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PER EXECUCIÓ HIPOTECÀRIA PER OCUPACIONS I ALTRES 
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Desnonaments practicats pels jutjats de primera instància  
i instrucció al partit judicial de GranollersEls desnonaments 

de pisos ocupats 
es multipliquen 
per sis en 5 anys
Segons dades del Consell General del
Poder Judicial, a l'àrea de Granollers van 
produir-se, l'any passat, 655 llançaments

GRANOLLERS. Els desnonaments 
continuen a l’ordre del dia. Segons 
dades oficials del Consell General 
del Poder Judicial, publicades la 
setmana passada, el partit judi-
cial de Granollers –que inclou 35 
municipis del Vallès Oriental i el 
Moianès–, va registrar entre 2013 
i 2018 un total de 3.615 desnona-
ments, la majoria a conseqüència 
de l’aplicació de la llei d’arrenda-
ments urbans, és a dir, per impos-
sibilitat de pagar el lloguer. 

Per anys, els 35 municipis de la 
demarcació van registrar un total 
de 655 desnonaments el 2013; 
579 el 2014; 620 el 2015; 503 el 
2016; 603 el 2017 i 655 l’any pas-
sat, de manera que el 2018 va ser, 
juntament amb el 2013, el perí-
ode en què més llançaments van 
produir-se dels últims sis anys. 

Pel que fa als desnonaments 
derivats de la impossibilitat de 
pagar la hipoteca o el lloguer, la 
xifra s’ha mantingut més o menys 
estable els darrers anys a l’entorn 
dels 600 anuals en total al partit 
judicial de Granollers. “En molts 
casos les execucions hipotecà-
ries estan pendents de reso-
lució judicial”, de manera que 

633 €
SEGONS LA SECRETARIA D'HABITATGE 
DE LA GENERALITAT, QUE RECULL
les dades dels contractes signats 
durant l'any, llogar un pis a Granollers 
costava l'any passat, de mitjana, 
633 euros al mes, un 8,6% més que 
a finals de 2017, quan el preu mitjà 
era de 582 euros. Pel que fa a les 
Franqueses, un pis de lloguer costava 
l'any passat de mitjana 611 euros al 
mes, un 8,4% més que l'any anterior, 
quan el preu mitjà era de 563 euros. 
En aquest cas feia gairebé deu anys, 
des de l'any 2009, que els preus 
no superaven els 600 euros al mes, 
igual com passa a Granollers.

“potencialment poden tornar”, 
alerta Xosé Lombao, integrant 
de la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) de Granollers. 
En canvi, darrerament sí que han 
augmentat considerablement els 
llançaments de persones que han 
acabat ocupant habitatges davant 
la falta d’ingressos i els elevats 
preus dels lloguers. Aquesta tipo-
logia de desnonaments han pas-
sat, per exemple, dels 22 de l’any 
2013 als 145 del 2018.    

Ocupar, l'últim recurs
La PAH recorda que en cinc anys 
el preu mitjà del lloguer ha cres-
cut un 49%, fet que “obliga les 
persones a destinar el 51% 
dels ingressos a pagar l'habi-
tatge”. Davant d’això, per a moltes 

persones ocupar s’ha convertit en 
l’única sortida. “Aquestes ocupa-
cions, que en un 95% dels casos 
són de pisos de bancs i grans 
tenidors, es fan per necessitat, 
no per voluntat de les famílies 
ni per ideologia”, destaca Lom-
bao, qui insisteix que ocupar “no 
és cap ganga; implica no tenir 
accés ni a la llum ni l’aigua, i, 
per tant, és sinònim de gran 
precarietat”. “A més, la majoria 
són famílies amb fills i sempre 
hi ha l’angoixa de saber que en 
qualsevol moment poden fer-te 
fora de casa”. 

La PAH també destaca les difi-
cultats afegides que tenen mol-
tes persones a l’hora de llogar un 
habitatge pel fet de ser d’origen 
estranger, i carrega contra l’excés 

de documentació que sovint es 
demana per acreditar estabilitat 
laboral. “Hi ha gent que sí que 
podria pagar un lloguer, però 
la precarietat laboral, que no 
garanteix estabilitat, fa que no 
puguin accedir-hi per l’excés de 
requisits que els demanen".

Més acció pública
Davant les dificultats d’accés a 
l’habitatge, la PAH denuncia un 
cop més la falta d’una resposta efi-
cient per part de l’administració. 
“La Llei 24/2015 marca molt bé 
quina ha de ser la resposta", diu 
Lombao. "D’una banda, garantir 
sempre un reallotjament a les 
persones que han estat  desno-

Continua a la pàgina 4 
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En una acció a Granollers fa poques setmanes, la PAH 
recordava que els desnonaments continuen sent un 
problema greu. Denunciava que a l’Estat només un 
1,3% dels habitatges són de lloguer social i que gai-
rebé el 12% dels habitatges a Catalunya estan buits 
(448.000 pisos). “El context social i econòmic fa 
que moltes famílies hagin vist vulnerat el seu 
dret a l’habitatge i que hagin trobat en l’ocupa-
ció de pisos buits l’única solució per poder viure 
dignament”, assegurava la plataforma. “Polítics i 
entitats financeres pretenen criminalitzar la po-
bresa amb mentides i manipulacions de la rea-
litat que alimenten mites sobre les ocupacions”. 
“Volen relacionar pobresa i delinqüència, ocu-
pació i màfia, drogues i mala convivència, quan 
ells són els principals responsables d’aquest sis-
tema que ens condemna a la misèria”, indicaven.

Davant d'això, la plataforma va posar en marxa 
a l’abril una campanya per combatre la crimina-
lització de l’ocupació i per reclamar “lloguers so-
cials per a tothom qui ho necessiti” –el 93% de 
les ocupacions són de persones que estan per sota 
el llindar de la pobresa– i per fer que bancs i grans 
propietaris cedeixin els seus pisos buits al parc pú-
blic d’habitatge. “Defensem el dret a l’habitatge 
digne; és l’hora de recuperar la funció social de 
l’habitatge”, assegura la PAH. i x.l.

12%

"L'ocupació és l'única solució
per poder viure dignament"

AQUEST ÉS EL 
PERCENTATGE 
d'habitatges buits 
que es calcula que 
hi ha a Catalunya, 
és a dir, 448.000 
pisos, la gran 
majoria d'entitats 
bancàries i grans 
tenidors. Alhora, la 
xifra d'habitatges 
de lloguer social 
a l'Estat és tot just 
de l'1,3%, unes 
dades que la PAH 
considera molt 
preocupants.

HABITATGE  LA PAH RECLAMA MÉS HABITATGE SOCIAL

GRANOLLERS. El sector de la cons-
trucció ha començat a revifar i els 
darrers mesos, després d’uns anys 
d’estancament en la construcció de 
nous habitatges, és habitual tornar 
a veure promocions en desenvo-
lupament. A Granollers, segons 
dades del Departament d’Habi-
tatge de la Generalitat, durant el 
2018 van iniciar-se 173 habitat-
ges nous i van acabar-se’n 8, unes 
xifres que contrasten amb l’elevat 
nombre d'habitatges que van inici-
ar-se durant els anys de la bombo-
lla immobiliària –fins a 890 l'any 
2006–. També contrasten encara 
més amb l’aturada sobtada que hi 
va haver durant gairebé 10 anys, 
entre 2008 i 2018, uns anys sense 
activitat en el sector en què les no-
ves construccions d’habitatges van 
oscil·lar entre les només 2 de 2013 
i les 11 de 2016. Pel que fa als tres 
primers mesos d'aquest any 2019, 

Granollers va registrar de gener a 
març l’inici de 32 habitatges nous, 
mentre que va donar-ne per fi-
nalitzats 24. En total, Granollers 
comptava a començaments d'any 
amb poc més de 24.000 habitat-
ges, dels quals, segons el Pla Local 
d'Habitatge aprovat fa uns mesos, 

784 eren propietat de grans teni-
dors, com bancs o fons immobili-
aris. D'aquests, apuntava el mateix 
pla, uns 250 estaven desocupats.   

Pel que fa a les Franqueses, 
l’any passat van iniciar-se 29 ha-
bitatges nous, mentre que l’any 

2005, per exemple, en ple crei-
xement i expansió del municipi, 
van iniciar-se’n 441, gairebé vint 
vegades més. En aquest cas, els 
habitatges iniciats l’última dèca-
da han oscil·lat entre els només 
2 dels anys 2014 i 2015 i els 29 
que van començar el 2016, men-
tre que durant el primer trimes-
tre d’aquest any no consta cap 
habitatge iniciat. Pel que fa als 
immobles acabats l’any passat, 
van ser 49, molt per sobre dels 18 
que van registrar-se en total en el 
període que va de 2012 a 2017. 

Finalment, pel que fa al conjunt 
del Vallès Oriental, es van iniciar 
l’any passat 827 habitatges nous, 
la xifra més alta des del 2008, 
quan se’n van iniciar 1.126, men-
tre que se’n van acabar 228. En 
el període entre 2005 i 2008 van 
acabar-se al conjunt de la comar-
ca 17.284 habitatges. i

La construcció remunta 
passats 10 anys d'aturada

NOVES PROMOCIONS  El barri del Lledoner és un dels més actius en la construcció de nous habitatges

nades, i, d’una altra, aconseguir 
l’expropiació temporal dels pi-
sos buits dels bancs i els grans 
tenidors per fer-hi habitatge so-
cial”. Lombao afegeix que el nom-
bre d’habitatges socials és “total-
ment insuficient” i alerta que, 
fins i tot, “hi ha persones des-
nonades que no poden accedir 
als pisos assignats per la taula 
d’emergència social perquè es-
tan pendents d’obres”. 

D’acord amb les dades del partit 
judicial, la PAH calcula que a Gra-
nollers i els municipis de l’entorn 
es produeixen una dotzena de 

desnonaments cada setmana. Al 
conjunt de l’Estat, el total de llan-
çaments practicats durant el pri-
mer trimestre de 2019 superen els 
15.000, una xifra un 2,2% inferior 
respecte al mateix trimestre de 
l’any anterior. D’aquests, el 66% 
van ser per impagament de llo-
guer, una causa de desnonament 
que ha augmentat lleugerament 
els últims anys, mentre que les 
execucions hipotecàries acumu-
len més de tres anys de descensos. 
Una vegada més, Catalunya va ser 
el territori on més desnonaments 
van produir-se durant el primer 
trimestre de l’any, un 23% del to-
tal estatal. i x.l.

ve de la pàgina 3 

Durant el 2018 van
iniciar-se a Granollers 173 
habitatges, cinc vegades 
menys que el 2006

EN PORTADA

conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A la nostra residència treballem per a que el teu gos 
se senti com a casa. En un entorn ideal en plena 
natura, el teu millor amic rebrà un servei integral i 
exclusiu de benestar i salut de la mà dels nostres 
professionals.

I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina
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SOCIETAT
La plaça Àngel Guimerà, oberta
La plaça Àngel Guimerà, a Llerona, torna a estar oberta 
al públic després d'uns dies en què ha estat tancada 
per la presència de vespes terrissaires al sauló i la zona 
de jocs. L'Ajuntament ha dut a terme durant 10 dies un 
tractament per eiminar els nius d'aquestes vespes.

Una finca a Llerona acollirà uns 30
menors immigrants no acompanyats

SANTA DIGNA  La fundació està pendent d'un canvi d'usos de la finca

LES FRANQUESES. La finca de Can 
Santa Digna, a Llerona, s'habili-
tarà per poder acollir, probable-
ment a partir de l'any que ve, una 
trentena de menors immigrants 
no acompanyats. L’entitat que 
promou l'adequació de la histò-
rica masia és la Fundació Mercè 
Fontanilles, actual propietària de 
la finca, que també preveu ade-
quar-la per habilitar-hi un centre 
de formació i d’inserció laboral. 
"Som una entitat al servei de la 
societat que volem desenvolu-
par un projecte social i ambien-
tal de caràcter comunitari, molt 
planificat", explica Pere Molins, 
secretari de la fundació, dedica-
da a l’atenció de persones en risc 
d’exclusió social des de fa més de 
tres dècades.

La voluntat dels responsables 
de la iniciativa és que la masia 
sigui un espai obert als veïns, de 
col·laboració, voluntariat i total-
ment cohesionat amb l’entorn. 
Per això proposen que, més en-
llà de l’activitat assistencial de 
la fundació –l'acollida d'infants i 
joves–, el centre pugui ser també 
un espai de formació i d’inserció 
laboral en restauració, hostaleria 
i activitats agrícoles i forestals. 
"Hem d'aprofitar els recursos i 
l'entorn que tenim per vincular 
la formació dels joves amb les 
possibilitats que ofereix el cen-

JOVENTUT  LA FUNDACIÓ MERCÈ FONTANILLES, DEDICADA A L'ATENCIÓ DE PERSONES EN RISC D'EXCLUSIÓ I AMB DIFICULTATS SOCIALS, PROMOU EL PROJECTE

x.l.

tre en l'àmbit agrícola, forestal 
i de restauració", diu Molins. En 
aquest sentit, un dels projectes de 
la fundació és recuperar el servei 

de restaurant que ja havia tingut 
la masia fa una quinzena d'anys, 
així com recuperar l’entorn fores-
tal de la finca i conservar i pro-

tegir el patrimoni històric i natu-
ral. "No serà només un centre 
d'acollida, sinó que volem anar 
més enllà; volem un centre on 
els joves es formin i s'integrin 
en la societat", destaca Molins.

Segons avançava dilluns el bi-
setmanari El 9 Nou, els programes 
de formació i inserció laboral que 
s’hi preveu desenvolupar funcio-
naran de manera similar a la ma-
soveria tradicional, amb dos ha-
bitatges, un de quatre places i un 
de vuit places, tots dos vinculats a 
la formació agrària, de jardineria 
i restauració. Les persones que 
s’hi formin podran accedir a un 

Ciutadania

Vallès Oriental Vol Acollir ha presentat 
aquesta setmana una instància a una 
dotzena d’ajuntaments de la comarca, 
com Granollers i les Franqueses, en què 
exposa les irregularitats que, segons 
asseguren des de l’entitat, presenta el 
procés d’empadronament per a molts 
estrangers. “Per a molts migrants 
l’empadronament és un tràmit fei-
xuc, ple de traves, ja que se’ls recla-
ma molta documentació o requisits 
que no poden complir”, indiquen des 
de l'entitat. “Aquestes irregularitats 
afecten negativament els grups so-
cials més desafavorits, que es veuen 
privats d’un dret necessari per adqui-
rir els drets bàsics, com sanitat, edu-
cació, serveis socials...”. La instància 
demana una reunió amb els alcaldes 
i regidories corresponents per exigir 
el ple exercici d’aquest dret per a les 
persones migrants. L’objectiu de Vallès 
Oriental Vol Acollir, expliquen, és “de-
nunciar aquesta injustícia fins acon-
seguir que tothom, sigui quina sigui la 
seva condició, estigui empadronat al 
seu municipi de residència”. 

VALLÈS ORIENTAL
VOL ACOLLIR PROMOU 
L'EMPADRONAMENT

Acapte de sang a Corró d'Avall
El Banc de Sang i Teixits s'instal·larà aquest dissabte, 
de 9 a 13.30 h, davant el Complex Esportiu Municipal 
de Corró d'Avall per fer un acapte de sang.
Segons l'entitat, calen entre 800 i 1.000 donacions 
diàries per mantenir les reserves a un nivell òptim.

contracte laboral a la mateixa fin-
ca o bé en empreses de l’entorn.

Segons els càlculs de la Genera-
litat, s'estima que aquest 2019 ar-
ribaran a Catalunya més de 5.500 
menors estrangers no acompa-
nyats, una xifra que superarà en 
més de 1.800 els que van arribar 
l'any passat, que va tancar amb 
gairebé 3.700 menors nouvinguts. 
El secretari de la fundació alerta 
dels prejudicis que sovint s'as-
socien a aquests infants i joves, i 
recorda que "són nois que sovint 
es juguen la vida per guanyar-se 
un futur, no vénen a delinquir". 
En aquest sentit, Molins afegeix 
que "la millor manera de veu-
re-ho és coneixent-los i col·la-
borant plegats en les activitats".

Pendents del canvi d'usos
Abans de posar en marxa el pro-
jecte –"ja fa un any que hi tre-
ballem", diu Molins–, la Fundació 
Mercè Fontanilles està pendent 
de l'aprovació definitiva dels usos 
que hi estaran permesos i que ara 
s'està tramitant en el marc del 
pla especial que ha de regular els 
usos i les normes urbanístiques 
de masies i cases rurals a les Fran-
queses, un pla que va aprovar-se 
inicialment al març i que, un cop 
superat el període d'al·legacions, 
ha d’acabar de rebre el vistiplau 
de la Generalitat. 

La masia serà un centre
assistencial i d'acollida,
però també educatiu
i d'inserció laboral De fet, la casa té un valor patri-

monial important. Data de 1635, 
tot i que compta amb elements, 
com una capella a l'exterior, que 
daten del segle XII, malgrat que 
posteriorment s'hi han fet diver-
ses reformes.  x.l.
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Modernitzar els aparcaments dis-
suasius de Granollers, crear una 
oficina per facilitar els rodatges a 
la ciutat, un programa d'educació 
nutricional per a gent gran i pro-
moure que les persones jubilades 
facin de mentors d'estudiants de 
3r d'ESO són els projectes que han 
sorgit de la primera promoció de 
la beca del programa Agents Inno-
vadors, impulsat des del Pla Estra-
tègic de Granollers per fomentar 
l'activitat innovadora i apostar per 
la professionalització de les perso-
nes joves. Laia Boixader, Armand 
Jordana, Nerea Granado i Yolanda 
Jiménez, els primers becats, van 
presentar dijous passat els seus 
treballs al CTUG de Roca Umbert.

Boixader ha treballat el projecte 
Impuls de la producció audiovisual a 
Granollers, per convertir Granollers 
"en un gran plató a l'aire lliure", 
i detallava els punts a favor de ser-
ho: "oportunitats de feina per a 
professionals locals, explotar el 
potencial de Granollers, les pro-
duccions internacionals cada 
cop estan més interessades en 
Catalunya", i com els rodatges es-
timulen l'economia local i promoci-
onen el territori. "El turisme cine-

Els agents innovadors proposen 'smartparks' 
dissuasius i convertir Granollers en un plató
Entre els projectes també hi ha un programa nutricional per a la gent 
gran i una mentoria de persones jubilades a alumnat de 3r d'ESO

m.e.

IDEES JOVES  Boixader va ser la primera en presentar el treball becat

EDUCACIÓ  ELS QUATRES JOVES BECATS –LAIA BOIXADER, ARMAND JORDANA, YOLANDA JIMÉNEZ I NEREA GRANADO– VAN PRESENTAR DIJOUS ELS SEUS TREBALLS

matogràfic està en auge", insistia. 
Per això, el repte que proposa és 
que Granollers entri a formar part 
de les ciutats que faciliten els ro-
datges a través de la creació d'una 
oficina d'impuls, la Granollers Film 
Office, que faci de pont entre l'admi-
nistració i els productors. "Cal una 
oficina virtual i també un espai 
físic per a un assessorament més 
personal", assegura.

La mobilitat del futur
El futur dels sectors de la mobilitat a 
Granollers és el títol del treball que 
ha desenvolupat Armand Jordana i 
que se centra en els aparcaments 
dissuasius, tenint en compte que 
a Granollers la mobilitat encara 
és depenent del vehicle privat. El 
jove troba contradictori el fet que 
la ciutat "augmenti la zona de vi-
anants, però que l'oferta d'apar-
cament baixi o sigui la mateixa".

Per fer la seva proposta s'ha cen-
trat en tres dels set aparcaments 
dissuasius que actualment té la 
ciutat –Ramon Llull, Bòbila i po-
lígon Jordi Camps– i hi ha fet en-
questes als usuaris, la majoria dels 
quals visiten Granollers per mo-
tius comercials i hi dediquen més 

de dues hores. Així, doncs, Jordana 
proposa situar punts de recàrre-
gues de vehicles elèctrics, que "po-
den ser de càrrega lenta, que és 
més eficient i menys costosa".

A banda d'equipar els aparca-
ments amb els punts de recàrrega, 
el projecte proposa convertir-los 
en smartparks, de manera que els 
usuaris tinguin informació de les 
places lliures, la qual cosa "gene-
ra un impacte mediambiental 
positiu, perquè els cotxes estan 
menys temps circulant". A més, 
proposa una línia de bus que uneixi 
els pàrquings amb el centre i que, 
segons els càlculs de l'estudi, esta-
ria amortitzada en quatre anys.

Nutrició i ajut intergeneracional
Nerea Granado ha treballat el pro-
jecte Mentoring intergeneracional, 
que vol potenciar el coneixement 
de la gent gran perquè es conver-
teixi en mentora de les persones 
joves, de manera que la iniciativa 
"promou l'envelliment actiu, 
així com redueix l'abandona-
ment escolar per mitjà d'una 
formació contínua dels joves", 
argumenta Granado. La jove pro-
posa mentors majors de 55 anys, 

jubilats o a l'atur, i opina que l'as-
sociació Rella podria ser l'encar-
regada de gestionar aquest volun-
tariat. El programa s'adreçaria a 
estudiants de 3r d'ESO i alumnat 
de programes de reinserció.

Finalment, Yolanda Jiménez ha 
desenvolupat el projecte Assesso-
rament nutricional per detectar les 
necessitats nutricionals que pot te-
nir la població a partir de 60 anys. 
Jiménez proposa un programa 
d'educació nutricional, no només 
per a les persones grans, sinó tam-
bé per a cuidadors. Entre la gent 
gran activa, la jove ha detectat una 
ingesta insuficient de fruita i d'hi-
dratació, així com poc consum de 
peix blau i làctics, "aliments clau 

per prevenir l'osteoporosi", in-
dicava com a exemple.

L'alcalde, Josep Mayoral, va obrir 
la possibilitat que els projectes dels 
agents innovadors es puguin apli-
car i incloure al Programa d'Actu-
ació Municipal (PAM), i instava els 
joves a trobar-se amb tècnics muni-
cipals per estudiar-ho. i m. eras

n La segona convocatòria s'ha presen-
tat aquest juny i inclou un màxim de 7 
beques per a joves d'entre 18 i 30 anys 
amb un títol de grau universitari o bé 
grau superior FPII. El termini per pre-
sentar-s'hi acaba aquest divendres.

SEGONA CONVOCATÒRIA
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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

P.-Què cal fer per afrontar la pi-
cada d’un insecte?
R.-En primer lloc netejar la feri-
da amb aigua freda. Desinfectar 
la ferida si n’hi ha, prendre ibu-
profè i un antihistamínic. Aques-
tes mesures funcionen en la ma-
joria de picades.

P.-És cert que els bacteris s’es-
tan tornant resistents als anti-
biòtics?
R. No, si bé és cert que els bac-
teris tenen capacitat per crear 
resistències, el mal ús dels an-
tibiòtics no és precisament po-
sitiu en el desenvolupament de 
resistències. En qualsevol cas, si 
un antibiòtic no funciona, sem-
pre hi ha alternatives (altres an-
tibiòtics).

Junior Report, el diari dels joves 
lectors, i l'empresa de formació 
tecnològica Cloudalia Education 
atorgaran la primera edició de la 
Beca RED Cloudalia Educación - 
ASUS Pro Educación, una beca que 
ofereix l'oportunitat a un centre 
públic del Vallès Oriental de for-
mar part gratuïtament durant un 
any del projecte Revista Escolar 
Digital (RED). El premi finança-
rà el 100% del cost de la Revista 
Escolar Digital, valorada en 2.600 
euros, que inclou una capçalera 
pròpia amb un domini personalit-
zat, una plantilla i un curs de Word- 
Press, la tutorització d'un equip de 
periodistes professionals i el man-
teniment tècnic durant tot el curs. 

Un jurat format per impulsors i 
coordinadors del projecte, així com 
professionals de la comunicació i 
l'educació, triarà la millor proposta 
de diari escolar valorant el pla de 
treball, l'actualització regular del 

COMUNICACIÓ  ELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LA COMARCA PODEN ASPIRAR AL PREMI

Convocada una beca per
crear una revista escolar digital

junior report

PERIODISTES  Els alumnes són els encarregats de dirigir i redactar el mitjà

diari, si hi ha una participació trans-
versal de tot l'alumnat, l'impacte 
del diari en l'entorn més proper, i 
les propostes complementàries i in-
novadores que hi inclogui el centre. 

El projecte és una xarxa de diaris 
escolars dirigits, redactats i gesti-
onats per alumnes de secundària i 
batxillerat. Cada setmana publica 

notícies, actualitat, entrevistes i 
articles amb els estudiants com a 
protagonistes. Durant el curs 2018-
2019 han estat vuit els centres 
catalans que han llançat les seves 
capçaleres digitals gestionades per 
estudiants. El termini de presen-
tació de les propostes per partici-
par-hi finalitza el 19 de juliol. 

LES FRANQUESES. En el marc de 
la Setmana de l'Orgull LGTBIQ+, 
l'Associació Mirall. Feminisme 
d'acció social farà, divendres 
(18 h), la lectura del manifest a 
la plaça de l'Ajuntament de les 
Franqueses. Amb el lema #WeA-
reFamily, enguany la reivindica-
ció se centra en la diversitat dels 
models familiars i en el dret de les 
persones LGTBI a tenir el tipus de 
família que vulguin. L'Associació 
Mirall també coordina dissabte la 
sortida cap a la marxa reivindica-
tiva i desfilada Pride 2019 de Bar-
celona. La trobada serà a les 16.30 
h a l'estació de Bellavista. D'altra 
banda, l'entitat també ha ofert, del 
17 al 21 de juny, el taller coeduca-
tiu Fora etiquetes sobre diversitat 
sexual als centres municipals de 
joves de Bellavista i Corró d'Avall. 
Les sessions s'han adreçat a joves 
d'entre 12 i 16 anys. 

CIUTADANIA

L'Associació Mirall 
celebra la Setmana 
Internacional de 
l'Orgull LGTBIQ+

VOTV serà una de les televisions 
locals adherides a La Xarxa de Co-
municació Local que durant l’estiu 
emetrà el magazín Connecti.cat Es-
tiu, un programa carregat de con-
nexions en directe i entrevistes en 
què les televisions locals tindran 
un paper destacat en la narració de 
les històries, entre 3 i 4 per capítol. 
El programa, produït per La Xarxa, 
es podrà veure de dilluns a dijous 
de 19 a 20 h i els divendres de 18 
a 20 h. Els millors moments de la 
setmana es podran veure el dis-
sabte, mentre que diumenge es re-

emetrà el programa de divendres, 
en tots dos casos de 18 a 20 h. El 
plató seran els Jardins de la Mater-
nitat, a Barcelona, mentre que els 
divendres l'equip es traslladarà a 
diversos punts d'interès de Catalu-
nya. El primer divendres el maga-
zín s'emetrà des de la festa major 
de Vic, i els successius divendres 
ho farà des de Deltebre, Tivissa, 
Blanes o l’Estartit entre d'altres. 
De l’1 de juliol al 6 de setembre, el 
presentador Pere Puig, de VOTV, 
donarà el relleu a la periodista de 
La Xarxa Jèssica del Moral. 

VOTV emetrà durant tot l'estiu 
el magazín local 'Connecti.cat'

El portal Tusclasesparticulares.com, 
del grup Tusmedia, una empresa 
amb seu a Granollers i present a di-
versos països del món, ha impulsat 
el projecte solidari Tus clases soli-
darias, una plataforma que vincula 
professors voluntaris amb associa-
cions que necessiten un reforç per 
treballar amb nens i joves amb risc 
d'exclusió social per tal que puguin 
rebre suport escolar gratuïtament. 
El projecte ja compta amb més de 
4.000 professors voluntaris ins-
crits i col·labora amb mig centenar 
d'entitats, com Pere Tarrés o el Ca-

sal dels Infants, i ara fa una crida a 
ampliar el nombre de professors 
voluntaris. Els responsables de la 
iniciativa destaquen que Espanya 
és el segon Estat d'Europa amb 
més abandonament escolar –un 
19% dels joves abandonen els es-
tudis a una edat prematura– i re-
corden que "un terç dels menors 
viuen en risc d'exclusió". Per això 
els voluntaris ofereixen serveis pe-
dagògics a entitats que treballen, 
per exemple, amb joves migrants, 
nens i adolescents que necessiten 
acompanyament a les tardes. 

Un projecte educatiu solidari
forma joves en risc d'exclusió

C. Joan Prim, 136. Granollers
Tel. 93 840 17 02 | www.activita.cat
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La  zona d’Urgències Pediàtriques 
de l’Hospital de Granollers estre-
na nova decoració. La sala d’espe-
ra i els boxs estan decorats amb 
diversos dibuixos que tenen com 
a protagonistes a les mascotes del 
Servei de Pediatria de l’Hospital, 
el Muc i l’Anna, les imatges ide-
ades per Pau Martín en el marc 
d'un concurs de disseny celebrat 
l'any passat entre els alumnes de 
segon de batxillerat artístic de 
l’Institut Celestí Bellera.

Enguany l'alumnat del Bellera 
ha treballat projectes per decorar 
l'àrea d'urgències pediàtriques, 
els boxs i la sala d'espera, i dijous 
van acompanyar l’empresa reto-
lista per col·locar els vinils.

L’objectiu de l'Hospital és con-
vertir l’espai en una zona més ama-
ble per als pacients més petits. La 
cap del Servei de Pediatria, la doc-
tora Pilar Llobet, destaca la impor-
tància d’aquesta iniciativa: “cada 
cop més tenim l’evidència que 
la humanització és cabdal per 

sa la malaltia i els procediments 
que s’han de realitzar”.

Aquesta iniciativa compta amb 
el suport dels laboratoris LETI, 
que s’ha compromès amb la de-
coració de les Urgències Pediàtri-
ques enguany i  l’any vinent del 
nou Hospital de Dia Pediàtric.  

a l’atenció sanitària, sobretot a 
Pediatria. En aquest sentit, pe-
tits canvis com la decoració ens 
poden ajudar a oferir una millor 
atenció als infants i les seves fa-
mílies, amb un entorn agradable 
i còmode que ajudi a disminuir 
l’angoixa que a vegades els supo-

La Bicicletada del Besòs sortirà 
diumenge a les 9.30 h de la lle-
ra del Congost a Granollers. En-
guany, l'activitat del Consorci del 
Besòs servirà per recaptar fons 
per a la lluita contra el càncer i, 
concretament, per a Oncovallès i 
l'Hospital Sant Joan de Déu per a 
la recerca contra el càncer infan-
til. Com sempre, l’arribada serà 
al Parc Fluvial del Besòs, a Sant 
Adrià, on se celebrarà una festa 
final de l’esport i la natura amb 
propostes per a tota la família, 
com un taller de zumba, manuali-
tats i tallers per als més menuts.  

L’Obra Social La Caixa i CaixaBank 
han impulsat la recollida de llet 
en el marc de la campanya solidà-
ria Cap nen sense bigoti, una inici-
ativa en favor del Banc dels Ali-
ments. Al conjunt del país ja s'han 
recollit més d'1,7 milions de litres 
de llet que contribuiran a abastir 
les famílies en situació de vulne-
rabilitat ateses pels bancs d’ali-
ments, mentre que a Granollers ja 
han estat més de 8.400 litres.

En les tres primeres setmanes de 
campanya, la gran recollida de llet 
ja ha superat la xifra aconseguida 
en l'edició passada d'1,5 milions 
de litres de llet, que van proveir a 
30.000 famílies en risc de vulnera-
bilitat social durant tres mesos.

La fita ha estat possible gràci-
es a més de 65.000 donatius de 
clients a través de més de 4.000 
oficines de CaixaBank. El dia 8 de 
juny es va batre el rècord de re-
captació diària en una causa de 
fundraising de l’Obra Social La 
Caixa, amb 130.344 litres recap-

tats en un sol dia. La via principal 
de recaptació han estat les ofi-
cines de CaixaBank, que han reco-
llit més del 88% de les donacions 
gràcies a la implicació de clients i 
empleats de l’entitat.

Segons indiquen els promotors 
de la iniciativa, "tot i l'elevada 
recaptació, amb aquests 1,7 
milions de litres de llet només 
s'estaria cobrint el 20% de 
la necessitat dels bancs d'ali-
ments per abastir les necessi-
tats nutricionals bàsiques de 
les persones que diàriament 
depenen d’ells cada dia", de ma-
nera que encara faltarien 11 mili-
ons de litres de llet més per cobrir 
la demanda anual.

Els donatius econòmics es po-
den continuar realitzant fins al 
31 d’agost a través de canals 
electrònics, com CaixaBankNow, 
CaixaMóvil o l’enviament de SMS 
amb la paraula «LLET» al 38014. 
També es poden fer aportacions a 
www.granrecollidadellet.cat. 

LES FRANQUESES. La tradicional ca-
minada nocturna organitzada per 
la revista Garbuix arribarà dissabte 
a la 27a edició i centenars de parti-
cipants. Aquesta activitat popular 
té dos recorreguts per triar, de 4,5 
i de 9 quilòmetres, ambdós amb el 
punt d'inici a Can Ganduxer. Les 
inscripcions es poden fer el ma-
teix dia, a partir de les 21.15 h, a la 
sortida. El preu són 4 euros per als 
adults i 3 per als menors de 16 anys. 
Per seguretat es recomana portar 
algun llum i armilles reflectants. La 
caminada començarà a les 22 h i es 
clourà amb una xocolatada.  

CaixaBank recull 8.400 
litres de llet per al Banc 
dels Aliments a Granollers

HGG

SALUT  ELS DISSENYS DELS VINILS SÓN DE L'ALUMNAT DE L'INSTITUT CELESTÍ BELLERA COOPERACIÓ  LES DONACIONS ES PODEN FER FINS AL 31 D'AGOST

Les mascotes del servei de 
Pediatria ja decoren l'Hospital

NOVA IMATGE Alumnat del Bellera ha ajudat a la col·locació dels vnils

La Bicicletada del 
Besòs recaptarà 
fons per lluitar 
contra el càncer

La caminada 
nocturna del 
Garbuix arriba a la 
27a edició dissabte

Ioga solidari amb El Xiprer
Diumenge, a les 8 h, els jardins d'El Xiprer –al número 145 del carrer Jo-
sep Umbert, davant dels Jutjats– acolliran una classe magistral de ioga 
a càrrec de l'associació 108 saludos al sol Bcn, dedicada a la difusió del 
ioga i a les aportacions voluntàries per a organitzacions de caire social. 
Així, l'entrada a l'activitat és gratuïta, però es demana una aportació 
voluntària per a El Xiprer i la seva tasca a favor de les persones en risc 
d'exclusió social. L'entitat assegura que no cal ser un expert en ioga per 
participar-hi, sinó que n'hi ha prou en portar l'estoreta per practicar-lo. 
També hi haurà música a càrrec de Montserrat Pedrosa.  m.e.

Dimecres de la setmana passada  
la parròquia de Sant Esteve de 
Granollers va acollir un concert  
solidari a càrrec de la Coral Polifònica 
de Granollers i del cor del Col·legi de 
Metges de Barcelona (COM). L'acte, 
que va omplir l'església, va servir  
per recaptar més de 3.000 euros, que 
serviran per finançar dos projectes. 
D'una banda, l'hospital de Goundi,  
al Txad, i, de l'altra, la botiga de 
Càritas a Granollers, Re-Integra. 

          Recaptats 3.000 
euros per a Re-Integra 
i un hospital del Txad

parròquia

El Govern català ha activat un avís 
preventiu per contaminació at-
mosfèrica a tot Catalunya per una 
intrusió de pols africana que afec-
ta el país des de dilluns, i per la 
previsió dels models de dispersió 
atmosfèrica de contaminants per 
dimarts. L’avís preventiu és la fase 
prèvia a un possible episodi ambi-
ental de contaminació, sense que 
aquest s’hagi de produir necessà-

riament. L’objectiu d’aquesta ac-
tuació és reduir les emissions de 
contaminants per evitar un episo-
di ambiental, de manera que l'ad-
ministració recomana no utilitzar 
el cotxe i que s'aturin o redueixin 
les obres. De moment, l'avís pre-
ventiu seguia actiu dimecres, i el 
govern feia seguiment diari per 
valorar si cal activar un episodi de 
contaminació.  

Activat un avís preventiu 
per contaminació atmosfèrica

A PARTIR DE DILLUNS, ARRAN DE L'ENTRADA DE POLS AFRICANA

LES FRANQUESES. Diumenge s'ha 
programat una caminada solidària 
amb el síndrome de Rett, una malal-
tia rara que pateix una nena del mu-
nicipi. Les inscripcions es podran 
fer entre les 8.30 i les 9.30 h a la 
plaça Major de Bellavista, des d'on 
començarà la caminada de 5 quilò-
metres. Seguidament (11.30 h) s'hi 
farà una classe de zumba i activitats 
infantils. La jornada es clourà amb 
una botifarrada (12.30 h).  

Sensibilització
cap al síndrome de 
Rett amb activitats
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
08/06 Domènec Vila Solé 86 anys
20/06 Catalina Verdú Lesmer 89 anys
23/06 Josep Bertran Llavina 86 anys
19/06 Bartolomé Bosch Vidal 90 anys
17/06 José-Maria Ferrán Martínez 85 anys
18/06 Josefa Tienza Bejarano 77 anys
18/06 Aurora Orús Luis 83 anys
18/06 Fidela Rivero González 88 anys
19/06 M. Antònia Pujadas Moncau 93 anys
18/06 Leonor Mendoza Aparicio 71 anys
19/06 Lluís Valls Matas 83 anys
20/06 Rosa-Maria Alamillos Sáez 38 anys
20/06 Josefa Tardà Clopés 89 anys

20/06 Maria Pineda Puigdomènech 92 anys
20/06 Margarita González Úriz 94 anys
22/06 Salvador Giralt Puig 78 anys
22/06 Pepita Canudas Farré 68 anys
22/06 Atanasio Granado Generelo 86 anys
23/06 Juan-Carlos Acero Álvarez 86 anys
23/06	 Purificación	Almendros	Lupiáñez	88	anys
24/06 Ana Giménez Cortés 90 anys
16/06 Iván-Javier Mangas Suárez 36 anys
19/06 Francisco Gil Hurtado 89 anys
18/06	 Isabel	López	Chacón	 88	anys
21/06 Diego Rodríguez Martínez 80 anys
21/06 José Maria Estaún Mula 69 anys

Fins a 12 dotacions dels Bombers de 
la Generalitat van treballar dijous 
en l'extinció d'un incendi en una 
empresa del polígon Can Castells 
de Canovelles, que va produir una 
columna de fum visible des de tots 
els municipis de l'entorn. Segons els 
Bombers, es tracta d'una empresa 
de plàstics situada al número 101 
del carrer Indústria –entre el centre 
esportiu municipal Thalassa i la fir-
ma de carn Arderiu–.

El foc va col·lapsar l'interior de 
dues naus i el sostre va desplo-
mar-se. Els treballs dels Bombers 
van consistir a apagar el foc de 
les dues naus des de l’exterior i 
protegir la tercera nau, situada al 
número 103 del carrer Indústria, 
que no va quedar afecatda més 
enllà dels murs de tancament. 

SUCCESSOS  VA ENSORRAR-SE EL SOSTRE DE DUES NAUS, PERÒ EL FOC NO VA CAUSAR FERITS

Crema una indústria al polígon 
Can Castells de Canovelles

policia les franqueses

L'ESPAI L'escultura s'instal·larà darrere els quioscos de la rambla

També van desplaçar-se al lloc 
des fets el Servei d'Emergències 
Mèdiques i sis patrulles del cos de 
Mossos d’Esquadra, de la Policia 

Local de les Franqueses i de la Po-
licia Local de Canovelles.

Malgrat ser un incendi aparatós, 
no hi va haver cap ferit. 

UN FERIT LLEU ATÈS PEL SEM

LES FRANQUESES. La Fiscalia va 
presentar dimarts el seu escrit 
d’acusació contra l’ex-secretari 
general de Vicepresidència, Josep 
Maria Jové, per la seva suposa-
da implicació en el referèndum 
d’autodeterminació de l’1-O. La 
Fiscalia considera que el diputat 
al Parlament i ex-número 2 de Jun-
queras, veí de les Franqueses, era 
un dels cervells per aplicar la inde-
pendència la tardor del 2017. Per 
això demana 12 anys de presó per 
a Jové i, alhora, demana al jutge 

que consideri la causa complexa i 
atorgui 18 mesos d’instrucció del 
cas. Josep Maria Jové va declarar 
el 7 de juny al TSJC, on està sent 
investigat pels presumptes delic-
tes de malversació de fons públics, 
revelació de secrets i desobedièn-
cia greu. En la declaració, Jové va 
evitar reconèixer que ell fos l’autor 
de l’anomenada agenda Moleskine 
i del document Enfocats trobats 
a casa seva el 20 de setembre del 
2017, quan va ser detingut per 
l’organització del referèndum. 

POLÍTICA  TAMBÉ SOL·LICITA AMPLIAR LA INSTRUCCIÓ 18 MESOS

La Fiscalia demana 12 anys de 
presó per a Josep Maria Jové

LES FRANQUESES. Fins a cinc do-
tacions dels Bombers de la Gene-
ralitat van activar-se dimarts a la 
tarda, sobre les 17.30 h, per parti-
cipar en l'extinció d'un foc que va 
produir-se en la maquinària d'una 
indústria química del polígon Pla 
de Llerona, a la cantonada entre la 
Via Europa i el carrer Alemanya. 
Finalment només va ser necessà-
ria la intervenció d'una d'aques-
tes dotacions activades, que va 
extingir l'incendi generat en les 
torres de refrigeració de l'em-
presa, dedicada a la producció 
farmacèutica. L'incident va causar 
un ferit lleu, que va ser atès pel 
Servei d'Emergències Mèdiques. 
D'altra banda, l'empresa va haver 
de ser evacuada per precaució, 
tot i que en menys d'una hora els 
Bombers van donar la intervenció 
per finalitzada. 

Malgrat la sequera i les altes tem-
peratures d'aquests dies, la revet-
lla de Sant Joan va ser tranquil·la 
en comparació amb anys anteriors 
i no van haver de lamentar-se in-
cidents importants. A Granollers 
els Bombers van fer vuit sortides, 
dues per crema de contenidors i 
sis per petits focs de vegetació, en 
tots els casos fruit del mal ús dels 
petards. El foc més destacat van 
ser 100 metres quadrats de ma-
tolls cremats al carrer Matagalls, 
poc després de les 00.30 h. A les 
Franqueses van fer cinc sortides: 
dues per crema de contenidors i 
dues més per petits focs en vegeta-
ció. També va cremar una tanca de 
fusta al número 19 del carrer Folch 
i Torres, a Corró d'Avall, cap a les 2 
h, i l'ús indegut de petards també 
va fer malbé els baixants del Cen-
tre Cultural Can Ganduxer.  

Foc a les torres
de refrigeració 
d'una indústria 
química a Llerona

Poques sortides 
dels Bombers en 
una revetlla de
Sant Joan tranquil·la

GRANOLLERS. Els exdiputats al Con-
grés Joan Tardà (ERC) i Xavier Do-
mènech (Catalunya en Comú), jun-
tament amb la periodista Àngels 
Barceló, seran divendres (18.30 h) 
al restaurant llibreria Anònims, al 
carrer Ricomà, 57, per presentar 
el llibre Entre Ítaca i Icària, una 
reflexió sobre Catalunya, Espanya 
i les esquerres. La publicació recull 
l'experiència viscuda a cavall entre 
Barcelona i Madrid els últims anys 
de tensió política entre Catalunya i 
Espanya, així com l'evolució del ca-
talanisme popular d'esquerres.  

Tardà, Domènech
i Barceló presenten 
llibre a l'Anònims

La columna de fum va ser visible des de tots els pobles de l'entorn

PEL MAL ÚS DELS PETARDS
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ECONOMIA
Curs de manipulador d'alimentsFormació de la CNT sobre el conveni del metall
El Centre de Formació d'Adults, al carrer  
Veneçuela, acull dijous i divendres un curs  
de manipuladors d'aliments. Les dues sessions, 
de 3 hores cada una, estan organitzades 
pel Servei de Salut Pública de l'Ajuntament.

La CNT del Vallès Oriental organitza dissabte (11 h) a la seva seu de  
Granollers, una formació per als treballadors del metall centrada en el 
conveni siderometal·lúrgic de la província de Barcelona: jornades de treball, 
classificació professional, organització del treball, retribucions, permisos, 
etc. El curs és gratuït, i cal inscripció prèvia a metall@catalunya.cnt.es.

GRANOLLERS. L’empresa paretana 
Idilia Foods, fabricant de les mar-
ques Nocilla, Cola Cao i Paladín, 
entre d’altres, és una de les quatre 
o cinc firmes que competiran per 
a l’adquisició final de Pastas Gallo, 
una operació que, segons algunes 
fonts, podria superar els 200 mili-
ons d’euros. 

A començaments d’any, els cinc 
germans de la família Espona, pro-
pietaris de la fàbrica granollerina, 
iniciaven un procés de recerca de 
comprador entre empreses del sec-
tor i fons d'inversió, un procés que 
ara entra a la recta final amb la pug-
na entre quatre grans competidors: 
l’empresa Idilia Foods, productora 
d’alimentació vinculada sobretot 
al cacau, i els fons d’inversió Proa 
Capital, Ventura Equity Partners i 
TowerBrook Capital Partners, als 
quals podria afegir-se un cinquè 
competidor, un altre grup inversor 
liderat per Ricardo de Serdio, exso-
ci del fons PAI Partners.

Concretament, segons detallava 
fa uns dies el diari La Vanguardia, 
al març es van enviar les primeres 
cartes informatives de Pastas Gallo 
als potencials inversors. La crida 
va despertar l'interès d'un bon 
grapat de fons de capital i empre-
ses de la indústria alimentària, i a 
finals d’abril ja es van presentar les 
primeres ofertes. Amb tot, només 

arxiu

EN VENDA  Pastas Gallo té fàbriques a Granollers, Esparreguera i Còrdova

EMPRESES  LA FIRMA AMB SEU A GRANOLLERS VA INICIAR FA UNS MESOS UN PROCÉS DE VENDA

tres pretendents van ser selecci-
onats per accedir a la informació 
confidencial per, si finalment ho 
consideren oportú, fer una oferta 
en ferm aquest juny. Posterior-
ment també van afegir-se al procés 
l’altre fons d’inversió, ara en fase 
de constitució, i Idilia Foods, que, 
segons el rotatiu, està estudiant 
l’operació i avaluant si finalment 
presenta una oferta vinculant.

Part de l'antiga Nutrexpa
Idilia Foods és una de les dues fir-
mes en què es va dividir Nutrex-
pa el 2015, quan les dues famílies 
que gestionaven el conglomerat 
empresarial van dividir el negoci. 
L’altra meitat de Nutrexpa va pas-

sar a ser Adam Foods, que inclou 
la producció i comercialització 
de les galetes Artiach i Cuétara, 
la mel Granja San Francisco i els 
brous Aneto, entre altres produc-
tes. Si finalment fos Idilia Foods 
l’empresa seleccionada, el grup 
amb seu a Parets podria més que 
duplicar la seva facturació.

Pastas Gallo, per la seva banda, 
va ser fundada fa més de 70 anys i 
lidera el sector de la pasta a l’Estat. 
Té fàbriques a Granollers, Espar-
reguera i Còrdova, una facturació 
d’uns 200 milions d’euros anuals i 
l’any passat va obtenir un benefici 
brut d’explotació de prop de 20 mi-
lions. A més, compta amb una plan-
tilla total de 420 treballadors. i

El fabricant de Nocilla estudia 
l'adquisició de Pastas Gallo

OCUPACIÓ  PROGRAMA OIL DEL CONSELL COMARCAL

Idilia Foods, amb seu a Parets, també produeix Cola Cao i Paladín
L’Àrea de Desenvolupament Local 
del Consell Comarcal organitza, en 
el marc del programa OIL (Ocu-
pació a la Indústria Local), dues 
activitats per promoure la implan-
tació al teixit empresarial de la in-
dústria 4.0, un model que reforça 
la permanència en el mercat i la 
competitivitat, permet més flexibi-
litat i estalvi de costos entre d'al-
tres. D’una banda, tots els tècnics 
de la comarca –serveis d’empresa, 
prospecció i atenció a l’usuari– es 
trobaran dimarts (9 h) a Can Ri-
bas, a les Franqueses, per fer una 
formació sobre Indústria 4.0 per 
tal que el teixit municipal conegui 
bé què és, què implica en termes 

productius i d’ocupació i, sobretot, 
com transmetre-ho a les empreses. 
D’altra banda, el 9 de juliol se cele-
brarà, a l’Hotel Granollers, la mati-
nal empresarial Present i futur dels 
sectors del metall i la seva cadena 
de valor: la indústria 4.0, un repte i 
una oportunitat. Durant la sessió es 
presentaran les conclusions de l’es-
tudi del metall i la seva cadena de 
valor i el programa de digitalitza-
ció per acompanyar les empreses 
de la comarca. Hi estan convida-
des totes les empreses del metall, 
l’automoció i la logística de suport 
de la comarca, a més de patronals, 
sindicats, l’equip tècnic dels ajunta-
ments i el Consell Comarcal. 

Dues jornades tècniques
per fomentar la Indústria 4.0

Des de la setmana passada ja pot 
consultar-se el document final del 
Pla Estratègic de Desenvolupa-
ment Econòmic Local i l’Ocupació 
del Vallès Oriental per al període 
2018-2025, una estratègia elabo-
rada per la Taula Vallès Oriental 
Avança impulsada pel Consell Co-
marcal i les principals organitza-
cions empresarials i sindicals de 
la comarca. En la seva elaboració 
hi han participat un centenar de 
persones de més de 60 entitats. 

El pla s'estructura a l’entorn de 
6 grans línies estratègiques, 16 

programes i 58 propostes d’actu-
ació, amb l'objectiu, entre altres, 
d’atraure inversions empresarials, 
impulsar la formació professional i 
ocupacional i fomentar la generació 
d'ocupació. Les línies estratègiques 
són la formació per a l’ocupació, 
la inclusió i el desenvolupament; 
la tecnologia, el coneixement i la 
innovació; el Vallès Oriental com 
a pol industrial de referència; l'ac-
cessibilitat, connectivitat i sosteni-
bilitat del territori; el suport al tei-
xit empresarial i l’emprenedoria; i 
la promoció del Vallès Oriental. 

Disponible el Pla Estratègic
de desenvolupament econòmic
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A ACS Advocats som especialistes en accidents de circulació i dret de la circulació, 
us assessorarem en tots els vostres drets com a lesionats.

Garantim la màxima indemnització.

Som advocats independents, NO treballem amb asseguradores.

Cobrem quan hàgiu estat indemnitzats. Truqueu-nos, consulta gratuïta.

Heu tingut un accident 
de circulació?

ACS Advocats Associats 
Plaça Torres i Bages 2, 1r-C. GRANOLLERS. Tel. 661 38 75 89
@: info@acsadvocats.com · Web: www.acsadvocats.com
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GRANOLLERS. Divendres arren-
quen les RedBaixes de Gran Cen-
tre, una campanya amb la qual 
els comerços i serveis del centre 
de la ciutat avancen dos dies la 
temporada oficial de rebaixes  
–que tradicionalment comença l'1 
de juliol, una data que la majoria 
d'establiments continuen mante-
nint malgrat que la llei de comerç 
dóna flexibilitat als períodes de 
rebaixes–. D’aquesta manera, 
més de 80 establiments i serveis 
ja oferiran ofertes i descomptes 
divendres i dissabte, des de preus 
rebaixats fins a promocions espe-
cials. "L’objectiu és potenciar 
el comerç de la ciutat, sobre-
tot els serveis de qualitat i de 
proximitat, sense perjudicar la 
resta del comerç", explica Ernest 
Sugrañes, gerent de Gran Centre. 

Entre els establiments que hi 
participaran, una xifra semblant a 
la de l'any passat, n’hi ha de moda i 
complements, serveis de tot tipus 

i, sobretot, els establiments que 
ofereixen productes de la tempo-
rada d'estiu. "Malgrat que les re-
baixes continuaran la setmana 
que ve, sempre són els primers 
dies quan hi ha els aparadors 
plens, les botigues tenen estoc i 
hi ha més quantitat i més quali-
tat de productes", diu Sugrañes.  

Com a novetat d’enguany, Gran 
Centre ha editat un anunci de tele-
visió en què hi participen els ma-
teixos comerciants, i, a diferència 
d'altres accions de promoció co-
mercial, ha decidit no programar 
activitats paral·leles "per donar 
tot el protagonisme als comer-
ços i els associats". 

Les RedBaixes de Gran Centre 
es van celebrar per primera vega-
da el 2012 inspirant-se en el Red 
Day. En aquella primera edició 
van participar-hi una quarantena 
de comerços, i a dia d’avui ja són 
més de 80 els associats a Gran 
Centre que hi participen.  x.l.

Gran Centre enceta el període
de RedBaixes centrat en
els productes de temporada

ELS COMERCIANTS PARTICIPEN EN UN ANUNCI DE TELEVISIÓ

LES FRANQUESES. La plaça Joan 
Sanpere, darrere de l’Ajuntament, 
acollirà dissabte, d'11 a 00 h, el 
segon Summer Market, el mercat 
d’estiu de les Franqueses. Es tracta 
d’un mercat organitzat per l’Asso-
ciació de Botiguers Comerciants 
i Professionals de les Franqueses 
(ABCP) i que aplega una mostra de 
les botigues, els serveis i els pro-
fessionals franquesins en una jor-
nada lúdica i de promoció del texit 
econòmic local.

Mireia Roca, de l’ABCP, explica 
que la voluntat és que “el comerç 
del municipi hi sigui represen-
tat en tots els seus formats: tra-
dicionals, professionals, innova-
dors, artesans, els que ofereixen 
coses noves i úniques o senzilla-
ment qualsevol negoci del poble 
que vulgui promocionar-se”. Per 
això l’organització ha donat pri-
oritat als seus associats, tot i que 
també ha obert l’esdeveniment a 
altres comerços i professionals de 
l'entorn que vulguin participar-hi. 
De fet, dels 31 expositors, 20 seran 

Roca assegura que aquest serà 
l’any de la “consolidació del pro-
jecte, ja que més paradistes co-
neixen el mercat i ens han de-
manar un espai per exposar”, 
mentre que la regidora de Dina-
mització Econòmica, Sònia Tena, 
destaca el Summer Market com 
una manera òptima de "conèixer 
i incentivar el comerç del muni-
cipi en un entorn lúdic, familiar 
i d'entreteniment".  x.l.

de les Franqueses i 14 són associ-
ats de l'entitat. Entre els elements 
destacats hi haurà una part gastro-
nòmica amb la participació de bars 
i restaurants locals i també de fo-
odtrucks, i també hi haurà tallers, 
concerts, espectacles de dansa i 
jocs per a infants, tant per part de 
l'organització com dels paradistes 
que s'hi exposen. Entre d'altres, hi 
haurà bombolles gegants al matí i 
jocs tradicionals de fusta a la tarda.

arxiu / abcp

COMERÇ  DISSABTE D'11 A 00 H A LA PLAÇA JOAN SANPERE AMB MÚSICA, PARADETES I ACTIVITATS

SUMMER MARKET  Enguany hi participaran més de 30 parades

CICLE TÈCNIC D'ENERGIA A LA INDÚSTRIA DE GRANOLLERS MERCAT

GRANOLLERS. Dins del Cicle Tècnic 
d’Energia a la Indústria organitzat 
per Granollers Mercat en col·labo-
ració amb l’Institut Català d’Ener-
gia i el Clúster d’energia eficient de 
Catalunya, avui, dijous, se celebra a 
Can Muntanyola la segona jornada 
de cicle, centrada en els beneficis 
del manteniment industrial en el 
consum energètic. La sessió repas-
sarà els diferents tipus de man-

teniment –preventiu, correctiu i 
predictiu– i presentarà casos reals 
d’empreses que han implementat 
iniciatives en aquest sentit. El cicle, 
amb quatre sessions programades 
al llarg de l'any, pretén fomentar 
l’activitat empresarial a través de 
la promoció de l’eficiència i l’estal-
vi energètics i les fonts d'energia 
renovable i la millora de la compe-
titivitat dels polígons industrials. 

Més activitat empresarial 
amb menys consum energètic

FORMACIÓ  LLIURATS ELS SEGONS PREMIS DE L'ENTITAT COMERCIAL A L'ALUMNAT D'EDUCEM

Vine i gaudeix de la festa major per 
Nadal! és la campanya guanyado-
ra de la segona edició dels premis 
Gran Centre Granollers, lliurada 
divendres als alumnes del cicle 
formatiu de grau mitjà de Gestió 
Administrativa de l'escola Edu-
cem. Els premis estan pensats per 
apropar el comerç de proximitat 
als estudiants d'FP mitjançant ca-
sos provinents del món real, que 

els estudiants han de desenvo-
lupar al llarg de tot el curs com a 
projecte final de cicle. Enguany, el 
tema proposat ha estat Campanya 
publicitària de Nadal 2019, en què 
els estudiants han hagut de disse-
nyar propostes de publicitat per 
atraure el públic jove als comer-
ços de Gran Centre per la pròxima 
campanya de Nadal. Amb aquesta 
finalitat, els alumnes han fet en-

El Nadal a Granollers tindrà 
un ambient de festa major

questes, entrevistes i un estudi de 
mercat amb un treball de camp, va-
lorant la competència, els sectors, 
els consumidors i la tipologia de 
comerços des de diferents visions.

La campanya guanyadora pro-
posa reeditar l’ambient de la Festa 
Major de Blancs i Blaus adaptat a 
l’hivern: pista de gel, toros embo-
lats, correllets, correfocs i una in-
novadora holly party hivernal. Gran 
Centre ofereix als estudiants del 
cicle la possibilitat d’incorporar-se 
als equips que desenvoluparan al-
gunes d’aquestes iniciatives i inici-
ar així el seu camí professional. 

El Summer Market obre l'estiu
Les botigues de les Franqueses es promocionen de nou al carrer
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a poc hem tingut eleccions mu-
nicipals i la guerra de consignes 
i contraconsignes no servirà per 
assegurar, en algunes ciutats, una 

bona vida a la ciutadania. A moltes s’ha 
perdut molt més temps repartint cadires 
que analitzant projectes. No en tenim de 
temps! Cal treballar per encarar els mo-
ments convulsos que vivim i que ens espe-
ren. Les ciutats pateixen els atzars de ma-
nera visible, donant concreció a problemes 
globals. Molts d’ells són d’abast impossible 
per als governs locals, però hi ha marge per 
mitigar-ne alguns efectes. El marge d’acció 
dels governs locals pot ser més estret o 
més ample en funció de la valentia de tots 
els que han estat elegits, de les accions que 
emprenguin i condicionats per la implica-
ció i compromís de la ciutadania.

La participació de ciutadans i ciutadanes 
pot fer-se més visible que enlloc en el go-
vern de la ciutat. La majoria no volem ser 
governats, desitgem disposar de llibertat i 
autonomia suficient per donar-nos les lleis 
que hem d’obeir, però sovint la mandra ens 
guanya i deixem que ens governin, sense ni 
tan sols qüestionar-nos com podem ampli-
ar la llibertat, tan desitjada i poc lluitada 
[…]. Parlem de legalitat, de legitimitat de 
democràcia participativa, d’un munt de 
conceptes, però no anem a fons en res per-
què en realitat no volem implicar-nos, fa 
mandra. Sí, ens guanya la mandra! A cada 
ciutat toca fer dissabte espolsar-se la!

A la ciutat que vull s’ha eradicat la man-
dra de la mateixa manera que se n’ha ani-
quilat el menyspreu, la barroeria, la manca 
d’honradesa, la fatxenderia i la crueltat. No 
hi vull botxins, cap ni un! No hi vull narcisos 
a la meva ciutat! Hi vull persones senzilles, 
invisibles que malden per donar visibilitat 
a les seves necessitats i desigs i que assa-
gen fórmules noves de cooperació i ajut 
mutu. Hi vull projectes nous o recuperats 
per construir un autèntic esperit de ciu-
tadania, que faci impossible o molt difícil 
el deteriorament humà i urbà que patim. 
Henri Lefebvre, a El derecho a la Ciudad 
(1969, Península) deia “cal que sigui el ciu-
tadà l’element principal de la ciutat” […]. A 
la ciutat que vull aquest dret a la ciutat ens 
empeny a treballar per viure-hi bé, tots!

La ciutat que vull és acollidora perquè la 
ciutadania es prepara cada dia per rebre 

La ciutat que vull
els nous, aquells que convidem a passar-hi 
una estona o aquells altres que s’afegeixen 
a la comunitat de manera permanent per-
què han decidit viure entre nosaltres, am-
pliant i renovant aquest nosaltres. La ciutat 
que vull és hospitalària perquè la ciutada-
nia sap conciliar necessitats i interessos 
contraposats, sap exercir el deure d’aco-
llida. La ciutat que vull troba la manera 
d’harmonitzar seguretat i llibertat, refugi i 
obertura, silenci i conversa, unitat i diver-
sitat. La ciutat que vull té una ciutadania i 
un govern que saben, conjuntament, trobar 
fórmules noves perquè ningú que no ho de-
sitgi hagi de viure a la intempèrie.

La ciutat que vull és viver de pensament 
lliure i crític, niu d’art i cultura, cau de tro-
bada i relació educativa, jaç de confluènci-
es, recer, també, per a qui vulgui viure en 
els marges. La ciutat que vull és laboratori 
d’una ciència i una tecnologia que no tira-
nitzen l’ésser humà, sinó que s’hi posen al 
servei. És un espai en blanc per escriure-hi 
plegats un futur de llum tènue, sorolls apai-
vagats, aigua neta i aire respirable. La ciu-
tat que vull disposa de projectes educatius 
singulars que en xarxa fan un projecte com-
partit, amb capacitat per facilitar el creixe-
ment i desenvolupament personal de cada 
ciutadà i cada ciutadana, en especial el dels 
infants i adolescents. A la ciutat que vull 
la seva ciutadania ha après a consensuar 
o dissentir sense malmetre la convivència 
quotidiana i ha entès que el conflicte forma 
part de la vida, que l’essencial no és viure 
sense conflicte, sinó preparar-se bé per re-
soldre’l de manera que no provoqui vícti-
mes i botxins. La ciutadania de la ciutat que 
vull ha fet de la conversa i el diàleg l’eina de 
construcció de convivència democràtica.

La ciutat que vull acumula i intercanvia 
més saber i experiències que coses i pro-
ductes. Ha estat capaç d’anar deixant enrere 
l’asfalt per substituir-lo per noves fórmules 
urbanístiques que suavitzen la petja i per-
meten transitar per innombrables espais 
verd, que permeten als més menuts transi-
tar sense por, jugar al carrer […]. A la ciutat 
que vull els espais de trobada, siguin de fei-
na o d’oci, són també espais de responsabili-
tat i de respecte cap a les altres persones, els 
animals i les coses. La ciutat que vull té alè 
humà, que dóna hospitalitat i aixopluc a qui 
ho requereix. A la ciutat que vull s’ha fet ac-
ció visible el desig de la ciutadania de tenir 
cura de la pròpia salut i la salut dels altres. 
A la ciutat que vull ha guanyat la compassió, 
la confiança, la generositat i la gratuïtat, per 
damunt de la tirania dels objectes i dels ca-
pitals que estan a punt de costar-nos la vida.

F

Si hi ha una conseqüència de la crisi econòmica iniciada amb l’esclat de la 
bombolla immobiliària que és perdurable és la vinculada a l’accés a l’habitatge.  
Així ho demostren les xifres de desnonaments, que tornen a estar al nivell de 
fa cinc anys. La tipologia és diferent, però el resultat és el mateix: famílies  
sense llar. A inicis de la crisi la gran majoria de desnonaments eren fruit  
d’execucions hipotecàries. Ara, un cop aquestes ja s’han produït i les persones 
amb dificultats per comprar un habitatge van optar pel lloguer, aquest  
comença a incrementar-se ràpidament els darrers 5 anys i els desnonaments 
per impagaments creixen. Però aquesta roda viciada de traves al dret a un 
sostre continua i, cada cop hi ha més persones que han d’ocupar un immoble 
per no dormir al carrer. Així, doncs, s’arriba a la situació que els desnonaments 
de pisos ocupats s’han multiplicat per sis en cinc anys, i moltes persones no 
tenen resposta habitacional. I, mentrestant, el sector de la construcció remunta 
i els grans tenidors tornen a especular amb pisos que han mantingut buits 
durant anys tot i l’emergència habitacional del país. I, de fet, quan les  
administracions els hi han volgut demanar, els tribunals han fet costat als 
propietaris. I fins que tot això es permeti, malgrat es facin tímids passos per 
regular el preu del lloguer, la crisi serà perenne.

LA CRISI PERENNE
Editorial

AGNÈS
BOIXADER

Professora, membre de 
Rella i En-raonem 

Bústia

L’educació no se sorteja

En un moment de tants canvis com el pas 
de primària a la ESO, et planteges mil coses: 
com ens organitzarem pels àpats, dormi-
ran una hora menys, horari intensiu, canvi 
d’amistats (“quina pena, amb el grup tan 
maco que tenien...”), però no ens vam plan-
tejar que l’educació de la nostra filla la de-
cidiria un numero aleatori. I sí, ens ha tocat. 
Tens els 30 punts que té la majoria... anem 
a sorteig... i et surt un numero dolentíssim 
(hi ha números bons, eh!). Cinquena opció: 
l’institut que no ens va agradar.

Vam anar a cinc portes obertes, de dues i 
tres hores algunes... vam anar-hi en família, 
vam debatre-ho i vam decidir un ordre de 
prioritats. No vam pensar en estratègies ni 
en res que no fos el que crèiem millor per a 
ella; la seva opinió també va ser fonamen-
tal. Però res d’això és “puntuable” ni té cap 
mena de validesa en aquest sistema. I el que 
tenim ara no és el millor per a la nostra filla. 
A casa intentem transmetre el valor de l’es-
forç: si t’esforces recolliràs els fruit. Doncs 
no sempre. I la nostra filla als 12 anys ja ho 
sap millor que molta gent. Ella busca errors, 
“què he fet malament, mama”... i no tenim 
resposta.

Vas a veure l’inspector (que no té nom, és 
un inspector!) i et diu, amb una falsa empa-
tia disfressada de cortesia, que encara que 
ara estigui de moda desobeir, les normes 
són aquestes i ja les coneixíem en entrar a 
la pública. La Generalitat et garanteix una 

plaça dins l’educació pública. On... no és re-
llevant per a ells.

Per què ens fan triar si no hi ha opció de 
canvi? Per què hi ha projectes tan diferents 
si no podem triar? No hi ha res a fer. Ens 
podem enfadar, enrabiar, entristir... que és 
com estem, però res canviarà que la meva 
filla, una nena que anava al cole ben con-
tenta, començarà setembre sense cap mena 
d’il·lusió ni ganes d’aprendre, gràcies a un 
sistema que sorteja als nens que sobren.

La meva solució? Escoles-institut.
 mar martin-gil / granollers

Gent gran amb ganes d'aprendre

Dóna gust trobar gent de més de 80 anys 
sense haver-se oxidat mai. Tot el contra-
ri, estan sempre en plena forma amb unes 
enormes ganes d’aprendre, d’estar al dia. 
Tenen una ment que, un cop tractades, nin-
gú es creuria que no siguin intel·lectuals 
totalment d’actualitat. Les seves opinions 
polítiques no les imposen de cap manera, 
sinó que respecten les ideologies contràri-
es. Els seus records de l’escola eren fruit de 
l’època que res tenia a veure amb ara, però, 
és clar, tots som fills de la nostra època i cal 
admetre-ho. Però també són persones críti-
ques quan convé, és a dir que saben valorar 
les qüestions actuals, malgrat no sigui gens 
fàcil en el moment actual.

 anna m. muntada / granollers
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Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para el tratamiento 
de aguas residuales, industriales y urbanas, con presencia a 
nivel mundial, necesita incorporar para la oficina técnica en Les 
Franqueses del Vallès un/a:
DELINEANTE-PROYECTISTA  ( Ref.2106-02)
Las tareas a desarrollar serán : 
*	Diseño	de	piezas	para	corte	y	plegado	
*	Diseño	de	piezas	mecanizadas
*	Despieces,	elaboración	listas	de	componentes
*	Elaboración	de	documentación	técnica
*	Ejecución	de	proyectos	
*	Planos	de	implantación,	trato	con	proveedores
La persona contratada dependerá jerárquicamente del Director 
Industrial.
Imprescindible nivel usuario avanzado de AUTOCAD
Imprescindible persona con experiencia como delineante 
industrial y excelentes conocimientos como proyectista. Se ofrece 
estabilidad y continuidad laboral.
Incorporación	a	equipo	de	profesionales	totalmente	consolidado.
Horario : 09.00h a 14.00h - 15.00h a 17.45h
Salario : 2200 euros bruto con pagas 

Empresa  fabricante de maquinaria indus-
trial para empresas  del sector del cartón 
precisa : 
MECANICO/ A  MONTADOR/A  ( Ref.2106-01)
Persona	con	formación	a	nivel	de	FP	II	o	CFGS	
Mecánica  o similar. Se valorarán conocimi-
entos		de	maquinaria	industrial	y	electrónica	,	
así como conocimientos de inglés.
Se encargará de realizar los montajes e ins-
talaciones de maquinaria industrial.
Imprescindible	experiencia		mínima	de	2	años	
en puesto similar.
Se precisa disponibilidad de viajar.
Puesto estable  y directo con la empresa , en 
jornada completa de 8 a 13h. y de 15 a 18h.
Sueldo	y	condiciones		negociables	en	función	
de la experiencia del candidato.

Empresa industrial fabricante de materiale 
para la construcción , situada en las cercaní-
as de Cardedeu , precisa : 
MECANICO/A INDUSTRIAL  (Ref.2106-03)
Candidatos/as	con	 formación	a	nivel	de	CF	o	
FP Mecánica o similar.
Imprescindible conocimientos o  experiencia 
en Motores , Variadores , reductores , equipos 
hidráulicos y soldadura.
Dependerá	 del	 Jefe	 de	 producción	 y	 se	 en-
cargará del mantenimiento  tanto preventivo 
como correctivo de la maquinaria de  la em-
presa.
Se ofrece  un contrato estable y  directo con 
la empresa, en horario partido de 7 a 13h. y 
de 14h. a 18h., de lunes a viernes.La retribu-
ción	 orientativa	 será	 de	 23-24.000	 €	 brutos	
anuales.

Empresa dedicada a la explotación de canteras, ubicada en el Vallès 
Oriental , precisa incorporar un/a :
MECÁNICO/A-HERRERO/A  (Ref.2106-05)
Sus funciones principales serán el mantenimiento de la maquinaria de la 
cantera, reparaciones, variaciones, etc.
Teniendo presente que es una cantera donde se fabrican áridos, se trabaja 
varias horas en el exterior , reparando cintas , maquinaria , etc 
Buscamos	2	posibles	perfiles	:	
-Candidatos/as	jóvenes	con	algún	conocimiento	de	hierro	y	con	ganas	de	
aprender	profesión	de	herrero	(	manyà)	
-candidatos/as con experiencia en talleres de hierro , soldadura , soplete, 
estructuras, etc
Jornada partida de 8 horas + posibilidad de horas extras.Se ofrece 
contrato	directo	con	la	empresa	y	sueldo	negociable	en	función	de	la	
experiencia y conocimientos.

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUERSE 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

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-
LLERS. Girona. 
Superfície 73 m2. 
Pavimento de gres. 
Cristal. Persianas. 
Luz y agua. P. 1.000 

€/mes	(Ref.	984).	
EMINAD. Más 
información	al	te-
léfono de contacto: 
93 870 36 66.

RESTAURANT EN 

TRASPÀS. Zona 
plaça de la Corona. 
Superfície de 140 
m2. Equipat i en 
funcionament. 
30.000	€	traspàs	i	
1.000	€	lloguer.	Te-
lèfon de contacte 
93 879 50 50

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒ-
NOMS. Tel. 651 04 
00 07.

IMMOBILIÀRIA

TRASPASSOS

Durant aquest juny Gralla Motors Ber-
tran ha presentat a tots els seus clients el 
nou model de la marca txeca: Skoda Scala.

Skoda avança així amb força dins del 
segment compacte amb un vehicle d’una 
habitabilitat espectacular, un maleter de 
467 litres i un disseny molt esportiu i ele-

Nou Skoda Scala a Gralla Motors    
Incorpora les últimes novetats pel que fa a cotxes connectats

GRALLA MOTORS BERTRAN
ctra. N-152a, km. 25,5 - Granollers 

Tel. 93 879 19 98 / www.skodagranollers.net

L'APARADOR
DE LA SETMANA

gant, amb una silueta dinàmica i un inte-
rior confortable i, sobretot, de qualitat.

L’Skoda Scala incorpora les últimes 
novetats pel que fa a cotxe connectat, 
com localització del vehicle des del nos-
tre smartphone, obertura i tancament 
del cotxe i altres funcions destacables.
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GRANOLLERS
CUP2019

Especial

La Porxada de Granollers va aco-
llir ahir, dimecres, al vespre la 
cerimònia d’inauguració de la 21a 
edició de la Granollers Cup, consi-
derat el torneig d’handbol forma-
tiu més important del sud d’Euro-
pa, que es disputarà diumenge en 
17 pistes diferents, repartides en 
quatre municipis: Granollers, les 
Franqueses, Canovelles i Vilanova 
del Vallès. 

La plaça granollerina va donar 
la benvinguda als 324 equips que 
participaran enguany a la compe-
tició més important d'esport de 
base que organitza el Balonmano 
Granollers (BMG). Es van presen-
tar tots aquests conjunts i els 13 
països dels quals provenen, que 
són, per ordre alfabètic: Algèria (2 
equips), Bòsnia i Hercegovina (1), 
Brasil (1), Colòmbia (1), Dinamar-
ca (1), França (5), Islàndia (7), Is-
rael (3), Mèxic (2), Noruega (42), 
Rússia (3), Suècia (10) i Espanya.

L'acte va començar a les 20 h 
a la Porxada, es d'on se sortia en 
cercavila fins al Palau d'Esports, 
on, com en els darrers anys es 
va posar la cirereta a la celebra-
ció amb una festa de rebuda dels 
equips i un espectacle inspirat 
amb els valors de l'handbol. 

També es van presentar els 
dos padrins de la Granollers Cup 
2019, que, enguany són Kaba Gas-
sama –jugadora del KH-7 BM Gra-

La Granollers Cup queda inaugurada amb 
l'arribada de 324 equips i 4.900 jugadors

LES XIFRES DEL TORNEIG  LA FITA HA PERDUT UNS 200 PARTICIPANTS, SOBRETOT D'ESPORTISTES INTERNACIONALS, PERÒ HA FRENAT EL DESCENS DE CLUBS ESTATALS

INAUGURACIÓ  La plaça de la Porxada de Granollers va acollir dimecres la cerimònia d'inauguració del torneig 

xavier solanas

nollers– i Marc Cañellas –de l’IFK 
Kristianstad suec–. Inicialment, es 
va escollir la jugadora alacanti-
na Lara González com a madrina 
del torneig, però ha hagut de ser 
substituïda, ja que ha estat opera-
da recentment del peu esquerre.

La participació
La Granollers Cup encadena dos 
anys consecutius perdent partici-
pació, tot i que les xifres continu-

en sent molt altes. Enguany, parti-
cipen 15 equips menys que l’any 
anterior, quan en van ser 339. 
També vénen uns 200 jugadors i 
jugadores menys –4.900 respecte 
als 5.100 del 2018–. 

La xifra màxima d’equips par-
ticipants a la Granollers Cup cor-
respon a l’any 2017, quan en van 
venir 353.

Enguany hi ha hagut una dava-
llada important pel que fa al nom-

bre dels conjunts internacionals. 
En aquesta ocasió competeixen 77 
equips d’arreu del món, de quatre 
continents diferents –Europa, Amè-
rica, Àfrica i Àsia–. L’any passat el 
nombre d’equips internacionals era 
de 106. Així, doncs, els països repre-
sentats també son menys: dels 17 
del 2018 s’ha passat a 13.

No obstant això, en contrapo-
sició, hi ha hagut un canvi de ten-
dència en les xifres dels equips 

estatals: després d' anys en què la 
participació estatal anava de baixa, 
enguany torna a incrementar-se. 
De 48 equips d’arreu d’Espanya, 
s’ha passat als 58. Tot i això, encara 
són xifres llunyanes als 93 conjunts 
del 2015. El nombre d’equips cata-
lans també ha augmentat: n’hi hau-
rà 188, tres més que l’any anterior.

A banda dels jugadors i jugado-
res, la Granollers Cup també convi-
da tothom a assistir als partits, que 
seran gratuïts –incloses les finals–. 
A més, també podran gaudir de la 
tercera edició del Village de la Gra-
nollers Cup amb activitats, espais 
de trobada i foof trucks.  n. artiaga

30.066
SÓN ELS MINUTS D'HANDBOL 
QUE ES JUGARAN AL TORNEIG, 
tenint en compte que cada partit 
dura 30 minuts i que se'n disputaran 
1.022, repartits entre les pistes 
de Granollers, les Franqueses, 
Canovelles i Vilanova. Cada dia es 
jugaran més de 300 partits.
Per gestionar tot aquest volum de 
participants, així com els diferents 
espais on es fa la competició, 
cal també un gran volum de 
voluntaris, que enguany arriba
a les 225 persones.
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Kaba Gassama i Marc Cañellas són 
els padrins de la Granollers Cup 
d'enguany. La jugadora del KH-7 
Balonmano Granollers Kaba Gas-
sama ha estat padrina a darrera 
hora, arran de la baixa de Lara 
González. “Em vaig quedar força 
sorpresa quan em van proposar 
ser la padrina del torneig i em 
feia, fins hi tot, una mica de ver-
gonya, però sé que m’ho pas-
saré molt bé i per això vaig dir 
que sí”, explicava Gassama. 

Gassama té 21 anys i va néixer 
a Granollers. És la germana del ju-
gador del Fraikin Mamadou Gas-
sama i és internacional amb la se-
lecció espanyola absoluta des de 
l’any 2017, quan va debutar, sota 
les ordres de Carlos Viver, en un 
amistós contra la selecció de Ro-
mania. De fet, va ser la primera ju-
gadora del KH-7 en debutar amb 
el conjunt absolut estatal. La juga-
dora s’ha format i ha jugat sempre 
al BMG. “Fa deu anys que jugo al 
club”, apuntava. I explicava que, 
fins a l’any passat, ha participat 
sempre a la Granollers Cup: ha 
passat per totes les categories del 
torneig, des d’aleví fins a júnior. I 
al segon any en el qual va parti-
cipar es va proclamar campiona. 
“De fet, ha estat l’única vegada 
que he guanyat la Granollers 
Cup”, recordava Kaba Gassama.

Respecte a la seva trajectòria 
com a jugadora d’handbol, Gassa-
ma assegurava que es troba en un 
moment molt bo i que vol seguir al 
KH-7, especialment després que 
l’equip hagi fet la millor tempora-
da de la seva història, quedant en 
quarta posició a la Divisió d’Honor 
i a les portes d’Europa. 

I és que el primer equip femení 

bmG ifk kristianstad

Marc Cañellas: "No descarto tornar al 
BMG, ja que en el fons és casa meva"

del BMG ha quedat més amunt a 
la lliga que l’equip masculí a l’Aso-
bal. “Ha sigut una temporada 
molt bona però també cal dir 
que ha estat molt dura, ja que 
vam tenir quatre baixes molt 
importants que es van notar 
molt a nivell físic i una mica a 
nivell mental”, explicava la gra-
nollerina. “Personalment, ha 
estat la meva millor temporada 
en els cinc anys que porto a la 
Divisió d’Honor. He estat molt 
còmode amb l’equip, amb l’en-
trenador –Robert Cuesta– i amb 
l’estil de joc”, afegia Gassama.

Per la seva banda, Marc Cañellas, 
és el padrí d’enguany. “És molt 
il·lusionant ser el padrí del tor-
neig. És una cosa que tenia pre-
sent que podria passar; però, 
sincerament, no m’esperava 
que arribés tan aviat. De mane-
ra que, quan des del BMG m’ho 
van proposar, em va agafar per 
sorpresa i em va fer molta il·lu-
sió”, destacava Marc Cañellas.

Cañellas és un jugador català de 
23 anys nascut a Santa Maria de 
Palautordera. Juga a la posició de 
central i va ser format a la pedre-
ra del club Balonmano Granollers, 
amb el qual ha participat diver-
ses vegades a la Granollers Cup, i 
sempre ha arribat a la fase final.

A més, és internacional amb 
la Selecció Espanyola masculina. 
L’any 2014 va debutar amb el pri-
mer equip del BMG, el Fraikin, a la 
màxima competició estatal, la Lli-
ga Asobal, quan era jugador de la 
categoria júnior. Aquella mateixa 
temporada va jugar 19 partits amb 
el conjunt granollerí i va anotar 12 
gols. A partir d’aquí, es va conver-
tir en un jugador imprescindible 
per al Balonmano Granollers: les 
temporades 2015-2016 i 2016-
2017 va anotar 69 gols en cadascu-
na d’elles. Per aquest motiu, va ser 
convocat per primer cop, el juny 
del 2017, amb la selecció absoluta 
per disputar els partits classifica-
toris –contra Bòsnia i Hercegovina 

ELS PADRINS  L'EXJUGADOR DEL FRAIKIN I LA JUGADORA DEL KH-7, KABA GASSAMA, INAUGUREN EL TORNEIG A LA PORXADA

KABA GASSAMA  MARC CAÑELLAS

i Finlàndia– per a l’Europeu del 
2018 que es va celebrar a Croàcia, i 
que Espanya va acabar conquerint.

La temporada 2017-2018 va ser 
l’última de Marc Cañellas com a 
central del Fraikin BM Granollers, 
ja que posteriorment va fitxar per 
l’IFK Kristianstad de Suècia, amb 
el qual ha caigut al play-off pel tí-
tol de lliga, havent quedat primer 
a la fase regular. 

Pel que fa a l’àmbit personal, 
Marc Cañellas creu que ha après 
molt aquesta primera temporada 
a l’estranger. I, sobre el seu futur 
com a jugador, apuntava que de 
moment es quedarà un any més al 
Kristianstad. “Posteriorment, no 
tinc pensat tornar a Granollers. 
Espero poder fer una mica més 
de món, aprendre més i conti-
nuar formant part de la selecció 
espanyola”, assegurava Cañellas. 
“Tot i això, no descarto algun dia 
tornar al BMG, ja que en el fons 
és casa meva”, concloïa el jugador 
de Palautordera.   nil artiaga

La Federació 
Espanyola organitza 
el curs per àrbitres 
joves per a l'ascens
La Granollers Cup d'enguany 
també serà un torneig formatiu 
per als àrbitres que vindran: tant 
nacionals com internacionals. Tal 
com apuntava el president del Ba-
lonmano Granollers, Josep Puja-
das, durant la presentació del cer-
tamen a l'Ajuntament, a més dels 
àrbitres de la Federació Catalana i 
de l'espanyola també participaran 
col·legiats de diferents Federaci-
ons Nacionals estrangeres: "Vin-
dran parelles de Noruega, de 
Suècia, Rússia, de Bòsnia i del 
Brasil", assegurava Pujadas. Tots 
ells rebran una formació durant la 
competició, gràcies a la Real Fe-
deración Española de Balonmano, 
que organitza un Curs d'Àrbitres 
Joves Internacionals (CPRFG). 

FORMACIÓ

El torneig es podrà 
seguir a través de 
les xarxes i la TV
La Granollers Cup 2019 es podrà 
seguir per diferents canals i su-
ports. La pàgina web del torneig, 
www.granollerscup.com, estarà 
activa en tot moment per fer un 
seguiment de tots els resultats, 
el calendari i les classificacions. 
D'altra banda, la Granollers Cup 
compta amb una forta presència 
a les xarxes socials: pàgina de Fa-
cebook, perfil de Twitter, canal 
de Youtube, canal de Telegram i 
compte a Instagram. 

A més, les televisions VOTV i 
Esport 3 oferiran, a través d'una 
visualització en streaming, la re-
transmissió de les finals. 

COMUNICACIÓ
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La Granollers Cup 2019 torna a 
comptar amb la participació dels 
principals clubs d'handbol de Gra-
nollers i les Franqueses. En total, 
34 conjunts entre ambdós munici-
pis faran acte de presència al tor-
neig internacional.

El BMG compta amb 21 equips
El Balonmano Granollers (BMG), 
organitzador de la Granollers Cup, 
competeix amb 21 equips, la ma-
teixa xifra que a l’edició anterior: 
quatre en aleví masculí, tres en in-
fantil masculí, tres cadets mascu-
lins, dos juvenils masculins, un jú-
nior masculí. I, pel que fa als equips 
femenins del club, en participen 
vuit: dos alevins, dos infantils, dos 
cadets, un juvenil i un júnior.

El BMG va assolir, a l'edició pas-
sada, ni més ni menys, que set po-
dis en total de les fases finals de 
les nou categories. Va ser campió 
en quatre categories: en júnior 
masculí, juvenil masculí, cadet 
masculí i aleví femení. També va 

xavier solanas

EQUIPS LOCALS  EL BM GRANOLLERS APORTA 21 CONJUNTS, MENTRE QUE LES FRANQUESES, 12

Granollers i les Franqueses 
aporten 34 equips al torneig

JUVENIL FEMENÍ  Plantilla d'enguany de l'equip juvenil femení de l'AEH L.F. 

obtenir un segon lloc en infantil 
femení i en infantil masculí. Per 
últim, va ser tercer en la categoria 
d’aleví masculí.

Per la seva banda, de les Fran-

queses hi participen 12 equips 
–amb un total de 148 jugadors i 
jugadores–: nou conjunts de l'es-
tructura del Patronat Municipal 
d'Esports i tres més de l'Associa-
ció Esportiva d'Handbol Les Fran-
queses. 

91 jugadors i 57 jugadores
En categoria masculina, compe-
teixen un total de 91 jugadors 
franquesins: dos equips alevins, 
dos cadets, un infantil, un juvenil 
i un júnior. I, en categoria femeni-
na, vénen 57 jugadores, reparti-
des en dues formacions infantils, 
una aleví, una cadet i una juvenil. 

El municipi franquesí va acon-
seguir col·locar dos equips a les 
fases finals del torneig en l'edició 
anterior. D'una banda, l'aleví mas-
culí va aconseguir un tercer lloc, i, 
de l'altra banda, l'aleví femení va 
assolir una quarta posició.  n.a.

AMBIENTACIÓ  ELS FANALS SÓN PORTERIES PER QUART ANY 

La Carretera es vesteix d'handbol
El carrer Anselm Clavé –la coneguda Carretera– torna –per quart any 
consecutiu–, a lluir els fanals pintats com si fossin porteries, una acció 
municipal per ambientar esportivament la ciutat en el marc del torneig 
d'handbol base més important del sud d'Europa. Aquestes porteries van 
des de la plaça de la Corona fins a la plaça Maluquer i Salvador; un tram 
per al qual qui hi passegi podrà respirar handbol fins diumenge.

nil artiaGa

COMPETICIÓ  ELS EQUIPS JUGARAN UN MÍNIM DE 5 PARTITS

Tots els partits de totes les cate-
gories seran de 30 minuts de du-
rada i es dividiran en 2 meitats de 
15 minuts cadascuna. En totes les 
categories, en funció dels equips 
participants, es formaran grups 
de cinc o sis equips, jugant tots 
contra tots en la fase inicial de la 
competició –que es juga avui, di-
jous, divendres i dissabte–. La lli-
gueta serà la fórmula de competi-
ció a la primera ronda, en què tots 
els equips jugaran entre ells.

Els millors equips d’aquesta fase 
de grups passaran a la fase de clas-
sificació, amb els partits d'elimina-
tòries: quarts de final, semifinals i 
final. Les finals es disputaran diu-
menge, l'últim dia de la competi-
ció, a partir de les 12.30 h i fins al 
vespre amb les finals cadet.

El torneig està dissenyat perquè 
tots els equips juguin un mínim de 
5 partits. Cada equip estarà for-
mat per un màxim de 15 jugadors 
i 2 tècnics per a tot el torneig. 

Hi haurà una fase de grups 
i després les eliminatòries
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HASTA
Oferta válida del 

28 de junio al 14 de julio

Oferta vàlida del 

28 de juny al 14 de juliol

50%REBAJAS

FINS AL50%REBAIXES

C/Rabassaires, 50, Barcelona - Mollet del Vallès - 935 419 170
C-17 Sortida Mollet - AP-7 Sortida 15 Mollet centre
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GRANOLLERSCUP2019

CUP
2019GRANOLLERS

LES PISTES

LES FRANQUESES
�	PAVELLÓ LES FRANQUESES
�	EXTERIOR PAVELLÓ 
	DE LES FRANQUESES

CANOVELLES
�	PAVELLÓ DE CA LA TONA
�	PAVELLÓ TAGAMANENT

GRANOLLERS
�	PALAU D'ESPORTS
�	ANNEX
�	PARKING
�	TUB 1
�	TUB 2
�	PARKET - PAVELLÓ 
 MUNICIPAL
�	FERRER I GUÀRDIA 
�	PORXADA
�	PAVELLÓ DE 
 CAN BASSA
�	PARKING PETIT
�	PAVELLÓ CONGOST
�	PAVELLÓ DEL CB GRANOLLERS

VILANOVA
�	PAVELLÓ DE VILANOVA

LES SEUS DEL TORNEIG  ENGUANY S'AFEGEIX EL PAVELLÓ DEL CLUB BÀSQUET GRANOLLERS I ES PERD EL PAVELLÓ DE BÀSQUET DE LES FRANQUESES

Repartits 
en 4 municipis i 
17 espais de joc
La Granollers Cup 2019 es dis-
putarà en 17 seus diferents re-
partides en quatre municipis. 
Granollers serà la localitat que 
acollirà la majoria de partits i la 
que comptarà amb més pistes: el 
Palau d'Esports, l'Annex al Palau, 
el pàrquing, el pavelló El Tub, El 
Parquet, l'escola Ferrer i Guàrdia, 
la plaça de la Porxada, el pavelló 
de Can Bassa, el pavelló El Con-
gost i el del Club Bàsquet Gra-
nollers, que s'afegeix enguany. 
D'altra banda, a les Franqueses, 
el torneig es jugarà al pavelló del 
Complex Esportiu Municipal. A 
Canovelles, als pavellons de Ca la 
Tona i Tagamanent; i, per últim, a 
Vilanova, al pavelló municipal.

Finals i seleccions al Palau
Totes les finals –aleví, infantil, ca-
det, juvenil i júnior– es jugaran al 
Palau d'Esports de Granollers  diu-
menge, des de les 12.30 fins a les 
21.30 h.  Els partits de les estrelles, 
dissabte a partir de les 21.45 h, 
també es jugaran al Palau. 

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

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

PROGRAMACIÓ DESTACADA
3 DE JULIOL
9.00	a	14.00	h.	Formació	bonifi	cada	de	15	hores.	
INICIACIÓ A L’EXCEL. 
Cambra	de	Comerç	-	Delegació	Granollers

3 DE JULIOL
9.30	a	13.30	h.	Formació	de	8	hores.	
Empresa i emprenedoria.
QUÈ ÉS EL QUE MÉS CONVÉ PER FINANÇAR EL MEU 
PROJECTE? 
Granollers Mercat

4 DE JULIOL
9.00	a	14.00	h.	Formació	de	8	hores.	TALLER D’ESTIU 
PER A DIRECTIUS: DISSENY MOTIVACIONAL CORPO-
RATIU. GAMIFICACIÓ I NARRATIVA TRANSMÈDIA. Ser 
capaç de dissenyar una estructura motivacional que 
ens ajudi a captar, retenir i desenvolupar el talent
Cambra	de	Comerç	-	Delegació	Granollers

10 DE JULIOL
11 a 14 h. Jornada tècnica Ajuntaments.
JORNADA DE PRESENTACIÓ DEL QUADRE 
COMPARATIU D’INDICADORS. 
Granollers Mercat

Subvencions a l’Empresa i l’Emprenedoria 2019
Oberta la convocatòria Termini per presentar les sol·licituds 30 de setembre de 2019

Més informació: https://seuelectronica.granollers.cat

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

SESSIONS GRUPALS
4 i 18 DE JULIOL
9.30	a	12	h.	Formació.	
Empresa i emprenedoria. 
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA. 
Tràmits,	fi	scalitat,	ajuts,	subvencions	
i	capitalització	de	l’atur.
Granollers Mercat

11 i 25 DE JULIOL
9.30	a	12	h.	Formació.	
Empresa i emprenedoria. 
CANVAS I PLA D’EMPRESA.
Comença amb el CANVAS i acaba 
amb el Pla d’empresa 
Granollers Mercat

8 DE JULIOL
10 a 14h. Jornada. Empresa i emprenedoria.
TROBA LA TEVA EMPRESA IDEAL.
Vols reemprendre i no saps per on 
començar. Vine t’ajudarem!
Reempresa i Granollers Mercat
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ESPORTS
El CE Llerona guanya un premi al Fair Play
La Federació Catalana de Futbol va entregar el premi al Fair Play al 
Club Esportiu Llerona a la Nit dels Campions del Vallès Oriental, que 
es va celebrar al pavelló El Parquet de Granollers. El club lleroní va 
ser premiat per “la bona conducta dels jugadors envers les decisions 
arbitrals, tractant el  col·legiat com un participant més del joc”.

Sortejat el calendari de Guerreras
S'ha sortejat el calendari de la temporada 
2019-2020 de la lliga Guerreras Iberdrola 
d'handbol. El KH-7 BM Granollers s'enfrontarà 
al Rincón Fertilidad Málaga al Palau d'Esports 
en la primera jornada –el 7 de setembre–.

GRANOLLERS. La sala Tarafa de 
Granollers va acollir dimecres la 
jornada Mirant l'esport en pers-
pectiva de gènere, que va servir de 
clausura del programa Sport for 
women in the urban places (SW-
UP), un projecte europeu que ha 
durat un any i mig i en el qual ha 
participat la ciutat. Aquest pro-
jecte ha tingut com a objectiu fer 
front a les barreres que es troben 
les dones a l'hora de fer esport, 
i, bàsicament, fomentar la parti-
cipació de la dona en la pràctica 
esportiva.

El programa es basa en la tesis 
que els homes practiquen més es-
port que les dones; i que, per tant, 
els espais esportius urbans estan 
més freqüentats per homes. Tot i 
això, destaca que cada cop hi ha 
més associacions que treballen 
per promoure l'esport femení.

Arran d’unes enquestes que 
s’han fet a Granollers en el marc 
d’aquest programa, es conclou 
que la principal raó que expres-
sen les dones pel fet de no fer acti-
vitat física és, sobretot, la falta de 
temps, ja sigui per raons de feina 
o familiars. 

Un projecte per trencar barreres
A partir d'aquesta idea, l'Ajun-
tament de Granollers va decidir 
actuar en la barrera de la falta de 
temps per obligacions familiars, 

nil artiaGa

IGUALTAT  CLAUSURA DEL PROGRAMA 'SPORT FOR WOMEN IN THE URBAN PLACES'

Les dones fan menys esport que 
els homes per la falta de temps

que, especialment, es fa més pre-
sent en les mares que tenen cura 
dels més petits. Des de l'Ajun-
tament es va posar en marxa el 
programa pilot Mentre la canalla 
fa esport, tu també!, dirigit per 
la tècnica del Servei d'Esports, 
Rosa Llorens. Aquest programa 
va servir perquè "mares i pares 
poguessin conciliar la vida fa-
miliar amb la pràctica espor-
tiva”, explicava Llorens, tot i que 
el 100% dels participants van ser 
mares. Aquest programa es basa-
va en la idea que moltes mares i 
molts pares acompanyen els seus 

fills a les instal·lacions esportives, 
però es queden asseguts esperant 
que els fills acabin. “En aquest 
temps que no has d’estar pen-
dent del teu fill, si de veritat es 
vol, es pot aprofitar per fer es-
port”, destacava Llorens. I afegia 
que el projecte va ser un èxit, i 
que el 30% de les mares que van 
participar “no havien practicat 
esport abans”. "Crec que un 
dels èxits del programa pilot va 
ser el fet d'ajuntar mares que 
no practicaven esport amb ma-
res que sí que en fan habitual-
ment", concloïa.  nil artiaga

ROSA LLORENS  La tècnica d'Esports de l'Ajuntament explicava la prova pilot

MOTOCICLISME  ENGUANY SE CELEBRA LA 25a EDICIÓ

Els dies 5, 6 i 7 de juliol, el Circuit 
de Barcelona-Catalunya acollirà 
les AMV 24 Hores de Catalunya de 
Motociclisme. Enguany, la compe-
tició comptarà amb la participació 
de 56 equips, el que suposa la xifra 
més alta dels últims 3 anys, amb 
un increment d'un 10% respecte a 
l'any passat. En total, hi haurà cinc 
estats representats: França (27), 
Espanya (24), Suïssa (3), Alema-
nya (1) i la Guaiana Francesa (1).

L’equip Kawasaki Català Aclam, 
de Molins de Rei, va ser el gua-
nyador del 2018 i enguany torna 
a participar; amb els pilots Kike 
Ferrer, Julien Pilot, Kevin Denis i 
Anthony Loiseau –que s'hi suma–.

Aquesta serà la 25a edició de les 

24 Hores de Catalunya, i amb mo-
tiu de l’aniversari s'ha ideat una 
activitat per als aficionats, la Ron-
da, que consisteix en un itinerari 
per carretera per a motos de tou-
ring que tindrà lloc el mateix dia de 
l'inici de la prova, dissabte. Aquest 
itinerari tindrà sortida i arribada al 
Circuit, incloent-hi dues voltes a la 
pista de forma controlada. El preu 
és de 30 euros per participant i 20 
per a acompanyant. “Les 24 Hores 
generen molta afició, i per això 
hem creat aquest recorregut 
secret per a motos de touring 
per diverses poblacions de Ca-
talunya, amb sortida i arribada 
al Circuit”, explica el director del 
Circuit Joan Fontserè. 

56 equips participaran a les 
AMV 24 Hores de Catalunya

L’Esport Club Granollers ha fet 
oficial les baixes del lateral Sergi 
Pastells, el davanter Xavi Civil i 
el migcampista Joel Brey. D’una 
banda, Pastells torna quatre anys 
després al CE Europa, club on va 
iniciar la seva etapa formativa 
com a futbolista; amb el qual es 
va proclamar campió de la Copa 
Catalunya i va ser escollit com a 
millor futbolista de Tercera Di-
visió d’aquell any. D’altra banda, 

FUTBOL  EL LATERAL I EL DAVANTER HAN ESTAT UN ANY AL CLUB

L’EC anuncia les baixes de Sergi 
Pastells, Xavi Civil i Joel Brey

el davanter Xavi Civil abandona 
el club granollerí també després 
d’un any vestint l’equipació blanc-
i-blava. En el seu cas, marxa al FC 
Vilafranca, també de Tercera. Civil 
va arribar a l’ECG l’estiu del 2018 
procedent del Terrassa. Per últim, 
Joel Brey se'n va després de tres 
anys a l'Esport Club. Com a juga-
dor, s'ha format al Mercantil, a la 
Damm i, posteriorment, al Corne-
llà, abans de venir a Granollers. 
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Pol Sastre torna al BMG per 
cobrir la porteria del Fraikin
GRANOLLERS. El porter granollerí 
Pol Sastre, de 28 anys, tornarà a 
ser jugador del Balonmano Gra-
nollers (BMG) la propera tempo-
rada. El club ha fet oficial la incor-
poració del jugador vallesà, que 
torna, dos anys després, al club on 
es va formar des de la categoria 
d’aleví. Pol Sastre arriba al Fraikin 
per cobrir la baixa del porter bra-
siler César Almeida, que ha fitxat 
pel Fenix Tolouse.

Va marxar a França el 2017
Sastre va debutar amb el primer 
equip del BMG el 2013 i, el juny de 
l’any 2017 va marxar a França per 
signar amb el Cavigal Nice Hand-
ball de Segona Divisió, equip amb 
el qual va militar durant una tem-
porada. Posteriorment, va estar un 
any exercint d’entrenador de por-

HANDBOL  ARRIBA EN SUBSTITUCIÓ DE CÉSAR ALMEIDA

POL SASTRE

ters al Club Balonmano La Roca.
Ara torna al club que l’ha vist 

créixer i competirà per la titulari-
tat amb Marc Guàrdia, un jugador 
que també s'ha format a la cantera 
del BM Granollers. 

xavier solanas

GRANOLLERS. El KH-7 Balonmano 
Granollers ha renovat una bona 
part de la seva plantilla i el seu en-
trenador, Robert Cuesta; després 
d’haver realitzat la millor tem-
porada de la història a la Divisió 
d’Honor, en haver quedat en quar-
ta posició per primera vegada.

Segons ha fet oficial el club, en 
concret, són 13 jugadores les que 
continuaran, com a mínim, una 
temporada més a les files del pri-
mer equip femení del BMG: Ona 
Vegué, Ona Vila, Míriam González, 

Nicole Wiggins, Giulia Guarieiro, 
Elene Vázquez, Lora Sarandeva, 
Kaba Gassama, Carmen Prelchi, 
Martina Capdevila, Imane Ben 
Chayab, Mireia Torras i Ana Cecí-
lia Monteiro.

D'altra banda, el Balonmano 
Granollers també ha fet oficial 
quatre baixes: la portera Andrea 
de la Torre, l’extrem Judit Balles-
teros, la lateral Aina Fernández i 
l’extrem Ona Muñoz –cedida pel 
Joventut de Mataró– no seguiran 
la temporada vinent al KH-7. 

El KH-7 renova gran part de 
la plantilla i Robert Cuesta

Quatre nedadores del Club Na-
tació Granollers (CNG), Mireia 
Hernández, Martina Coronado, 
Judith Calvo i Clàudia Julià, van 
obtenir cinc medalles al Campio-
nat d’Europa Júnior, celebrat del 
18 al 23 de juny a Praga. Les gra-
nollerines van competir amb la 
selecció espanyola júnior, que va 
guanyar un total de nou metalls. 
El CNG, amb quatre participants, 
va ser el club amb més nedadores. 
Van obtenir la medalla de plata en 
la modalitat de combo, en supe-

NATACIÓ  HERNÁNDEZ, CORONADO, CALVO I JULIÀ VAN COMPETIR AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA

jordi Ganduxé

SOPAR DE GERMANOR  El Llerona va fer un sopar al costat del camp de futbol

Algunes entitats esportives de 
Granollers i les Franqueses van 
celebrar la clausura de la tempo-
rada amb festa i algunes activitats. 
És el cas de l'Esport Club Grano-
llers, que va organitzar activitats 
per als petits –com un castell in-
flable–, un pica-pica i partits de 
futbol. El CE Llerona també va ce-

lebrar el final de temporada amb 
una botifarrada, un sopar i acti-
vitats per a nens. Unes 500 per-
sones van participar a la festa de 
cloenda del club lleroní, on també 
es van entregar premis als equips 
de la base. El Bellavista Milan tam-
bé va celebrar el final de tempora-
da amb algunes activitats. 

ENTITATS  EL CE LLERONA VA AGLUTINAR UNES 500 PERSONES

Festes als clubs de futbol

Quatre nedadores del CNG 
guanyen 5 metalls a l'Europeu

EL PODI EN COMBO

cnG

rar, quatre anys després, la selec-
ció d’Ucraïna –tercera–; i en que-
dar només per darrere de Rússia. 
En les modalitats d’equip tècnic i 
equip lliure, la selecció espanyola 
va fer doblet de bronze, per dar-
rere de Rússia i Ucraïna.Mireia 
Hernández també va fer doblet de 
bronze en duet tècnic i duet lliure.

D'altra banda, Abril Conesa ha 
estat convocada amb la selecció 
espanyola absoluta, per a partici-
par al Campionat del Món Absolut 
de Natació Artística, a Corea. 

Les Franqueses 
acull l'Open 
Barcelona de BTT
El parc de Milpins de les Fran-
queses serà l'escenari de l'Open 
Barcelona BTT Kids Cup, que es 
disputarà el diumenge a les fran-
queses. Les inscripcions estaran 
obertes fins divendres, i es po-
den fer a través de la Federació 
Catalana de Ciclisme. Aquest es-
deveniment és la quarta de les 
cinc proves de l'Open Barcelona 
BTT d'enguany. La Unió Ciclista 
Les Franqueses, organitzadora de 
la prova, ha preparat un circuit 
d'uns cinc quilòmetres per aques-
ta cita; que, a més, serà el Campio-
nat Provincial de Barcelona.

250 participants en total
Es preveuen uns 250 participants, 
segons apunten des de l'Ajunta-
ment, entre totes les categories. 
La competició tindrà tres sortides, 
segons la categoria: a les 9, a les 
10 i a les 11.45 h. Posteriorment, 
es farà l'entrega de premis. 

CICLISME

Andrea de la Torre, Judit Ballesteros, Ona Muñoz i 
Aina Fernández, baixes per a la propera temporada
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CULTURA
Taller amb Salva SanchisEl fet literari, amb David Carabén i Sílvia Soler
El ballarí i coreògraf Salva Sanchis  
oferirà a partir de dilluns i fins divendres 
un taller per a professionals de les arts del 
moviment a Roca Umbert, en què mostrarà 
com va crear la peça Radical Light.

Dimecres (19.30 h), les gandules de la plaça entre la nau Dents 
de Serra i l'escola Arsènic acolliran un nou diàleg a la fresca, 
en aquesta ocasió sobre el fet literari. Així, l'escriptora Sílvia 
Soler, autora del llibre El fibló, i el cantant de Mishima, David 
Carabén, reflexionaran sobre l'ofici d'escriure i els seus rituals.

El Liceu a la fresca aterra al 
parc de Ponent amb 'Tosca'
El parc de Ponent s'estrenarà di-
vendres (22 h) com a escenari 
del cicle de cinema a l'aire lliure 
Cinemafreshhh!, en el marc també 
de la iniciativa Liceu a la fresca, 
que retransmet en directe alguna 
òpera programada al teatre bar-
celoní per tal d'apropar el gènere 
al gran públic. En aquesta ocasió, 
es podrà escoltar l'òpera magna 
de Giacomo Puccini, Tosca, en un 
muntatge que, a més, compta amb 
la col·laboració de la formació 
granollerina Veus, el cor infantil 
d'Amics de la Unió, dirigit per Jo-
sep Vila Jover.

Veus comparteix escenari amb 
els cantants Liumdmyla Monas-
tyrska, Tatiana Serjan (Floria Tos-
ca), Fabio Sartori i Roberto Aro-

nica (Mario Cavaradossi), i Erwin 
Schrott i Lucio Gallo (Baró Scar-
pia), entre d'altres. Tosca, dirigida 
per Paco Azorín a escena i John 
Fiore a la direcció musical, expli-
ca la història d'odi, amor, passió, 
violència i religió més cèlebre del 
món de l'òpera, un triangle amo-
rós emmarcat en el context de la 
Roma envaïda per Napoleó.

Pel que fa al Cinemafreshhh! i 
a la seva presència al parc de Po-
nent, el 18 de juliol s'hi tornarà 
a fer una sessió, amb la projecció 
del musical de Leonard  Bernstein 
West side story, que VOTV va gra-
var al Teatre Auditoria de Grano-
llers amb motiu del 20è aniversari 
de l'escola de música de la Socie-
tat Coral Amics de la Unió. 

MÚSICA  AMB EL COR INFANTIL D'AMICS DE LA UNIÓ

La Nau Dents de Serra de Roca 
Umbert s'amararà avui, dijous, de 
l'essència de La Fura dels Baus, 
que hi durà l'espectacle Manes, un 
clàssic dels inicis de la companyia 
que l'any passat es va reeditar amb 
nous actors per a unes escenes 
adaptades al pas del temps.

El cicle Obert x Vacances a l'antic 
recinte fabril inclou enguany la 
proposta de la reputada i mai indi-
ferent La Fura dels Baus, que –diri-
gida per Pere Tantiñá– hi recrearà 
un dels espectacles més reconeguts 
de la seva època inicial, als anys 90. 
Manes treballa el concepte de la 
diversitat cultural a través de me-
tàfores sobre qüestions universals 
com el naixement, la mort, el sexe 
i el menjar. "Un espectacle públic 
de fets privats", descriu la ma-
teixa companyia. En una societat 
deshumanitzada i motoritzada per 
les tecnologies, Manes recupera el 
clàssic llenguatge furero per impac-
tar l’espectador i submergir-lo a la 

la fura

'MANES'  Els actors tracten sobre diversitat cultural i la societat deshumanitzada

ARTS ESCÈNIQUES  LA MÍTICA COMPANYIA TRACTA SOBRE LA DIVERSITAT CULTURAL

La Fura dels Baus du a Roca 
Umbert la recuperada 'Manes'

seva naturalesa més animal. De fet, 
els murs de Roca Umbert no serà la 
primera vegada que veuen en acció 
La Fura, que fa més de dues dèca-
des ja van ser-hi per presentar-hi 
algunes propostes  primerenques.

La dramatúrgia de Manes es 
basa en una gramàtica de la si-
multaneïtat, "un zàping d'emo-
cions i sensacions" –apunta la 
companyia–, que habitualment, 
"per obra i gràcia de la cultura, 
romanen ocultes darrere el teló 
de la casa, la família, el grup". 

Un retorn a l’instint, a l’ésser 
humà, a l’animal, a la persona. L’es-
sència més fonamental de l’home, 
de manera que l'espectador con-
necta així amb la seva naturalesa 
més bàsica. El mateix públic com-
partirà espai amb actors i esceno-
grafia, tot en constant moviment, 

i que es converteixen en part de 
l’espectacle. 

Manes no articula una línia ar-
gumental habitual i, per tant, no és 
possible descriure l'espectacle amb 
precisió. Es tracta, però, d'un mun-
tatge que porta a l'extrem la rítmi-
ca, el treball físic i la referència al 
ritual. Aquest llenguatge de La Fura 
dels Baus també va ser present en 
un workshop que la companyia va 
oferir dimecres al Centre d'Arts en 
Moviment (CAM) de Roca Umbert 
basat en el procés de creació i esce-
nes de Manes amb l'objectiu d'"ex-
perimentar i aprofundir en el te-
atre d'acció guiat per les pautes 
del teatre físic furer". 

Dj 27 de juny, 21 h
Roca Umbert. Preu: 15 euros

n Precisament, el mateix dijous (19.30 
h), l'exFura Marcel·lí Antúnez partici-
parà, amb Ricardo Muñoz, en un dels 
diàlegs artístics que s'han programat 
a la fresca a Roca Umbert amb el títol 
Gandulegem. En aquesta ocasió els 
ponents parlaran de dibuix i acció.

MARCEL·LÍ ANTÚNEZ, 
AL GANDULEGEM
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NOUS MURS QUE 
PARLEN, DE LA MÀ 
DE NÚRIA MORA

El projecte Murs que parlen, que l'Ajuntament de Granollers va iniciar el 2006 per 
promoure intervencions artístiques a les mitgeres, té una nova obra que decora 
la cruïlla dels carrers Ramon Llull i Joan Prim. En aquesta ocasió, el mural ha estat 
obra de l'artista Núria Mora, que es caracteritza per un estil geomètric i colorista, i 
que en aquest treball ha reflexionat sobre el concepte de cruïlla gràcies a les idees 
aportades per un centenar de persones que van participar en un taller previ a la 
pintada, a mitjans de juny, i va deixar els seus suggeriments a la Fira de l'Ascensió. 
Dimarts de la setmana passada Mora començava a esbossar la imatge, que va en-
llestir dissabte –la fotografia és de la tarda de divendres, amb els darrers retocs–.

jordi Ganduxé

ART  EL MURAL VA ACABAR-SE DISSABTE A LA CRUÏLLA DELS CARRERS JOAN PRIM I RAMON LLULL

El periodista vallesà Eloi Vila  
–darrerament conegut per anar 
al volant d'Al cotxe! de TV3– serà 
l'encarregat de conduir la vetlla-
da d'avui, dijous (19 h), al Teatre 
Auditori de Granollers (TAG), 
en què es presentarà la primera 
part de la temporada 2019-2020 
d'Escena grAn –entre setembre i 
gener–. La programació, que aple-
ga la programació de cinc equi-
paments culturals de Granollers i 
Canovelles, inclou més d'una sei-
xantena d'espectacles.

Vila acompanyarà, doncs, els 
programadors del TAG, Llevant 

Teatre, la sala Nau B1 de Roca 
Umbert, la Casa de Cultura Sant 
Francesc i Can Palots, que pre-
sentaran les principals propostes 
artístiques dels propers mesos, a 
partir del 5 de setembre. Amb tot, 
oficialment la programació s'ina-
gururà el 21 de setembre amb una 
gala al TAG, que també presenta-
rà Eloi Vila i que comptarà amb el 
concert Revolution dels Amics de 
la Unió, entre altres sorpreses.

L'acte és gratuït, però cal reser-
var entrada per accedir-hi, ja sigui 
a través de les taquilles del TAG o 
del web escenagran.cat. 

ARTS ESCÈNIQUES  AMB ELS PROGRAMADORS DELS EQUIPAMENTS

Eloi Vila conduirà dijous 
la presentació de la nova 
temporada d'Escena grAn

Taller de gospel i trobada de cors
L'Associació d'Intercanvis Socials i Culturals de les Franqueses ha orga-
nitzat per dissabte, de 10 a 12 h, un taller de gospel al Centre Cultural de 
Bellavista. El preu de l'activitat és de 10 euros i cal inscriure-s'hi (inter-
canviscorals@gmail.com). A més, a la tarda (18 h) també es farà un con-
cert fruit de la trobada de cors de gospel, al mateix Teatre Auditori de 
Bellavista. El preu de l'entrada per a major de 8 anys és de 5 euros. 
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MÚSICA  MABEL FLORES I LA KAYANGÓ ENCETA EL CICLE DIVENDRES A CAN GILI

Les dones prenen els escenaris 
dels centres cívics al juliol
GRANOLLERS. Els centres 
cívics de Granollers en-
cetaran divendres i fins 
al 26 de juliol un cicle de 
concerts amb clar accent 
femení. Amb el títol de 
Les dones prenen l'esce-
nari, s'han programat 
cinc actuacions gratuï-
tes, totes protagonitza-
des per dones.

El primer concert d'a-
quest divendres (22.30 
h), davant del centre cí-
vic Can Gili, comptarà 
amb la música fusió de 
la cantautora Mabel Flo-
res, que acompanyada 
de la banda La Kayangó, 
presenta noves cançons i 
antigues joies amb lletres 
viscerals, compromeses i 
carregades de sensibili-
tat i força a ritme de reg-
gae, pop-rock, influències llatines,  
worldmusic i la fusió de totes 
aquestes i altres músiques.

De La Flor del Otro a Kayangó
Mabel Flores va ser la cantant del 
grup egarenc La Flor del Otro, 
amb el qual ja ha actuat a Gra-
nollers. El juny de 2016, però, va 
publicar el songle Desnudando el 
alma i va formalitzar el seu pro-
jecte en solitari. Ara presentarà 
el darrer treball Entre mujeres, 
publicat l'any passat i amb el qual 
cada cop és més coneguda. A més, 
arrodoneix els directes amb la 
seva nova banda, La Kayangó.

Versions de cobles
El divendres 5 de juliol (21.30 
h), a la plaça Joan Oliver de Can 
Bassa, el grup sabadellenc Dtum-
baga oferirà un concert en què 

versionarà cobles de tota la vida, 
així com també interpretarà grans 
rumbes de la dècada dels 80, amb 
pinzellades d’humor i un xou en-
focat a ballar i passar una bona 
estona. Al capdavant de la banda 
hi ha Cristina Ruiz, més coneguda 
com Chispita, amb un carisma ar-
rasador i una veu potent.

L’endemà, el dissabte 6 de juliol 
(21 h), al pati de les antigues es-
coles de Palou i dins del programa 
d’actes de La Lluïda, el R’n’B i el 
soul prendran el protagonisme de 
la mà de Paula Peso, arribada del 
barri de Sant Andreu Comtal, amb 
un projecte que acosta a la músi-
ca rhythm & blues amb inspiraci-
ons de soul. Té una veu poderosa 
amb un registre pronunciat que 
embolcalla l’escenari d’una at-
mosfera càlida però potent a parts 
iguals. L’acompanyaran els músics 

mabel flores

MABEL FLORES  Divendres prendrà l'escenari de Can Gili

Matt Devillers (bateria 
i baix), Pau Garcia (te-
clat, piano i synth) i 
Ferran Pegenaute (gui-
tarra).

La música d’arrel ja-
maicana també serà 
present en aquest cicle 
de concerts amb l’actu-
ació de The Kinky Coo 
Coo’s, el divendres 19 
de juliol (21.30 h) a la 
plaça Sant Miquel. La 
formació recrea amb 
elegància i talent la seva 
forma d’entendre l’estil 
dels 60 de la música 
negra, manté l’esperit 
de les grans orquestres 
jamaicanes i sorprèn 
amb l’adaptació dels 
clàssics del soul. For-
mats l’any 2001 i amb 
cinc discs editats, han 

actuat a països com França, Bèl-
gica, Suïssa, Eslovènia i un llarg 
etcètera, i han fet de backing band 
d’artistes jamaicans de renom.

El punt i final del cicle el posarà 
el son i la salsa de Karamba amb 
un concert el divendres 26 de ju-
liol (21.30 h) davant del centre cí-
vic Nord. Karamba és una barreja 
multicultural entre Veneçuela, Ca-
talunya, França i l'Argentina. Una 
banda de dones músiques que 
donen lloc a un estil on es fusio-
na el son, el txa-txa, el boogaloo, 
la timba i la salsa, amb el rap i el 
hip-hop, creant un color musical 
nou, diferent i poderós. Històries 
de migracions, d’herències musi-
cals, de maternitats subversives i 
diverses, amb la intenció de per-
seguir somnis, de reivindicar el 
paper de la dona i el compromís 
amb la música.  

EL PRIMER CAP DE SETMANA DEL FESTIVAL COMPTA AMB ISLA IGLÚ

El punk rock de Crim 
arrenca el Musik N Viu 
al parc Torras Villà

La 15a edició del Festival musical 
d'estiu Musik N Viu, que torna al 
format de dos caps de setmana, 
s'encentarà divendres, a partir 
de les 22 h al parc Torras Villà, 
l'espai que acollirà els directes 
també de dissabte –el següent cap 
de setmana de festival, 12 i 13 de 
juliol, els concerts es traslladaran 
al parc firal–.

Organitzada per l'entitat Jovent 
Republicà, la nit de divendres 
té com a cap de cartell la banda 
tarragonina de punk rock Crim. 
Amb vuit anys de vida i quatre 
àlbums al mercat, va obtenir un 
gran èxit amb Blau sang, vermell 
cel (2016), que ha aconseguit su-
perar amb el darrer treball, Pare 
nostre que esteu a l'infern (2018), 
editat per HFMN i el segell BCore, 
i considerat el millor disc de mú-
sica hardcore/punk del 2018 se-
gons la revista Mondosonoro. Al 
parc Torras Villà també hi sona-
ran temes del seu disc intermedi, 
Sense excuses, i alguna proposta 
de l'incipient 10 milles per veure 
una bona merda. Crim, gràcies a la 
seva contundència i al compromís 
de les seves lletres, s'ha convertit 
en la banda de referència del rock 
més enèrgic. 

La nit comptarà també amb el 

duet de rap català Zapato y Cor-
dón, i els vallesans Aldarull, amb 
una proposta de mestissatge 
reivindicatiu. A més, RedLed, el 
grup guanyador del concurs [És]
Música d'enguany obriran la nit 
de Jovent Republicà, amb covers 
de grans bandes del punk i temes 
propis que volen gravar en el seu 
primer àlbum.

La nit més indie
L'endemà, dissabte, serà el torn 
d'Ausa i Asgram, que proposen 
els mallorquins Isla Iglú  i el quar-
tet Ljubliana & The Seawokf com-
partint el paper de caps de cartell. 
Seran la nit més indie, amb tot 
d'electrònica i britpop, sobretot 
gràcies als illencs. La nit també 
comptarà amb presència vallesa-
na, de la mà de Golíat, Psychotro-
pic Swamp i Nologo.

Arribats de Mallorca, Isla Iglú –
exCharly Taylor– barregen indie, 
rock, elecrònica i britpop per oferir 
un directe de ritmes ballables.

Ljubliana & The Seawolf són un 
quartet de músics versàtils, encap-
çalats per la carismàtica figura de 
Pol Batlle. Després de tres treballs, 
van presentar a principis d'any Li-
bra, que ha començat a girar per 
les millors sales nacionals.   m.e.

arxiu
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La primavera de les bruixes és el títol del 
darrer espectacle del cor de veus feme-
nines Plèiade, de la Societat Coral Amics de 
la Unió i dirigit des dels seus inicis, el 2014, 
per Júlia Sesé, que servirà per cloure aques-
ta temporada. Aquesta formació de 13 do-
nes d'entre 20 i 40 anys, d'un elevat nivell 
de formació vocal, ho farà amb dos recitals. 

El primer serà dissabte (20.30 h), a la sala 
Tarafa, i d'entrada lliure. El segon serà el 13 

de juliol a l'església de Santa Maria de Llero-
na, en un concert organitzat per l'Associació 
d'Intercanvis Corals de les Franqueses.

La primavera de les bruixes recull cançons 
a capella d'autors d'arreu del món del segle 
XX i XXI amb temes relacionats amb l'esclat 
del bon temps i la feminitat. Per reforçar 
aquesta idea també es llegiran alguns po-
emes d'autores catalanes que parlen de la 
llibertat des d'una òptica vitalista. i

El cor Plèiade clou la temporada 
amb 'La primavera de les bruixes'

jordi ribó

VEUS FEMENINES  El cor Plèiade compta amb una dotzena de dones amb molta tècnica coral

MÚSICA  LA FORMACIÓ DIRIGIDA PER JÚLIA SESÉ SERÀ DISSABTE A LA TARAFA

La cançó catalana va ser el fil  
conductor del darrer concert del cicle 
Lletra Estesa, al terrat de la biblioteca 
Can Pedrals, que va ser protagonitzat 
pel duet Refugi –format per Joan 
Reig a la veu i Joan-Pau Chaves als 
teclats–. Aquesta proposta musical 
ha posat el punt final al cicle de tres 
propostes literàries -amb una lectura 
dramatitzada i un recital poètic–. 

          La història de 
la cançó catalana al 
terrat de Can Pedrals

jordi Ganduxé

Martí Ventura, al Jazz a 
la Fresca de l'Hotel Ciutat
El pianista granollerí Martí Ventura serà 
qui obrirà divendres al vespre les nits de 
sopars amb Jazz a la Fresca que programa 
durant l'estiu l'Hotel Ciutat de Granollers. 
Ventura hi serà amb el seu trio, que com-
pleten Miquel Àngel Cordero al contra-
baix i Lluís Ribalta a la bateria. De fet, el 
trio presentava al darrer Festival de Jazz 
de Granollers el disc L'indret, el quart tre-
ball que graven plegats i que, en aquesta 
ocasió ha publicat JazzGranollers Records. 
El sopar amb el concert té un preu de 26 
euros (cal reservar taula). i

Havaneres a Llerona 
amb el grup Ultramar
Les Antigues Escoles de Llerona acolliran 
divendres (18 h) una cantada d'havaneres 
amb rom cremat, a càrrec del grup Ultra-
mar, una formació nascuda l'any 2000 
amb músics provinents d'altres grups ma-
riners. Així, Ultramar compta amb Núria 
Berengueras, Agustí Alonso, Joan Ramon i 
Rafa Pino, que proposen un toc d'innova-
ció i creació a les clàssiques havaneres.

D'altra banda, el Casino de Granollers 
també oferirà un concert d'havaneres. 
Serà dissabte (21 h) amb el grup Barque-
rola (el preu de no soci és de 6 euros). i

EL DUET REFUGI TANCA EL CICLE 'LLETRA ESTESA' A LA BIBLIOTECA

Crear una escola 
que respongui a la 
singularitat de cada alumne 
potenciant el descobriment
de les seves capacitats
des de la pròpia curiositat
i motivació.

què volem?

Protagonistes del 
seu aprenentatge
Desenvolupant competències 
emocionals com la fl exibilitat, 
l’adaptabilitat, la creativitat, el 
pensament crític, la cooperació 
i la comunicació. 

Change makers
Volem crear futures persones 
adultes que siguin capaces de 
generar canvis positius al seu 
entorn.

els alumnes...

Cada alumne 
tindrà un 
futur singular
que nosaltres 
ajudarem
a construir

1 sola línia per curs (màxim 16 nens/es per aula) 
Atenent a la singularitat

Espais i recursos adaptats 
Màxim aprofi tament de la comunitat educativa

Model STEAM
(Science, Technology, Engineering, 
Arts & Maths)
Innovem pedagògicament buscant un procés 
d’aprenentatge vivencial i signifi catiu. 
Activem la curiositat, la creativitat, 
l’anàlisi i el treball en equip

Pla d’estudis trilingüe 
50% d’hores anglès, 
25% en català i 25% en castellà

Atenció individualitzada 
Oferim una comunicació família-escola 
que permeti conèixer en tot moment 
el procés tant maduratiu com 
d’aprenentatge dels alumnes

Una escola oberta i pròxima
Receptiva a les necessitats de les famílies

comunicació

pensament 
crític

creativitat

educació
emocional

Campmajor, 9
08440 Cardedeu

info@escolarase.cat
www.escolarase.cat

al FUTUR
Obrim una porta

CONTACTA’NS

M A T R Í C U L A  O B E R TA :  A L U M N E S  D E  P 3  |         i n fo @ e s c o l a r a s e.c a t



dj, 27 juny 201938

PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 27 al diumenge 30 de juny

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

31º 17º 32º 18º 34º 19º 33º 20º

TRADICIÓ  ATLETES DEL CLUB ATLÈTIC GRANOLLERS VAN FER ARRIBAR EL FOC A LA PORXADA

GRANOLLERS. Després de les fes-
tes de Can Bassa, les gresques 
estiuenques continuen arreu dels 
barris de Granollers. Aquest cap 
de setmana serà el torn de Can 
Gili, que se centrarà en activitats 
per als més petits i àpats de ger-
manor per a tots els públics. Així, 
l'AV de Can Gili iniciarà les activi-
tats dissabte a les 12 h amb una 
refrescant festa d'escuma de co-
lors a la plaça de les Grades que, 

de ben segur, serà idònia per a 
sufocar els efectes de l'onada de 
calor d'aquests dies. Un cop fres-
cos, a les 14 h, se servirà al pati del 
centre cívic la tradicional arrossa-
da popular del barri, per a la qual 
cal comprar els tiquets amb ante-
lació (4 euros per a socis i 5 per a 
no socis de l'AV). 

Ja al vespre (21.30 h), la plaça 
Mas Estaper acollirà el tradicional 
sopar de germanor, que en acabat 

Can Gili celebra la festa
del barri amb àpats populars
i activitats per als més joves

LA FLAMA DEL CANIGÓ  
ENCÉN LES FOGUERES 
I LA REIVINDICACIÓ

Atletes del CLub Atlètic Granollers van ser els encarregats de fer arribar la flama 
del Canigó a la Porxada, en un acte organitzat per Òmnium, en què novament va 
ser protagonista la reivindicació de llibertat per als presos polítics i exiliats. De 
fet, l'acte cada cop esdevé més simbòlic, i més tenint en compte que a la ciutat 
només queda una foguera per encendre, la del costat del pavelló de Can Bassa, 
que celebra la revetlla coincidint amb al festa major del barri.

jordi Ganduxé

es completarà amb el ball de festa 
a càrrec del grup barceloní Rumba 
Alborada.

La gresca del barri continuarà 
diumenge, a les 10 h, amb la missa 
rociera, seguida (11 h) d'una altra 
activitat refrescant. Es tracta del 
parc d'aigua Splash per a infants i 
joves que s'instal·larà a tocar del 
centre cívic. Tot seguit, el pati de 
la masia acollirà el vermut del soci 
de l'AV, abans d'anar a dinar.

A les 19 h, s'oferirà un berenar 
per a les persones grans del barri, 
també al centre cívic. Finalment, 
com els darrers anys, la festa del 
barri de Can Gili es clourà amb les 
guspires dels Diables de Grano-
llers, que sortiran pels carrers del 
barri a les 22 h.  

LES FRANQUESES. Les parròquies 
de Santa Eulàlia de Mèrida de Corró 
d'Avall i de Sant Mamet de Corró 
d'Amunt celebraven diumenge el 
Corpus amb la confecció de les 
tradicionals catifes de flors. En el cas 
de la parròquia de Santa Eulàlia de 
Mèrida –a la fotografia–, l'activitat 
estava organitzada per la mateixa 
parròquia i l'agrupació de Santa 
Eulàlia, i va finalitzar amb la missa 
solemne del Corpus i una processó 
pels carrers del poble. Des de les 6
del matí es van confeccionar les 
catifes que van engalanar l'entorn de 
la parròquia i el pas de la processó.

          Les catifes 
de flors s'estenen a 
Corró per al Corpus

jordi Ganduxé
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Sopar espectacle a l'Hostal
L'AV de l'Hostal organitza dissabte un sopar  
espectacle al centre cívic Nord, amb el grup  
Vallès Music. El sopar té un preu de 8 euros  
i cal reservar tiquets (93 840 17 38). Després  
de l'àpat i l'espectacle es farà una petita rifa.

La plaça de Sant Corneli acollirà dissabte la Festa del Foc dels Diables de  
Cardedeu, una gresca plena de pólvora, germanor i música, que se celebra a 
l'entorn de la revetlla de Sant Pere. Els actes començaran a les 19.30 h amb la 
Furgada dels Garrins amb els Dimonis de Cardedeu, a la plaça de l'Església.  
Allà, seguidament, també s'hi farà la carretillada infantil. Ja a Sant Corneli, a 
les 20.30 h, hi ha convocat un sopar popular amb coca de verdures, porc rostit 
i patates al caliu, beguda, postres i cafè (cal tiquet). A les 23 h es recordarà la 
Llegenda del Verro, el conte teatralitzat que protagonitza la bèstia de foc de 
Cardedeu i que la colla escenifica cada anys en aquesta data. 

La festa continuarà amb el concert de la formació lleidatana La Família Torelli, 
un dels grups de música jamaicana més veterans del país, que faran ballar a 
ritme d'ska, reggae i soul. Per allargar la gresca fins a la matinada també hi haurà 
una sessió de punxadiscs.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DIJOUS, 27
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de cuina  
i sopar de tancament de curs

DIVENDRES, 28
18 h Envelat de les Antigues  
Escoles de Llerona
Concert d'havaneres
18 h Centre cultural de Bellavista
Espai Zero. Taller de cuina  
i sopar de tancament de curs

DISSABTE, 29
10 h Centre Cultural de Bellavista
Taller de gospel
11 h Plaça Joan Sanpera
Taller Coneix l'energia solar fotovoltaica
11 h Plaça Joan Sanpera
LF Summer Market
18 h Teatre Auditori de Bellavista
Trobada de Cors de Gospel

DIUMENGE, 30
9 h Parc de Milpins
Open Barcelona BTT Kids Cup.  
Organitzat	per	la	Unió	Ciclista	Les	
Franqueses	i	la	Federació	Catalana

DIJOUS, 4
21.30 h Plaça Major de Bellavista
Festa Major de Bellavista.  
Sortida de la vuitena Caminada  
nocturna i Cinema a la fresca

arxiu

DIJOUS, 27
9.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori d'estiu (8-12 anys)
17.30 h Centre cívic Can Gili
Tardes Kanalla (infants d 6 i 12 anys)
19.30 h Roca Umbert
Gandulegem amb Marcel·lí Antúnez i 
Ricardo	Muñoz	Izquierdo
20 h Cinema Edison
De la India a París en un armario 
de Ikea, de Ken Scott
20.15 h Biblioteca Can Pedrals
El dia més curt. Are yoy voleyball. 
Curtmetratges per a infants
21 h Roca Umbert
Manes, espectacle de la Fura dels Baus

DIVENDRES, 28
9 h Plaça de la Corona
Fira d'Artesans. Tot el dia
9.30 h Biblioteca Roca Umbert
Laboratori d'estiu (8-12 anys)
11 h Festa del barri de Can Bassa
Correbars	amb	Quilombo	percusión
17 h La Troca. Roca Umbert
Conferència sobre dansa, a càrrec de 
Núria Escrig i organitzada per la UPG
17.30 h Museu de Ciències Naturals
Aranyes i insectes a les vostres mans 
19 h Cinema Edison
Girl de Lukas Dhont
20.15 h Biblioteca Can Pedrals
El dia més curt. Heidi i el fabricant  
de sons. Curtmetratges per a infants
20.30 h Plaça de Lluís Perpinyà
Revetlla sardanista
21.30 h Cinema Edison
De la India a París en un armario
de Ikea
22 h Parc Torras Villà
Festival Musik N Viu   
22 h Parc de Ponent
Liceu a la fresca: Tosca de Puccini
22.30 h Centre cívic Can Gili
Concert	amb	Malbel	Flores	&	La	Kayangó

AGENDA

El Diables de Cardedeu 
celebren la festa del foc

Ajuntament de Granollers 
El Granollers de 1979.	Exposició	
de l'Arxiu Municpal de Granollers 
(AMGr). Fins al 2 d'agost
Museu de Granollers  
Retorn a Granollers del retaule gòtic 
de Sant Esteve. Fins al març de 2020
Afinitats. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent

DISSABTE, 29
8 h Av. Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Parc Firal 
Fira Abac-Gra (antiquaris, brocanters, 
artesans i col·leccionistes). Fins les 14 h
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Ass. d'Aturats
9 h Plaça de la Corona
Mercat del dissabte. Matí
10 h Plaça Lluís Perpinyà
Encats solidaris. Protectora Vilanimal
12 h Plaça de les Grades
Festa del barri de Can Gili.  
Festa de l'escuma de colors
18 h Plaça Joan Oliver
Espectacle	d'animació	familiar
14 h Centre cívic Can Gili
Arrossada popular
18 i 20.30 h Cinema Edison
De la India a París en un armario de Ikea
20 h Parc Torras Villà
Festival Musik N Viu
21 h Casino de Granollers
Concert d'Havaneres
21.30 h Barri de Can Gili
Sopar de germanor
22.30 h Barri de Can Gili
Ball de festa amb Rumba Alborada

DIUMENGE, 30
9.30 h Parc del Congost
Bicicletada del Besòs
10 h Barri de Can Gili
Missa rociera 
de Can Bassa
11 h Centre cívic Can Gili
Parc Aigua Splash
12.30 h Centre cívic Can Gili
Vermut del soci 
18 h Casino de Granollers
Ball social
19 h Cinema Edison
Girl 
19 h Centre cívic Can Gili
Berenar de la tercera edat
22 h Barri de Can Gili

Espai Tranquil Barbany
Exposició	Un món en què el 
gènere no definirà la mesura dels 
nostres somnis, del talleret de 
l'Elena Frauca. Fins al 8 de juliol 
Artemisia, art & tendències
Inauguració	de	la	mostra	
Paraula i dibuix en harmonia, 
de Teresa Costa-Gramunt i 
Adelaida Murillo. Fins al juliol

Correfoc de Diables de Granollers

DIMARTS, 2
22 h Parc Torras Villà
Cinemafreshhh! Campeones

DIMECRES, 3
19.30 h Roca Umbert
Gandulegem amb Sílvia Soler i David 
Carabén, dinamitzat per Esteve Plantada
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