àrbitres que 
s'enriuen de nosaltres i ens 
amenacen. A mi en el minut 10 
el linier m'ha posat la mà al pit 
per dir-me que callés", va expli-
car José Solivelles, el tècnic de l'EC 
Granollers en finalitzar diumenge 
el partit davant la UE Sants, amb 
empat a 1. Tant ell com Miguel 
Ezequiel van ser expulsats per 
protestar tres possibles penals no 
assenyalats per l'àrbitre, Vicen-
te Alexand Muñoz. Segons l'acte, 
concretament, per "protestar 
groseramente una de mis de-
cisiones". "Per mi hi ha quatre 
tipus d'àrbitres: els dolents, els 
regulars, els bons i els que no 
tenen vergonya. Davant el Sants 
ens ha tocat els pertanyents 
a aquesta última categoria. Jo 

simplement li he dit que ell era 
conscient que era penal a Oriol 
Molins. I a l'Ezequiel l'expulsen 
per dir-li al linier que no ame-
naci". Però l'empat de l'EC Gra-
nollers també és culpa, una altra 
vegada, de ser incapaç de conver-
tir en gol les múltiples ocasions. 
Només Joel Cañaveras en el minut 
9, de cap, va ser capaç de batre Yu-
mandú. Luís Gaudioso, de penal, 
va empatar en el 43.

Visita al nou líder, l'Hospitalet
Com a conseqüència d'aquests 
fets, ni Solivelles ni Ezequiel po-
dran estar diumenge (12 h) a la 
banqueta en el partit al camp del 
líder, l'Hospitalet, que va vèncer 
diumenge el fins ara primer clas-
sificat, el Llagostera, per 0 a 1. 
L'ECG és setè amb 37 punts.  s.e.

FUTBOL | Tercera Divisió  SOLIVELLES I EZEQUIEL, EXPULSATS

Un arbitratge polèmic 
indigna l'EC Granollers

Inscripcions obertes 
al CCI Corró d'Amunt
La Copa Catalana Internacional 
Biking Point 2019 arribarà a Corró 
d'Amunt el 10 de març. La prova, 
de categoria C2, és puntuable per 
l'UCI i es disputarà en un circuit 
de 7 km. Les inspcripcions ja estan 
obertes a www.ticketoci.net. 

CICLISME DE MUNTANYA

El CNG i Dinàmics
firmen un acord 
de col·laboració 
El Club Natació Granollers i la 
cooperativa d’ensenyament Di-
nàmics  –projecte de les escoles 
Ginebró de Llinars i Sant Gervasi 
de Mollet– han signat un conveni 
per col·laborar en projectes edu-
catius i esportius. En una primera 
fase, aquesta col·laboració se cen-
trarà en la formació de socorristes 
i professionals de l’esport en ins-
tal·lacions aquàtiques. “Un dels 
objectius del CNG és ser una 
entitat formativa, i pensem que, 
creant sinèrgies com aquesta 
amb Dinàmics, ho podrem asso-
lir", va explicar Eduard Escandell, 
el president del CNG.  

ENTITATS
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

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

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

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

TEATRE. El TAG ha esgotat entra-
des per a una de les estrenes de 
2018 més reeixida i aclamada 
pel públic i la crítica. Després de 
triomfar amb una moderna adap-
tació del Don Joan de Molière, Da-
vid Selvas ha tornat als escenaris 
dirigint aquesta versió lliure de 
La importància de ser Frank. Una 
adaptació musical i festiva de la 
comèdia càustica contra les con-
vencions socials, que va ser l’últi-
ma que va escriure el dramaturg 
irlandès Oscar Wilde i que ara 
arriba en forma de faula actual i 
musical amb tocs típicament me-
diterranis i música en directe in-
terpretada pels mateixos actors.

tag/ felipe mena

EN CLAU DE MUSICAL  La versió de Selvas de l'obra de Wilde l'adapta al present

TEATRE  L'OBRA D'OSCAR WILDE ARRIBA AL TAG PASSADA PER LA VISIÓ DE DAVID SELVAS

L'adaptació més festiva de 
'La importància de ser Frank' 

Un repartiment estel·lar amb 
David Verdaguer, Miki Esparbé, 
Laura Conejero i el descobriment 
de la jove actriu i compositora 
Paula Jornet protagonitzen aques-
ta proposta d’estètica a l'estil Wes 
Anderson (Los Tenenbaum, El 
Gran Hotel Budapest) que vol ser 
un cant a la intel·ligència, la be-
llesa, l’amor i la llibertat. Una obra 
àcida i divertida que dispara de 
ple contra la hipocresia social de 
la mà de dos joves britànics i les 
seves secretes dobles vides. i

Sopar-espectacle a l'HostalPassaltpas convida dissabte a ballar
L'AV del barri de l'Hostal celebrarà 
dissabte (21 h), al centre cívic Nord, un 
sopar popular amb espectacle, a càrrec 
del grup Vallès Music. Per assistir-hi,  
cal reservar al telèfon 93 840 17 38.

L'associació Passaltpas celebrarà dissabte, de 17 a 19 h a  
la sala l'Aplegador de La Troca, una tarda per ballar les danses 
que han anat ensenyant al llarg dels anys. L'activitat Ballar  
x ballar és gratuïta i oberta a tothom, i inclourà un berenar 
popular amb allò que els participants portin de casa.

CULTURA

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

Familiar

Aquest cap de setmana el TAG ofereix 
una nova oportunitat per conèixer el 
seu interior en família, per mitjà de 
l'espectacle de titelles Més enllà dels 
miralls. La Filo, una costurera molt 
despistada, acompanyarà el públic en 
un recorregut per les instal·lacions del 
teatre i donarà a conèixer els diferents 
personatges que intervenen en la re-
alització d’un espectacle. També s'hi 
podrà conèixer la història de la creació 
del teatre, visitar els camerinos i tre-
pitjar l’escenari. Més enllà dels miralls, 
dirigida per Maria Castillo i basada 
en una idea original de Ramon i Jordi 
Daví i adaptada per Marina Martori, 
va néixer amb motiu del 15è aniversari 
del Teatre Auditori de Granollers com 
a visites guiades teatralitzades per a 
famiílies i escoles, per conèixer les di-
ferents parts del teatre i gaudir d’una 
representació de titelles basada en un 
conte. L’objectiu de la visita és acos-
tar les arts escèniques i els fonaments 
més bàsics d’un equipament teatral. En 
aquesta ocasió es podrà fer dissabte  
–amb tres sessions, a les 12, 17 i 18.30 
h–. Es tornarà a programar el 23 de 
març. El preu és de 3 euros.

SIS NOVES FUNCIONS 
DE L'ESPECTACLE 'MÉS 
ENLLÀ DELS MIRALLS'

La màgia d'Eduard  
Juanola obre el 
cicle del Gra Dnit
Divendres (21 h), l'espectacle Ca-
minant per la màgia, d'Eduard 
Juanola, obrirà la programació del 
cicle d'oci nocturn i alternatiu del 
Gra, Dnit. El programa, adreçat a un 
públic jove i adult, inclourà també 
espectacles teatrals (Pardigma de 
Bea Insa) i musicals (Los Intocables 
de Mike LaMotta) amb entrada gra-
tuïta. L'espectacle de Juanola tracta 
del fil que separa el que és pos-
sible del que és impossible. En el 
trajecte es poden veure efectes de 
màgia mental, estranyes habilitats, 
objectes curiosos i molts efectes 
d'il·lusionisme, tots barrejats amb 
una bona dosi d'humor i sorpresa.  
Juanola és un il·lusionista dinàmic, 
actiu, proper i amb un estil de mà-
gia original i particular. i

ARTS ESCÈNIQUES

L'Espai d'Arts obre 
temporada amb 
'Working as if'
Avui, dijous (20 h), a l’Espai d’Arts 
de Roca Umbert, s’inaugurarà l’ex-
posició Working as if (treballant 
com si..), comissariada per Sergi 
Selvas, en què diversos artistes i 
pensadors proposen revisar films 
de ciència-ficció preguntant-se quin 
és el futur del treball. Hi participen 
els artistes Marina Vishmidt, Oxana 
Timofeeva, Priscila Fernandes, Se-
bastian de Line, Sara Martín Alegre, 
Camille Orny, Luca Carboni, Marta 
Echaves, Sofía Estévez, Francesc Pu-
jol, Judit Garrell i Natalia Fernández, 
i cada creador acompanya la seva 
reflexió d’un projecte cinematogrà-
fic. El projecte, que es podrà veure 
fins al 24 de febrer, va resultar gua-
nyador de la convocatòria de comis-
sariat 2017 de l’Espai d’Arts. i

ART
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ARA MALIKIAN FA 
EMBADALIR EL TAG

El virtuosisme d'Ara Malikian no deixa mai indiferent. Tampoc ho va fer el cap de 
setmana al Teatre Auditori, on el violinista libanès va oferir un espectacle enèrgic 
amb músiques d'arreu, i en el marc de la nova gira d'aquest reconegut músic a 
escala mundial. Un concert d'excepció que va fer embadalir el públic.

GRANOLLERS. La 29a edició del 
Festival de Jazz de Granollers farà 
el tret de sortida aquest divendres 
al Casino amb el duet de Carme 
Canela i Joan Monné, que hi pre-
sentaran el seu nou treball, el disc 
de balades Balland. La cantant i 
el pianista fa mols anys que com-
parteixen escenaris –des dels 90–, 
però aquest és el seu primer disc 
enregistrat com a duet, un format 
que sí que havien portat al directe 
en nombroses ocasions.

A Balland hi recullen estàndards 
del songbook americà, des de Ge-
orge Gershwin i fins a Cole Porter, 
passant per altres grans del gè-
nere com Thelonius Monk i Duke 
Ellington. Es tracta de composici-

Carme Canela i  
Joan Monné obren  
el Festival de Jazz

jordi ganduxé

MÚSICA  PRESENTARAN LES BALADES DE 'BALLANDS' AL CASINO EL PÚBLIC DEL TEATRE AUDITORI ES LLIURA AL VIRTUOSISME DEL MÚSIC LIBANÈS

RECITAL

Veus participarà al festival 
La Folle Journée de Nantes
Veus, el cor infantil d'Amics de la 
Unió, participarà, entre el dime-
cres 30 de gener i el 3 de febrer, 
en el festival internacional de mú-
sica clàssica La Folle Journée, que 
se celebra a la ciutat francesa de 
Nantes. Veus actuarà dijous 31 de 
gener i dissabte 2 de febrer en el 
marc del festival amb un recull de 
peces de Vivancos, Vila-Casañas, 
Vidal i López-Chavarri, entre al-
tres compositors.

"Tenim la sort de poder vi-
atjar i tenim llocs que ens fan 
d'aparador", explicava el direc-

tor de la formació coral, Josep Vila 
Jover. De fet, Veus fa temps que ha 
tingut molt present la importàn-
cia de participar a festivals inter-
nacionals, així com fer intercanvis 
amb corals d'altres països i de ser 
present a concursos d'arreu d'Eu-
ropa.

L'octubre passat Veus va viatjar 
a la Xina, i aquest proper estiu ho 
farà a Alemanya i als Estats Units. 
De fet, la seva projecció palesa 
com el cor granollerí és una de les 
formacions corals infantils més 
importants del país. 

Dv 25 de gener, 22 h
Casino. Preu: 12 €

ons que no necessiten gaire flori-
tura per percebre la seva bellesa, 
de manera que Canela i Monné les 
serviran de manera senzilla, sense 
massa arranjament. 

El primer concert del festival, 
doncs, és una oportunitat d'escol-
tar els clàssics del jazz, en el marc 
d'una proposta íntima protagonit-
zada per dos dels grans del jazz a 
Catalunya.

El 29è Festival de Jazz es re-
prendrà l'1 de febrer amb una 
proposta del pianista Marco Mez-
quida en solitari. i m.e.

EL COR GRANOLLERÍ ACTUARÀ AL CERTAMEN INTERNACIONAL

'Recordem' aplega 
diumenge quatre 
entitats tradicionals
L’Agrupació Sardanista Granollers, 
la cobla Ciutat de Granollers, l’Es-
bart Dansaire de Granollers i la 
Coral Emsemble Aedea s’han unit 
per oferir conjuntament, diumenge 
al Teatre Auditori (19 h), un concert 
de sardanes, danses i cançons que 
formen part de la cultura musical 
i folklòrica catalana. L’espectacle 
porta per nom Recordem, i vol ser 
també un homenatge als grans 
mestres musicals del país, especi-
alment a Pau Casals, el granollerí 
Josep M. Ruera, Ricard Viladesau, 
Antoni Ros Marbà i Enric Morera, 
entre d’altres. Per a les quatre enti-
tats és un repte, ja que mai s’havien 
agrupat per treballar un projecte 
comú d’aquestes característiques. 

ACORD

El TAG s'alia amb la 
Xarxa Transversal 
per a la innovació
El Teatre Auditori de Granollers, 
que forma part de la Xarxa Trans-
versal, programarà, com la resta 
d’equipaments, obres de noves 
escenes que trenquen amb les re-
gles del teatre més convencional. 
Aquesta temporada es represen-
tarà Conferència Espectacular, un 
espectacle divulgatiu de David 
Espinosa en el qual s’explica què 
són les noves escenes i què ha im-
pulsat el sorgiment dels formats 
teatrals més innovadors tant a 
Catalunya com a la resta d’Europa.
L’espectacle tindrà lloc el 15 de 
febrer, a les 21 h, al TAG. I, de cara 
a la propera temporada, s'hi durà 
Kingdom de l’Agrupación Señor 
Serrano, al novembre. 

CONCERT

Narcís Negre porta 
els seus temes 
eclèctics a Can 60
Avui, dijous, el cicle de concerts 
de Can 60 –c. Marià Maspons, 
4– portarà la proposta de Narcís 
Negre, l'alter ego de Rafael Mo-
rata, amb una llarga experiència 
en formacions musicals de tota 
mena, que s'evidencia en aquest 
projecte eclèctic que presentarà 
a Granollers a partir de les 21.30 
h. Acompanyat de teclat i guitarra, 
Narcís Negre repassarà el seus te-
mes originals que es passegen per 
la música d'entre els anys 70 i 90, 
el rock, el pop, i tocs de blues i de 
rhythm and blues americà. 

De fet, Narcís Negre defineix 
el seu estil com a "pop-rock en 
català amb voluntat eclèctica i 
tocs d'autor". 
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AC/DC sonarà per a 
la mainada més heavy

tag

'FANG' Sobre un dels artistes

El Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) proposta aquest dissabte 
un muntatge d'arts circenses que 
compta amb un element inusual en 
el gènere, el fang, que es manipu-
larà a escena en una al·legoria de 
la unió de la terra i el cos. Es tracta 
d'una proposta de la companyia 
Animal Religion, que ha actuat ar-
reu d'Europa i Àsia, i coneguda per 
la seva creativitat, el joc amb el risc 
i les habilitats en tècniques de circ. 

Fang, creat per Quim Girón i pre-
mi especial Zirkolika 2017, porta 
a una transformació constant, des 
de l’espai buit fins a un món amb 
criatures estranyes en què l’home i 
el fang són una sola cosa. A mesura 
que avança l’espectacle, el cos de 

CIRC  LA PREMIADA COMPANYIA ANIMAL TEATRE ATERRA AL TAG

Transfomant l'home i el fang

GRANOLLERS. La sala Nau B1 clou-
rà el gener amb una proposta per 
al públic familiar més roquer. 
L'espectacle Rock en família és 
una oportunitat perquè els nens 
i les nenes descobreixin la his-
tòria i les cançons d’alguns dels 
grups més importants i rellevants 
de la història del rock i el pop. En 
aquesta ocasió la formació convi-
da a viure, en directe, les cançons 
més conegudes del llegendari 
grup AC/DC. D'altra banda, el se-

MÚSICA  LA SALA NAU B1 PROGRAMA EL ROCK EN FAMÍLIA

El pallasso Marcel 
Gros tindrà 
els 'Petits Minuts' 
a Sant Francesc
La Casa de Cultura Sant Francesc 
enceta l'any amb un dels pallassos 
més reputats i veterans del país, 
Marcel Gros. El clown hi durà diu-
menge l'espectacle Petits Minuts, 
que pretén fer riure i fer volar la 
imaginació. Gros es va iniciar als 
80 en el teatre de carrer i va ser 
membre fundador de Teatre Mò-
bil. El 1991 emprèn obres en soli-
tari com la premiada Stanby.

Buscador de grans moments i 
trobador de petites coses, a Petits 
Minuts Marcel Gros construeix un 
vehicle fet d’imaginació per anar 
a la recerca d’un món minúscul, 
divers i divertit. Jugant a imaginar 
arbres, animals i curiosos perso-
natges, el pallasso tracta cada es-
cena com si fos un petit conte. Els 
objectes són manipulats perquè 
prenguin vida, cada detall obté la 
importància de les petites coses. 

FAMILIAR

güent concert familiar a la Nau B1 
no trigarà en arribar, de la mà de 
l'entitat EntreMares, que al Nadal 
va posar a la venda les entrades 
per al concert solidari enguany 
protagonitzat per Sense Sal i que 
es farà el 9 de febrer. L'entrada val 
12 euros i contribueix a la investi-
gació de càncer infantil.  m.e.

Dv 26 de gener, 18 h
Nau B1. Roca Umbert. Preu: 8 €

nau b1

ROCK EN FAMÍLIA Faran descobrir els grans èxits d'AC/DC als més petits

Dg 27 de gener, 17.30 h
C.C. Sant Francesc. Preu: 5 / 4 €

l’artista patirà canvis i deformaci-
ons, i la suor, el pes i la respiració 
acabaran sent tant de l’home com 
del fang, que hauran aconseguit un 
estat de simbiosi total. 

Després de la funció de Fang i 
en el marc de la iniciativa del TAG 
Espectacles 360º, el públic podrà 
parlar amb Quim Girón, una con-
versa que moderarà un crític de 
Recomana. 

Ds 26 de gener, 21 h
Teatre Auditori. Preu: 10 €

Taller familiar
DIUMENGE (11 H) ES FARÀ UN 
TALLER FAMILIAR A L'ENTORN DE
Fang, en què Animal Religion vol 
compartir la seva experiència del 
procés creatiu. A partir del joc i de 
les acrobàcies s’explorà la relació 
del cos amb el fang. Serà al CAM
de Roca Umbert.
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Previsió meteorològica
de dijous 24 al diumenge 27 de gener

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

11º 0º 12º 0º 14º 3º 14º 4º

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

LITERATURA  L'AUTOR GRANOLLERÍ VA PRESENTAR DIJOUS EL SEU DARRER LLIBRE A LA GRALLA

Jordi Masó desplega l'humor  
i la ironia a 'L'hivern a Corfú'
GRANOLLERS. Després d'haver pu-
blicat el recull de relats La bibliote-
ca fantasma l'any passat, l'escriptor 
granollerí Jordi Masó va presentar 
dijous la seva darrera obra literà-
ria, i primera novel·la, L'hivern a 
Corfú, a la llibreria La Gralla.

Juntament amb la periodista i 
també escriptora Anna Ballbona 
–que va conduir l'acte–, Masó va 
explicar alguns dels trets caracte-
rístics de la seva forma d'escriu-
re, les seves habilitats narratives 
i els seus recursos literaris pre-
ferits, com és el cas de l'humor, la 
ironia i l'absurd, molt presents a 
L'hivern a Corfú. I, fins i tot, com 
va qualificar Ballbona, presents 
"de forma més estripant" que a 
la resta de contes de l'autor gra-
nollerí. I aquesta és, precisament, 
una de les característiques prin-
cipals de la novel·la. Tal com as-
segurava Jordi Masó, "sempre va 
bé que hi hagi una mica d'ironia 
de tant en tant". "A l'hora d'es-
criure, procuro fer-ho amb hu-
mor", destacava l'escriptor. Així 
doncs, L'hivern a Corfú constitueix 
una història d'un home de nom ja 
singular, Bertran Bartra, el qual 
guanya un creuer pel Mediterrani 
en una rifa de Nadal. Durant el vi-
atge, que és l'eix i fil conductor de 
la novel·la, coneix "personatges 
extravagants" i li succeeixen "si-
tuacions estranyes i còmiques". 

esperat". L'escriptor granollerí 
va afegir que tot el que li passa al 
protagonista és bastant absurd, i 
que els personatges són extrava-
gants perquè "si no, no tindrien 
gaire interès". "M'agrada forçar 
les personalitats", va concloure 
Masó.

Més que un conte
Finalment, l'autor va assegurar 
que L'hivern a Corfú va comen-
çar sent un conte que es va anar 
allargant: "M'anava inventant 
personatges i vaig començar a 
fer molts fulls", va confessar. I, 
pel que fa a l'estructura de la no-
vel·la, Masó va assegurar que els 
títols dels capítols són "xocants" 
amb l'objectiu de "cridar l'aten-
ció del lector". I va explicar que 
no li agrada tenir una estructura 
prèviament definida dels seus re-
lats: "Vaig escrivint i vaig creant 
la història. No m'agrada tenir 
un esquema, m'agrada l'aven-
tura i ser atrevit", va concloure 
l'escriptor i pianista.  nIl artIaGa

L'AUTOR  Jordi Masó, amb el seu darrer llibre a La Gralla

n.a.

LA GRALLA CONTINUA LES PRESENTACIONS 
D'AUTORS KM 0 AMB NÚRIA RIBALTA SANZ
n La llibreria La Gralla dedica els dijous d'aquest gener als autors de la ciutat i 
l'entorn. Després de Masó, avui, dijous (19 h), acollirà la presentació de Roses de 
sang a la penombra, de la granollerina veïna de Canovelles Núria Ribalta i Sanz. 
Es tracta d'una novel·la ambientada al barri del Raval de Barcelona, en què la  
crisi social i econòmica del 2011 somou la vida de tres generacions amb el 
rerefons del drama de la Guerra Civil i la postguerra, la Primavera àrab a Tunísia 
i el moviment del 15-M. Ribalta és llicenciada en Geografia i Història i Filologia 
Catalana. Amb la seva primera novel·la, Bitllet de tornada, va guanyar el Premi  
de Narrativa d'Òmnium Cultural del Vallès Oriental el 2006. El 2011 va guanyar 
el 17è Premi Valldaura-Memorial Pere Calders amb L'ombra de Proteu.

Ballbona va explicar que "cada 
dia de la novel·la passen coses i 
apareixen personatges". A més, 
Jordi Masó fa una "ridiculització 
dels personatges, començant 
pels noms", segons explicava 
Ballbona, que va subratllar també 
la capacitat de l'escriptor de "por-
tar el lector cap a un lloc i, quan 
sembla que la història va cap a 
una banda, de cop fa un gir in-

HANDBOL. DISSABTE 26, 16.30 h
KH-7 BM Granollers - CD BM Castellón
amb Pol Estopiñan
BÀSQUET. DISSABTE 26, 18.00 h
All Star de Copa Catalunya
amb Guillem Raich i Arnau Moya
FUTBOL. DIUMENGE 27, 12.00 h
C.E. L'Hospitalet - EC Granollers
amb Roger Santaeugènia i Emma Montañé
BÀSQUET. DIUMENGE 27, 18.45 h
CB Granollers - U.E. Horta
amb Guillem Raich i Arnau Moya

Programació Esportiva
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Taller de lectura en veu alta
La Biblioteca Roca Umbert, amb la col·laboració del 
Club Social el Portalet, organitza dimecres (16.30 h)  
un taller de lectura en veu alta pensat per a persones 
que volen progressar en les habilitat lectores. Cal  
inscriure's a www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques.

La 20a Cursa de Sant Vicenç de Mollet, que se celebrarà diumenge (10.30 h), 
vol fer un pas endavant en la paritat. Per aconseguir-ho, la primera mesura ha 
estat incloure una dona corrent en el cartell de la prova. I des de l'organització, 
formada pel Club Atlètic Mollet i l'Ajuntament, s'han proposat aconseguir un 
increment del nombre de dones respecte les edicions anteriors. De moment, les 
estadístiques abans que es tanquin les inscripcions indiquen que així està sent, 
sobretot en la modalitat de 5 quilòmetres.  A més, en aquest aniversari rodó, la 
cursa molletana preveu superar el miler d'atletes inscrits, entre els quals hi haurà 
el paralímpic Toni Franco, al qual se li retrà un homenatge atorgant-li l'honor de 
portar el dorsal 1.  Per celebrar el 20è aniversari, també hi haurà una actuació 
dels Castellers de Mollet abans de la sortida –tant de la de 5 quilòmetres com
la de 10– pròxima al gimnàs de Can Pantiquet, i hi haurà una batucada per rebre 
els atletes en l'arribada, situada a les pistes d'atletisme de la Pedra Salvadora.

La modalitat de 5 quilòmetres transcorre pel nucli urbà, mentre que la de  
10 fa més de la meitat del recorregut per l'espai rural de Gallecs. Per aconseguir 
els temps de 45, 50 i 55 minuts a la cursa de 10 quilòmetres hi haurà llebres.  
Les inscripcions es poden fer per internet fins avui dijous, i el mateix dia de la 
cursa fins a una hora abans de l'inici de la competició.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 24
11 h Carretera de Ribes (davant 
l'estació)
Inauguració	de	la	plaça	commemorativa	
a l'espai bombardejat
12 h Plaça de l'Ajuntament
Acte institucional de commemoració 
del 80è aniversari del bombardeig
17.30 h Gimnàs Escola Joan Camps
Juguem a… timbals i percussió
17.30 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada
19.30 h Casal Cultural de Corró d'Avall
Projecció del documental sobre  
el bombardeig a les Franqueses

DIVENDRES, 25
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

DISSABTE, 26
18 h Casal cultural de Corró d'Avall
13è Cicle d'espectacles infantils i  
familiars:	Amb P de Pallasso, de Sabanni

DILLUNS, 28
20 h Antigues Escoles Corró d'Amunt
Consell del Poble de Corró d'Amunt

DIMARTS, 29
17.30 h Centre Cultural de Bellavista
Espai Zero. Punt de trobada

arxiu

DIJOUS, 24
17.30 h Biblioteca Roca Umbert
Crazy Quiz! Jocs en anglès (8-12 anys)
18.30 h Biblioteca Roca Umbert
Formació digital. Google Fotos
20 h Cinema Edison
Juliet, desnuda
20.30 h Sala Francesc Tarafa
Conferència. La revolució de la 
conciència: un món millor és possible

DIVENDRES, 25
9 h Plaça de la Corona 
Fira d'Artesans
9.30 h Can Muntanyola
Sessió informativa per muntar  
una empresa
17.30 h Centre cívic Palou 
Passa'm	la	recepta.	Fastgood:	cuina	
tradicional i ràpida! Entrepans  
sorprenents en un tres i no res
17.30 h Museu de Granollers 
Insectes, crancs i aranyes a  
les vostres mans!
18.30 h Davant de la Sala Tarafa
Il·luminant la memòria. Instal·lació 
artística efímera de Marga Madrigal
19 h Sala Francesc Tarafa
Maleïdes les guerres. Espectacle 
gratuït	de	música,	poesia,	cançons	i	
paraula
21 h Teatre Auditori de Granollers
Teatre. La importància de ser Frank, 
dirigida per David Selvas
21 h Gra. Equipament juvenil
Caminant per la màgia d'Eduard Juanola
21.30 h Cinema Edison
Juliet, desnuda
22 h Casino de Granollers 
Festival de Jazz. Carme Canela i Joan 
Monné presenten Ballads

DISSABTE, 26
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa

AGENDA

Mollet vol més dones a 
la 20a cursa de Sant Vicenç

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 Granollers 
A cara o creu / Caput aut navis.  
Fins	al	24	de	març
Jocs i joguines a l'antiguitat. 
Fins	al	24	de	març

9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea
d'Aturats de Granollers
9 h Plaça de Maluquer i Salvador
Fira de Brocanters
12, 17 i 18.30  h Teatre Auditori
Teatre. Més enllà dels miralls 
16.45 h Museu de Ciències Naturals
Planetari de gener. El màgic cel d'hivern
18 h Nau B1 de Roca Umbert
Concert Rock en Família.  
Descobrint AC/DC
18.15 h Museu de Ciències Naturals
Planetari de gener. Any nou! i per què?
18 i 20.30 h Cinema Edison
Juliet, desnuda
21 h Centre cívic Nord
Sopar-espectacle	AV	Hostal
21 h Sala Francesc Tarafa
Estrena de l'òpera La Maternitat d'Elna, 
de Martí Carreras 
21 h Teatre Auditori de Granollers
Circ. Fang
22 h Teatre Auditori de Granollers
Espectacle 360º. Conversa amb la 
companyia de Fang
23 h Casino
Festa de salsa i bachata

DIUMENGE, 27
10 h Jardins de Lluís Companys 
Jornada de naturalització de l'estany
11 h Roca Umbert
Taller Fang, familiar de circ, amb  
Animal Religion
17.30 h Casa de Cultura Sant Francesc
Clown. Petits minuts de Marcel Gros 
18 h Casino
Ball social amb Juan Sigués
19 h Teatre Auditori de Granollers
Música. Recordem
20.30 h Cinema Edison
Juliet, desnuda

DILLUNS, 28 
18 h Biblioteca Roca Umbert 
Literatura i arts. Club de lectura

Mirades i diàlegs. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent
Escarabats. Fins al 27 de gener
Centre cívic Palou
Palou, temps enrere, de l'Arxiu 
Municipal.	Fins	al	31	de	març 
Can Jonch
Exposició Tires per la pau, 
del premi Escobar de Còmic i  
Il·lustració. Fins al 21 de febrer

DIMARTS, 29
18.30 h Parròquia de Sant Esteve
Conferència a les Aules 
Universitàries	Agevo	sobre	Ciència.	
El làser i les seves aplicacions
19 h Biblioteca Roca Umbert
Taller	de	pràctica	filosòfica.	 
Competitivitat, agressivitat i violència. 
Pulsió bàsica o forma d'autoafirmació, 
debat amb Mariano Fernández 
i	Fèlix	Rabal,	professors	de	filosofia
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