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EN PORTADA

GRANOLLERS. Segons un estudi sobre els hàbits de 
compra i consum dels residents a Granollers, el 
94% dels veïns tria la ciutat per fer les compres ha-
bituals, especialment en productes d’alimentació, 
perfumeria, i roba i calçat. Segons l’Ajuntament, la 
fidelització amb el comerç de la ciutat es constata 
amb una gran agenda de fires, el mercat del dijous i 
una bona oferta de botigues especialitzades i fran-
quiciades, a més d’una bona xarxa de supermercats 
i de botigues tradicionals i especialitzades que per-
meten fer gairebé totes les compres a la ciutat. Per 
completar aquesta oferta, la ciutat està consolidant 
cada cop més un nou pol d’atracció comercial arran 
de la desaparició de la indústria la ronda Sud. L’es-
pai ha viscut darrerament una transformació ur-
banística notable, i a l’entorn del supermercat Car-

Aquest espai de la ciutat, darrerament degradat per la presència de naus
i edificis abandonats, reforça cada cop més l’oferta comercial de Granollers

x.l.

A finals d’any obrirà
les portes un nou 
hipermercat amb 4.550 
metres quadrats de sala 
de vendes, una operació 
que completarà el canvi 
de cara d’aquest espai 
degradat de la ciutat.

refour, ja present al peu de la ronda des de fa una 
colla d’anys, s’hi han anat establint altres marques 
de la distribució i la restauració. 

La conversió de l’espai ha passat per l’enderroc 
de grans edificis. D’una banda, l’any passat s’ater-
rava un gran esquelet de formigó que havia quedat 
a mig construir després de l’esclat de la bombolla 
immobiliària el 2008. L’edifici, inicialment projec-
tat pel grup immobiliari Aisa per acollir oficines i 
espais comercials, va quedar en desús durant gaire-
bé 10 anys i els últims temps havia generat proble-
mes d’ocupacions i seguretat. En aquest espai s’hi 
han aixecat els últims mesos un supermercat Aldi 
de 1.200 metres quadrats de superfície comercial 
i més de 90 places d’aparcament, que va obrir just 
abans de Nadal; i un restaurant McDonald’s de 300 

metres quadrats, que va obrir les portes l’octubre al 
costat d’un altre establiment d’obertura anterior, de 
la cadena Burger King.

D’altra banda, els últims mesos també s’han en-
derrocat les naus abandonades de l’antiga EGA, on 
posteriorment va establir-s’hi el fabricant japonès 
de components per a l’electrònica Terasaki, que el 
2010 va tancar la planta granollerina per traslladar 
la producció a Escòcia. Aquí, el Grup Bonpreu-Esclat 
hi està construint un altre supermercat, que serà el 
més important del grup a la comarca i un dels més 
grans de tot Catalunya. La superfície total serà de 
6.400 metres quadrats, dels quals 4.550 seran de 
sala de vendes. La resta es dedicaran a aparcaments, 
magatzem i espais de serveis. En aquest cas es pre-
veu que l’establiment pugui obrir les portes entre 
novembre i desembre.

Finalment, aquests darrers dies han anat a terra 
les naus que acollien els concessionaris de Mava 
Motor, seu de les marques Subaru, SsangYong i Che-
vrolet, on es preveu que s’hi aixequi un nou edifici 
per acollir, novament, els concessionaris ara traslla-
dats provisionalment al carrer Lluís Companys. i

La façana de la ronda Sud, 
en plena transformació

L’impacte del 
trànsit a la ronda

Per a l’Ajuntament, la transformació d’aquest 
espai degradat de la ciutat en una zona comer-
cial suposa “la dinamització econòmica del bar-
ri i dóna qualitat urbana a l’entorn de la ronda 
Sud”, apuntava l’alcalde fa uns mesos. Alguns 
veïns, en canvi, destaquen els problemes derivats 
de la presència d’aquests establiments, com “la 
brutícia”, i insisteixen en l’elevat nivell de trànsit 
que circula per la via –segons un estudi de ca-
racterització del trànsit, els dies feiners circulen 
pel tram central de la ronda 24.600 vehicles diaris, 
dels quals 1.600 són vehicles pesants; d’aquests, 
el 50% recorren tota la ronda i el 30% són vehicles 
de pas que no tenen relació amb la ciutat–. “Els 
nous restaurants i centres comercials incre-
mentaran encara més el trànsit”, apunta David 
Jordan, membre de l’Assemblea Integradora de 
la Ronda i Sud de Granollers, entitat veïnal que ja 
acumula gairebé un centenar de talls de la via per 
reclamar-ne el soterrament i la seva conversió en 
un passeig urbà. “Com a mínim demanem po-
der travessar amb seguretat, amb semàfors als 
passos de vianants, i que s’apliquin les mesures 
de pacificació aprovades al ple”, diu Jordan. 
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GRANOLLERS. La junta de govern 
local ha aprovat inicialment el 
projecte bàsic i d’execució d’una 
pista poliesportiva exterior cober-
ta a Can Bassa. L’equipament se 
situarà al solar que hi ha entre els 
carrers Esteve Terrades i Cateri-
na Albert, entre l’escola Mestres 
Montaña i el pavelló de Can Bassa. 
La previsió és contruir una pis-
ta poliesportiva i marcar-hi dues 
pistes d’handbol de 40 x 20 me-
tres en sentit nord-sud, tot i que 
la instal·lació també podrà acollir 
altres esports i servir de suport 
per a les activitats esportives dels 
centres educatius del barri.

Segons el projecte inicial, la 
nova pista tindrà un tancament 
parcial de façana i una coberta a 
dos vessants, i també es preveu 
urbanitzar l’entorn de l'equipa-
ment amb parterres vegetals. 
El pressupost estimat inicial de 
l’obra, que s'executarà en dues 
fases, és d’1.792.457 euros (IVA 
inclòs), i el termini estimat d’exe-
cució serà de cinc mesos des del 
moment de l'adjudicació. Amb tot, 
recorden des del consistori, “ara 
tot just comença la tramitació 
de l’expedient”, de manera que la 
construcció de la pista no es pre-
veu que comenci fins ben entrat 
l’any que ve.

D’altra banda, la junta de govern 
local també ha aprovat inicial-
ment el projecte d’impermeabilit-

integral dels vestidors del camp 
de futbol de Ponent –ja adjudicada 
i que podrà ser realitat en quatre 
mesos– i la substitució del pavi-
ment de la pista annexa del Palau 
d'Esports, ara en fase de licitació.

Segons avançava l'alcalde en el 
ple de constitució de l'Ajuntament, 
a mitjans de juny, “el Pla d'Acció 
Municipal (PAM) d’aquest man-
dat tindrà una cura especial per 
a les instal·lacions esportives”, i 
en aquest sentit citava com a exem-
ple les noves pistes cobertes de Can 
Bassa i també la reforma del Palau 
d'Esports, on s'hi projectarà una 
nova pista, grades retràctils i una 
nova instal·lació elèctrica proveïda 
de plaques fotovoltaiques.  x.l.

zació de la graderia principal del 
camp de futbol municipal del car-
rer Girona, al costat nord, sobre 
els vestidors, on s’hi han detectat 
filtracions. En aquest cas el pres-
supost estimat de l’actuació és 
de 89.963 euros (IVA inclòs), tot 
i que el procés d’adjudicació pot 
acabar reduint l’import. Malgrat 
que el calendari de la tramitació 
no està tancat, l’Ajuntament pre-
veu que en aquest cas el problema 
es pugui resoldre aquest any.

Inversió en espais esportius
Aquestes dues actuacions, emmar-
cades en el projecte de reparació 
i manteniment d’instal·lacions es-
portives, s'afegeixen a la renovació 

x.l.

EQUIPAMENTS  SERÀ UN ESPAI AMB TANCAMENT PARCIAL DE FAÇANA I DUES PISTES D'HANDBOL LA PLATAFORMA RECLAMA REUNIR-SE AMB L'EQUIP DE GOVERN

L'Ajuntament construirà noves 
pistes esportives a Can Bassa

SOLAR  L'equipament se situarà entre el pavelló i l'escola Mestres Montaña

Caminada nocturna a CorróBatalla a les tanques publicitàries
El Club Ciclista Corró d'Amunt celebra dissabte 
(22 h) la 14a Caminada Nocturna, amb sortida 
a les Antigues Escoles i amb dos recorreguts: un 
de 6 quilòmetres i un de 8,5, amb avituallament. 
La inscripció, a partir de les 20 h, costa 6 euros.

La campanya publicitària d'Òmnium amb el lema Ho tornarem a fer, 
visible en diverses tanques de la ciutat, ha tingut la rèplica de Ciutadans 
en una altra campanya, en aquest cas amb el lema Ho tornarem a frenar. 
En molts casos, però, aquestes tanques han estat objecte de pintades
que han reconvertit el lema del partit taronja en l'original d'Òmnium.

Taules i cadires per exigir una reunió
L'Assemblea Integradora Ronda i Sud de Granollers va fer dimecres una acció 
de protesta amb taules i cadires les portes de l'OAC, al carrer Sant Josep. 
L'objectiu era fer visible el malestar de la plataforma veïnal amb l'Ajuntament, 
que ha declinat reunir-se amb els veïns aquest juliol per abordar aspectes 
relacionats amb l'elevat trànsit de la ronda, com l'estudi d'impacte acústic i 
diverses mesures de pacificació aprovades en una moció al ple l'any passat.

assemblea integradora ronda sud

El Consorci de Residus del Vallès 
Oriental participarà en una prova 
pilot d’investigació de fermentació 
en estat sòlid del fang que s’obté a 
la planta de digestió anaeròbica i de 
compostatge. Per fer-ho, les instal-
lacions del consorci acolliran una 
planta que valorarà aquest residu 
del qual es podran extreure biopro-
ductes de valor afegit. El projecte 
proposa canviar l’actual metabo-
lisme urbà de la matèria orgànica, 
l’energia i els bioresidus per assolir 
una economia més circular. 

El Consorci de 
Residus millorarà
la gestió dels fangs

L’Ajuntament de Granollers s'ha ad-
herit al projecte Reciclos, impulsat 
per Ecoembes i la Generalitat, per 
incrementar el reciclatge d’enva-
sos i llaunes que van al contenidor 
groc. El projecte preveu la partici-
pació dels veïns a través d'un joc: si 
es recicla correctament, s’obtenen 
punts per participar en un sorteig 
per aconseguir premis, col·laborar 
amb una ONG o guanyar millores 
per al barri. Per participar-hi cal re-
gistrar-se al web granollers.reciclos.
cat i seguir les instruccions. 

Un joc per obtenir 
premis i millores si 
es reciclen envasos

SOCIETAT
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GENERAR UN
EFECTE POSITIU
 EN LES PERSONES
ENS FA DIFERENTS

MILLOR BANCA RESPONSABLE 

A L’EUROPA OCCIDENTAL

A CaixaBank treballem per contribuir de manera responsable al progrés de la societat. Per aquest 
motiu, hem invertit més de 645 milions d’euros en projectes d’energia renovable, hem formalitzat 
més de 100.000 microcrèdits i hem col·laborat en accions socials amb els nostres més de 14.000 empleats 
voluntaris, durant l’últim any.*

*Dades: total 2018.

Escoltar Parlar Fer
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LES FRANQUESES. Les obres de re-
modelació de la plaça de l’Esbarjo, 
a Bellavista, tornen a estar en mar-
xa després de setmanes d’aturada 
per motius tècnics. Les obres van 
arrencar a principis de desembre 
amb un termini d’execució previst 
de quatre mesos, però els entre-
bancs a l’hora de desmuntar una 
línia de mitjana tensió que tra-
vessava la plaça per ressituar-la 
paral·lela al carrer Travessia han 
alentit els treballs. De fet, abans 
d’iniciar les obres de la plaça calia 
que la companyia elèctrica des-
placés la línia que creuava la plaça 
en diagonal. El canvi de traçat es 
va fer durant la primavera, però 
l'Ajuntament no va rebre el plec 
de descàrrega de la companyia 
fins al maig. Aquest document 
valida el nou traçat de la línia de 
mitjana tensió i permet continuar 
les obres, que durant mesos han 
estat aturades a l’espera d’aquest 

URBANISME  L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEMANA QUE ES REUNEIXI LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT PER AVALUAR L'ESTAT DELS TREBALLS

x.l.

EN OBRES  Els treballs a la plaça han estat aturats durant gairebé mig any

pas previ. El retard en el plec ha 
suposat canvis i retards en l'ob-
tenció dels materials de construc-
ció, ja que "les empreses submi-
nistradores no en disposen de 
manera immediata i, per tant, 
s’ha optat, sempre que ha estat 
possible, per utilitzar materials 

Es reprenen, després de mig any, les 
obres de la plaça de l'Esbarjo a Bellavista

similars als que detalla el pro-
jecte amb l’objectiu d’avançar 
en la construcció", explicaven 
fonts municipals després de la re-
unió que van mantenir dimecres 
amb l'empresa encarregada de les 
obres, Abolafio Construccions SL. 
Malgrat això, la falta de part del 
material i el fet que durant l’estiu 
el ritme de proveïment baixi, fa 
que la data de finalització d’obra 
s’hagi fixat ara per a l'octubre.

Manuel Gómez, president de 
l’Associació de Veïns de Bellavis-
ta, explica que l’endarreriment de 
les obres ha causat malestar entre 
els veïns. “Tot i que no és una 
zona de pas ni que molesti molt, 
sí que hi ha veïns que donen a 
la plaça i tothom té ganes que 
l'obra s’acabi”, assegura. Gómez 
celebra que s'hagin reprès els tre-
balls i apunta que els pròxims dies 
demanarà a l’Oficina del Pla de 
Barris una trobada de la comissió 
de seguiment per conèixer tant el 
desenvolupament de l’obra com la 
qualitat i els terminis previstos.

L'espai, inspirat en un bosc
El projecte, amb un pressupost de 
360.393 euros, preveu que la plaça 
s'inspiri en un bosc. La intervenció 
també preveu racionalitzar els es-
pais i millorar la mobilitat salvant 
desnivells amb plataformes úni-
ques i talussos enjardinats. Mentre 
duren els treballs, el carrer Tra-
vessia es manté tallat i el trànsit es 
desvia pel carrer Canudas, que ha 
canviat el sentit de circulació.  x.l.

GRANOLLERS. L'administrador d'in- 
fraestructures ferroviàries de l'Es-
tat, Adif, ha adjudicat el contracte 
de gestió de serveis i comercialitza-
ció de la terminal de mercaderies de 
Granollers a la unió temporal d'em-
preses (UTE) Granollers –integrada 
per Transfesa Logistics, Renfe Mer-
cancías i Soluciones Logísticas Inte-
grales– per un import d'1.643.156 
euros. El contracte té una validesa 
de sis anys, prorrogable a tres més. 
Les instal·lacions de l'estació comp-
ten amb una superfície per a l'ús 
logístic de 15.500 metres quadrats 
i 5 vies per fer-hi operacions de càr-
rega i descàrrega. També hi ha un 
edifici d'oficines, un magatzem i un 
edifici de xarxa contra incendis.

A l'estació, la UTE adjudicatària 
hi prestarà el servei de manipulació 
d'unitats de transport intermodal 
(UTI) a les empreses que ho sol·li-
citin d'acord amb la llei del sector 
ferroviari, i els altres serveis de lo-
gística del transport de mercaderi-
es que puguin ser requerits, com 
emmagatzematge i dipòsit d'UTI, 
neteja i reparació, gestió de duana 
i facturació, es faran amb caràcter 
comercial. A més, la UTE oferirà 
altres serveis vinculats al tren a la 
terminal, com els de maniobra.

La terminal de mercaderies va 
registrar l'any passat 637 trens ex-
pedits i rebuts, 19.634 UTI manipu-
lades i 784 hores de moviment de 
locomotora. A Granollers, el trasllat 
de l'estació de mercaderies perillo-
ses és una demanda històrica. La 
marxa de la infraestructura, però, 
està lligada al desenvolupament 
de la futura central intermodal de 
mercaderies (CIM) de la Llagosta, 
que fa anys que està frenada. 

URBANISME  

Adif adjudica per 
sis anys més la 
gestió de l'estació 
de mercaderies

Nova estació de Rodalies a l'R8
Adif ha començat aquesta setmana la construcció d'una nova estació de 
Rodalies a la línia R8 a Santa Perpètua de Mogoda. L'R8 enllaça Martorell 
i Granollers-Centre i travessa el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el 
Vallès Oriental. És la primera línia del sistema de rodalies que no passa 
per Barcelona. L'obra, que donarà servei als barris de Can Taió i Can Fol-
guera, estarà ubicada a la Granja Soldevila i tindrà un cost d'1.786.135 
euros, amb un termini d'execució de 9 mesos. El municipi ja té una estació 
de Rodalies de l'R3, de manera que la nova estació permetrà connectar al 
municipi amb les línies R2 nord, a Mollet-Sant Fost i Granollers Centre, 
amb la línia R7 a la Universitat Autònoma de Barcelona i Cerdanyola, així 
com amb la línia R4 a les estacions de Castellbisbal i Martorell. 

El desplaçament d'una línia elèctrica de mitjana tensió ha endarrerit els treballs
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GRANOLLERS. "Al Casino de Gra-
nollers se l'ha menjat el Club de 
Ritme. S'hi fan moltes coses de 
caire recreatiu i moltes menys 
de caire cultural. Per això vo-
lem recuperar l'esperit inicial 
de l'entitat, que l'any vinent 
farà 140 anys". Així explicava el 
president de l'entitat, Josep Rius, 
el canvi de rumb que la junta vol 
impulsar perquè el Casino torni a 
ser un referent cultural de Grano-
llers. En aquest sentit, a partir de 
setembre començaran els Debats 
al Casino, un cicle de trobades amb 
personalitats d'àmbits diversos, 
"primeres espases, algunes de 
nivell mundial", destaca Ramon 
Font, qui conduirà els diàlegs.

El primer cicle de debats, que es 
faran mensualment entre el setem-
bre i el juny de 2020, es presenta 
amb el títol de Mirades alternatives, 
i vol ser una reflexió sobre el futur 
a través d'aspectes com el canvi 
climàtic, la intel·ligència artificial i 

El Casino vol recuperar el vessant 
més cultural i inicia un cicle de debats

ENTITATS  AL SETEMBRE EMPRENDRÀ LES PONÈNCIES AMB EL TÍTOL 'MIRADES ALTERNATIVES' I QUE VOLEN REFLEXIONAR SOBRE EL FUTUR DES D'ÀMBITS DIFERENTS

Hi participaran Alexandre Deulofeu, Germà Bel, Fermí Puig, Emilia Gómez i Ignacio Ramonet, entre d'altres

mia i professor universitari Germà 
Bel, l'advocat i doctor en psicologia 
social Josep Redorta, l'enginyera de 
telecomunicacions i doctora en Ci-
ències de la Computació Emilia Gó-
mez, el cuiner Fermí Puig, el doctor 
en física teòrica i científic del CSIC 

les infraestructures, entre d'altres. 
"Hem volgut fugir de la política 
local i nacional perquè ja hi ha 
molta gent que en parla en de-
bats, i hem volgut tractar temes 
transversals cabdals en els pro-
pers 20 anys", explica Font.

La voluntat del Casino és que 
els debats tinguin continuïtat amb 
nous futurs cicles, així com treba-
lla per impulsar altres activitats 
de l'àmbit de la cultura –com unes 
tertúlies mensuals sobre art, que 
podrien iniciar-se a l'octubre–.

El programa d'excepció
De moment, el cicle Mirades alter-
natives començarà el 26 de setem-
bre amb l'enginyer agrícola, histo-
riador, divulgador i nét de l'autor 
de La matemàtica de la història, 
Alexandre Deulofeu. Els debats 
següents seran protagonitzats per 
l'empresari i expert en macro i mi-
croeconomia i mercats financers 
Alfons Duran, el catedràtic d'Econo-

Antonio Turiel, la psicòloga i divul-
gadora Dolors Reig, el periodista 
especialitzat en viatges Xavier Mo-
ret i el periodista exdirector de Le 
Monde Ignacio Ramonet.

Totes les sessions es faran els 
dijous (19.30 h), excepte la de Fer-

n Rafael Bernabé, portaveu d’IEC, asse-
gurava que “la distribució de càrregues 
de treball no és equitativa a l’equip de 
govern, ja que hi ha regidors amb mol-
ta càrrega i poca dedicació”. També 
criticava que s’aprovés ara l’augment 
de sou que s’aplicarà quan es confirmi 
superada la barrera dels 20.000 habi-
tants, probablement d’aquí a uns mesos. 
Maria Forns (Sal-CUP) va afirmar que 
“deu persones amb dedicació a l’Ajun-
tament pot crear ineficiències”, i sobre 
l’augment salarial del 10% previst pel 
gener va indicar que “no està bé fixar 
els sous en el màxim permès per a ciu-
tats de 20.000 a 50.000 habitants si a 
les Franqueses en som només 20.000”. 
Tant IEC com Sal-CUP van votar en con-
tra de les dedicacions i retribucions i de 
la designació d’un càrrec de confiança 
per coordinar l’àrea de comunicació, 
mentre que Ciutadans va abstenir-se 
als dos punts. Els 11 regidors de JxLF i 
PSC van votar-hi a favor.

L'OPOSICIÓ CRITICA 
QUE S'OPTI PEL MÀXIM

Els sous del govern franquesí pujaran un 
10% quan es confirmin els 20.000 habitants

POLÍTICA  EL MANDAT COMENÇA AMB TRES DEDICACIONS EXCLUSIVES I SET DE PARCIALS, I NOMÉS UNA REGIDORA DE GOVERN NO TINDRÀ DEDICACIÓ

LES FRANQUESES. El ple de l’Ajun-
tament de dijous va aprovar la 
dedicació i les retribucions que 
percebran l’alcalde i els regidors 
durant aquest mandat. Els primers 
mesos, mentre les Franqueses no 
sigui declarada formalment ciutat 
de més de 20.000 habitants –pro-
bablement l’1 de gener de 2020–, 
els salaris es mantindran conge-
lats. A partir de llavors, però, els 
sous s’incrementaran un 10%, fins 
al màxim que permet la llei en mu-
nicipis de més de 20.000 habitants.

A diferència del mandat ante-
rior, 10 dels 11 regidors de l’equip 
de govern tindran algun tipus de 
dedicació –tres exclusives i set 
parcials–, dues més que fins ara i la 
majoria tindran més hores assigna-
des, de manera que la despesa to-
tal en dedicacions pujarà un 20%. 
Per justificar aquests augments, 
l’alcalde explicava que “les Fran-
queses ha crescut i ara ja és un 
petit transatlàntic; gestionem 
un pressupost d’entre 19 i 25 
milions d’euros”. Davant d’això, 

deia, “els regidors han de dedi-
car-hi hores; hem de començar 
a funcionar com un ajuntament 
gran, i per això canviarem l'es-
tructura”. El nou organigrama, 
que s’adaptarà a la nova categoria 
de ciutat, també implicarà l’aug-
ment de càrrecs de confiança, un 
dels quals, el cap de premsa, nome-
nat en el ple de dijous, va generar 
les crítiques de l’oposició. “Hi ha 
àrees que necessiten especialis-
tes i no dependència directa del 
govern”, criticaven des d’Imagina 
Esquerra en Comú (IEC).

El ple també va actualitzar a l’al-
ça les dietes per als regidors sense 
dedicació, tant del govern com de 
l’oposició. Els imports queden fi-
xats en 150 euros per assistència 
als plens; 160 per assistència a 
juntes de govern; 215 per juntes 
de portaveus; 50 per comissions 
informatives i especial de comp-
tes; i 90 per assistència als con-
sells de poble, d’educació, de pa-
gesia i als consells d’administració 
dels patronats d'Esports i Cultura. 

mí Puig, que serà dilluns per ne-
cessitats de l'agenda del ponent. 
Els debats estaran obert al públic 
en general, però amb preferència 
per als socis del Casino, arran de 
les limitacions d'aforament de la 
sala Joan Bretcha.   montse eras

En aquests casos les dietes queden 
limitades a un màxim de 10.613 
euros a l’any per regidor.

A més, pel que fa a les assignaci-
ons dels grups municipals d’acord 
amb el nombre de regidors, JxLF 

rebrà 12.400 euros bruts anuals; 
el PSC, 10.550; IEC, 6.850; Cs, 
5.000 i Sal-CUP, 3.150 euros.   x.l.

PRESENTACIÓ DEL CICLE  Al centre, Josep Rius, acompanyat de Ramon Font i la comissió organitzadora dels debats

m.e.

REGIDORS (dedicació parcial)
Marina Ginestí (85%)

Moisés Torres (85%)

Joan Antoni Marín (70%)

Marta Sánchez (50%) 
José Antonio Aguilera (50%) 
Sònia Tena (50%) 
Marta Reche (30%) 
Montse Vila (sense dedicació)

REGIDORS (dedicació exclusiva)

Juan Antonio Corchado 
Jordi Ganduxé

ALCALDE (dedicació exclusiva)
Francesc Colomé

36.084,40 €
36.084,40 €
29.716,56 €
21.226,12 €
21.226,12 €
21.226,12 €
12.735,67 €

-

42.452,24 €
42.452,24 €

53.065,30 €

RETRIBUCIONS ACTUALS DE L'EQUIP DE GOVERN

*Retribucions brutes anuals. 



dj, 18 juliol 2019 9



dj, 18 juliol 201910

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 indica en una anàlisi de 
sang l’anisocitosi elevada?
R.-L’anisocitosi significa que els 
glòbuls vermells tenen diferents 
mides. Elevacions discretes com a 
única alteració no acostumen a ser 
patològiques.
L’anisocitosi apareix en casos 
d’anèmia, alguns dèficits de pro-
teïnes, alteracions hepàtiques... En 
tot cas, és el seu metge qui ha de 
valorar el conjunt de l’analítica per 
determinar a què pot ser degut.

P.-A quina edat convé fer-se una 
colonoscòpia?
R. Si no patiu cap malaltia gas-
trointestinal ni teniu antecedents 
de familiars directes de càn-
cer colorectal, sang en femta o 
molèsties de l’aparell digestiu 
no identificades no és necessari 
practicar-se una colonoscòpia. 
En tot cas, és el facultatiu qui, in-
dependentment de l’edat d’una 
persona, decideix la conveniència 
o no de realitzar-la.

PSC, JuntsxCat i comuns han arri-
bat a un acord per governar el Con-
sell Comarcal del Vallès Oriental 
que deixa fora ERC, el partit amb 
més alcaldies i regidors a la comar-
ca. El partit postconvergent tenia 
sobre la seva teulada la decisió de 
qui governaria l'ens comarcal i, di-
marts al vespre, finalment, l'execu-
tiva comarcal va decidir fer efectiu 
l'acord amb el PSC i els comuns, tot 
rebutjant la proposta d'Esquerra.

L'oferta dels socialistes incloïa, 
entre altres aspectes del repar-
timent de representativitat dels 
partits al Consell, compartir la 
presidència, de manera que diven-
dres, en el ple de constitució de 
l'ens, l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé (Junts), prendrà 
possessió del càrrec de president 
–que des de 1992 no havia estat 
ocupat pels partits d'aquest es-
pectre polític–. D'aquí a dos anys, 
li prendrà el relleu l'alcalde de  
Canovelles, Emilio Cordero (PSC).

Així, ERC quedarà fora del go-

el PSC ja alertava que ERC havia fet 
un gir en veure's perillar la presi-
dència, disputada amb els socialis-
tes. Finalment, "amb ERC no ens 
hem acabat d'entendre sobre 
com repartir la presència dels 
partits i traduir els resultats 
electorals de les municipals", 
assegura el president comarcal del 
PSC, Jonatan Martínez.

Malgrat això, el PSC, en un comu-
nicat, assegura que la voluntat és 
"enfortir les institucions comar-
cals (Consell Comarcal, Consorci 
per a la Gestió de Residus i Con-
sorci Besòs Tordera), defugint 
de les dinàmiques produïdes 
l’any 2015, quan el partit més 
votat a les eleccions municipals 
va quedar fora dels espais de de-
cisió de dos dels tres principals 
espais polítics de la comarca", i 
retreu a ERC que volgués "margi-
nar el PSC del Consell Comarcal 
per qüestions de política nacio-
nal", així com el pacte de govern a 
Parets del Vallès, que ha fet perdre 

vern, després que els darrers qua-
tre anys un pacte amb el PDeCAT 
li va donar la presidència. De fet, 
passades les eleccions municipals 
Esquerra va mostrar la voluntat 
de revalidar el pacte de fa quatre 
anys i, fa dues setmanes, emetia un 
comunicat en què assegurava que 
tenia la voluntat de fer un govern 
de confluència de totes les forces 
amb alcaldies a la comarca. Llavors, 

La regidora i primera tinenta d'al-
calde de Granollers, Alba Barnu-
sell, serà membre del govern de la 
Diputació de Barcelona, encapça-
lat per l'alcaldessa de l'Hospitalet, 
Núria Marín, després del pacte 
entre el PSC i Junts per Catalu-
nya que ha deixat els republicans 
fora del govern provincial. Tant 
Barnusell com l'alcalde de la Lla-
gosta, Óscar Sierra, van prendre 
possessió del càrrec de diputats 

dijous passat en el primer ple de 
la Diputació. "El suport als ajun-
taments ha de ser un objectiu 
col·lectiu i desmarcat de la con-
frontació política i partidista", 
deia Marín. El ple que ha d'apro-
var les àrees de govern es preveu 
que se celebri la setmana vinent, 
de manera que, un cop celebrat 
el plenari, Marín anunciarà les 
delegacions de govern i, per tant, 
l'àrea de comandarà Barnusell.  

arxiu

diputació

POLÍTICA  SOCIALISTES I POSTCONVERGENTS COMPARTIRAN LA PRESIDÈNCIA DE L'ENS ARRAN DE L'ACORD QUE DEIXA ERC A L'OPOSICIÓ

PSC, Junts i comuns pacten 
per governar el Consell Comarcal

FRANCESC COLOMÉ  Nou president

AL PLE  La granollerina Alba Barnusell, al costat de l'alcalde de la Llagosta

Barnusell, al govern de Marín 
a la Diputació de Barcelona

l'alcaldia als socialistes. Amb tot, 
assegura que va oferir a ERC la pre-
sidència compartida.

Segons Junts, les prioritats del 
pacte són "defensar i reclamar el 
correcte finançament que la co-
marca necessita, tenint en comp-
te la seva extensió territorial i 
els 39 municipis que l’integren". 
Segons Junts, el finançament "in-
suficient que ha patit la comarca 
els darrers anys ha comportat 
un dèficit important entre els 
recursos rebuts i els serveis do-
nats". El nou Consell Comarcal es 
constituirà divendres a les 12 h.

Consorci de Residus, per al PSC
El nou govern també pretén reor-
ganitzar el Consorci de Residus 
del Vallès Oriental "buscant l’efi-
ciència econòmica i el bon ser-
vei. La manca de finançament 
d’altres administracions també 
ha afectat el consorci", diu Junts. 
També es fixa l’objectiu de conso-
lidar l'amplició del Consorci Besòs 
Tordera i apostar per nous projec-
tes per un nou model de transició 
ecològica. En ambdós consorcis es 
proposa la màxima corresponsa-
bilitat i representació de totes tres 
forces, amb la presidència per a 
membres del PSC.  m.e
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LES FRANQUESES. Durant la segona 
quinzena de setembre se celebra-
rà una sessió informativa als veïns 
i veïnes de les Franqueses sobre el 
Projecte Santa Digna que impulsa 
la Fundació Mercè Fontanilles a la 
masia de Can Santa Digna de Llero-
na. La masia s'adequarà per acollir 
una trentena de menors no acom-
panyats. La sessió, que s'està tre-
ballant conjuntament amb l'Ajun-
tament, estarà oberta a tothom i 
permetrà conèixer amb detall el 
projecte, que preveu intervenci-
ons de millora i reforma integrals 
al mas i la finca. L'Ajuntament 
també amplia el període d’exposi-
ció pública fins al 15 d'octubre per 
permetre possibles al·legacions 
o consultes després de la sessió 
informativa sobre el Projecte San-
ta Digna, que un espai d’acollida 
per a joves i alhora de formació i 
d’inserció laboral en restauració, 
hostaleria i activitats agrícoles i 
forestals. El projecte es troba ara 
en fase d’exposició pública. 

GRANOLLERS. La PAH reclama a 
l'Agència Catalana de l'Habitatge 
que agilitzi les obres que "estan 
impedint que es lliurin pisos 
assignats des de fa mesos a per-
sones i famílies que els neces-
siten amb absoluta urgència". 
Aquest era el cas de la Maryam, 
les seves dues filles i el seu fill, 
sobre els quals fins dijous passat 
pesava l'espasa de Dàmocles del 
desnonament.

De fet, el desnonament definitiu 
per impagament de lloguer esta-
va previst per dijous passat, però, 
finalment, no va ser necessari, ja 
que la Maryam ha lliurat les claus 
de l'habitatge als jutjats. Prèvia-
ment, va signar un contracte de 
lloguer social amb l'Ajuntament 
com a arrendador, que es renova-
rà mensualment fins que la dona i 
els seus fills –de 12, 14 i 15 anys– 
puguin disposar del pis de la Gene-
ralitat que ja tenen assignat però 
que està pendent de reformes.

HABITATGE  L'ENTITAT RECORDA EL DRET AL REALLOTJAMENT BENESTAR SOCIAL

El projecte Santa 
Digna d'acollida de 
menors s'explicarà 
al veïnat a la tardor

La PAH exigeix al Govern 
que agilitzi les obres dels 
pisos socials ja assignatsUn grup d’organitzacions i col·lectius de Granollers 

ha constituït la plataforma Granollers contra les pri-
vatitzacions per fer front al Projecte de Llei de Con-
tractes de Serveis a les Persones, impulsat pel Govern 
de la Generalitat i conegut com a llei Aragonès. Segons 
aquestes entitats, el projecte de llei “obre la porta a 
noves privatitzacions de serveis públics”, fins al 
punt que, asseguren, “pot representar l’externalit-
zació més gran de serveis bàsics del govern”.

La plataforma exigeix que els serveis públics si-
guin de titularitat, gestió i provisió 100% públics, i 
en aquest sentit asseguren que organitzaran actes 
amb la intenció que tots els sectors afectats coneguin 
i s’incorporin a la lluita per aturar aquest projecte de 
llei que actualment debat les esmenes dels grups 
parlamentaris, i que es podria aprovar a la tardor.

Segons la plataforma, la llei regula l’externalització 
sanitària de serveis ginecològics i obstètrics, pedià-
trics, serveis de planificació familiar i hospitalaris de 
cirurgia, entre d’altres; l’externalització respecte a 
l’educació, com la preescolar (etapa 0-6), els serveis 
d’ensenyament per a adults, l’educació especial i el ser-
vei de menjadors escolars; i l’externalització de serveis 
de cura de les persones, com la geriatria, entre d’al-
tres. "Afecta sectors tan essencials com la sanitat, 
l’educació o els serveis d’atenció a les persones”, 
lamenta la plataforma, que també alerta que “l’exter-
nalització dels serveis empitjoraria les condicions 
de treball" dels professionals d'aquests sectors. i

6

Creada una plataforma
local contra la 'llei Aragonès'

ÉS EL NOMBRE 
D'ENTITATS QUE
de moment s'han 
adherit a la  
plataforma contra 
el Projecte de  
Llei de Contractes
de Serveis a les 
Persones. Es tracta 
de l'Assemblea 
Llibertària,  
CNT, Crida-CUP, 
Intersindical-CSC, 
Marea Pensionista 
i Podem

POLÍTICA  LES ENTITATS TEMEN PRIVATITZACIONS DE SERVEIS

paH

MARYAM  Signant el contracte

La PAH ha valorat molt positiva-
ment que s'hagi produït el reallot-
jament i recorda que és un dret 
recollit a la llei 24/2015. "Creiem 
que no s'hagués produït sense 
la pressió continuada de la PAH 
durant mesos", indiquen.   m.e.
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Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
12/07 Maria Garcia Garriga  82 anys
07/07 Cristian Romero Hermosilla 30 anys 
08/07 Pelegrí Bru Mas  84 anys
08/07 Pedro Ibáñez Fernández  61 anys
08/07 Francesc X. Ribas Pont  90 anys
09/07 Herminia Valle Benítez  85 anys
09/07 Manuel Sanabria Serrano  40 anys
11/07 Miquel Álvarez Castells  82 anys
12/07 Sofia Julian Gisbert     85 anys

12/07 Marina Granado Villegas  89 anys
13/07 Virginia Villegas González  80 anys
13/07 Teo Romero Gadea  87 anys
15/07 Josefa Sanz Cànovas  91 anys
12/07 Encarnación Perera Gata  74 anys
13/07 Carlos Comas Casas  68 anys
13/07 María-Luisa Serrano González 
   55 anys
14/07 Mingu Espígol Pujadas  60 anys

El CNG va ser una de les 600 pis-
cines catalanes que diumenge va 
donar suport a les més de 7.500 
persones a Catalunya afectades per 
esclerosi múltiple amb l'adhesió a 
la campanya Mulla’t. Es tracta d'una 
jornada de conscienciació durant la 
qual es van nedar 78.450 metres 
a la piscina exterior. Van destacar, 
dels metres nedats, els 5.000 que 
va realitzar el soci Joan Canet. Per 
altra banda, la matinal solidària va 
tenir el seu moment àlgid al migdia, 
quan van tocar les 12 h i unes 200 
persones es van llençar a la piscina 
en un salt simultani per conscienci-
ar sobre la malaltia. 

GRANOLLERS. L'empresa gestora 
de l'aigua Sorea i la Coordinado-
ra de Colles Castelleres signaven 
dimarts a Roca Umbert la renova-
ció del conveni de col·laboració, 
segons el qual l'empresa aporta 
40.000 euros per a fer front a les 
assegurances de les colles caste-
lleres del país, entre les quals els 
Xics de Granollers.

Aquest és el tercer any que es 
rubrica el conveni. El primer es va 
signar a la plaça Imperial Tarraco; 
el segon, a Valls, i el tercer, a Gra-
nollers, "amb la voluntat de sor-
tir de l'arc tradicional del món 
casteller i amb la coincidència 
que el president dels Xics és 
treballador de Sorea", deia el 
conseller delegat de l'empresa, 
Emili Giralt. A l'acte també hi va 
ser present el mateix David Car-
ruesco dels Xics, així com el presi-
dent de la Coordinadora, Roger 
Gispert, i l'alcalde de Granollers, 
Josep Mayoral.

Tant Giralt com Gisbert assegu-
raven que els valors dels castells 
–"força, equilibri, treball en 
equip", apuntava el responsable 
de la firma– s'han de transmetre 
també en el món empresarial, "i 
Sorea n'és un exemple", deia el 
responsable de la Coordinadora 
de Colles. Gisbert també recorda-
ca que, els darrers anys, l'import 
de les assegurances ha incremen-
tat, i que actualment l'entitat que 
presideix aplega 103 colles i més 
de 14.000 castellers.

A banda de l'aportació econò-
mica, enguany Sorea instal·larà 
fonts a algunes de les diades cas-
telleres del país, com la de Vilano-
va, Sant Magí, la Mercè i la festa 
major de Sabadell.

Mayoral recordava que des de fa 
anys Sorea està vinculada a Grano-
llers, on presta el servei de submi-
nistrament d'aigua, i que "sovint 
ens trobem en temes de respon-
sabilitat corporativa".  m.e.

Sorea aporta 40.000 
euros a colles castelleres

cng

SOLIDARITAT  EL CLUB GRANOLLERÍ SE SUMA A LES 600 PISCINES ADHERIDES A LA CAMPANYA PATROCINI  CONVENI SIGNAT A LA SEU DELS XICS

Usuaris del CNG es mullen per 
als malalts d'esclerosi múltiple

SALT A L'AIGUA  Al migdia es va fer una acció de suport als malalts

m.e.

SIGNATURA  L'Aplegador de Roca Umbert va acollir la renovació de l'acord
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El Govern de la Generalitat ha 
anunciat que aprovarà "de ma-
nera immediata" una nova con-
vocatòria del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de Catalunya (PUOSC), una 
eina que permetrà “recuperar la 
capacitat inversora del Govern 
en el món local”. El pla tindrà una 
vigència de 5 anys i un valor de 
250 milions d’euros, que es podran 
actualitzar a l’alça en funció de la 
disponibilitat pressupostària del 
Govern. “Es tracta d’un programa 
que, les que hem estat alcaldes-
ses, trobàvem a faltar. Avui re-
neix com una eina molt potent 
pel territori”, celebrava la conse-
llera Meritxell Budó. “El Govern 
recupera la capacitat inversora 
en el món local”, afegia després de 
la reunió de l'Executiu. En convo-
catòries anteriors del PUOSC, que 
s’aprovava cada cinc anys, els ajuts 
a Granollers van permetre cofinan-
çar l'urbanització del Camí Ral i del 
carrer Anselm Clavé, l'antiga Car-
retera, entre altres projectes.  

El centre juvenil Gra obrirà di-
lluns les inscripcions per als cur-
sos i tallers del nou programa de 
setembre a desembre. Com a no-
vetat, aquesta programació pre-
tén fer una aposta per cursos de 
caràcter formatiu i es vol oferir un 
certificat o titulació oficial.

L'oferta compta amb dos cursos 
per a nois i noies de 12 a 16 anys 
adreçat a la millora de les compe-
tències en llengua, un d'iniciació 
al català i l'altre de continuïtat.

Per a joves de 16 a 35 anys s'im-
partiran les formacions Planta 
cara a la feina! Seminari laboral, 
Explora la teva estratègia digital 

i emocional per a la cerca de fei-
na, Manipulació d'aliments i Curs 
de primers auxilis. Entre l'oferta, 
també hi ha un curs, per a joves 
de 16 a 25 anys, de tècniques i 
nocions bàsiques per tenir cura 
dels infants, i dos per a joves de 
18 a 35 anys de monitori de lleure 
de cara a les festes nadalenques 
–amb titulació oficial– i un taller 
sobre com combatre l'assetja-
ment al lleure.

Les inscripcions es poden fer a 
través del web www.inscripcions.
grajove.cat o bé de forma presen-
cial dins l'horari de l'Oficina Jove 
del Gra, a la plaça de l'Església.  Una vintena d'infants i joves de Granollers i les Franqueses participen 

aquest estiu en la tercera edició del Casal inclusiu, una proposta que 
s'adreça a persones amb necessitats especials i que impulsen els ajun-
taments dels dos municipis. Es tracta de nois i noies d'entre 5 i 16 anys 
que troben en aquest casal un espai de lleure en el qual es proposen 
activitats educatives i culturals que fomenten la participació, l’autono-
mia, el desenvolupament i la socialització. Aquest estiu, en concret, el 
centre d’interès gira al voltant dels continents. El casal es duu a terme 
fins al 26 de juliol a l’Escola Lledoner de Granollers, de 9 a 13 h, de 
dilluns a divendres, amb serveis opcionals d'acollida al matí i a la tarda 
i menjador. A més, els participants del Casal inclusiu no només fan acti-
vitats a dins del recinte escolar, sinó que cada matí surten fins al parc 
del Lledoner, on esmorzen i juguen. 

aj. les franqueses

EDUCACIÓ  A PROPOSTA DE GRANOLLERS I LES FRANQUESES EL PROGRAMA S'IMPARTIRÀ DE SETEMBRE A DESEMBRE PROJECTES

El Govern vol 
recuperar els ajuts 
als ajuntaments 
amb un nou PUOSC

El Gra obre les inscripcions 
dels nous cursos formatius

Casal d'estiu per a 20 infants i 
joves amb necessitats especials

ACTIVITATS D'ESTIU  Els joves del Casal inclusiu, al parc del Lledoner

El Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut C-17, integrat pels 
ajuntaments de l’Ametlla, la Garriga, les Franqueses, Figaró-Montmany i 
Tagamanent, impulsa un any més un servei de bus nocturn per anar i tor-
nar de les festes majors de Mataró, la Garriga, Cardedeu, l'Ametlla, Grano-
llers i Corró d'Avall. En el cas de Granollers, el bus fa parada a la plaça de 
la Constitució, mentre que a les Franqueses fa parada a la plaça Espanya 
a Bellavista i a l'estació de Renfe a Corró d'Avall, tot i que durant la nit de 
festa major de Corró d'Avall la parada es trasllada a la carretera de Ribes.  

Torna el bus nocturn per festes majors



dj, 18 juliol 201914

LES FRANQUESES. La Guàrdia Civil 
ha desarticulat una organització 
criminal dedicada al cultiu de ma-
rihuana mitjançant el sistema de 
plantacions indoor en cases que 
llogaven en poblacions del Mares-
me i el Vallès Oriental, una de les 
quals estava situada al número 1 
del carrer de l'Església de Llerona.

En l'operació, duta a terme per 
la Guàrdia Civil de Premià de Mar, 
s'han desmantellat quatre plan-
tacions i s'han intervingut 3.236 
plantes de marihuana, 17,9 quilos 
de cabdells preparats per ser ve-
nuts, 36.000 euros en metàl·lic i 
3 vehicles d'alta gamma. També 
s'han detingut quatre persones 
d'entre 28 i 60 anys vinculades 
al grup criminal i s'han investigat 
nou persones més, totes de nacio-
nalitat espanyola, a les quals s'acu-
sa dels delictes de tràfic de dro-
gues, defraudació de fluid elèctric i 
pertinença a organització criminal.

L'estructura delinqüencial es-
tava establerta a Mataró, però ha-
via llogat cases aïllades a Dosrius, 
Sant Vicenç de Montalt i les Fran-

SUCCESSOS  ÉS LA SEGONA PLANTACIÓ DESMANTELLADA A LES FRANQUESES EN DUES SETMANES

Desarticulada una banda que
cultivava marihuana a Llerona

x.l.

PLANTACIÓ  El grup, de Mataró, havia llogat la casa per al cultiu de marihuana

ministrament elèctric enganxat 
directament a l'escomesa general. 
Segons informa la Guàrdia Civil, 
en l'operatiu també van col·labo-
rar-hi les policies locals de Dos-
rius i les Franqueses.

Aquest és el segon cas en només 
dues setmanes en què es coneix el 
desmantellament d'una plantació 
il·legal de marihuana al terme de 
les Franqueses. 

GRANOLLERS. Un motorista va mo-
rir la matinada de dissabte en un 
accident de trànsit a la C-1415c, 
al terme municipal de la Roca del 
Vallès. Els Mossos d’Esquadra van 
rebre l’avís a les 3.22 h i els fets van 
passar al punt quilomètric 17,6, on 
el conductor va sortir de la via per 
causes per ara desconegudes. La 
víctima, l'únic ocupant del vehicle, 
és un noi de 26 anys, de nacionali-
tat dominicana i veí de la Roca. Ar-
ran de l'accident, que es va produir 
a la carretera en sentit Granollers, 
es van activar cinc patrulles del cos 
dels Mossos d’Esquadra, dues do-
tacions dels Bombers de la Genera-
litat i tres ambulàncies del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 

AL NUCLI URBÀ DE LA ROCA

Mor un jove
de la Roca de 
26 anys en un 
accident de moto

queses del Vallès. Això va facilitar 
que poguessin fer l'activitat de 
conreu i transport de la marihua-
na a major escala sense aixecar 
sospites entre els veïns.

Durant la investigació, duta a 
terme al maig, es van escorcollar 
sis habitatges, un dels quals a Lle-
rona i un altre a Lliçà d'Amunt. 
Durant els registres es va verificar 
que els habitatges tenien el sub- Quatre dotacions dels Bombers 

van treballar dimecres de la set-
mana passada en un habitatge 
del número 56 del carrer Esteve 
Terrades per apagar un foc en una 
cuina produït per una paella en-
cesa. El foc es va extingir en poca 
estona i cap persona no va resultar 
ferida. D'altra banda, diumenge al 
migdia, sis dotacions dels Bom-
bers van desplaçar-se a un domici-
li de la carretera de Caldes alertats 
pel fum i les guspires que sortien 
d'una terrassa on els veïns de l'àtic 
feien una barbacoa. L'ensurt va ser 
una falsa alarma i finalment no va 
ser necessària cap actuació dels 
serveis d'emergències.  

Crema la cuina 
d'un pis del carrer 
Esteve Terrades

L’Ajuntament de les Franqueses 
elevarà a partir de la setmana que 
ve la tanca que envolta les piscines 
municipals i posarà impediments 
per evitar que es pugui accedir al 
recinte de manera fraudulenta. Es 
dóna el cas que un grup de joves 
accedeix sovint a les piscines ex-
teriors saltant la tanca i sense pa-
gar, una situació que es repeteix 

des de fa un parell d’anys i que en 
més d’una ocasió ha generat situ-
acions de tensió tant amb el per-
sonal encarregat de l’equipament 
com amb altres usuaris que els han 
recriminat l’acció. Actualment, la 
tanca posterior del recinte fa 1,80 
metres, i la intenció és elevar-la fins 
als 3,02 metres i plantar vegetació 
a la rocalla del voltant per dificultar 

S'elevarà la tanca de la piscina 
per evitar que s'hi colin incívics

l’accés dels incívics. Des de l’Ajun-
tament asseguren que els tràmits 
per elevar la tanca ja s'havien ini-
ciat abans de l'estiu, conscients que 
l'actual sistema no era del tot segur.

D'altra banda, segons una de-
núncia presentada pels gestors del 
Complex Esportiu Municipal, fa un 
parell de setmanes també es va 
produir una entrada fraudulenta a 
la piscina interior després d'esbot-
zar un pany de l'entrada i per una 
finestra que van trobar oberta. En 
aquest cas la Policia ja ha identificat 
la majoria d'implicats en el cas. 

GRANOLLERS. Centre. Clavé - Joan Prim. 
Sup. 80 m2. Façana 5m, amb instal·la-
cions, vidrieres. Sortida darrere. Preu: 
2.700 €/ mes. Ref. 995.

GRANOLLERS. Vidal i Jumbert. Sup. 75 
m2. Façana 8m. Gres, vidrieres, portes 
elèctriques, fusteria alum., WC. A.A. P. 
Venda: 160.000€/ mes. Ref. 318.

GRANOLLERS. C. Girona-Enginyers.
Superfície 60 m2, paviments, ins-
tal·lacions. Lavabos. A.A. Preu: 1.200 
€/ mes. Ref. 868.

GRANOLLERS. Rafael Casanovas. Sup. 
51 m2. Perruqueria equip. Persianes. 
Preu: 500€/mes. Ref. 941.

GRANOLLERS. C. Girona -Engin-
yers. Sup. 73 m2. Instal·lacions. Preu: 
1.000€/mes. Ref. 984.

GRANOLLERS. Sant Roc. Centre. Sup. 
47+33 m2. Aigua, llum. Preu: 4.500€ 
Ref. 993.

GRANOLLERS.Princesa. Sup.180 m2. 
Bona situació. Terres de terratzo, la-
vabo. Preinstallació A.A. Persianes. 
Aigua, llum. Preu: 700€ Ref. 964.

GRANOLLERS. Conca Besós. Caprabo 
Sup. 750 m2. Local magatzem. Porta 
camions. Aparcament. Llum i aigua. 
Bona situació. Preu: 2.250€/mes. Ref. 
974.

Santa Esperança, 14, 1r. 
Tel. 93 870 36 66

www.eminad.com
eminad@eminad.com

GRANOLLERS

GRANOLLERS. Centre. C. Sant Jaume. 
Zona Mercat Sant Carles. Apartament 
loft. Rebedor. Menjador-saló-cuina.
Habitació. Bany. A.A. Moblat. Preu: 
600€ /mes. Ref. 995.

PIS EN LLOGUER

LOCALS

GRANOLLERS. Rafael Casanovas. 
Sup. 245 m2 + 40 m2. Vidrieres. 
Façana 14 m. Preu: 1.500€/mes. 
Ref 860.



dj, 18 juliol 2019 15



dj, 18 juliol 201916

OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Divendres es constituirà el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb un govern 
que deixa fora ERC, el partit amb més alcaldies a la comarca –16–, i que està 
empatat a consellers amb el PSC –11 cadascun–. Si es confirma el pacte  
entre socialistes, PDeCAT i comuns, l’ens vallesà se sumarà al que sembla  
que s’està convertint en pràctica habitual a l’entorn metropolità, una mena  
de ‘cordó sanitari’ al partit que en els dos darrers comicis ha obtingut millors  
resultats al conjunt del país. A l’Ajuntament de Barcelona, comuns i PSC  
destronen la llista de Maragall; a la Diputació, PSC i PDeCAT formen govern 
deixant al marge la llista republicana, i ara, al Consell Comarcal del Vallès  
Oriental, les tres formacions s’han tornat a posar d’acord i Esquerra no ha  
estat capaç de conformar govern. O bé ERC té una manca evident d’habilitats 
negociadores, o bé hi ha una estratègia en el marc del món postconvergent  
per apartar de les institucions l’actual partit hegemònic de l’independentisme 
–o ambdues coses–. Aquests moviments no només esmicolen la suposada  
unitat del sobiranisme, sinó que retornen el PSC al capdavant d’institucions  
que havia governat durant més de 20 anys –i que li van atorgar un contrapoder 
en època pujolista–. Comença una nova etapa a la política nacional.

ESTRATÈGIES I RETORNS
Editorial Balanç al Consell Comarcal

DAVID  RICART
President sortint del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental

L’ACUDIT de Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @aragranollers

Sempre m’ha costat d’entendre que els 
governs retribueixin mensualment els grups 
municipals. Els partits són com agrupacions 
privades o associacions; i no conec cap 
entitat a #Granollers que rebi una subvenció 
de 10.000 € mensuals, ni molt menys.

Arnau Bellavista @sacaix Marina Miralles @merinsmirrors

Quina olor de casal d’estiu, de guerra 
d’aigua, de quadern de vacances, 
de pa amb nocilla, de no saber amb 
qui jugar al pati, de tot el que vaig 
detestar més en aquest món durant 
tants anys.

a quatre anys vaig escriure l’arti-
cle Què és això del Consell Comar-
cal?. Ara que m’acomiado com 
a president, explicaré la feina 

d'aquests quatre anys del primer govern 
republicà en la història del Consell Comar-
cal del Vallès Oriental. Vull donar les grà-
cies als centenars de persones que ho han 
fet possible; treballadores i representants 
polítics, perquè el mèrit és de tot l’equip. 
Suport als municipis: Una de les principals 
funcions del Consell és cooperar amb els 
ajuntaments. Aquest suport s’ha incremen-
tat amb més tècnics compartits als municipis 
mitjans i petits perquè puguin fer polítiques 
socials i d’igualtat, de joventut, de medi am-
bient, de salut, de promoció econòmica i tu-
risme, d’habitatge i d’estalvi energètic, i que 
puguin disposar d’enginyers i d’arquitectes.  
Així mateix, hem seguit innovant en nous ser-
veis d’assistència en els àmbits de l’adminis-
tració electrònica i les TIC, d’oficina tècnica 
de projectes i obres o d’assistència jurídica.
Concertació social: Hem construït la Tau-
la Vallès Oriental Avança, un nou òrgan de 
coordinació entre administracions públi-
ques, sindicats i empresaris per combatre 
l’atur, augmentar la competitivitat de les 
empreses del territori i millorar les condi-
cions de treball a la nostra comarca. 
Habitatge: Hem donat un nou impuls a les 
polítiques d’habitatge a través de l’Oficina 
Comarcal d’Habitatge en coordinació amb 
els ajuntaments de la comarca.
Turisme: Hem consolidat el portal turisme-
valles.com que funciona, amb els operadors 
del sector, com una gran finestra de promo-
ció de l’oferta turística de la nostra comarca. 
Ocupació: Hem potenciat els plans locals 
d’ocupació, amb els que hem format i do-
nat feina a centenars de persones aturades. 
Hem iniciat el programa Talents en Potèn-
cia –per a persones en risc d’exclusió social 
i amb diversitat funcional–, hem continuat 
coordinant la Xarxa Lismivo, i hem impulsat 
el projecte OIL, per formar professionals i 
augmentar la competitivitat de les empre-
ses del sector del metall, automoció i logísti-
ca associada. Hem participat en la creació de 
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.
Productes de la terra: Hem incrementat 
el suport als productors i a les associacions 
que treballen el camp i la bona cuina amb 
l’objectiu d’afavorir la producció respon-
sable, l’alimentació saludable i el desenvo-
lupament territorial i econòmic equilibrat 

del sectors agroalimentari i turístic. 
Polítiques socials: Hem incrementat el ser-
veis d’atenció a domicili i de teleassistència. 
Tramitem més prestacions econòmiques per 
donar resposta a les necessitats de les perso-
nes més vulnerables. Hem treballat conjun-
tament amb el Consell de la gent gran per 
combatre la violència a les persones grans.
Educació: Continuem millorant la gestió 
de les rutes de transport escolar i dels ajuts 
i beques escolars. Ens hem implicat deci-
didament amb l’escola d’educació especial 
Montserrat Montero i continuem potenciant 
la Xarxa Transició escola treball amb la Fira 
Guia’t com a màxim exponent.
Planificació de la mobilitat: Hem partici-
pat en el procés de redacció del Pla especí-
fic de la mobilitat del Vallès, i m’atreveixo a 
assegurar que el paper del Consell Comarcal 
ha estat determinant per obrir-lo a la par-
ticipació ciutadana i d’entitats i perquè les 
actuacions previstes al pla apostin per la mi-
llora de la xarxa viària actual i per potenciar 
el transport públic ferroviari i en autobús, en 
contraposició al projecte del Quart Cinturó.  
Compromís amb el Procés: Ens hem posi-
cionat majoritàriament a favor del dret a de-
cidir i a favor de la voluntat de creació d’una 
nova república. Reclamant ara també la lli-
bertat de presos i exiliats polítics catalans.
Suport a la societat civil: Hem donat su-
port a moltíssimes iniciatives i entitats de 
la comarca; esportives, culturals, socials 
i de salut, que contribueixen a millorar la 
vida de la ciutadania de la nostra comarca.
Deures fets: Hem redactat i aprovat un re-
glament orgànic comarcal que modernitza 
el funcionament del Consell i un pla d’in-
fraestructura ètica. Hem signat un conveni 
amb l’Ajuntament de Granollers per a l’ús 
de l’edifici dels antics jutjats com a futura 
seu del Consell Comarcal. 

Acabo una etapa important, en què he 
après molt i he intentat aportar la nostra 
visió d’equip i de valors republicans. Me’n 
vaig amb un gust agredolç, preocupat per no 
haver pogut capgirar la situació de finança-
ment insuficient que pateix el nostre consell, 
com tots els consells comarcals, però satis-
fet perquè malgrat les dificultats hem estat 
capaços de prestar més serveis que mai. I 
acabo més convençut que mai que cal canvi-
ar el sistema d’elecció dels representants co-
marcals, que a diferència dels ajuntaments, 
no són triats directament per la ciutadania, 
sinó pels partits polítics en proporció al re-
sultat de les eleccions locals. Caldria posar 
una altra urna a les municipals per escollir la 
presidència del Consell Comarcal amb elec-
ció directa. Fer d’alcalde i de president alho-
ra és molt complicat i és fàcil tenir la sensa-
ció de no estar fent prou en un lloc i a l’altre.

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

LAS DIOSAS DEL MASAJE
ERÓTICAS Y PICANTES

SALIDAS A HOTELES
Y DOMICILIOS

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

antigüedades coleccionables, billetes,
cosas raras y exclusivas.

SERIEDAD, DISCRECIÓN Y PAGO EN EFECTIVO

Andrés Nateras       654 80 76 11

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Empresa de alquiler de vehículos industriales si-
tuada en el Vallès Oriental precisa un/a : 

PLANCHISTA (Ref.1907-03)
Funciones: 
-Reparación de chapa en vehículos industriales 
ligeros y pesados. 
-Reparación de golpes. 
-Pintura industrial del vehículo. 
-Montaje y desmontaje. 
-Mantenimientos y reparaciones mecánicas. 
Responsabilidades:
-Responsabilizarse de los vehículos 
-Tener los vehículos preparados para su entrega 
-Mantener en buen estado i revisados todos los 
vehículos 
Formación Inicial:
 -CFGM Carrocería
 -Estar en posesión del carnet B 
-Conocimientos en mecánica de vehículos indus-
triales 
Experiencia : 
-Más de 3 años en reparaciones de chapa de ve-
hículos industriales 
Contrato estable y directo con la empresa
 Salario: 22000€ Brutos anuales x 12 pagas Varia-
ble: 2.000€ Brutos anuales 
Horario: 
de lunes a viernes de 09h a 13h y de 15h a 19h.

Assessoria comptable , fiscal i laboral de 
Granollers, precisa incorporar :

ASSESSOR/A COMPTABLE-FISCAL 
(Ref.1907-01)
En dependència directa de gerència, s’en-
carregarà de la gestió i assessorament 
comptable i fiscal de la cartera de clients de 
la gestoria amb el suport d’un administratiu/
va comptable. 
També s’encarregarà de tasques adminis-
tratives diverses pròpies d’un despatx-as-
sessoria. 
Candidats/es amb formació a nivell Em-
presarials, ADE, Econòmiques, i amb àmplis 
coneixements de fiscalitat. 
Imprescindible experiència demostrable 
amb gestories-assessories .
Es valorarà coneixements o experiència en 
l’àrea de laboral. 
Candidats/es molt polivalents i amb capaci-
tat d’adaptació. 
S’ofereix contracte estable i directa amb 
l’empresa. 
Horari de dilluns a dijous de 9 a 14 h, i de 
15.30 h a 19 h. Divendres de 9 a 14 h. (tot i 
que l’empresa està valorant tancar abans de 
les 19 h.

Empresa nacional, fabricante de maquinaria para 
el tratamiento de aguas residuales, industriales y 
urbanas, con presencia a nivel mundial, necesita 
incorporar un/a:

OFICIAL PARA CORTE DE MAQUINA POR AGUA 
(Ref.1907-04)
Su misión será realizar todo el proceso de fa-
bricación de todo tipo de estructuras metáli-
cas para el tratamiento de aguas residuales .
En dependencia del Director Industrial, las ta-
reas a realizar serán:
 -Realizar todo el proceso de fabricación de 
todo tipo de estructuras metálicas para el tra-
tamiento de aguas residuales 
-Interpretación de planos en Autocad 
-Apoyo interno en el dpto. de almacén.
 -Tareas a realizar en almacén: empaquetami-
ento de materiales, stock de almacén, etc 
Horario : 08.00h a 13.30h – 14.30h a 17.15h 
Salario : 1900 brutos x 12 pagas incluidas 
Tipo de contrato : Indefinido Incorporación 
inmediata. IMPRESCINDIBLE Vehículo propio 
Residencia en el Vallès Oriental o comarcas 
limítrofes 
Experiencia mínima en màquina de corte de 
agua 2-3 años.

IMMOBILIÀRIA
VENDA/LLOGUER

LOCAL EN ALQUI-
LER EN GRANO-

LLERS. Girona.Su-
perfície 73 m2. Pa-
vimento de gres. 
Cristal. Persianas. 
Luz y agua. P. 1.000 
€/mes (Ref. 984). 
EMINAD. Más in-
formación al telé-
fono de contacto: 
93 870 36 66.

PISO EN VENTA. 
MOLLET. CAN BO-
RRELL. Espectacu-
lar piso de 3 habs, 
2 baños, cocina de 

14m2, salón con 
salida a balcón. 
Calefacción. Pisci-
na, Parking y zona 
comunitaria.Precio: 
231.900€. 

PISO EN VENTA: 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Piso 
de 1 hab., 1 baño 
completo, amplio 
salón, cocina in-
dependiente. Ven-
tanas de aluminio, 
suelos de gres, ca-

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

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

IMMOBILIÀRIA

TRASPASSOS

lefacción, A/A. Con 
plaza de parking. 
Precio: 146.000€

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

La novena edició de la Ruta del Pintxo de la 
Garriga se celebrarà des d'avui, 18 de juliol, 
i fins al dia 27. Durant aquests dies, 36 esta-
bliments del municipi treballaran per oferir 
la millor qualitat i creació en l'elaboració 
dels seus pintxos. A més, enguany s'han 
millorat aspectes per convertir l'activitat 
en una ruta més sostenible, amb més punts 
de recollida selectiva de residus –sobretot 
envasos lleugers i orgànica–. A més, la Ruta 
del Pintxo compta enguany amb un got reu-
tilitzable, amb un disseny personalitat de 
l'estudiant de l'EMAD Àlex Martínez.

La ruta compta amb la participació dels 
establiments Inedith, Can Burguer, Oh 
Tapa!, La Cabanya, Bar del Teatre, Molina, 
Olimpo, Can Noguera 2, La Boulangerie, El 
Celler del Racó, Braseria El Racó, Luanik, 
Alambí, Blancafort, Margarit, CAn Baldich, 
Toscana Corner, Toscana, El Rebost del Pou 
Calent, El Carril, Ca la Tània, El nou Trull, 
La Cafeteria, El Trevol, la Plaça, Can Xavi, 
Tricaté Cafè, La Sínia, Esvet, Calàbria, Lla-
vors Vermuteria, Ca l'Artesà, Ca la Penta, La 
Garrafa, Frankfurt la Garriga i Kebab Teatre. 

A tots ells es podrà fer una canya amb el 

La Ruta del Pintxo compta amb 36 espais 
La novena edició de la proposta gastronòmica és més sostenible

RUTA DEL PINTXO DE LA GARRIGA
Del 18 al 27 de juliol 

rutadelpintxo.wordpress.com

L'APARADOR
DE LA SETMANA

El Festival Molí de l'Esclop de Caldes ar-
rencarà aquest divendres amb un concert 
gratuït a càrrec de La Folie i Àfrica i Isma 
Pérez (cal treure igualment les entrades 
per permete el control de l'aforament). 

El cartell d'aquest cap de setmana es 
completarà dissabte amb el directe de The 
Bird Yelow, que serà el teloner del líder de 
Sopa de Cabra, Gerard Quintana.

El cap de setmana següent s’encetarà 

Primer concert gratuït al Molí de l'Esclop
El festival calderí rebrà les actuacions de Gerard Quintana i Mishima

FESTIVAL MOLÍ DE L'ESCLOP DE CALDES DE MONTBUI
Divendres 19 i 26 i dissabtes 20 i 27

www.festivalmolidelesclop.cat

pintxo corresponent per 2,5 euros.
El lliurament de premis de la Ruta del 

Pintxo de la Garriga es farà l'1 de setembre 
a la plaça de l'Ajuntament. Amb el passa-
port de la Ruta del Pintxo s'entrarà al sor-
teig d'un viatge a Donostia, un curs de l'Es-
cola Aula Culinària, un àpat a l'establiment 
guanyador d'enguany i cinc vals de 50 eu-
ros per gastar als locals adherits a l'Agru-
pació de Serveis i Comerciants (ASIC).

amb Donallop i Pau Vallvé, que actuaran el 
dia 26, i els concerts de Mishima i Andrea 
Mir tancaran, el 27 de juliol, el festival.

En aquesta quarta edició es manté el for-
mat de dos concerts per nit estrenat l’any 
passat i també la proposta d’incloure al car-
tell una formació local. El format de doble 
concert, amb un espai de temps entre actu-
acions, permet a tothom qui hi assisteixi fer 
un tast de l'oferta gastronòmica local.
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ECONOMIA
Mercat de segona màEl turista de la comarca busca gastronomia
La rambla Mare de Déu de Montserrat, 
al barri de les Tres Torres, acollirà 
diumenge al matí, de 9 a 14 h, una 
nova edició del mercat de segona mà 
organitzat per l'AV de Tres Torres.

Segons les dades del Perfil del turista del Vallès Oriental del 2018, 
la majoria de visitants que dormen a la comarca busquen descobrir 
productes gastronòmics. La majoria és turisme català que fa una estada de 
3,4 nits i una despesa mitjana per persona de 122 euros diaris. Les activitats 
més habituals són degustar gastronomia i fer passejades tranquil·les.

GRANOLLERS. El salt a la indústria 
4.0 i la transformació de l’activitat 
econòmica. Aquest va ser el tema 
central del dinar que van compar-
tir divendres una trentena d’em-
presaris de la comarca amb la con-
sellera d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat, Àngels Chacón, a 
Granollers. Va ser en el marc d’una 
de les trobades periòdiques que 
organitza la delegació vallesana de 
Pimec entre el teixit productiu de la 
comarca per conèixer de primera 
mà les necessitats dels empresaris. 

En la trobada, Chacón va dema-
nar a les pimes que s’avinguin a 
fer aquesta transició a la indús-
tria 4.0 “per tal que les empre-
ses puguin sobreviure i que ho 
facin de manera competitiva”. 
“L’ús de les tecnologies està 
modificant la cadena de valor, 
la relació entre proveïdors, 
productors i clients”, recordava, 
de manera que “cada vegada més 
cal integrar totes aquestes tec-
nologies en tots els àmbits de 
l'empresa”. 

Chacón va indicar que aquesta 
transició depèn sobretot de les es-
tratègies empresarials, però tot i 
això va apostar per la col·laboració 
públicoprivada per tirar-la enda-
vant. “El departament presenta-
rà d'aquí a poc temps el pla de 
transició a la indústria 4.0 per 

x.l.

TROBADA  Josep Gonález i Daniel Boil, de Pimec, amb Àngels Chacón

EMPRESES  LA CONSELLERA VA DINAR DIVENDRES AMB UNS 30 EMPRESARIS DE LA COMARCA

acompanyar les empreses i fer 
l’adaptació amb èxit”, deia.

La consellera també va fer re-
ferència al sector de l’automoció, 
molt present a la comarca. “És un 
sector que suposa el 10,2% del 
PIB i ocupa 143.000 persones”, 
recordava. És, per tant, un sector 
que “mereix un capítol a banda 
en la transició a la indústria 4.0”, 
deia Chacón, qui explicava que el 
Departament d'Empresa i Coneixe-
ment ja ha començat a treballar-hi 
identificant les característiques i 
els problemes específics del sec-
tor i el cost que pot tenir en aquest 
àmbit la transició a la indústria 4.0.

A la trobada també va assistir-hi 

Josep González, president de Pi-
mec, qui va reclamar, sobretot, 
“estabilitat política” per al bon 
funcionament de l’economia, tot 
i que també va reivindicar que es 
desencallin altres aspectes, com 
el corredor mediterrani, abaixar 
l’impost de societats i establir una 
fiscalitat específica per a les pimes 
i fer més competitiu el cost ener-
gètic per a les empreses.

En aquest sentit, Àngels Chacón 
va afegir que “hi ha demandes 
que compartim perquè afecten 
la competitivitat de les empre-
ses, com la millora en infraes-
tructures, els temes fiscals i els 
costos energètics”. i x.l.

Àngels Chacón demana
una transició a la indústria 4.0

Mapa de recursos per a joves

EL GRUP TRASLLADARÀ LA PRODUCCIÓ A SANTA PERPÈTUA

La delegació vallesana de Pimec organitza una trobada a Granollers

El Programa Referents d’Ocupació 
Juvenil del Vallès Oriental ha creat  
un mapa de recursos per als joves 
de la comarca amb informació dels 
serveis de joventut, centres educa-
tius i formatius –estudis postobli-
gatoris–, Garantia Juvenil, recursos 
per a persones amb diversitat fun-
cional, horaris dels serveis locals 
d’ocupació, oficina de treball de 
cada municipi i adreça i recursos 
de l’Oficina Jove del Vallès Orien-
tal. El mapa s'ha creat per facilitar 
la localització i contingut de tots 
els serveis que hi ha als municipis.

El Programa Referents d’Ocupa-
ció Juvenil té l'objectiu de facilitar 

i acompanyar els joves, d’entre 
16 i 29 anys, en la transició del 
sistema educatiu al sistema labo-
ral. En aquest sentit, el programa 
ofereix atenció individualitzada i 
grupal a joves i famílies –informa-
ció, orientació, acompanyament 
i seguiment–, comunicació conti-
nuada amb els agents del territori, 
difusió dels recursos formatius, 
ocupacionals i participació de les 
xarxes o projectes existents, en-
tre d’altres. El mapa està penjat 
al web www.vallesjove.cat i està 
pensat perquè el puguin consul-
tar tant els mateixos joves com els 
professionals de la comarca. 

Bimbo deixarà de produir
el pa de motlle a Granollers
Bimbo deixarà de produir pa de 
motlle a la fàbrica del polígon Jordi 
Camp de Granollers, on va comen-
çar a elaborar-lo el 1965. Segons 
ha confirmat la mateixa compa-
nyia, a partir de la tardor el pa de 
motlle de Bimbo es produirà a la 
planta del grup a Santa Perpètua 
de Mogoda, on també s’elaboren 
productes com Donuts, Donettes 
i Bollycao. La fi de la producció 
del pa de motlle suposarà que la 
planta granollerina quedi reduïda 
es redueixi a la línia de brioixeria 
salada, amb una plantilla d'entre 
80 i 90 persones. El trasllat a Santa 
Perpètua està previst pel novem-
bre i suposarà desplaçar entre 25 

i 30 empleats a la planta de Santa 
Perpètua. A més, el trasllat de la 
producció també suposarà un can-
vi en els ritmes de producció que 
provocaran l'absorció del 60% de 
la càrrega de treball.

D'altra banda, La Federació de 
Consumidors en Acció (Facua) ha 
instat Bimbo a canviar la denomi-
nació de les modalitats de pa de 
motlle que comercialitza amb el 
reclam d'artesà, en considerar que 
l'empresa vulnera la nova norma 
de qualitat del pa i les lleis que 
regulen la publicitat i la protecció 
del consumidor, ja que la produc-
ció de pa de la marca es fa de for-
ma mecànica i en grans sèries. 
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200 participants al segon Festival de Patinatge
Uns 200 patinadors i patinadores participaran al segon Festival 
de Patinatge de les Franqueses, que se celebrarà entre dissabte i 
diumenge al Poliesportiu Municipal. El torneig, organitzat pel Club 
Patinatge Artístic, es dividirà en categories, des d’iniciació fins a 
júnior-sènior; passant per mini, benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.

L'ECG començarà fort la lliga
L'Esport Club Granollers tindrà un calendari 
difícil a l'inici de la lliga. Començarà a casa 
contra el Sant Andreu i, després, viatjarà al 
camp del FC Andorra. Posteriorment, rebrà 
l'Europa i visitarà el Terrassa i el Vilafranca.

ESPORTS

GRANOLLERS / LES FRANQUESES. La 
nedadora d’artística del Club Na-
tació Granollers Abril Conesa, i les 
del Club Natació Les Franqueses 
Meritxell Mas i Cecilia Jiménez, 
s’han penjat la medalla de bron-
ze en el Mundial de Natació  2019 
que s’està disputant a la ciutat de 
Gwangju, a Corea del Sud. 

Ho han aconseguit en la moda-
litat de Highlight, competint amb 
la selecció espanyola absoluta de 
natació artística. Aquest estil com-
bina l’acrobàcia i elements espec-
taculars. Les nedadores absolutes 
es van fer en el tercer lloc del món 
amb una coreografia potent a rit-
me d’AC/DC, amb Thunderstruck.

La selecció espanyola, amb Co-
nesa, Txell i Jiménez, va obtenir 
una puntuació de 91,1333, i va 
quedar per darrere d’Itàlia –que 
va ser plata– i Ucraïna –campiona 
del món–. L'equip també el van 
formar les nedadores Ona Carbo-
nell, Berta Ferreras, Paula Ramí-
rez, Carmen Juárez, Leyre Abadia, 
Elena Melián i Blanca Toledano.

josep mas

NATACIÓ ARTÍSTICA  CONESA, MAS I JIMÉNEZ SÓN TERCERES DEL MÓN EN HIGHLIGHT

Bronze per a les nedadores 
locals al Mundial de Natació

Rússia, una de les grans potèn-
cies en natació artística, no va 
competir en aquesta modalitat. 

Pau Ribes, sisè en el duet mixt
En el Mundial de Natació també 
competeix el nedador del CN Les 
Franqueses Pau Ribes, que el di-

lluns va obtenir la sisena posició 
en la final del duet mixt, junta-
ment amb la nedadora del CN Sa-
badell Emma García, tot obtenint 
una puntuació de 84,4, i superant 
les prestacions respecte a la ron-
da preliminar, en la qual van obte-
nir 83,7 punts.  nIl artIaGa

EQUIP ABSOLUT  Conesa, Mas i Jiménez van competir amb la selecció estatal

VAN ASSOLIR NOU MEDALLES EN TOTAL, SIS D'ELLES D'OR

GRANOLLERS. Les nedadores júni-
ors i les alevins del Club Natació 
Granollers es van proclamar cam-
piones estatals en el Campionat 
d’Espanya de natació artística, 
organitzat pel CNG i disputat del 
dijous al diumenge al CN Sabadell.

La majoria de metalls van ser or
Els equips del club granollerí 
van arrasar en aquesta competi-
ció, i van obtenir un total de nou 
medalles en les dues categories, 
sis d’elles d’or. D’una banda, en 
categoria aleví, les nedadores 
d’artística van aixecar el trofeu a 

millor club després d’aconseguir 
tres medalles d’or –en la rutina 
d’equip, en el combo i en un dels 
duets amb Aitana Navarro i Saioa 
Nogales–, una plata –a les figures– 
i un bronze –a l’altre duet–.

D’altra banda, les nedadores 
júniors també van ser campiones 
d’Espanya, i van obtenir el trofeu 
a millor club de la categoria, des-
prés de sumar tres ors –en equip, 
en el combo i en el duet de Mireia 
Hernández i Martina Gras amb Ju-
dith Calvo de reserva–, i una me-
dalla de plata pel solo de Mireia 
Hernández.  nIl artIaGa

Les júniors i les alevins del 
CNG són campiones estatals

cng

EL COMBO ALEVÍ  El combo va ser una de les modalitats amb medalla d'or

ENTITATS  150 ESPORTISTES VAN OMPLIR LA SALA DEL CNG

Reconeixement als medallistes 2018-19
El Club Natació Granollers (CNG) va homenatjar els esportistes de l'entitat 
que han obtingut medalla durant la temporada 2018-2019. L’acte, celebrat 
a la sala Aurora Morata del club, va comptar amb la presència d’uns 150 
esportistes, de totes les seccions del club –gimnàstica artística, natació, 
natació artística i waterpolo–, i va estar conduït pel president de l’entitat, 
Eduard Escandell, que va agrair “l’esforç, el sacrifici, la constància i el 
compromís” dels esportistes, i també dels entrenadors i entrenadores.

nil artiaga

LES FRANQUESES. El Complex Es-
portiu Municipal de les Franque-
ses va acollir el cap de setmana el 
torneig 24 Hores Madform de fut-

bol sala. Aquesta va ser la segona 
edició del torneig, en la qual han 
participat menys equips i menys 
jugadors que en la primera edició, 

La segona edició de les 24 h 
Madform punxa en participació

xavier solanas

TRES CATEGORIES  Open, cadet-juvenil i infantil, les categories del torneig

quan van competir 25 conjunts i 
més de 240 esportistes. Enguany, 
han estat 173 futbolistes, repar-
tits en un total de 19 equips, que 
van disputar el torneig en tres ca-
tegories diferents.

En categoria open, el conjunt 
guanyador va ser el format per 
Mohamed El Jellouli, Carles Fer-
res- Ruiz, Moussa Fiallo, Víctor 
Alba, Daniel Sánchez, Otman El 
Cabrit Bouhya, David Blasco, Jo-
natan González, Sergio Sánchez i 
Pol Montpar. 

En categoria cadet-juvenil, 
l’equip campió el van formar Ed-
gar Marin, Martí Naranjo, Víctor 
Grajera, Eric Ambrosio, Bakary 
Traore, Iker Bermúdez, Andoni 
Molina, Abdulae Balde, Sergio Ba-
ena i Marc Hospital. 

I, per últim, en infantil, els gua-
nyadors van ser Ivan Sánchez, Joel 
Guardado, Marc Monedero, Iker 
Rodríguez, Aaron López, Carles 
Solà, Bruno Parra, Gerard Lancho 
i Pau Francisco. 

FUTBOL SALA  HAN COMPETIT 173 ESPORTISTES, UNS 70 MENYS QUE EN LA PRIMERA EDICIÓ
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MOTOR  HI PARTICIPARAN FINS A 130 PILOTS DE 25 PAÏSOS

FUTBOL  SÓN DOS JUGADORS DESTACATS DE LA CATEGORIA

GRANOLLERS. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya acollirà dissabte 
la tercera prova de la temporada 
del campionat European Le Mans 
Series. Aquest esdeveniment tor-
na al traçat català després de deu 
anys d’absència i comptarà amb la 
participació de 130 pilots en total, 
que representaran 25 països.

Un d’aquests pilots és Dani Clos, 
expilot de Formula 1, que compe-
tirà amb amb l'equip polonès In-
ter Europol Competition pilotant 
un Ligier JSP2177 Gibson.

La cursa començarà dissabte 

a les 18.30 h i tindrà una durada 
d’unes quatre hores aproxima-
dament. A més, el Circuit valle-
sà organitzarà tres visites al pit 
lane. Una serà divendres (16.45-
17.30 h) i les altres dues dissabte 
(11.40-12.30 h, 15.20-16.10 h).

El mateix dia de la cursa, els fans 
podran acostar-se als seus ídols 
en la sessió d'autògrafs (15.30-16 
h), abans de la disputa de la prova.

L’entrada per als aficionats és 
gratuïta. Per obtenir-la, però, cal 
descarregar-se la invitació al web 
del Circuit Barcelona-Catalunya. 

GRANOLLERS. L’Esport Club Gra-
nollers continua confeccionant la 
plantilla de cara a la temporada 
vinent. Recentment, ha fet oficial 
la incorporació de dos nous juga-
dors pel primer equip; concreta-
ment, de dos atacants.

D’una banda, l’extrem esquerre 
Cesc Clotet, que arriba procedent 
de l’AE Prat, amb el qual ha acon-
seguit enguany l’ascens a Segona 
Divisió B. És un jugador que des-
taca per la seva habilitat i el bon 
control de la pilota, tal com asse-
nyalen des del club granollerí.

Clotet es va formar a les catego-
ries inferiors del CE Manresa i ha 
militat en diversos equips, com el 
filial del CE Sabadell –on va coinci-
dir amb el tècnic de l’Esport Club 
Granollers, José Solivelles, i amb 
Guillem Pujol–, el CF Peralada (a 

Segona B) i el Terrassa CF.
D’altra banda, l’ECG ha incor-

porat el davanter centre argen-
tí Damián Obispo, que arriba al 
club granollerí procedent de l’EE 
Guineueta, equip de Primera Ca-
talana. Obispo va ser el màxim 
golejador del conjunt barceloní la 
temporada passada, amb 13 dia-
nes; fet que li va permetre obtenir 
el premi al jugador més destacat 
de la categoria a la Nit dels Campi-
ons organitzada per Ràdio Marca 
Barcelona.

El 9 argentí ha jugat també al 
filial de l’UE Sant Andreu i al Sant 
Juan Atlético de Montcada, també 
a Primera Catalana.

Aquests dos fitxatges se sumen 
als ja anunciats Víctor Morales, 
Sergi Besonias, Arnau Fortuny, 
Antonio Martín i Max Llovera. 

L'ECG reforça l'atac amb els 
fitxatges de Clotet i Obispo

GRANOLLERS. El Balonmano Gra-
nollers ha fet oficial recentment la 
incorporació de tres noves juga-
dores per al KH-7 de cara a la tem-
porada vinent; i, a més, ha anun-
ciat la marxa de Judith Vizuete, la 
màxima golejadora de l'equip i de 
la lliga aquesta temporada.

D'una banda, ha incorporat la 
brasilera Gabriela Romero, que 
arriba procedent de l'Helvetia 
Alcobendas, on ha jugat l'última 
temporada, i en la qual ha marcat 
47 gols. En les dues temporades 
anteriors Gabriela havia jugat al 
Mecalia Atlético Guardés; de ma-
nera que acumula tres anys d'ex-
periència a la lliga Guerreras. 

D'altra banda, el primer equip 
femení ha incorporat la portera 
catalana Marta Mera, de només 18 
anys. Mera ja ha jugat al KH-7, amb 
el qual va debutar l'any 2018, tot i 
que l'última temporada ha jugat a 
l'Handbol Sant Quirze, de la Divi-
sió d'Honor Plata. Mera va comen-

bmg

HANDBOL  LA LATERAL ESQUERRA HA ESTAT LA MÀXIMA GOLEJADORA DEL KH-7 DE LA TEMPORADA

El BMG incorpora tres jugadores
i anuncia la marxa de Vizuete

çar a jugar a l'AEH Les Franqueses 
i el 2015 va arribar a les categori-
es inferiors del Balonmano Grano-
llers. Finalment, el club granollerí 
ha fitxat la francesa  Jessie Lepère, 
que arriba procedent de la segona 
lliga francesa, on ha competit a les 
files de l'HBC Celles. 

L'adéu de Vizuete
La màxima golejadora del KH-7 
BM Granollers a la lliga Guerreras 

Iberdrola, Judith Vizuete, abando-
na l'entitat granollerina per fitxar 
pel Club Balonmano Salud Teneri-
fe, equip recentment ascendit a la 
Divisió d'Honor. Judith Vizuete, a 
més de ser la màxima anotadora, 
ha estat nominada com a MVP de 
la màxima categoria i també com a 
millor lateral esquerre.

Aquesta baixa sensible per a les 
de Robert Cuesta se suma a la de 
la portera Andrea de la Torre. 

TRES FITXATGES  Romero, Mera i Lepère, tres reforços per al KH-7 BMG

ÉS UN TORNEIG INTERNACIONAL EN EL QUAL VAN PARTICIPAR MÉS DE 1.500 ESPORTISTES
bmg

L'ALEVÍ FEMENÍ  Les granollerines van ser campiones en la seva categoria

L'aleví femení
del BMG guanya
la Torrellano Cup
GRANOLLERS. L’equip aleví femení 
del Club Balonmano Granollers es 
va alçar amb el trofeu de campió 
de la 31a edició de la Torrellano 
Cup, en la seva categoria. Aquest 
torneig es va disputar del 10 al 14 
de juliol a Elx (Alacant), i es trac-
ta d’una competició internacional 
en la qual van participar més de 
1.500 esportistes. 

L'European Le Mans torna 
al Circuit 10 anys després

Amb aquestes ja són set les incorporacions al club
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1r COMPROMÍS INTEGRAL: 
UNA COOPERATIVA
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

a) Que la participació de les persones sigui un 
senyal permanent de la identitat d’Integral.
Les 28 persones d’Integral ens trobem organit-
zades en 6 equips permanents, als que cal afegir 
els equips de projecte en marxa durant 2018 i 
també, tant el nostre Equip Directiu com el Con-
sell Rector. Tot plegat fa que a Integral desenvo-
lupem una cultura basada en el treball en equip, 
on totes les persones tenim oportunitat de par-
ticipar. En aquest mateix sentit el Pressupost 
de 2019 ha estat elaborat amb la participació 
directa de totes les persones d’Integral.
A Integral hem dut a terme 5 Assemblees durant 
2018.

b) Que el seu índex de cooperativització sigui 
sempre igual o superior al 75%.
De les 28 persones que treballàvem a Integral el 
dia 31 de desembre de 2018, 24 som persones 
sòcies, això fa un índex de cooperativització del 
86% (que ha incrementat respecte a l’any ante-
rior en 1%). Es un dels índexs més alts del nostre 
sector i també del cooperativisme de treball en 
general.

2n COMPROMÍS INTEGRAL: 
EXPERTA EN COOPERATIVES
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Renovar i mantenir sempre actualitzat el seu 
coneixement sobre el cooperativisme de forma 
que la prestació de serveis a cooperatives sa-
tisfaci realment les necessitats que el motiven. 
Integral es compromet a ser digne de dur el qua-
lificatiu de cooperativa experta en cooperatives.
• A través de les seves Divisions Econòmica i de 

Consultoria, Integral ha acompanyat a Coopera-
tives, relacionats amb els àmbits fiscal, comp-
table, laboral, mercantil, econòmic i financer, i 
comercial i màrqueting.
Aquesta és la taula que mostra l’evolució 
d’aquesta prestació de serveis.
Estem ben satisfets pel notable increment de 

cooperatives que hem atès de forma directa al 
2018. Són 14 en valors absoluts i un 14% més en 
números relatius. Si ens anem al total atès, re-
sulta també destacable que depassem de molt 
el centenar de cooperatives (111). El fet que 
alguns anys sí però altres no, puguem prestar 
serveis des de programes com ara Aracoop, fa 
que vinculem el nostre indicador essencial amb 
el  nombre de cooperatives ateses directament.

3r COMPROMÍS INTEGRAL: AMB LES 
COOPERATIVES DE NOVA CREACIÓ
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Realitzar un acompanyament a preu cooperatiu 
a Cooperatives de Nova Creació.
Integral focalitza aquest compromís en el fet 
d’assumir, dins dels Premis Manuel Arroyo 
impulsats per l’Escola Sant Gervasi, la mate-
rialització del primer premi al millor projecte 
de creació empresarial de l’àmbit cooperatiu. 
Aquest primer premi consisteix en la prestació 
de forma gratuïta dels serveis d’assessorament 
i acompanyament en els àmbits econòmic, fis-
cal, comptable, laboral i comercial, per tal de 
contribuir al bon desenvolupament del nou pro-
jecte empresarial cooperatiu. El valor d’aquest 
premi és de 6.000 euros anuals.

Al 2016 el premi al millor projecte de creació em-
presarial de l’àmbit cooperatiu ha estat atorgat 
a la cooperativa La Baula, a la que, Integral, en 
compliment d’aquest compromís, està pres-
tant els serveis que estima convenients. Durant 
2018 els premis no s’han posat en marxa, però 
considerem complert aquest objectiu atès que 
la nostra disposició es ben ferma. Ara ja podem 
indicar que el Premi8s Manuel Arroyo han cele-
brat una nova edició, havent estat reconegut que 
la nostra implicació i acció s’ha incrementat de 
manera rellevant.

4t COMPROMÍS INTEGRAL: AMB 
LES COOPERATIVES FEDERADES
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Prestar tots els seus serveis, sense cap excep-
ció, a totes les cooperatives federades de qual-
sevol federació catalana, considerant un preu 
cooperatiu pel nostre acompanyament. Aquest 
preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en un 

10% a l’habitual per a una cooperativa no fede-
rada. En el mateix sentit, si la Cooperativa està 
afiliada d’alguna forma a una estructura genera-
da per la Federació, aquest preu cooperatiu serà, 
com a mínim, inferior en un 15% a l’habitual per 
a una cooperativa no federada.
La següent taula mostra l’evolució de les coope-
ratives federades que han gaudit d’aquest preu 
cooperatiu.

La xifra d’atenció a cooperatives federades fa un 
bon pas endavant amb un creixement del 11% 
amb un descompte cooperatiu generat que creix 
en un 3%, de forma que ja està pràcticament en 
27.000 euros anuals. Ens agrada insistir en que 
es tracta de un descompte cooperatiu ben real 
sobre el preu habitual. El volum que hem assolit 
evidencia la nostra voluntat de que paraules i 
fets es vegin acompanyats. 
Atesa la importància quantitativa que va asso-
lint, considerem oportú informar-vos de la sèrie 
complerta d’aquest compromís

5è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL MERCAT SOCIAL
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a: Considerar sempre 

com a proveïdor preferent de les seves necessi-
tats de bens i serveis a les empreses que desen-
volupen una activa presència en la construcció 
d’un Mercat Social.
Integral no té plena llibertat per triar tots els 
seus proveïdors en el marc del Mercat Social 
com ara és el cas del lloguer de les nostres ins-
tal·lacions i d’altres despeses, d’acord amb això 
i considerant les adquisicions de bens i serveis 
en les que Integral pot triar un proveïdor implicat 
en la construcció del Mercat Social:
A l’any 2017, el 59,33% de les adquisicions “amb 
tria” han estat fetes a entitats que construeixen 
Mercat Social, majoritàriament cooperatives.
A l’any 2018, el 59,20% de les adquisicions “amb 
tria” han estat fetes a entitats que construeixen 
Mercat Social, majoritàriament cooperatives.
El nostre compromís amb el Mercat Social con-
tínua sent important tot mantenint el percen-
tatge d’adquisicions d’un any a l’altre. Contents 
novament d’aquest fet que a més connecta es-
pecialment amb la nostra condició d’empresa 
B. Corp.

6è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL PENSAMENT COOPERATIU
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a: Col·laborar activa-

ment en la generació i difusió de Pensament 
Cooperatiu, amb especial èmfasi en que aquest 
pensament possibiliti la translació de coneixe-
ment cooperatiu en aplicació pràctica del ma-
teix.

Integral ha intentat desenvolupar diverses ini-
ciatives per tal de satisfer aquest compromís, 
però cap d’elles ha reeixit i per tant en aquest 
moment:

considerem que:  
aquest compromís no s’ha complert

Novament, durant 2019, Integral intentarà ge-
nerar una iniciativa estable que permeti satisfer 
els requeriments d’un compromís que no hem 
pogut tirar endavant en aquests anys.

7è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB ELS PRINCIPIS COOPERATIUS 
I LA TRANSPARÈNCIA
Amb aquest compromís Integral es 

compromet a: Que els Principis Cooperatius i la 
Transparència acompanyin permanentment el 
desenvolupament del Compromís Arc Iris, que-
dant això assegurat a través de la creació de la 
figura de la “Persona Garant del Compromís Arc 
Iris” que serà duta a terme per una persona u 
organització de reconegut prestigi en l’àmbit 
cooperatiu.

L’Escola Sant Gervasi va acceptar ser la Persona 
Garant del Compromís Arc Iris, a través de la del 
seu President Executiu David Cos. 

En David Cos no ha reportat que cap cooperativa 
s’hagi adreçat a ell per fer valer la seva condi-
ció de Persona Garant i per tant podem afirmar 
que el desenvolupament del Compromís Arc Iris 
s’està produint sense cap incidència ni reclama-
ció. Un fet molt i molt important per a nosaltres. 

Anotem que són ja 8 anys sense cap incident, 
malgrat que la xifra acumulada en descomptes 
del nostre quart compromís “Integral amb les 
Cooperatives Federades”, ha arribat, com hem 
indicat a un import per damunt del 150.000€. 

Aquest és l’estat dels compromisos en el mo-
ment de tancar el Balanç de 2018

Compromís
Arc Iris
Integral és 

una Cooperativa
per a Cooperatives

Integral som una Cooperativa que acom-
panya a Cooperatives de pràcticament 
totes les branques. Tenim, des del nostre 
naixement a l’any 1987, una clara vocació 
de ser una Cooperativa per a Cooperatives.
Al mes d’abril de 2011, vàrem posar dem-
peus el nostre Compromís Arc Iris, i ja us 
vam presentar els Balanços anuals des de 
2011 fins a 2017. Fem el mateix ara amb 
el Balanç de 2018, en allò que suposa, 
per tant, la seva vuitena edició. Ho fem 
amb tota transparència i amb un profund 
agraïment que es deriva del fet que mica 
en mica el Compromís Arc Iris va arribant 
a una més gran quantitat de Cooperatives, 
i aquest és el nostre compromís central i 
que li dona sentit.

2017 2018 Variació
Coops. ateses de forma 
directa  97 111 14 14%

Coop. ateses Programa 
Aracoop i l’Ajunt. Vallirana 17

Total Cooperatives ateses 
directa e indirectament 114 111

ESTAT DELS COMPROMISOS 2017 2018

1. Integral una Cooperativa

2. Integral experta 
en Cooperatives

3. Integral amb 
les Coops. de Nova Creació

4. Integral amb les 
Cooperatives Federades

5. Integral amb el 
Mercat Social

6. Integral amb 
el Pensament Cooperatiu

7. Integral amb 
els Principis Cooperatius 
i la Transparència

2017 2018 Variació
Cooperatives 
federades 58 65 7 11%

Import total 
del dte. 26.298€ 26.968€ 671€ 3%

30è aniversari
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LES FRANQUESES. El Maratafolk 
arriba enguany a la seva majoria 
d'edat amb els directes d'Eròtic- 
Giust i el garriguenc Joan Garriga 
& Galàctic Mariatxis. Juntament 
amb l'habitual estrena del grup de 
teatre del Centre Cultural de Mara-
ta, el festival musical inaugurarà la 
festa major del poble, que aplega-
rà el gruix d'actes el cap de setma-
na següent, del 26 al 28 de juliol.

Aquest dissabte, doncs, la pla-
ça de Marata acollirà, a partir de 
les 20 h, l’actuació d’Eròtic-Giust, 
un espectacle musicat que englo-
ba arts escèniques, poesia i prosa. 
Damunt de l’escenari hi haurà vuit 

arxiu

GRESCA ESTIUENCA  ERÒTIC-GIUST I JOAN GARRIGA & GALÀCTIC MARIATXIS ACTUARAN AL FESTIVAL, QUE ENGUANY ARRIBA A LA MAJORIA D'EDAT

Maratafolk i el grup de teatre local obren
el primer cap de setmana de festa major 

músics –Miguel Gómez (veu), Quim 
Boix (flabiol i tamborí), Magalí Sala 
(violí), Ivó Jordà (gralla i tarota), 
Marçal Ramon (acordió diatònic), 
Francina Mercadal (trombó), Iu 
Boixader (contrabaix) i Pere Olivé 
(percussió)–, que donaran veu a un 
univers eròtic particular. Aquesta 
proposta explora la composició 
musical i escènica a partir de dos 
conceptes: la lletra explícita dels 
seus versos i l’estructura rítmica 
de les seves cançons, el giusto-sil-
làbic, una alternança de només dos 
tipus de valor rítmic (curt i llarg) 
generada únicament per les carac-
terístiques formals del text (versos 

El Centre Cultural acull la representació del clàssic d'Oscar Wilde 'La importància de ser Frank'

Veredicte del Ral·li fotogràficDilluns, presentació de la Festa Major de BiB
Avui, dijous (20 h), el centre cívic Nord 
acollirà el veredicte i repartiment de premis 
del 21è Ral·li fotogràfic Granollers es revela, 
que es va celebrar el 16 de juny, i que exposa 
les imatges fins divendres al mateix cívic.

L'espai de davant dels locals de Blancs i Blaus, a Roca Umbert, acollirà 
dilluns (20 h) la festa de presentació de la festa major 2019, en què 
les colles faran públiques les principals novestats d'aquesta edició. 
A més, es presentarà el relator i la imatge de la Festa Major de Blancs 
i Blaus d'enguany –del 24 d'agots a l'1 de setembre–.

CULTURA

grup de teatre

JOAN GARRIGA  El garriguenc serà el cap de cartell del 18è Maratafolk ACTORS L0CALS  El grup de teatre durà a escena el clàssic d'Oscar Wilde

heptasíl·labs com els que trobem a 
moltes peces de tradició oral). 

Els textos són obra de lletristes 
i poetes de reconeguda vàlua com 
Jaume Ayats, Miquel Desclot, Pep 
Albanell, i els vallesans Jaume Ar-
nella i Assumpta Margenat, entre 
d’altres, que van acceptar el repte 
de vestir les melodies.  

'Nocturns de vetlla i revetlla'
A mitjanit, Joan Garriga & Galàc-
tic Mariatxis, un grup de rúmbia 
vallesana –barreja de cúmbia i 
rumba– amb un nou repertori del 
garriguenc Joan Garriga (exDus-
minguet, La Troba Kung Fú), que 

també farà reviure amb versions 
temes d'anteriors formacions i 
d’altres del cançoner de taverna 
i ball de plaça. A la formació hi 
ha bateria (Francisco Batista Clo-
ta Rambo), baix elèctric (Marià 
Roch) i guitarra i acordió diatònic 
(Joan Garriga). Tots ells havien 
coincidit a La Troba Kung Fú. 

La idea de Galàctic Mariatxis ar-
renca després d’una gira per petits 
locals la primavera del 2017 i al-
gun festival a l’estranger. El 2018 
comencen a gravar cançons no-
ves i a tocar-les en directe durant 
l'any, en què combinen l’activitat 
del grup amb els espectacles tea-

trals Bodas de Sangre, de Federico 
García Lorca, i La bona persona de 
Sezuan, de Bertolt Brecht. Aquest 
2019, Joan Garriga & Galàctic Ma-
riatxis publica Nocturns de vetlla i 
revetlla (Fina Estampa, 2019).

Com sempre, entre una actuació 
i l’altra hi haurà botifarrada popu-
lar, a les 22 h.

L'organització ha destacat tam-
bé que enguany el certamen ha 
estrenat un compte d'Instagram  
–@Maratafolk– perquè l'edició 
d'enguany quedi immortalitzada 
en imatges compartides.

Dues sessions de teatre
El grup de teatre del Centre Cultural 
de Marata serà l'altre protagonista 
del primer cap de setmana de festa 
major. Novament sota la direcció 
de Josep M. Farnés, els actors han 
preparat l'estrena de festa major, 
que enguany durà al Centre Cul-
tural La importància de ser Frank, 
una de les dramatúrgies més cone-
gudes d'Oscar Wilde, versionada al 
català per Jaume Melendres. Wilde 
hi va retratar amb ironia i humor la 
hipocresia d'una societat cada cop 
més conservadora i més controla-
da per les aparences. 

Divendres (22 h) pujaran a es-
cena els actors Gerard Resina, 
Josep Lloreda, Francesc Girbau, 
Marina Aubanell, Elisenda Viure, 
Clara Martínez Clavell, Maria Roig, 
Ramon Viure i Ferran Pericas. 
L'entrada és lliure amb taquilla 
inversa –és a dir que, un cop acabi 
l'obra, tothom podrà aportar-hi 
allò que li sembli just–. 

Qui aquest divendres es perdi 
l'obra tindrà una nova oportunitat 
per veure-la el divendres 26. i
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Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

Seu fixa: Granollers
Punts coop: Montornès, 
la Garriga i Sant Celoni 
(cada dos dimarts)

Economia feminista per 
bastir vides dignes

Dilluns 23·07·2019
De 10 h a 12 h

Lloc: c/ de Corró, 122 
(Granollers)
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el vídeo,
entra aquí:

- Per què vau decidir crear una coo-
perativa d'alumnes?
- Oriol: És una eina pedagògica que exis-
teix i que podem fer servir, i nosaltres 
l'hem aplicat a una aula oberta, perquè 
ells prefereixen fer feines manuals o ac-
tivitats, que no pas la classe reglada amb 
les fitxes i els exàmens.
- Prèviament no hi havia una aula 
oberta a l'Institut Antoni Cumella?
- Oriol: Sí, al Cumella ja existia una aula 
oberta, però no funcionava bé. Bàsica-
ment era una aula on hi anava gent que 
no s’adaptava al currículum normal i que 
fins i tot era problemàtica. Va entrar una 
nova direcció i van dir: "Hem de continu-
ar tenint-la, però li hem d'aportar un pro-
jecte". I vam començar a fer alguns ser-
veis per a l'institut i el projecte de l'hort. 
De seguida vam veure que la forma de 
treballar s'assemblava a una petita em-
presa. Vam buscar quins models hi havia 
i vam trobar el projecte del cooperativis-
me escolar. Vam contactar amb AraCoop 
i de seguida va venir la gent de Doble Via 
i ens van dir que ja ho estàvem fent –una 
cooperativa d'alumnes–, que només calia 
fer uns estatuts i quatre coses més, i d'en-
çà que funcionem com a cooperativa.
- Qui decideix quines activitats fer?
- O: Funcionem com una cooperativa i te-
nim una assemblea. Per això els projectes 
que fem són els que els nanos volen fer. 
A partir d'aquí, nosaltres hi hem d'estirar 
tota l'activitat i acoblar-hi el currículum.

- Quines tasques realitzeu?
- Agustín: Fem manteniments i coses per 
vendre per al viatge de fi de curs. Per 
exemple, per Sant Jordi vam vendre ro-
ses de gominoles i galetes.
- En què consisteix el projecte del 
compostatge?
- A: Recollim els residus dels menjadors 
de les escoles Salvador Espriu i Salvador 
Llobet i els posem a la compostadora. 
Quan la compostadora fa la seva feina, 
posem el resultat en una pila amb rames 
i terra, i en tres mesos tenim compos-
tatge per a les plantes. Aleshores anem 
a l'hort a plantar. Gràcies a això, aquest 
any hem fet una calçotada.
- Reben alguna recompensa per la fei-
na que realitzen?
- O: Sí, reben una remuneració amb una 
moneda que ens hem inventat, kumes, 
que donen drets a la sortida de final de 
curs o a modular les notes. Amb els diners 
que guanyem de les activitats anem a fi-
nal de curs tan lluny com sigui possible, 
enguany tres dies a un càmping a Malgrat.
- Quins aprenentatges s'emporten als 
alumnes amb el projecte Handwork?
- O: Aprenen a autogestionar-se, prenen 
decisions i s'empoderen. Són nanos a 
vegades que no estan motivats, que cre-
ien no saber fer coses i fan coses actu-
alment que no sap fer cap altre nano de 
l'institut, moltes d'elles. Aprenen a cui-
nar, aprenen sobretot a prendre decisi-
ons i aprenen relacions entre ells.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

El projecte Handwork, a 
l'Institut Antoni Cumella
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar 
l'Institut Antoni Cumella de Granollers per conèixer 
el projecte Handwork, una cooperativa d'alumnes 
adreçada a l'aula oberta del centre. L'Oriol Guinart 
–professor de l'institut i acompanyant de la cooperativa– i l'Agustín Campetella 
–alumne de 4t d'ESO– ens expliquen algunes de les activitats que fan, entre les 
quals destaca la compostadora, gràcies a la qual van preparar una calçotada.
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MÚSICA  L'ARTISTA CELEBRA AMB EL DISC 'FESTA MAJOR' 15 ANYS DE CANÇÓ COMPROMESA

Cesk Freixas clourà dijous els 
concerts de l'Obert x Vacances
GRANOLLERS. Els concerts del cicle 
estiuenc Obert x Vacances a Roca 
Umbert es clourà avui, dijous, amb 
l'actuació del cantautor de Sant 
Pere de Riudebitlles, Cesk Freixas.

Cesk Freixas va iniciar la seva 
activitat com a cantant i escriptor 
de cançons el 2004. Des d’alesho-
res i fins avui ha publicat set dis-
cos i dos llibres, ha guanyat una 
desena de premis i ha fet més de 
1.700 actuacions. Aquest 2019 ce-
lebra 15 anys de trajectòria pro-
fessional, i ho ha fet amb un nou 
treball, Festa Major, amb cançons 
que s’impregnen de paisatges de 
celebració i que arriben en el seu 
millor moment creatiu, arranja-
des per Víctor Nin, produïdes per 
Roger Rodés i masteritzades per 
Yves Roussel. Amb Nin també hi 
ha treballat a partir del seu quart 
disc, Tocats pel foc (2012), prece-
dit per Set voltes rebel (2005), el 
recull de versions autoeditat Les 
veus dels pobles lliures (2006), El 
camí cap a nosaltres (2007) i La 
mà dels qui t'esperen (2009). El 

2014 va publicar Protesta, un títol 
que entronca amb el seu activisme 
sociopolític.  

xavier solanas

Dj 18 de juliol, 21 h
Terrassa del bar de La Troca. Gratuït

El col·lectiu artístic audiovisual i 
multidisciplinari Mambo Project 
va preestrenar dimarts l'especta-
cle La Festa, la seva òpera prima 
inclosa al programa MediaEstruch 
i coproduït per FiraTàrrega dins 
del programa Suport a la Creació 
2019, a Roca Umbert.

A l'espectacle es mostra el pri-
mer acostament a la música elec-
trònica. La pulsió primària, el 
beat... Tot batega a un mateix rit-
me. Una experiència coreogràfica 

ARTS ESCÈNIQUES  EL COL·LECTIU ARTÍSTIC PRESENTAVA 'LA FESTA'

Mambo Project preestrena  
a Roca Umbert abans  
d'aterrar a la Fira de Tàrrega

immersiva que explora els dife-
rents estadis d'una festa tecno i les 
connexions entre els conceptes as-
sociats a la música electrònica i els 
estats propis de l’enamorament. 
El primer contacte, l’aproximació, 
la timidesa, la inseguretat; però 
també l’expectació, els nervis, la 
seguretat que alguna cosa està a 
punt de passar i que, quan passa, 
desencadena l’eufòria absoluta.

La Festa serà present a la Fira de 
Tàrrega del 6 al 8 de setembre.  

El poder de convocatòria mallorquí
Prop de mig miler de persones van aplegar-se dijous a Roca Umbert, 
davant de l'Espai d'Arts, per escoltar el mallorquí Joan Miquel Oliver, que 
hi presentava el disc Elektra, que clou la trilogia de Pegasus i Atlantis. 
Aquests àlbums van centrar bona part del directe, que també va recordar 
els temes més corejats de Bombón Mallorquín i Surfistes en càmera lenta.

Sexy Bicycle és el nom del projec-
te musical del cantant, productor 
i multiinstrumentalista georgià 
Nika Elia, que avui, dijous (21.30 
h), serà a l'establiment granollerí 
Can 60, a la plaça Barangé. Sexy 
Bicycle hi presentarà el seu tercer 
àlbum, Saint, un títol que fa refe-
rència a Sant Sebastià, el màrtir 
que va patir i sobreviure a una 
pluja de fletxes. En aquest treball 

es pot apreciar com l’artista dei-
xa de banda els aires postpunk i 
d’un pop minimalista d'anteriors 
gravacions per enfocar-se cap a 
un avantpop amb arranjaments 
d’influències del jazz, sense oblli-
dar-se dels riffs de guitarra amb 
tocs ètnics, les bateries rítmiques 
i el groovy bass característic del 
seu so, afegint-hi aquest cop unes 
elegants melodies de saxo.  

Can 60 rep el directe del 
cantant georgià Sexy Bicycle

Dominique Gagné 
Quartet actuarà 
al Miramecres
El quartet de jazz encapçalat per  
la flautista, pianista i compositora 
Dominique Gagné serà el prota-
gonista de la vetllada del proper 
dimecres al restaurant El Mirallet 
de Granollers. Així, el cicle Mira-
mecres enceta la recta final dels 
darrers tres concerts a la fresca. 
Gagné, col·laboradora habitual del 
granollerí Albert Marquès, combi-
na jazz amb músiques del món. 

xavier solanas

PROPOSTA MULTIDISCIPLINÀRIA  'La Festa' es va poder veure dimarts

El cicle Les dones prenen l'esce-
nari durà, divendres (21.30 h) a 
la plaça Sant Miquel, la formació 
The Kinky Coo Coo's, una banda 
que recrea amb elegància i talent 
l’estil dels 60 de la música negra, i 
amb l’esperit de les grans orques-

tres jamaicanes i l’adaptació dels 
clàssics del soul. Formats 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.  

Soul i música jamaicana de 
la mà de The Kinky Coo Coo's
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TRADICIÓ  LA MOSTRA DE BESTIARI ARRIBARÀ DISSABTE A LA SEVA 27a EDICIÓ

El Drac convida colles amb 
rèpliques de bèsties infantils
GRANOLLERS. Com el Drac de Gra-
nollers té una versió en petit per 
a la colla infantil, altres bèsties de 
foc del país han duplicat la seva 
figura per afavorir que els més 
petits també visquin aquesta tra-
dició i en siguin el pilar del futur. 
I per fer-ho més visible, enguany 
el Drac de Granollers dedica a 
aquestes trobades familiars la 
27a edició de la Mostra de Besti-
ari, que se celebrarà dissabte al 
centre de la ciutat. Si l'any pas-
sat s'iniciaven aquestes edicions 
temàtiques amb una mostra de 
bèsties d'aigua, enguany és el torn 
de convidar colles que tenen una 
secció adulta i una altra infantil. 

Els convidats
Així, a partir de les 11 h la plaça 
de la Porxada rebrà 7 colles que 
hi plantaran 15 bèsties grans i 
petites. A les 11.45 h s'inaugurarà 
la mostra, i a les 12 h es farà una 
recepció institucional a les colles 
convidades a l'Ajuntament. Hi 
seran, a banda dels amfitrions, la 
Granota de Can Bassa, el Drac pe-
tit i el Drac gran, i del local Basser 
de Blancs, els dracs gran i petit de 
la Geltrú, el Vibrot i el Vi i la Brot 
de Montmeló, el drac i el dragonet 
de Vilardell (Sant Celoni), el drac 
i el drac infantil de Terrassa i el 

drac i el drac petit de Reus.
A més, també hi haurà tallers i 

jocs infantils a partir de les 12.15 
h, i la Granota de Can Bassa ani-
rà remullant la zona per refrescar 
l'ambient.

Ja a la tarda (17 h), la plaça de 
l'Església acollirà la remullada i 
guerra d'aigua amb la Granota de 
Can Bassa i el Basser, que l'any 
passat ja va participar en aquesta 
activitat amb la Granota.

A les 19 h, a la Porxada es faran 
parlaments i, acte seguit, comen-
çarà un concert amb les músiques 

drac

EN FAMÍLIA  Els membres de la colla amb el Drac i el Drac petit

i tocs propis de cada bèstia.
El plat fort començarà a les 

20.30 h amb la presentació i lluï-
ment de les bèsties, i l'inici de la 
cercavila de foc, que sortirà de la 
Porxada per baixar pel carrer Sant 
Roc fins al carrer Anselm Clavé, i 
continuar per Marià Maspons fins 
a la plaça Barangé, on les bèsties 
faran una ballada conjunta.

Finalment, a les 22.30 h les bès-
ties marxaran en cercavila –aquest 
cop, sense foc– per la Carretera fins 
al carrer Enric Prat de la Riba i aco-
miadar-se a Roca Umbert.  m.e.

En el marc del cicle de cinema a 
la fresca Cinemafreshhh!, el parc 
de Ponent acull avui, dijous (22 
h), la projecció del musical West 
side story, que es va representar 
al Teatre Auditori de Granollers 
(TAG) l'any passat amb motiu del 
20è aniversari de l'escola de mú-
sica de la Societat Coral Amics de 
la Unió, i que VOTV va enregistrar.
Aquest clàssic de Leonard Berns-
tein s'inspira en la història de Ro-
meu i Julieta de Shakespeare, i la 
trasllada al segle 20 en el marc de 
dues bandes de joves –porto-ri-
quenys i anglosaxons–, amb un 
musical amb ritmes llatins, jazz i 
cançons d'amor melòdiques, que 
també va ser dut a la gran pantalla 
l'any 1961.  m.e

El cicle Cinemafreshhh! més 
musical amb 'West side story'

CINEMA  PONENT PROJECTA LA GRAVACIÓ DE VOTV

JA HA VENUT MÉS DEL 80% DE LES ENTRADES DISPONIBLES

La solidesa dels castells de 7 dels Xics
Els Xics de Granollers vam celebrar dissabte, a la plaça Maluquer i 
Salvador, la segona edició de la Diada d'Estiu, l'última actuació abans  
de marxar de vacances i prèvia a l'agost –amb les actuacions de la festa 
major Vilanova i de Blancs i Blaus–. La colla hi va palesar la solidesa dels 
seus castells de 7. Així, els Xics van descarregar una torre de 7, un 7 de 7 
i un 5 de 7, després d'obrir la diada amb 3 pilars de 4, i rubricar-la amb 
un vano de 5 i 3 pilars de 4. Per la seva banda, els Castellers de la Vila de 
Gràcia van descarregar 2 pilars de 4, un 4 de 8, un 5 de 7, un 3 de 7 i un 
pilar de 5. L'actuació dels Sagals d'Osona va comptar amb 2 pilars de 4,  
un 3 de 7, un 4 de 7, un 3 de 7 amb agulla i un pilar de 5.

xavier solanas

SET DÈCADES DE 
SOPAR I SARDANES 
A LA FRESCA DEL PARC

El parc Torras Villà va acollir la 70a edició de l'Aplec de Nit de l'Agrupació Sarda-
nista de Granollers, que va aplegar tres cobles i centenars de persones per a ba-
llar sardanes i sopar a la fresca, en la tradicional butisardana. L'Aplec va comptar, 
com és habitual des de fa més de 30 anys, amb el concurs de colles improvisades, 
així com amb la 15a sardana incògnita. Per acabar, les cobles Principal del Llo-
bregat, Jovenívola de Sabadell i Sant Jordi - Ciutat de Barcelona van interpretar 
conjuntament La Santa Espina.

xavier solanas

n El Cinemafreshhh! tornarà dimarts 
(22 h) al seu escenari més habitual, el 
parc Torras Villà. Serà per projectar-hi 
Jurassic World: El reino caído, una pro-
ducció nord-americana dirigida per 
Juan Antonio Bayona, que és la cin-
quena seqüela de la famosa Jurassic 
Park d'Steven Spielberg.

TEMPS DE DINOSAURES 
AL PARC TORRAS VILLÀ
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 18 al diumenge 21 de juliol

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

29º 19º 30º 19º 31º 19º 32º 20º

GRANOLLERS. La novena edició de 
la festa major del barri de Ponent 
ha estat una de les més participa-
des gràcies a algunes novetats del 
programa d'actes. De fet, Ponent 
va acollir durant el cap de setma-
na el primer mercat medieval ce-
lebrat a Granollers, així com tam-
bé va repetir el cinema a la fresca 
estrenat l'any passat, que va aple-
gar unes 500 persones al parc de 
Ponent per veure la pel·lícula Uno 
más de la família.

A més, els actes més tradicio-
nals de la festa també van gaudir 
de l'èxit habitual, i el sopar de ger-
manor de dissabte va omplir les 
50 taules que havia previst l'or-
ganització. Seguidament, petits i 
grans van poder gaudir de ball.

La vinculació de l'AV de Ponent 
i de l'escola pública del barri és 
també cada cop més forta. Com 
l'any passat, l'alumnat del centre 
va ser l'autor de la decoració de la 
pèrgola del parc –enguany dedica-
da a les dones–. La relació també 
es palesava en el pregó, que per 
primer cop no feia una persona 
vinculada a la junta de l'associa-
ció veïnal i que va anar a càrrec 
de Víctor Escudero, membre de 
l'Ampa de l'Escola Ponent i veí de 
sempre del barri.  m.e.

xavier solanas

GRESCA ESTIUENCA  HA CELEBRAT LA FESTA MAJOR AMB NOVETATS QUE HI HAN DUT MÉS PÚBLIC

La més participada de Ponent

LA DECORACIÓ  Dedicada a les dones que han transcendit a la història

GRANOLLERS. Les festes majors 
de barri continuen aquest cap de 
setmana al Lledoner, amb un re-
guitzell d'activitats durant tot el 
dissabte. La gresca començarà a 
les 11.30 h amb una visita adre-
çada als més petits del barri, la de 
Mickey i Minnie, els famosos ra-
tolins de Disney. Els menuts de la 

casa també tindran una cita a les 
12.30 h amb la festa de l'escuma, i 
havent dinat, de 17 a 19 h, als cas-
tells inflables que s'instal·laran a 
la plaça Jaume I. El plat fort de la 
festa arribarà, com és habitual, 
amb el sopar de germanor, per al 
qual es poden comprar els tiquets 
fins divendres al bar cafeteria Su-

Sopar, ball i activitats per a 
infants a la festa de Lledoner

pongo –14 euros per als socis i 18, 
per als no socis–. L'àpat inclou un 
plat de patates d'Olot, un segon de 
pollastre rostit amb guarnició de 
ceba, prunes i pinyons, pa, aigua, 
vi, gelat, cafè, coca i cava. A més el 
bar Supongo oferirà una degusta-
ció de sangria gratuïta. 

Finalment, per arrodonir la fes-
ta major de Lledoner, a la nit l'Or-
questra Krater farà sonar grans 
èxits de tots els temps perquè to-
tes les generacions puguin ballar 
fins ben entrada la nit. 

EL SOPAR  Una cinquantena de taules per celebrar l'àpat popular a la fresca
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Arnau Ventura pinta sobre fusta
El restaurant llibreria Anònims acull, des de 
dissabte, i fins al 31 de juliol, l'exposició Fustes en 
Transformació, d'Arnau Ventura. L'autor pinta fustes 
que troba pel carrer per transformar-les en peces 
artístiques.

Tot i portar una setmana amb 
actes festius, el tret de sortida 
oficial de la festa major de 
Canovelles 2019 tindrà lloc divendres 
a Can Carrencà amb el pregó, que 
tindrà com a protagonistes alguns 
dels impulsors que van contribuir 
a la creació del model de festa 
dels Cans i les Ovelles.

 Entre la programació i pel que 
fa als espectacles, el consistori 
destaca Violeta del col·lectiu La 
Persiana al parc de Can Xarlet  
i la Nit flamenca a Can Carrencà, 
que es faran el mateix divendres.

 Els actes tradicionals tornaran 
a farcir el programa festiu. Dissabte, la Colla Gegantera celebrarà la 28a Trobada 
de Colles i la cercavila de Gegants. La plaça del Mil·lenari s'omplirà de rotllanes 
sardanistes a la Ballada i Concurs de Sardanes Improvisades amb la Cobla 
Contemporània. A la nit, la Colla Bastonera i Impiros tornaran a il·luminar el parc 
de la Pau. Diumenge, arribarà la 27a Trobada de Puntaires Cati Barnet, i dilluns, 
les havaneres de Barcarola a la plaça d'Europa. Pel que fa als Diables, la colla 
està de doble celebració. D'una banda, commemoren els 30 anys de l'entitat, i, 
de l'altra, els 25 de la Ciril·la, la seva dragona de foc. Per celebrar les efemèrides, 
la colla, a més de la desena d'actes habituals que fa durant la festa major, ha 
preparat un espectacle de pirotècnica inèdit, la Cremada Diabòlica.

 Un altre dels aspectes de la festa serà la programació jove, que tindrà com  
a escenari principal el parc de la Pau. Dissabte, amb la Nit a tope, i diumenge, 
amb la masterclass i jam de lindy hop i la jam session. A més, dissabte, el parc  
de Can Xarlet acull la mostra de cultura urbana Afternoon Summer Session.

Voltem per l’entorn

Exposicions

GRANOLLERS LES FRANQUESES
DIVENDRES, 19
22 h Centre Cultural de Marata
FM Marata. La importància de ser 
Frank, d'Oscar Wilde, a càrrec del Grup 
de Teatre del Centre Cultural de Marata
DISSABTE, 20
9 h Pavelló Poliesportiu Municipal
2n Festival de Patinatge. Fins diumenge
10 h Camp de la rectoria
FM Marata: Futbol entre maratencs
20 h Plaça de Marata
Maratafolk, amb Eròtic-Giust i Joan 
Garriga & Galàctic Mariatxis
22 h Antigues escoles Corró d'Amunt
Caminada nocturna de Corró d'Amunt

DIJOUS, 18
17.30 h Centre cívic Can Gili
Tardes Kanalla (infants de 6 a 12 anys)
20 h Centre cívic Nord
Veredicte del 21è Ral·li fotogràfic
21 h Roca Umbert
Concert amb Cesk Freixas
22 h Parc de Ponent
Projecció de teatre musical.  
West side story
DIVENDRES, 19
21.30 h Plaça de Sant Miquel
Concert amb The Kinky Coo Coo's 
DISSABTE, 20
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Plaça de la Corona
Mercat setmanal del dissabte
9 h Plaça de Can Trullàs
Encants solidaris de l'Assemblea 
d'Aturats de Granollers
10 h Plaça Lluís Perpinyà
Encants solidaris. Protectora Vilanimal
11 h Centre cívic Nord
Festa major del barri del Lledoner
12 h Plaça de la Porxada

AGENDA

Els Cans i les Ovelles, 
pregoners de la festa major

Ajuntament de Granollers 
El Granollers de 1979. Exposició 
de l'Arxiu Municipal de Granollers 
(AMGr). Fins al 2 d'agost
Museu de Granollers  
Retorn a Granollers del retaule gòtic 

Plantada i tallers infantils de 
la 27a Mostra de bestiari del Drac
17 h Plaça de l'Església
Remullada amb la Granota
de Can Bassa. Mostra de bestiari
20 h Casino de Granollers
Concurs i festa country
21 h Plaça de la Porxada
Cercavila de la 27a Mostra de bestiari
DIUMENGE, 21
9 h Avinguda Tres Torres
Mercat de segona mà
19 h Casino de Granollers
Ball social
DIMARTS, 23
22 h Parc Torras Villà
Projecció. Jurassic Park: El reino caído

de Sant Esteve. Fins al març
Afinitats. Permanent. 
Museu de Ciències Naturals
Tu investigues! Permanent 
Artemisia, art & tendències 
Paraula i dibuix en harmonia, de 
Teresa Costa-Gramunt i Adelaida 
Murillo. Fins al 27 de juliol
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