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EN PORTADA: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2019

GRANOLLERS. Diumenge, com marca la tradició de 
Blancs i Blaus, les colles van encetar oficialment el 
repte que serveix de fil conductor a la festa major 
i que culminarà diumenge amb el concurs de rajo-
lers i el veredicte. Després de la cercavila i el lluï-
ment dels grups festius, la colla blava –guanyadora 
de la darrera edició– va iniciar el repte als Blancs. 
Un vídeo mostrava una classe en què una profes-
sora explicava que una festa major és "un pro-
ducte per ser venut al jurat, el vostre veritable 
client". Així, Blaus mostrava una imatge d'infants 
blancs produïts "en cadena", allunyada del senti-
miento blau. De fet, en aquest procés per produir 
blancs, el repte blau mostrava com s'hi descarta-
va producte, "uns descartats que es convertei-
xen en blaus", explicava una obrera blava. "Els 

L'ambient obrer protagonitza el tret de sortida de la competició festiva, 
en què Blaus reivindica el 'sentimiento' enfront de la producció, i Blancs 
mostra els engranatges de la factoria blanca que enforteixen la colla

xavier solanas

De la mateixa manera que 
el primer diumenge de 
festa major les colles es 
repten, el darrer, després 
del veredicte (a mitjanit a 
la Porxada), s'intercanvien 
els mocadors blancs 
i blaus, entre petons i 
abraçades. La festa es 
clourà a les 00.15 h a 
la plaça Barangé amb 
el Dj Spike.

descartats vam assumir que la diferència era 
la nostra bandera i la van pintar de blau; ens 
vam autoorganitzar i vam acollir tothom", deia, 
després de reivindicar la festa "com una experi-
ència que no es pot produir. Es fa a mà i amb 
sentimiento!".

Seguidament, la colla blanca contraatacava amb 
un grapat de crítiques etzibades a Blaus. Les pro-
tagonitzaven dos treballadors de la planta on im-
primeix la colla blava, que feien broma sobre les 
temàtiques triades per la colla: "Si segueixen en-
rere, d'aquí poc tocarà el paleolític", reien. Els 
empleats també palesaven el fet que Blaus mai no 
ha tingut una dona de cap de colla, entre altres as-
pectes. En sentir-se espiats, els dos treballadors 
deien prou i començaven a muntar els engranat-

ges per a la factoria blanca, unes peces que repre-
sentaven les virtuts dels blancs, com "el fet de no 
tenir cap de colla, que ens enforteix", deien. Tot 
plegat, acabava amb una cançó èpica escrita per a 
l'ocasió, i una gran bandera blanca onejant.

Les proves i l'essència
El repte de les colles continuarà amb una sèrie de 
proves puntuables. Ahir es feia la primera: el cor-
revent, infantil i d'adults, al carrer Anselm Clavé. 
Divendres (11 h) serà el torn de la matinal de jocs 
a la plaça de la Corona, amb les competicions de 
futbolí, dòmino i escacs. També divendres, però al 
vespre, es farà l'estirada de corda infantil (19 h) i la 
d'adults (19.30 h).

A partir de dissabte les proves ja estaran vin-
culades a la juguesca entre dos rajolers –el Rayo 
i l'hereu Maynou– que relata Amador Garrell a 
Granollers Vila Oberta (1897) i que és l'origen del 
repte de Blancs i Blaus. Així, dissabte (12.30 h) el 
parc Torras Villà acollirà el llançament de rajoles. 
A la tarda (18.30 h) es farà la passada de rajoles 
infantils i, una hora més tard, la d'adults. El colofó 
serà diumenge (19 h) amb el concurs de rajolers al 
Palau d'Esports [més informació a la pàg. 6].

Tot i l'existència de les proves, però, el jurat té en 
compte altres aspectes que donen riquesa a la festa 
de Blancs i Blaus: la diversitat d'actes, la participa-
ció, la innovació i la mateixa organització. i m.e.

El repte està servit

xavier solanas
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EN PORTADA: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2019

La fàbrica i la reivindicació centren els te-
mes que Blancs i Blaus han triat per am-
bientar la festa major. Segurament és un 
dels anys en què el leit motiv de les colles 
és més similar, tot i que Blaus recupera, a 
través de la Fàbrica de Cal Got, la tradició 
i la lluita obrera de principis de segle XX 
de la ciutat, mentre que Blancs posa en 
valor la creativitat d'una Factoria Blanca, 
que alhora crida a la revolució.

Ja els primers dies de festa, doncs, la 
revolta ha estat present als actes blancs 
i blaus. Dissabte, a mode de presentació, 
el obrers blaus aturaven les màquines de 
Cal Got, i es feien seu l'Himne dels pirates 
de Mar i Cel per versionar-ne la lletra i 
cridar a la mobilització (2). De fet, diven-
dres, els obrers de Cal Got són cridats a 

la vaga, així que caldrà estar atent a les 
manifestacions i els piquets. De moment, 
els més menuts ja han fet conèixer les se-
ves demandes a les Blaurricades (4), i els 
obrers han gaudit de la bona teca i beure 
a la Cantina Gra No Hi És (6).

Blancs començava a reivindicar-se 
intensament dilluns amb la jornada fe-
minista de la Revolta Nimfa i la música 
en directe del XaiFest (1), per remarcar 
l'aposta per la creativitat al taller de sa-
marretes de l'Atelier dimarts (3). La co-
lla blanca també posava sobre la taula 
l'enginy i l'humor  al combat de glosa de 
dimarts (5), que enfrontava glosadors 
convertits en sindicalistes, esquirols i tre-
balladors precaris.  fotos: xavier solanas / 

toni torrillas (1 i 6)

LA FÀBRICA ÉS EL TEMA COINCIDENT DE LES COLLES PER AMBIENTAR LA FESTA, TOT I QUE BLAUS RECUPEREN EL PASSAT OBRER I BLANCS SE CENTREN EN LA CREATIVITAT

És temps de revolta!

1

2

3 4

5 6
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EN PORTADA: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2019

Si hi ha una absència especial-
ment rellevant en el concurs de 
rajolers d'enguany, aquesta és 
la d'Amador Galí Naqui, que va 
morir el març passat als 88 anys. 
Galí va ser l'històric rajoler dels 
Blancs, un home que es va iniciar 
en l'ofici als 12 anys –era la quarta 
generació de rajolers– i el va exer-
cir sense pausa fins a la jubilació. 
El 1985 es va apuntar de bon grat 
a la pensada del repte de festa ma-
jor, i va ser el rajoler concursant  
–juntament amb Joan Josep Bis-
carri– en les primeres edicions. De 
fet, va fer de rajoler blanc durant 
11 anys i va deixar un llegat que 
encara perdura a través dels seus 
fills Jordi i David, qui van guanyar 
la darrera edició del concurs.

Per tot plegat, diumenge (19 
h), amb el Palau d'Esports ple per 
viure una nova edició del Concurs 
de Rajolers, serà el moment de re-
tre-li un sentit homenatge. La co-
missió de festes ha confirmat que 
es farà aquest petit acte de record, 

Dimecres, davant l'Oficina de Tu-
risme del carrer Anselm Clavé, es 
van presentar les lones ignífugues 
que per primera vegada s'ins-
tal·laran per protegir aparadors 
durant els actes de foc de la fes-
ta major. Per fer-ne la prova, en-
guany es col·locaran a la mateixa 
Oficina de Turisme i a l'edifici mu-
nicipal del carrer Portalet.

Des de fa uns tres anys, l’Ajun-
tament, les associacions de co-
merciants i la colla de Diables han 
estat treballant de manera coordi-
nada per trobar un bon sistema de 
protecció durant els actes de foc, 
tant per als aparadors dels establi-
ments comercials com per als vi-
dres i façanes dels equipaments de 
la ciutat i els domicilis particulars.

Enguany es farà aquesta prova 
pilot amb lones ignífugues ins-
tal·lades en dos equipaments pú-
blics, per tal que les lones actuin 
com una mena de cortina que es 
podrà posar i treure amb facilitat, 

per ser reutilitzada quan calgui. 
Si el resultat és positiu s’obrirà la 
porta a la substitució dels actuals 
cartons, un sistema més rudimen-
tari i que demana temps per ser 
col·locat.

Granollers serà la primera po-
blació de la comarca on s’assajarà 
aquest sistema, que ja ha tingut 
precedents amb iniciatives pun-
tuals d’alguns associats a Gran 
Centre. L’Ajuntament s’ha basat 
en iniciatives similars de Sitges, 
Vilafranca i, sobretot, Mataró, 
que s’ha adoptat com a model. 
En paraules de Joan Giró, cap de 
colla de Diables, “aquestes lones 
s’han provat en poblacions on 
hi ha molta més quantitat de 
foc que no pas a Granollers i la 
seva eficàcia està testada”. Les 
lones estaran estampades amb 
elements del bestiari tradicional 
de la ciutat com El Colom, amb la 
qual cosa també seran un element 
d’embelliment urbà. 

Prova pilot amb lones 
ignífugues per protegir 
els aparadors del foc

arxiu / x.s.

EL CONCURS DE BLANCS I BLAUS TINDRÀ UN RECORD ESPECIAL PER A L'HISTÒRIC BLANC ELS ELEMENTS ESTARAN ESTAMPATS AMB ELEMENTS DE BESTIARI

El Palau d'Esports homenatjarà 
diumenge el rajoler Amador Galí

AMADOR GALÍ  En una entrevista per a l'edició especial de la festa major 2017

però no ha avançat en què consis-
tira per mantenir l'efecte sorpresa.

L'acte, doncs, recordarà un 
home que definia el concurs com 
"una experiència molt maca. Ho 
vaig trobar molt bé, però era 
molt cansat i es passaven molts 

nervis", reconeixia en una entre-
vista per al SomGranollers l'agost 
de 2017. Galí va continuar vivint 
la festa intensament, "igual de 
nerviós, però assegut" a les gra-
des, on "no pots fer res, només 
aplaudir", deia un cop jubilat. 
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EN PORTADA: FESTA MAJOR DE BLANCS I BLAUS 2019

L'arrencada dissabte de la festa major 
de Blancs i Blaus ha estat intensa i plena 
d'imatges emblemàtiques i irrepetibles 
que ja han quedat a la retina. La gran 
capacitat de les colles de Blancs i Blaus, 
així com de tot el teixit associatiu de la 
ciutat, han omplert d'actes carrers i pla-
ces, quan la gresca es troba tot just al seu 
equador. Diumenge, la imatge més icònica 
arribava després del repte, amb el cant de 
la Guimbada i els mocadors blancs i blaus 
alçats (1). Prèviament les colles havien 

presentat els respectius grups festius en 
cercavila que, arribada a la Porxada, aca-
bava amb un lluïment, com el dels més 
petits dels McHagum blaus, els McNessic 
(2), i els veterans blancs de la Comitiva 
del Ganxet (3), així com el gegants Biscar-
ri i Galí (5), el Farras (6), el Draguets (7) i 
les Cuquetes (11), entre d'altres. La festa, 
però, ja feia hores que estava en marxa. 
Dissabte al migdia el Drac de Granollers 
estrenava un nou acte, Xops!, amb la Gra-
nota de Can Bassa i el Basser (4). I, preci-

sament, el Drac de Granollers era present 
al vespre a la quarta Trobada Infernal or-
ganitzada per la Gralla de Foc (10). La cul-
tura popular és un dels eixos de la festa, 
que es complementa amb àpats i un bon 
grapat de propostes musicals. En només 
dos dies, Blancs i Blaus han dut a la ciutat 
concerts com el de les Balkan  Paradise 
Orchestra (8) i la Sra Tomasa (9), i han 
consolidat propostes com el Rock als 
Porks (12) i el Blaus Sound System Fes-
tival (13).  fotos: xavier solanas

ELS PRIMERS DIES DE LA GRESCA GROSSA DE GRANOLLERS HAN DEIXAT UN MUNT D'IMATGES EMBLEMÀTIQUES I IRREPETIBLES, AIXÍ COM UN GRAPAT D'ACTIVITATS LIDERADES            PER L'ASSSOCIACIONISME LOCAL

L'àlbum de l'arrencada festiva

4 5

610
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ELS PRIMERS DIES DE LA GRESCA GROSSA DE GRANOLLERS HAN DEIXAT UN MUNT D'IMATGES EMBLEMÀTIQUES I IRREPETIBLES, AIXÍ COM UN GRAPAT D'ACTIVITATS LIDERADES            PER L'ASSSOCIACIONISME LOCAL

1
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11 12 13
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SOCIETAT
Nous tallers per a la gent gran
Els casals de gent gran de les Franqueses acolliran, 
d'octubre a juny, una nova temporada de tallers setmanals. 
N'hi haurà de memòria, informàtica, ioga i teatre a través 
del grup Siempre Joven. Les inscripcions seran del 16 al 
25 de setembre als casals o bé al telèfon 93 861 63 60.

Granollers activa 4,5 milions
d'euros del romanent per a inversions

CAN MUNTANYOLA  El centre de serveis a les empreses està situat al polígon industrial Palou Nord

GRANOLLERS. El ple de l’Ajunta-
ment va aprovar a finals de juliol 
l’activació de 4.548.637 euros del 
romanent de tresoreria de l'exer-
cici 2018 per afegir al pressupost 
d’inversions i despeses del 2019. 
Una part d’aquests diners, 1,6 mi-
lions, serviran per reduir l’impac-
te de partides que actualment es 
financen a través de crèdits, una 
mesura que, entre d’altres, preveu 
reduir el pagament d’interessos 
per a determinats projectes, com 
la integració urbana de la carrete-
ra de Lliçà a la Terra Alta, l’amplia-
ció de l’edifici de Can Muntanyola, 
la reforma de les piscines cobertes 
i la construcció de les rampes me-
càniques del carrer Carles Riba.

Una altra part dels diners del ro-
manent, concretament 1.911.063 
euros, es destinaran com a crèdit 
extraordinari a partides no pre-
vistes en el pressupost d’enguany, 
com l’adequació de nous espais 
d’acollida (105.000 euros), actua-
litzacions informàtiques (97.000 
euros) o la impermeabilització 
de la graderia i els vestidors del 
camp de futbol del carrer Girona 
(90.000 euros). Amb tot, l’import 
més important d’aquesta partida 
–1,5 milions– serà per a l’adqui-
sició d’una nau industrial per am-
pliar les instal·lacions del centre 
de serveis a les empreses de Can 
Muntanyola, situat al polígon Pa-

HISENDA  UNA DE LES PARTIDES MÉS IMPORTANTS, D'1,5 MILIONS, SERÀ PER COMPRAR UNA NAU PER AMPLIAR CAN MUNTANYOLA

arxiu

lou Nord, especialment per donar 
més capacitat al grau d’Enginyeria 
de l’Automoció que imparteix en 
aquest equipament la Universitat 
de Vic (UVIC). 

El nou edifici, aturat
La compra d’una nau substituirà, 
inicialment, el projecte d’ampliació 
previst mitjançant la construcció 
d’un nou edifici a tocar de l’actual 
per augmentar la capacitat de l’au-
lari per a les activitats formatives 
que s’hi fan actualment i que pu-
guin programar-se en el futur. De 

fet, el projecte bàsic de l’obra exis-
teix des que es va posar en marxa el 
centre de serveis per a les empre-
ses l’any 2012, però la darrera fase 
ha quedat pendent de desenvolu-
par. Ara, coincidint amb l’ús inten-
siu que la UVic fa de la instal·lació, 
Ajuntament i universitat han plan-
tejat la necessitat de buscar nous 
espais per donar més capacitat al 
centre, i per accelerar el procés s’ha 
optat per comprar una nau propera 
ja construïda que pugui cobrir les 
necessitats a curt termini.

Finalment, el ple també va apro-

var una modificació del pressupost 
per destinar suplements de crèdit 
a partides ja existents, en aquest 
cas per un import d’1.037.574 eu-
ros. Els suplements més destacats 
corresponen a l’aportació al Con-
sorci d’Educació Especial Mont-
serrat Montero (135.000 euros) 
i al pagament de les subvencions 
d’accessibilitat i suport a les comu-
nitats de veïns (130.000 euros), tot 
i que també hi haurà una partida 
de 60.000 euros, per exemple, per 
a la reforma de la pista del pavelló 
del carrer Girona. i

LES FRANQUESES. El ple municipal 
del juliol va aprovar, amb els únics 
vots a favor de l’equip de govern 
(JxLF i PSC), una modificació de 
crèdit superior a 82.300 euros per 
fer front a un pagament fixat pel 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya a la parròquia de Sant 
Mamet de Corró d’Amunt. La quan-
titat que l’Ajuntament va pagar a 
la parròquia al juny correspon als 
interessos de demora d'un procés 
judicial obert per l’expropiació 
d’uns terrenys, propietat de la par-
ròquia, per a la remodelació de la 
zona esportiva de Corró d’Amunt, 
executada fa més de 15 anys. L’any 
2001, la parròquia va presentar un 
recurs contenciós administratiu 
contra l’acord del Jurat d’Expropia-
ció de Catalunya que fixava el preu 
de l’expropiació dels terrenys. Sis 
anys després el tribunal va estimar 
parcialment el recurs, però una dè-
cada després, el 2017, la parròquia 
va reclamar els interessos de de-
mora acumulats des del moment 
de l’expropiació fins a la fixació del 
preu i l’execució del pagament, uns 
interessos fixats l’abril passat en 
més de 82.317,21 euros.

La modificació de crèdit també 
incloïa augments per a les retribu-
cions dels càrrecs electes, aportaci-
ons a la seguretat social i els grups 
municipals, així com despeses as-
sociades a processos electorals. 

TRIBUNALS

L'Ajuntament ha
de pagar 82.000 €
a la parròquia
de Sant Mamet

Can Font estrena temporada d'activitats
Reforç escolar, dibuix, francès, anglès, restauració de mobles, 
cuina, informàtica, ioga o fotografia són alguns dels 40 cursos 
que s’impartiran a Can Font durant el curs 2019-2020.  
Els cursos, adreçats a escolars, joves o adults, començaran  
a l'octubre, i la inscripció es farà del 2 al 27 de setembre.
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CONSULTORI MÈDIC

Doctor Jordi Quevedo
Director mèdic a Activita

Podeu adreçar les vostres consultes a:

info@activita.cat

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

P.-L’ansietat pot provocar un in-
fart?
R.-L’ansietat, unida a altres fac-
tors de risc cardiovascular, com 
ara la hipertensió, la diabetis, la 
hipercolesterolèmia, l’obesitat, 
etc., sí que poden ser un factor a 
tenir en compte, tot i que l’ansietat 
per se, sense altres factors de risc, 
no acostuma a ser un desencade-
nant d’un infart.

P.-Puc menjar xocolata si tinc el 
colesterol elevat?
R. La xocolata, malgrat contenir 
greixos, pot consumir-se amb 
moderació. Entenc que vostè 
es refereix a la xocolata sola. La 
brioixeria amb xocolata sí que se-
ria poc convenient.

GRANOLLERS. La falta d’un marc 
legal que permeti als ajuntaments 
actuar davant la desocupació no 
justificada d’habitatges ha fet que 
bona part dels expedients san-
cionadors impulsats per l’Ajun-
tament de Granollers a grans 
tenidors hagin quedat en paper 
mullat. L’últim cas va resoldre’s 
la setmana passada, quan el Tri-
bunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) va rectificar una 
decisió prèvia del Jutjat Conten-
ciós Administratiu número 3 de 
Barcelona que desestimava un 
recurs de la Sareb (Societat de 
Gestió d’Actius Procedents de la 
Reestructuració Bancària) contra 
les sancions que li havia imposat 
l’Ajuntament de Granollers pel fet 
de per tenir un habitatge desocu-
pat sense una causa justificada. 

Concretament, el consistori 
granollerí va iniciar el 2016 un 
expedient a la Sareb per mantenir 
inactiu un habitatge situat al car-
rer Josep Escobar 44, al barri de 
Can Gili, en què l’instava a ocupar 
l’habitatge en el termini d’un mes 
o a cedir-lo voluntàriament per-
què l’administració pogués gesti-
onar-lo en règim de lloguer. 

Després de diversos recursos 
presentats per l'anomenat banc 
dolent en què advertia de la man-
ca de cobertura legal de la mesura, 
que van ser desestimats pel con-
sistori, l’Ajuntament va imposar 
fins a dues multes a la Sareb –de 
5.000 i 10.000 euros–, una mesu-
ra coercitiva que va acabar als tri-
bunals i que la sala del Contenciós 
Administratiu va avalar a favor de 

TRIBUNALS  EL TSJC ES BASA EN SENTÈNCIES ANTERIORS PER INVALIDAR LES MULTES MUNICIPALS

Nou revés judicial a les sancions 
de l'Ajuntament a grans
tenidors de pisos desocupats

l’Ajuntament a finals de 2017. 
Ara, però, amb la rectificació de 

la sentència, el TSJC dóna la raó 
als arguments de la Sareb i deixa 
sense efecte les sancions imposa-
des per l’Ajuntament.  

La sentència del TSJC es basa en 
altres resolucions anteriors que 

anul·laven procediments sancio-
nadors per tenir pisos buits d’al-
tres municipis, com Barcelona o 
Terrassa. El text admet que la llei 
tipifica com a infracció molt greu 
mantenir la desocupació d’un ha-
bitatge després que l’administra-

ció hagi fomentat posar els habi-
tatges desocupats a disposició de 
tercers o donar-los funció social, 
però alhora assenyala que, en el 
cas de Granollers, no consta que 
això s’hagi produït. És per això 
que no veu infracció administrati-
va en l’actuació de la Sareb.

Uns 30 expedients tombats
Entre els anys 2014 i 2016 Grano-
llers va iniciar gairebé 200 expe-
dients contra grans tenidors per 
disposar d’habitatges buits sense 
causa justificada, una mesura que 
va servir aleshores per mobilitzar 
i treure al mercat de venda i llo-
guer més de la meitat dels habitat-
ges. No obstant això, una seixante-
na d’expedients van prosperar, tot 
i que la meitat, una trentena, han 
acabat posteriorment als jutjats 
amb sentències favorables als in-
teressos de la Sareb. 

Onze famílies que viuen sense títol 
legal en habitatges propietat del 
BBVA a Granollers, Canovelles i 
les Franqueses van presentar a fi-
nals de juliol sol·licituds de lloguer 
social al BBVA amb el suport de 
la PAH Granollers. Segons explica 
la plataforma, en tots els casos els 
habitatges van passar a ser propi-
etat del banc després de processos 
d'execució hipotecària, i en el mo-
ment de l’ocupació estaven buits i 
pràcticament abandonats. A més, 
asseguren, els ocupants tenen in-
formes d'exclusió residencial dels 
respectius serveis socials, i després 
d’haver estat expulsats del mer-
cat de lloguer o hipoteca "no han 
tingut prou suport de les admi-
nistracions" per mirar d’accedir 
de manera regular a un habitatge 
a preu de mercat. La PAH recorda 
que “l'opció no és viure sense 
pagar”, i per això sol·licita al BBVA 
que admeti el pagament d’un llo-
guer social d'acord amb els ingres-
sos de cada família tal com recull 
la llei 24/2015. “Considerem una 
obligació moral del BBVA acce-
dir a la petició de lloguers soci-
als; tot i així, només retornarien 
una petitíssima part del deute 
que tenen contret amb tota la so-
cietat pel rescat amb milions de 
diners públics”, indiquen.

D’altra banda, la PAH exigeix a la 
Generalitat que desenvolupi el re-
glament associat a la llei 24/2015 
perquè es pugui expropiar sense 
cost l'ús temporal dels habitatges 
buits de grans tenidors i reclama 
a l'Ajuntament que s'avanci en la 
preparació dels expedients perquè 
la seva aplicació pugui ser el mà-
xim de ràpida possible. 

HABITATGE  

La PAH i onze
famílies reclamen
un lloguer
social al BBVA

arxiu

SANCIONS  Del 2014 al 2016 van prosperar uns 60 expedients sancionadors

La falta d'un marc
legal clar resta força 
a la capacitat dels
ajuntament per actuar
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LES FRANQUESES. Veïns del muni-
cipi han manifestat preocupació 
els darrers mesos per la presèn-
cia de rates en diversos punts de 
les Franqueses, especialment a 
les zones de Mas Colomé, a Corró 
d’Avall, i Bellavista, i sobretot du-
rant l’última setmana. Les queixes 
s’han estès a les xarxes socials i 
també s’han fet arribar a l’Ajunta-
ment, que ha traslladat la inquie-
tud dels veïns a l’empresa encar-
regada del control de plagues i 
desratització. L’empresa, Serviset, 
va actuar dilluns als punts on s’ha 
detectat la presència de rates, i ha 
assegurat que, encara que potser 
ara s’han fet més visibles, “en cap 
cas no hi ha hagut un augment 
d’aquests animals al municipi”.

Els mateixos tècnics han ex-
plicat que la presència de rates i 
ratolins és més visible durant els 
mesos de primavera i estiu, tant 

SALUT PÚBLICA  L'EMPRESA QUE CONTROLA LES PLAGUES, SERVISET, ASSEGURA QUE NO HI HA CAP INCREMENT D'AQUESTS ANIMALS 

Preocupació per l'augment de 
la presència de rates al carrer

d.a.

RATES  Un rosegador a tocar d'un contenidor al carrer Provença de Bellavista

per l’augment de temperatures 
com pel comportament de la ma-
teixa espècie, i han insistit que la 
presència de rates està controlada 
i que no és superior a la que hi pu-
gui haver en qualsevol altre muni-

cipi del país.   
De fet, l’empresa encarregada 

del servei fa controls ordinaris 
mensuals a les zones on històri-
cament s’ha detectat la presència 
de rosegadors, i es valora el nivell 

de consum de rodenticida i es re-
posa, si cal, aquest biocida. Igual-
ment, els tècnics també controlen 
periòdicament aquests punts i 
observen si hi ha petjades, excre-
ments o presència de rosegadors. 

A més, expliquen, “cada vegada 
que se sol·licita es fan tracta-
ments extraordinaris als punts 
on s’alerta de la presència de 
rosegadors”, i s’hi intensifica el 
subministrament de rodenticida.

Fonts municipals, per la seva 
banda, han assegurat que sempre 
que es detecta la presència de ro-
segadors s’informa l’empresa en-
carregada del servei perquè actuï 
al més ràpidament possible. “Res-
pecte dels avisos que vam rebre 
a finals de la setmana passada 
ja es va fer una actuació extra-
ordinària el mateix dilluns al 
matí”, asseguren.

El rodenticida és un biocida que 
té la funció d’eliminar, controlar i 
prevenir la presència de rosega-
dors, que no afecta els humans i 
té efecte només sobre rates i rato-
lins. “Tancar bé les bosses d’es-
combraries, recollir els residus 
orgànics i dipositar-los en els 
punts concrets també contribu-
eixen a regular-ne la presència”, 
asseguren fonts municipals. i x.l.

L'Ajuntament va notificar les queixes veïnals a l'empresa encarregada de 
controlar-ne la proliferació, que va fer una actuació extraordinària dilluns L'organització Humana, dedicada 

a la reutilització del tèxtil per de-
senvolupar programes de coope-
ració a l’Àfrica, Amèrica Llatina i 
l’Àsia, ha recuperat 282,7 tones de 
tèxtil usat al Vallès Oriental durant 
el primer semestre del 2019, una 
xifra un 5% superior a la del ma-
teix període de l'any passat (269 
tones). Aquest registre equival a 
585.000 peces de roba que seran 
reutilitzades o reciclades i en veu-
ran allargat el cicle de vida útil. Les 
donacions procedeixen dels con-
tenidors verds situats en llocs de 
fàcil accés on s’hi diposita la roba, 
el calçat, els complements i el tèx-
til de llar que ja no s'utilitzen, però 
estan en bon estat i poden tenir 
una segona vida. El servei és gra-
tuït i representa un estalvi impor-
tant en les despeses de recollida i 
tractament de residus urbans. A 
Granollers van recollir-se 33,7 to-
nes de roba, mentre que a les Fran-
queses se'n van recollir 16,3. 

COOPERACIÓ

Creix un 5% 
la recollida de 
roba usada per
part d'Humana
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Programa
d’activitats
per a l’empresa 
i l’emprenedoria

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

Tel. Granollers Mercat: 
93 861 47 83

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

www.canmuntanyola.cat

Amb el suport de

PROGRAMACIÓ DESTACADA
16 DE SETEMBRE
14.00 a 16.30 h. Formació. Comerciants. 
INSTAGRAM 1. COM ATRAURE CLIENTS I PROMOCIO-
NAR LA MEVA IMATGE. 
Crea una bona estratègia comunicativa per 
atreure a nous clients i fidelitzar els que ja tens
Granollers Mercat

19 DE SETEMBRE
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores.
EXCEL: PERFECCIONAMENT I DRECERES DE TECLAT
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

25 DE SETEMBRE
9.30 a 12 h. Sessió. Emprenedoria. KIT DE COMUNICA-
CIÓ PER EMPRENEDORS. Integra l’estratègia digital al 
teu projecte emprenedor. Programa EmprènTIC
Granollers Mercat
9 a 14 h. Formació. Empresa i emprenedoria.
MENTRE ESTÀS A L’ATUR, TREBALLA AMB LES IDEES
Granollers Mercat

26 DE SETEMBRE
9 a 14 h. Jornada. Empresa i emprenedoria.
GRANOLLERS ENTRE EN SIMBIOSI. AVALUEM ELS 
RECURSOS MATERIALS
Granollers Mercat

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

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

les activitats organitzades per granollers mercat són subvencionades i gratuïtes pels assistents amb prèvia inscripció

SESSIONS GRUPALS
12 i 26 DE SETEMBRE
9.30 a 12 h. Formació. 
Empresa i emprenedoria. 
SESSIÓ INFORMATIVA PER MUNTAR 
UNA EMPRESA. 
Tràmits, fiscalitat, ajuts, subvencions 
i capitalització de l’atur.
Granollers Mercat

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

25 DE SETEMBRE
9 a 15 h. Formació bonificable de 6 hores
COM NEGOCIAR CRÈDITS DOCUMENTARIS
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

27 DE SETEMBRE
9 a 14 h. Formació bonificable de 10 hores
INICIACIÓ A L’EXCEL
Cambra de Comerç - Delegació Granollers

30 DE SETEMBRE
9.30 a 13.30 h. Formació. Empresa i emprenedoria.
QUÈ ÉS EL QUE MÉS CONVÉ PER FINANÇAR EL MEU 
PROJECTE?
Granollers Mercat

GRANOLLERS. El govern municipal 
ha refusat tornar a col·locar el llaç 
groc que hi havia a la façana de 
l’Ajuntament abans de les eleccions 
del 28 d’abril. Els socialistes van 
tombar així en l'últim ple la petició 
d’ERC, JuntsxGrn i Primàries, que 
demanaven recuperar el símbol al 
consistori un cop superat el perío-
de electoral dels últims mesos i les 
restriccions de la junta electoral. 

En un comunicat, l’executiu re-
butja l’empresonament preventiu 
dels líders del procés, que conside-
ra "incomprensible" un cop ja s’ha 
celebrat el judici. Amb tot, el govern 
local també diu que els darrers me-
sos ha constatat com "el color groc 
es llegeix per una gran part de la 
ciutadania com un suport a les 
posicions independentistes" i 
lamenta que "ha anat perdent el 
caràcter més ampli i unitari amb 
què va començar". "No volem 
que ningú –sigui quin sigui el seu 
color i el seu pensament– se sen-
ti exclòs en el necessari esforç 

L'EXECUTIU CONSIDERA QUE EL SÍMBOL S'ASSOCIA A POSICIONS INDEPENDENTISTES

El govern del PSC rebutja tornar
a col·locar el llaç groc a la façana

de construir el present i el nou 
futur de Catalunya", subratlla el 
govern de Granollers, que defen-
sa que "és millor un balcó sense 
símbols". En aquest sentit, recla-
ma un "esforç permanent de di-
àleg" i "ser capaços d’anar més 
enllà de l’empat infinit en què 
s’ha instal·lat Catalunya". "Calen 
noves propostes. I mirada llar-
ga. Pensant en tothom", afegei-
xen els socialistes. i acn

LES FRANQUESES. Un cop passades 
les eleccions municipals i renovada 
la composició política dels consells 
de poble l'Ajuntament ha obert la 
convocatòria per escollir els repre-
sentants veïnals. Qui vulgui partici-
par-hi pot presentar sol·licitud fins 
al 20 de setembre omplint una but-
lleta que es pot trobar al web muni-
cipal o als tríptics informatius edi-
tats per l'Ajuntament i que s'han fet 
arribar a les cases de Llerona i Corró 
d'Amunt. Els consells estan formats 
per un president i dos vocals desig-
nats pels partits polítics, membres 
d’entitats legalment constituïdes al 
poble i dos representants dels veïns 
en el cas de Llerona i un en el cas de 
Corró d’Amunt. Pel que fa a les enti-
tats, totes poden designar-hi un re-
presentant. Les funcions del consell 
del poble són, entre d'altres, infor-
mar sobre qüestions rellevants pel 
poble, debatre propostes de millora 
i proposar actuacions en qüestions 
determinades. 

PARTICIPACIÓ  

Renovació dels 
consells de poble 
de Llerona i
Corró d'AmuntEl ple de Granollers va aprovar, per 

unanimitat, una moció presentada 
per les entitats Granollers Pedala, 
Granollers en Transició, la Magra-
na Vallesana i l'Ateneu de Grano-
llers sobre declaració d’emergèn-
cia climàtica. La moció insta, entre 
d'altres, a fomentar una economia 
local i de proximitat, apostar per 
l'energia 100% renovable i reduir 
els gasos d'efecte hivernacle.  

Compromís d'acció
per l'emergència
climàtica

El president del Parlament, Roger 
Torrent, visitarà dissabte a la tar-
da la festa major de Granollers du-
rant la passada de rajoles. L’acom-
panyaran els quatre regidors 
d’ERC a l’Ajuntament i el conseller 
de Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir El Homrani. Després de la 
prova entre les colles, Torrent farà 
un pica-pica amb els simpatitzants 
d'ERC Granollers per tal de parlar  
de la situació política actual.  

Roger Torrent, a la 
festa major dissabte

POLÍTICA  

arxiu

Moció

L'últim ple municipal de les Franque-
ses, celebrat el 25 de juliol, va aprovar 
el calendari festiu per a l’any 2020, que 
fixa com a dia festiu local el divendres 
de l’Ascensió –22 de maig– i un altre 
dia festiu per a cada poble del municipi 
coincidint amb la festa major: Bellavis-
ta el 3 de juliol; Marata el 25 de juliol; 
Corró d’Amunt l’1 d'agost; Llerona el 8 
de setembre i Corró d’Avall el 18 de se-
tembre. Durant la sessió, el grup mu-
nicipal de Sal-CUP va proposar decla-
rar l’1 d’octubre com a festiu local en 
substitució de la festa de l’Ascensió, 
tal com s'ha produït en municipis com 
la Garriga, però la proposta només va 
rebre el suport d’Imagina Esquerra en 
Comú (IEC) i no va prosperar. 

REBUTJADA UNA 
PROPOSTA DE LA CUP 
PER FER FESTIU L'1-O
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x.l.

NOU PASSATGE  El tram va quedar obert al pas de vianants a principis d'agost

L'Ajuntament de Granollers va 
obrir a mitjans d'agost el nou pas-
satge per a vianants que uneix els 
carrers Sant Josep i Pompeu Fabra, 
al centre de Granollers. L'obertura 
del carrer s'ha dut a terme després 
de la cessió de terrenys per part 
d'alguns propietaris, entre els quals 
les religioses josefines. La interven-
ció, ara provisional, es completarà 
més endavant amb l'obertura del 
carrer també per a vehicles. 

URBANISME  EL VIAL, AMB MOBILIARI URBÀ I ENLLUMENAT, S'OBRIRÀ EN EL FUTUR ALS VEHICLES

Obert el passatge 
entre Pompeu Fabra 
i Sant Josep

GRANOLLERS. Josep Pont Carré, veí 
de Granollers de 75 anys, va morir 
dilluns en un accident de munta-
nya al Pirineu d'Osca. Segons ha 
informat la Guàrdia Civil, l'avís 
del sinistre es va rebre al voltant 
de les 13.30 h, en què s'informava 
que una persona s'havia precipi-
tat entre el Coll de Góriz i la Font-
blanca, a la zona de Pineta, al parc 
natural d'Ordesa.

En desplaçar-se al lloc dels fets 
el personal de rescat i mèdic per 
atendre la víctima, i després de 
localitzar l'accidentat a uns 500 
metres del coll de Góriz en direc-
ció Fontblanca, el metge només va 
poder-ne certificar la mort, per la 
qual cosa va evacuar-se el cos en 
un helicòpter de la Guàrdia Civil 
fins Boltaña, i d'allà al dipòsit de 

cadàvers a l'espera de l'autòpsia.
La víctima, Josep Pont Carré, era 
veí de Granollers i tenia 75 anys, 
i en el moment de l'accident ana-
va acompanyat d'un altre home, 
veí d'Olot, que també va haver de 
ser rescatat però que va sortir-ne 
il·lès. Pont va patir una caiguda 
d'uns 15 o 20 metres.

La cerimònia de comiat de Josep 
Pont serà avui, dijous, a les 10.45 
h al Tanatori de Granollers.

Segons la Guàrdia Civil, el mateix 
dilluns es van rebre tres avisos de 
rescat, tots tres duts a terme pel 
GREIM de Boltaña, la Unitat Aèria 
de la Guàrdia Civil amb base a Be-
nasc i metges del 061. Durant l'any 
passat, una desena de persones 
van perdre la vida en accidents de 
muntanya al Pirineu aragonès. 

SUCCESSOS  L'HOME VA CAURE PER UN DESNIVELL DE 15 METRES

Mor un veí de Granollers de 
75 anys en un accident de 
muntanya al Pirineu d'Osca

LES FRANQUESES. L'Ajuntament de 
les Franqueses ha recuperat unes 
maletes antigues del fals sostre 
del jutjat de pau que contenen 
documentació antiga, revistes, lli-
bres, quadres i dibuixos datats de 
1976. A començaments d'agost va 
obrir-se el fals sostre, on hi havia 
indicis que hi havia material antic. 
Operaris de la brigada municipal 
van trobar quatre maletes anti-
gues amb diversa documentació i 
alguns quadres. 

El material s’ha dipositat a l’Ar-
xiu Municipal, on ara es revisarà 
tota la documentació per inventa-
riar i conservar el que estigui en 
bon estat i recuperar així part de 
la memòria històrica del municipi. 
En la primera revisió del material, 
les tècniques de l’Arxiu van tro-
bar-hi revistes, llibres i una car-

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'ARXIU CONSERVARÀ EL MATERIAL QUE ESTIGUI EN BON ESTAT

Recuperades unes maletes 
amb documentació antiga
al fals sostre del jutjat de pau

ajuntament les franqueses

DESCOBERTA  L'Arxiu no descarta trobar més material en espais en desús

peta amb dibuixos dels anys 70. 
Des de l’Arxiu Municipal no es 

descarta que hi hagi més material 
en altres espais de l’edifici consis-
torial que han quedat en desús amb 

el pas dels anys. L’objectiu és anar 
localitzant tot aquest material i in-
ventariar-lo per reconstruir la his-
tòria del municipi i alhora posar-lo 
a disposició de la ciutadania.   

Just un any després de l'enderroc 
de l'església de l'Escola Pia, situa-
da a la cantonada entre els carrers 
Conestable de Portugal i Sant Josep 
de Calassanç, ha començat la cons-
trucció del nou edifici que dotarà 
el centre educatiu d'un pavelló i 
un gimnàs. L'obra també permetrà 
reubicar els infants de P3 i definir 
una zona de pati. Els treballs donen 
continuïtat a una primera fase, ini-
ciada el 2016, en què s'ha duplicat 
l'espai destinat a aules i que ha per-
mès adaptar els espais a les neces-
sitats pedagògiques del centre. Es 
preveu que l'obra del nou edifici 
finalitzi l'estiu de l'any que ve. 

La fotògrafa argentina Aldana 
Scordamaglia, que es presenta 
amb el nom artístic d'Aldascorda, 
exposa fins diumenge al restaurant 
llibreria Anònims una quinzena de 
fotografies analògiques de viatges 
amb el títol Volver. Aldascorda és 
besnéta dels granollerins Enri-
ca Roca i Joan Zabalo, que durant 
els primers anys del franquisme 
es van veure obligats a marxar a 
l'exili i es van establir a l'Argen-
tina. L'activista cultural i política 
Enrica Roca ha estat homenatjada 
a Granollers en més d'una ocasió i 
compta amb un espai públic dedi-
cat al barri dels Instituts. i

Comença la 
construcció del nou 
edifici a l'Escola Pia

La besnéta d'Enrica 
Roca exposa
fotos a l'Anònims
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LES FRANQUESES. Un home de 78 
anys i veí de Sant Antoni de Vila-
major va morir el 9 d’agost en un 
accident de trànsit a les Franque-
ses. L’accident va produir-se poc 
després de les 15 h a la rotonda 
de la C-251 que enllaça la carrete-
ra de Cardedeu amb els accessos 
a la ronda Nord de Granollers, 
quan dos vehicles van xocar fron-
talment. 

Segons el Servei Català de Tràn-
sit, el conductor d’un dels vehi-
cles, un home de 78 anys i veí de 
Vilamajor, va resultar ferit crític i 
va ser traslladat amb un helicòp-
ter del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM) fins a l’Hospital 
de Bellvitge, on va morir hores 
després. En l’accident també van 
resultar ferides amb pronòstic 
menys greu quatre persones més, 
dues de les quals són menors 
d’edat. Dos dels ferits van ser 
traslladats a l’Hospital General 
de Granollers i els altres dos al 
Parc Taulí de Sabadell. Arran de 

SUCCESSOS  ELS FETS VAN PASSAR EL 9 D'AGOST A L'ENLLAÇ DE LA RONDA NORD AMB LA C-251

Mor un home de 78 anys en
un xoc frontal a les Franqueses

BomBers

EVACUACIÓ  La víctima va ser traslladada amb vida a l'hospital de Bellvitge

l’accident, la carretera va quedar 
tallada temporalment en sentit 
Granollers, així com la sortida de 
la ronda cap a la C-251 pels vehi-
cles que circulaven en sentit nord. 
Es van activar diverses patrulles 
dels Mossos d’Esquadra, quatre 
dotacions dels Bombers de la Ge-
neralitat per fer les tasques d’ex-
carceració, a més de quatre ambu-

làncies i l’helicòpter medicalitzat 
del SEM.

El Servei Català del Trànsit re-
cordava just després d’aquest si-
nistre que, amb aquesta víctima, 
ja eren més de 100 les persones 
que a començaments d’agost ha-
vien mort en accidents de trànsit 
a les carreteres interurbanes cata-
lanes durant aquest any. 

Un jove d'uns 20 anys i veí de Gra-
nollers va ser detingut per la Po-
licia Local a finals de juliol acusat 
de ser el presumpte autor dels di-
versos robatoris amb força que va 
patir el bar de Roca Umbert entre 
juny i juliol, almenys mitja dotzena, 
alguns amb poques hores de dife-
rència. El jove, que ara està a l'es-
pera de judici, tenia antecedents 
policials per altres fets delictius. 

Detingut un jove 
pels robatoris al
bar de Roca Umbert

GRANOLLERS. Una vintena de veïns 
van resultar afectats dissabte al 
migdia per l'incendi d'un habitat-
ge del barri Congost de Granollers. 
El pis, situat a la tercera planta 
del número 22 del carrer Céllecs, 
va veure's afectat per un foc que 
va cremar la cuina i el menjador, 
mentre que el fum es va estendre 
per la façana i va afectar la resta 
de l'habitatge, on sembla que no 
hi havia ningú en el moment dels 

fets. La vintena de veïns afectats 
van autoevacuar-se de l'edifici 
abans que arribessin els Bombers, 
que van rebre l'avís a les 13.44 h. 
Els Bombers van destinar-hi cinc 
dotacions, i també van treballar-hi 
agents de la Policia Local i perso-
nal del Sistema d'Emergències 
Mèdiques (SEM), que va atendre 
diverses persones lleument in-
toxicades per inhalació de fum al 
mateix lloc dels fets. 

Evacuats 19 veïns per l'incendi 
d'un habitatge al barri Congost

Informació facilitada per la Funerària Cabré Junqueras

Defuncions
17/08 Antonio Espín Moreno  89 anys 
18/08 Concepción Heras Colomer 91 anys
18/08 Jordi Naspler Berengueras  73 anys
18/08 Miguel Castro Soto  90 anys 
18/08 Antonia García Gil  86 anys
18/08 M. del Mar Colomer Cabré 55 anys
18/08 Josep Maria Vilalta Argemí  53 anys
19/08 Pepita Migueiz Méndez  93 anys 
20/08 Paquita Páez Matas  70 anys

21/08 Maria Font Mas  99 anys
21/08 Dionisio Pascual Delso  79 anys
22/08 Ramon Roca Vilana  54 anys
22/08 Joaquín Gimeno Truco  61 anys
23/08 Doloroso Hidalgo del Olmo  94 anys
24/08 Àngela Guàrdia Capella  89 anys
25/08 Miguel Álvarez Fernández  73 anys
25/08 Carmen Oller Capdevila  48 anys
26/08 Manuel Recio Gómez  80 anys 

El Tribunal Suprem va dictar a 
finals de juliol una sentència on 
confirmava la multa de 64.800 
euros al pilot granollerí Pol Es-
pargaró per conduir a l’Estat sen-
se punts amb un carnet vigent 
a Andorra. Segons la sentència, 
redactada pel jutge Pablo Llarena, 
encara que Espargaró tingui un 
carnet andorrà vigent, si circula 
per l’Estat “està sotmès al siste-
ma de pèrdua de punts respec-
te a les infraccions perpetrades 
al nostre país”, perquè tots els 
conductors que circulen per l’Es-
tat estan obligats a canviar el seu 
carnet d’un tercer país, i, per tant, 
“són conductors sotmesos a Es-
panya, al sistema de punts fixat 
pel nostre ordenament jurídic”.

El tribunal ha desestimat el re-
curs que Espargaró va presentar 
contra la sentència de l’Audiència 
de Barcelona, que va confirmar la 
pena que li va imposar un jutjat 
de Granollers per un delicte de 

l’article 384 del Codi Penal, que 
castiga la conducció sense permís 
vigent, entre altres motius, per la 
pèrdua total de punts. Segons la 
sentència, Espargaró es va treure 
el carnet de conduir a l’Estat el 
2009, però el 2014 va fixar la seva 
residència a Andorra, on va ob-
tenir també el carnet de conduir. 
Va lliurar el seu carnet espanyol 
a les autoritats del Principat per-
què el retornessin a les autoritats 
espanyoles. Amb tot, el 12 de juli-
ol del 2016, la DGT li va notificar 
personalment que s’havia quedat 
sense punts, i tres mesos després 
la Policia Local de Granollers el va 
aturar.

Espargaró al·legava que la reso-
lució de la DGT havia recaigut so-
bre un permís de conduir inexis-
tent perquè ja l’havia canviat per 
un d’andorrà. Però el Suprem con-
sidera que en la mesura que circu-
lava per l’Estat no és aliè al sistema 
de la retirada de permís.   acn

LA SENTÈNCIA ESTÀ REDACTADA PEL JUTGE PABLO LLARENA

Els Mossos d’Esquadra han alertat 
aquest estiu d'un nou sistema de 
marcadors de portes d’habitatges 
que fan servir els delinqüents per 
saber si els inquilins són a casa o 
no durant els períodes de vacan-
ces. Es tracta de petits marcadors 
de plàstic o silicona col·locats ha-
bitualment als extrems superiors 
de les portes dels pisos i que a pri-
mer cop d’ull no es veuen. En obrir 

la porta, el marcador cau i, si és de 
silicona, es trenca. D’aquesta ma-
nera els lladres detecten si en un 
determinat període de temps algú 
ha obert la porta de l’habitatge. La 
policia recomana fixar-se abans 
d’entrar a l’habitatge si al períme-
tre de la porta d’entrada hi ha col-
locats aquests petits marcadors i, 
en cas de trobar-los, avisar imme-
diatament al 112 sense tocar-los. 

Els Mossos alerten dels
trucs més habituals dels lladres

Pol Espargaró, multat 
amb 64.800 euros per
conduir sense punts
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Avui, a diferència del que jo pretenia i del 
que he fet altres vegades, no t’entrego una 
entrevista. Avui, com diu ell, et faig arribar 
una aquarel·la verbal d’un sol traç. En David 
Casamiquela és de Sant Antoni de Vilamajor, 
de Llinars, de Cardedeu, encara que ell diu 
que és molt difícil saber si som d’on vivim, 
d’on hem nascut o d’on provenen els nos-
tres avantpassats. Ell se sent part del lloc on 
viu en cada moment; després de nou mesos 
de ser a qualsevol lloc, ja se sent fill d’aquell 
indret. Català, brasiler, indi, holandès…

La seva vida és un bon grapat d’històries, 
és una barreja, un puzle, un calidoscopi que 
algun dia algú hauria d’escriure. No és d’en-
trevistes, dubta molt d’un relat viscut per 
ell i descrit per altres; les paraules poden 
esbiaixar molt la realitat, avui dia en tenim 
un munt d’exemples, tot pot ser absoluta-
ment descontextualitzat. Sovint la mentida 
és la veritat de la mentida o la mentida és 
de veritat quan és mentida. I parlem i m’ex-
plica amb les aquarel·les de mentida de l’art 
del desvergonyit, amb els blaus de don Pe-
dro, els vermells de les terres llunyanes de 
l'urucú del guardià guerrer dempeus, els 
verds i roses d’en Pedrals, els taronges de 
renúncia oriental, els negre de la tinta i el 
carbó o els grocs de consternació. Em mira 
als ulls i diu que es manifesta creient de la 

injustícia divina i a punt per a la confessió.
Diu que la vanitat –jo fa temps que ho sé– 

el fa abusar de la metàfora i que de gran li 
agradaria ser com en Bové. Encara que és 
d’aquelles persones que, gràcies als déus, 
mai no es farà gran.
–Jo et vaig conèixer una nit de primave-
ra, era a finals del 70, duies una guitarra 
i la tocaves assegut en un d’aquells bancs 
que no et roben res, els de seure, sota els 
plàtans del passeig i al davant de L’Hos-
tal inoblidable de Cadaqués. Hòstia, mira  
–van dir-me–, aquell és en David!
–Ui, hi ha vivències de supervivència en 
la meva etapa postadolescent que serien 
massa llargues d’explicar, hauríem d’omplir 
massa pàgines i en lletra molt petita i ens 
farien falta ulleres molt graduades, d’al-
tes diòptries, per veure els traços de color 
d’aquella jura de bandera... Amb 13 anys i 
entre expulsió i expulsió de diferents es-
coles perquè no m’aprenia las provincias 
españolas, em vaig canviar el nom (en el 
seu DNI encara diu José María). Volia dir-
me David per no ser reconegut com aquell 
que es trobava en petites assemblees clan-
destines, el nom nou em camuflava i David 
resultava més interessant i no pas Josep 
Maria; de joseps, ja ho sabeu, n’hi havia a 
totes les cases. A la meva mare mai no li va 

agradar. He fet servir molts noms per signar 
treballs, avui Yousuf Karamoko.
–Vas volar aviat, oi?
–Era l’any 75. Curiosament, de la zona de 
Granollers i que jo sàpiga, en van volar set: 
Cinc cap a l’oest (Pep Colomé, Joan Mir, Manel 
Cirac, Amadeu Riera i jo). I dos cap a l’est (Ra-
mon Lamarca i Cesc Sastre). Teníem 20 anys i 
pocs diners; en Pep Colomé a la pregunta de: 
-Què farem sense menjar? Ell responia amb 
una frase genial: -Potser no tindrem res per 
menjar però, com a mínim, tindrem gana.

Vaig fugir amb els quatre duros del fi-
niquito de Can Saperas per fer la volta al 
món. Vaig entrar als Estats Units, després 
al Canadà, de nou als Estats Units d’en Ford, 
però aquest cop no va ser gens fàcil i ho vaig 
aconseguir d’una manera... podríem dir-
ne il·legal. De les Hawai saltava al Pacífic i 
cap al Japó, allà em passejava amb barreti-
na, més enllà, Corea, Hong Kong, Bangkok... 
moments durs, moments màgics, arrestos i 
amics. A Tailàndia em van detenir per tenir 
el visat caducat, a l’Índia per haver-me bara-
llat amb l’entorn del guru Osho. En aquelles 
terres pretenia trobar-me a mi mateix i em 
vaig perdre. De tant en tant torno a l’Índia 
per trobar-hi algun déu nou. Tot hauria can-
viat si hagués acceptat que una japonesa, 
prou disposada i amb mitjans, m’hagués pa-

gat el passatge fins a l’Índia o si jo, un cop 
a Tailàndia, m’hagués relacionat amb els 
turistes a qui sempre he vist com una reser-
va de simis que vaig visitar un dia. Però jo 
seguia amunt i avall, lluny dels tours turís-
tics, dormint i menjant als temples budistes, 
fent autoestop, regant jardins, tallant flors, 
rentant plats o descarregant sacs. A l’Índia 
vaig voltar de Calcuta a Delhi, i a Bombai per 
recollir cartes de la meva mare. Vaig fer la 
ruta dels gurus porta a porta per conèixer 
tota l’espiritualitat que desprenen aquelles 
terres i conèixer gent molt especial amb una 
altra manera de veure la vida.
–Tenies companyia, caminaves sol?
–Tenia companys. Recordo molt en Joan Mir, 
en Cesc Sastre (avui Swami Satyamanda), en 
Ramon Lamarca... Vaig tenir nòvia i l'endemà 
de separar-me coneixia una catalana que cinc 
anys després, en retrobar-la, vivia a 200 me-
tres d’on jo vivia. Casualitats. Vaig fer molts 
amics, però recordo amb especial afecte una 
guitarra que m’havien regalat a Califòrnia.

Dos anys després, i ja a Sud-amèrica, vaig 
tenir-ne una altra. La vaig comprar amb els 
últims 30 dòlars que tenia, però mesos des-
prés un latifundista me la va estavellar al 
cap, allà a la divisòria amazònica del Brasil. 
D’aquells dies recordo l’Esteve Ferrer. Vaig 
continuar rascant la guitarra esquerdada 

David 
Casamiquela

L'art del desvergonyit

“Cal Cabrit neix perquè hi ha 
art, sense permís ni estatuts, 

sense documentació”
s.m.

Tot poble, tota ciutat té uns personatges molt seus, únics i que per ser 
com són, per dir el que diuen o per fer el que fan, s’han convertit en 

elements inseparables de la ciutat. Fem una sèrie d’entrevistes a  
aquesta gent, persones triades per mi i que, si em deixen i es deixen, els 

farem una fotografia i els omplirem de lletres de dalt a baix

PERSONATGES ÚNICS (IX)  Per Santi Montagud
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Crear una escola 
que respongui a la 
singularitat de cada alumne 
potenciant el descobriment
de les seves capacitats
des de la pròpia curiositat
i motivació.

què volem?

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

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

els alumnes...

Cada alumne 
tindrà un 
futur singular
que nosaltres 
ajudarem
a construir

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

Espais i recursos adaptats 
Màxim aprofitament de la comunitat educativa

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

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

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

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

comunicació

pensament 
crític

creativitat

educació
emocional

Campmajor, 9
08440 Cardedeu

info@escolarase.cat
www.escolarase.cat

al FUTUR
Obrim una porta

CONTACTA’NS

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

INICI CURS
12 setembre
(Matrícula oberta)

per terres del Brasil fins que me la van de-
manar uns indis de l’Amazònia. La guitarra 
era tot el que jo tenia (en David és indigenis-
ta; per a ell, els indis, aquells indis, represen-
ten la part més humana unida als déus). Els 
in-Dios –diu– representen els desitjos i la veu 
de l'univers, el tot fos en la mandioca, tatú, 
millo, anaconda o jaguar. Va ser a l'Amazònia 
que, com en Joan Vinuesa, vaig tenir el meu 
petit satori, moment de revelació vocacional 
en què vaig saber que faria música, pintaria, 
escriuria i qui sap si alguna cosa més.

Les històries del Brasil, Bolívia, la genero-
sitat d’aquella gent, el difícil i perillós art de 
l’alquímia que transformava matèria vegetal 
en mineral... es mereixen un llibre que pot-
ser mai no serà escrit. Després el Perú, Bolí-
via... La verema a França... com havia fet a la 
tornada de la volta anterior.
–I tornes a Catalunya...
–De la meva tornada a Catalunya hi ha un re-
cord que m’ha quedat gravat, un festival, un 
concert al pavelló El Tub de Granollers. Era 
a principi dels 80 i el vam organitzar perquè 
l’amic Lamin pogués tornar a l’Àfrica. Jo to-
cava la guitarra amb SpotS, també recordo 
Pols, Botifarra, Kannavis i noms propis: en 
Pege, Enric Illa, Jaume Muñoz, Santi Plans, 
Armand Parellada... I també hi havia en Paco 
Merino, la Paulina, l’Enri, en Pep Navarro... 
un concert memorable.
–De nou Europa?
–Vaig passar quatre anys per Europa en-
ganxat a una saxo amb els Noise Boys (Xavi 
Herrera, Santi Plans, Ruurd Akkerman, Tar-
quin Hobbs, Francesc Pujol, Waijnand Van-
destrate...). Me’n va ensenyar el gran Arthur 
Silversax. A Holanda el pintor i serigrafista 
mestre Mr Kirke Wilson va ensenyar-me 

l’art de l’estampació, ell estava treballant per 
a una llibreria lligada a editors de la Beat Ge-
neration (Kerouac, Burrouhhs, Ginsberg...). 
Aquella coneixença va ajudar-me a exercir 
professionalment el que m’agradava: classes 
a la Rectoria de Sant Pere de Vilamajor, taller 
a Cal Cabrit, classes a l’Escola Massana.
–I Cal Cabrit i el Centre d’Art?
–La influència de la Rectoria de Sant Pere va 
ser important. Allò, a diferència de l’opinió 
d’alguns del poble, no era un lloc de trobada 
de hippies que es reunien per drogar-se. El 
capellà Josep Poch va dedicar aquell magnífic 
espai de la Rectoria a l’art, i l’art era i ha de 
ser patrimoni de tothom. A principi dels 80 
Cal Cabrit comença cultural i lliure, i es trans-
forma en Centre d’Art, tal com s’havia trans-
format la Rectoria. Neix perquè hi ha art, neix 
sense permís ni estatuts, sense documenta-

ció. Cal Cabrit tampoc no era una comuna de 
borratxos i de drogats, encara que a alguns 
fantasmes de la nit els hauria agradat i feien 
el possible perquè ho fos. Per allà hi van pas-
sar Pau Riba, Joan Sala Vila, Pedrals, Planta-
da, Macaco, Diego Cortés, Joan Colomo, Ger-
trudis, Dusminguet, Noel Tatú, David Caño, 
Enric Casasses, Ivette, Embryo... i tants altres.
–Recordo una nit “Estació Paraula” amb 
un bon grapat d’amics, em convidares a 
recitar a l’era de Cal Cabrit. Vaig llegir 

allò de: “Jo sóc un adolescent de la tran-
sició, dels 2 Cavalls, la Xiruca, la Xibeca, 
en Xirinacs...”. Casualment, aquella ma-
teixa nit en Xirinachs celebrava el seu 
aniversari i me’l vas presentar.
–Per a mi Xirinacs va ser un dels grans 
pensadors d’aquest país i d’aquest segle. 
Sempre va estar al peu de canó. En un dels 
seus darrers escrits es pot llegir: “Una nació 
esclava, com un individu esclau, és una ver-
gonya de la humanitat... una nació mai no 
serà lliure si els seus fills no volen arriscar...”. 
Jo crec que després de tota una vida de 
blanc sobre negre i lligat a la no-violència 
de Gandhi, els darrers moments va tenir la 
necessitat de posar un punt negre sobre el 
blanc, ho interpreto com el Ying i el Yang, un 
matís tonal del color del seu missatge.
–I ara què?
–Fa poc vaig tornar a l’Índia, volia aprendre 
a cantar ragas, melodies empleades en la 
música clàssica índia. Ara aquí, amb la famí-
lia (la Marga, l’Isis i l’Akiara), amb la música. 
Vaig fer un disc eclèctic amb l’amic Sergi 
Fecé –Ad Mundus– i un de son cubà –Re mi 
LaTiDo Cuba Son– amb músics santiague-
ros d’un nivell que flipes.
–Ei, i et deixes...
–No, no me’ls deixo, els Finikitos és el grup 
d’amics amb qui assagem cada setmana, 
hem millorat molt i ho continuarem fent. 
Musicalment no té res a veure amb altres 
coses que he fet, és el que sempre havia vol-
gut fer; fem música, ho passem bé i comen-
cem a tenir bolos.

I m’allunyo de Cal Cabrit, del Centre d’Art, 
d’un lloc perdut entre els boscos de Sant 
Antoni de Vilamajor, un refugi acollidor 

considerat com el darrer racó de la resistèn-
cia underground d’aquesta vall del riu sec. 
M’hauria agradat parlar de més coses, tot el 
passat als temples indis, a la selva de l’Ama-
zònia, el present i el futur d’aquest país... 
però amb en David no cal exagerar, ja que 
corres el risc que es tanqui la porta i quedis 
sol al bosc. 

No vull acabar sense escriure un agraï-
ment del mateix David a tots aquells que han 
passat per Cal Cabrit i han compartit amb ell 
la poesia, la música, la pintura, l’escultura... i 
agricultura, també l’agricultura. 

"Xirinacs va ser un dels
grans pensadors d'aquest país

i d'aquest segle, i sempre
va estar al peu del canó"
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OPINIÓ

Taxi... Anàvem de discoteca sense sortir de 
la ciutat. Potser per això no necessitàvem 
els mòbils que començàvem a utilitzar, 
només per trucar. Berenar patates amb 
kètchup, maionesa i allioli –si no havies 
de lligar–. Ara em sembla una marranada, 
potser perquè em faig gran... La fira de Na-
dal, els autos de xoc a la plaça del  Cony. I 
una festa major que ja començava a triom-
far encara que només durava quatre dies, 
ens donaven per desbarrar i per muntar 
barres mòbils; jo tenia 19 anys. Blaus, 
aneu calculat de quin any és la vostra gran 
novetat FM19. Visca allò vintage!

Hem vist canviar tant la nostra ciutat 
amb un centre per a vianats... i imperso-
nal. El nostre món cada dia més globalit-
zat... i contaminat. I encara que en les nos-
tres llibertats i en algunes actituds sembla 
que el món va cap enrere, el món continua 
avançant. I, estimats quintos, ens hem de 
felicitar, som uns supervivents, tot va molt 
ràpid i nosaltres podem dir que ens hem 
adaptat... i no estem tan malament.

La meva princesa republicana fa 40 anys 
i només et puc dir gràcies per deixar que 
t’acompanyi en aquest viatge trepidant... 
Si fem cas als científics ens queden fins a 
fer 120 anys d’amistat. M’aguantaràs?

inc la sort de tenir una famí-
lia extensa i fantàstica, en què 
ens avenim prou bé. I la vida, a 
més, m’ha beneït amb una al-

tra família, la dels amics, els de veritat, els 
que puc comptar amb els dits de les mans. 
Sempre al meu costat, a les roses i, sobre-
tot, a les espines.

Aquest agost una d’elles en fa 40 anys  
–jo ja fa dies que els tinc–... Ens coneixem 
des de que teníem 6 anys... Portem tota 
una vida juntes.

Aquesta generació, els que en tenim 40, 
hem estat afortunats. Hem crescut en un 
món digital, jugant al carrer i anat en bi-
cicleta pels descampats com el de la plaça 
de les Hortes que després s’han anat urba-
nitzant. Anàvem al cinema a peu i podíem 
triar perquè al centre de la ciutat n’hi havia 
més d’un. Animàvem el Granollers en un 
pavelló petit on ens moríem de calor, però 
semblava que podies tocar els jugadors 
d’handbol, i érem molts bons en bàsquet. 
Amb Oliver y Benji un munt de nens es van 
apuntar a futbol. Totes les noies somiàvem 
amb jugar a vòlei com la Juana. Tenir una 
carpeta de fotocòpies de Bola de Drac era 
el tresor més preuat.

L’adolescència entre l’As, el Blue, el Q, i 

T
AQUELLS MERAVELLOSOS ANYS…

s veia a venir. Els inputs que 
ens arribaven feien olor d’al-
guna cosa més que punts de 
negociació entre PSOE i Uni-

das Podemos. Tot plegat ha esdevingut un 
drama teatral a la grega. Ja de bon inici, el 
PSOE va voler colar un concepte estrany 
(govern de cooperació) que amagava sen-
se cap mena de dubte alguna cosa més 
que una proposta de model de govern de 
coalició.

Llavors, és clar, el monotema: el proble-
ma de Catalunya. Fins i tot, Sánchez, amb 
un gest de concòrdia i diplomàcia, va ar-
ribar a condicionar el pacte amb Unidas 
Podemos a l’acatament de l’aplicació d’un 
estratosfèric nou 155 i a la disciplina in-
condicional a la sentència per als presos 
polítics catalans. Així, a palo seco!

I quan l’estratègia ja feia aigües resulta 
que el problema, de bon inici... era Pablo 
Iglesias. I amb un gest que no ha fet mai 
cap polític espanyol, Iglesias, es va retirar 
de les seves opcions a ser ministre. Qui-
na cagada monumental per part de Pedro 
Sánchez, i quines ganes tenia d’humiliar 
a Iglesias el líder socialista. Aquí hi ha la 
clau de volta que el negoci s’enfonsés a fi-
nals de juliol.

I per acabar-ho d’adobar, Carmen Calvo, 
amb els seus gestos de filibusterisme, que 
em recorden la seva capacitat d’incontin-
gència en el procés de diàleg amb el Go-
vern de la Generalitat, enviava propostes 
inconcebibles per poder justificar davant 
els mitjans que el PSOE havia enviat in-
finitat de propostes a Unidas Podemos, 
sense que aquests darrers fossin capaços 
d’acceptar-ne cap. Una idea perversa que 
es gira en contra de tothom qui la prota-
gonitza.

Tot plegat, realment, fa llàstima. Però, 
no estic d’acord en caure en un pessimis-
me que no assenyala ni els causants ni les 
voluntats de fons. Em sorprèn que alguns 
analistes o tertulians juguin a una carta tan 
falsa com la de repartir culpes sense posar 
gaires llums al per què i a causa de què.

El PSOE no ha estat a l’altura del mo-
ment i Podemos no ha estat capaç d’en-

Entre culpables i culpabilitats
tendre quina era la idea de fons dels so-
cialistes, i al final, cremats de remenar 
papers i gestionar mentides, van optar 
per fer públiques les desavinences. Un er-
ror que fa perdre credibilitat als d’Iglesias.

Però, si fem un repàs de l’exposició de 
condicionants que Sánchez ha posat sobre 
la taula al llarg d’aquests últims 90 dies, 
¿no penseu que la raó de fons d’aquest fra-
càs és que el pacte amb Unidas Podemos 
no era cap opció, en cap moment, per als 
socialistes?

Entremig, cal felicitar el paper de Rufián 
i ERC. Realment, han estat a l’altura i una 
mica més enllà, d’allò que crec que ha de 
fer l’independentisme a Madrid. El PDe-
CAT, en canvi, té una gran líder a Madrid 
però una estratègia poc útil, per ara, i que 
serà poc visible si de què es tracta és de 
bloquejar-ho tot només amb cinc diputats.

Ara bé, la imatge de desunió de l’inde-
pendentisme, més tard o més d’hora, pas-
sarà factura a tots dos partits. A Madrid, la 
unitat en temes estratègics cal fer un es-
forç d’acord entre ERC i PDeCAT, perquè si 
no, per molt que et riguin les gràcies, si no 
es demostra fermesa en algun moment, 
més que poder, l’Estat sempre prendrà 
una actitud condescendent i no pas tran-
sigent.

Dit això, crec que Sánchez és sens dubte 
el causant d’aquest enrenou. No cal apel-
lar a gurús com Iván Redondo, perquè ja 
es veu que tot plegat era una opció estra-
tègica de partit i de ningú més.

No es pot anar pel món diluint el mis-
satge i les idees cada quan a un li interessa 
per afavorir al seu partit. Sánchez entoma 
les crítiques i els seus contrincants com a 
enemics. I sobretot, crec que el PSOE, un 
partit d’estat, amb amics i saludats en-
tre els mitjans de comunicació i entre els 
poders de l’Estat, ha usat constantment 
aquest poder per desequilibrar la balança 
a favor seu i perjudicar la imatge d’un Po-
demos que juga amb desigualtat de condi-
cions en la batalla del relat i dels mitjans.

Finalment, no em vull anticipar a allò 
que pot passar de cara al setembre, enca-
ra que tot plegat té mala peça al teler. Tant 
de bo es posin d’acord. Però hi ha una part 
molt important del PSOE que no vol pac-
tar amb Unidas Podemos, i justificarà de 
nou el diàleg amb PP i Cs per humiliar i 
emprenyar encara més el partit lila. L’en-
renou, crec jo, continuarà a taula.

E

Els responsables del Circuit de Barcelona-Catalunya –Generalitat inclosa–  
han patit de valent durant els darrers mesos. Han estat amb l’ai al cor a  
l’espera de la decisió de la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA) 
sobre la continuïtat o no de la cursa de Formula 1 al traçat vallesà. Finalment, 
dimarts es feia pública la renovació de la concessió durant un any –és a dir, el 
2020 es tornarà a viure la F1 al Circuit–, una notícia que fa respirar una mica 
l’equipament esportiu, però que manté l’alerta sobre la continuïtat futura al 
Vallès sobre un dels esdeveniments esportius internacionals més rellevants  
–i que, segons apunten els hotelers de la zona, els permeten tirar endavant  
els seus negocis–. Els problemes econòmics del Circuit –que any rere any  
rep importants injeccions de diners públics– encara podrien empitjorar si la  
multitudinària F1 es desplaça a altres països extraeuropeus –com ha estat  
tendència els darrers anys–. Així, doncs, el Circuit reconeix que treballa en un pla 
estratègic que en garanteixi la viabilitat –sigui o no seu del gran premi–. Més a 
curt que a llarg termini es farà palès si la Generalitat la va encertar quan fa dèca-
des va projectar una estructura que sovint ha generat polèmica al territori,  
i com el futur afectarà el desenvolupament del pla director del seu entorn.

UN ANY DE RESPIR
Editorial

Educadora social
TXUS TIJERASAmb ulls de dona

GERARD 
PIÑERO

Escriptor, cuiner, pagès

FE D’ERRATES. A l’anterior edició a la pàgina 24, hi ha una errada en el crèdit de la foto de l’article sobre 
la colla Amarruk de Blancs. L’autor és Ramon Forns.

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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ECONOMIA
Gestió de cooperativesEnric Gisbert, delegat de la Cambra a la comarca
L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental farà al 
setembre tres formacions pràctiques gratuïtes 
adreçades a personal de gestories, assessories i 
prescriptors tècnics de la comarca. Seran el 12, 19 
i 26 de setembre, de 10 a 13 h al centre cívic Nord.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha renovat aquest estiu el consell de 
delegació del Vallès Oriental, la representació de la Cambra a la comarca. 
L'òrgan està presidit per Jaume Aragall, de l'empresa Vistadome, i  
compta com a vocals amb Roser Xalabarder, de  Nubur XXI; Joan  
Fontserè, de Circuits de Catalunya, i Enric Gisbert, de l'Hotel Granollers.

GRANOLLERS. El divendres 4 d’oc-
tubre (21 h) es lliuraran al Teatre 
Auditori de Granollers (TAG) els 
guardons de la segona edició dels 
Premis Porxada als establiments 
comercials de la ciutat. L’objectiu 
és reconèixer la singularitat dels 
establiments comercials i posar 
en valor el conjunt de l’oferta co-
mercial de la ciutat "com a factor 
d’atracció de visitants, genera-
dor d’activitat econòmica i cre-
ador de llocs de treball". 

Les candidatures per aspirar 
als premis, convocats per l'Ajun-
tament de Granollers i l’associa-
ció de comerciants Gran Centre, 

COMERÇ  LES CANDIDATURES PODEN PRESENTAR-SE A GRAN CENTRE O L'AJUNTAMENT FINS AL DIVENDRES 20 DE SETEMBRE

poden presentar-se fins al 20 de 
setembre a les 14 h, tret de les ca-
tegories de premi a l'establiment 
històric i el premi honorífic. Poden 
presentar-se com a candidats tots 
els establiments comercials de la 
ciutat que compleixin els requisits 
fixats en la categoria de premi cor-
responent al qual es presentin. 

Els Premis Porxada diferencien 
diverses categories. D'una banda, 
hi ha els guardons que valoren la 
trajectòria comercial: premis als 
comerços històrics per a establi-
ments amb més de 100 anys, ja si-
gui per història familiar o d’activi-
tat; un premi honorífic tant per als 

establiments comercials com per a 
persones; i un premi a l'antiguitat 
per als establiments comercials 
que presentin la seva candidatura 
i que acreditin que enguany fan 25, 
50 o 75 anys. 

D'altra banda també hi ha un pre-
mi a la innovació per a activitats re-
alitzades o implantades a partir de 
l'1 d'octubre de 2018; i un premi a 
la renovació de gran format, en què 
l'activitat també s'ha d'haver de-
senvolupat a partir de l'1 d'octubre 
de 2018. En aquests casos hi ha ha-
gut una modificació respecte a les 
bases de l'any passat, ja que s'ha 

Convocada la 2a edició dels Premis 
Porxada als establiments comercials

dividit en dues categories diferents 
els premis d'innovació i renovació 
de gran format, en tots dos casos 
per a activitats desenvolupades a 
partir de l'1 d'octubre de 2018. 

Les bases dels premis van ser 
aprovades pel Fòrum de Comerç, 
en el qual hi participen totes les 
associacions comerciants de la 
ciutat, que també estan convida-
des a presentar candidatures.

El jurat dels Premis Porxada està 
format per la regidora de Promo-
ció Econòmica, Gemma Giménez; 
un representant de cada associació 
de comerciants legalment consti-
tuïda; un representant del Gremi 
d’Hostaleria del Vallès Oriental i un 
representant de l’Associació d’Ho-
tels del Vallès Oriental.

Una vintena de premiats
La primera edició dels premis, ce-
lebrada l'any passat, va reconèixer 
una vintena d'establiments "d'una 
de les ciutats amb més densitat 
comercial de Catalunya", recor-
dava aleshores l'alcalde, Josep 
Mayoral. Entre d'altres, van rebre 
guardó la trajectòria històrica de la 
Fonda Europa i les botigues Mon-
tañà, Piguillem, Tomàs Colomer i 
Joan Sitjes, mentre que els premis 
a la innovació van ser per a Calçats 
Miralles, 0% Gluten i Tasmània. i

arxiu

GUARDÓ La Fonda Europa va rebre l'any passat el premi a l'establiment històric

Enguany hi haurà guardons a l'antiguitat, la innovació i la renovació de gran format Segons l'Informe Territorial 2019 
de la Cambra de Comerç de Bar-
celona, que entre d'altres analitza 
el paper de les TIC al territori des 
del punt de vista de l’ocupació i les 
empreses, el pes del sector tecno-
lògic a l’economia ha augmentat de 
manera notable i sostinguda l'últi-
ma dècada a la demarcació i tam-
bé al Vallès Oriental. En ocupació, 
el sector tecnològic va concentrar 
un 3,8% dels assalariats totals el 
2018, un creixement notable res-
pecte al 3% que representava fa 
10 anys. A més, el sector ja supe-
ra les 5.000 empreses a l'àrea de 
Barcelona, fet que suposa un 2,7% 
del total de l’economia i l'augment 
acumulat de més de 1.320 empre-
ses des del 2008. D'altra banda, 
el nombre d’assalariats del sector 
s'ha incrementat un 48% del 2013 
al 2018, fins als 94.400 actuals. En-
tre les comarques amb major pes 
d’afiliacions i empreses TIC sobre 
el total de l’economia hi ha el Bar-
celonès, el Vallès Occidental i el Va-
llès Oriental, que actualment acull 
el 4,6% d'empreses tecnològiques 
de l'àrea de Barcelona. La Cambra 
destaca que el sector TIC crea llocs 
de treball altament qualificats i re-
munerats per sobre de la mitjana, 
atrau empreses d’altres sectors 
per subministrar serveis especia-
litzats, capta talent i augmenta la 
productivitat de l’economia. 

TECNOLOGIA

El pes del
sector tecnològic
augmenta al 
Vallès Oriental
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El millor tomàquet del Vallès, de Llerona
La finca La Verdolaga, de Llerona, va proclamar-se a finals de juliol campiona 
del tercer Concurs del Millor Tomàquet del Vallès amb la varietat cor de bou. 
Al certamen, celebrat durant la Fira del Tomàquet del Vallès, el tomàquet de 
Pere Garriga (la Verdolaga) va enfrontar-se a 13 varietats més i va ser escollit 
el millor pel seu aspecte extern (forma, color i aroma) i l'intern (textura, gust i 
regust). El concurs està organitzat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental en 
col·laboració de l'Associació Gastronòmica Cuina VO i Llavors Orientals.

x.solanas

AGRICULTURA  VAN PARTICIPAR-HI 14 VARIETATS

GRANOLLERS. El Restaurant 
DO de Granollers, situat al 
passeig de la Muntanya, va 
acabar fa poques setmanes un 
dels cursos que habitualment 
imparteix per a nois i noies 
estrangers tutelats per la Ge-
neralitat, una formació que 
per a molts d’aquests joves 
suposa el seu primer contacte 
amb el món laboral. “Sobre-
tot treballem aspectes com 
la puntualitat, la neteja i 
nocions bàsiques perquè se 
sàpiguen desenvolupar en 
un lloc de treball, perquè 
aprenguin a tenir una ruti-
na”, explica David Vázquez, 
propietari del restaurant i 
president del Gremi d'Hostaleria 
del Vallès Oriental. "No els ense-
nyem a cuinar, sinó la dinàmica 
d'una cuina, com funciona l'ofici 
i els ajudem a ser organitzats”.  

De fet, el restaurant fa vuit anys 
que imparteix aquest tipus de cur-
sos, d’entre 100 i 200 hores, tant 
per a menors tutelats com per a 
joves amb situacions complexes, 
nois i noies menors d'edat que no 
s'han tret l'ESO i altres d'entre 17 
i 25 anys que procedeixen de cen-
tres de menors, com el de Quatre 
Camins, on també imparteix for-
mació en conveni amb diverses 
entitats socials. Cada any passen 
pel DO entre 60 i 70 alumnes, 
també procedents de programes 
de transició al treball o de sego-
na oportunitat, que hi fan esta-
des d’entre un i tres mesos. “Són 
joves que han fracassat en els 
estudis tradicionals, de mane-
ra que la formació que els fem 

mes d'addiccions. En aquest cas ja 
fa dos anys que el Restaurant DO 
imparteix cursos amb aquest col-
lectiu, joves que potser han viscut 
al carrer o que han vingut amb 
pastera des del Marroc. “Aquests 
nois necessiten oportunitats per 
reconvertir-se; són massa joves 
per donar-los per perduts”, diu 
Vázquez, qui assegura que la parti-
cipació en aquests cursos "és una 
manera d'ordenar la seva vida". 
De fet, el 90% dels nois que par-
ticipen en aquests cursos acaben 
trobant feina en poc temps, so-
bretot gràcies a les pràctiques que 
fan en algun dels 300 restaurants 
adherits al gremi que hi ha a la co-
marca. “El problema és que molts 
d’aquests joves no tenen papers, 
i això els limita a l’hora d’acce-
dir al mercat de treball regulat”. 
“Cal que fora dels cursos tinguin 
més suport i més acompanya-
ment”, diu Vázquez.  acn / x.l.

al restaurant no pot ser tradi-
cional, sinó que s’ha de basar 
en l’experiència”, diu Vázquez. I 
afegeix: “Has de tenir un caràc-
ter especial amb ells perquè hi 
ha situacions complicades, però 
l’experiència és molt bona tant 
per a nosaltres com per a ells, 
que se senten útils i integrats 
en la societat”.  

Pel que fa als mena, els joves 
estrangers tutelats per la Genera-
litat, Vázquez explica que molts 
d’aquests joves tenen problemes 
familiars, no tenen els pares aquí, i 
alguns, fins i tot presenten proble-

acn

LABORAL  L'ESTABLIMENT ACULL CADA ANY ENTRE 60 I 70 JOVES AMB PROBLEMES D'INTEGRACIÓ

Formació per a joves tutelats 
al Restaurant DO de Granollers

A LA CUINA  Joves tutelats en un curs de cuina al restaurant DO al juliol

LES FRANQUESES. La companyia 
Ontime, especialista en transport i 
logística, obrirà un nou centre lo-
gístic a les Franqueses, al polígon 
Pla de Llerona. Es tracta d'una nau 
d'11.332 metres quadrats situada 
en una parcel·la de 15.511 metres 
i de tipus cross-dock. Disposa de 
31 molls i una alçada lliure de 8,5 
m. La companyia assegura que la 
ubicació del nou centre és "estra-
tègic per a la distribució nacio-
nal", ja que és a prop de les auto-
pistes AP-7 i C-33 i de la carretera 
C-17 i facilita l'entrada de camions 
i vehicles de transport. Ontime 
disposa d'una dotzena de centres 
logístics arreu de l'Estat i actual-
ment es troba en ple procés desen-
volupament després d'augmentar 
vendes un 20% l'any passat. 

Nova plataforma
logística al polígon 
Pla de Llerona

LES FRANQUESES. L'Àrea de Dina-
mització Econòmica de les Fran-
queses, com a participant en el 
programa d’Ocupació a la Indús-
tria Local (OIL) impulsat pel Con-
sell Comarcal i dins del programa 
Indústria 4.0 de la Diputació de 
Barcelona, acompanya en la trans-
formació digital de les empreses 
del municipi. Per això ha posat a 
disposició de les empreses tècnics 
formats en digitalització empresa-
rial amb l'objectiu de millorar la 
competitivitat de les empreses, 
especialment dels sectors de l’au-
tomoció, el metall i la logística. Per 
fer-ho, l'acompanyament inclou la 
detecció de necessitats, l'avalua-
ció de l'empresa, el disseny d'ac-
cions a dur a terme i la cerca de 
finançament i de suport tècnic. 

Suport en la
transformació 
digital d'empreses

"Necessiten oportunitats 
per reconvertir-se;
són massa joves per 
donar-los per perduts"

El 90% dels nois i noies que hi participen troben feina en acabar el curs
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A ACS Advocats som especialistes en accidents de circulació i dret de la circulació, 
us assessorarem en tots els vostres drets com a lesionats.

Garantim la màxima indemnització.

Som advocats independents, NO treballem amb asseguradores.

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

Heu tingut un accident 
de circulació?

ACS Advocats Associats 
Plaça Torres i Bages 2, 1r-C. GRANOLLERS. Tel. 932 226 042 - 661 38 75 89
@: info@acsadvocats.com · Web: www.acsadvocats.com

ACS Advocats us desitja una 
BONA FESTA MAJOR
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Classificats per anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.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

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. Piso de 105 
m2. Espectacular 
piso de 105m2 de 
3 habs, 2 baños, 
cocina de 14m2, sa-
lón con salida a 
balcón. Calefacción. 
Piscina, Parking y 
zona comunitaria.
Precio: 231.900 €. 
Tel. 93 579 33 33

CASA EN VENTA. 
MOLLET. CENTRO. 
Casa tipo dúplex 
en el centro, re-
formada de diseño, 
consta de 3 habi-
taciones, 1 baño, sa-
lón y cocina ameri-
cana, balcón.Pre-
cio: 165.000 €. Tel. 
93 579 33 33

MOLLET PISO EN 
VENTA. EL CAL-
DERÍ. PISO ECO-
NÓMICO. Junto al 
centro, piso refor-
mado con 3 habi-
taciones, baño y 
cocina a estrenar, 
lavadero, comedor 
con salida a bal-
cón. Calefacción, 
Aire acondiciona-
do. Precio: 139.000 
€. Tel. 93 579 33 33

FEINA  / SERVEIS
DEMANDES

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

IMMOBILIÀRIA

TRASPASSOS

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

Des de 1987 La garantia per a empreses i candidats

Taller de fabricació, reparació i manteniment 
de maquinària industrial , precisa incorporar : 

MECÀNIC/A TORNER/A-FRESSADOR/A-HI-
DRÀULICA (Ref.3008-03a)
Candidats/es amb reconeguda experiència ,mí-
nima de 5 -10 anys , en construcció de premses 
hidràuliques i tot tipus de manteniment mecànic 
.Es valorarà molt positivament formació a nivell 
de FP II o CF en Mecànica, essent imprescindible 
la experiència en torn i fressa.

CAP DE TALLER (Ref.3008-03b)
Candidats/es amb reconeguda experiència en 
feines de responsable de taller mecànic ( míni-
ma de 10 anys).Formació mecánica a nivell de : 
FP II , maestria industrial , CFGS, etc 
Amb dependencia directa de la propietat , es 
responsabilitzarà del bon funcionament del ta-
ller mecànic d’empresa consolidada i de prestigi 
en el seu sector.És imprescindible tenir coneixe-
ments de torn i fresa.

Per ambdos llocs de treball condicions i retribu-
ció negociable en funció de l’experiència i valúa 
dels candidats.Feina estable i amb contracte 
directa amb l’empresa.

Grupo industrial fabricante de soluciones integrales para la manipulación, automatización 
y dosificación de productos en polvo, granulados y líquidos , precisa cubrir dos vacantes:

TECNICO DE MONTAJE (Ref.3008-01a)
S’encargará de ejecutar y supervisar el montaje mecánico y eléctrico de instalaciones en casa 
del cliente y puesta en marcha de la instalación.
Requisitos 
-Formación: FPII (Mecánica, Mecatrónica) o Ingeniero Técnico.
-Idiomas: Inglés: nivel  medio-alto; Castellano: avanzado. Valorable otros idiomas.
-Experiencia: Mecánico y eléctrico de campo. Coordinador de equipos multidisciplinares. PRL.

Se valorará residencia en la comarca del Vallès Oriental o comarcas limítrofes. Se ofrece  con-
trato de 6 meses con posibilidad de posteriormente pasar a indefinido. Sueldo y condiciones 
negociables.El puesto implica viajar el 70-80% del tiempo , tanto a nivel nacional como inter-
nacional , por tanto el candidato/a deberá tener flexibilidad en este sentido.

TECNICO/A SERVICIO POSTVENTA  (Ref.3008-01b)
Contribuirá al desarrollo del Servicio de Asistencia Técnica teniendo en cuenta la atención 
personalizada, la calidad del servicio y el tiempo de entrega, satisfaciendo y fidelizando a los 
clientes, tanto en la fase de instalación como en la de asistencia y mantenimiento.
Requisitos 
Formación: FPGS o Ingeniería Técnica.
Idiomas: Inglés: nivel first o advanced; Alemán: valorable.
Experiencia: Valorable funciones de mantenimiento Tco. SPV de maquinaria/ instalaciones in-
dustriales del sector alimentario.
Ámbito geográfico: España, Portugal e Internacional.
Disponibilidad para viajar: 80%.

El dissabte 31 agost a les 23.30 h i en una 
carpa instal·lada al centre cívic de Vilalba 
Sasserra reviurem un any mes l'esperit de la 
que va ser una de les millors discoteques de 
Catalunya en la dècada dels 80 i 90.

Organitzat per l'Ajuntament de Vilalba 
Sasserra i amb la col·laboració d'extreballa-
dors, cambrers, cambreres i amics tornarà 
la festa en majúscules amb la música dels 
80 i 90 de la mà d'alguns dels dj que varen 
fer omplir totes les tardes i nits la pista de 
la discoteca. Aquesta festa d'entrada gratu-
ïta i lliure i sense ànim de lucre destina la 
totalitat del romanent a millores socials del 
poble de Vilalba Sasserra. La trobada inclou-
rà com a dj convidats els residents de les 
discoteques germanes Menfis de Manresa 
i de Berga. El mític Miquel Zorrilla i el no 
menys conegut productor musical Sergi Vila. 
Aquest serà l'autèntic i genuí remember de 
Menfis 3... la discoteca que va marcar un 
abans i un després en la dècada dels 80 i 90 
programant actuacions i espectacles de talla 
nacional i internacional.

Recordem els concerts en directe d'Alejan-
dro Sanz, Mecano, OBK, Rosario, el Último 

La discoteca Menfis Vilalba torna per un dia 
La pista viurà el seu 8è remember dissabte a partir de les 23.30 h

DISCOTECA MENFIS VILALBA
Centre Cívic i Cultural, carrer Montseny, 6, Vilalba Sasserra

Dissabte 31 d'agost, 23.30 h

L'APARADOR
DE LA SETMANA

FecunMed, situat a l'edifici de La Mútua de 
Granollers, és un centre sanitari dedicat al 
diagnòstic i tractament integral de l'esteri-
litat i la infertilitat. Està homologats pel De-
partament de Salut i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya per a la realització 
de tècniques de reproducció humana assis-
tida. Des 2017 forma part del grup Eugin, 
grup de reproducció assistida de referència 
a Catalunya i Europa, fet que reforça la mis-
sió d'oferir un servei excel·lent, de qualitat i 
de proximitat als pacients. 

El centre ofereix tractaments altament 
especialitzats i de forma exclusiva, ja que la 
seva única finalitat és l'estudi, el diagnòstic 
i el tractament de l'esterilitat i la infertilitat. 

Per aquest motiu FecunMed està format 
per un equip multidisciplinari preparat es-
pecíficament i constituït per professionals 
amb llarga experiència en els camps de la 
ginecologia, andrologia, biologia de la re-
producció, anestèsia, infermeria, consell 
genètic i suport psicològic.

Disposen de l'equipament i dels conei-
xements per aplicar qualsevol de les tèc-
niques diagnòstiques i terapèutiques exis-

FecunMed, el vostre centre de reproducció 
El centre fa estudis gratuïts de fertilitat fins al 31 d'agost

FECUNMED
Edifici Mútua de Granollers, 3a planta, plaça Pau Casals, s/n, Granollers

Tel. 93 861 18 28 - www.fecunmed.com

de la Fila, Sopa de Cabra, Sau, Tam Tam Go, 
Orquesta Mondragón, Los Sencillos, Los Ro-
naldos, etc., que juntament amb molts altres 
grups de la movida madrilenya i de l'àmbit 
internacional varem omplir de bona música 
els escenaris. També recordem els famosos 
Level 42, LondonBeat, The Christians, Gary 
Low, Miko Mission, Technotronic, Simply 
Red, Blow Monkeys, etc. 

Nits que recordarem, per una nit, altra ve-
gada aquest any. Ens veiem al Menfis Vilalba.

tents en el camp de la reproducció humana. 
Ara, fins al 31 d'agost, sou a temps de  fer 

el vostre estudi de fertilitat amb totes les 
proves integrades sense cap cost: explora-
ció ginecològica, ecografia 3D uterina, se-
minograma (en cas de parella masculina) i 
valoració per part de l'expert). 

Aprofiteu aquests darrers dies de promo-
ció i passeu a visitar-vos per l'equip especi-
alista en fertilitat i reprodució assistida de 
FecunMed de Granollers.
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Residencial El Lledoner
Nova promoció a la zona nord de Granollers. Una àrea de traçat urbà modern, 
amb amplis espais verds, que brinda la màxima tranquil·litat sense renunciar a 
les comoditats que ofereix una capital comarcal.

      c. Sant Plàcid, 22
Granollers

Oficina comercial:  c. Rosselló, 134, cantonada Josep Pla · T. 937 074 689 - 662 329 114
Oficines Centrals:  Pg. Manuel Girona, 62 · 08034 Barcelona · T. 932 064 000 · comercial@lallavedeoro.com

2, 3 i 4 dormitoris.
Plantes baixes amb jardí.
Dúplex amb terrassa.
1, 2 i 3 banys.
Parquet.
Zona comunitària amb 
piscina.
Places de garatge inclòs 
en preu.

PREU DES DE

196.500 € +IVA
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ESPORTS
Inscripcions a activitats esportivesCarles Pérez fa el primer gol amb el Barça
El Patronat d'Esports de les Franqueses obrirà dilluns 
les inscripcions de les activitats esportives municipals, 
així com també les d'iniciació a les escoles. El tràmit 
s'ha de fer a l'oficina del Patronat, de dilluns a dijous, 
de 9 a 14 h i de 16.30 a 19 h, i divendres, només al matí.

El granollerí Carles Pérez Sayol marcava diumenge el seu  
primer gol en el primer equip del FC Barcelona. Tot i que 
aquest extrem de la plantilla del Barça B ja va debutar al maig 
amb el primer equip en partit oficial, dilluns es lluïa a la Lliga  
i marcava el tercer gol del 5 a 2 al Camp Nou contra el Betis.

GRANOLLERS. La temporada s'en-
cara amb molt optimisme al Ba-
lonmano Granollers (BMG). Les 
jugadores del KH-7 aconseguien 
divendres posar-se un nou títol 
a la butxaca, la Supercopa de Ca-
talunya d'Handbol. Després de 
superar còmodament el BM La 
Roca –per 38 a 22–, es proclama-
ven supercampiones. Aquesta és 
la sisena vegada que el femení del 
BMG aconsegueix el títol.

L'equip comandat per Robert 
Cuesta va ser letal al contraatac i 
les roqueroles no van tenir prou 
capacitat física i tàctica per atu-
rar un imparable KH-7 a la sego-
na part. Giulia Guarieiro va ser la 
màxima golejadora, amb 8 dianes, 
seguides de les 5 de Vegué, Colo-
mer i Gassama. 

Pel que fa al Fraikin, també hi va 
fer un bon paper, però el totpode-
rós Barça –que ha aconseguit el 
guardó per 31a vegada– el va es-
combrar a la final, amb un contun-
dent 43 a 24. Amb tot, els d'Antonio 
Rama es van proclamar subcampi-
ons –amb Figueras com a màxim 
anotador de l'equip (4 gols), seguit 

El Fraikin va caure a la final contra el totpoderós Barça
xavier solanas

HANDBOL  AQUEST ÉS EL SISÈ TÍTOL DEL FEMENÍ DEL BMG EN AQUESTA COMPETICIÓ

El KH-7 es proclama campió 
de la Supercopa de Catalunya

de García Robledo (3)– i es van en-
dur el premi al millor porter de la 
final, el granollerí Pol Sastre.

Amistós amb les escandinaves
D'altra banda, dimecres el KH-7 
disputava un amistós a Montornès 

amb l'IJ Sävehof, l'equip campió de 
la lliga femenina de Suècia, i amb el 
qual ja es va veure les cares dilluns. 

El partit, que s'estava disputant 
durant tancament d'aquesta edició, 
va portar l'handbol de primer ni-
vell a El Sorralet del municipi veí. 

L'AEH Les Franqueses forma 
un segon equip masculí
LES FRANQUESES. L'AEH Les Fran-
queses ha format un segon equip 
sènior masculí, que la propera tem-
porada competirà a 4a Catalana. El 
B del club franquesí serà comandat 
per Miquel Corbinos i Dani Pérez, 
que compaginaran l'entrenament 
d'aquest sènior amb el projecte del 
juvenil i el cadet femení –que ja en-
trenaven la passada temporada–. 
"L'objectiu inicial serà intentar 
adaptar els jugadors a la catego-
ria al més aviat possible, ja que 
la majoria de la plantilla serà de 
juvenils de segon any i sèniors 
de primer any. Tot i això, l'equip 
també comptarà amb la presen-
cia d'algun jugador més veterà 
per ajudar-los en aquest procés", 
expliquen des del club.

L'AEH Les Franqueses pretén, 
amb aquest nou projecte, dispo-
sar d'un pont per als jugadors en-
tre el primer equip i el juvenil, que 
fins ara ha estat sovint complicat.
El debut de l'AEH Les Franqueses 
B serà el 6 d'octubre contra el B 
del Sant Andreu de la Barca.  

ELS DE CORBINOS I PÉREZ COMPETIRAN A 4a CATALANA

Doblet al Trofeu Ciutat de Granollers
El Trofeu Ciutat de Granollers, que dilluns es disputava al Palau amb motiu 
de la festa major, se'n va anar cap a casa, tant en categoria masculina com 
femenina. El Fraikin es va imposar per 30 a 24 a l'IK Sävehov de Suècia, com 
també ho va fer el KH-7, en un partit de molt mèrit, ja que les jugadores 
escandinaves han estat 13 vegades campiones de la màxima divisió sueca. 
Les granollerines aconseguien superar les de Sävehof per 23 a 21.

n Després d'una temporada irregular 
en què el sènior femení de l'AEH no va 
poder mantenir la categori, el tècnic 
Jordi Ausàs es marca l'ascens com a 
objectiu. L'entrenador, iniciat com a 
porter al club, vol comandar l'equip a la 
màxima competició, la Lliga Catalana. 
El sènior femení de la temporada 2019-
2020 serà de 20 jugadores, de les quals 
13 es mantenen del bloc actual. També 
hi haurà 4 noves incorporacions –Glò-
ria Blancafort, l'extrem Anna Rojas, la 
pivot Laia Sastre (formades al BMG) 
i la de la portera Carlota Teixidó– i, a 
més, aniran entrant a les convocatòries 
jugadores de l'equip juvenil del club. El 
nou projecte compta amb l'experiència, 
doncs, d'Ausàs, que ha entrenat diver-
sos equips del BM La Roca, en el qual 
també ha estat director tècnic del fe-
mení amb grans resultats.

JORDI AUSÀS VOL 
COMANDAR EL FEMENÍ 
A LLIGA CATALANA

VÒLEI  JUGADORA DEL JUVENIL A DE L'AE CARLES VALLBONA

La jugadora del juvenil A de l'AE 
Carles Vallbona Lali Julià s'ha pro-
clamat aquest agost campiona de 
l'Europeu Júnior de Petits Països 
que es va celebrar a Andorra el 

cap de setmana del 17 i 18 d'agost. 
Julià hi participava en el marc de 
la selecció catalana sub-18, jun-
tament amb Valèria Ballero, que 
competeix amb el CN Sabadell. 

Lali Julià, campiona europea júnior
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GRANOLLERS. El neguit dels respon-
sables del Circuit de Catalunya, ad-
ministracions i hotelers vallesans 
s'ha acabat, si més no, fins l'any 
vinent. Dimarts el Circuit –format 
per la Generalitat, el RACC i l’Ajun-
tament de Montmeló– ha revelat fi-
nalment la incògnita i ha confirmat 
la pròrroga, un any més, del con-
tracte amb la Formula 1. D'aquesta 
manera el traçat català acollirà l'any 
que ve la 30a edició consecutiva el 
Gran Premi d’Espanya del Campio-
nat del Món FIA de Formula 1. 

Amb la pròrroga del contracte 
actual, que expira aquest 2019 i 
que feia mesos que amoïnava els 
responsables de l'equipament es-
portiu, el Circuit confirma la cele-
bració del Gran Premi de Formula 
1 la temporada que ve. No obstant 
això, segons fonts del Circuit, ac-
tualment s’està elaborant un pla 
estratègic per tal de construir un 
projecte "més ampli per a l'equi-
pament i garantir-ne la viabili-
tat, en el marc del qual s’ha de 
definir el rol que tindrà la For-
mula 1 a llarg termini", apunten. 
Chase Carey, president de Formula 
1, s'ha mostrat satisfet que el Gran 
Premi d’Espanya formi part un any 

circuit

FORMULA 1  És, juntament amb Moto GP, la cita més multitudinària al Circuit

MOTOR  EL TRAÇAT VALLESÀ ACOLLIRÀ EL 2020 LA 30a EDICIÓ DEL GRAN PREMI D'ESPANYA

El Circuit prorroga un any 
el contracte de la Formula 1

més del calendari de competicions, 
i ha indicat que refermar la prova al 
Vallès forma part de "l'estratègia 
de mantenir les arrels europees 
de la Formula 1, alhora que ex-
pandim el campionat cap a nous 
territoris". En aquest sentit, Carey 
també ha expressat la voluntat de 
continuar negociant "per trobar la 
manera d'ampliar aquesta bene-
ficiosa relació". 

Per la seva banda, el president de 
la Generalitat, Quim Torra, ha des-

tacat que "Catalunya és un país 
amb una llarguíssima tradició 
en l'àmbit dels esports de motor, 
i per això ens satisfà haver-nos 
consolidat com una cita clàssi-
ca en el calendari per als aficio-
nats de tot el món". El president 
també ha destacat que el Circuit és 
"un instrument per incentivar 
l'activitat econòmica del país en 
àmbits com el turisme, l'auto-
moció o la indústria de l'entre-
teniment". Segons dades del ma-
teix Circuit, la celebració del Gran 
Premi genera 163 milions d’euros 
d’impacte econòmic.

Reclam d'un pla estratègic
Entitats com l'Associació d'Hotels 
Vallès Oriental (HVO) i el RACC 
també s'han mostrat satisfets per 
la pròrroga, tot i que aquesta últi-
ma ha demanat l'elaboració d'un 
"pla estratègic conjunt i sòlid 
que permeti assolir un acord es-
table per tal que el Circuit aculli 
la F1 els pròxims cinc anys". 

L'AE Ramassà i l'US Corró 
d'Amunt enceten el Trofeu 
Ajuntament de les Franqueses
LES FRANQUESES. Els clubs de fut-
bol de les Franqueses tornaran a 
ser els protagonistes del novè tor-
neig de futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses, que organitza 
el Patronat Municipal d’Esports, 
aquest any amb la col·laboració 
de l’US Corró d’Amunt.

Per escalfar motors aquest dis-
sabte (18 h) es disputarà el partit 
preliminar entre l'AE Ramassà i 
l'US Corró d'Amunt, a la Zona Es-
portiva de Llerona.

El trofeu en si, però, se celebrarà 
els dies 4 i 5 de setembre al camp 
de futbol de Corró d’Avall, amb la 
participació del CF Les Franque-
ses, el Bellavista Milan i el Llero-
na. S’hi afegirà, a més,  l’equip gua-

FUTBOL EL TORNEIG SERÀ EL 4 I 5 DE SETEMBRE

nyador del partit preliminar. 
Dimecres (20.30 h) el CF Les 

Franqueses s'enfrontarà al gua-
nyador del partit de dissabte, i 
posteriorment (22 h) el CE Llero-
na i el CF Bellavista Milan es veu-
ran les cares. 

Dijous vinent (20.30 h) serà el 
torn del partit que decidirà el ter-
cer i quart lloc, i de la final (22 h) 
amb els guanyadors dels dos par-
tits de dimecres.

A la passada edició, el CF Les 
Franqueses es va proclamar ven-
cedor, en imposar-se en la final a 
l’US Corró d’Amunt per un con-
tundent 8 a 0. El tercer lloc va ser 
per al CE Llerona que va guanyar 
el Bellavista Milan per 2 a 1. i

UNA CINQUANTENA D'EQUIPS A LES 24 H 
DE BARCELONA TROFEU FERMÍ VÉLEZ
n Aquest cap de setmana el Circuit acollirà les 24 Hores de Barcelona d'Au-
tomobilisme Trofeu Fermí Vélez, que té confirmats 49 equips participants –13 
d'Alemanya; 9 de Suïssa; 7 de França; 4 d'Holanda; 2 d'Àustria, Bèlgica, Dinamar-
ca, el Regne Unit i la República Txeca; 1 dels Emirats Àrabs, els EUA i Luxemburg; 
i 3 d'Espanya (Baporo Motorsport, Tictac Totcar Sport i GSR by Speed Factory). A 
més de celebrar la 21a edició de la cursa de resistència, per segon any consecutiu 
farà simultàniament les 24 h SimRacing, una competició virtual. Les 24 h es podran 
seguir al Circuit de forma gratuïta (cal descarrer la invitació al web del Circuit).

L'EC participa al Torneig de 
clubs històrics de la comarca
GRANOLLERS. L'EC Granollers és un 
dels vuit clubs que participarà a la 
novena edició del Torneig de clubs 
històrics del Vallès Oriental, que 
avui, dijous, arrenca amb la prime-
ra jornada. Així, a les 19.30 h, l'EC 
s'enfrontarà al Vilanova del Vallès. 
Ambdós i juntament amb el CF Cal-
des Montbui, el FC Cardedeu, el CF 
Martorelles, el CF Montmeló Unió 
Esportiva, el CE Llinars i el CF Vila-
major són els clubs de futbols amb 
75 anys o més d'història.

El torneig va néixer el 2011 amb 
la voluntat de reunir els clubs ve-
terants i generar un espai per a la 
preparació de la temporada espor-
tiva. Entre les edicions de 2011 a 
2016 van participar-hi 6 clubs ju-
gant un partit triangular entre ells 

en un mateix dia. Els 2 guanyadors 
de cada triangular jugaven direc-
tament la final del campionat. A 
partir de l'edició de 2017 el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental s’hi va 
incorporar com a organitzador i es 
van afegir dos nous equips. Per tant, 
es va modificar el format, amb uns 
quarts de final, semifinal i final amb 
eliminatòries directes. Els 4 gua-
nyadors dels quarts de finals s’en-
fronten entre ells a les semifinals 
i els 4 perdedors fan el mateix en 
l’anomenada semifinal de consola-
ció. Els guanyadors de cada semifi-
nal s’enfronten a la final absoluta i 
final de consolació respectivament.

El 2018 es va assignar el camp de 
l'EC com a seu principal. Enguany es 
jugarà a Llinars i Montmeló. i
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CUIDADORS A DOMICILI
I A CENTRES SANITARIS PER A INFANTS, ADULTS, 
GENT GRAN I PERSONES AMB DEPENDÈNCIA

SERVEIS: AUXILIAR DE GERIATRIA · AUXILIAR D’INFERMERIA · TERÀPIA OCUPACIONAL 
· NEUROPSICOLOGIA · FISIOTERÀPIA · FORMACIÓ · TREBALLADORS SOCIALS

Som una empresa de serveis d’ajuda a domicili adreçada a persones en situació de dependència que, 
per motius físics, psíquics o socials es troben amb dificultats per a realitzar les tasques habituals de 
la vida diària i així garantir l’adequat desenvolupament personal i familiar.

SACOM LES FRANQUESES
Camí Antic de Vic, 29
Tel. 93 181 82 23 - 608 79 90 14

SACOM BARCELONA
C. Sant Antoni Maria Claret, 16-18
Tel. 93 289 21 19 - 608 79 90 14

SACOM VIC
Ronda Francesc Camprodon, 15 
Tel. 93 683 19 11 61 - 608 79 90 14

info@sacomsl.com 
www.sacomsl.com

SACOM SERVEIS GERIÀTRICS

Des de
8,53€

/hora
24h

EMPRESA
ACREDITADA

Per vincular els serveis a la 
prestació econòmica dins del 
Programa Individual de les 
persones amb el grau de de-
pendència. (Llei 39/2006, de 
14 de desembre. Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció 
a les Persones en situació de 
Dependència. Segons consta 
en el Registre d’Entitats del 
Departament de Benestar So-
cial de la Generalitat

AJUDA A LA
DEPENDÈNCIA 
FINS A 578€ (Grau3)

Bona Festa Major!

Programa SEFED

Guayaquil, 54. 08401 Granollers. Tel. 93 879 43 14 ·        636 275 942
https://sites.google.com/a/epiagranollers.cat/epia-granollers
     @FPescolapiaGrn  �       FP Escola Pia Granollers

CONTINGUT
La metodologia emprada és la reproducció de situacions reals dins de 
la simulació d’una empresa. Això es possible degut a que l’empresa 
simulada té la mateixa estructura que una empresa real amb el seus 
departaments de treball:
• Departament comercial i comerç internacional
• Departament de comptabilitat i RRHH.

OBJECTIUS:
• La formació de persones a l’atur en el camp de 
la administració i gestió d’empreses, utilitzant 
una metodologia eminentment pràctica com és la 
simulació d’empresa.
• L’alumne rep coneixements, teòrics i pràctics del 
funcionament d’una empresa per dins així com 
mitjans per a la seva inserció al món laboral, com 
poden ser pràctiques en empreses reals.
• Donar la possibilitat als alumnes de poder 
realitzar altres activitats formatives
 • Fires nacionals i internacionals d’empreses  
 simulades
 • Estades en empreses en altres països
 • Intercanvis internacionals

INICI DEL NOU CURS: 
OCTUBRE - 2019
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GRANOLLERS. Les nedadores d'ar-
tística del Club Natació Granollers 
(CNG) Regina Casino i Valeria 
Parra han estat convocades per 
la Reial Federació Espanyola de 
Natació per formar part de l'equip 
estatal que participarà al Campi-
onat Infantil del Món, que tindrà 
lloc de dimecres a diumenge a Sa-
morin (Eslovàquia).

Ambdues nedadores van parti-
cipar a la Copa Comen, celebrada 
a Ginebra (Suïssa) a principis de 
mes, i van contribuir a l’èxit de la 
selecció espanyola amb un doble 

cnG

NATACIÓ ARTÍSTICA  LES ESPORTISTES DEL CLUB NATACIÓ GRANOLLERS TAMBÉ VAN PARTICIPAR A LA COPA COMEN, A SUÏSSA

A LA SELECCIÓ  Regina Casino i Valeria Parra amb l'equipació estatal

Valeria Parra i Regina 
Casino, al mundial 
infantil de 'sincro' Les nedadores del CNG Aida Ber-

tran (sènior) i Estel Xuan Galo (in-
fantil) es van imposar a la 45a edi-
ció de la Travessia Nedant al Port 
del Fangar, que va tenir lloc el 15 
d'agost a Amposta. Ambdues van 
finalitzar la prova de 3,3 quilòme-
tres. Bertran va completar la traves-
sa amb un temps de 30 minuts i 11 
segons, la qual cosa li va permetre 
ser la primera en categoria sènior i 
la segona en la classificació absolu-
ta. Galo també va ser la primera en 
infantil, i la tercera en absoluta, amb 
una marca de 31 minuts i 20 segons.

Altres mèrits
D'altra banda, cinc dies abans, 
Aida Bertran s'havia classificat en 
segona posició de la categoria fe-
menina en la vuitena edició de la 
Volta Nedant a l'Estany de Banyo-
les, un circuit de 6.000 metres en 
què van participar 135 nedadors. 
També va participar-hi un altre 
nedador del CNG, Jordi Granero, 
qui va aconseguir la setena posi-
ció. A finals de juliol, Bertran tam-
bé es va imposar amb superioritat 
a la Baixada del Renaixement, una 
prova de 12,5 quilòmetres pel riu 
Ebre, entre Xerta i Tortosa.

Per la seva banda, Estel Xuan 
Galo, a principis d'agost, també es 
va imposar a la 62a edició del Des-
cens Internacional de la Ría de Na-
vía, després de participar als relleus 
mixtos, i formant part de la selecció 
espanyola absoluta. Galo, que tam-
bé va participar a nivell individual a 
la prova de 5.000 metres, es va clas-
sificar en vuitena posició. 

A més, Bertran i Luisa Mar Mo-
rales també van participar-hi i van 
aconseguir el 4t i 7è lloc respecti-
vament. 

NATACIÓ  

Aida Bertran i Estel 
Xuan Galo, or a la 
travessia al Pont del 
Fangar d'Amposta

El nedador júnior del CNG Lluís 
Escrits es va proclamar subcam-
pió estatal als 1.500 lliures en el 
marc del Campionat d'Espanya 
Júnior i Absoluta, que va tenir lloc 
del 4 al 7 d'agost a Terrassa. L'es-
portista granollerí va aconseguir 
la plata després de nedar la prova 
en un temps de 15:52:03.

En aquesta mateixa competició, 
un altre nedador del club grano-
llerí, Héctor Morales, es va penjar 
el bronze en els 100 metres braça, 
amb una marcador d'1:06:83.

L'abril passat, Escrits ja va fer 
un bon paper al Campionat d'Es-
panya Open Absolut i Júnior, d'on 
va marxar amb un doble bronze. 

Lluís Escrits es 
proclama subcampió 
estatal júnior 
als 1.500 lliures

or en equip i combo. A més, Ca-
sino va participar en duet –amb 
les seves companyes Mercedes 
Díaz i Alba García del Sincro Re-
tiro–, i es va penjar la medalla de 
plata en classificació Comen i el 
bronze en internacional.

Àlex Oses, a la Copa Comen
L'entrenador de l'infantil A i l'ale-
ví B del CNG, Àlex Oses, també va 
participar a la Copa Comen com 
a tècnic de la selecció espanyola 
juvenil de waterpolo, juntament 
amb Javier Sánchez-Toril. 
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El relat en versIvette Nadal, finalista al Premi Cerverí 2019
Josep Pedrals lliurava dilluns el primer relat 
de la festa major de Granollers. El rapsode 
i poeta utilitza el vers per narrar les seves 
impressions de Blancs i Blaus. Les properes 
entregues seran divendres, diumenge i dilluns.

Farem un foc, d'Ivette Nadal i Pascal Comelade, és una de les vuit  
cançons finalistes al Premi Cerverí 2019, convocat per Enderrock 
i Catalunya Ràdio per reconèixer el millor tema de l'any en llengua 
catalana. Les propostes es poden votar fins al 13 de setembre. Nadal 
competeix amb Clara Peya, Lildami, Zoo i Marc Parrot, entre d'altres.

CULTURA

GRANOLLERS. El segon cap de 
setmana de festa major, un dels 
espais més concorreguts és el de 
l'avinguda del Parc, on la comissió 
de festes instal·la l'escenari més 
gran per acollir alguns dels grups 
de l'escena catalana més coneguts 
i orquestres i bandes per fer ballar 
tota la concurrència.

Avui, dijous, a l'1 de la mati-
nada, serà el torn dels osonencs 
Oques Grasses, que després d'una 
aturada d'uns tres anys tornen 
amb el seu quart disc, Fans del sol. 
Es tracta d'un treball més eclèctic 
i reposat, amb alguns temes de 
base electrònica, que ja ha girat 
per bona part del territori català. 
Les lletres mantenen la seva voca-
ció poètica i desvergonyida, amb 
temes com Sta guai, Escopinya, 
Més Likes i Serem ocells, que han 
conquerit tota una generació.

Dijous, doncs, serà el moment 
de ballar a ritme de funk, reggae, 
hip-hop, dance i trap, amb les pi-
cades d'ullet habituals d'Oques 
Grasses a la música tradicional.

Divendres de rap
El segon concert de l'avinguda del 
Parc, divendres a la mateixa hora, 
tindrà com a protagonista el rap i 
els hip-hop, de la mà de Freene-
tiks, el col·lectiu nascut el 2016 
que aplega tres campions de free- 

arxiu / x.s.

OQUES GRASSES  La banda d'Osona actuarà a l'avinguda del Parc

MÚSICA  LA COMISSIÓ DE FESTES HA PROGRAMAT LES NITS DE CONCERTS QUE ACOSTUMEN A SER MÉS MULTITUDINÀRIES

El grup Oques Grasses serà cap 
de cartell a l'avinguda del Parc

style. Es tracta de Chuty Invert i 
Skone –amb tres títols estatals i 
dos campionats del món– i dj Ha-
zhe, productor d'una reconeguda 
trajectòria i referent de la cultura 
hip-hop.

L'espectacle es fonamentarà en 
la improvisació, la participació 
del públic i el factor sorpresa, i 
culminarà amb una batalla a tres 
bandes.

El record a Freddie Mercury
Els espectacles a l'escenari de 
l'avinguda del Parc tindran el seu 

Després del seu pas per la Nau 
B1 de Roca Umbert al febrer, Illa 
Carolina torna avui, dijous (23 h), 
a Granollers –en aquest cas, a la 
plaça de l'Església– per compartir 
el seu tercer disc Bellavista amb 
el públic de la festa major grano-
llerina, un nom que, més enllà de 
ser el barri frontissa entre Grano-
llers i les Franqueses,  és “un lloc 
imaginari en el qual es poden 
crear històries, paisatges i li-
teratures per imaginar discos, 

PETE SEEGER, EL PROTAGONISTA DEL CONCERT DE DIVENDRES

Dissabte l'escenari també acollirà el tribut a Queen de la banda Momo

colofó final amb la banda Momo, 
un dels grups tribut de Queen més 
valorats de l'Estat, que enguany 
han desfilat per més festes majors 
que mai gràcies a la pel·lícula Bo-
hemian Rhasody, que ha tornat a 
situar la banda liderada per Fred-
die Mercury en el rànquing de les 
més escoltades del moment.

Momo compta a la veu principal 
amb José Luis Cortés, que va ser 
triat per Brian May –el guitarra de 
Queen– per protagonitzar la ver-
sió espanyola del musical We will 
rock you. i

Illa Carolina tornarà a 
'Bellavista' avui, dijous

L'espai acull també les orquestres de balls tranquils

escriure cançons i treballs mu-
sicals cuinats a foc lent”, apunta 
el grup. A Bellavista, Illa Carolina 
s’inspira en el mar i imatges com 
les Illes Medes, per centrar-se en 
la bellesa que comporta el procés 
de maduració.

La banda paretana, liderada per 
Carol Badillo, ha actuat aquest es-
tiu al Festival Jardins de Pedral-
bes, com a telonera de Roger Hod-
son de Supertramp. Ara, l'escenari 
serà el centre de Granollers. i

Ja fa uns anys que la plaça de les 
Hortes s'ha convertit en l'enve-
lat simbòlic de la festa major de 
Granollers, aquell que recupera 
l'esperit dels balls de fa anys, més 
tranquils i amb música de tots els 
temps. Enguany, a banda de les 
tradicionals orquestres, serà tam-
bé l'escenari d'un concert tribut a 
Pete Seeger, considerat un dels pa-
res de la música folk, i creador d'al-
guns dels himnes més rellevants 
de moviments pacifistes i ecolo-
gistes. Serà un concert homenatge 
a aquest músic nord-americà, que 

La plaça de les Hortes 
homenatja el pare del folk

ha estat referent cultural, social i 
polític. L'acte coincideix amb l'any 
del centenari del naixement de 
Seeger, nascut en una família de 
músics i iniciat als escenaris a la 
dècada dels 40. Durant anys va re-
córrer arxius i biblioteques per re-
colipar peces tradicionals. Diven-
dres (22.30 h) es podran escoltar 
alguns dels seus èxits publicats en 
una desena de discos.

La plaça de les Hortes també 
rebrà les orquestres Valparaíso 
(avui), Rosaleda (dissabte) i Krà-
ter (diumenge). i



dj, 29 d'agost 2019 39



dj, 29 d'agost 201940

ARTS CIRCENSES  EL PARC TORNA A ACOLLIR LES PROPOSTES ESCÈNIQUES PROGRAMADES AL CALENDARI FESTIU D'AGOST

'Turist (or not turist)' i 'Vincles', les 
propostes de clown i circ al Torras Villà
GRANOLLERS. Les arts circenses 
tornen al parc Torras Villà per fes-
ta major. Aquest cap de setmana 
s'hi viuran dues propostes, una de 
pallassos i l'altra de circ.

La primera serà avui, dijous 
(23 h), de la mà de la companyia 
mallorquina Circ Bover, que pre-
sentarà a Granollers el muntatge 
Vincles, produït amb motiu del seu 
desè aniversari. Es tracta d'una 
proposta de circ contemporani 
que parteix d'un element senzill, 
unes canyes de bambú, a partir de 
les quals s'ha construït un espec-
tacle ple d'elegància i tècnica, així 
com d'originalitat.

Humor hereu del Tricicle
El segon espectacle al parc Tor-
ras Villà serà Turist (or not turist), 
una comèdia de teatre gestual de 
la companyia Clownic. Es podrà 
veure divendres (23 h) i promet 
fer riure sense parar. A través de 
l'humor sense paraules, Clownic 
planteja tot un seguit de situaci-

clownic

CLOWNIC  A 'Turist (or not turist)' la companyia parodia el turisme i els viatges organitzats

ons hilarants a l'entorn del turis-
me i els viatges organitzats.

Durant més de 18 anys, Clownic 
ha estat la segona companyia del 
Tricicle, i ha interpretat especta-
cles com Manicomic, Slastic, Exit 

i Tricicle 20, entre d'altres. Des-
prés de complir la majoria d'edat 
es va independitzar dels padrins 
teatrals i el 2011 va estrenar el 
seu primer espectacle de creació 
pròpia, Ticket, al qual va seguir 

Jobs. Ara, amb Turist, consolida la 
seva proposta còmica, anb un èxit 
que ha exhaurit entrades a teatres 
d'arreu. De fet, l'espectador –la 
majoria també ha fet el turista– 
s'hi sent identificat. 

El parc Torras Villà serà també, un 
any més, l'escenari del festival de 
danses urbanes Hop Granollers, 
estrenat l'any passat. Així, dissab-
te (23 h), el mestre de cerimònies 
Guille Vidal-Ribas s'adreçarà al 
públic –sobretot, jove– per pre-
sentar, amb un estil fresc i còmic, 
les diferents propostes de la nova 
edició de Hop, que exhibeix peces 
curtes que fan recerca a partir de 
les noves dramatúrgies i tècni-
ques de les danses urbanes. 

Hi participaran Iron Skulls Co, 
amb una demostració de la tèc-
nica japonesa del segle XV de re-
paració d'objectes Kintsugi, a la 
recerca de la tècnica, la bellesa i la 
perfecció. A més, també hi ballarà 
la companyia francesa de Julien 
Rossin, amb cinc ballarins de hip-
hop que interpretaran la peça Per-
ception de freestyle; Agnès Sales i 
Héctor Plaza amb Blue Monday, 
una peça sobre les relacions hu-
manes, i Afrikan Power amb Ton-
gue Brown, ballarí de breakdance 
i acròbata.  m.e.

Torna el festival 
de danses urbanes
'Hop Granollers'
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TRADICIÓ  AVUI, DIJOUS, LA PORXADA VIURÀ DE NOU ELS EMBLEMÀTICS PILAR CAMINAT DELS XICS, BALL DEL COLOM I BALL DE GIRAVOLTES DELS GEGANTS

La cultura popular pren la ciutat

La cultura popular és ben viva a 
Granollers. I així es demostra per 
festa major, quan les entitats s'es-
mercen a sorprendre i fer gaudir 
el públic.

Un dels moments més emble-
màtics i esperats de la festa arri-
ba avui, dijous (20 h), a la plaça 
de la Porxada, quan els elements 
festius entren en cercavila i Xics fa 
el seu pilar caminat. El Ball del Co-
lom, del Drac de Granollers, dels 
capgrossos i el ball de Giravoltes 
–el més emotiu dels gegants de la 
ciutat– no hi poden faltar. Tothom 
s'hi vol lluir i, fins i tot, hi ha qui 
hi prepara sorpreses, com els Dia-
bles, que dimecres ja s'estrenaven 
en el programa amb el correfoc 
infantil. Dijous (21.30 h) serà per 
a la colla jove, i per al ball parlat, 
amb els tradicionals versots, a la 

arxiu

LA PORXADA, L'ESCENARI  Diables de Granollers hi fa acabar el correfoc, mentre que els Xics hi duran la diada castellera de diumenge

mitjanit a la plaça de Can Trullàs.
Divendres (21 h) i dissabte (21 

h), per al correfoc de la colla gran, 
es preparen algunes variacions, 
amb més foc i guspires, i una es-
cena nova a la parada de lluïment 
de la plaça de la Corona, que es 
preveu més espectacular. Dis-
sabte es clourà amb la timbalada 
(23.30 h), i diumenge Diables farà 
esclatar la traca dels 1.000 metres 
(21.30 h) des del carrer Joan Prim 
a la plaça de la Corona.

Els gegants més gaudinians
Els Amics dels Gegants i Capgros-
sos de Granollers tenen enguany 
uns convidats ben especials per 
dissabte. Arribaran al migdia a la 
Porxada per participar a la tarda 
(17.30 h) a la cercavila de festa 
major. Es tracta dels gegants de 

la casa Milà de Barcelona, formats 
per dues parelles, els gegants reis 
–Gaudí i Pedrera– i els gegants 
guerrers –Badalot i Forjat–. Nor-
malment van acompanyats de dos 
nans que representen dues xeme-
neies de la Pedrera. Tots plegats 
formen una comparsa imaginati-
va i al·legòrica, creada el 1998 per 
l'artesà Toni Mujas, amb motiu de 
la restauració de l'edifici de Gau-
dí. Precisament els seus elements 
arquitectònics i l'estil modernista 
inspiren les figures convidades 
pels gegants granollerins. Les 
dues colles mostraran els seus 
balls a les 19 h a la Porxada.

El BMG, convidat al balcó
Diumenge, els Xics viuran el dia 
gran casteller de festa major, al 
migdia a la Porxada. Com l'any 

passat, els acompanyaran els 
Marrecs de Salt i els Castellers de 
Sabadell.

Com els darrers anys, la colla 
amfitriona convidarà una enti-
tat de la ciutat per ser present al 
balcó de l'Ajuntament, per tenir 
l'honor de participar a l'estirada 
de l'enxaneta. Enguany hi serà el 
Balonmano Granollers, que en-
guany està commemorant els seu 
75è aniversari.

En acabat, totes les colles faran 
una arrossada popular sota les co-
lumnes de la Porxada.

D'altra banda, les activitats 
d'entitats de cultura popular es 
completaran, després dels corre-
focs, amb l'aparició del Drac de 
Granollers, així com amb el Ball de 
Donzelles, que diumenge (17.30 h) 
l'Esbart organitza a la Porxada.  

L'Agrupació Sardanista de Grano-
llers té marcat al calendari aquest 
divendres, a les 18.30 h, quan 
començarà la tradicional ballada 
pròpia de festa major. Serà amb 
la Cobla Ciutat de Granollers, que 
interpretarà peces, entre d'altres, 
del compositor granollerí Conrad 
Saló, també membre històric de la 
veterana cobla La Principal de la 
Bisbal. 

L'activitat sardanista, però, no 
acabarà aquí, sinó que dissabte 
(17.30 h) la plaça de l'Església 
acollirà la ballada amb la Cobla 
Orquestra Rosaleda, que farà tri-
plet també amb un concert (19.30 
h) i un ball de nit (23 h) a la plaça 
de les Hortes.  

Divendres és 
temps de sardanes 
amb la cobla Ciutat 
de Granollers

Diables de Granollers prepara una escena
nova més espectacular a la plaça de la Corona

La diada de diumenge comptarà un any més
amb Castellers de Sabadell i Marrecs de Salt

Passaltpas ha 
celebrat 25 anys 
d'història i balls
Dimecres, a la plaça de la Porxada, 
l'associació Passaltpas oferia la 
tradicional sessió de festa major 
de danses mediterrànies, alhora 
que commemorava els 25 anys de 
l'entitat, nascuda el març de 1994 
quan un grup de persones van 
començar a ballar danses d'arreu 
del món a Granollers. Als inicis es 
feien ballades setmanals i, per fes-
ta major, aquest ballada al carrer, 
oberta a tohom. L'objectiu de Pa-
saltpas és donar a conèixer dan-
ses tradicionals d'arreu del món. 
Per això, el grup de balladors es 
troba a l'Aplegador de La Troca 
cada dimecres i organitza tallers 
de cap de setmana amb profes-
sors vinguts d'arreu. 
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ART  EL MUSEU DE GRANOLLERS VA INAUGURAR DIMARTS EL PROJECTE DE L'ARQUITECTE ALBERT FAUS I EL CERAMISTA TONI CUMELLA

La restauració d'arrebossats 
tradicionals de Burkina Faso
GRANOLLERS. Fins al 31 d'octu-
bre el Museu de Granollers acull 
Per Durar, un projecte impulsat 
pel ceramista granollerí Toni Cu-
mella, l'arquitecte Albert Faus, 
i el suport, a més del Museu, del 
Col·legi d'Arquitectes de Cata-
lunya. Comissariada per Carlos 
Quintans, la mostra, que es va 
inaugurar dimarts, exposa per 
mitjà d'un recull fotogràfic el tre-
ball d'un centenar de dones que, 
durant les tres primeres setma-
nes de març de 2018, van parti-
cipar en les feines de restauració 
dels arrebossats tradicionals en 
la concessió Allou-Sana, al poblat 
de Tangassogo (Tiébélé), situat al 
sud de Burkina Faso.

Ho van fer amb l’ajuda d’estris 
quotidians com una escombreta, 
una aixada i diferents tipus de  
pedres, i utilitzant terres i pig-
ments naturals. Es tracta d'un tèc-
nica documentada des del segle 
XVI, un testimoni excepcional de 
la cultura kasséna, de valor uni-

museu

ART COL·LECTIU  Les dones utilitzen una tècnica documentada del segle XVI

Ahir, dimecres, al vespre, es va 
inaugurar la mostra Parelles Artís-
tiques, un projecte que organitza 
Daruma, l'associació de familiars 
per la salut mental i l'Associació 
El Far, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament, l'Espai d'Arts de 
Roca Umbert, CUP Granollers i el 
Museu de Granollers. 

El projecte cultural i social vin-
cula dos artistes, un d'ells vinculat 
als recursos de salut mental, per 
tal de compartir el procés de crea-
ció i, posteriorment, exposar-ne el 
resultat.

Així, l'exposició s'ha inaugurat  
amb la presència del conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies, el 
granollerí Chakir El Homrani, així 
com de l'alcalde de la ciutat, Josep 
Mayoral.

Procés creatiu
L'exposició és la presentació pú-
blica de les obres i la culminació 
del treball realitzat. Amb tot, Da-

El conseller d'Afers Socials 
inaugura l'exposició del 
projecte 'Parelles Artístiques'

Conferència
L'exposició es complementarà amb 
dues activitats paral·leles. La primera 
serà el 12 de setembre, a les 18 h 
a la sala d'actes del Museu, on es 
farà una conferència adreçada als 
artistes del Vallès Oriental per tal 
de donar-los a conèixer el projecte 
de Parelles Artístiques. L'endemà, 
13 de setembre, davant del Museu 
–de 18 a 20 h–, es farà un taller 
artístic obert a la ciutadania.

ruma explica que, sobretot, "es 
valora el procés creatiu que viu 
cadascuna de les parelles. La 
iniciativa facilita que les perso-
nes puguin gaudir de l'art com a 
forma d'expressió i creixement, 
impactant positivament en el 
seu benestar", diu Francesc Ven-
tura, president de l'entitat.  

versal, reconegut a la Llista Indi-
cativa de Patrimoni de la Unesco.

El treball que duen a terme pe-
riòdicament les mans expertes de 
les dones kasséna converteixen 
una necessitat que la modernitat 
descuida –el manteniment de les 
edificacions–, en una mostra d’art 

col·lectiu, fet en comunitat i soli-
daritat entre les famílies veïnes.

Per Durar té també col·labora-
cions d'altres granollerins, com 
Agustí Coromines, que n'ha fet el 
vídeo, i Arian Botey, a la producció 
audiovisual. A més, s'hi mostren 
aquarel·les de Jordi Castells. 
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Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall · 
Tel. 938 436 339 / 619 843 546 | aluminios-coel@hotmail.com 

aluminioscoel.com | aluminiscoel.com

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

LLIÇÀ

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

Consume menos 
energía, gracias a 
nuestras ventanas de 
última generación de 
aluminio y PVC

Si cambias todas 
las ventanas de 
tu casa, TE 
REGALAMOS LAS 
MOSQUITERAS

GRESQUES ESTIUENQUES  EL POBLE VA CELEBRAR UN BON GRAPAT D'ACTIVITATS ENTRE FINALS DE JULIOL I EL PRIMER CAP DE SETMANA D'AGOST

El Corró d'Amunt més lluït
LES FRANQUESES. Tot i que al juli-
ol arrencaven els actes festius, el 
primer cap de setmana d'agost va 
recollir la majoria de propostes de 
la festa major de Corró d'Amunt. 
Divendres 2 d'agost, el músic Quim 
Batlle, veí del poble des de fa 40 
anys i percussionista de la banda 
Retro's Sound, feia el pregó després 
de la inauguració d'una mostra fo-
togràfica dedicada a la gent gran del 
poble. Dissabte al matí la petanca i 
la holi party van donar pas a la ruta 
de tapes. A la tarda, la companyia 
Vermut pujava a l'escenari amb l'es-
pectacle de circ Ni cap ni peus, i al 
vespre va ser el torn dels pastissos 
i els balls de saló. La missa de fes-
ta major amb el cant dels Goigs de 
Sant Mamet va obrir la darrera jor-
nada, amb sardanes i havaneres.  

ajuntament

TRET D'INICI  Un sopar popular va acompanyar el pregó de Quim Batlle

ajuntament

EXPOSICIÓ  Els veïns més grans del poble, protagonistes de la mostra

ajuntament

CIRC  L'envelat va gaudir amb l'espectacle circense 'Ni cap ni peus'

La propera festa major de les Franqueses serà la de Llerona, que començarà 
oficalment el 6 de setembre, tot i que dijous vinent (20.30 h) ja hi haurà un  
primer acte a la carpa del Consell del Poble, amb cinema familiar a la fresca.  
Per a divendres 6 els Joves Laurona ja tenen preparada la festa jove i  
l'acampada a l'exterior de les Antigues Escoles. A les 21 h hi haurà una frankfutada  
i, seguidament, començaran concerts amb el grup de versions La Ruca i  
Mediterrània Band. La festa de Llerona s'allargarà fins l'11 de setembre, 
quan es clourà amb un espectacle pirotècnic a càrrec del grup de diables  
Els Encendraires. L'endemà començarà la festa major de Corró d'Avall.

Llerona ja ho té tot a punt
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PREVISIÓ METEOROLÒGICA
de dijous 29 al diumenge 1 de setembre

Dijous Divendres Dissabte Diumenge

31º 19º 31º 19º 31º 19º 31º 19º

GRANOLLERS. La peça ReVers B03 
de l'artista Lluís Estopiñan ha re-
but una menció especial del jurat 
dels LensCulture Art Photography 
Awards, els guardons que atorga 
una de les xarxes globals de foto-
grafia més importants del món.

A aquests premis de fotografia, 
que tenen l'objectiu de reconèixer 
artistes visionaris que fan servir 
processos i imatges fotogràfiques 
en la seva obra, s'hi han presen-
tat milers de propostes de més de 
150 països.

Segons Jim Casper, editor en 
cap de LensCulture, "Estopiñan 
ha creat una rica i multicapa 
obra d'art que evoca la natu-
ralesa canviant de la memòria 
humana i com sovint confiem 
en les fotografies per estimular 
o crear records". El jurat també 
destaca la reflexió sobre "la poca 
fiabilitat de les fotografies com 
a testimoni, amb punts de vista 
limitats i també subjectes a la 
deterioració, el canvi i esvaï-
ment a causa del pas del temps". 

l.e.

ART  LA PEÇA DE L'ARTISTA GRANOLLERÍ HA REBUT UNA MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT

La xarxa LensCulture premia 
una fotografia de Lluís Estopiñan

L'OBRA PREMIADA  'ReVers B03' forma part d'una sèrie creada a Roca Umbert

Fins al 15 d’octubre Roca Umbert 
mantindrà oberta la convocatòria 
per presentar projectes del camp 
dels arts visuals i de la imatge per 
accedir al seu servei de residènci-
es artístiques, a l'Espai d'Arts.

L’objectiu principal de la resi-
dència és desenvolupar un projec-
te creatiu de durada determinada, 
amb el suport de Roca Umbert en 
forma d’espai, assessorament o 
acompanyament, i que impliqui 

un retorn a la societat. Hi ha dues 
modalitats de residència: les de 
llarga durada, que permeten l’es-
tada en un taller de l’Espai d’Arts 
de fins a un màxim de 2 anys, i les 
de curta durada, que estan pensa-
des per estar-hi un mínim d’una 
setmana i un màxim de 3 mesos. 

D’entre tots els projectes pre-
sentats una comissió de selecció 
formada per l’artista i assessor ar-
tístic de Roca Umbert, Joan Font-

Convocatòria oberta per optar a
una residència de creació a Roca Umbert

cuberta; el comissari independent 
Jorge Luis Marzo, la comissària i 
gestora cultural Zaida Trallero, la 
responsable de la gestió i dinamit-
zació d’arts visuals Laia Casanova 
i la programadora cultural Carme 
Ramon, decidiran quins són els es-
collits, que es donaran a conèixer 
el novembre vinent. Les bases de 
la convocatòria es poden consul-
tar íntegrament a somgranollers. 
cat i al web de Roca Umbert.  

L'autor s'ha mostrat molt satis-
fet pel reconeixement i ha desta-
cat la vàlua del jurat, "format per 
prestigiosos directors i comis-
saris com Yasufumi Nakamori, 
comissari de fotografia de la 
Tate Modern de Londres; Kris-
ten Gresh, comissària del Mu-
seum of Fine Arts de Boston, i 
els directors dels museus de fo-

tografia de Charleroi i del Pier 
24 Photography de San Francis-
co, així com la directora artísti-
ca de La Fábrica Photoespaña".

La sèrie ReVers, encara en 
desenvolupament, és fruit del tre-
ball d'Estopiñan a la residència ar-
tística a l'Espai d'Arts de Roca Um-
bert. Algunes peces s'han exposat 
a Barcelona i a Terrassa.  m.e.
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Nous cursos i tallers del Gra
Fins desembre, el Gra oferirà cursos de monitor 
de lleure, manipulació d'aliments, primers auxilis, 
de reforç de català, un seminari laboral, un taller 
d'estratègia digital i emocional per cercar feina, 
entre d'altres. Cal inscriure's a grajove.cat.

GRANOLLERS

LES FRANQUESES
DISSABTE, 31
18 h Zona esportiva de Llerona
9è Torneig de Futbol Trofeu Ajuntament 
de les Franqueses

DIJOUS, 5
20.30 h Antigues Escoles de Llerona 
Inici dels actes de la festa major
de Llerona, amb cinema a la fresca

DIJOUS, 29
16 h Plaça Maluquer i Salvador
Festa de l'escuma de la factoria blanca
17 h Plaça Lluís Perpinyà
Fent ramat
18 h Parc Torras Villà
Ventada de jocs
18 h Plaça de Catalunya
Posa't guapa
18 h Plaça Folch i Torres
Jocs de taula
19 h Plaça de la Porxada
Cerimònia del pregó de la festa major
19 h Carrer Miquel Ricomà
El carrer dels Ganxets
19.30 h L'Adoberia
FIMAC Deluxe. Concert de cantautor
20 h Plaça de la Porxada
Entrada a la plaça de la cercavila
20 h Plaça Lluís Perpinyà
Wakanda. Festa tropical
21 h Plaça de la Porxada
Pregó de la festa major a càrrec de 
Blaus. Encesa de la traca i cant de La 
Guimbada
21.30 h Plaça de la Porxada
Correfoc de la colla Jove
22 h Plaça de la Porxada
Ball del Drac Petit de Granollers
23 h Casino
Country de festa major
23 h Parc Torras Villà
Vincles de la cia Circ Bover
23 h Plaça de les Hortes
Ball amb l'Orquestra Valparaíso
23 h Plaça de l'Església
Concert d'Illa Carolina
23 h Carrer Anselm Clavé
Rècord QuinnEss?
24 h Plaça Maluquer i Salvador
Batek itinerant
24 h Plaça de Can Trullàs
Versots
01 h Avinguda del Parc
Concert amb Oques Grasses i Dj Sendo

AGENDA

DIVENDRES, 30
9 h Plaça de Can Trullàs
Matinal de taitxí
10 h Avinguda del Parc
Donació de sang
11 h Plaça de la Corona
Matinal de competicions: futbolí, 
dòmino i escacs
12 h Plaça de la Porxada
Tronada de migdia
14 h Parc Torras Villà
Arrossada popular
16 h Plaça de la Porxada
Correaigua infantil
16.30 h Plaça Folch i Torres
Berena, juga i prova els gegantons 
blancs i blaus
17 h Plaça Maluquer i Salvador
Sortides del Tren Blau de Ponent
17.30 h Plaça de l'Església
Assaig a la fresca. Acosta't als castells
17.30 h Sala Francesc Tarafa
Classes de repàs amb Hardblancs
18 h Plaça de les Olles
23è Concurs de cuina de peix blau
18.30 h Plaça de l'Església
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Granollers
19 h Carrer Anselm Clavé
Estirada de corda infantil
19 h Carrers del centre
Obrers de Cal Got: a la vaga!
19.30 h Carrer Anselm Clavé
Estirada de corda
19.45 h Plaça de les Hortes
Cantada d'havaneres amb Ultramar
19.45 h Carrer Sant Jaume
Blanc Donald's Km 0
20.30 h Plaça de la Porxada
Sortida de la Gralla de Foc dels Blaus i 
de la Guspira dels Blancs
21 h Plaça de la Porxada
Correfoc de la colla gran dels Diables
21 h Plaça Lluís Perpinyà
La prèvia als Porcs
22 h Jardins de Can Comas
Nit golfa infantil

22 h Sala Francesc Tarafa
Biblioteca nocturna de Hardblancs
22 h Plaça de la Porxada
Ball del Drac de Granollers
22 h Plaça de les Hortes
Concert tribut a Pete Seeger
22.45 h Plaça de la Porxada
Correaigua infantil
23 h Casino
Ball del fanalet amb el Duo Tucan
23 h Parc Torras Villà
Turist (or not turist) de la cia Clownic
23 h Plaça de l'Església
Guateque Reviblanc
23.30 h Plaça de la Porxada
Timbalada dels Diables
24 h Plaça de la Porxada
Factoria blanca amb Animal Show i 
Celtic Dj's
01 h Avinguda del Parc
Concert de Freenetiks

DISSABTE, 31
8 h Carrer Esteve Terrades
Mercat setmanal de Can Bassa
9 h Parc Firal
Fira Abac-Gra  
10 h Parc Torras Villà
Jocs de rol
10 h Parc del Congost
Correllets
10.30 h Parc de Ponent
Circuit d'aventura
12 h Plaça de la Porxada
Tornada de migdia 
12.15 h Plaça de la Porxada
Rebuda als gegants convidats
12.30 h Parc Torras Villà
Llançament de rajoles
14 h Parc Torras Villà
Botifarrada blanca
17 h Plaça Maluquer i Salvador
Sortides del Tren Blau de Ponent
17 h Plaça Lluís Perpinyà
Deixem empremta
17 h Plaça de la Corona
Trobada de Ball de Bastons

17.30 h Plaça de la Porxada
Cercavila dels gegants
17.30 h Plaça de l'Església
Ballada de sardanes amb la Rosaleda
18 h Plaça Maluquer i Salvador
Farras i Farretes: 5 anys junts!
23.30 h Plaça de la Porxada
Exhibició de Ball de Bastons
18.30 h Carrer Anselm Clavé
Passada de rajoles infantil
19 h Plaça de la Porxada
Mostra de balls dels gegants
19.30 h Plaça de les Hortes
Concert amb l'Orquestra Rosaleda
19.30 h Carrer Anselm Clavé
Passada de rajoles
20.30 h Plaça de la Porxada
Sortida de la Gralla de Foc dels Blaus  
i de la Guspira dels Blancs
21 h Plaça de la Porxada
Correfoc de la colla Gran dels Diables
21.30 h Plaça de la Caserna
FIMAC Acèltat
22 h Plaça de la Porxada
Ball del Drac de Granollers
22 h Plaça Lluís Perpinyà
Segona PinkDisco infantil blava
22.45 h Plaça de la Porxada
Correaigua
23 h Casino
Festa major dels 80
23 h Parc Torras Villà
Espectacle Hop Granollers
23 h Plaça de les Hortes
Ball amb l'Orquestra Rosaleda
23.30 h Plaça de la Porxada
Timbalada dels Diables
24 h Plaça Maluquer i Salvador
Festa de 1.000 litres
24 h Plaça de la Porxada
Nit blava. La festa de Cal Got amb  
Bulma Beat, Dj Madraasso i Dj Chekeré
24h Plaça Maluquer i Salvador
Confessionari: Sant Blau, he pecat!

01 h Avinguda del Parc
Concert tribut a Queen amb Momo

DIUMENGE, 1
10 h Plaça de la Porxada
Trobada de Puntaires
10.30 h Carrer Equador
Robogan aquàtic
12 h Plaça de la Porxada
Actuació castellera
12 h Parròquia de Sant Esteve
Missa de festa major
14.30 h Plaça de la Porxada
Diumenge dinem a la Porxada. Xics
17.30 h Plaça de la Porxada
Ball de Donzelles
18 h Plaça de la Corona
Seguici dels rajolers
19 h Casino
Ball social
10 h Palau d'Esports
Concurs de rajolers
19 h Plaça de les Hortes
Ball amb l'Orquestra Krater
21.30 h Carrer Anselm Clavé
La traca dels 1.000 metres
22.30 h Parc Firal
Focs artificials
24 h Plaça de la Porxada
Veredicte de la colla guanyadora 
24.15 h Plaça Barangé
Abraçades i intercanvi de mocadors
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Li tramitem el certificat energètic i la cèdula

GRATUÏTAMENT

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

C. Barcelona, 126. Granollers. Tel. 93 181 82 96 · 697 323 311 · info@rivasgranhabitat.com · www.rivasgranhabitat.com

Som els més ràpids en vendre la seva 
vivenda, valorem el seu 
immoble al millor preu del mercat. 
I si té pressa en vendre’l, li comprem!

La seva immobiliària de confiança a Granollers

Casa toda en planta. 864 m2 de parcela. Piscina. Garaje. Muy 
luminosa. 3 habitaciones (antes 4). Comedor con salida a por-
che y piscina. Gran cocina office con salida a jardín. Baño com-
pleto. Vistas inmejorables. Zona privilegiada, Junto servicios. 
Te miramos la financiación. (REF. 110027)

Tipo casa adosada con párquing y trastero propio. Con acce-
so directo. Encantadora casa toda en planta de 4 habitaciones 
(dos dobles) y 2 baños completos, muy práctica y espaciosa. 1 
suite con vestidor. Completamente exterior. Aire acondiciona-
do y calefacción. Cocina americana. Comedor con chimenea y 
acceso a patio jardín de 70 m2 aprox. Financiación a tu medida. 
(REF. 110071)

Piso de 88 m2 amplio y espacioso, completamente exterior. 
Dispone de dos habs dobles (antes 3). Gran cocina office. Baño 
completo. Comedor salón a dos niveles. Suelos de parquet. 
Carpintería de alumino. Finca con pocos vecinos. 3º sin ascen-
sor. Muy luminoso. Te conseguimos financiación a tu medida. 
Paga una cuota de 450€, financiando el 100%, y deja de pagar 
alquiler. Infórmate sin compromiso.. (REF. 110083)

Piso seminuevo, con zona y piscina comunitaria. Finca de sólo 
12 vecinos! El piso consta de 3 habitaciones (dos de ellas do-
bles), 2 baños completos (uno de ellos en suite), gran come-
dor-salón, cocina office independiente, completamente exte-
rior. Armarios. Calefacción. Suite con baño. Piscina comunitaria. 
Zona comunitaria. Ascensor. Parking. Trastero. Ven a verlo, te 
miramos la financiación sin compromiso alguno.. (REF. 110077)

CASA EN VENTA 154m2

C/CAMI DELS CARGOLS 
Lliçà de Vall

CASA EN VENTA 110m2

C/PONT. 
Corró d´Avall

PIS EN VENTA 88m2

C/TETUAN. 
Centre. Granollers

PISO EN VENTA 88m2

Pseo TORRENT DEL 
RAMASSAR. La Torreta

Casa con mucho ENCANTO en Vilanova del Vallès!!! Vistas in-
creibles!!! Casa a cuatro vientos con 1500 m2 de parcela. Con 
piscina. Gran barbacoa junto cocina. Toda en planta (100 m2). 
Distribuida en 4 habs dobles, 2 baños, gran salón-comedor muy 
acogedor, con chimenea y cocina office con salida al jardín. Ga-
raje amplio (50 m2) para tres coches. En urbanización, junto 
al pueblo, servicios. Junto parada del autobús.  (REF. 109945)

CASA EN VENTA 150m2

C/GIRONES 
Vilanova del Vallès

PISO EN VENTA 95m2

C/PONENT. 
Canovelles.235.000€

299.000€ 138.000€ 189.000€

255.000€ 149.000€

Certificación
EnergéticaEE

*Per a immobles en venda amb document formalitzat, segons condicions 
pactades amb el propietari i amb Rivas Gran Habitat com a comercialitzador únic.

Seminuevo. Terraza 50m2. 3 habiraciones. Baño completo. Me-
jor que nuevo. Ascensor. Finca pocos vecinos. Junto Biblioteca. 
(REF. 109990)

Home Staging
GRATUÏT

Oferim als nostres clients un reportatge foto-
gràfic gratuït per treure el màxim valor al seu 
pis i accelerar la seva venda. CONSULTEU-NOS

Certificación
EnergéticaECertificación

EnergéticaDC D

Certificación Energética
EN TRÁMITE

Certificación
EnergéticaEE Certificación

EnergéticaEE

Bona 
Festa Major

de Blancs 
i Blaus


